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Egzemplarz bezp³atny

miny
sprawy g

Jest nas coraz mniej

W

roku 2006 w Gminie ¯o³ynia urodzi³o siê 72 dzieci,
w tym 37 ch³opców i 35 dziewczynek. Z liczby tej
troje dzieci zamieszkuje poza terenem naszej gminy, dwoje
wraz z rodzicami wymeldowa³o siê z pobytu sta³ego.
Ogó³em zmar³o 70 osób, w tym 38 mê¿czyzn i 32 kobiety.
W ksiêdze zgonów sporz¹dzono 32 akty.
Ruch naturalny oraz migracje mieszkañców da³y w efekcie w stosunku do grudnia 2005 r. spadek liczby mieszkañców gminy o 25 osób. 31 grudnia 2006 r. gminê zamieszkiwa³o 6748 osób. Dla porównania rok wczeœniej spadek ten
wyniós³ 6 osób. Ubytek ludnoœci gminy jest zapewne wiêkszy, bowiem nie wszyscy zg³aszaj¹ zmianê miejsca pobytu
wyje¿d¿aj¹c np. za granicê.
W 2006 roku zawarto 43 zwi¹zki ma³¿eñskie, w tym 6
cywilnych. Ponadto do ksiêgi wpisano 3 ma³¿eñstwa, które
zosta³y zawarte za granic¹. 19 mieszkañców naszej gminy
zawar³o ma³¿eñstwo poza terenem ¯o³yni.
Przedzia³ wiekowy
0-18 lat
19-40 lat
41-60 lat
61-75 lat
75 lat i starsi
Razem
Razem w gminie

Kobiety
793
1147
781
406
285
3412

Liczba mieszkañców Gminy ¯o³ynia wg stanu na dzieñ 31
grudnia 2006 roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
¯o³ynia (z przysió³kami) - 5084
Brzóza Stadnicka - 1 171
Smolarzyny - 493
--------------------------Razem Gmina - 6 748
Ogó³em w gminie zamieszkuje 76 kobiet wiêcej ni¿ mê¿czyzn. Znaczna przewaga liczebna kobiet wystêpuje w wieku
po 60-tym roku ¿ycia, prezentuje to za³¹czona tabela
W 2006 roku
- zameldowa³o siê na pobyt sta³y - 61 osób
- wymeldowa³o siê z pobytu sta³ego - 78 osób
- przemeldowania w obrêbie gminy - 70 osób
- zameldowania na pobyt czasowy na terenie gminy - 78
osób
- wymeldowania na pobyt czasowy poza gmin¹ - 91 osób
- zg³oszenie wyjazdu za granicê na pobyt czasowy lub sta³y
- 18 osób

Mê¿czyŸni
877
1216
836
272
120
3336

Ró¿nica
+ 84 mê¿czyzn
+ 69 mê¿czyzn
+ 55 mê¿czyzn
-134 mê¿czyzn
-165 mê¿czyzn
-76 mê¿czyzn

Kierownik
USC w ¯o³yni
Zofia Dudek

6748

Wybrano so³tysów

W

dniach 14 i 21 stycznia br. w czterech so³ectwach
gminy odby³y siê zebrania wiejskie, na których wybrano so³tysów i rady so³eckie. 14 stycznia br. wybory przeprowadzono w ¯o³yni i Kopaniach. So³tysem ¯o³yni wybrano Franciszka Filipa, który pe³ni³ tê funkcjê w poprzedniej kadencji, natomiast w sk³ad rady so³eckiej weszli: W³adys³aw Baran, Miros³aw Burda, Tadeusz Fus, Feliks Leja,
Franciszek Ko³cz i Stanis³aw Kuras. W zebraniu uczestniczy³o 29 mieszkañców so³ectwa. W Kopaniach na so³tysa

W numerze:
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Strzelnica z atestem str. 2
Z ¿ycia KGW ¯o³ynia, HDK str. 3
Dzia³alnoœæ samorz¹du uczniowskiego str. 4

ponownie wybrano Leszka Robaka, a do rady so³eckiej weszli:
Stanis³aw Czaja, Genowefa Florek, Stanis³aw Nykiel i
Agnieszka Œwi¹der. W zebraniu uczestniczy³o 33 mieszkañców. 21 stycznia br. zebrania odby³y siê w Brzózie Stadnickiej i Smolarzynach. W Smolarzynach 122 mieszkañców
wybra³o na so³tysa Beatê Busztê, a w radzie so³eckiej znaleŸli siê: Jan Buszta, Krzysztof Golenia, Anna Kuta-Mach i
Piotr Mroziak. W Brzózie Stadnickiej w zebraniu uczestniczy³o 60 mieszkañców. So³tysem wybrano Jana Busztê, do
rady so³eckiej weszli: Agnieszka Babiarz, Czes³aw Buszta,
Ignacy Kuszaj i Bogdan Sobuœ.
Waldemar Natoñski
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„Nowe Kwalifikacje - Nowa Praca
dla mieszkañców Gminy ¯o³ynia.
Program szkoleniowo-doradczy
dla osób odchodz¹cych z rolnictwa”
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Dzia³ania 2.3 Reorientacja zawodowa osób
odchodz¹cych z rolnictwa.

Gmina ¯o³ynia
zaprasza do uczestnictwa w bezp³atnych
kursach zawodowych:
1.
2.
3.

Glazurnik
Monter instalacji sanitarnych
Fryzjer I i II stopnia

Warunki uczestnictwa. Projekt skierowany jest do rolników
lub domowników którzy:
- nie s¹ ubezpieczeni w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecz-

STRZELNICA Z ATESTEM
W dniu 20 grudnia 2006 r. strzelnica sportowa LOK w ¯o³yni
otrzyma³a atest uprawniaj¹cy do prowadzenia strzelañ sportowo-szkoleniowych i rekreacyjnych z broni palnej sportowej bocznego zap³onu: pistolet 25 m, karabin 50 m oraz broni pneumatycznej 10 m.
Uzyskanie atestu mo¿liwe by³o dziêki wykonaniu wielu prac
maj¹cych na celu dostosowanie obiektu strzelnicy do obowi¹zuj¹cych wymagañ. Zosta³y podwy¿szone wa³y boczne
i kulochwyt, wykonano stanowisko strzeleckie na 25 m, zmodernizowano przes³ony czo³owe, przed³u¿ono zadaszenie wiaty od strony stanowisk strzeleckich, zamkniêto wejœcie do pomieszczenia wiaty oraz na teren strzelnicy. Prace zosta³y wykonane spo³ecznie
przez cz³onków LOK, materia³y zosta³y zabezpieczone przez Gminê ¯o³ynia. Po wykonaniu prac Biuro
Podkarpackiego Zarz¹du Wojewódzkiego LOK w
Rzeszowie powo³a³o komisjê w celu stwierdzenia, czy
strzelnica spe³nia wymogi i warunki bezpieczeñstwa
oraz czy pod wzglêdem odleg³oœci, oœwietlenia, wielkoœci i wyposa¿enia stanowisk strzeleckich spe³nia
warunki okreœlone przepisami do strzelañ sportowych
i rekreacyjnych. Komisja w sk³adzie: Jerzy Salamu-

nych (w zakresie ¿adnego z ubezpieczeñ spo³ecznych),
- nie pozostaj¹ w stosunku pracy, stosunku s³u¿bowym, ani
nie s¹ zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- kwalifikuj¹ siê do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
- nie s¹ zarejestrowani jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzêdzie Pracy,
- nie posiadaj¹ zarejestrowanej dzia³alnoœci gospodarczej,
- nie maj¹ ustalonego prawa do emerytury,
- nie s¹ studentem/studentk¹ studiów dziennych,
- maj¹ ukoñczone 18 lat ¿ycia,
- s¹ zameldowani na sta³e lub czasowo w Gminie ¯o³ynia,
- nie kszta³c¹ siê w systemie dziennym w szkole dla osób
doros³ych,
- posiadaj¹ zaœwiadczenie o zdolnoœci do samodzielnej egzystencji, wystawione przez lekarza – orzecznika KRUS (tylko w przypadku rencistów) oraz osób zatrudnionych w rolnictwie.

Szczegó³owe informacje:
Urz¹d Gminy ¯o³ynia
37 – 110 ¯o³ynia ul. Rynek 22
pok. 108 od 7:30 do 15:30 (poniedzia³ek-pi¹tek)
tel.: 0-17 22 43 018 wew. 24
e-mail: wopalka@zolynia.pl

cha - Dyrektor BPZW LOK w Rzeszowie, Wies³aw Karpiuk - Instruktor Strzelectwa Sportowego, Tomasz Jucha Kierownik Posterunku Policji w ¯o³yni, Mieczys³aw Filip Prezes ZG OSP w ¯o³yni, Bronis³aw Dudek - Prezes ZG
LOK w ¯o³yni, Maciej Marcinek - inspektor UG ¯o³ynia
stwierdzi³a, ¿e obiekt spe³nia warunki bezpieczeñstwa, techniczne, p.po¿, a opracowany regulamin strzelnicy zgodny jest
z wymogami warunków bezpieczeñstwa dla tego rodzaju
strzelnic oraz odpowiada wymogom okreœlonym w rozporz¹dzeniu MSWiA w sprawie Wzorcowego Regulaminu
Strzelnic. Regulamin zosta³ zatwierdzony decyzj¹ Wójta
Gminy ¯o³ynia.
Maciej Marcinek

Odbiór strzelnicy
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Z ¿ycia KGW ¯o³ynia
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nej omówione zosta³y zagadnienia dotycz¹ce organizacji obchodów 50-lecia Ko³a. Zebranie zakoñczy³ pokaz ¿ywieniowy.
Agnieszka Kus

Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas porz¹dków przedœwi¹tecznych, sporz¹dzania specja³ów, ale tak¿e czas dekorowania pomieszczeñ mieszkalnych i obejœæ.
Nasze Ko³o Gospodyñ w ¯o³yni ju¿ wielokrotnie organizowa³o pokazy wykonywania stroików œwi¹tecznych. Ka¿dy z nich cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. W ostatnim szkoleniu wziê³o udzia³ 20 pañ. Szkolenie i pokaz przeprowadzi³a Marta Bielecka - pracownik Dzia³u Ogrodnictwa PODR w Boguchwale. Jak
zawsze wykorzysta³a surowce naturalne, takie jak ga³¹zki ró¿nego rodzaju iglaków, ga³¹zki olchy, wierzby,
siano, suche kwiaty, szyszki, orzechy oraz tradycyjne
œwiece, wst¹¿ki, banieczki itp. W rêkach p. Marty i
naszych pañ powsta³y piêkne, niepowtarzalne stroiki,
które wspó³tworz¹ nastrój i wystrój naszych domów.
Kolejne spotkanie cz³onkiñ KGW w ¯o³yni mia³o uroStroiki prezentowa³y siê piêknie, fot.J.Tomczyk
czysty charakter. Odby³o siê w dniu 16.01.2007 r. z
okazji powitania Nowego Roku i Dnia Babci. W czêœci ogól-

Ukoronowaniem pracy ¿o³yñskich krwiodawców, dowodem
uznania za krzewienie idei czerwonokrzyskiej i honorowego
krwiodawstwa by³o w 2004 roku ufundowanie sztandaru i
przyznanie klubowi przez Zarz¹d G³ówny PCK z³otej od22 -26 listopada to dni obchodów Honorowych Dawców znaki. W czasie obchodów Dni Honorowego KrwiodawKrwi. Jest to okres podsumowania ca³orocznej pracy Klu- stwa najlepsi dawcy krwi s¹ odznaczani i wyró¿niani za wiebów HDK, PCK i wspólnego œwiêtowania.
loletni¹ dzia³alnoœæ. W tym roku Podkarpacki Zarz¹d OkrêW dzisiejszych trudnych i drapie¿nych czasach honorowi gowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a odznaczy³: Wojciecha
dawcy krwi s¹ jedn¹ z nielicznych grup w spo³eczeñstwie Busztê, Paw³a Dudka, Grzegorza Nowaka, Marka Busztê
bêd¹c¹ przyk³adem bezinteresownego
odznak¹ "Zas³u¿ony Honorowy
poœwiêcenia dla drugiego cz³owieka.
Dawca Krwi". W uroczystoTa ich codzienna praca s³u¿y dobreœciach po³¹czonych z zabaw¹
mu wizerunkowi PCK. Krwiodawcy
andrzejkow¹ w dn. 2.12.06
z ¯o³yni s¹ jedynym klubem na Podudzia³ wziêli: przewodnicz¹cy
karpaciu i w Polsce po³udniowej tak
Podkarpackiej Rady HDK Japrê¿nie dzia³aj¹cym i jedynym w œronusz Bemben, prezes Zarz¹du
dowisku wiejskim. Cieszy te¿ fakt, ¿e
Rejonowego PCK Helena Biew klubie jest kilkanaœcie kobiet.
niasz, kierownik Zarz¹du RejoDzia³alnoœæ krwiodawców nie koñczy
nowego PCK Teresa Nycz. Na
siê na oddawaniu krwi. Zrzeszeni w
zabawie bezinteresownie gra³
Polskim Czerwonym Krzy¿u nios¹ pozespó³ "Relaks" z ¯o³yni.
moc ludziom potrzebuj¹cym. Cz³onko16.12.2006r. w Rzeszowie na
wie ¿o³yñskiego klubu przez okres dwuakademii
wojewódzkiej dla zaPrezes Zarz¹du Powiatowego Helena Bieniarz
dziestu dwóch lat brali udzia³ w ak- wrêcza odznaczenia zas³u¿onym krwiodawcom
s³u¿onych krwiodawców wojecjach humanitarnych w kraju i za grawództwa podkarpackiego odnic¹, zw³aszcza podczas klêsk ¿ywio³owych np. wielkiej po- znaczenie "Zas³u¿ony dla zdrowia narodu" z r¹k wojewody
wodzi mieleckiej. Takich akcji by³o wiele.
Ewy Draus otrzymali: Marek Mach i Stanis³aw Rogowski.
Przedstawiciele ¿o³yñskiego klubu bior¹ aktywny udzia³ w Nada³ je 21.11.06 w Warszawie Minister Zdrowia Zbigniew
rajdach, zawodach sportowych. Od lat uczestnicz¹ w tur- Religa. S¹ to pierwsze odznaczenia w powiecie ³añcuckim.
nieju pi³ki no¿nej w Niechobrzu i Nowej Sarzynie, zajmuj¹c
czo³owe miejsca. Byli równie¿ organizatorami wycieczek
Prezes Miêdzygminnego Klubu HDK PCK
zagranicznych. (do W³och, do Lwowa). Klub na wielu symw ¯o³yni
patyków, którzy wspieraj¹ go finansowo i pomagaj¹ w orMarek Mach
ganizowaniu imprez.

Chwa³a tym co krew przelewali
i tym co oddaj¹
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oswiata

Œwi¹teczna dzia³alnoœæ Samorz¹du
Uczniowskiego w Szkole Podstawowej
w Brzózie Stadnickiej

P

¿esz zostaæ œw. Miko³ajem". Celem akcji by³o zbieranie wœród
uczniów przyborów szkolnych, zabawek i s³odyczy dla chorych dzieci z Oddzia³u Dzieciêcego Szpitala w £añcucie. I
tym razem m³odzie¿ z Brzózy nie zawiod³a. 22 grudnia specjalna delegacja z³o¿ona z opiekunów samorz¹du oraz anio³ków czyli uczennic Weroniki Lewkowicz i Urszuli M¹czki
odwiedzi³a chore dzieci w ³añcuckim szpitalu i przekaza³a
dary. Zgromadzone rzeczy - kredki, flamastry, bloki rysunkowe, zeszyty, zabawki - pozosta³y w przyszpitalnej œwietlicy, natomiast w³asnorêcznie wykonane anio³ki przez uczennice kl. V powêdrowa³y do przebywaj¹cych na oddziale
maluchów.
Akcja ta mia³a g³êboki wymiar moralny. Uœwiadomi³a dzieciom, ¿e wokó³ nich s¹ osoby bardziej potrzebuj¹ce, bardziej
pokrzywdzone przez los. Ma³e dzieci, które przez swoj¹ chorobê nawet œwi¹t nie mog³y spêdziæ w domu. Myœlimy, ¿e
by³a to doskona³a lekcja wychowawcza - lekcja wra¿liwoœci.

rogram zadañ samorz¹du szkolnego powstaje najczê
œciej jako odpowiedŸ na konkretne zapotrzebowanie wystêpuj¹ce wœród dorastaj¹cej m³odzie¿y. Szko³a stanowi œrodowisko spo³eczne, w którym up³ywa znaczna czêœæ ¿ycia
dzieci i m³odzie¿y. Dlatego te¿ rozwijanie samorz¹dnej i zorganizowanej dzia³alnoœci uczniów powinno zajmowaæ miejsce szczególnie wa¿ne. Uczeñ w szkole nie powinien jedynie dowiadywaæ siê o ¿yciu spo³ecznym, przeciwnie, ma
prawo to ¿ycie konstruktywnie i czynnie kszta³towaæ. Takie
s¹ równie¿ za³o¿enia programu Samorz¹du Uczniowskiego
w SP w Brzózie Stadnickiej. Do celów szczegó³owych
nale¿¹: zapoznanie siê z zasadami demokracji, przygotowanie do pe³nienia ról spo³ecznych, odpowiedzialnoœci
moralnej, tolerancji, rozwijanie aktywnoœci uczniów, rozbudzanie wra¿liwoœci i wyobraŸni, rozwijanie umiejêtnoœci wspó³pracy w zespole, zacieœnianie wiêzi kole¿eñskich, integracja, uczenie godnego reprezentowania szko³y.
Samorz¹d Uczniowski w Brzózie Stadnickiej w I semestrze r. sz. 2006/07 dzia³a³ bardzo aktywnie. Wykonywano wiele corocznych zadañ, tj. organizowanie uroczystoœci szkolnych (np. Dzieñ Nauczyciela), koordynacja akcj¹ Góra Grosza (uczniowie zebrali na potrzeby
osieroconych dzieci ponad 300 z³) czy te¿ organizacja
dyskotek.
Efektem wspó³pracy opiekunów SU (p. Jolanty Fus i
p. Renaty Fergisz) i uczniów by³o przyst¹pienie do realizacji równie¿ nowych przedsiêwziêæ. Jednym z nich by³o Patrycja Grzesik - zdobywczyni I nagrody w konkursie
wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej pt. "Hallo!!!
Uwieñczeniem œwi¹tecznej dzia³alnoœci samorz¹du by³o
Nowinki polsko - niemieckie". W ramach dzia³alnoœci ko³a zorganizowanie Miêdzyszkolnego Konkursu na Najpiêkjêzyka niemieckiego mo¿liwe by³o opracowanie gazetki w niejsz¹ Kartkê Œwi¹teczn¹ w Jêzyku Obcym. Celem kondwóch jêzykach- polskim i niemieckim. Zajêcia odbywa³y kursu by³o rozbudzenie i rozwijanie zainteresowañ, zachêsiê w sali komputerowej, gdzie dzieci na bie¿¹co mog³y wy- cenie do samodzielnego pog³êbiania wiedzy i umiejêtnoœci
szukiwaæ niezbêdne informacje dotycz¹ce zarówno formy jêzykowych, zapoznanie z obchodami œwi¹t Bo¿ego Narosamej gazetki, jak i tematyki. W œwi¹tecznym wydaniu za- dzenia w innych krajach oraz rozbudzanie wyobraŸni twórmieszczono wywiad z Pani¹ Dyrektor , dwujêzyczne ¿ycze- czej. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów ucz¹cych siê
nia œwi¹teczne, tradycje adwentowe i bo¿onarodzeniowe w jêz. angielskiego lub niemieckiego na 2 etapach nauki - klaPolsce i w Niemczech. Nie zabrak³o tak¿e krzy¿ówki w jêz. sy I - III i IV - VI szko³y podst. Uczestniczy³y w nich szkoniemieckim, humoru czy te¿ ciekawostek.
³y: SP 1, SP 2 w ¯o³yni, SP w Brzózie Stadnickiej i ZmyMamy œwiadomoœæ, ¿e nasza gazetka wymaga jeszcze s³ówce. Podczas wybierania i oceniania najlepszych prac
wielu poprawek, udoskonaleñ, jednak cieszymy siê z zaan- komisja z³o¿ona z nauczycieli jêz. niemieckiego, angielskiega¿owania m³odzie¿y w jej powstanie. Spotkania w zespole go i plastyki kierowa³a siê kryteriami oceny podanymi wraz
redakcyjnym by³y wspania³ym przyk³adem nauki tolerancji, z regulaminem konkursu, a mianowicie estetyk¹, oryginalwzajemnego szacunku, odpowiedzialnoœci i punktualnoœci. noœci¹ oraz poprawnoœci¹ jêzykow¹ wykonanej pracy.
Poza tym pog³êbi³y wiedzê z jêz. niemieckiego i zmotywo- I tak w kategorii dzieci m³odszych nagrody zdobyli:
wa³y uczniów do dalszej nauki.
I m Jadwiga Puzio kl. III a SP 1,
Kolejne zadanie SU w okresie œwi¹tecznym polega³o na II m Natalia Sander kl. I SP Zmys³ówka,
zorganizowaniu w szkole akcji charytatywnej pn. "I ty mo- III m Kamil Morawski kl. III SP Brzóza Stadnicka.
Nr 1 (99) styczeñ 2007

Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

Wyró¿nienia: Magdalena Kuczek, And¿elika Burda, Wioletta Matuszek, Wiktor Ariburnu - kl. II SP Zmys³ówka
Dzieci starsze:
I m Patrycja Grzesik kl. V SP Brzóza Stadnicka, II m Aleksandra Czech kl. IV SP 2, III m Magdalena Kulikowska kl.
VI SP 2. Wyró¿nienia: Anna Buszta kl. V SP Brzóza St.,
Sylwia Nicpoñ kl. VI b SP 1, Anna Walawender kl. Va SP 1,
Aleksandra Skiba kl. IV Zmys³ówka.
Wrêczenie dyplomów i nagród odby³o siê 20 grudnia 2006r.
Uroczystoœæ, na któr¹ przyby³y tak¿e dzieci z innych szkó³

Z DWÓJK¥ W NOWY ROK

N

owy Rok w Szkole Podstawowej nr 2 w ¯o³yni roz
pocz¹³ siê bardzo pracowicie. Pomimo tego, ¿e nasi
uczniowie nie s¹ zbyt liczn¹ gromad¹, bardzo aktywnie
uczestnicz¹ w ¿yciu œrodowiska. Wychodz¹c naprzeciw
potrzebom spo³ecznoœci lokalnej, szko³a organizuje imprezy
integracyjne oraz podtrzymuj¹ce tradycje. Noworoczny bal
dla przedszkolaków i uczniów klas m³odszych u³atwi³ start
w szkoln¹ rzeczywistoœæ przysz³ym pierwszoklasistom.
Coroczna impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do okazania mi³oœci i wyra¿enia szacunku oraz
uznania dla tych, którzy odkrywaj¹ nam skarby wiedzy, wartoœci ¿yciowych i tradycji. Kontynuacj¹ pielêgnowania tradycji i jej ukazywania wspó³czesnemu pokoleniu by³y inscenizacje jase³ek i widowiska obrzêdowego, zaprezentowane
szerokiej widowni w Gminnym Oœrodku Kultury w ¯o³yni.
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wraz ze swoimi opiekunami, poprzedzona by³a apelem œwi¹tecznym i jase³kami wykonanymi przez przedszkolaków z
Brzózy St. Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy i zachêcamy do licznego udzia³u w innych konkursach. Jest to œwietna okazja do wykazania siê swoimi zdolnoœciami, pog³êbiania wiedzy z ró¿nych dziedzin, nawi¹zania nowych kontaktów oraz zdrowej rywalizacji. A cz³onkom Samorz¹du
Uczniowskiego w Brzózie Stadnickiej ¿yczymy zapa³u do
dalszej pracy, ciekawych pomys³ów i nowych dokonañ.
Jolanta Fus
uroczystoœci op³atkowej i spotkania z seniorami. Przygotowania kosztowa³y du¿o czasu i wyrzeczeñ - przecie¿ nie
mo¿na by³o zawieœæ! Dzieci okaza³y siê jednak osobami odpowiedzialnymi, które da³y z siebie naprawdê du¿o. Mi³o by³o
zobaczyæ salê wype³nion¹ po brzegi i us³yszeæ gromkie brawa po wystêpie. Jeszcze milsze by³y s³owa uznania dotycz¹ce umiejêtnoœci aktorskich m³odziutkich wykonawców
(bezkonkurencyjny okaza³ siê Rafa³ Antosz w roli ¯yda by³ to "hit" wystêpu).
Opiekunowie i uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Dyrekcji i Pracownikom GOK w ¯o³yni za pomoc w realizacji imprezy

"Seniorzy rodów œwiêtuj¹..."
Na zakoñczenie pracowitego tygodnia podjêliœmy w naszych progach kochane Babcie i drogich Dziadków. Z powodzeniem mo¿na powiedzieæ, ¿e frekwencja dopisa³a. Wnukowie z zapa³em zaprezentowali swoje osi¹gniêcia na szkolnej scenie, za co otrzymali gor¹ce oklaski. Po pysznym po"Przedszkolaki z naszej paki"
czêstunku przygotowanym przez rodziców, którzy i tym ra5 stycznia przybyli do nas niezwykli goœcie- przedszkolaki zem spisali siê na 5, rozpoczêliœmy wspólne kolêdowanie.
z oddzia³u w ¯o³yni Dolnej. Na pocz¹tek dzieci obejrza³y Rozœpiewani i pe³ni radoœci po¿egnaliœmy naszych seniorów.
przedstawienie pt. "Kopciuszek". Jakie¿ by³o zdziwienie, kieNie mo¿emy jednak powiedzieæ, ¿e najbardziej pracowity
dy w aktorach odgrywaj¹cych g³ówne role rozpoznano star- okres za nami. Zbli¿aj¹cy siê koniec I semestru to dopiero
szych kolegów z klas I- III! Nastêpnie na wszystkie dzieci ciê¿ka próba! Mamy jednak nadziejê, ¿e do mety dotrzemy
czeka³a niespodzianka- w dziwacznym kapeluszu, ¿ó³tym sur- w nastrojach równie optymistycznych. Czego wszystkim
duciku i ogromnych, czerwonych butach ukaza³ siê na sce- uczniom, nauczycielom, rodzicom i przyjacio³om szko³y
nie klaun, który zaprezentowa³ maluchom ró¿ne sztuczki. ¿yczymy!!!
Danuta Kulikowska, Marta Lisowska
Nie oby³o siê bez œmiechu i pisków, kiedy dzieci próbowa³y
wykonaæ niektóre z nich. Po skromnym poczêstunku nast¹pi³a czêœæ mniej oficjalna, ale chyba najbardziej wyczekiwana przez maluchy- pl¹sy i zabawy przy muzyce. Przyjemnie
by³o popatrzeæ na roztañczone dzieciaki z wypiekami emocji i szczerymi uœmiechami na buŸkach.
"Aj, waj, Mesjosz siê rodzi..."
8 stycznia by³ z kolei bardzo wa¿n¹ dat¹ dla starszych
uczniów z klas IV- VI, którzy wyst¹pili w tym dniu na deskach Gminnego Oœrodka Kultury. ¯o³yniacy mieli okazjê
obejrzeæ wykonane przez nich "Jase³ka" oraz widowisko
obrzêdowe pt. "Chodzi turoñ od chaty do chaty". Obydwie
inscenizacje by³y równie¿ prezentowane podczas szkolnej

Przyjêcie z okazji Dnia Babci i Dziadka
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XV FINA£ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ
POMOCY

W

niedzielê 14. 01.2007 r. ju¿ po raz piêtnasty zagra³a
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Podobnie jak w roku ubieg³ym zebrane pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na zakup sprzêtu ratuj¹cego ¿ycie dzieci
poszkodowanych w wypadkach oraz na naukê udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolny zespó³ rockowy

WOŒP. W trakcie koncertu m³odzie¿ bawi³a siê w rytmie
rockowych utworów w wykonaniu szkolnego zespo³u w sk³adzie: wokaliœci Monika Bzdek i Rafa³ Grzesik, gitarzyœci
Karol Sztur, £ukasz Bzdek, Maciej D¹bek, basista £ukasz
Król, perkusista Piotr Sztur oraz opiekunowie zespo³u p.
Katarzyna Piêkoœ - organy i p. Grzegorz Podolec - bas.
O nag³oœnienie ca³ej imprezy zadba³ Pawe³ Burda. W dniu
XV Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, w niedziel¹ 14 stycznia nasi wolontariusze ju¿ od samego rana
rozpoczêli kwestê na terenie ca³ej gminy ¯o³ynia - byli obecni
w centrum, w Smolarzynach oraz w Brzózie Stadnickiej.
Akcja, po raz kolejny spotka³a siê z bardzo mi³ym i ¿yczliwym przyjêciem ze strony mieszkañców
¯o³yni. Zebrano 4.085 z³ i 98 gr! (w tym 50
$ kanadyjskich). To a¿ o ponad tysi¹c trzysta z³otych wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym! Tak
wiêc suma jak¹ nasz sztab przekaza³ WOŒP
wynios³a 5.093 z³ i 10 gr! W roku ubieg³ym
przekazaliœmy 3.700 z³.
W imieniu Jurka Owsiaka dziêkujemy tym
wszystkim, którzy zechcieli wesprzeæ XV
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy!
Sk³ad sztabu WOŒP przy Zespole Szkó³
im. A. Mickiewicza w ¯o³yni: szef sztabu Grzegorz Hryniewski, wolontariusze: Ewa
Szczepanik, Monika Bzdek, Urszula Ko³cz,
Sylwia Œli¿, Magdalena Dobrzañska, Ewelina Pelc, Justyna Urban, Monika Makówka, Patrycja Dobek, Natalia Panek, Wioletta Brzyszcz, Anna Baran, Karolina Mach
Piotr Sztur, Karol Sztur.
Do zobaczenia za rok na XVI Finale WOŒP!
Sie ma!
Grzegorz Hryniewski

Wœród tysiêcy wolontariuszy kwestuj¹cych na terenie ca³ej
Polski znaleŸli siê równie¿ uczniowie ze sztabu WOŒP dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ im. A. Mickiewicza
w ¯o³yni. Nasz sztab rozpocz¹³ zbiórkê pieniêdzy ju¿ w tygodniu poprzedzaj¹cym wielki fina³.
Od poniedzia³ku 8 stycznia do pi¹tku 12 stycznia
wolontariusze zorganizowali kwestê we wszystkich klasach liceum i gimnazjum (przy pomocy
Samorz¹du Uczniowskiego ZS), wœród nauczycieli i pracowników ZS, w Szkole Podstawowej
nr 1 (przy wsparciu Samorz¹du Uczniowskiego
SP, którego opiekunem jest p. Ma³gorzata Cieœla) oraz instytucji i firm dzia³aj¹cych na terenie
gminy. Ogó³em zebrano 1.007 z³ i 12 gr. Na w.w.
kwotê z³o¿y³o siê m. in. 420 z³ i 72 gr zebrane
przez licealistów i gimnazjalistów - najaktywniejsza klasa 1c LO: 86 z³ i 77 gr; 292 z³ i 53 gr
zebrane w SP nr 1 - najaktywniejsza klasa 1b: 95
z³ i 50 gr. Zwieñczeniem ca³otygodniowej pracy
by³ pi¹tkowy szkolny koncert WOŒP podczas,
którego og³oszono wyniki akcji, wrêczono nagro- Grupa wolontariuszy
dy oraz przeprowadzono licytacjê gad¿etów
Nr 1 (99) styczeñ 2007

Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

7

historia

biego Fedorowicza, który po wybuchu I wojny œwiatowej,
w obawie przed Ukraiñcami opuœci³ swój maj¹tek. Przez 6
lat le¿¹ce od³ogiem pole zaros³o chwastami, budynki folwarczne zosta³y rozebrane a¿ do fundamentów przez miejscow¹
ludnoœæ, podatków nikt nie p³aci³, wiêc folwark zosta³ zabrany za d³ugi. Ziemia sprzedawana by³a po niskiej cenie, wiêc
wkrótce zosta³a rozkupiona przez ch³opów, g³ównie z po³udniowo-wschodniej Polski, w tym tak¿e przez kilka spokrewnionych ze sob¹ rodzin z ¯o³yni Górnej. Byli to:
- Antoni Naróg z ¿on¹ Juli¹ z d. Wawrzaszek
- Aniela Naróg siostra A.Naroga
- Eleonora Wawrzaszek siostra ¿ony A. NaBie¿¹cy odcinek cyklu o ¿o³yñskich osadroga
nikach na Kresach jest pocz¹tkiem opo- Józef Wawrzaszek z ¿on¹ Aniel¹ z d. Fus
wieœci o Katarzynie Woœ i jej synach.
- Wawrzaszek z ¿on¹ z d. Sowa i ich syn
Katarzyna Woœ z d. Karaku³a by³a
- Tomasz Sowa z ¿on¹ z d. Pliœ i jego teœciodzieln¹ kobiet¹, ciê¿ko doœwiadczon¹ przez
wa
los. Urodzi³a siê w przysió³ku ¯o³yni zwa- Andrzej Sowa z ¿on¹ i 4 synowie oraz córka
nym Grabnikiem. Ju¿ w wieku niemowlêz dzieckiem
cym zosta³a sierot¹, straci³a matkê, która
- Józef Kontnik z ¿on¹ Juli¹ z d. Woœ i dzieci
zmar³a na zaka¿enie krwi. Ojciec, by za(7 synów i 2 córki)
pewniæ dziecku opiekê, wkrótce siê o¿e- Katarzyna Woœ i 4 synowie
ni³, ale macocha, m³oda kobieta, nie dba³a
Ogó³em na kolonii powsta³ej z rozparceloo Kasiê, gdy¿ sama rok po roku urodzi³a
wanego folwarku zwanej od nazwiska hrabietroje dzieci i Ÿle traktowa³a pasierbicê. Szego Fedorowiczówk¹, osiedli³o siê 30 polskich
œcioletnia Kasia posz³a na s³u¿bê, pas³a krorodzin. Wosiowie zakupili 25 morgów pola i 2
wy i pomaga³a w gospodarstwie. Po osi¹morgi ³¹ki. Mieli wyjechaæ na Kresy wiosn¹
gniêciu pe³noletnoœci znalaz³a sobie pracê
Franciszek Woœ w 1947 r.
1921r. Chwili tej nie doczeka³ jednak Julian
w Tryñczy. Zosta³a pokojówk¹ u komendanta policji, który mia³ chorowit¹ ¿onê, wiêc Kasia sprz¹- Woœ, choruj¹cy na p³uca od czasów wojny, w której bra³
ta³a pokoje, pra³a bieliznê, pomaga³a w kuchni. Zaoszczê- udzia³. Przeziêbi³ siê, gdy podczas frontu w porze zimowej
dzi³a trochê pieniêdzy, dlatego, gdy zaczê³a siê emigracja le¿a³ w okopach, z powodu choroby zosta³ zwolniony do domu,
zarobkowa do Ameryki, skorzysta³a z nadarzaj¹cej siê oka- ale zdrowia ju¿ nie odzyska³. Ci¹gle kaszla³, nie móg³ pracozji i w 1895 r wyjecha³a do stanu Massachusetts. Pracowa- waæ fizycznie. Zarabia³ na utrzymanie rodziny wo¿¹c konn¹
³a w fabryce p³ótna, w miêdzyczasie sprowadzi³a do siebie furmank¹ ¯ydów po towary do Rzeszowa, Przemyœla i indzieci macochy, która te¿ zmar³a. Po 6 latach pobytu w USA nych miast. Zmar³ wczesn¹ wiosn¹ 1921r., w Wielki Pi¹tek
przyjecha³a do ¯o³yni, by zaopiekowaæ siê
chorym ojcem. Gdy ten wkrótce, bo ju¿
po 6 tygodniach zmar³, Kasia mia³a zamiar wróciæ do Ameryki, ale sta³o siê inaczej. ZnaleŸli siê faktorzy, którzy wyswatali j¹ z Julianem Wosiem. Po œlubie Wosiowie mieszkali w ¯o³yni Górnej, utrzymywali siê z pracy na roli odziedziczonej
po rodzicach. Mieli piêcioro dzieci, 4 synów i córkê. Byli to: Franciszek ur. w
1905r., Piotr w 1907r, Rozalia w 1909r
(zmar³a na szkarlatynê w wieku 6 miesiêcy), Jan w 1911r i Józef w 1914r.
W 1920r Julian Woœ sprzeda³ ca³¹ swoj¹
posiad³oœæ s¹siadowi Lorencowi, który w
tym czasie wróci³ z Ameryki. Podobnie
jak kilka innych rodzin z ¯o³yni Górnej kupi³
ziemiê na Podolu w gminie Czernichowce, pow. Zbara¿. Pochodzi³a ona z parcePiotr Woœ z ¿on¹ i córk¹ w 1948 r.
lowanego przez polski rz¹d folwarku hra-

¯o³yniacy na Kresach
Wschodnich RP
Rodzina Wosiów
z Fedorowiczówki cz. I
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zosta³ pochowany na ¿o³yñskim cmentarzu. W zaplanowa- kilku i zaproponowa³ im przejœcie do szko³y podoficerskiej.
nym terminie na Kresy wyjecha³a wiêc Katarzyna Wosio- W gronie wybrañców znalaz³ siê równie¿ Józef Woœ. Chêtwa tylko z dzieæmi, z których najstarszy syn Franciszek mia³ nie przyj¹³ propozycjê kapitana, gdy¿ nie chcia³ byæ gorszy
16 lat, a najm³odszy Józef 6 i pó³ roku. Ca³y dobytek zabrany od swoich starszych braci, którzy podczas s³u¿by wojskoz ¯o³yni za³adowano na stacji w £añcucie do 7 wagonów wej zostali podoficerami. I tak spod Poznania wróci³ na Kretowarowych. Na miejsce osiedlenia rodzina Wosiów przy- sy.
by³a po tygodniu. Wraz z nimi przyjechali te¿ tzw. kontraktoSzkolna kompania w Czortkowie liczy³a 80 ¿o³nierzy. Wyrzy czyli 4 mê¿czyŸni wynajêci do postawienia drewnianych k³adowcami byli 4 oficerowie, którzy przekazywali swoim
budynków zabranych z ¯o³yni oraz córka Wawrzaszka, Ele- podopiecznym wiedzê z ró¿nych dziedzin. Tematem zajêæ
onora, która nie maj¹c pieniêdzy na bilet obieca³a Wosiowej by³a nie tylko nauka o broni, ale tak¿e przepisy prawne, przypomoc w prowadzeniu domu i gospodarstwa.
Nie trudno sobie wyobraziæ, jak ciê¿ko musia³o byæ Katarzynie Woœ samodzielnie prowadziæ
du¿e gospodarstwo i wychowywaæ synów nim
osi¹gnêli oni pe³noletnoœæ. Do prac polowych
musia³a wynajmowaæ robotników, najwiêcej do
¿niw (ok. 7 osób), bo zbo¿e zbierano rêcznie przy
u¿yciu sierpa i kosy. Po 7 latach pobytu w Fedorowiczówce Wosiowie musieli budowaæ nowe
murowane budynki, gdy¿ drewniane, które mieli, w tamtym klimacie okaza³y siê niepraktyczne
i szybko spróchnia³y.
Nie wszyscy osadnicy z Fedorowiczówki pozostali w niej na sta³e. Blisko po³owa z nich do
1930r sprzeda³a swoje posiad³oœci i wróci³a w
rodzinne strony lub osiedli³a siê w innych czêœciach Polski. Tak¿e pochodz¹ce z ¯o³yni 3 roZrujnowany dom rodziny Wosiów w Fedorowiczówce R. 2002,
dziny Sowów wyjecha³y na pó³noc do Bia³egoobechnie ju¿ nie istnieje
stoku. Polacy obawiali siê Ukraiñców, którzy patrzyli na nich niechêtnym okiem, kolonistów nazywali Ma- sposobienie do ¿ycia w rodzinie, ochrona zdrowia, higiena
zurami, mieli do nich pretensje, ¿e zabrali im "ich ziemiê". itp. W ci¹gu zimy przez 6 miesiêcy codziennie oprócz niePolacy dostrzegali tê wrogoœæ ze strony ukraiñskich s¹sia- dzieli odbywa³y siê æwiczenia w terenie.
dów i dlatego nie czuli siê na Kresach bezpiecznie.
Józef Woœ ukoñczy³ szko³ê z dobrym wynikiem, dlatego
Wosiowa z dzieæmi zosta³a w Fedorowiczówce. Wszyscy zosta³ najpierw instruktorem m³odszego rocznika w kompajej synowie wyroœli na zdrowych, silnych mê¿czyzn. Gdy ni obwodowej w Borszczowie, a w 1937 roku ju¿ w stopniu
osi¹gnêli pe³noletnoœæ, byli kolejno badani i kierowani przez kaprala s³u¿by czynnej - zastêpc¹ dowódcy stra¿nicy Okokomisjê poborow¹ do odbycia s³u¿by wojskowej. Najpierw py Œwiêtej Trójcy usytuowanej w piêknym miejscu przy ujnajstarszy z braci Franciszek zosta³ zakwalifikowany do ka- œciu rzeki Zbrucz do Dniestru. By³o to bardzo odpowiedzialtegorii A i przez 18 miesiêcy s³u¿y³ w 54 p.p. w Tarnopolu. ne stanowisko wymagaj¹ce sta³ej dyspozycyjnoœci . Józef
W tym czasie ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹ w stopniu plu- Woœ strzeg³ 5-kilometrowego odcinka granicznego na Zbrutonowego i w 1927r. wróci³ do cywila. Potem Piotr przez 2 czu z Rosj¹ i 4-kilometrowego z Rumuni¹ na Dniestrze,
lata s³u¿y³ w 22p. u³anów w Brodach niedaleko Zbara¿a, sprawdza³ dokumenty osób przekraczaj¹cych granicê, gdy¿
równie¿ ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹, awansuj¹c do stop- by³ tam punkt przejœciowy. Przez 2 - 3 razy w tygodniu po 4
nia kaprala. Trzeci z kolei Jan dwuletni¹ s³u¿bê wojskow¹ godziny pe³ni³ wartê na wie¿y obserwacyjnej i wpisywa³
odby³ w 3 p. u³anów w Tarnowskich Górach k. Katowic i swoje spostrze¿enia do ksiêgi meldunkowej. Zastêpowa³ te¿
podobnie jak starsi bracia ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹, dowódcê stra¿nicy podczas jego nieobecnoœci, wysy³a³ paotrzymuj¹c stopieñ kaprala. Tak¿e najm³odszy Józef zosta³ trole graniczne, odbiera³ telefony, wpisywa³ rozkazy do ksi¹¿zakwalifikowany prze komisjê poborow¹ do kategorii A i w ki, wydawa³ prowiant kucharzowi itp. W porze letniej obs³u1936r. skierowany do odbycia s³u¿by wojskowej w 70 p.p. giwa³ licznie przybywaj¹ce w te okolice wycieczki.
w Pleszewie k. Poznania. Po up³ywie 6 miesiêcy jednostkê
Wiosn¹ 1938 roku po ukoñczeniu s³u¿by wojskowej jako
odwiedzi³ kapitan, dowódca kompanii z podoficerskiej szko- rezerwista przydzielony do 54 p.p w Tarnopolu wróci³ do
³y Korpusu Ochrony Pogranicza w Czortkowie k. Tarnopo- cywila, ale nied³ugo przebywa³ w Fedorowiczówce, bowiem
la. Celem jego wizyty by³a rekrutacja ochotników do tej¿e w 1939 roku wybuch³a wojna. cdn.
szko³y. Lustrowa³ ¿o³nierzy, tym którzy "wpadli mu w oko"
Magdalena K¹tnik-Kowalska
zadawa³ kilka pytañ z regulaminu armii, w koñcu wybra³
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wielogodzinne plenarne posiedzenia rad pedagogicznych koñczone kilkunastostronicowymi protoko³ami, trwaj¹ce przez
wiele dni wizytacje w³adz szkolnych - to tylko niektóre elementy obrazuj¹ce ogrom pracy kierownictwa szko³y i nauczycieli. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e w tym czasie Jan Wróblewski by³ tak¿e kierownikiem utworzonej przez niego w
1958 roku Szko³y Przysposobienia Rolniczego. Placówka ta
mia³a na celu popularyzowanie oœwiaty rolniczej w œrodowisku wiejskim. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê organizowane przez ni¹ wystawy p³odów rolnych wyprodukowanych w przoduj¹cych gospodarstwach.
Pañstwo Wróblewscy byli uzdolnieni artystycznie: do muzyki, tañca, œpiewu. P.Helena piêknie malowa³a, prowadzi³a
amatorski zespó³ teatralny, na jego potrzeby szy³a (wraz z
siostr¹ mê¿a Stanis³aw¹ Wróblewsk¹) stroje ludowe. Przygotowywa³a programy artystyczne na ró¿ne imprezy kulturalne, szkolne akademie i uroczystoœci œrodowiskowe. Jan
Wróblewski za³o¿y³ i prowadzi³ Spo³eczne Ognisko Muzyczne

Nauczycielsk¹ rodzinê pañstwa Wróblewskich na pewno
pamiêta œrednie i starsze pokolenie ¿o³yniaków, zw³aszcza
ich uczniowie.
Jan Wróblewski pracowa³ w ¯o³yni przez 38 lat (1936 1974), by³ d³ugoletnim kierownikiem szko³y podstawowej.
Jego ¿ona Helena uczy³a w szkole w latach 1938-1968. Oboje wyposa¿yli w solidn¹ wiedzê kilka m³odych pokoleñ, rozwinêli wiele talentów, u³atwili swoim uczniom start w doros³e ¿ycie, wskazali w³aœciw¹ drogê, wychowali na wartoœciowych ludzi.
Jan Wróblewski urodzony w 1911 roku najpierw kszta³ci³
siê w Seminarium Nauczycielskim w Przemyœlu, nastêpnie
ukoñczy³ Wy¿szy Kurs Nauczycielski w Poznaniu (wf, muzyka, œpiew), potem studia zaoczne w Warszawie (pedagogika). Pracê pedagogiczn¹ rozpocz¹³ w 1930 r.
Uczy³ w szko³ach podstawowych w okolicach Kañczugi (Hucisko, Pantalowice, Hadle). W kwietniu1936
r. zacz¹³ pracowaæ w szkole mêskiej w ¯o³yni.
Helena Wróblewska z d. Sierzêga ur. siê w 1909 r.
w Jaros³awiu. Tu kszta³ci³a siê w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim ¯eñskim ss Niepokalanek.
PóŸniej ( ju¿ w czasie pracy zawodowej) ukoñczy³a
Seminarium Nauczycielskie z historii. Pracê pedagogiczn¹ rozpoczê³a w 1929 r. Uczy³a w ró¿nych miejscowoœciach: w Kañczudze, Dêbowie, Markowej i
Grodzisku Dolnym, a od 1 wrzeœnia 1938 r. w ¯o³yni.
Pañstwo Wróblewscy zawarli ma³¿eñstwo w 1938
roku, w roku nastêpnym urodzi³ im siê syn Andrzej, a
w 1941 córka Teresa.
Gdy w sierpniu 1939 r. ówczesny kierownik szko³y
mêskiej Karol Ogrodnicki zosta³ zmobilizowany, Jan
Wróblewski przej¹³ jego obowi¹zki. Przed wkroczeHelena i Jan Wróblewscy R.1938
niem Niemców do ¯o³yni ukry³ w bezpiecznym miejscu dokumenty i pomoce naukowe, a sam z fal¹ uciekinie- w ¯o³yni oraz jego filiê w Rakszawie. To dziêki niemu spora
rów wyruszy³ za San. Po zajêciu tamtych terenów przez grupa uczniów nauczy³a siê graæ na ró¿nych instrumentach.
okupanta wróci³ do ¯o³yni. Przez ca³y okres okupacji nie- W Ognisku Muzycznym stawia³y swoje pierwsze kroki tamieckiej funkcjonowa³a kierowana przez niego szko³a. Wraz kie znane dziœ w œrodowisku ¿o³yñskim "postacie muzyczz ¿on¹ i innymi nauczycielami bra³ te¿ udzia³ w zorganizo- ne" jak Jan Miller, Jerzy Tomczyk, Tadeusz Dec. Jan Wrówanym tajnym nauczaniu. Po wojnie by³ jednym ze wspó³- blewski by³ tak¿e organizatorem licznych wycieczek turyorganizatorów Prywatnego Gimnazjum i Liceum GRN w styczno-krajoznawczych, w okresie zimowym prowadzi³
¯o³yni, w którym 2 lata mia³ zajêcia z gimnastyki, œpiewu i "Uniwersytet dla Rodziców", a jego ¿ona przez 26 lat opieprowadzi³ chór mieszany " Kamerton". Dba³ o rozwój oœwiaty kowa³a siê Szkolnym Ko³em PCK, które zdoby³o wiele narolniczej. W latach 1946 - 1950 dzia³a³a za³o¿ona przez nie- gród i wyró¿nieñ w ró¿nych konkursach. Oboje du¿o pracogo œrednia szko³a zawodowa (rolnicza).
wali spo³ecznie na rzecz szko³y i œrodowiska. P. Helena akGdy w 1954 r. szko³ê podstawow¹ po³¹czono z liceum w tywnie dzia³a³a w KGW, m¹¿ przez pewien czas by³ rad11-letni¹ Szko³ê Ogólnokszta³c¹c¹, Jan Wróblewski zosta³ nym GRN, inicjowa³ (wraz z innymi dzia³aczami) budowê
zastêpc¹ dyrektora Romana Majera. Funkcjê tê pe³ni³ do szko³y i przedszkola w ¯o³yni Dolnej, a potem nowego bu1966 r. tj. do czasu rozdzielenia w/w szkó³. By³ to bardzo dynku dla LO. Przez ca³y okres pracy zawodowej nale¿a³
trudny i pracoch³onny okres. Liczne grono nauczycielskie, do ZNP i pe³ni³ w nim ró¿ne funkcje: sekretarza, prezesa
du¿a iloœæ uczniów w wieku 7 - 18 lat, ciasnota w budynku, ogniska, cz³onka Zarz¹du Powiatowego. Przed odejœciem
Nr 1 (99) styczeñ 2007
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na emeryturê napisa³ wraz z
gronem nauczycielskim kronikê szkoln¹. Za swoj¹ sumienn¹
pracê by³ wielokrotnie nagradzany przez w³adze szkolne.
Najwa¿niejsze z wyró¿nieñ to:
Nagroda Kuratora w 1972 r. i
Nagroda Ministra I stopnia w
1973 r.
Po przejœciu p. Jana na emeryturê w 1974 r. (p.Helena zakoñczy³a pracê wczeœniej w
1968 r.) pañstwo Wróblewscy
przenieœli siê z ¯o³yni do swego domu w Jaros³awiu. Niestety, nadwyrê¿one d³ugoletni¹
i trudn¹ prac¹ si³y i zdrowie,
nie pozwoli³y Janowi Wróblewskiemu cieszyæ siê zbyt d³ugo
zas³u¿onym odpoczynkiem.
Jan Wróblewski z zespo³em mandolinistów SOM w r. szk. 1955-56 Od góry z lewej: Leszek
Zmar³ w sierpniu 1981 r.
Po jego œmierci p. Helena Ko³odziej, Kazimierz Decowski, Micha³ Kochmañski, kier. Jan Wróblewski, Jan Tokarz, Tadeusz Urban, Jerzy Cisek, Stanis³awa Romañczyk, Maria Opa³ka, Krystyna Ha³aj, El¿bieta Majzamieszka³a w Krakowie, gdzie
ka, Bronis³awa Rakoczy, Zofia Pliœ, Tadeusz Czado. Siedz¹: Stanis³aw Jagustyn, Tadeusz
pod troskliw¹ opiek¹ dzieci i Decowski, Antoni Miœ, Andrzej Kardaczyñski, Zdzis³aw Opa³ka.
wnuków do¿y³a sêdziwego
wieku 97 lat. Swe ziemskie pielgrzymowanie zakoñczy³a do ³ez uczestników ¿a³obnej uroczystoœci, podobnie jak ode15.10.2006 r., spoczê³a obok swego mê¿a na Starym Cmen- grana przez organistê w Kolegiacie pieœñ dla ukochanych
tarzu w Jaros³awiu. Podczas nabo¿eñstwa ¿a³obnego w matek:
Kolegiacie Bo¿ego Cia³a ¿egnali j¹ uroczyœcie: ks. dziekan
Jan Jagustyn - ¿o³yniak i wychowanek, miejscowy ks. pra"Ca³ujê Twoje matczyne rêce,
³at W³adys³aw Janeczko oraz w imieniu 10-osobowej delePrzyjm tê modlitwê dzisiaj w podziêce.
gacji z ¯o³yni - Anna Burghardt - uczennica i m³odsza koleWœród trudów pracy, myœl zawsze przy Tobie,
¿anka. Jej przemówienie (fragm.) : "Pani Halusiu! Droga
Choæ dziœ Twe d³onie ró¿añcem zdobiê."
Wychowawczyni naszych pokoleñ! ¯egnamy Ciê z wielkim
¿alem. Dobry przyk³ad, pracowitoœæ, dobroæ, uœmiech, sen- Po¿egnaliœmy p. Helenê z wielkim ¿alem, ale i z nadziej¹, ¿e
tymentalne pieœni i delikatne dŸwiêki muzyki Twego forte- dobry Bóg przyjmie j¹ do grona zbawionych.
pianu pozostan¹ na zawsze w naszej pamiêci" - wzruszy³y
Anna Burghardt

Teofila Radaczyñska

D

krawieckich, wiele "kreacji" mia³am uszytych przez p.
"Filonê" (tak nazywali j¹ moi rodzice) mia³a do tego
szczególny talent i chêtnie podejmowa³a siê wykonywania doœæ skomplikowanych fasonów. Jej mieszkania (pamiêtam trzy) zawsze by³y utrzymane w stylu ozdobnym,
artystycznym - rêcznie wykonane laleczki, ozdobne poduszki i chodniczki. Przez kilka lat opiekowa³a siê kapliczk¹ œw. Trójcy, dbaj¹c o jej wystrój i czystoœæ otoczenia. I chocia¿ nie pozbawiona by³a ludzkich przywar, pozosta³a w mojej pamiêci jako osoba bardzo dzielna, pogodzona z ¿yciem, które jej nie oszczêdza³o, pogodna i ¿yczliwa s¹siadom.
Stefania Dziurzyñska-Fus

nia 3 listopada 2006 roku zmar³a najstarsza mieszkan
ka ¯o³yni Teofila Radaczyñska.
D³ugie i ciekawe koleje jej ¿ycia zosta³y ju¿ przedstawione w 63 numerze "Faktów i Realiów" z okazji jubileuszu
100-lecia jej urodzin. Obecnie wspomnieniami dotycz¹cymi
osoby Teofili Radaczyñskiej chc¹ siê podzieliæ: s¹siadka Stefania Dziurzyñska-Fus i wnuk Henryk Opa³ka:
Pani¹ Teofilê Radaczyñsk¹ znam od zawsze. By³a s¹siadk¹ moich rodziców, a po ich œmierci moj¹ i mojej
rodziny, towarzyszy³a nam przez d³ugi czas prawie codziennie, odwiedza³a czêsto w d³ugie, jesienne i zimoTylko wybrañcom udaje siê do¿yæ tak piêknego, sêwe wieczory, dziel¹c problemy trudnej, powojennej i póŸniejszej rzeczywistoœci. Korzysta³am z jej umiejêtnoœci dziwego wieku, jakim opacznoœæ obdarzy³a moj¹ babNr 1 (99) styczeñ 2007
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ciê mieszkankê naszego grodu.
"Gong czasu" da³ znaæ, ¿e moja
babcia
Teofila
Radaczyñska
21.12.2003 r. ukoñczy³a sto lat ¿ycia.
W tym dniu z inicjatywy Pana Wójta
oraz innych zacnych osób zorganizowa³o dostojnej Jubilatce w miejscowym Domu Kultury donios³¹ uroczystoœæ.
Lata p³ynê³y dalej, stan zdrowia
Jubilatki raz by³ lepszy, raz gorszy,
lecz nigdy nie traci³a nadziei na lepsze jutro.
Ca³a nasza rodzina szczyci³a siê
tym, ¿e ¿y³a wœród nas, pracowa³a i
dawa³a nam wskazówki na uczciwe
¿ycie. Ca³ym swoim pracowitym
¿yciem zas³u¿y³a sobie na szacunek
i s³owa serdecznego podziêkowania
ze strony rodziny jak równie¿ spo³eczeñstwa, które j¹ otacza³o. Jej d³u-
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gie lata znojnej pracy, ci¹g³ej samotnej troski o byt i pomyœlnoœæ
rodziny oraz najbli¿szych, wymaga³y od Niej wielu wyrzeczeñ i
ogromnego trudu.
Kataklizmy dziejowe, których
los jej nie oszczêdza³ przeplata³y
siê radoœciami: gdy obserwowa³a swoje dorastaj¹ce dzieci, wnuki, prawnuki, gdy przyjmowa³a
s³owa podziêkowania od wszystkich, którym pomaga³a, a by³o ich
wielu.
Niestety nie doczeka³a 103
rocznicy urodzin (zabrak³o 48
dni) odesz³a od nas na zawsze 03
listopada 2006 r. w Krainê Wiecznoœci.
Pamiêæ o Niej pozostanie z nami
na zawsze.
Henryk Opa³ka

Teofila Radaczyñska

kultura

Jase³ka w Brzózie Stadnickiej

S

ta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w okresie Œwi¹t Bo¿ego Naro
dzenia wystawiane s¹ jase³ka, scenki przypominaj¹ce
narodzenie Pana Jezusa. 14 stycznia w Brzózie Stadnickiej
dzieci wspó³pracuj¹ce z GOK, odegra³y dla bardzo licznie
przyby³ej publicznoœci przedstawienie bo¿onarodzeniowe.
Sk³ada³o siê ono z dwóch czêœci: tradycyjnej opowieœci o
narodzeniu Jezusa oraz o Czwartym Królu - Artabanie.
Opowieœci te splataj¹ siê, kiedy trzej mêdrcy ze wschodu
wyruszaj¹ na poszukiwanie nowonarodzonego króla. W drodze mia³ do³¹czyæ do nich jeszcze jeden mag, który wyruszy³ z innego krañca œwiata, jednak nie zd¹¿y³ dotrzeæ na
oznaczone miejsce na czas.
Artaban - bo tak mia³ na imiê, wyruszy³ sam na poszukiwanie Ma³ego Boga. W podró¿ wyruszy³ z trzema darami,
które po drodze odda³, a¿eby uratowaæ napotykanych ludzi.
Kiedy odda³ ostatni dar za ocalenie ludzkiego ¿ycia, to sam
Bóg przyszed³ do niego, a¿eby daæ mu nagrodê za jego dobre uczynki.
Du¿e zaanga¿owanie ma³ych artystów wprowadzi³o wspania³y nastrój wœród publicznoœci. Wszyscy wspólnie prze¿ywali radoœæ z Bo¿ego Narodzenia i razem œpiewali kolêdy,
jak równie¿ w napiêciu œledzili wêdrówkê Artabana. Widzowie nagrodzili wszystkich ogromnymi brawami, co dla ka¿dego artysty jest najwiêksz¹ satysfakcj¹.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy na rêce rodziców, którzy zawsze chêtnie pomagaj¹ w organizacji ca³ego przedsiêwziêcia: dbaj¹ o kostiumy i przypominaj¹ o próbach.

Trzej królowie

OG£OSZENIE
4 lutego 2007 r. odbêd¹ siê
wybory do Izb Rolniczych
Dla rolników z terenu Gminy ¯o³ynia
lokal wyborczy znajdowa³ siê bêdzie
w Domu Kultury w ¯o³yni
G³osowanie od godz. 800 do 1800

Jolanta Piszko
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Betlejem przy drodze
Jase³ka w Smolarzynach
21 stycznia o godzinie 1530 sala Domu Kultury w Smolarzynach by³a zape³niona. Wszyscy z zachwytem podziwiali starannie dopracowany wystêp miejscowych dzieci. Przybyli
równie¿ zaproszeni goœcie, wœród których nie zabrak³o ksiêdza Zygmunta Suskiego i siostry Samueli Maj. W przedstawieniu wystêpowa³y: Agnieszka Antosz, Dominika Mroziak, Katarzyna Golenia, Katarzyna Œlimak, Monika
Sroczyk, Gabriela Wanowicz, Karol Grzesik, Jakub
Pawlak, Marcin Krupczak, Szymon Wal i Kamil Pa-

Przegl¹dy taneczne

W

grudniu ubieg³ego roku Zespó³ Taneczno-Estradowy
"Wiwatki" dzia³aj¹cy w ¿o³yñskim Domu Kultury
uczestniczy³ w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych "O Laur Rzecha", który odbywa³ siê w piêknej hali na
Podpromiu. W zmaganiach wziê³o udzia³ 26 zespo³ów tanecznych z ca³ej Polski (m.in. z Katowic, Rudy Œl¹skiej, Kielc,
Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa, Przemyœla, Jaros³awia, £añcuta, Bi³goraja…), które wczeœniej zakwalifikowane zosta³y do konkursu. Ju¿ sam fakt, ¿e "Wiwatki" z ¯o³yni zosta³y
dopuszczone do wystêpu w tak renomowanym towarzystwie
trzeba uznaæ za du¿y sukces.
Ka¿dy zespó³ tañczy³ jeden uk³ad oceniany przez jury. "Wiwatki" zatañczy³y bardzo dobrze. Nie zajê³y wprawdzie premiowanego miejsca, ale otrzyma³y nagrodê podczas uroczy-

Kot w butach

C

nek. Organizacj¹, opraw¹ muzyczn¹, scenariuszem i re¿yseri¹, a tak¿e przygotowaniem dzieci zaj¹³ siê Rafa³ Grzesik, znany ze swojej bogatej dzia³alnoœci kulturalnej. Dekoracje wspó³tworzy³a pani Lucyna Mroziak. Podczas prób
dzieci pracowa³y z ogromnym zaanga¿owaniem, co zaowocowa³o piêknym przedstawieniem, za które publicznoœæ podziêkowa³a gromkimi brawami. Wspania³e jest to, ¿e w³aœnie m³odzi ludzie poœwiêcaj¹ swój czas na rozwijanie i prezentacjê swoich muzycznych i aktorskich umiejêtnoœci. Oby
tak dalej! Czekamy z niecierpliwoœci¹ na kolejne zaproszenie od naszych uroczych artystów.
Anna Kuta-Mach

stej gali w dniu 6 grudnia.
9 grudnia 2006 r. odby³ siê w Rzeszowie Miko³ajkowy
Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych organizowany tym razem
przez Wojewódzki Dom Kultury. Uczestniczy³o w nim 16
zespo³ów z terenu województwa m.in. z Rzeszowa, £añcuta, Jaros³awia, Tarnowa, Le¿ajska, Albigowej. Prezentowa³y one jeden uk³ad taneczny, który ocenia³o jury w miêdzynarodowym sk³adzie. "Wiwatki" i tym razem nie mia³y szczêœcia. Zatañczy³y naprawdê bardzo dobrze, ale jury nie by³o
dla nich przychylne.
Mimo ¿e prowadzony przeze mnie zespó³ tym razem nie
zosta³ wyró¿niony, jestem z jego wystêpów bardzo zadowolony, bo zakwalifikowanie siê i udzia³ w przegl¹dach to dla
niego du¿e osi¹gniêcie, gdy¿ zwyciêskie zespo³y uczestnicz¹ce w przegl¹dach dzia³aj¹ d³u¿ej i maj¹ ju¿ na swoim
koncie powa¿ne osi¹gniêcia ( np. tytu³ wicemistrza Europy)
.
Andrzej WylaŸ
Takie nowe odczytanie znanej bajki o
Kocie w butach zaproponowali ma³ym widzom twórcy tego spektaklu z teatru "Maska" w Rzeszowie. Przygody Kota i M³ynarczyka opowiedziane przez nich na
wskroœ teatralnie, bliskim dzieciom jêzykiem, poznali uczniowie klas od I do II i
przedszkolacy. Lubiany przez nich rzeszowski teatr "Maska" goœci³ w ¯o³yni 11 stycznia br.

zy M³ynarczyk mo¿e zostaæ margrabi¹ i
mê¿em Królewny? Czy Kot mo¿e pokonaæ wszechmocnego Maga? Potrzeba do tego
wszystkiego wiary i … kociego sprytu. Nie to
jest jednak najwa¿niejsze, ¿e biedak staje siê
bogaczem, ale fakt, ¿e cuda siê zdarzaj¹.
Marzenia siê spe³niaj¹, ale do tego trzeba
wolnoœci serca i zaufania… nawet czarnemu
kotu! Trzeba wyzbyæ siê przes¹dów i ³apaæ
szczêœcie za ogon… nawet jeœli jest czarny
jak noc! Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e nie wszystko
z³oto, co siê œwieci i nie wszystko, co czarne,
jest z³e.
Fragment przedstawienia, fot.J.Tomczyk

Magdalena K¹tnik-Kowalska
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