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Wydarzenia

Kwestowali na cmentarzu parafialnym
Jak co roku, w dniu 1 listopada, członkowie Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara, wraz 

z zaproszonymi gośćmi, kwestowali na cmentarzu parafialnym na renowację nagrobków wpisanych do rejestru 
zabytków. W tym roku piękna, jesienna pogoda pomogła kwestującym, gdyż zebraliśmy 10 760,04 zł (w tym 
113,11 zł z wymiany walut: 19,19 USD, 5 GBP i 7,82 EURO), tj. o 2691,69 zł więcej niż w roku ubiegłym

Dziękujemy wszystkim Ofiarodaw-
com i Wolontariuszom, którzy wzięli 
udział w naszej kweście. Dziękujemy też 
Dyrektorowi i pracownikom Banku Pekao 
S.A., którzy bezinteresownie przeliczyli 
zebrane pieniądze.

Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na renowację zabytkowych nagrob-
ków na cmentarzu parafialnym w Kol-
buszowej. W bieżącym roku z pieniędzy 
z poprzednich kwest zostały odrestauro-
wane dwa nagrobki.

Wkrótce, w porozumieniu z ks. Pro-
boszczem Kolbuszowskiej Kolegiaty, zde-
cydujemy, które nagrobki w pierwszej ko-
lejności zostaną odrestaurowane.

Wspierali inicjatywę RTK przedsta-
wiciele władz samorządowych powiatu 
i gminy, dyrektorzy jednostek, członko-

wie i sympatycy RTK, którzy wzięli udział 
w kweście: Bochniarz Barbara, Chmielo-
wiec Zbigniew, Długosz Stanisław, Fryc 
Józef, Gil Marek, Iwaniak Ilona, Jago-
dzińska Bożena, Jagodziński Andrzej, Je-
zuit Jerzy, Jezuit Katarzyna, Kaczmarczyk 
Urszula, Kardyś Barbara, Kardyś Teresa, 
Kardyś Józef, Krudysz-Starzec Jadwiga, 
Mazur Jarosław, Michno Paweł, Mokrzyc-
ka Katarzyna, Opalińska Maria, Opaliński 
Marek, Pik Dorian, Piórek Marian, Ragan 
Jarosław, Romaniuk Grzegorz, Rząsa Elż-
bieta, Selwa Andrzej, Serafin Zofia, Stani-
sławska Janina, Starzec Maksymilian, Sta-
rzec Maria, Styga Krystyna, Szafraniec 
Barbara, Ulatowski Marek, Wójcicka Ewa, 
Wójcicki Krzysztof, Zieliński Ryszard, 
Zioło Joanna, Zuba Jan, Zwolska Jolanta.

W kweście również wzięli udział 

uczniowie ZST im. Bohaterów Września 
1939r. w Kolbuszowej: Bajor Klaudia, 
Dłużeń Katarzyna, Filuba Alicja, Filuba 
Katarzyna, Gul Kacper, Jacher Magdalena, 
Kiwak Izabela, Klubek Izabela, Kobylski 
Dominik, Kuca Klaudia, Kulpa Szymon, 
Machowska Klaudia, Michalski Krzysztof, 
Okoniewski Andrzej, Ozimek Przemysław, 
Piechota Karolina, Rzeszutek Andżelika, 
Serafin Dominika, Starzec Karolina, Sza-
lony Patrycja, Śpiewak Katarzyna, Urban 
Katarzyna, Zuber Karolina, Zuber Klaudia.

Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękujemy.

ZarZąd regionalnego TowarZysTwa 
KulTury im. J.m. goslara

Mistrzowie z Kolbuszowej
5 października w Gdańsku odbyły się ostatnie już zawody w cyklu Pucharu Polski w Nordic walking. 

tak jak w poprzednich etapach - Świdniku, Pakości, osielsku, Hajnówce - nie mogło zabraknąć drużyny 
z Kolbuszowej. tym razem nasze miasto reprezentowała 9 osobowa ekipa. zawodnicy startowali na stałych dla 
siebie dystansach czyli 20 km, 10 km i 5 km. 

Jak na każdych zawodach panowała 
wspaniała rodzinna, przyjacielska atmos-
fera a na trasie zdrowa rywalizacja. A że 
trasa wiodła po wzgórzach nadmorskich, 
uczestnicy dopingowali i motywowali się 
nawzajem, by pokonać własne ogranicze-
nia i ukończyć wyścig z jak najlepszym 
czasem.

Tak jak w poprzednich zawodach mi-
strzowską formę pokazali zawodnicy star-
tujący na dystansie 20 km. W swoich ka-
tegoriach wiekowych zajęli następujące 
miejsca: Aneta Cetnarska – II miejsce; Ali-
cja Dziuba – II miejsce; Agnieszka Szal-
wa-Niezgoda – III miejsce, Łukasz Pobor-
ca III miejsce. Z grupy zawodników star-
tujących na dystansie 10 km - Krystyna 
Styga zajęła II miejsce. Start na dystansie 
5 km ukończyła z sukcesem Aleksandra 
Trętowicz, zajmując I miejsce. 

Najważniejszym elementem spo-
tkania wielkiej rodziny Nordic Walking 
w Gdańsku było podsumowanie Klasy-
fikacji Generalnej Pucharu Polski za rok 
2013. I tu drużyna z Kolbuszowej okazała 
się bezkonkurencyjna – zdominowała po-
dium – w swoich kategoriach wiekowych 
zawodnicy zajęli czołowe pozycje. Oto 
wyniki:

Aneta Cetnarska – I miejsce; Alicja 
Dziuba – I miejsce; Agnieszka Szalwa-

-Niezgoda – II miejsce, Łukasz Poborca 
– I miejsce, Krystyna Styga – I miejsce, 
Aleksandra Trętowicz – I miejsce, Stani-
sława Margańska – III miejsce. 

Uczestnicy wyjazdów na zawody to 
także klubowicze, na co dzień chodzący 
z kijkami po Kolbuszowej. A do Kolbu-
szowskiego Klubu Nordic Walking może 
należeć każdy, kto tylko lubi ten rodzaj 
aktywności spor-
towej. I każdy kto 
tylko ma ochotę, 
może zakosztować 
atmosfery rywa-
lizacji, sprawdzić 
swoje możliwo-
ści i umiejętności, 
a przy okazji po-
znać nowych lu-
dzi i miejsca. Jak 
widać zawodnika-
mi są osoby mło-
de duchem i wie-
kiem – Nordic to 
sport dla każdego 
i każdy może być 
wygranym – każ-

dy kto staje na starcie, a później na mecie. 
A smak zwycięstwa i wspaniały medal 
podnoszą wartość tej rywalizacji. 

Dlatego zachęcamy wszystkich do 
dbania o własną kondycję fizyczną i zdro-
wie, gdyż Nordic Walking, jak twierdzą le-
karze to „tani lek na wiele schorzeń”. 

Klubowicze zapraszają na spotkania 
pod okiem instruktora we wtorki o godzi-
nie 1830 na kolbuszowskim stadionie. 

AK

Zwycięska drużyna
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obcHody dNia NiePodleGłoŚci w Kolbuszowej
Podobnie jak w całej Polsce również i w Kolbuszowej odbyły się uroczystości patriotyczne związane 

z 95 rocznicą odzyskania Niepodległości. z okazji święta narodowego odbyły się również towarzyszące imprezy 
sportowe i artystyczne.

Tradycyjnie dzień 11 listopada rozpo-
czął się od dźwięków pieśni patriotycznych 
granych przez Orkiestrę Dętą Miejskie-
go Domu Kultury podczas porannego cap-
strzyku na rynku i na kolbuszowskich osie-
dlach. O godz. 10.00 goście oraz mieszkań-
cy uczestniczyli w modlitwie na cmentarzu 
parafialnym w intencji poległych i walczą-
cych za Ojczyznę, po której delegacje zło-
żyły kwiaty na grobach Powstańców Listo-
padowych, Styczniowych, ks. L. Ruczki – 
Ojca Sybiraków.

Po modlitwie na cmentarzu w Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. 
Po jej zakończeniu, w asyście orkiestry, harcerzy, sztandarów, zebrani przeszli na kolbuszowski rynek.

Biało-czerwone wiązanki pod pomni-
kiem poświęconym „Żołnierzom i Boha-
terom Walczącym i Poległym za Wolność 
i Suwerenność Ojczyzny” złożyli m.in Zbi-
gniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Ewa 
Draus Radna Sejmiku Woj. Podkarpackie-
go, Bogdan Romaniuk Członek Zarządu 
Woj. Podkarpackiego, prezes Związku Sy-
biraków w Kolbuszowej dr Jan Szadkowski 
z ks. Proboszczem Lucjanem Szumierzem 
i ks. Ryszardem Kiwakiem, władze powia-
towe ze Starostą Józefem Kardysiem i Prze-
wodniczącym Rady Mieczysławem Bur-
kiem, władze miejskie z Burmistrzem Kol-
buszowej Janem Zubą, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Markiem Opalińskim i Za-
stępcą Burmistrza Markiem Gilem, przed-
stawiciel WKU w Mielcu a także radni, 
kombatanci, funkcjonariusze straży pożar-
nej, policji, nadleśnictwa, delegacje szkół, 
przedstawiciele instytucji oraz organizacji 
społecznych i politycznych.

Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec składa kwiaty pod pomnikiem 
poświęconym „Żołnierzom i Bohaterom Walczącym i Poległym za Wolność 
i Suwerenność Ojczyzny” 

Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w KolbuszowejHonorowa warta Strzelców

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Opaliński, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba 
i jego zastępca Marek Gil składają kwiaty
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Tegorocznym obchodom towarzyszyły imprezy sportowe. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w I Kolbuszowskim Marszu Niepod-
ległości techniką Nordic Walking. Trasa marszu obejmowała przejście ulicą 11-listopada, Rynek, ul. Piłsudskiego na stadion. 

O godz.15.00 na hali sportowej LO w Kolbuszowej rozegrano Turniej Piłki Nożnej Chłopców Rocznik 2003-2002-2001.

12 listopada w Zespole Szkół Nr 1 od-
była się uroczysta Akademia. Przybyłych 
gości serdecznie przywitał Burmistrz Kol-
buszowej Jan Zuba oraz Dyrektor ZS nr 
1 Ilona Iwaniak. Następnie uczniowie szko-
ły zaprezentowali okolicznościowy pro-
gram słowno-muzyczny pt. ”Drogi do Nie-
podległości”. Po przedstawieniu wystąpili 
laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej 
oraz wręczono nagrody zwycięzcom „Po-
wiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego 
z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości”. Akademię zakończyły wystąpienia 
zaproszonych gości. 
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NiecH żyje wolNoŚć
ten radosny wers piosenki stał się hasłem przewodnim i Kolbuszowskiego Marszu Niepodległości 

techniką Nordic walking, który uświetnił rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pomysłodawcami 
i organizatorami marszu byli członkowie Kolbuszowskiego Klubu Nordic walking.

Marsz odbył się pod patronatem Posła 
Zbigniewa Chmielowca, Starosty Kolbu-
szowskiego Józefa Kardysia, Burmistrza 
Kolbuszowej Jana Zuby, który czynnie 
w nim uczestniczył. Mecenasami marszu 
byli także: Prezes Fundacji na Rzecz Kul-
tury i Sportu Jan Fryc oraz przewodniczą-
cy Zarządów Osiedli, którzy zasponsoro-
wali wszystkim uczestnikom posiłek i her-
batę. 

W imprezie uczestniczyli miłośnicy 
Nordic Walking z Kolbuszowej oraz za-
przyjaźnieni goście z Tarnobrzega. Go-
ściem specjalnym, a zarazem uczestni-
kiem przemarszu, był znany kolbuszowski 
sportowiec Mateusz Cetnarski – piłkarz 
WKS Śląsk. 

Marsz wyruszył o godz. 1405 z par-
kingu Starostwa Powiatowego w Kolbu-
szowej. W asyście werbli, Strzelców, pod 
eskortą Straży Miejskiej i Policji, przystro-
jeni w biało-czerwone kotyliony, uczestni-
cy przeszli przez Rynek i ulicą Piłsudskie-
go kierując się w stronę stadionu. Wśród 
maszerujących widoczni byli przedsta-
wiciele wszystkich grup wiekowych – od 
dzieci poprzez młodzież aż po dorosłych.       

Do licznej grupy, która wyruszyła, do-
łączali na trasie inni - między innymi mło-
dzi ludzie z flagą polską. A grupa, jak na 
pierwszy tego typu marsz, była spora – li-
czyła około 80 osób. Na stadionie wszy-
scy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a na-
stępnie udali się na ciepłą herbatkę i przy-
gotowaną wspaniałą grochówkę.

Organizując ten przemarsz Kolbuszo-
wianie dołączyli do grona tych Polaków, 
którzy w różnych mniejszych i większych 
miejscowościach aktywnie świętują Rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości.

Wspaniała atmosfera, dobry humor 
uczestników, ich zadowolenie wyraża-
ne po zakończeniu marszu, sprawiły, że 
organizatorzy chcą, by taka impreza na 
stałe wpisała się w klimat świętowania 
Dnia Niepodległości w Kolbuszowej.

AK

No i wyruszyliśmy!

W asyście werbli łatwiej maszerować

Do maszerujących wciąż dołączali nowi „chodziarze”
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z PielGrzyMKą do zaMbii…

od samego początku działalności Fundacji im Księdza Kardynała adama Kozłowieckiego „serce bez granic”, 
powstałej po śmierci Kardynała adama Kozłowieckiego sj, wspaniałego Polaka, wielkiego Misjonarza afryki, 
sercem oddanego ludowi zambii, w miarę upływu czasu w sercach członków Fundacji rodziło się marzenie, 
aby kiedyś odwiedzić zambię – jego drugą ojczyznę. i niespełna po sześciu latach pracy, polegającej przede 
wszystkim na realizacji celów, dla których została powołana Fundacja, nadarzyła się okazja wyjazdu do zambii!!! 
jednak nawet najwspanialsze zaangażowanie członków Fundacji w pracę nie spowodowałoby realizacji tego 
zamierzenia. w życiu nie ma przypadków. Gdyby nie wsparcie Fundacji przez takie osoby jak konsul honorowy 
rP w zambii Pani dr Maryli wiśniewskiej, posła na sejm rP, zambijczyka z pochodzenia, Kiliona Munyamy, 
wieloletniego ambasadora rP na kraje afrykańskie Pana jana wielińskiego czy Pana andrzeja Morstina z Msz 
rP nasz wyjazd do zambii nadal pozostawałby w sferze marzeń. 

Przygotowania do wyjazdu nabra-
ły rozmachu tuż po centralnych uroczy-
stościach 29.09.2013 r. związanych z VI 
Dniami Ks. Kard. A. Kozłowieckiego 
SJ w Hucie Komorowskiej i Majdanie 
Królewskim. Głównym punktem wyjaz-
du w dniach 16 -24.10.2013 r. delegacji 
Fundacji stało się otwarcie w Muzeum 
Narodowym Zambii w Lusace wysta-
wy „Z otwartymi dłońmi”, poświęconej 
ponad 60-letniej pracy misyjnej w Za-
mbii Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż obok pre-
zentowanych już wcześniej 28 tablic 
tematycznych (ta część wystawy zosta-
ła przekazana w prezencie dla Muzeum 
Narodowego oraz Polskiego Szpitala 
im Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego 
w Lusace), głównymi elementami wy-
stawy stały się: piramidy holograficzne 
(3) z wyświetlanymi trójwymiarowymi 
animacjami przedstawiającymi ekspo-
naty Muzeum Ks. Kard. A. Kozłowiec-
kiego SJ w Hucie Komorowskiej, ekrany 
dotykowe 60” (3) z aplikacjami interak-
tywnymi dotyczącymi mapy Polski, Za-
mbii z miejscami związanymi z osobą 
Ks. Kardynała oraz grą planszową dla 
dzieci, a także ekrany 60” (3), na któ-

rych prezentowane były odpowiednio 
filmy Julity i Rafała Wieczyńskich, cyta-
ty z wypowiedziami oraz zdjęcia z pra-
cy misyjnej Ks. Kard. A. Kozłowieckie-
go SJ (ta część wystawy wraca do Polski, 
do Muzeum w Hucie Komorowskiej). 
Ponadto częścią składową wystawy był 
przygotowany w ilości 1000 szt. oko-

licznościowy folder zawierający opis 
wystawy (foldery zostały rozdane oso-
bom biorących udział w otwarciu wy-
stawy). Wszystkie prezentacje są wyko-
nane w wersji polsko i anglojęzycznej. 
Transport tej ponad 750-cio kilogramo-
wej wystawy okazał się dla nas niebywa-
łym wyzwaniem logistycznym. Samym 
przygotowaniem ekspozycji wystawy 
już na miejscu w Lusace zajmowali się 
członkowie Fundacji. Po skompletowa-
niu delegacji Fundacji, niespełna dwa 
tygodnie przed otwarciem wystawy, 
Kancelaria Premiera RP poinformowa-
ła o udziale w uroczystym otwarciu wy-
stawy w dniu 21.10.2013 r. połączonej 
z wręczeniem Statuetek „Serce bez gra-
nic” abp Telesphorowi Mpundu, Metro-
policie Lusaki oraz siostrze Jolancie Ba-
jak za ponad 60-cio letnią pracę na mi-
sji w Zambii, przez samego Premiera RP 
Donalda Tuska. 

Już na miejscu okazało się, że obec-
ność Premiera Rządu RP miała ważne 
znaczenie nie tylko dla najwyższych 
władz Zambii, reprezentowanych przez 
wieloletniego Prezydenta Zambii Pana 
Kennetha Kaundę, nazywanego po-
wszechnie „Ojcem Narodu Zambijskie-

Statuetka „Serce bez granic” dla Abp Telesphore Mpundu, Arcybiskup Metropolita 
Lusaki - w uznaniu jego posługi i niezwykłego oddania głoszeniu Ewangelii 
w kraju,gdzie Kardynał Kozłowiecki spędził ponad sześćdziesiąt lat

Delegacja przy grobie Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace
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go” (wspólnie z Ks. Kard. A. Kozłowiec-
kim SJ przeprowadzili pokojowo naród 
zambijski od kolonializmu do niepod-
ległego państwa) oraz Panią Minister 
Kultury, ale także dla samych Misjona-
rzy, Misjonarek, wolontariuszy oraz ca-
łej Polonii zamieszkałej w Zambii. Wie-
lokrotnie dało się słyszeć wzruszone 
wypowiedzi, iż na tę chwilę spotkania 
z najwyższymi przedstawicielami władz 
RP wielu z zebranych czekało od 1964 
roku, to jest od chwili uzyskania przez 
Zambię niepodległego bytu państwo-
wego. Trzeba pamiętać, że na spotkanie 
z Premierem RP oraz na uroczystości 
związane z otwarciem przez Fundację 
wystawy i wręczeniem statuetek „Ser-
ce bez granic” wielu uczestników uro-
czystości przebyło setki kilometrów, i to 
w warunkach co najmniej uciążliwych. 
Podczas tych i innych spotkań z Misjo-
narzami członkowie delegacji przekazy-
wali przywiezione z Polski dary. 

Cała delegacja Fundacji została za-
proszona, obok delegacji rządowej RP, 
na spotkanie z aktualnym Prezydentem 
Zambii Panem Michaelem Satą. Tam 
przedstawiciele Fundacji, wspólnie 
z prezesem Ćmielowskiej Porcelany Pa-
nem Adamem Spałą, przekazali Prezy-
dentowi Zambii serwis kawowy. Każ-
dy element serwisu posiada herb kardy-
nalski Ks. Adama Kozłowieckiego oraz 
logo Fundacji. Następnie Delegacja Fun-
dacji uczestniczyła w spotkaniu z Nun-
cjuszem Apostolskim w Lusace abp Ju-
liem Muratem, a także z Metropolitą Lu-
saki abp Telesphorem Mpundu. Wszyscy 
oni podkreślali, iż są wdzięczni Polsce 
za Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ, który poświęcił całe swoje życie lu-
dowi Zambii. Już dzisiaj funkcjonuje 

w Lusace, powstały z inicjatyw Episko-
patu Zambii, Szpital Narodowy im Ks. 
Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Oso-
biście mogliśmy doświadczyć z jak wiel-
kimi problemami się on boryka, aby móc 
normalnie funkcjonować. Metropolita 
Lusaki abp Telesphore Mpundu przed-
stawił nam projekt budowy obok Kate-
dry w Lusace, gdzie znajduje się grób Ks. 
Kardynała, Centrum Pracy Duszpaster-
skiej im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego. 

Podczas tych wszystkich spotkań, 
rozmów, udziału w uroczystościach mie-
liśmy świadomość, że uczestniczymy 
w bardzo ważnych wydarzeniach dla 
całej Zambii, które były komentowane 
zarówno przez prasę jak i telewizję za-
mbijską. Doświadczyliśmy, dzięki pracy 
misyjnej Księdza Kardynała Adama Ko-
złowieckiego oraz wszystkich polskich 
misjonarzy, jak bardzo wielkim szacun-
kiem Zambijczycy otaczają Polskę i Po-
laków. Poprzez rozmowy z misjonarza-
mi, wolontariuszami, pobycie w Kasisi 
(tutaj dzięki gościnności Sióstr byliśmy 
zakwaterowani), gdzie nasze siostry tak 
wspaniale prowadzą założony przez ks. 
Kardynała jeden z wielu w Zambii sie-
rocińców (w prasie zambijskiej polskie 
siostry z Kasisi określane są „Anioła-
mi z Kasisi”), mogliśmy odczuć klimat 
i trud pracy misjonarza. I tylko dzięki 
kontaktom i opiece roztoczonej nad na-
szą delegacją przez Panią Konsul Mary-
lę Wiśniewską mogliśmy, podczas tak 
intensywnego, siedmiodniowego pobytu 
w tym odległym od Polski kraju odczuć 
namiastkę jego przyrodniczych atrakcji. 

Warto w tym miejscu podzięko-
wać tym, którzy przyjęli zaproszenie do 
udziału w tej niecodziennej wyprawie 
do Zambii: przedstawicielom wszyst-

kich szczebli podkarpackiego samorzą-
du, duchowieństwu, ekipie filmowej 
Państwa Julity i Rafała Wieczyńskich – 
twórców filmu „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”, będących w trakcie realiza-
cji filmu o Ks. Kardynale, i wielu innym 
osobom. Mamy nadzieję, że wspólnymi 
siłami, w należyty sposób będziemy za-
chęcać wszystkich do uhonorowania po-
staci Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego 
SJ na Podkarpaciu i w Polsce.

dariusZ BźdZiKoT

Oto skład delegacji, która wspólnie 
z delegacją Fundacji im Ks. Kard. Ada-
ma Kozłowieckiego „Serce bez granic” 
w dniach 16 – 24.10.2013 r. przebywała 
w Zambii oraz brała udział w uroczysto-
ściach otwarcia wystawy „Serce bez gra-
nic” w Kasisi-Lusace:

Przedstawiciele Fundacji
Jan Wieliński 
Dariusz Bździkot 
Mariusz Wołosz 

Przedstawiciele Województwa Podkar-
packiego:
Bogdan Romaniuk 
Krystyna Wróblewska

Przedstawiciele Gminy Majdan Królewski:
Jerzy Wilk
Bogusław Godek 

Przedstawiciel Powiatu Kolbuszowskiego:
Józef Kardyś 

Kapłani
Ks. Stanisław Cieślak SJ
Ks. Tomasz Lis
Ks. dr Waldemar Cisło
O. Roman Woźnica CMF
O. Piotr Tokarski OFM

Ekipa filmowa – jej pobyt ze względu 
na realizację materiału do filmu trwał do 
05.11.2013 r.
Julita Świercz-Wieczyńska, 
Rafał Wieczyński 
Marek Ciszewski
Robert Wilk

Oraz:
Krystyna Drozd
Tadeusz Kopeć
Zbigniew Sycz

Otwarcie wystawy w Muzeum Narodowym Zambii w Lusace
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certyFiKat i Godło euro reNoMa dla GMiNy Kolbuszowa
Gmina Kolbuszowa uzyskała certyfikat europejskiego rejestru renomowanych oraz Godło euro renoma.

To prestiżowe wyróżnienie było moż-
liwe dzięki pozytywnemu wynikowi ba-
dań wizerunkowych przeprowadzonych 
na terenie województwa podkarpackiego. 
Program Europejski Rejestr Renomowa-
nych promuje i wspiera jedynie te pod-
mioty, które odznaczają się na tle innych 
szczególną solidarnością i jakością, a tak-
że opierają swą działalność na zasadach 
etyki biznesowej.

Wpis do Europejskiego Rejestru Re-
nomowanych jest dowodem rzetelno-
ści i wiarygodności Gminy Kolbuszowa, 
a także zapewnia dodatkowe punkty UE 
przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

Certyfikat Euro Renoma jest na bieżą-
co, całodobowo aktualizowany, co służy 
ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodno-
ści danego podmiotu, a ponadto stanowi 
ważny element budowy trwałego zaufania 
do certyfikowanej instytucji i zapewnia 
najbardziej aktualną informację o uczci-
wości, jakości i rentowności danego pod-
miotu.

Fundamentem programu jest dążenie 
przez uczestników do świadczenia i ofe-
rowania najwyższej jakości usług i pro-

duktów oraz profesjonalizmu w obsłudze 
klienta i współpracy z kontrahentami.

Hubertus 2013
w sobotę 19.10.2013 r., w zagrodzie jeździeckiej Mustang na pograniczu weryni i dzikowca, odbył się 

tradycyjny Hubertus połączony z amatorskimi zawodami jeździeckimi.

W imprezie brali udział zawodnicy 
w różnym wieku z terenu Gminy Kolbu-
szowa, Majdanu Królewskiego, Raniżowa, 
Dzikowca oraz osoby spoza powiatu kol-
buszowskiego (rzeszowski, tarnobrzeski).

W konkursie „Ścieżki Mustangówki” 
zwycięstwo odniosła Joanna Dwojak na 
koniu Piękna.

W konkursie skoków przez przeszko-
dy zwyciężyła Gabriela Szypuła na koniu  
D-Enigma.

W przerwie między konkursami dla 
starszych odbyły się zabawy dla dzieci. 
Konkurs poszukiwania zaginionej pod-
kowy wygrała Patrycja Rębisz, natomiast 
wyścigi bryczek (taczki + dziecko + ro-
dzic) wygrali Anastazja i Łukasz Bąba.

Zwycięzcą gonitwy kłusowej dla ama-
torów został Karol Rębisz na klaczy Ka-
mera.

Głównym punktem obchodów dnia 
Św. Huberta była pogoń za lisem dla 

jeźdźców zaawansowanych. Tutaj najlep-
sza okazała się Krystyna Gołojuch na ko-
niu Sonet.

Dzięki pomocy Burmistrza Kolbuszo-
wej Jana Zuby oraz Wójta Gminy Dziko-
wiec Krzysztofa Klechy udało się zakupić 
nagrody dla uczestników imprezy.

ewelina naZimeK BąBa

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba obserwuje zmagania 
jeźdźców

Zwycięzcy pełni radości. Nawet konie się uśmiechają
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inny lwów
z okazji dnia edukacji Narodowej niektórzy nauczyciele lo Kolbuszowa spędzili dwa dni we lwowie.

Obawiałam się tego wyjazdu – mó-
wiono o wielogodzinnych postojach na 
granicy – tymczasem staliśmy, tak w jed-
ną jak i w drugą stronę, niecałą godzinę. 
Narzekano również na drogi – że wyboiste 
i dziurami. A jednak aż do samego Lwowa 
droga była dobrej jakości. Tylko krótki od-
cinek do cmentarza Łyczakowskiego był 
pofalowany, słabo przejezdny, ale to nas 
nie powstrzymało, ponieważ jechaliśmy 
pokłonić się prochom „wielkich”, zarów-
no na cmentarzu Łyczakowskim jak i na 
cmentarzu Orląt Lwowskich.

Miałam również informację, że ho-
tele są niezbyt czyste. Ale hotel Dniestr 
przeszedł wszelkie wyobrażenia. Pokoje 
2-osobowe, świeże, świetnie wyposażone. 
Łazienki sterylne, śnieżnobiałe ręczniczki 
i ręczniki, kosmetyki.

Jedzenie tak w restauracji jak i w ho-
telu obfite i bardzo smaczne. Szwedzki 
stół przebogaty. Zaskoczona byłam, że do 
pierogów ruskich podano miseczkę śmie-
tany (w naszym regionie jest to nieprzyję-
te), a w piwiarni lwowskiej przygrywała 
i umilała czas dwuosobowa kapela piosen-
kami polskimi i ukraińskimi.

Na ulicy ludzie pomocni i zawsze ktoś 
mówi bądź rozumie po polsku.

Zwiedziliśmy miasto – przepiękne ka-
mieniczki, kościoły, cerkwie, katedrę, ry-
nek. Przewodnik miał ogromną wiedzę, 
wręcz detaliczną. Tylko słuchać i chłonąć 
wiedzę.

A wieczorem, w gmachu opery, obej-
rzeliśmy balet „Don Kichot”. Nie lubię ba-
letu, ale ten był bajkowy. Sam gmach ope-
ry robi wrażenie, tak z zewnątrz jak i we-
wnątrz. Nawet opera paryska nie jest tak 
piękna.

Piątka z plusem dla Lwowa.

Szkoda tylko, że jadąc na Ukrainę 
trzeba mieć ważny paszport, a my już je-
steśmy przyzwyczajeni, że po Europie po-
dróżujemy na dowód osobisty.

W imieniu nauczycieli emerytów dzię-
kuję dyrekcji LO w Kolbuszowej za emo-
cjonujący wypad. Dziękuję za to, że za-
wsze pamięta o nauczycielach – emery-
tach. Jesteśmy zawsze zapraszani na orga-
nizowane imprezy.

irena salach 
Grupa z Kolbuszowej

Wciąż odrestaurowywane kamieniczki

To miasto jest bardzo urokliwe
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Kabaret aNi Mru-Mru z NowyM ProGraMeM w cMolasie !!!
Kabaret ani Mru-Mru wystąpi w Hali 

widowiskowo sportowej owir w cmolasie 
z zupełnie nowym programem, którego 
premiera odbędzie się 9 listopada 2013 roku. 
widzowie, jako jedni z pierwszych w Polsce 
będą mogli poznać nowe skecze i piosenki! 

Hala widowiskowo-sportowa OWiR, Cmolas 269C
28 XI 2013r. godz. 1700

Bilety w cenie 50 zł do nabycia:
− Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, Cmo-
las 212A tel./fax 17 28 37 295

− www.biletynakabarety.pl i www.kupbilecik.pl

Informacje i zamówienia grupowe 601 500 545

lasowiacKi Pejzaż
w lipcu Muzeum Kultury ludowej w Kolbuszowej wdrożyło do realizacji projekt pn. „Na tropie lasowiackiej 

przygody – wakacje w skansenie”. obejmował on warsztaty bibułkarskie, garncarskie, kulinarne oraz teatralne, 
a skierowany był do dzieci i młodzieży z gmin objętych zasięgiem lokalnej Grupy działania „siedlisko”: 
dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i raniżów. w sierpniu poszczególne grupy, skupione przy 
samorządowym centrum Kultury w dzikowcu, Gminnym ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim, Miejskim 
domu Kultury w Kolbuszowej oraz Gminnym ośrodku sportu i rekreacji w raniżowie, pracowały nad etiudami 
teatralnymi zainspirowanymi wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi z warsztatów.  

Podsumowanie wakacyjnego projektu 
odbyło się 8 września w kolbuszowskim 
skansenie, gdzie przygotowano wysta-
wę powarsztatową z zakresu plastyki ob-
rzędowej i ceramiki, a także wystawiono 
scenki teatralne, w których młodzi akto-
rzy ożywiali tradycje i zwyczaje lasowiac-
kie. W scenerii przyszkolnego ogródka 
dzieci i młodzież z gmin Majdan Królew-
ski i Kolbuszowa przedstawiły historie 
o wypasaniu bydełka oraz o pewnej glinie, 
z której natchniony garncarz uczynił dzie-
ło sztuki. Trzeba zaznaczyć, że w trakcie 
inscenizacji trafiło ono do jednego z wi-
dzów, którego – jak się później okazało – 
ceramika niezmiennie zachwyca. 

Nieopodal przydrożnej kapliczki 
i karczmy rozegrały się kolejne etiudy te-
atralne, w których młodzi artyści z gmin 
Dzikowiec i Raniżów przedstawili opo-
wieści dotyczące sfery sacrum i profanum. 
Wszystkie działania artystyczne były ilu-
strowane melodiami i pieśniami ludowymi 
w wykonaniu zarówno występujących, jak 
i zespołu folkowego Hudacy, który nieco 

później w spichlerzu z Bidzin zagrał pory-
wający koncert.

Wrześniowy spacer skansenowy-
mi dróżkami był magicznym spektaklem, 
gdzie przeszłość i teraźniejszość, siedząc 

na drewnianej ławce, gadały sobie o laso-
wiackiej duszy.

 
grZegorZ wóJcicKi

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Opowieść o glinie, która arcydziełem się stała... Fot. Jan Mazurkiewicz



Nr 11 (206) - listopad 201312

zaczęło się od drewNa
tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września w całym kraju odbywały się obchody europejskich dni 

dziedzictwa ph. „Nie od razu Polskę zbudowano”. Muzeum Kultury ludowej w Kolbuszowej także włączyło się 
w organizację tego niecodziennego przedsięwzięcia, którego motywem głównym była architektura drewniana.

Dlatego też 15 września park et-
nograficzny stał się swoistym centrum 
ekspozycji prac związanych z dawnym 
tradycyjnym rzemiosłem. Przy zagro-
dzie z Jeziórka zwiedzający skansen 
mogli obejrzeć darcie dranek i łupanie 
gontu, przy zagrodzie z Kopci – pra-
cę na traku i ciosanie bali, a przy za-
grodzie z Woli Zarczyckiej – wykrę-
canie „kiczek” oraz poszywanie dachu.  
To w plenerze, a we wnętrzach inne nie-
spodzianki! W budynku szkoły z Trzebo-
si zaprezentowano pokaz archiwalnych 
i współczesnych fotografii przedstawia-
jący proces powstawania skansenu. Tu-
taj też wyświetlono filmy etnograficz-
ne, które zarejestrowano podczas badań 
terenowych prowadzonych przez Mu-
zeum na przestrzeni kilku ostatnich lat.  
Z kolei w spichlerzu z Bidzin otwarto 
dwie wystawy fotograficzne. Pierwsza, 
autorstwa Aleksandra Bara „Kraina na 
słupach”, przedstawiała budownictwo 
przysłupowe we wsi Markowa i okolicy, 
do której wykład etnografa Jacka Tejch-
my stanowił cenny komentarz. Druga - 
to pokonkursowa „Fotoszopa”, poświę-
cona architekturze i detalowi architek-
tonicznemu kolbuszowskiego skansenu.

Niewątpliwie wielkim wydarze-
niem tegorocznych obchodów był kon-
cert Kapeli Brodów, który odbył się 
w nowo zestawionym kościele pw. św. 
Marka Ewangelisty z Mielca - Rzo-

chowa. Niesamowity klimat miejsca, 
w połączeniu z brawurowymi interpre-
tacjami utworów świeckich i religij-
nych, spowodował, że duch zachwyco-
nej publiczności wznosił się pod sufit 
rzochowskiej świątyni. Nie mogło być 
inaczej, bo jak mówią artyści: „Aby nie 
uchybić pięknu starodawnych pieśni 
i partytur zachowujemy oryginalne ma-
niery wykonawcze oraz – w przypadku 
muzyki religijnej – właściwy jej tema-
tyce kontekst. Pamiętamy przy tym, że 
muzyka karmi się indywidualnością jej 
wykonawców; więc nie tyle cytujemy, 

ile opowiadamy tę samą, co przed wie-
kami, historię”.  

Warto dodać, że w tym dniu nasi 
turyści wzięli także udział w grze tere-
nowej ph. „Drewno – lubię to!”. Space-
rując po skansenie, zbierali informacje 
potrzebne do odkrycia kilku tajemnic 
architektury drewnianej przełomu XIX 
i XX wieku. Jak się okazało, poznali 
wiele z nich, ale pozostawiły one ten 
specyficzny niedosyt, który powoduje, 
że do tego magicznego miejsca chce się 
powracać. 

grZegorZ wóJcicKi

Pokaz łupania gontu, fot. Jan Mazurkiewicz

Porywający koncert Kapeli Brodów w rzochowskim kościele, fot. Jan Mazurkiewicz

Koleżance 

alicji 
wrońskiej - 

sitarz

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci

taty
składają: 

Burmistrz Kolbuszowej 
i pracownicy Urzędu 

Miejskiego
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uroczystoŚć roczNicowa 
w KolbuszowsKiej KoleGiacie

w niedzielę, 20 października br., w Kolegiacie pw. wszystkich Świętych w Kolbuszowej odbyły się 
uroczystości poświęcone 29 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. jerzego Popiełuszki.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św., 
na którą przybyły poczty sztandarowe, 
przedstawiciele parlamentu, władz samo-
rządowych, straży pożarnej, kombatan-
tów, szkół oraz organizacji i instytucji. Po 
Mszy Św. i krótkiej modlitwie, zostały zło-
żone kwiaty pod pomnikami Bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki oraz Bł. Jana Pawła II sto-
jącymi na placu przed kolegiatą.

Organizatorem obchodów był Pro-
boszcz Kolegiaty Kolbuszowskiej oraz 
Oddział Akcji Katolickiej w Kolbuszowej.

W dniach od 19 do 29 października br. 
w Kolegiacie Kolbuszowskiej można było 
obejrzeć wystawę o życiu, posłudze i mę-
czeńskiej śmierci księdza Jerzego Popie-
łuszki.

a.selwa

z eKoloGią Na ty
w drugiej połowie września i na początku października, wykorzystując dni słonecznej jesieni 2013 roku, 

uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „sprzątanie świata 
– Polska 2013”, pod hasłem „odkrywamy czystą Polskę”. Porządkowano otoczenie szkoły według wcześniej 
opracowanego harmonogramu. w pracach porządkowych wokół naszej szkoły bardzo chętnie wzięły udział 
pierwszaki. 

Poważne zadania czekały też uczniów 
klas starszych, którzy pracowali używa-
jąc różnorodnych narzędzi. Nie bojąc się 
żadnych wyzwań, w doskonałych nastro-
jach, uśmiechnięci przystępowali do pra-
cy w wyznaczonych sektorach. Zajmowali 
się zbieraniem i segregacją śmieci, zamia-
taniem płyt chodnikowych, usuwaniem 
chwastów z terenów zielonych. Efektem 
ich działalności było usunięcie wszelkich 
śladów ludzkiej niefrasobliwości i nie-

dbalstwa. Sprzątanie miało nie tylko cha-
rakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej 
zabawy.

Prawdziwą przyjemnością było sprzą-
tanie w parku. Ukryci w cieniu drzew 
uczniowie grabili zeschłe liście, a później 
wrzucali je do worków, słuchając ich sze-
lestu i śpiewu ostatnich ptaków. 

Podczas sprzątania wszyscy używali 
rękawic ochronnych, a śmieci były zbiera-

ne do foliowych worków, które przygoto-
wał dla nas Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej.

Akcja „Sprzątanie świata” została po-
przedzona zorganizowanymi na lekcjach 
wychowawczych pogadankami na temat 
ochrony środowiska i ekologii oraz celo-
wości prowadzenia tego typu przedsię-
wzięć.

KoordynaTor aKcJi: ursZula sZepieniec

Dzieci chętnie sprzątały liście z parkuJ mali i duzi wzięli się do roboty

Władze miasta złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II
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„serdeczNie dobry człowieK 
jedNoczący wielu woKół dobra”

w listopadzie br. rozpoczął się rok bł. edmunda bojanowskiego, ogłoszony przez episkopat Polski, związany 
z 200 rocznicą urodzin błogosławionego. 12.11.2013 r. miała miejsce w warszawie konferencja prasowa 
inaugurująca obchody. jest to okazja do pogłębienia swojej wiedzy o tej niezwykłej postaci oraz jego poglądach, 
tym bardziej, że jest on założycielem ochronek prowadzonych przez założone również przez niego zgromadzenie 
sióstr służebniczek, a które to ochronki znajdują się także w gminie i powiecie kolbuszowskim. obszerniejszy 
życiorys bojanowskiego został zmieszczony w „ziemi Kolbuszowskiej” nr 10/2013. 

Edmund Bojanowski nie był teorety-
kiem w dziedzinie wychowania, lecz prak-
tykiem. Stąd też nie pozostawił po sobie 
żadnego dzieła, które zawierałoby synte-
zę jego poglądów pedagogicznych. Cen-
ne wskazówki na temat wychowania, pro-
pozycje nowych projektów, metod odpo-
wiednich do wieku dziecięcego można je-
dynie znaleźć w jego „Notatkach” cz. I i II, 
w „Dzienniku” czy w „Regule”.

Poglądy pedagogiczne Bojanowskie-
go znacznie odbiegały od szablonu ówcze-
snej epoki. Jego zdaniem w wychowaniu 
należy uwzględnić właściwości psychicz-
ne każdego dziecka, tempo jego rozwoju 
zarówno duchowego jak i fizycznego, po-
ziomu jego inteligencji, zainteresowania, 
uzdolnienia i charakter. Właśnie takie in-
dywidualne podejście do każdego dziecka 
pomoże wypracować określone postawy. 
Uważał, że należy zatroszczyć się o po-
trzeby biologiczno-fizyczne dziecka; nale-
ży stworzyć atmosferę rodzinną – pogody, 
spokoju, poszanowania własnej godności, 
sumiennego wypełniania obowiązków. 

Bojanowski widział w rodzinie pol-
skiej odrodzenie Ojczyzny, dlatego zale-
cał umacnianie więzi dziecka z rodziną, 
wspólnotą przedszkolną, miejscem za-
mieszkania oraz najbliższą okolicą, po-
przez poprawność języka dziecka, uczenie 
piosenek o tematyce narodowej, pielęgno-
wanie tradycji, obrzędów, upamiętnianie 

ważnych rocznic z dziejów ojczystych. 
Ochronka w Kolbuszowej aktywnie 

włącza się w obchody roku bł. E. Boja-
nowskiego. W listopadzie odbyła się kolej-
na z cyklu uroczystość, która przybliżyła 
dzieciom uczęszczającym do przedszkola 
oraz ich rodzicom tę niezwykłą postać.

W dniu 14 listopada, a więc w roczni-
cę urodzin Bojanowskiego, a w przeddzień 
jego imienin, w ochronce miała miejsce 
wieczornica, w czasie której dzieci przy-
bliżyły życiorys bł. Edmunda w formie in-
scenizacji. Zebrani mogli dowiedzieć się 
o cudownym ocaleniu chłopca od śmierci 
za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, wpły-
wie ks. J. Siwickiego na formację ducho-

wą i moralną młodzieńca, aktywnej dzia-
łalności na rzecz ubogich, założeniu Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek. Jako że 
rocznica urodzin Bojanowskiego zbiega 
się z rocznicą Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, dzieci włączyły do uroczy-
stości patriotyczne wiersze i pieśni. Obec-
ny na uroczystości proboszcz Kolegiaty 
p.w. Wszystkich Świętych ks. Lucjan Szu-
mierz pobłogosławił zebranych relikwia-
mi bł. E. Bojanowskiego. Wszyscy zgro-
madzeni otrzymali piernikowe serca, któ-
rych tradycję wręczania z okazji urodzin 
zapoczątkował sam błogosławiony. Przy-
byli mogli także ugruntować swoją wiedzę 
o błogosławionym czytając o nim w ko-
lejnym numerze przedszkolnego pisem-
ka „Smokolandia”, a także oglądając po-
darowany dla każdej rodziny kalendarz na 
2014r. poświecony błogosławionemu.

W organizację uroczystości dzieci 
włożyły wiele serca, zaangażowali się tak-
że rodzice poprzez m.in. przygotowanie 
ciekawych strojów właściwych dla epoki, 
w której przyszło żyć i działać Bojanow-
skiemu.

Niezwykle podniosła i uroczysta at-
mosfera oraz oprawa uroczystości była 
przede wszystkim zasługą siostry dyrektor 
ochronki – s. Beaty Nieć. Siostrze dyrek-
tor oraz pozostałym siostrom przebywają-
cym na placówce w Kolbuszowej życzy-
my wielu łask za przyczyną patrona zgro-
madzenia bł. E. Bojanowskiego.

 mgr anna ZawisZa

Wspaniałe występy przedszkolaków

Bł. Edmund Bojanowski założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek - przypomniały 
dzieci
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Festiwal PaPiesKi w KuPNie
w niedzielę, 13 października br., w zespole szkół w Kupnie odbył się Xi Gminny Festiwal Papieski pod 

hasłem „jan Paweł ii Papież dialogu”.

Wśród przybyłych znaleźli się mię-
dzy innymi: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Dziekan Dekanatu Kolbu-
szowa Wschód ks. Kazimierz Osak, pro-
boszcz parafii w Kolbuszowej Górnej ks. 
Stanisław Krasoń, proboszcz parafii w Do-
matkowie ks. Stanisław Marczewski, ks. 
Ryszard Kiwak, Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba.

Dzieci oraz młodzież, zdobywcy 
pierwszych miejsc, zaprezentowali swoje 
umiejętności podczas koncertu laureatów. 
Zwycięzcami w poszczególnych katego-
riach zostali:

1. Zespół „Promyczki”, SP w Przedborzu - 
kl. I-III - śpiew
2. Kamil Kret, SP w Domatkowie - recy-
tacja
3. Przedszkole Św. Jana w Kupnie -śpiew
4. Wiktoria Streb, Przedszkole Nr 3 w Kol-
buszowej 
5. Gabriela Pawłowska, SP w Bukowcu - 
kl. I-III - recytacja 
6. Niepubliczne Przedszkole Św. Józefa 
w Kolbuszowej - śpiew
7. Przedszkole Nr 1 w Kolbuszowej (Julia 
Obara, Albert Koń) - recytacja
8. Aleksandra Plis, SP w Kolbuszowej 
Górnej - klasy IV-VI - recytacja
9. Oddział 0 SP w Kupnie - śpiew 
10. Andżelika Bielenda, SP w Kupnie - 
klasy IV-VI - recytacja 
11. Agata Potańska, SP w Widełce - śpiew 
12. Zespół SP Nr 2 w Kolbuszowej (schola 
w składzie: Wiktoria Bałos, Iga Flis, Wik-
toria Jaskot, Gabriela Mazurek, Paulina 
Sawuła, Alicja Słonka, Karolina Wiącek, 
Oliwia Wilk, Julia Piekielniak)
13. Jowita Frydrych, Gimnazjum nr 
1 w Kolbuszowej - recytacja
14. Patrycja Wiącek, SP Nr 1 w Kolbuszo-
wej - klasy I-III - śpiew 

15. Grand Prix - Bogumiła Kutacha, Gim. 
Nr 2 w Kolbuszowej (flet,śpiew)
16. Agata Kwaśnik, SP Nr 1 w Kolbuszo-
wej - śpiew
17. Wiktoria Bańka, SP w Weryni - gra na 
saksofonie (Nagroda Jury)
18. Magdalena Ród, Gimnazjum w Kup-
nie - śpiew
19. Zespół Gimnazjum w Kupnie - śpiew
20. Zespół Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszo-
wej 

NAGRODY
(I miejsca)
I. Konkurs wiedzy:  

Szkoły Podstawowe 
Wojciech Micek, SP w Kupnie
Ludwik Hanicotte, SP w Kolbuszowej 
Górnej
Szymon Maciąg, SP w Widełce
Alicja Sitarz, SP w Kupnie

Gimnazjum
Dawid Węglowski, Gimnazjum w Wideł-
ce

II. List: 
Szkoły Podstawowe 
Rafał Opiela, SP w Kupnie - klasy I-III
Oliwia Dziubek, SP w Widełce - klasa VI

Gimnazjum
Aleksandra Rogalińska, Gimnazjum nr 
1 w Kolbuszowej 

III.Plastyka
Grand Prix - Magdalena Blicharz, SP nr 
1 w Kolbuszowej
Wiktoria Streb, Przedszkole nr 3 w Kolbu-
szowej
Oddział 0, SP w  Kupnie
Oddział 0, SP w Bukowcu
Klasa I, SP w Bukowcu
Oliwia Więcław, SP w Bukowcu
Aleksandra Jemioło, SP w Domatkowie
Przedszkole w Widełce
Wiktor Żarkowski, Przedszkole św. Józefa 
w Kolbuszowej
Szymon Maziarz, Przedszkole w Kolbu-
szowej Dolnej
Wiktoria Wilk, Oddział 0 w Kupnie
Praca zbiorowa, klasa I SP w Kupnie
Amelia Bebło, SP w Kolbuszowej Górnej
Lidia Starzec, SP w Weryni
Gabriela Świder, SP w Przedborzu
Agata Szalony, SP w Bukowcu
Klaudia Kułak, SP w Kupnie
Krzysztof Micek, SP w Kupnie
Paulina Mastalerz, Gimnazjum w Kupnie
Dominika Płoch, Gimnazjum w Widełce
Agnieszka Pal, Gimnazjum nr 1 w Kolbu-
szowej
Oliwia Fitał, Gimnazjum nr 1 w Kolbu-
szowej
Kamila Byczek, Gimnazjum nr 2 w Kol-
buszowej

a.selwa

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wręcza laureatom dyplomy i nagrody

Występy milusińskich zawsze spotykają się z aplauzem publiczności
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z wizytą w ceNtruM iNForMacji euroPejsKiej 
w dniach 18 i 25 września 2013 r. uczniowie klasy iic gimnazjum, Vib i Vic oraz członkowie szkolnego 

Klubu europejskiego „europiór” z zespołu szkół nr 1 w Kolbuszowej, pod opieką pań: Magdaleny Kadłubiec, 
Haliny Fryc-drałus, edyty starzec, Magdaleny biesiadeckiej i urszuli szepieniec, udali się do regionalnego 
centrum informacji europejskiej mieszczącego się w siedzibie wsiiz w rzeszowie.

To już kolejna wizyta młodzieży w tej 
placówce. Tym razem młodzi Europej-
czycy wzięli udział w lekcjach pt.: „Kraje 
anglojęzyczne w Unii Europejskiej” oraz 

„Symbole europejskie”.
W trakcie zajęć, prowadzonych przez 

p. Katarzynę Stępak, uczniowie pogłębi-
li swoją wiedzę na temat Unii Europej-
skiej. Wykłady dotyczyły historii integra-
cji Wspólnoty, położenia i walorów tury-
stycznych krajów anglojęzycznych nale-
żących do tej organizacji, symboli Unii, 
symboliki flagi i hymnu, waluty euro. Naj-
bardziej atrakcyjne okazały się jednak tur-
nieje i quizy. Uczestnicy spotkań wykazali 
się nie tylko sporą wiedzą, ale także umie-
jętnością dobrej zabawy. Najlepsi i najbar-
dziej aktywni uczniowie otrzymali atrak-
cyjne nagrody rzeczowe w postaci płyt CD, 
przewodników, książek o Parlamencie Eu-
ropejskim i drobnych upominków.

Wyjazd do Centrum Informacji Euro-
pejskiej był więc kolejny raz sposobem na 

uatrakcyjnienie tematyki związanej z Unią 
Europejską. Udowodnił, że można się 
uczyć także poprzez zabawę. Uczestnicy 
lekcji, bogatsi o nową wiedzę, w bardzo 

dobrych humorach wrócili do szkoły. 
opracowała: elżBieTa małoZięć 

Jakie to ciekawe - podsumowali uczniowie

dosKoNaleNie Nauczycieli w Powiecie KolbuszowsKiM
Projekt pilotażowy 1/PoKl/3,5/2012 „wsPółPraca – dosKoNaleNie - saMoKształceNie. 

Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim” jest realizowany 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. beneficjentem projektu jest Powiat Kolbuszowski 
i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej.

Instytucją Pośredniczącą II Stopnia 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Okres realizacji obejmuje 1.IX.2013 r. 
– 30.VI.2015 r.

Budżet ogólny wynosi 555 863,55 zł 
(bez wkładu własnego).

Cel główny to podniesienie jakości 
funkcjonowania systemu doskonalenia 
nauczycieli poprzez stworzenie planów 
wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli 
spójnych z ich rozwojem w obszarach wy-
magających szczególnego wsparcia.

Istotą projektu jest przeszkolenie 229 
nauczycieli z 5 przedszkoli, 9 szkół pod-
stawowych, 6 gimnazjów oraz 2 szkół po-
nadgimnazjalnych.

Rekrutacja obywa się dwuetapowo. 
W roku szkolnym 2013/14 w projekcie 
biorą udział 2 przedszkola i 9 szkół, na-
tomiast w roku 2014/15 – 3 przedszkola 
i 8 szkół.

Pełny cykl doskonalenia obejmuje 
dziewięć miesięcy.

Doskonalenie opiera się m.in. na mak-
symalnie 2 ofertach doskonalenia wypra-
cowanych w ramach projektu systemo-
wego ORE. Za organizację zadania odpo-

wiedzialny jest SORE (Szkolny Organi-
zator Rozwoju Edukacji). Na podstawie 
diagnozy potrzeb danej szkoły, czy pla-
cówki opracowane zostaną Roczne Pla-
ny Wspomagania (RPW). Szkolenia zo-

staną zorganizowane w formie warszta-
tów i wykładów oraz konsultacji dotyczą-
cych obszarów tematycznych wskazanych 
w diagnozie. Dla każdej placówki objętej 
wsparciem przeznaczone będzie łącznie 

Prezentacja założeń projektu
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15 godzin warsztatów oraz 12 godzin wy-
kładów i konsultacji grup. Warsztaty, wy-
kłady oraz konsultacje prowadzone będą 
przez ekspertów zewnętrznych na terenie 
szkół i placówek biorących udział w pro-
jekcie w godzinach popołudniowych lub 
w weekendy.

Kolejnym etapem będzie pomoc na-
uczycielom ze strony SORE we wdrażaniu 
do praktyki szkolnej nabytych umiejętno-
ści oraz analiza zaistniałych trudności po-
przez cykliczne konsultacje indywidualne 
i grupowe.

Dodatkowo w ramach wspomagania 
zostaną utworzone 4 sieci współpracy i sa-
mokształcenia jako platforma wzajemne-
go wsparcia, z czego 2 w ramach tematyki 
projektu systemowego ORE.

Sieć współpracy dyrektorów jest 
utworzona w roku szkolnym 2013/14, 
a pozostałe 3 sieci powstaną w roku szkol-
nym 2014/15 po rozpoznaniu potrzeb 
wszystkich szkół i placówek.

Współpraca w sieci służyć będzie wy-
mianie doświadczeń przez nauczycieli 
i dyrektorów oraz podniesieniu kompeten-
cji zawodowych w obszarze związanym 
z tematyka pracy sieci.

W każdej sieci będzie działał zespół 
22-27 osób. Członkowie sieci spotkają się 
4 razy w roku szkolnym. Miejscem spo-
tkań będą placówki biorące udział w pro-
jekcie. Między spotkaniami nauczyciele 
będą współpracować na platformie udo-
stępnionej przez ORE na potrzeby realiza-
cji projektu. Pracami sieci kierować będzie 
koordynator sieci. Ponadto praca w sieci 

odbywać się będzie z udziałem ekspertów 
zewnętrznych. Uczestnicy przez jeden rok 
muszą wypracować 40 godzin.

Oto lista szkół i placówek, w których 
rozpoczęli już działania Szkolni Organiza-
torzy Rozwoju Edukacji:
1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kolbu-
szowej.
2. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kolbu-
szowej.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkie-
wicza w Kolbuszowej.
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Ba-
czyńskiego w Kolbuszowej.
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kupnie.
6. Szkoła Podstawowa w Raniżowie.
7. Szkoła Podstawowa w Woli Raniżow-
skiej.
8.Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej 
w Widełce.
9. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II 
w Kolbuszowej.
10. Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojcie-
cha Borowiusza w Cmolasie.
11. Liceum Ogólnokształcące im. Janka 
Bytnara w Kolbuszowej.

Kto skorzysta z projektu:
Uczniowie, którzy otrzymają wspar-

cie w rozwoju,
Nauczyciele, którzy otrzymają kom-

pleksową pomoc w pracy psychologiczno-
-pedagogicznej, edukacyjnej i wychowaw-
czej ,

Szkoły i placówki oświatowe, które 
będą miały ułatwione funkcjonowanie we 

wszystkich obszarach działania,
Samorządy lokalne, wspierane w ten 

sposób w budowie lokalnej sieci współ-
pracy szkół i placówek oraz w kreowaniu 
polityki oświatowej.

Realizację projektu zainaugurowała 
konferencja rekrutacyjna mająca miejsce 
24 września 2013 roku w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Kolbuszowej, w któ-
rej wzięli udział przedstawiciele organów 
prowadzących, dyrektorzy oraz nauczy-
ciele przedszkoli i szkół, dyrektorzy i kie-
rownicy bibliotek, osoby reprezentujące 
placówki, organizacje, stowarzyszenia 
działające na rzecz oświaty w powiecie 
kolbuszowskim. Zaproszono również lo-
kalne media. 

Otwarcia konferencji dokonał Pan Jó-
zef Kardyś Starosta Kolbuszowski 

Uczestnikom przedstawiono założe-
nia projektu, który obejmuje 20% szkół 
i przedszkoli z terenu powiatu kolbuszow-
skiego.

Większość uczestników odebrała do-
kumentację rekrutacyjną po zapoznaniu 
się z kryteriami naboru.

Słuchacze byli zainteresowani przed-
stawionym projektem, co potwierdziło się 
ilością złożonych deklaracji uczestnictwa. 
Niestety nie wszystkie szkoły mogły zo-
stać objęte wsparciem. We wrześniu 2014 
roku dyrektorzy i nauczyciele będą mieli 
ponowną okazję do akcesu w projekcie.

Więcej informacji znajduje się na stro-
nie www.poradnia.kolbuszowa.pl

rewolucja w szKole Nr 1
Nazwa – Zespół Szkół nr 1- zobowiązuje, dlatego podnosimy poprzeczkę z roku na rok. Promujemy zdrowy tryb życia, 

zachęcając naszych uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Z radością patrzymy, jak zajmują najwyższe miejsca 
na podium i wygrywają konkursy naukowe, plastyczne i sportowe.

Z myślą o Waszych dzieciach wpro-
wadzamy innowacje wspomagające ich 
wszechstronny rozwój. W ubiegłym roku 
szkolnym na „Dniach otwartych szkoły” 
zaprezentowaliśmy szerokiej grupie rodzi-
ców osiągnięcia naszych uczniów. Można 
było również zapoznać się z naszą ofertą 
bazy dydaktycznej. Natomiast w czerwcu 
zorganizowaliśmy dwudniowy Podkar-
packi Festiwal Nauki i Techniki. Miesz-
kańcy Kolbuszowej mogli wtedy zoba-
czyć, jak nasi nauczyciele w ciekawy spo-
sób rozbudzają w uczniach chęć zdobywa-
nia wiedzy. Nasi uczniowie biorą również 
udział w ciekawych formach zajęć orga-
nizowanych także poza szkołą. Stwarza-
my okazję miłośnikom nauki i techniki do 
pogłębienia zarówno wiedzy teoretycznej 
jak i praktycznej. Chętnie wzięli oni udział 
w zorganizowanym we wrześniu w Miel-
cu Festiwalu Nauki i Techniki pod hasłem 

„Nauka nie musi być nudna”. 
Teraz idziemy krok dalej. Od kilku ty-

godni zaczęliśmy funkcjonować na porta-
lu społecznościowym – Facebook. Nasz 
fanpage z dnia na dzień powiększa się 
w ogromnym tempie. Stworzyliśmy go 
głównie z myślą o Was, Drodzy Rodzice, 
abyście mogli na 
bieżąco uczestni-
czyć w ciągłym 
rozwoju Wa-
szych dzieci i ich 
szkoły. Proszę 
sobie wyobrazić, 
że teraz wszyst-
kie nowości, ter-
miny wywiadó-
wek, zdjęcia i re-
lacje z uroczysto-
ści jakie będą się 
odbywać u nas, 

można śledzić z perspektywy wygodnego 
fotela, korzystając z możliwości technolo-
gii informatycznej. 

Zapraszamy na: www.zsnr1.kolbuszo-
wa.pl

naucZyciele Zs nr 1

Zapraszamy na: www.zsnr1.kolbuszowa.pl
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wizyta zss w Kolbuszowej dolNej w cluj-NaPoKa 
w raMacH ProjeKtu coMeNius

w dniach 25-30 października 2013r. w ramach Programu comenius „Formy aktywności artystycznej 
w rozwoju osób niepełnosprawnych” odbyła się pierwsza wizyta partnerska, która miała miejsce w rumunii. 
wzięły w niej udział następujące szkoły: centrul Şcolar pentru educaţie incluzivă w cluj-Napoka (rumunia), 
zespół szkół specjalnych w Kolbuszowej dolnej (Polska), yaşama sevinci Özel eğitim İş uygulama Merkezi 
w Kocaeli (turcja), coleg Gwent crosskeys campus w Newport (walia) oraz alapítványi oktatási Központ 
w edelény (węgry). Nasza szkołę reprezentowali: dyrektor szkoły Marzena Mytych, koordynator projektu 
jolanta lubera oraz nauczyciele Paweł żądło i Małgorzata lubera.

W podróż wyruszyliśmy dzień wcze-
śniej, by zdążyć na pierwsze spotka-
nie. Uczniowie szkoły rumuńskiej wraz 
z dyrektorem i koordynatorem przywi-
tali wszystkich gości zgodnie ze starym 
zwyczajem – chlebem i solą.  Następnie 
udaliśmy się do sali gdzie podczas spo-
tkania zaprezentowaliśmy swoje szkoły 
oraz wymieniliśmy się informacjami na 
temat edukacji w poszczególnych krajach. 
W kolejnym punkcie zwiedzaliśmy szko-
łę w Rumunii, do której zostaliśmy zapro-
szeni.

W drugim dniu wzięliśmy udział w Fe-
stiwalu Folkloru Osób Niepełnosprawnych 
w mieście Bistrita. Zwiedziliśmy szkołę 
dla niepełnosprawnych, uczestniczyliśmy 
w paradzie oraz wysłuchaliśmy wszyst-
kich prezentacji festiwalowych. Byliśmy 
pod wrażeniem  poziomu występów. Była 
to również okazja to poznania rumuńskie-
go folkloru. Po uroczystościach odbył się 
wspólny obiad.

W kolejnym dniu poznawaliśmy uro-
ki regionu Rumunii, w którym przebywa-
liśmy. Byliśmy w Kopalni Soli w Turdzie 
oraz zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem 
partnerskie miasto naszych przyjaciół – 
Cluj Napoka.

Poznawaliśmy narodowy język i kul-
turę. Każda ze szkół promowała swój re-
gion, przybliżała tradycję, a przede wszyst-
kim oferowała narodowe potrawy. Polskie 
wędliny, słodycze, swojski chleb cieszy-
ły się dużym uznaniem, ale największym 
powodzeniem cieszył się smalec i ogór-
ki kiszone, które nie mają odpowiednika 
w żadnym innym kraju.

Wizyta u naszych przyjaciół to nie tyl-
ko czas wypoczynku, ale przede wszyst-
kim wspólna praca nad naszych projektem 
i wymiana doświadczeń. Służyły temu 
otwarte zajęcia edukacyjne (taneczne, te-
atralne, plastyczne, muzyczne), w których 
braliśmy udział oraz wspólne spotkania 
grupy Comenius podczas których trwały 
dyskusje nad formami pracy z osobami 
niepełnosprawnymi oraz realizacją zadań 
projektowych. Mieliśmy również okazję 
podczas zajęć oraz wspólnej kolacji po-
znać wszystkich nauczycieli uczących 
w szkole.

Czas w Rumunii biegł nieubłaganie 
i bardzo szybko nadszedł ostatni dzień po-
bytu w Cluj–Napoka. Było nam żal wyjeż-
dżać z tego pięknego kraju tym bardziej, 
że nawiązaliśmy tam wspaniałe przyjaź-
nie. Jedynym pocieszeniem jest fakt, ze 
już niedługo, bo 1 grudnia spotkamy się 
w Polsce podczas wizyty wszystkich szkół 
partnerskich w ZSS w Kolbuszowej Dol-
nej.

KoordynaTor proJeKTu JolanTa luBera
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Xii wojewódzKi PrzeGląd PieŚNi 
PatriotyczNo-reliGijNej w MajdaNie KrólewsKiM
23 października 2013 r., już po raz dwunasty, odbył się wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno-religijnej, 

którego organizatorem jest Gminny ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim. 

Konkurs jak co roku zgromadził dużą 
liczbę uczestników. Łącznie na scenie wy-
stąpiło 160 wykonawców (34 solistów i 21 
zespołów) w kategoriach szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, z terenu województwa podkarpac-
kiego. Wysoki poziom wystąpień młodych 
artystów spowodował, że jury konkursu, 
w skład którego weszli Ks. Łukasz Popiak, 
Joanna Marut-Kapusta (Starostwo Powia-
towe w Kolbuszowej) oraz Ewa Jaworska 
Pawełek (Klub Garnizonowy Wojska Pol-
skiego w Rzeszowie), nie miało łatwego 
zadania chcąc wyłonić najlepszych. Osta-
tecznie, kierując się określonymi kryteria-
mi, Komisja postanowiła nagrodzić: 

 
W kategorii szkół podstawowych - SO-
LIŚCI: 
1 miejsce: Karolina Trojnacka, Natalia 
Pera 
2 miejsce: Maria Kochman 
3 miejsce: Kamila Kowalska, Dorota Tęcza 
Wyróżnienie: 
Natalia Rębisz 
Anna Czachor 
Daria Posłuszny 
Alicja Słomka
 
W kategorii szkół podstawowych - ZE-
SPOŁY: 
1 miejsce: „Dzieciaki w trampkach” z SP 
nr 3 w Łańcucie 
2 miejsce: Zespół z SP nr 4 w Łańcucie 
3 miejsce: Zespół z SP w Lipnicy 
Wyróżnienie: 
Zespół z Szkoły Podstawowej Sióstr Nie-
pokalanek w Jarosławiu 
Zespół z ZS w Woli Raniżowskiej

 
W kategorii szkół gimnazjalnych - SO-
LIŚCI:  
1 miejsce: Anna Socha, Aleksandra Sta-
warz 
2 miejsce: Dominika Michna 
3 miejsce: Patrycja Rembisz 
Wyróżnienie: 
Bogumiła Kutacha 
Sylwia Hanych
 
W kategorii szkół gimnazjalnych - ZE-
SPOŁY: 
1 miejsce: Zespół z Gimnazjum w Górnie 
2 miejsce: Zespół z Publicznego Gimna-
zjum nr 2 w Łańcucie 

3 miejsce: Zespół z Gimnazjum w Niwi-
skach
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

- SOLIŚCI: 
1 miejsce: Michał Gratkowski 
2 miejsce: Paulina Kodyra 
3 miejsce: Dominika Czekaj 
Wyróżnienie: 
Zuzanna Hepnar
 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
ZESPOŁY: 
1 miejsce: „Amiculus” z Wysokiej k. Łań-
cuta 
2 miejsce: „Jedna droga” z ZS w Tarno-
brzegu 
3 miejsce: Zespół z III LO w Rzeszowie

 
Nagrody i dyplomy laureatom wrę-

czyli: Wicewójt Gminy Majdan Królew-
ski Janina Wójtowicz, Wicestarosta Kol-
buszowski Wojciech Cebula oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie 
Królewskim Tomasz Fortuna.

Doskonała organizacja konkursu spra-
wia, że cieszy się on dużą popularnością, 
dlatego już teraz zapraszamy wszystkich 
młodych artystów do wzięcia udziału 
w przyszłorocznej, XIII już edycji prze-
glądu. 

Wicewójt Gminy Majdan Królewski Janina Wójtowicz, Wicestarosta Kolbuszowski 
Wojciech Cebula oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim 
Tomasz Fortuna wręczają nagrody laureatce konkursu

Występ zespołu z Gimnazjum w Niwiskach
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KoNKurs wiedzy o sejMie
w dniu 17.10.2013 r., w zespole szkół technicznych w Kolbuszowej, z inicjatywy Posła na sejm rP 

zbigniewa chmielowca i Kancelarii sejmu, odbyła się niecodzienna uroczystość z udziałem przedstawicieli 
wszechnicy sejmowej - Moniki srzednickiej-raczkowskiej, głównego specjalisty ds. upowszechniania wiedzy 
o sejmie, Marii Napiątek i ireneusza Nowaka, przedstawicieli starostwa Powiatowego na czele z wicestarostą 
wojciechem cebulą oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kolbuszowskiego wraz 
z opiekunami. 

Spotkanie rozpoczęło się od ciekawej 
prelekcji, połączonej z prezentacją multi-
medialną, przedstawionej przez pracowni-
ków Wszechnicy Sejmowej, a dotyczącej 
historii Sejmu. Następnie odbył się Kon-
kurs Wiedzy o Sejmie, którego celem było 
zachęcenie młodzieży do poszerzania wie-
dzy o współczesnym polskim parlamencie.

Pracownicy Wszechnicy Sejmowej, 
którzy przygotowywali zestawy konkurso-
we, wysoko ocenili poziom merytoryczny 
reprezentowany przez uczestników (wszy-
scy rozwiązali test powyżej 50%). 

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się 
:Łukasz Kasza - LO Kolbuszowa 

• Dawid Różański - LO Kolbuszowa 
• Mariola Wróblewska - LO Kolbuszo-

wa 
• Mateusz Kurdziel - LO Kolbuszowa 
• Mateusz Rzeszut - Gimnazjum Maj-

dan Królewski 
• Izabela Sobierska - LO Kolbuszowa 

Zwycięzcy zostali uhonorowani na-
grodami ufundowanymi przez Pana Posła 
Zbigniewa Chmielowca, Kancelarię Sej-
mu i Starostwo Powiatowe w Kolbuszo-
wej. Ponadto wszystkim uczestnikom kon-
kursu wręczono gadżety związane z Sej-
mem. Również na zaproszenie Pana Po-
sła i przy wsparciu finansowym Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, uczestnicy 
w nagrodę pojadą do Warszawy, aby zwie-
dzić gmach Sejmu i przyglądnąć się jego 
pracy.

Całości towarzyszyła wystawa przy-
gotowana przez pracowników Wszechnicy 
Sejmowej, prezentująca historię polskie-
go Sejmu od 1493 r. aż do współczesno-
ści oraz ukazywała najważniejsze usta-
wy podjęte w Sejmie, m.in. Konstytucję 
3 Maja, Konstytucję Marcową i współcze-

sną. Wystawę tę mogli zwiedzić zaprosze-
ni goście, uczestnicy konkursu i cała spo-
łeczność szkolna. 

Uczestnicy, w przerwie związanej 
z oceną testów konkursowych, mogli 
skorzystać z poczęstunku ufundowanego 
przez Pana Posła i Starostwo Powiatowe.

W podsumowaniu konkursu sło-
wa podziękowania do organizatorów, 
uczestników skierowali Pan Poseł na Sejm 
Zbigniew Chmielowiec i Wicestarosta 
Wojciech Cebula. 

Społeczność Zespołu  Szkół Technicz-
nych również serdecznie dziękuje Panu 
Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi 
i Starostwu Powiatowemu w Kolbuszowej 
za ufundowanie nagród i zorganizowanie 
powyższego przedsięwzięcia. 

opracowały: 
g. pełKa, B. sZafraniec

Otwarcie zmagań konkursowych przez Posła RP Zbigniewa Chmielowca

NadleŚNictwo iNForMuje

Informujemy, że  w związku z zakończeniem prac modernizacyjnych, siedziba 
Nadleśnictwa Kolbuszowa zmienia lokalizację!

Od dnia 30 października 2013 r. siedziba Nadleśnictwa mieści się ponownie 
w Świerczowie, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa.
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styPeNdia starosty KolbuszowsKieGo PrzyzNaNe !
jedenastu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolbuszowskiego znalazło się w gronie 

tegorocznych stypendystów starosty Kolbuszowskiego. większość z prymusów to umysły ścisłe, ale wśród 
wyróżnionych znaleźli się także humaniści.

 Uroczystość wręczenia stypen-
diów odbyła się 31 października 2013 r. 
w Centrum Transferu Nowoczesnych 
Technologii i Kolbuszowskim Inkubato-
rze Przedsiębiorczości podczas XXXIV 
Sesji IV Kadencji Rady Powiatu w Kol-
buszowej. 
 

Aby zostać stypendystą Starosty nie 
wystarczą bardzo dobre oceny w szkole – 
uczeń musi spełnić dodatkowe kryteria, tj. 
zostać laureatem konkursów i olimpiad 
co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 
wykazywać uzdolnienia w przynajmniej 
jednej dziedzinie wiedzy oraz otrzymać 
co najmniej dobrą ocenę z zachowania 
w ubiegłym roku szkolnym.

 
Beneficjenci stypendium Starosty 

Kolbuszowskiego otrzymali po 1200 zł. 
Wręczenie dokumentów przez Starostę 
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, po-
twierdzających wyróżnienie, odbyło się 
w obecności radnych rady powiatu, dyrek-
torów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu oraz gości zaproszonych na sesję. 
 
Wśród nagrodzonych stypendium Sta-

rosty Kolbuszowskiego w roku szkolnym 
2013/2014 znaleźli się: 
 

 Katarzyna Barbara Bartuzel
Czteroletnie Technikum w zawodzie 

technik architektury krajobrazu w Zespo-
le Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 
w Weryni

• uzyskała świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,07, 

• odznacza się wzorową postawą, angażuje 
się w życie klasy i szkoły, 

• uczestniczy w projektach: projekt POKL 
„Podkarpacie Stawia na Zawodowców” 
oraz Comenius „Jesteśmy tym, co jemy”, 

• jest laureatką III miejsca w VIII Powia-
towym Konkursie Recytatorskim Poezji 
i Prozy Obcojęzycznej, 

• reprezentowała szkołę w powiatowych 
zawodach sportowych w piłce ręcznej 
i nożnej.
 

Bernadetta Ziętek
Czteroletnie technikum w zawodzie technik 
ekonomista w Zespole Szkół Agrotechnicz-
no-Ekonomicznych w Weryni

• uzyskała świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,31,  • odznacza się wzorową posta-
wą, angażuje się w życie klasy i szkoły,  

• w roku szkolnym 2012/2013 pełni-
ła funkcję Przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego,  

• uczestniczy w projektach: „Młodzieżowe 
Uniwersytety Matematyczne”, „Podkar-
pacie Stawia na Zawodowców” i Leonar-
do da Vinci „Wypłyń na głębię – staż 
zagraniczny szansą na karierę zawodową”, 
W roku szkolnym 2012/13 uczestniczy-
ła w: 

• V Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy 
„Życie na poczekaniu”,  

• VIII Powiatowym Konkursie Recytator-
skim Poezji i Prozy Obcojęzycznej, 

•  Konkursie Kielnarowa Game Day 
„Bomba pod Giełdą Papierów Wartościo-
wych”  

•  XXVI Edycji Konkursu Mój las.
 

Małgorzata Mazur
Czteroletnie Technikum w zawodzie tech-
nik ekonomista w Zespole Szkół Agrotech-
niczno-Ekonomicznych w Weryni

• uzyskała świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,11, 

• odznacza się wzorową postawą, angażuje 
się w życie klasy i szkoły, 

•  jest laureatką I miejsca w szkolnym kon-
kursie języka angielskiego, 

• zajęła II miejsce w szkolnym konkursie 
poprawnej polszczyzny,  

• uczestniczy w projekcie: Leonardo da 
Vinci „Wypłyń na głębię– staż zagranicz-
ny szansą na karierę zawodową”.
 

Katarzyna Maria Kozubal
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Byt-
nara

• uzyskała świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,25, 

• zdobyła I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie „Wiem wszystko o teatrze”, 

• zdobyła I miejsce w powiatowych zawo-
dach pływackich,  

• uzyskała indywidualne wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie SIGG, 

• zdobyła II miejsce w Szkolnym Matema-
tycznym Konkursie „πMat”, 

• brała udział w konkursach z fizyki, mate-
matyki i w Licealiadzie, 

• wyróżnia się poprzez pracę w wolon-
tariacie, reprezentuje szkołę w poczcie 
sztandarowym, aktywnie uczestniczy 
w uroczystościach patriotycznych oraz 
w dniach otwartych szkoły.
 

Starosta Józef Kardyś wręcza 
ufundowane stypendium
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Wioletta Klaudia Białek
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej

• uzyskała świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,19, 

• otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Chemicznym „Alchemik”,  

• otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Fizycznym „Eureka”, 

• zdobyła I miejsce w Szkolnym Konkur-
sie Wiedzy o Janku Bytnarze i Szarych 
Szeregach, 

• zdobyła II miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Wiedzy o Krajach Niemieckoję-
zycznych, 

• brała udział w konkursach z matematyki, 
fizyki i wiedzy technicznej.
 

Katarzyna Grabiec
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej

• uzyskała świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,19, 

• uzyskała wyróżnienie Ogólnopolskim 
Konkursie Fizycznym „Eureka”, 

• uzyskała wyróżnienie w Międzynarodo-
wym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 

• uzyskała wyróżnienie w III Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Krajach Niemiecko-
języcznych, 

• wzięła udział w II etapie Matematyczne-
go Konkursu im. Franciszka Leji, 

• zdobyła I miejsce w Szkolnym Konkur-
sie Wiedzy o Janku Bytnarze i Szarych 
Szeregach, 

• zdobyła II miejsce w Szkolnym Matema-
tycznym Konkursie „πMat”, 

• brała również udział w konkursach z in-
formatyki, wiedzy technicznej i informa-
tyki.

 Paweł Patryk Grabiec
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej

• uzyskał świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,14, 

• brał udział w II etapie Olimpiady o Dia-
mentowy Indeks AGH z fizyki, 

• brał udział w etapie rejonowym Matema-
tycznego Konkursu im. Franciszka Leji, 

• brał udział w ogólnopolskich konkursach 
z fizyki i matematyki „Lwiątko”, „Eure-
ka”, „Kangur Matematyczny”.
 

Marcin Bronisław Kostuj
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Byt-
nara w Kolbuszowej

• uzyskał świadectwo promocyjne z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym średnią 
ocen 5,14, 

• brał udział w etapie wojewódzkim Olim-
piady Biologicznej, 

• uzyskał tytuł „Taon” w Międzynarodo-
wym Konkursie Fizycznym „Lwiątko”, 

• zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Chemicznym „Alchemik”, 

• brał udział w III etapie Konkursu Wiedzy 
Technicznej, 

• uczestniczył w finale Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy Antycznej, 

• zajął I miejsce w Powiatowym Turnieju 
Wiedzy o Regionie.
 

Justyna Ewa Ozga
Technikum w zawodzie technik geodeta 
w Zespole Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939 r. w Kolbuszowej

• uzyskała średnią ocen 4,95 i wzorowe 
zachowanie, 

• jest to osoba koleżeńska, godnie repre-
zentująca swoją szkołę i klasę,  

• aktywnie uczestniczy w życiu szkoły po-

przez uczestnictwo w akademiach szkol-
nych  i powiatowych,  

• pełni funkcję przewodniczącej Samorzą-
du Klasowego, angażuje się w prace na 
rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

• zajęła II miejsce w VI Powiatowym Sej-
miku Uczniowskim, 

• brała udział w Powiatowych Zawodach 
w Piłce Ręcznej i w Powiatowych Zawo-
dach w Piłce Nożnej, 

• zdobyła I miejsce w „Szkolnym dyktan-
dzie z języka angielskiego”, 

• zajęła I miejsce w Szkolnym Konkur-
sie Humanistycznym pod hasłem „Mara-
ton z Aleksandrem Fredrą”, 

• brała udział w Szkolnym Konkursie 
Antyalkoholowym i Antynikotynowym 
oraz w Szkolnym Konkursie Języka Fran-
cuskiego. 
 

Aleksander Adam Pastuła
Technikum w zawodzie technik geodeta 
w Zespole Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939 r. w Kolbuszowej

• uzyskał średnią ocen 4,78 i wzorowe za-
chowanie, 

• wykazał się wzorową frekwencją oraz 
zaangażowaniem w prace na rzecz spo-
łeczności szkolnej, 

• jest osobą koleżeńską, godnie reprezen-
tująca swoją szkołę i klasę, 

• brał udział w konkursach o zasięgu po-
wiatowym i szkolnym, plasując się w gro-
nie laureatów: 

- udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Unii Europejskiej, 

- zajęcie II miejsca w Szkolnym Konkur-
sie Wiedzy Biblijnej i udział w etapie die-
cezjalnym, 

- zajęcie I miejsca w Olimpiadzie Wiedzy 
Ekologicznej.
 

Marcin Mytych
Technikum w zawodzie technik informatyk 
w Zespole Szkół Technicznych im. Bohate-
rów Września 1939 r. w Kolbuszowej

• uzyskał średnią ocen 4,88 i wzorowe za-
chowanie, 

• jest osobą bardzo koleżeńską, godnie re-
prezentująca swoją szkołę i klasę,  

• aktywnie uczestniczy w życiu szko-
ły poprzez uczestnictwo w akademiach 
szkolnych, angażuje się w prace na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego, 

• brał aktywny udział w Festiwalu Nauki 
i Techniki, 

• brał czynny udział w pracach komisji 
wyborczej do Samorządu Uczniowskiego 
oraz w konkursach o zasięgu szkolnym, 

• zajął I miejsce w „Szkolnym dyktandzie 
z języka angielskiego”.

Szczęśliwi stypendyści ze Starostą Józefem Kardysiem oraz dyrektorami szkół: 
Dariuszem Fusem, Stanisławem Olszówką oraz Ryszardem Zielińskim
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„Maszerują strzelcy, Maszerują, KarabiNy błyszczą, szary strój, 
a Przed NiMi drzewa salutują, bo za Naszą PolsKę idą w bój!”
11 listopada od samego rana w całej Polsce - od gór, aż po bałtyk, rozbrzmiewała ta oraz inne pieśni 

patriotyczne. Kościoły wypełniły się wiernymi, na ulice wyszły barwne parady i marsze - wszystko to, by uczcić 
95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. szczegółowe informacje na stronie 4

Młodzież z ii lo iM. MiKołaja KoPerNiKa w Mielcu 
z wizytą w starostwie

17 października b.r. starostwo Powiatowe w Kolbuszowej odwiedzili wyjątkowi goście. blisko 30 uczniów 
wraz z opiekunem z ii liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu spotkało się z władzami 
powiatu, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat samorządu oraz przyjrzeć się z bliska pracy starostwa.

Licealistów przybyłych do Kolbuszo-
wej przywitał Wicestarosta Kolbuszowski 
Wojciech Cebula, który podjął się zadania 
zapoznania ich z tajnikami funkcjonowa-
nia samorządu. Spotkanie szybko przero-
dziło się w pełną dynamiki, merytorycz-
ną debatę. Korzystając z obecności naj-
wyższych przedstawicieli władz powiatu 

– Wicestarosty Kolbuszowskiego Woj-
ciecha Cebuli, Skarbnik Powiatu Kol-
buszowskiego Małgorzaty Mokrzyckiej 

- Kwaśnik,  Sekretarza Powiatu Kolbu-
szowskiego Stanisława Steca oraz Kie-
rownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Katarzyny Chudzik uczniowie 
bardzo chętnie zadawali pytania, zaska-
kując gospodarzy swoją dociekliwością. 
Młodzież interesowały dane statystyczne 
dotyczące powiatu, przykłady zrealizowa-
nych inwestycji oraz zakres obowiązków 

i uprawnień poszczególnych stanowisk 
kierowniczych.

Podczas wizyty uczniowie mieli tak-
że okazję zwiedzić budynek oraz obejrzeć 
pokonkursową wystawę prac plastycz-

nych zlokalizowaną w Galerii 220 Staro-
stwa Powiatowego w Kolbuszowej. 

Młodzież na spotkaniu z władzami powiatu

Na cmentarzu zmówiono modlitwę w intencji poległych 
walczących za ojczyznę i złożono kwiaty

Władze samorządu powiatu składają kwiaty pod pomnikiem 
poświęconym „Żołnierzom i Bohaterom Walczącym 
i Poległym za Wolność i Suwerenność Ojczyzny” 

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych
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Osoba do kontaktu: Anna Stec
Wydział Promocji i Kultury Powiatu
Kolbuszowskiego tel. (17) 74 45 730

e-mail: informacje@kolbuszowski.pl

Ku PaMięci
17 listopada 2013 r. w rzeszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego 

płk. łukasza cieplińskiego oraz żołnierzy wyklętych. 

W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz państwowych, sa-
morządowcy, parlamentarzyści, żołnierze 
i kombatanci oraz setki mieszkańców Rze-
szowa i okolic. 

Powiat Kolbuszowski reprezentowa-
ny był przez Starostę Kolbuszowskiego 
Józefa Kardysia, Burmistrza Kolbuszowej 
Jana Zubę i Franciszka Batorego. 

Starosta Kolbuszowski w ramach po-
dziękowania za okazaną pomoc w budo-
wie pomnika otrzymał od Prezesa Sto-
warzyszenia Komitet Społeczny Budowy 
Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego 
w Rzeszowie, Wojciecha Buczaka pamiąt-
kową rzeźbioną plakietę.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 
w ramach budowy pomnika płk. Łukasza 
Cieplińskiego dofinansowało wykonanie 
popiersia kpt. Józefa Batorego, miesz-
kańca powiatu kolbuszowskiego, kapita-
na Wojska Polskiego (pośmiertnie awan-
sowanego na stopnia majora), łącznika 
organizacji ”Wolność i Niezawisłość”., 
dwukrotnie skazanego na karę śmierci 
i brutalnie rozstrzelanego w więzieniu mo-
kotowskim. 
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Kulinaria

Mięso Królicze
do drobiu, a właściwie do mięsa drobiowego zaliczane jest mięso 

z królika. Królicze mięso jest jednym z najbardziej wartościowych 
produktów spożywczych. okazuje się, że jest najzdrowsze wśród mięs, 
zawiera bowiem mało tłuszczu, bardzo mało cholesterolu i puryn 
(substancje te, niepożądane w zdrowej diecie, zawierają – niestety - 
w znaczących ilościach inne mięsa). Mięso z młodych królików jest lekko 
strawne i lekko przyswajalne. Przy tym jest nisko kaloryczne, zawiera 
pełnowartościowe białko, znaczące ilości żelaza oraz wapń, fosfor, sód, 
kobalt, cynk, miedź, a także witaminę b1, b2, PP i śladowe witaminy c. 

Aby królicze mięso nabrało właści-
wego smaku i kruchości, powinno być 
poddane dojrzewaniu, bo właśnie to 
decyduje o jego walorach smakowych. 
Świeże mięso, bezpośrednio po uboju, 
nie nadaje się do gotowania, bowiem po 
obróbce termicznej (gotowaniu, dusze-
niu, pieczeniu) staje się twarde, łykowa-
te, stąd może wynika niechęć do przyrzą-
dzania potraw z króliczego mięsa. A wy-
starczy zastosować któryś ze sposobów 
praktykowanych przez nasze babcie na 
dojrzewanie mięsa jak: bejcowanie, za-
lewanie mięsa serwatką, maślanką, mle-
kiem, przechowywanie w cebuli, czosn-
ku czy owijanie tuszki królika w liście 
chrzanu i pokrzywy.

Bejcowanie: 1 szklanka octu spirytuso-
wego (10%), 10 ziaren pieprzu, 4-5 zia-
ren ziela angielskiego, 2 liście lau-
rowe, 4-5 ziaren jałowca, 2-3 ząbki 
czosnku, 2 średnie cebule, sól, cukier. 
Do emaliowanego garnka wlać 3 szklan-
ki wody, dodać przyprawy i sól do sma-
ku. Gotować pod przykryciem 5 minut. 
Ostudzić, dodać ocet, garnek szczelnie 
przykryć do zupełnego wystudzenia za-
lewy. Mięso natrzeć czosnkiem roztar-
tym z solą. Przełożyć tuszkę królika do 
naczynia żaroodpornego lub kamionko-
wego, obłożyć mięso krążkami pokro-
jonej cebuli, zalać następnie ostudzoną 
bejcą. Zostawić w chłodnym miejscu. 
W tak przygotowanej bejcy mięso ma-
cerować można przez 36 - 72 godz. Po 
wyjęciu z bejcy, przed przyrządzeniem 
potrawy, mięso należy starannie osuszyć, 
wytrzeć suchą lnianą ściereczką lub pa-
pierowymi ręcznikami.
Zalewanie serwatką, mlekiem, 
maślanką: 6 szklanek serwat-
ki, mleka lub maślanki, sól, pieprz. 
zasadą dojrzewania tuszki króliczej tym 
sposobem jest działanie na nią kwasu 
mlekowego, który sprzyja procesowi 
kruszenia mięsa i zabezpiecza na krótki 
okres przed zepsuciem. Podczas tego za-
biegu mięso królicze nabiera szczegól-
nie korzystnych wartości smakowych.
Przechowywanie w cebuli, czosnku 

i oleju: 4 średnie cebule, 3 ząbki czosnku, 
pieprz, papryka mielona, 2 duże pietrusz-
ki, 1 duży seler, sól, pół szklanki oleju.  
Mięso natrzeć mielonym pieprzem, pa-
pryką oraz czosnkiem roztartym z 2 pła-
skimi łyżkami soli. Następnie przy uży-
ciu pędzelka posmarować tuszkę ole-
jem (odetnie to dostęp powietrza do 
powierzchni mięsa). Warzywa obrać, 
zetrzeć na tarce o dużych oczkach, ce-
bulę pokroić w cienkie talarki i obłożyć 
nimi szczelnie tuszkę, którą przełożyć 
do naczynia porcelitowego lub kamion-
kowego. Szczelnie przykryć i odsta-
wić w chłodne miejsce na 24-48 godzin. 
Przed przyrządzeniem mięsa należy wy-
trzeć je suchą lnianą ściereczką lub pa-
pierowymi ręcznikami (warzywa dodać 
do przyrządzenia potraw z królika).
W porze wiosenno - letniej - zawi-
janie w liście chrzanu i pokrzywy: 
8 - 10 świeżych młodych liści chrza-
nu lub 20 łodyg z liśćmi pokrzywy, sól, 
pieprz, ocet spirytusowy. Jest to trady-
cyjny ludowy sposób, stosowany przez 
nasze prababcie do przechowywania 
świeżego mięsa, w celu zapobieżenia 
dojrzewania i psuciu się mięsa. W mło-
dych liściach chrzanu i pokrzywy jest 
największe stężenie bakteriobójczych 
substancji. Liście powinny być pozy-
skiwane w miejscu nieskażonym środ-
kami chemicznej ochrony roślin itp. 
Mięso nasolić i natrzeć zmielonym pie-
przem (to też chroni przed rozwojem 
bakterii). Liście i łodygi starannie wy-
płukać pod bieżącą, zimną wodą, owinąć 
liśćmi wraz z łodygami tuszkę, przełożyć 
następnie do naczynia szklanego lub ka-
mionkowego, wierzch tuszki okryć lnia-
ną ściereczką nasyconą woda z octem 
(pól na pół), odstawić w chłodne miejsce 
na 24 - 48 godz. Przed przyrządzeniem 
mięso należy wytrzeć i osuszyć. 

Obecnie, kiedy dysponujemy lo-
dówką z zamrażarką bez obawy może-
my przechowywać mięso o wiele dłu-
żej. Jednak, aby mięso królicze podczas 
przyrządzania i podawania do konsump-
cji nęciło zapachem i smakiem, należy 
przed obróbką termiczną poddać go jed-

nemu ze sposobów dojrzewania. 
Mięso królicze może być użyte 

do wszelkiego rodzaju potraw. Jego 
delikatna struktura powoduje, że 
maceracja, niezależnie od sposobu doj-
rzewania mięsa, przebiega równomier-
nie i stosunkowo szybko. Każdy element 
wchłania przyprawy użyte zarówno pod-
czas maceracji mięsa jak też podczas ob-
róbki termicznej. Ponieważ tuszki króli-
cze dostępne są obecnie w ciągu całego 
roku w supermarketach i nie tylko, za-
tem nie ma problemu żeby wzbogacić 
nasze menu w potrawy z mięsa królika, 
niewątpliwie i dietetycznego, i smacz-
nego.

Królik na przystawkę z sosem na zimno

1 tuszka królika, 2 marchewki, 1 duża 
pietruszka, 1 seler, 1 por, kawałek wło-
skiej kapusty, 1 łyżka masła, 2 łyżki 
musztardy, sól, pieprz, 1 cebula. 
Sos: 3 jajka, kopiata łyżeczka musztardy, 
1 łyżeczka cukru, 1 łyżka soku z cytryny, 
4-5 łyżek rosołu, pieprz, sól, cukier do 
smaku, natka zielonej pietruszki.
Królika wyjąć z serwatki lub maślanki, 
osuszyć. Z udek wyjąć kości i nadciąć 
od wewnętrznej strony do brzegu. Zbić 
tłuczkiem do mięsa, posmarować musz-
tardą utartą z miękkim masłem i posolić. 
Do środka włożyć resztki mięsa obranego 
od kości z combra, uprzednio wymieszać 
je z solą i pieprzem. Następnie zwinąć 
w wałek i obwiązać cienkim sznurkiem 
lub grubą lnianą nicią. Resztki z królika 
wraz z kośćmi zalać wodą, dodać włosz-
czyznę, posolić, dodać liść laurowy i za-
gotować. Do gotującego się rosołu, wło-
żyć zwiniętą w wałek tuszkę i gotować 
do miękkości. Miękkie mięso wyjąć za-
winąć mocno w pergamin lub papier do 
pieczenia, ułożyć na deseczce, przykryć 
drugą deseczką obciążoną ciężarkiem. 
Gdy mięso zupełnie wystygnie i stężeje, 
odwinąć sznurek, pokroić w plastry, 
ułożyć na półmisku i polać sosem.

janina olszowy
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Sos: z ugotowanych jajek oddzielić żółt-
ka, rozetrzeć, wymieszać z musztardą 
i cukrem. Następnie rozrzedzić rosołem, 
w którym gotowało się mięso. Doprawić 
sokiem z cytryny, solą, pieprzem. Pod 
koniec dodać drobniutko posiekane biał-
ko i natkę pietruszki. Podawać sos w so-
sjerce lub polać nim plastry z mięsa kró-
lika.

Rosół z królika

1 przodek z królika, 2 marchewki, 2 pie-
truszki, 1 średniej wielkości seler, 1 duża 
cebula, 1 por, kawałek kapusty włoskiej 
(1/8 główki), 5-6 ziaren czarnego pie-
przu, 3 ziarnka ziela angielskiego, 1 liść 
laurowy, 1 łyżka posiekanego koperku 
i pietruszki, sól, mielony pieprz, białko 
z jajka.
Mięso opłukać, przełożyć do garn-
ka i zalać zimną wodą, dodać przypra-
wy, sól i gotować pod przykryciem ok. 
1 godz. Warzywa obrać, korzenie pokro-
ić wzdłuż, cebulę razem z łupiną „zbrą-
zowić” na blaszce lub płytce ochronnej. 
Przygotowane warzywa dodać do wywa-
ru i gotować jeszcze ok. 1 godz. na ma-
łym ogniu. Wywar odcedzić przez sito, 
białko ubić na pianę, dodać do bulionu 
i zagotować, a następnie bulion przece-
dzić przez „gęste” sito lub gazę. Przypra-
wić do smaku solą, pieprzem. 
Podawać posypany zieleniną z makaro-
nem lub pasztecikami na talerzu lub w fi-
liżankach bulionówkach.

Wyśmienity krupnik z królika

1 przodek królika, 1 porcja włoszczyzny, 
3-4 ziarna pieprzu, liść laurowy, 10 dag 
kaszy jęczmiennej, 3 suszone grzybki lub 
5 pieczarek, 1 łyżka masła, natka pie-
truszki.
Mięso zalać zimną wodą i wraz z przy-
prawami gotować. Kiedy mięso jest pół-
miękkie dodać pokrojone w kostkę wa-
rzywa. Gotować do miękkości. Wywar 
odcedzić, mięso obrać z kości i pokro-
ić w kostkę. Kaszę namoczyć i goto-
wać w osolonej wodzie z masłem wraz 
z uprzednio namoczonymi grzybami. 
Wywar mięsno - jarzynowy wraz z mię-
sem połączyć z ugotowaną na sypko ka-
szą (jeżeli nie gotowała się wraz z su-
szonymi grzybami, to dodać pokrojone 
w plasterki pieczarki i gotować jeszcze 
15-20 min.). Połączone i zagotowane 
składniki zupy doprawić do smaku solą, 
pieprzem. 
Zupę podawać posypaną posiekaną na-
tką pietruszki.

Królik gotowany z sosem cebulowym

Przodek i zadnia część królika, 1 porcja 
włoszczyzny (marchew, pietruszka, por, 
seler, kapusta włoska), 4 cebule, 1 łyż-
ka masła, 1 płaska łyżka mąki, pół szkl. 
śmietany, 1 żółtko, sól, cukier do smaku.
Do osolonej wrzącej wody (wody tyle, 
by mięso było przykryte) wrzucić „doj-
rzałe” mięso królika (oczyszczone z błon 
i tłuszczu). Gotować aż opadną szumo-
winy. Warzywa obrać, pokroić na więk-
sze cząstki, dodać do wywaru i gotować 
do miękkości. Mięso wyjąć z wywa-
ru i ułożyć na żaroodpornym półmisku. 
Przygotować sos: 3 cebule obrać, pokro-
ić, dodać masło i 1 szklankę wody, ugo-
tować do miękkości. Następnie przetrzeć 
wraz z wywarem przez sito lub zmik-
sować blenderem. Pół szklanki wywaru 
wymieszać z mąką i dodać do przetartej 
cebuli, gotować aż sos nabierze gęsto-
ści ciasta naleśnikowego. Dodać śmieta-
nę, wymieszać na ciepło z rozbełtanym 
żółtkiem (nie zagotowywać). Przygoto-
wanym sosem polać mięso i wstawić na 
15 min. do nagrzanego piekarnika. 
Podawać z makaronem, ryżem, zesta-
wem surówek, sałatką z pomidorów.

Potrawka z królika 
w sosie koperkowym

Przodek i zadnia część z królika, włosz-
czyzna, 1 cebula, 1 łyżka mąki, 1 szkl. 
śmietany, 2 łyżki posiekanego koperku, 
sól, 1 żółtko.
Do osolonej wrzącej wody wrzucić przy-
gotowane (oczyszczone z błon i tłuszczu) 
mięso, gotować aż opadną szumowiny. 
Warzywa obrać, pokroić na części, dodać 
do mięsnego wywaru. Ugotować mięso 
do miękkości, wyjąć z wywaru i pokroić 
mięso oddzielając od kości.
Przygotować sos: mąkę rozprowadzić 
wywarem, zagotować, posolić, wrzucić 
posiekany koperek, wlać śmietanę i go-
tować 5 minut. Zaciągnąć roztrzepanym 
i wymieszanym z ciepłym wywarem żółt-
kiem. Mięso włożyć do sosu, potrzymać 
na malutkim ogniu (na ochronnej płytce) 
ok. 10 min. 
Podawać z makaronem lub ryżem oraz 
z jarzynami z wywaru polanymi stopio-
nym z masłem z tartą bułeczką.

Królik z pieczarkami

1 tuszka królika, 1 łyżka oleju, 1 łyżka 
masła, 3 cebulki szalotki, 30 dag piecza-
rek, 1 łyżeczka masła, 2 szklanki białego 
wytrawnego wina, pół szklanki śmietan-
ki, natka pietruszki, szczypiorek, pieprz, 
sól do smaku.
Na patelni rozgrzać olej, dodać masło 

(najlepiej klarowane) i zrumienić ka-
wałki królika. Posiekać szalotki. Kie-
dy mięso królika będzie obrumienione, 
przenieść do rondla z grubym dnem, do-
dać posiekane szalotki, posolić, opró-
szyć pieprzem, wlać wino. Przykryć, ale 
lekko uchylając pokrywkę, aby potrawa 
się odparowywała. Kapelusze pieczarek 
oczyścić i pokroić w cienkie paseczki, 
wypłukać w wodzie z octem, wrzucić na 
patelnie z rozgrzanym masłem, posolić, 
popieprzyć. Gdy odparują lekko przyru-
mienić. Uduszonego do miękkości kró-
lika wyłożyć na żaroodporny półmisek 
i trzymać w lekko nagrzanym piekarniku 
90-100oC. Do sosu wytworzonego pod-
czas duszenia mięsa, gdyby był za gęsty, 
dolać pół szklanki wina. Wątróbkę króli-
ka drobno posiekać, rozetrzeć ze śmieta-
ną (zmiksować) i dodać do sosu, pogoto-
wać sos kilka minut na małym ogniu. Na 
koniec wrzucić przygotowane pieczarki. 
Sosem polać mięso królika. Osobno po-
dać ryż lub kładzione kluski. 
Można podawać z frytkami i buraczkami 
lub marchewką gotowaną z groszkiem.

Filety z królika

50 dag mięsa króliczego z combra, 3 łyż-
ki oleju, 2 ziarna jałowca, 2 ziarna pie-
przu, 1 ziarenko ziela angielskiego, pół 
liścia laurowego, pół łyżeczki roztartego 
majeranku, 1 łyżka masła, mąka, sól.
Z combra wykroić filety, lekko zbić 
z obu stron tłuczkiem. Zioła i przypra-
wy utłuc w moździerzu na miazgę (lub 
zemleć w młynku do kawy). Wymieszać 
w równych częściach z solą i natrzeć fi-
lety, odstawić na 20 minut. Następnie 
każdy filet oprószyć mąką. Na patelni 
rozgrzać olej i smażyć filety na rumiane 
z obu stron. Przełożyć filety na żarood-
porny półmisek, na każdym filecie poło-
żyć kawałeczek masła, wstawić do lek-
ko nagrzanego piekarnika na 15 minut 
i trzymać aż mięso „dojdzie”.
Podawać z frytkami, zestawami surówek, 
kwaszonym ogórkiem lub marynowany-
mi grzybkami.

Kotlety pożarskie z królika

50 dag mięsa z przodka lub części zadniej, 
1 bułka (najlepiej kajzerka), 1/3 szklanki 
oleju, 5 dag masła, 2 jajka, 1 łyżeczka 
posiekanego koperku, mąka, tarta bułka, 
1 szklanka mleka.
Mięso oraz namoczoną w mleku i od-
ciśniętą bułkę zemleć w maszynce do 
mielenia. Dodać 2,5 dag masła (na wpół 
stopionego), pianę z dwóch białek i ko-
perek. Masę starannie wyrobić, uformo-
wać 8 wałków, które panierować z mące 
i roztrzepanych widelcem żółtkach oraz 
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tartej bułce. Ostrożnie spłaszczyć, nada-
jąc kształt wydłużonych kotletów grubo-
ści 1,5 centymetra. Smażyć na rozgrza-
nym oleju na złoty kolor. Pod koniec 
smażenia można na każdym kotlecie 
położyć kawałeczek masła i dosmażyć 
w piekarniku. 
Podawać z ziemniakami puree, kala-
fiorem, zieloną sałatą lub marchewką 
z groszkiem.

Sznycelki królicze

50 dag mięsa króliczego z przodka lub 
części zadniej, 1 bułka „kajzerka”, 
7 dag boczku wędzonego, 1 jajko, 1 ły-
żeczka majeranku, sól, pieprz, bułka tar-
ta lub mąka ziemniaczana, 1 szklanka 
mleka, olej 1/2 szklanki lub 2 łyżki ma-
sła klarowanego. 
Mięso, boczek oraz namoczoną w mleku 
i odciśniętą bułkę zemleć. Dodać maje-
ranek, sól, pieprz oraz jajko. Masę mię-
sną starannie wymieszać, uformować 
niewielkie sznycelki, otaczać je w tartej 
bułce lub mące ziemniaczanej i smażyć 
na rozgrzanym tłuszczu. Przełożyć do 
rondelka i wstawić na 10 minut do cie-
płego piekarnika. 
Podawać z ziemniakami, makaronem, 
zestawem surówek, kwaszonym ogór-
kiem lub zieloną sałatą.

Wyśmienite zrazy z królika

50 dag mięsa króliczego z combra, 10 
dag wędzonego boczku, 3 cebule, pół 
łyżki słodkiej papryki w proszku, 1 łyż-
ka pszennej mąki, sól, olej lub klarowane 
masło do smażenia.
Z combra wykroić filety, zbić je z obu 
stron tłuczkiem do mięsa i posolić. Na 
każdy plaster położyć cienki plasterek 
boczku, posypać drobniutko posiekaną 
cebulą, oprószyć papryką; zwinąć filety 
w rulonik, obwiązać nitką lub spiąć wy-
kałaczką. Zrazy obrumienić na rozgrza-
nym tłuszczu, przełożyć do rondelka, 
dodać pozostałą drobno pokrojoną ce-
bulę, podlać 1/2 szklanki wody lub bu-
lionu i dusić do miękkości. Utworzony 
podczas duszenia zrazów sos przetrzeć 
przez sito perlonowe lub zmiksować, 
podprawić mąką rozmieszaną w wodzie 
(można wg uznania dodać łyżkę śmieta-
ny), zagotować. Zrazy podawać z ziem-
niakami, kluskami śląskimi, z surówką 
z kwaszonej kapusty lub z ćwikłą, mi-
zerią itp.

Królik w sosie pomidorowym

Przodek i część zadnia królika, 1 duża 
cebula, 1 por, pół łyżeczki słodkiej pa-
pryki, 1/4 łyżeczki papryki ostrej, 4-6 po-

midorów lub dwie łyżki koncentratu po-
midorowego, 1 łyżka tartego chleba ra-
zowego, sól, cukier do smaku, olej lub 
klarowane masło do smażenia (2 łyżki).
Mięso przygotować w bejcy, wyjąć 
z maceracji, osuszyć. Podzielić na 4 czę-
ści i obrumienić na rozgrzanym tłuszczu, 
dodać drobno posiekaną cebulę, pora. 
Do rondelka przełożyć mięso, posolić, 
obsypać papryką, podlać wodą, przykryć 
i dusić do miękkości. Do miękkiego mię-
sa dodać przetarte pomidory lub koncen-
trat pomidorowy oraz chleb i razem jesz-
cze dusić 10-15 minut aż chleb się roz-
gotuje, a sos będzie zawiesisty. 
Podawać z ryżem, kopytkami lub maka-
ronem, zieloną sałatą, ogórkiem kwaszo-
nym lub mizerią.

Pasztet z królika – wekowany

Przodek królika, wątroba z królika, 30 
dag mięsa wieprzowego (karczek, łopat-
ka), 15 dag boczku lub podgardla, 1 ce-
bula, 5-6 suszonych grzybków, 2 bułki 
kajzerki, 2 jajka, sól, pieprz, gałka musz-
katołowa.
Przodek królika, mięso wieprzowe, bo-
czek lub podgardle z dodatkiem po-
krojonej cebuli i uprzednio namoczo-
nych grzybków ugotować do miękkości 
w małej ilości wody. Pod koniec goto-
wania dodać wątrobę. Ugotowane mię-
so przestudzić, oddzielić od kości i prze-
mielić trzykrotnie w maszynce do miele-
nia. Bułki namoczyć w wywarze z mięsa 
i również zemleć w maszynce. Do masy 
dodać jajka i przyprawić do smaku solą, 
pieprzem i gałką muszkatołową i staran-
nie wyrobić masę, następnie włożyć do 
wymytych i wyparzonych słoików (ubi-
jać masę ciasno, żeby nie tworzyły się 
wolne przestrzenie) do wysokości ok. 
2 cm poniżej górnej krawędzi słoika. 
Słoje zamknąć i pasteryzować jak inne 
konserwy mięsne.

Potrawy z królika mrożonego

1 tuszka królika, 3 ziarna jałowca, 4 ziar-
na pieprzu, 2 ziarna ziela angielskiego, 
1 liść laurowy, 5 dag soli, 15 dag masła, 
1 cytryna.
Sól wraz z przyprawami utłuc w moź-
dzierzu lub zemleć w młynku do kawy 
na drobną miazgę. Natrzeć mięso z ze-
wnątrz, wysmarować masłem, ewentual-
nie margaryną. Owinąć tuszkę szczelnie 
folią aluminiową, włożyć do foliowego 
woreczka i wstawić do zamrażarki. Tak 
przygotowaną tuszkę można przechowy-
wać w zamrażarce do 3-ch miesięcy. Je-
żeli chcemy podać królika, to po wyjęciu 
z zamrażarki wyjmujemy tuszkę z wo-
reczka i wykładamy na blachę. Następ-

nie należy zaraz wstawić mięso do moc-
no nagrzanego piekarnika i piec 60 - 90 
min. Rozwinąć folię, pokroić tuszkę na 
części i wyłożyć na żaroodporny półmi-
sek. Posypać wiórkami masła, wstawić 
jeszcze na 10 min. do piekarnika. Ugar-
nirować plastrami cytryny.
Podawać z frytkami, pieczarkami i z su-
rówkami wg własnego upodobania.

Sznycle z królika z zamrażarki

Pół kg mięsa z królika, 10 dag cebuli, 
1 ząbek czosnku, 2 jajka, 50 dag bułki 
kajzerki, sól, pieprz, papryka w proszku, 
1/3 szkl. oleju, 1 łyżeczka masła.
Mięso dwukrotnie zemleć w maszynce. 
Doprawić do smaku solą, pieprzem, pa-
pryką. Owinąć w folię aluminiową, wło-
żyć do zamrażarki. Można tak przygoto-
wane mięso przechowywać 6 miesięcy. 
Po wyjęciu z zamrażalnika mięso pozo-
stawić do rozmrożenia w temperaturze 
pokojowej. Cebulę drobniutko poszatko-
wać, namoczoną w ciepłym mleku buł-
kę odcisnąć i zemleć w maszynce wraz 
z cebulą. Wymieszać wszystkie składni-
ki, formować sznycelki, otoczyć w mące 
ziemniaczanej i smażyć w oleju na złoty 
kolor.

Mięso królika marynowane

Comber i udka królika, 2 cebule, 5 zia-
ren jałowca, 5 ziaren pieprzu i ziela an-
gielskiego, 2 szkl. wody, pół szkl. octu 
10%, sól, 2 łyżki oleju.
Od combra oddzielić udka, ułożyć w ka-
miennym naczyniu lub salaterce. Przygo-
tować zalewę: zagotować wodę z przy-
prawami, posolić, dodać ocet i pod przy-
kryciem jeszcze raz doprowadzić do 
wrzenia, a następnie wystudzić zalewę. 
Mięso obłożyć pokrojoną w krążki cebu-
lą i drobno pokrojonym czosnkiem, do-
dać zalewę, przykryć i przez 2 dni prze-
chowywać w dolnej części lodówki lub 
w chłodnej piwnicy. Po tym czasie wyjąć 
mięso z zalewy, osuszyć, pokroić w ka-
wałki, obrumienić na mocno rozgrzanym 
tłuszczu (może to być również klarowa-
ne masło), podlać zalewą, dodać cebulę 
i czosnek i dusić pod przykryciem ok. 
10 min. Gorące mięso ułożyć w słojach, 
zalać sosem i pasteryzować od chwili 
zawrzenia wody ok. 1,5 godz., następnie 
słoiki schłodzić i gdy ostygną sprawdzić 
szczelność zamknięcia. Po 24 godzinach 
powtórnie pasteryzować 45 min.

Mięso królicze przyrządzane jest na róż-
ne sposoby: można je gotować, dusić, 
piec, smażyć lub wraz z innymi produk-
tami zapiekać.
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Podróże 

europejskimi szlakami z Piotrem bujakiem. 

PocztówKa z aNdaluzji

Sevilla.  Plac Hiszpański jest ulubionym miejscem 
wypoczynku  mieszkańców stolicy regionu

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sevilli jest największym 
i jednym z najwspanialszych kościołów gotyckich na Świecie

Huelva. Pomnik Krzysztofa Kolumba. W 1492 roku 
z pobliskiego portu Palos rozpoczął się najsłynniejszy 
w dziejach ludzkości rejsEl Puerto de Santa Maria. Średniowieczne centrum miasta

Byki i areny corridy to obok tańca flamenco jeden z symboli 
południa Hiszpanii
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zaKażeNia baKteryjNe 
(częŚć i) 

zakażenia skóry i przylegających tkanek, gdzie dominującą rolę 
odgrywają gronkowce i paciorkowce.

Zapalenie mieszka włosowego (follicu-
litis) - jest to proces zapalny początkowo 
ograniczony do ujścia mieszka włosowego, 
później przechodzący na cały mieszek wło-
sowy i otoczenie. Od czyraka różni się bra-
kiem martwicy tkanek.
Objawy: na skórze widoczny jest żółty pę-
cherzyk ropny o napiętej pokrywie, prze-
bity włosem, otoczony rąbkiem zapalnym. 
Zmiany mogą być zgrupowane lub rozsiane.
Leczenie: ścięcie wystającego na szczycie 
zmiany włosa, przemywanie spirytusem sa-
licylowym, spryskiwanie aerozolem zawie-
rającym antybiotyki.
Czyrak (furunculus) - jest to zakażenie 
mieszka włosowego, gruczołu potowego 
lub łojotokowego.
Etiopatogeneza – zakażenie gronkowcami 
lub paciorkowcami. Bakterie przedosta-
ją się wzdłuż włosa, powodują martwicę 
mieszka włosowego i okolicznych tkanek. 
Następnie wytwarza się martwiczy czop, 
który po kilku dniach samoistnie wydziela 
się wraz z ropą. Czynnikiem sprzyjającym 
powstawaniu czyraków są zaburzenia me-
taboliczne, powstające zwłaszcza w prze-
biegu cukrzycy, mikrourazy.
Objawy:

- ból w okolicy czyraka, często z gorączką 
i dreszczami,

- skóra nad czyrakiem początkowo jest za-
czerwieniona, następnie bieleje, staje się 
cienka, napięta, błyszcząca,

- po pęknięciu czyraka powstaje kraterowate 
zagłębienie, z którego sączy się ropa.
Czyrak umiejscowiony w okolicy wargi 
górnej może być przyczyną zapalenie opon 

mózgowych.
Powikłania: zapalenie naczyń i węzłów 
chłonnych, czyrak gromadny, ropowica.
Leczenie: okłady z płynu antyseptycz-
nego, po wykształceniu się czopu mar-
twiczego krzyżowe nacięcie na szczycie 
zmiany i usuniecie czopu ropnego łyżecz-
ką chirurgiczną.
Czyraczność (carbunculosis) – są to na-
wracające czyraki o różnym umiejscowie-
niu powstające niemal równocześnie, łączą-
ce się w jeden rozległy naciek, zwykle wy-
stępują na karku.
Objawy:

- dreszcze, gorączka, przyśpieszona akcja 
serca,

- bolesny, rozległy, zapalny naciek na skórze,
- powiększenie regionalnych węzłów chłon-
nych.
Leczenie: szerokie rozcięcie nacieku, sącz-
kowanie.
Zanokcica (paronychia) – jest to zapalenie 
tkanek miękkich otaczających paznokieć.
Etiopatogeneza - przeważnie gronkowco-
we zakażenie wnikające do tkanek w miej-
scach uszkodzeń ciągłości skóry w okolicy 
paznokcia, często przy zbyt dużym lub nie-
ostrożnym obcinaniu paznokcia. W następ-
stwie zakażenie dochodzi do powstania rop-
nia podnaskórkowego. Znajdująca się pod 
ciśnieniem ropa łatwo wnika pod płytkę pa-
znokcia.
Objawy:

- pulsujący ból, nasilający się przy opusz-
czeniu kończyny,

- zaczerwienie i obrzęk skóry dookoła pa-
znokcia.

Leczenie: nacięcie ropnia. Jeśli ropa prze-
dostała się pod płytkę paznokcia, należy 
usunąć część lub całość paznokcia.
Wrastający paznokieć (unguis incarna-
tus) -to zapalnie wału paznokciowego pa-
lucha.
Etiopatogeneza - przyczyną wrastania płyt-
ki jest zbyt głębokie wycinanie jej kąta, no-
szenie zbyt ciasnego obuwia. Wrastanie 
paznokcia powoduje uszkodzenie skóry, 
przez które wnikają bakterie, najczęściej 
gronkowce.
Objawy:

- ból palucha, łatwo krwawiąca ziarnina za-
palna przerastająca płytkę paznokciową,

- ropienie okolicy wału przyśrodkowego pa-
lucha.
Zapobieganie: noszenie wygodnego obu-
wia, obcinanie paznokci poprzecznie do ich 
płytki, bez głębokiego wycinania brzegów.
Leczenie: początkowo podkładanie pod 
brzeg paznokcia gazika z maścią lub pły-
nem antyseptycznym, wycięcie brzegu 
płytki paznokcia wraz z macierzą i wałem 
paznokcia.

dr n. med. Jarosław ragan

czy Herbata z cytryNą jest zdrowa?
W związku z licznymi pytaniami o picie 
herbaty z cytryną pozwolę sobie przyto-
czyć wskazania na dzień dzisiejszy:
Najczęściej potrzeba picia herbaty z cytry-
ną przychodzi nam do głowy przy pierw-
szych objawach przeziębienia. Cytryna za-
wiera witaminę C (dawka dzienna to spo-
życie 70 mg na dobę). Lecz w cytrynie jest 
jej za mało - więcej witaminy C znajduje 
się w czarnej porzeczce - garść tego owocu 
pokrywa dawkę dobową, podczas gdy po-
winnyśmy wypić sok z 2 cytryn aby pokryć 
zapotrzebowanie dobowe. Witamina C ła-
godzi objawy przeziębienia, ale nie poprzez 
poprawę odporności, ale przez ogranicze-
nie rozwoju zakażenia bakteryjnego. Wita-

mina C jest wrażliwa na działanie wysokiej 
temperatury, dlatego dodanie jej do wrzą-
cej herbaty powoduje jej znaczne straty. Je-
żeli decydujemy się na dodanie cytryny do 
herbaty należy poczekać, aż wywar prze-
stygnie do temperatury ok. 50 stopni. Zdro-
wotne właściwości ma również sam napar 
z herbaty. Jest źródłem witamin, składni-
ków mineralnych, polifenoli. Dzięki tym 
składnikom herbata pomaga w walce z wi-
rusami, ale również odpręża i poprawia hu-
mor.
Niestety, herbata w swoim składzie ma alu-
minium, jest ono skumulowane w liściach, 
gdyż herbata rośnie na glebach bogatych 
w aluminium. Jest ono dla nas nieszkodli-

we, ponieważ w podczas zaparzania herba-
ty metal w tylko niewielkich ilościach prze-
chodzi do naparu, pozostała część kumulu-
je się w fusach. Aluminium z fusów herbaty, 
po dodaniu cytryny, tworzy przyswajalny 
cytrynian glinu, który jest szkodliwy dla 
organizmu. Odkłada się w tkankach, m.in. 
w mózgu i może to być przyczyną szybsze-
go rozwoju choroby Alzheimera lub niedo-
krwienia mózgu. Aby taka reakcja miała 
miejsce - w naczyniu z herbatą muszą być 
obecne fusy herbaty. Jeżeli do samego wy-
waru herbaty dodajemy cytrynę, to nic nam 
nie grozi i przyjemnością możemy się roz-
koszować smakiem i aromatem herbaty.

dr n. med. Jarosław ragan

dr n. med. jarosław ragan

Zdrowie
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droGi do NiePodleGłoŚci
w dniu 11 listopada świętowaliśmy kolejną 95 rocznicę odzyskanej 

z tak wielkim trudem niepodległości. 

Jesienią 1918 roku Polacy rozerwa-
li kajdany, w które Rosja, Prusy i Au-
stria zakuła 123 lata wcześniej naród 
polski, rozdzierając Polskę na trzy czę-
ści. Odzyskanie niepodległości było 
wielkim sukcesem poprzedzonym dłu-
goletnią walką. Mimo upadających po-
wstań nadzieje Polaków na odzyskanie 
suwerenności i własnej państwowości 
nigdy nie zgasły. 

17 listopada 1918 roku Powiatowy 
Związek Włościan Okręgu Rzeszow-
skiego wydał odezwę: 

„Polacy! Godzina Wolności wybiła 
na zegarze dziejowym! Polska powsta-
je. Pękły kordony i sztuczne granice co 
Kraków, Warszawę i Poznań dzieliły; 
naszym polskim jest Cieszyn i Wilno, 
Lwów i orawska ziemia, a nade wszyst-
ko nasz będzie Gdańsk. Przez posiada-
nie Gdańska otworzy się wolnej Polsce 
wolna droga w świat szeroki, otworzy 
się Polskie Morze. Żelazna pięść pru-
ska, niszcząc nasz byt ekonomiczny, 
odcięła nas od morza; teraz to pękło. 
Swobodnie zakołyszą się okręty na pol-
skim morzu.” 

Rozpoczęła się praca nad budowa-
niem państwa Polskiego. 

Jak napisał w Kolbuszowskiej kro-
nice parafialnej jeden z proboszczów 
„Polska Zmartwychwstała” – powie-
dzielibyśmy dokonała się cud. 

Władze II Rzeczpospolitej rozwi-
jały polski przemysł i port w Gdyni. 
Rozbudowywały powołane przez Pił-
sudskiego Polskie Wojsko. Mimo kry-
zysu światowego Polska powstawa-
ła z niebytu. Były to działania plano-
we, zgodne z interesem państwowym, 
zgodne z Polską racją stanu. Podjęte 
suwerennie, bez ciągłego zastanawia-
nia się, czy to się komukolwiek spodo-
ba w Berlinie, Moskwie czy Paryżu.  

Gdy przyglądniemy się dwóm 
twórcom naszej niepodległości, Jó-
zefowi Piłsudskiemu i Romanowi 
Dmowskiemu, dostrzeżemy, że różnili 
się oni ze sobą w każdej niemal spra-
wie. Ale łączył ich cel główny – nie-
podległość Polski oraz to, że byli ludź-
mi niezależnymi w swoich decyzjach. 
We współdziałaniu z obcymi państwa-
mi nigdy nie byli klientami, zawsze 
byli partnerami. Dlatego, gdy skończy-

ła się I Wojna Światowa, wywalczyli 
dla Polski więcej niż wskazywał na to 
międzynarodowy układ sił i niewielki 
potencjał naszego kraju. 

Polska powstała gdyż zachowała 
tożsamość narodową. Okupiła to wiel-
ką ofiarą.

Po upadku powstania styczniowe-
go sytuacja Polaków stała się bardzo 
trudna. Polacy zostali poddani repre-
sjom, nastał czas rusyfikacji i germa-
nizacji społeczeństwa.

W zaborze rosyjskim zapano-
wał terror, jakiego jeszcze nie znano. 
Uczestników powstania, którym nie 
udało się uciec za granicę, władze car-
skie karały śmiercią lub zesłaniem na 
Sybir. Konfiskowano majątki. Z całe-
go zaboru rosyjskiego zastało wywie-
zionych na Sybir około 40 tysięcy po-
wstańców. 

Inna popularną karą były kontry-
bucje, tak zwane daniny. Stosowano je 
wobec osób, które demonstrowały no-
szenie żałoby narodowej po powsta-
niu oraz uchylały się od uczestnictwa 
w oficjalnych uroczystościach.

Wszystkie represje pozbawiły spo-
łeczeństwo wartościowych obywate-
li, pogrążyły je w żałobie, zniszczyły 
Polaków materialnie oraz powodowały 
ogólne przygnębienie.

W ciągu zaledwie kilku lat po po-
wstaniu władze rosyjskie usunęły ję-
zyk polski ze szkół i urzędów.

Młodzież polska buntowała się 
przeciwko rusyfikacji. Mimo surowych 
kar, uczniowie tworzyli przydomowe 
biblioteki książek polskich. Czytali je, 
pożyczali sobie, potajemnie organizo-
wali kółka samokształceniowe. 

Na ziemiach zaboru rosyjskiego 
rozwinęła się gęsta sieć tajnego na-
uczania. Uczestniczyli w nim nauczy-
ciele, lekarze, adwokaci oraz mło-
dzież akademicka. Nauczyciele polscy, 
wbrew programom szkolnym i zaka-
zom, przypominali młodzieży ojczyste 
dzieje, zapoznawali z literaturą oraz 
udostępniali zakazane przez Rosjan 
książki. Świadoma wielkiego ryzyka 
młodzież analizowała twórczości zna-
nych poetów: Adama Mickiewicza, Ju-
liusza Słowackiego, Zygmunta Krasiń-
skiego, przez co poznawała bogactwo 
kultury i piękno ojczystego języka.

Dzięki postawie młodzieży i od-
wadze społeczeństwa, brutalna poli-
tyka rusyfikacyjna caratu nie powio-
dła się.

W zaborze pruskim sytuacja Pola-
ków również nie była łatwa. Otto von 
Bismarck dążył do całkowitego zniem-
czenia. Uderzył w język polski i Ko-
ściół katolicki, który był ostoją pol-
skości. Przeciwko takiej polityce wy-
stąpiły solidarnie wszystkie grupy spo-
łeczeństwa, od szlachty, inteligencji, 
duchowieństwa po chłopów. 

W latach 1885 – 1887 władze pru-
skie wydaliły około 30 tys. Polaków 
z ich domów. Tzw. „rugi pruskie’ wy-
wołały wielkie oburzenie w całej Euro-
pie, a nawet w samych Niemczech.

Kolejnym antypolskim posunię-
ciem było utworzenie Komisji Koloni-
zacyjnej, której zadaniem było popie-
ranie osadnictwa niemieckiego na zie-
miach polskich. W 1894 roku powstał 
Związek dla Popierania Niemczyzny 
na Kresach Wschodnich o charakterze 
antypolskim, nazywany Hakata. Głów-
nym celem Związku było kształtowa-
nie antypolskich nastrojów przez orga-
nizowanie odczytów, wydawanie bro-
szur i prasy.

W miarę nasilania się polityki ger-
manizacyjnej, wzmagał się opór Pola-
ków w zaborze pruskim. Polacy wal-
czyli środkami legalnymi. Korzysta-
li z możliwości, które stwarzało usta-
wodawstwo pruskie. Zakładali związki 
samopomocy, kółka rolnicze, towa-
rzystwa przemysłowe i rzemieślnicze, 
banki oraz kasy pożyczkowe. Polacy 
dbali również o rozwój polskiej oświa-
ty i zachowanie ojczystej mowy. 

Przejawem oporu społeczeństwa 
wobec germanizacji była walka o pol-
skość w szkolnictwie. Głośnym echem 
w świecie odbił się strajk dzieci we 

Ks. lucjan szumierz

Religia
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Wrześni w 1901 roku. Dzieci nie zgo-
dziły się modlić w języku niemieckim. 
Wobec opornych nieletnich zastosowa-
no zbiorową chłostę. W obronie dzieci 
stanęli, wspierani przez znaczną część 
mieszkańców Wrześni, rodzice i ludzie 
kultury m.in. Maria Konopnicka i Hen-
ryk Sienkiewicz.

Legendą stały się procesy wytacza-
ne Wojciechowi Drzymale. Nie mógł 
on postawić domu, zamieszkał więc 
w wozie. Człowiek ten stał się symbo-
lem wali o prawa narodu polskiego.

Wśród Polaków narastała coraz 
większa niechęć do niemieckiego za-
borcy. W tym okresie powstała jedna 
z najsłynniejszych polskich pieśni pa-
triotycznych „Rota”. Została napisana 
przez Marię Konopnicką. Przypomnij-
my jej treść:

Rota
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy !
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,

Nie damy, by nas zniemczył wróg...
-Tak nam dopomóż Bóg !

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha

Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha

Twierdzą nam będzie każdy próg...
-Tak nam dopomóż Bóg !

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił.

Orężny stanie hufiec nasz ,
Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
-Tak nam dopomóż Bóg!

Dwa lata po odzyskaniu Niepod-
ległości nieudane posunięcia gabinetu 
Grabskiego skłoniły Radę Obrony Pań-
stwa do wysunięcia propozycji utwo-
rzenia Rządu Obrony Narodowej, gru-
pującego wszystkie siły parlamentarne. 
20 lipca 1920 zdecydowano się wysłać 
do Wierzchosławic przedstawiciela 
Rady z propozycją objęcia teki szefa 
gabinetu Witosowi. 12 sierpnia 1920 
Józef Piłsudski złożył dymisję z funk-
cji Naczelnika Państwa i Naczelnego 
Wodza na ręce Wincentego Witosa jako 
premiera, który jednak dymisji tej nie 
ujawnił. Po zwycięstwie nad bolsze-
wikami, premier Witos pozostawał na-
dal aktywny – późnym latem i jesienią 
1920 odbył szereg podróży, podczas 
których spotykał się z przedstawiciela-
mi różnych grup społecznych. Odwie-
dził m.in. Pomorze, Mazowsze, Kuja-
wy, Lwów, Podlasie, Nowogródek, Su-
wałki, Wołyń i Małopolskę. 

Historyk Andrzej Paczkowski 
zwraca uwagę, że: „Witos był pierw-
szym i jednym z nielicznych najwyż-
szych urzędników państwowych Dru-
giej Rzeczypospolitej, którzy tak czę-
sto spotykali się z przedstawiciela-
mi najróżniejszych grup społecznych 
z różnych regionów kraju, dając im 
poczucie bliskości władzy nader czę-
sto reprezentowanej „w terenie” przez 
urzędników niekompetentnych, czy na-
wet wykorzystujących przyznane im 
uprawnienia niezgodnie z zasadami 
państwa demokratycznego.”

Pomyślmy czy święto 11 Listo-
pada nie zobowiązuje nas do konty-
nuacji postawy jaką wykazali Polacy 
w chwilach wielkiej próby? Pomyślmy 
jak przejawia się moja troska o Ojczy-
znę, moja miłość do Ojczyzny dzisiaj 
tu i teraz? 

Przecież problem z suwerennością 
wcale nie skończył się wraz z opusz-
czeniem Polski przez wojska sowieckie 
i naszym wstąpieniem do NATO. 

Ma dzisiaj trochę inne oblicze - 
choćby niezależności gospodarczej 
i surowcowej, gospodarczego i kon-
sumenckiego patriotyzmu by kupować 
w pierwszej kolejności towary polskie. 

Czy możemy dzisiaj mówić o Pol-
skiej własności prasy, gdy, jak do-
wiadujemy się z ostatnich doniesień, 
Niemcy kontrolują 90% mediów re-
gionalnych w Polsce. A co z Bankami 
i firmami strategicznymi dla naszej go-
spodarki? Czy nie zostały sprzedane 
obcemu kapitałowi, obcemu intereso-
wi. A stocznie?  

To w Rzeszowie w roku odzyskania 
niepodległości zorganizowano zbiórkę 
by jak mówiła odezwa - rzeszowska 
ziemia dała ojczyźnie polski okręt za 
swe pieniądze zbudowany. 

A przecież niepodległość to także 
kontynuacja własnej tradycji, tożsa-
mości i własnych wartości, a więc tak-
że rodziny tworzonej przez mężczyznę 
i kobietę, ochrony życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci, roli wiary, reli-
gii i kościoła katolickiego w budowa-
nie państwa opartego na chrześcijań-
skich wartościach. 

Nie pozwólmy by wykoślawiono 
nasza historię, oburzajmy się i pro-
testujmy gdy z żołnierzy broniących 
Westerplatte próbuje się robić młodo-
cianych zakapiorów, którzy świetnie 
się bawili popijając różne wyskokowe 
trunki. 

Czy w imię demokracji mamy 
przyjąć najnowszą, pseudo europejską 

historię, ukazującą żołnierzy AK jako 
odziały  antysemickich prymitywów, 
czy mówienie tyle lat po wojnie o Pol-
skich obozach śmierci w czasie II woj-
ny światowej nie jest zaprogramowaną 
ignorancją historyczną. Powtarzajmy 
słowa prymasa Tysiąclecia: „Naród bez 
dziejów, bez historii, bez przeszłości 
staje się wkrótce narodem bez ziemi, 
narodem bezdomnym, bez przyszłości. 
Naród, który nie wierzy w wielkość, 
i nie chce ludzi wielkich, kończy się.” 

Zakończmy to nasze rozważanie 
słowami pana Mariana Salwika, nasze-
go rodaka, zamieszczonymi w ostat-
nim numerze Niedzieli:  

„Może gdzie indziej krajobrazy są 
piękniejsze, niebo bardziej błękitne, 
śnieg w górach bielszy, woda w jezio-
rach czystsza, trawa na łąkach zieleń-
sza…

Może gdzie indziej wielkie miasta 
są bardziej nowoczesne, miasteczka 
schludniejsze, a wioski to prawdziwe 
oazy spokoju i sielskiego życia…

Może gdzie indziej historia własne-
go narodu tak nie boli od wojen, zdrad, 
rozbiorów, zawinionych i niezawinio-
nych klęsk, utraconych szans…

Może gdzie indziej ludzie mają 
więcej zalet, a mniej wad, są bardziej 
wiarygodni, profesjonalni, wzajemnie 
życzliwsi, bardziej skorzy do pomocy 
bliźniemu…

Może gdzie indziej są inne perspek-
tywy – lepsze zarobki, łatwiejsza droga 
kariery, swobodniejszy dostęp do dóbr, 
wcale nie luksusowych, ale takich po-
wszednich, potrzebnych w codziennym 
życiu…

Może… .A jednak gdy przezywamy 
nasze narodowe święta, tak jak 11 Li-
stopada – święto odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, mamy szansę po-
dziękować Panu Bogu za Polskę taka, 
jaka ona jest. I prosić, by dane było 
– nam i przyszłym pokoleniom – zmie-
niać ją na lepsze!”
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Śladami historii. 

o związKacH Kolbuszowej z węGraMi!
Historie narodów polskiego i węgierskiego przeplatają się wzajemnie już od wieków. wycinkowo można je 

przedstawić na przykładzie zdarzeń i epizodów, jakie zachodziły w budzie i Peszcie (węgry, dzisiaj budapeszt) 
i okolicy Kolbuszowej na przełomie XViii i XiX wieku.

Kto by pomyślał, że będąc na wy-
cieczce w stolicy Węgier – Budapeszcie 
można usłyszeć ciekawostki historyczne 
o naszej Kolbuszowej i okolicy. Tak było 
ostatnio w trakcie zwiedzania tego miasta 
przez grupę pracowników kolbuszowskie-
go Banku Spółdzielczego. 

Ale do rzeczy! Jadąc autokarem uli-
cami Budapesztu można było zauważyć, 
że jedna z głównych ulic tego miasta nosi 
nazwę Andreasa Hadika – bohatera naro-
dowego Węgier, żyjącego w XVIII wieku. 
Kim był ten człowiek?

Hrabia (Graf) Andreas Hadik von 
Futak żył w latach 1710-1790 i był zma-
dziaryzowanym Słowakiem pochodzącym 
z drobnej szlachty. Od młodzieńczych lat 
przeszedł cały szlak wojskowy od żołnie-
rza do marszałka, był głównodowodzącym 
armii austriackiej i wiernym przyjacielem 
cesarza Józefa II Habsburga. Należał do 
czołowych polityków dworu i parlamentu 
austriackiego. Za tą działalność otrzymał 
w 1758 r. krzyż wielki Orderu Marii Tere-
sy, w 1769 r. od cesarzowej posiadłość Fu-
tak i w 1771 r. tytuł szlachecki von Futak. 
Brał udział w wojnie z konfederatami bar-
skimi, przekroczył granice Rzeczypospo-
litej wraz z wojskami austriackimi doko-
nującymi rozbioru Polski i był pierwszym 
gubernatorem Galicji i Lodomerii. W jego 
życiu przewinęła się także postać księcia 
Marcina Lubomirskiego, właściciela m.in. 
dóbr kolbuszowskich i okolic Cmolasu. 

Wspomniany książę Marcin, zwany 
“księciem rozbójnikiem”, nie miał dobrej 
opinii. Pochodził z bardzo bogatej rodzi-
ny magnackiej, właścicieli Janowca (woj. 
lubelskie), Kolbuszowej i Cmolasu z oko-
licznym wsiami. Do całości majątku za-
liczane było jeszcze Połonne na Wołyniu 
i Lipowiec na Bracławszczyźnie. W 1752 
r. został mianowany pułkownikiem w re-
gimencie pieszym buławy polnej koron-
nej w Kamieniu Podolskim, zaś w 1756 
r. awansował do stopnia generała majo-
ra wojsk koronnych. Jego życie osobiste 
zmienił radykalnie następujący epizod. 
W grudniu 1757 r., na czele 200 ludzi, na-
jechał na dwór w Połonnym i uprowadził 
dwórkę siostry matki, 17-letnią Annę Wy-
leżyńską, a przy okazji zabił w pojedynku 
szlachcica. Złupił dobra ojca w Grodzisku 
i stryja Franciszka w Olsztynie, następnie 
schronił się w Kamieniu pod Częstochową, 
gdzie zażywał miłosnych uciech z porwa-
ną panną.

                                                                  

Tu dopadły go wojska koronne. Jego 
kochankę odesłano do klasztoru, a sam 
Marcin Lubomirski został pozbawiony 
wszelkich funkcji i ukarany na dożywotnią 
twierdzę, a następnie złagodzono mu do 
15 lat. Odbywając karę najpierw w Mun-
kach, a następnie w Budzie (Buda i Peszt) 
rozkochał w sobie kolejną kobietę - Annę 
Marię Hadik, córkę komendanta twierdzy, 
późniejszego marszałka polnego Andreasa 
Hadika. Mimo początkowo jego negatyw-
nego stosunku do księcia, za namową ojca 
komendant wystarał się o uwolnienie Mar-
cina Lubomirskiego, co nastąpiło w 1765 
r. , w dwa miesiące później odbył się ślub 
młodej pary w Harmanstadt (Siedmiogród). 
Ona miała 16 lat, zaś ksiażę 27. Jak piszą 
historycy: “Tuż przed ślubem odezwała się 
w księciu stara żyłka do ograbiania i po-
życzył od księcia Radziwiłła <Panie Ko-
chanku> karetę, konie, srebro, znaczącą 
sumę pieniędzy i dwa złote ordery wysa-
dzone brylantami, po czym podziękował za 
tak hojne dary ślubne. Książę Radziwiłł na 
pewno nie był zadowolony i poprzysiągł 
zemstę na młodym magnacie.” W tym sa-
mym czasie zmarł ojciec księcia Marci-
na, pozostawiając synowi ogromny mają-
tek, w tym dobra kolbuszowskie. Osiadł 
na stałe w pałacu kolbuszowskim. Tutaj 
przebywali także jego teściowie Hadiko-
wie, a Andreas nawet podziwiał piękno tej 
budowli. Było to jeszcze w 1772 r., kie-
dy feldmarszałek Andreas Hadik na czele 
wojsk austriackich wkroczył do Małopol-
ski. Mówił wówczas zięciowi, że “w cią-
gu wieloletnich podróży zagranicznych nie 
zdarzyło się mu widzieć podobnego arcy-
dzieła sztuki budowlanej”. Jak piszą hi-
storycy regionaliści, obecność A. Hadika 
w Kolbuszowej nie była przypadkowa. Po 
pierwsze – uchroniła przed dewastacją do-
bra kolbuszowskie, a po drugie – w przy-
padku śmierci męża lub rozwodu, miały 
one przypaść córce Annie Marii tytułem 
odprawy. Pomógł nawet zdjąć z nich se-
kwestr, którym obłożono je za udział zię-
cia w konfederacji barskiej.

W tym czasie w Rzeczypospolitej Pol-
skiej działy się negatywne procesy rozkła-
du całego państwa. Na obszarze wschod-
nio – południowych ziem Rzeczypospo-
litej buszowały już w obopólnym poro-
zumieniu wojska rosyjskie i austriackie. 
Dochodziły także do okolic Kolbuszowej 
i Majdanu. W 1768 r. M. Lubomirski zwią-
zał się z konfederatami barskimi w obro-
nie RP. Zebrał znaczne siły i wspólnie 

z marszałkiem ziemi sandomierskiej Pio-
trem Potockim i ziemi sanockiej – Jaku-
bem Bronickim ruszył na Kraków, gdzie 
okrzyknięto go nawet “feldmarszałkiem”. 
Rozbity pod Mokowem, skrył się na Wę-
grzech. Przystępując do nich zyskał wielu 
wrogów, którzy nie wybaczyli mu zbójec-
kiej przeszłości. Był posądzony o zdradę 
i sprzedanie Rosjanom Krakowa, które-
go miał być głównym obrońcą. W 1772 r. 
Marcin Lubomirski stawił czoła wojskom 
austriackim, dowodzonym przez jego te-
ścia Andreasa Hadika. Odniósł nawet kil-
ka zwycięstw. Dalszy jego udział to: zo-
stał posłem na sejm rozbiorowy, podpisał 
traktaty rozbiorowe i został członkiem ko-
misji wytyczającej granice z Austrią. Po 
wielu przygodach (rozwiódł się w 1777 
r., jednocześnie przekazując byłej żonie 
przyrzeczone wcześniej dobra kolbuszow-
skie, znacznie uszczuplone – dla zniesie-
nia długów sprzedane były m.in. dochodo-
we wsie: Cmolas, Trzęsówka i Werynia) 
i powtórnym małżeństwie osiadł w stoli-
cy Warszawie i stał się mecenasem sztuki, 
m.in. teatru.

Podobnie uczyniła to księżna Anna 
Maria Lubomirska z d. Hadik. Bardzo 
szybko stała się ulubioną podopieczną 
oraz kochanką króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Jak podają history-
cy: “Miała z nim ułomnego syna, nieja-
kiego Karpińskiego, oddanego pod opiekę 
gen. Tadeusza Kozłowskiego. Potwierdza-
ją to listy króla do Anny Marii i spora po-
moc finansowa przeznaczona na utrzyma-
nie tajemniczego dziecka. Łączyła ją także 
przyjaźń i romans z francuskim sekreta-
rzem polskiego króla, Piotrem Mauryczym 

Marszałek Andreas Hadik von Futak
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Glayre. Z polecenia króla zajmował się 
sprawami majątkowymi Anny Marii, któ-
re były bardzo kłopotliwe, ponieważ księż-
na nie znała języka polskiego. Z namowy 
swojego opiekuna przystąpiła do maso-
nerii, do loży o nazwie “Dobroczynność”. 
Częste pokazywanie się u boku króla przy-
sporzyło jej wielu wrogów, lecz podróżują-
cy po Polsce liczni agenci obcych państw 
podkreślali nie tylko jej wielką urodę, ale 
również inteligencję. Po wyjeździe z Pol-
ski Glayre,a, prowadziła z nim korespon-
dencję, opisując stosunki panujące w kraju, 
sprawy gospodarcze i obyczajowe. Będąc 
gorącą popleczniczką króla, negatywnie 
wypowiadała się o insurekcji kościuszkow-
skiej, a samego Tadeusza Kościuszkę nazy-
wała „Człowiek cnotliwy, lecz niezręczny”. 
Po wielu procesach majątkowych z córką 
Łucją (Tyszkiewiczową) z Kolbuszowej (po 
jej matce pozostała tylko nazwa wsi Hady-
kówka na trasie Cmolas – Komorów) wy-
jechała z Warszawy do Galicji, ale nadal 
korespondowała z byłym już królem Polski, 
który przebywał na zesłaniu w Petersbur-
gu i otrzymywała od niego spore zapomogi 
pieniężne.” (Gdy w 1971 r. byłem – autor 
art. – w Petersburgu <Leningradzie> na 
wycieczce, to przewodniczka wskazywała 
palcem okienko mieszkania starej kamie-
nicy, w którym przeżywał ostatnie lata ży-
cia nasz król St. Poniatowski).

Z tego okresu kłótliwego matki księż-
nej Anny Marii Lubomirskiej z Hadików 
i jej córką Łucją Franciszką hr. Tyszkiewi-
czową o majątek (ślub córki z Jerzym hr. 
Tyszkiewiczem odbył się w 1792 r.) po-
chodzi pewien epizod, opisywany często 
w pamiętnikach szlacheckich z początku 
XIX w. O tym fakcie pisał w swoich ka-
zaniach ks. Stanisław Sudoł z Zembrzy k/ 
Raniżowa w homilii wygłoszonej jeszcze 
w 1922 r. w Rakszawie k/ Łańcuta, gdzie 
był wikariuszem. W kazaniu pasyjnym 

“o przekleństwie” dla młodzieży tej parafii 
wymienia epizod jaki zdarzył się w oficy-
nie dworskiej w Kolbuszowej, tymczaso-
wej siedzibie, a mianowicie “Łucja była 
w ciąży z pierwszym dzieckiem. Doszło do 
kłótni między matką a nią. Matka rzuciła 
na nią przekleństwo. Urodzony syn nazwa-
ny Wincentym już w wieku młodzieńczym, 
jako słuchacz Szkoły Kadetów w Paryżu, 
po przyjeździe na urlop do Kolbuszowej 
strzelił w okno, w którym w formie żar-
tów udawała zjawę i straszyła go. Było to 
nad ranem, będąc jeszcze zaspany. Kiedy 
wybiegł na dwór matka powiedziała mu 

“Synu zabiłeś swoją matkę”.
To zajście stało się podstawą do po-

wstania legendy o “Białej Damie”, któ-
rą opisał i zarejestrował K. Skowroński 
w “Księdze duchów polskich”.

Ostatnie lata życia Anna Maria Lu-
bomirska z Hadików spędziła w Tarnowie, 
jako rezydentka Sanguszków. Przez ponad 
dwa wieki data jej śmierci nie była znana. 
Odkryli ją dopiero tarnowscy historycy 

w metrykach (Arch. Bazyliki Katedralnej) 
– zmarła 18 lipca 1803 r. w swoim miesz-
kaniu nr 14.

Urodziła się w 1749 r., jako córka 
Andreasa hr. Hadika von Futak i księż-
nej Marii Teresy Lichnowsky. “Jej barw-
ne i awanturnicze życie mogłoby posłużyć 
za kanwę niejednej przygodowej powieści. 
Już w wieku 14 lat zakochała się w księciu 
Marcinie Lubomirskim nazywanym <Ri-
naldinim polskiego rokoka>, a poznali 
się w więzieniu, gdzie książę M. Lubomir-
ski odbywał karę 15 lat za swoje bandyc-
kie życie. Młodziutka Anna Maria miesz-
kała tam z rodzicami. Jej ojciec był w tym 
czasie naczelnikiem twierdzy.” Jak piszą 
publicyści tarnowscy: “Być może Anna 
Maria Lubomirska, jako córka wielkiego 
feldmarszałka, otrzymała na starość od 
władz austriackich przytułek w Tarnowie. 
Jej grób znajduje się na starym cmentarzu 
w samym narożniku u zbiegu  ulic Tuchow-
skiej i Narutowicza”.

Książę Marcin Lubomirski zmarł 14 
października 1800 r. “mortus est anno 
1800 octobris 14 in Trzesówka” (zapis 
w księgach zmarłych parafii Cmolas), jako 
rezydent Kuczkowskiego (właściciela 
Trzęsówki). Zgodnie z jego ostatnią wolą 
został pochowany w krypcie za ołtarzem 
głównym kościoła parafialnego p.w. św. 
Stanisława bpa i św. Wojciecha w Cmola-
sie z napisem “by deptali po mnie poddani 
za winy żywota” (w 1980 r. kościół prze-
niesiono do Porąb Dymarskich, natomiast 
kryptę pozostawiono na starym miejscu).

Na terenie regionu kolbuszowskie-
go spotykamy wiele jeszcze nazwisk po-
chodzenia węgierskiego m.in. Batory (z j. 
węg. – odważny) czy Szaynok (ks. Franci-
szek Wincenty, proboszcz parafii Raniżów 
w latach 1848 – 1895, syn kupca węgier-
skiego z Biecza. 

marian pióreK

Skrzypek Jan Książek z Hadykówki i zespół kapeli Władysława Pogody

2013 r. Wieś Hadykówka (zał. ok 1770 r.) – gmina Cmolas
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Sport

oliMPiada dla NajMłodszycH 
w sobotę, 19 października br., w hali sportowej liceum ogólnokształcącego w Kolbuszowej odbyła się 

olimpiada Przedszkolaków.

Oficjalnego otwarcia olimpiady doko-
nali: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Opaliński, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Józef Fryc, Prezes Fundacji 
na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Jan 
Fryc oraz Przewodniczący Osiedli Nr 1, 2, 
3 z prowadzącym i pomysłodawcą impre-
zy Grzegorzem Romaniukiem. 

Sportową zabawę rozpoczęto wspól-
nym przemarszem na czele kolbuszow-
skich maskotek „Kolbusią” oraz „Nilu-
siem”, po którym wniesiono olimpijską 
flagę i zapalono znicz.

W zawodach wzięło udział 470 dzie-
ci, które startowały w czterech konku-
rencjach: przejście przez tunel, strzał do 
bramki, rzut do kosza oraz bieg. W ostat-
niej konkurencji startowały nie tylko malu-
chy, ale również panie dyrektorki i rodzice.

Na zakończenie każdy przedszkolak 
otrzymał pamiątkowy medal, lecz najważ-
niejszą nagrodą dla wszystkich była dobra 
zabawa i uśmiech na twarzach dzieci.

Zawody zorganizowano pod honoro-
wym patronatem Burmistrza Kolbuszowej 

Organizatorem Olimpiady były Zarzą-
dy Osiedli Nr 1, Nr 2 i Nr 3, Fundacja Roz-
woju „Serce”, Fundacja na Rzecz Kultu-
ry Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz 
Dominik Bajor i kolbuszowskie piekarnie.

                                                                                                                                     
a.selwa

Sprawność przede wszystkim

Przedszkolaki bardzo przeżywają swój udział w Olimpiadzie

Wręczenie nagród



Kwestowali na cmentarzu parafialnym
fotorelacja



Księgarnia Pegaz poleca

Alicja Bober-Michałowska, 
W gościnnym Albionie

Zygmunt hr. Plater, 
Wspomnienia, anegdoty i doświadczenia myśliwskie


