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Kiedy potrzebujemy zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu?
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 

nieruchomości możliwe jest po uzyskaniu 
decyzji, która zostaje wydana na wniosek 
właściciela danej nieruchomości. Wniosek 
taki powinien zawierać informacje określa-
jące przede wszystkim: 

–  nazwę podmiotu lub imię i nazwisko 
osoby występującej o zezwolenie (adres, 
tel. kontaktowy), 

–     gatunek drzewa lub krzewu, 
–     ilość drzew, 
–    obwód pnia drzewa mierzonego na wyso-

kości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wy-
sokości drzewo posiada kilka pni – obwód 
każdego z tych pni lub wielkość powierzch-
ni, z której mają być usunięte krzewy,

–         miejsce usunięcia drzewa/krzewu 
(nr ewidencyjny działki, miejscowość),

–   przyczynę i termin zamierzonego usu-
nięcie drzewa/krzewu,

–      tytuł prawny władania nieruchomością, 
na której rosną wnioskowane do usu-
nięcia drzewa/krzewy.
Do wniosku należy dołączyć rysunek, ma-

pę lub wykonany przez projektanta posiada-
jącego odpowiednie uprawnienia budowlane 
projekt zagospodarowania działki lub terenu 
w przypadku realizacji inwestycji, dla której 
jest on wymagany zgodnie z prawem budow-
lanym – określające usytuowanie drzewa lub 
krzewu w odniesieniu do granic nierucho-
mości i obiektów budowlanych istniejących 
lub projektowanych na nieruchomości. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
regulowanymi przez ustawę o ochronie przy-
rody z dnia 16 kwietnia 2004 r., obowiązek 
uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew/
krzewów nie jest wymagany m.in. dla:

–     krzewów, których wiek nie przekracza 
10 lat;

–      drzew, których obwód pnia na wysoko-
ści 5 cm nie przekracza:
 a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu je-
sionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klo-
nolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew;

–  drzew lub krzewów na plantacjach lub 
w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach;

–     drzew lub krzewów owocowych, z wyłą-
czeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni.
W przypadku drzew lub krzewów sta-

nowiących złomy lub wywroty organ wła-
ściwy do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu, w wyniku zgłoszenia 
przez właściciela nieruchomości, przepro-
wadza oględziny potwierdzając, że drze-
wa lub krzewy stanowią złom lub wywrot 
i sporządza protokół. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunię-
cie drzewa lub krzewu dostępny jest w Urzę-
dzie Gminy Nowy Żmigród (pokój nr 23) bądź 
na stronie internetowej bip.nowyzmigrod.pl 
w zakładce Urząd > Karty usług > Referat In-
frastruktury i Ochrony Środowiska.

Uzupełniony wniosek wraz z załączni-
kami można złożyć w Urzędzie Gminy No-
wy Żmigród w pokoju nr 23 lub nr 19 (se-
kretariat) lub przesłać na adres urzędu.

Szczegółowe regulacje prawne odno-
śnie uzyskiwania zezwoleń na wycinkę 
drzew regulują art. 83 – 90 ustawy o ochro-
nie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U.2015.1651).

Magdalena Gondek

KONSuLtACJE SpOłECZNE 
projektów Uproszczonego 

planu urządzenia Lasu

Trwają konsultacje społeczne 
projektów Uproszczonego Planu 
Urządzenia Lasu. Dotyczą one lasów 
niebędących własnością Skarbu 
Państwa, położonych na terenie 
gminy Nowy Żmigród. Konsultacje 
prowadzone są w siedzibie Urzędu 
Gminy Nowy Żmigród (pokój nr 15, 
piętro II) od dnia 01.08.2016 r. do dnia 
29.09.2016 r. w godzinach pracy UG. 
Wszelkie uwagi i wnioski do projektu 
można składać w terminie 30 dni od 
dnia wyłożenia projektu, a więc do dnia 
30.08.2016 r.

Uproszczony Plan Urządzenia 
Lasu sporządzany jest na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Jaśle 
na okres 10 lat. Na jego podstawie 
prowadzona będzie gospodarka leśna 
(pod nadzorem leśniczego) lasów 
prywatnych, niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Uproszczony Plan 
Urządzenia Lasu będzie podstawą 
naliczenia podatku leśnego.

Punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych – terminy 

przyjęć w drugim półroczu

W budynku Urzędu Gminy w Nowym 
Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest 
punkt konsultacyjny, w ramach którego 
udzielane są konsultacje psychologiczne.

Konsultacje odbywać będą się w po-
niedziałki w terminach: 22.08.2016 r., 
05.09.2016 r., 19.09.2016 r., 03.10.2016 r., 
17.10.2016 r., 07.11.2016 r., 21.11.2016 r.,  
05.12.2016 r., 19.12.2016 r. w godz. 16.00–
19.00.

Terapeuta udziela pomocy osobom 
uzależnionym, współuzależnionym oraz 
ofiarom przemocy – udziela informacji 
o możliwościach podejmowania profesjo-
nalnej terapii, kieruje do odpowiedniej 
instytucji, motywuje do leczenia i udziela 
wsparcia psychologicznego rodzinom osób 
uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotka-
nia pod numerami telefonu: 13 44 826 22; 
13 44 38 376; 13 44 826 21; 510 997 390.

Punkt prowadzi specjalista w zakresie 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – 
Joanna Garbacik. Wszystkie porady i kon-
sultacje są bezpłatne.

Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy 
Żmigród, że w miejscowości Gorzyce 
oraz Nowy Żmigród zostały wyłapane 
bezdomne psy. 

KĄCIK ADOPCYJNY Osoba, której zaginął pies lub osoby 
chętne do ich adopcji powinny zgłosić się 
do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, 
pokój nr 23, II piętro, tel. 13 44 82 620 
lub do Lecznicy Weterynaryjnej przy 
ul. Basztowej 5 w Nowym Żmigrodzie, 
tel. 13 44 15 621.
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Niebawem remont ulicy 
Średniej w Nowym Żmigrodzie

Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi gminnej ul. Średnia 
nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami w miejscowości Nowy 
Żmigród. Poprzetargowa wartość inwestycji, którą wykonać 
ma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. 
w Jaśle, to 265 356,71 zł, a jej zakończenie planowane jest na 
październik br.

 SIERPIEŃ 2016

Ulica Średnia stanowi istotny fragment 
sieci dróg lokalnych i bardzo ważny odcinek 
gminnego ruchu komunikacyjnego – z oby-
dwu stron łączy się z drogami wojewódzki-
mi 992 i 993, usprawniając ruch w miejsco-
wości Nowy Żmigród.

Zadanie dofinansowane zostanie 
w 50% przez Województwo Podkarpackie 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016–2019. 

Ewelina Paluch

Trwają prace remontowe dróg gmin-
nych. Zadanie obejmuje wykonanie na-
wierzchni asfaltowej oraz prace przygoto-
wawczo-uzupełniające na pięciu drogach: 
nr 1786 w Nienaszowie, nr 456 w Gorzy-
cach, nr 495 w Skalniku, nr 325 w Starym 
Żmigrodzie oraz w Łężynach na działkach 
408 i 1352. Wyłoniony wykonawca – Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
sp. z o.o. w Jaśle wykona zadanie za kwotę 
88 710,02 zł.

Ewelina Paluch

Trwają remonty dróg gminnych

Prace przy budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie idą pełną 
parą. Ze względu na otrzymane dofinansowanie, roboty budowla-
ne rozłożone zostały na 4 lata. Obiekt ma być gotowy w 2018 roku. 

Budowa hali idzie pełną parą

Hala powstaje na terenie przylegającym 
do Gminnego Przedszkola w Nowym Żmi-
grodzie. Będzie to jednokondygnacyjny bu-
dynek wraz z pełnym zapleczem socjalnym 
i sanitarnym (toalety, prysznice, szatnie) 
oraz z pomieszczeniami dla trenera i ma-
gazynem sprzętu sportowego. Hala wypo-
sażona zostanie również w rozkładane try-
buny. Zaprojektowano ponadto wykonanie 
dojazdu, placu manewrowego, miejsc po-
stojowych dla pojazdów służbowych oraz 
osoby niepełnosprawnej, a także chodnika i 
obejścia. Całość obiektu przystosowana bę-
dzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Generalny wykonawca sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem prowadzi roboty na 

budowie zgodnie z harmonogramem robót. 
Celem naszym w tym roku jest wykona-
nie stanu surowego obiektu tj. wykonanie 
wszystkich ścian nośnych i działowych sali 
gimnastycznej i zaplecza, wykonanie ele-
mentów żelbetowych i przykrycia dachów 
na sali i zapleczu (konstrukcja samonośna  
w systemie  ABM – 240). Na wykonanie tych 
robót pozwala mam budżet gminy na 2016 r. 
Chcemy zabezpieczyć budowę na okres zimo-
wy i wykonywać roboty wewnątrz budynków 
oraz sieci zewnętrzne – informuje kierownik 
budowy Zbigniew  Dąbrowski.

Projekt budynku uwzględnia wykona-
nie boiska do piłki ręcznej i nożnej halowej, 
w ramach którego wyodrębnione zostaną 
także: 2 boiska do siatkówki,  boisko do te-
nisa ziemnego oraz boisko do koszykówki.

Obiekt buduje Krośnieńskie Przedsię-
biorstwo Budowlane w Krośnie Spółka 
Akcyjna, a jego koszt to 4 042 349,15 zł. 
Inwestycja realizowana jest w ramach „Wo-
jewódzkiego Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Województwa Pod-
karpackiego” dofinansowywanego ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
przy wkładzie środków z budżetu gminy.

Ewelina Paluch

Gmina Nowy Żmigród uczestniczy 
w projekcie „Instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach użyteczności pu-
blicznej oraz domach prywatnych na terenie 
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”, realizowanego w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy przez 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Projektem 
polegającym na instalacji kolektorów sło-
necznych zostało objętych siedem budynków 
użyteczności publicznej, w tym: Szkoła Pod-
stawowa w Desznicy, Szkoła Podstawowa 
w Kątach, Zespół Szkół w Łężynach, Zespół 
Szkół w Nowym Żmigrodzie, Zespół Szkół 
w Nienaszowie, Dom Ludowy w Łężynach, 
Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.

W ramach wyżej wymienionego projektu 
zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne 
na pięciu budynkach użyteczności publicz-
nej, takich jak:  Szkoła Podstawowa w Ką-
tach, Zespół Szkół w Łężynach, Zespół Szkół 
w Nowym Żmigrodzie, Zespół Szkół w Nie-
naszowie, Urząd Gminy Nowy Żmigród.

Magdalena Gondek

Instalacje OZE 
na budynkach publicznych
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Znalazł się dawca szpiku dla Beaty Nowak
Zespół Szkół 

w Nowym Żmigro-
dzie postanowił 
przyłączyć się do 
akcji „Beata i Inni 
potrzebują Twojej 
pomocy” organizo-
wanej przez Fun-
dację DKMS Polska. 

W niedzielę 12 czerwca br. w szkole odbyła 
się rejestracja potencjalnych dawców szpi-
ku i komórek macierzystych. 

Akcja rejestracji została poprzedzona 
kampanią informacyjną: plakaty Fundacji 
DKMS, ulotki, wzmianki w lokalnych mediach, 
a w niedzielę poprzedzającą rejestrację wier-
nym o akcji przypomnieli księża z okolicznych 
parafii. W piątek 10 czerwca cała społeczność 
szkoły wzięła udział w „Marszu dla Beaty” 
promującym akcję rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku. Kilkusetosobowy korowód, 
którego dominującym kolorem był czerwony, 
przeszedł ulicami Nowego Żmigrodu (uli-
cami: Mickiewicza, Średnią, Dukielską, Pod-
wale, Basztową i Rynek). Dzieci i młodzież, 
niosąc transparenty, balony i serca, wspólnie 
skandowały hasło „Zostań dawcą!”, przypo-
minając tym samym mieszkańcom Nowego 
Żmigrodu o zbliżającym się Dniu Dawcy Szpi-
ku zorganizowanym dla Beaty.

Beata Nowak to niezwykła polonistka 
pochodząca z Nowego Żmigrodu. Od 20 lat 

mieszka w Lublinie, pracując z młodzieżą 
licealną. Zachorowała w styczniu 2016 r. 
Odpowiadając na apel rodziny i przyjaciół, 
włączyliśmy się w poszukiwanie bliźniaka 
genetycznego dla Beaty. Beatko, tak jak pro-
siłaś – zatrzymaliśmy się, poznaliśmy Twoją 
historię i postanowiliśmy spotkać się z Tobą 
i tymi, którym możemy darować nowe życie, 
rejestrując się w bazie dawców.

Wolontariusze (nauczyciele, pielęgniar-
ki, rodzina, pracownicy szkoły, studentka 
Uniwersytetu Rzeszowskiego) przeprowa-
dzili akcję w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Zgłosiło się 95 osób w wieku od 18 do 55 
lat, które chciały pomóc Beacie. Rejestracja 
polegała na krótkim wywiadzie medycznym, 
wypełnieniu formularza ze swoimi danymi 
osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony 
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. 

W połowie lipca media obiegła informa-
cja, że poszukiwania dawcy przyniosły efek-
ty. Od rodziny Beaty Nowak otrzymaliśmy 
długo oczekiwaną wiadomość – jest dawca! 
Nadzieja na powrót do zdrowia odżyła. Już 
wkrótce Beata dostanie swoją szansę na po-
wrót do zdrowia. W akcję „Beata i Inni po-
trzebują Twojej pomocy” zaangażowało się 
prawie 400 wolontariuszy. Każdy chciał do-
łożyć swoją cegiełkę. Świadomość, że znalazł 
się bliźniak genetyczny dla osoby zmagającej 
się ze śmiertelną chorobą daje niewyobra-
żalną siłę do walki, motywuje do wytrwało-

ści oraz podtrzymuje nadzieję na powrót do 
zdrowia – przekazała informację dla redak-
cji „Regionu Żmigrodzkiego” pani Katarzy-
na Poniatowska z Fundacji DKMS. Podczas 
akcji rejestracji zorganizowanej dla Beaty 
w Lublinie i na jej rodzinnym Podkarpaciu 
zarejestrowaliśmy aż 1312 osób. Oprócz po-
mocy Beacie, każda z zarejestrowanych osób 
ma szansę na podarowanie życia osobie cho-
rej na nowotwór krwi.  Pamiętajmy, że pomi-
mo 25 milionów dawców zarejestrowanych 
dziś w bazach na świecie, nadal dla 10% 
polskich pacjentów nie znajdujemy ratun-
ku. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej 
potencjalnych, niespokrewnionych dawców 
zarejestrowało się w bazie Fundacji DKMS. 
Dodam, że w Polsce każdego roku 700 pa-
cjentów zakwalifikowanych do przeszczepie-
nia czeka na znalezienie zgodnego dawcy.

Joanna Kmieć

Urządzenia do zabawy i rekreacji po-
siadające certyfikaty bezpieczeństwa: 
huśtawę wahadłową podwójną, huśtawkę 
równoważną, karuzelę czteroosobową, jed-
noosobową zabawkę na sprężynie, ławkę 
parkową z oparciem, kosz oraz tablicę in-
formacyjno-regulaminową zamontowano 
przy domu ludowym w Mytarzy. Ponadto 
wykonano ogrodzenie oraz nawierzchnię 
bezpieczną placu zabaw.

Środki na wykonanie placu zabaw pocho-
dziły z budżetu gminy, w tym w większości 
z funduszu sołeckiego, zaś drewno na wyko-
nanie obrzeży nawierzchni bezpiecznej prze-
kazała Wspólnota Leśna Sołectwa Mytarz.

Ewelina Paluch

Nowy plac zabaw w Mytarzy

Wnioski:
– o ustalenie prawa do świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na okres świadczenio-
wy 2016/2017 trwający od 1 października 
2016 r. do 30 września 2017 r. przyjmowa-
ne są od 1 sierpnia 2016 r.,
– o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na 
okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 1 li-
stopada 2016  r. do 31 października 2017 r. 
przyjmowane są od  1 września 2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające 
do otrzymania świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego wynosi 725 zł miesięcznie 
na osobę w rodzinie, zaś do zasiłku rodzin-
nego – 674 zł.

Do wniosku należy dołączyć odpowied-
nio m.in.: oświadczenie o dochodach nie-
opodatkowanych podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, takich jak m.in. stypen-
dia, alimenty na rzecz dzieci, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, zasiłki cho-
robowe z KRUS, dochody uzyskane z go-
spodarstwa rolnego oraz dochody uzyski-
wane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej  

i/lub oświadczenie członka rodziny roz-
liczającego się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jednocześnie informuje się, że w związ-
ku z nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) Ośrodek 
samodzielnie pozyskuje drogą elektro-
niczną informacje o dochodach, skład-
kach na ubezpieczenie społeczne i na-
leżnym podatku dochodowym z urzędu 
Skarbowego oraz składkach na ubez-
pieczenie zdrowotne z Zakładu ubez-
pieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią: 
emeryci i renciści, osoby pobierające 
zasiłek lub świadczenie przedemerytal-
ne oraz osoby pobierające nauczyciel-
skie świadczenie kompensacyjne, dla 
których nie jest obecnie możliwe pozy-
skanie drogą elektroniczną danych o skład-
ce na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby te 
mogą samodzielnie ubiegać się o wydanie 
stosownego zaświadczenia, celem skróce-
nia procesu weryfikacji wniosku.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej – informacja 
o przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy
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7 lipca 2016 roku, z inicjatywy stowa-
rzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona 
Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie, odbyło 
się VI Modlitewne Spotkanie Ekumenicz-
ne. Na Przełęczy Hałbowskiej, w miejscu, 
gdzie 74 lata temu hitlerowcy zamordowali 
żmigrodzkich i łódzkich Żydów, modlili się 
przedstawiciele chrześcijaństwa i judaizmu. 
Kościół greckokatolicki reprezentował 
ks. Andrzej Żuraw z Komańczy, a Kościół 
rzymskokatolicki – ks. Józef Obój z Desznicy 
i ks. Zbigniew Preisner z Polan. Specjalnie 
na tę okazję przyjechali przedstawiciele 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krako-
wie – rabin Eliezer Cohen i Ushi Pilchick.

Po wystąpieniach pana Zdzisława Sen-
czaka i rabina Cohena zgromadzeni miesz-
kańcy Nowego Żmigrodu i okolic weszli na 
teren miejsca wiecznego spoczynku 1250 
Żydów. Duchowni modlili się wspólnie, 

śpiew psalmu niósł się po lesie i odpowia-
dało mu głuche echo. Wszyscy uczestnicy 
byli skupieni, panowała atmosfera zadumy, 
a zarazem nadziei, że okropne czasy wojny i 
nienawiści nigdy nie powrócą.

Głównymi narzędziami ekumenizmu 
są modlitwa i dialog. Dlatego po części re-
ligijnej członkowie stowarzyszenia, księża, 
przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Krakowie, mieszkańcy i zapro-
szeni goście, wśród których były m.in. Dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Małgorzata Dankowska 
oraz panie Małgorzata Guła i Barbara Uliasz, 
udali się na poczęstunek do restauracji Wi-
chrowe Wzgórze.

Korzystając z okazji, że Nowy Żmigród 
odwiedzili przedstawiciele judaizmu, pan 
Zdzisław Senczak oprowadził ich po ulicach 
naszej miejscowości. Opowiadał o przed-

wojennej społeczności żydowskiej, pokazał 
m.in. tablicę upamiętniającą mord Żydów 
i miejsca, gdzie stała niegdyś synagoga 
i cheder, czyli żydowska szkoła dla chłop-
ców. Rabin Eliezer Cohen wyraził wdzięcz-
ność stowarzyszeniu Gmina Chrześcijańska 
im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigro-
dzie za pamięć i organizację VI Modlitewne-
go Spotkania Ekumenicznego.

Adam Łodziński

VI Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne
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Trwają świetlice wakacyjne Z XX sesji 
Rady Gminy

Okres wakacyjny to dla każdego dziecka 
czas wyczekiwany z tęsknotą za odpoczyn-
kiem i rozmaitymi wrażeniami. Niektórzy 
spędzają go daleko od domu, nawet za gra-
nicą, a inni u babci lub na własnym podwór-
ku. Dla tych pozostających w domu w 10 so-
łectwach gminy zorganizowano świetlice 
wakacyjne. Korzysta z nich blisko 280 mło-
dych mieszkańców naszej gminy. 

W tym roku program zajęć ukierunko-
wano na wycieczki i możliwość spędzenia 
wolnego czasu poza miejscem zamiesz-
kania. Podopieczni świetlic korzystają 
m.in. z atrakcji parku linowego w Jaśle, 
Rodzinnego Parku Rozrywki PARK MANI 
w Krośnie, Wioski Indiańskiej w Kunowej, 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
czy Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. 

W programie nie zabrakło też wyjazdów na 
basen i do kina oraz zajęć sportowych i ar-
tystycznych.

Świetlice finansowane są z funduszy 
przeznaczonych na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Ewelina Paluch

Podczas XX sesji Rady Gminy w Nowym 
Żmigrodzie, która miała miejsce 3 sierpnia 
2016 r. podjęta została uchwała dotycząca 
zmiany uchwały budżetowej gminy Nowy 
Żmigród na 2016 r. Wprowadzone zostało  
zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych w obrębach: 
Toki, Nienaszów i Stary Żmigród”. Całkowita 
wartość zadania wynosi 51 600,00 zł, przy 
udziale dotacji z Województwa Podkarpac-
kiego w kwocie 43 000,00 zł.

Na wniosek pięciu organizacji poza-
rządowych działających na terenie gminy 
Nowy Żmigród, Wójt Gminy Nowy Żmigród 
wystąpił z inicjatywą utworzenia Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
i w związku z tym Rada Gminy Nowy Żmi-
gród podjęła uchwałę w sprawie określenia 
trybu powoływania członków oraz organi-
zacji i trybu działania Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego w Gminie No-
wy Żmigród.

Magdalena Gondek
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W budynku „starej gminy” 0twarto Ośrodek 
Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej

Główne uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, gdzie przywitano zaproszonych gości. 
Otwarcie muzeum zaszczycili swoją obec-
nością: Wicemarszałek Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackiego 
Maria Kurowska, Wójt Gminy Nowy Żmi-
gród Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady 
Gminy w Nowym Żmigrodzie Piotr Suski, ks. 
katecheta Piotr Róż, ks. proboszcz Roman 
Jagiełło z Łęk Dukielskich oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych, instytucji, or-
ganizacji i stowarzyszeń historycznych i re-
gionalnych oraz wielu sympatyków Nowego 
Żmigrodu. Wśród gości znalazła się również 
pani Ewa Ratajczyk z Torunia – prawnuczka 
powstańca styczniowego Piotra Nowosiel-
skiego.

Okolicznościowy referat przedstawiła 
członek Zarządu Alicja Wiśniewska. Na-
stępnie, uchwałą Zarządu TMNŻ, przyzna-

no i wręczono Odznaki za Zasługi dla To-
warzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu 
oraz podziękowania dla wszystkich, którzy 
przez lata przyczyniali się do remontu bu-
dynku, w którym powstało muzeum. Wrę-
czono również Odznaki Honorowe TMNŻ. 

Na wniosek naczelnego rabina Polski 
Michaela Schudricha Minister Sportu i Tu-
rystyki odznaczył Jerzego Dębca Odznaką 
Honorową za zasługi dla Turystyki. Odzna-
czenie wręczyli pani Maria Kurowska i wójt 
Grzegorz Bara. Następnie głos zabrali za-
proszeni goście.

Po uroczystościach w Gminnym Ośrod-
ku Kultury zaproszeni goście udali się przed 
budynek muzeum, gdzie została przecięta 
symboliczna wstęga przez Wicemarszałek 
Urzędu Marszałkowskiego Marię Kurowską, 
Wójta Gminy Grzegorza Barę oraz Prezesa 
Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigro-
du Jerzego Dębca. 

W sobotę 2 lipca w Nowym Żmigrodzie miało miejsce uroczy-
ste otwarcie Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodz-
kiej – Muzeum im. Leona Karcińskiego. Zobaczyć można tam 
m.in. ekspozycje poświęcone konfederatom barskim, kulturze 
żydowskiej, łemkowskiej i pogórzańskiej, I i II wojnie światowej.

W pierwszych trzech miesiącach obowią-
zywania programu „Rodzina 500 plus” rodzice 
i opiekunowie złożyli w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie 
695 wniosków o świadczenie wychowawcze – 
96% w urzędzie i 4% przez Internet. Do 1 lipca 
włącznie wydano 658 decyzji, na około 1100 
dzieci. Osoby, które złożyły wniosek o świad-
czenie „Rodzina 500 plus” do tego dnia, otrzy-
mały pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. 
Do końca lipca do rodzin trafiło łącznie blisko 
2,15 mln zł.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Na 
decyzje czekają jeszcze rodziny, w których jeden 
z członków przebywa poza granicami Polski – 
w państwie, w którym mają zastosowanie prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. W tym wypadku ośrodek, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, przekazuje wnio-
sek do rozpatrzenia marszałkowi wojewódz-
twa. Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej 
w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez 
tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch 
państwach Unii Europejskiej / Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego jednocześnie.

Do programu można dołączyć w dowol-
nym momencie. W przypadku wniosków zło-
żonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, 
że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesią-
ca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc 
nastąpią do końca tego miesiąca, np. jeżeli 
złożyliśmy wniosek 8 sierpnia, to decyzja 
i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia. 
Wniosek złożony po 10. dniu danego miesią-
ca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do 
rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wy-
równaniem za miesiąc, w którym wniosek 
został złożony, np. jeżeli złożymy wniosek 
25 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do 
końca września, w tym również za sierpień.

Ewelina Paluch

Blisko 700 wniosków 
„Rodzina 500 plus”

Od 18 lipca, z powodu prac budowla-
nych, zamknięty jest most na rzece Wisło-
ce w miejscowości Kąty, prowadzący do 
Brzezowej i Skalnika. Objazd do tych miej-
scowości odbywa się przez miejscowość 
Samoklęski. Inwestycję realizuje Starostwo 
Powiatowe w Jaśle. Zakończenie robót pla-
nowane jest na 18 listopada br.

Utrudnienia w ruchu 
– przebudowa mostu w Kątach
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25 czerwca 2016 r. na stadionie spor-
towym w Skołyszynie odbyły się IX Woje-
wódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze. Wśród 37 drużyn dziewcząt 
i chłopców z województwa podkarpackiego 
obecna była również Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza dziewcząt z Mytarki. Udział 
w zawodach na poziomie wojewódzkim 
drużyny z gminy Nowy Żmigród był pierw-
szym tego typu startem od wprowadzenia 
reformy administracyjnej w 1999 r. MDP 
Mytarka podczas wykonywania konkuren-
cji startowych (musztra, sztafeta i ćwiczenie 
bojowe) spisała się bardzo dobrze, jedynie 
drobne faux pas, spowodowało uplasowa-
nie się na 13. pozycji w klasyfikacji końco-
wej. Zwycięzcą została MDP Racławówka 
z powiatu rzeszowskiego. 

MDP Mytarka w zawodach wystartowa-
ła w składzie: Ewa Trybus, Julia Bara, Kari-
na Merchwa, Gabriela Źrebiec, Alicja Bęben, 
Izabela Wokurka, Klaudia Kurczaba, Julia 
Wójtowicz, Natalia Grzywacz i Aleksandra 
Źrebiec (rezerwowa). Opiekunem drużyny 
był dh Łukasz Kudłaty. 

Zawody odbyły się przy pięknej pogo-
dzie z udziałem władz: samorządowych, 
ZOSP RP i PSP województwa podkarpackie-
go. Komendantem zawodów był dh Adam 
Durał, członek zarządu oddziału powiato-
wego ZOSP RP w Jaśle. 

MDP Mytarka w zawodach strażackich, 
według regulaminu CTIF, startuje od 2011 
roku, skupiając w swoich szeregach mło-
dzież w wieku od 10 do 16 lat, która z du-
żym zapałem uczestniczy w różnego rodza-
ju zbiórkach i ćwiczeniach. 

Zarząd OSP Mytarka składa gorące po-
dziękowania wszystkim członkom Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej, którzy swoją 
postawą przyczynili się do umacniania 
ochotniczego pożarnictwa w lokalnej spo-
łeczności, życząc dalszych sukcesów w nad-
chodzących startach.

Adam Durał

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Mytarki 
na zawodach wojewódzkich

Poświęcenia muzeum dokonali ks. Piotr 
Róż oraz ks. Roman Jagiełło. Po części ofi-
cjalnej wszyscy zostali zaproszeni do zwie-
dzania muzeum. W muzeum zgromadzono 
eksponaty nawiązujące do historii Nowego 
Żmigrodu oraz dziedzictwa kulturowego 
ludności zamieszkującej przez wieki nasz 
region. Zbiory podzielono tematycznie.

I i II wojna światowa
Okres I i II wojny światowej zapisał się 

wyjątkowo boleśnie na kartach historii Żmi-
grodu. Najwięcej śladów (amunicję, broń 
czy wyposażenie indywidualne żołnierzy) 
pozostawiły po sobie dwie operacje – bitwa 
gorlicka, jedna z największych bitew I woj-
ny światowej oraz bitwa pancerna o Prze-
łęcz Dukielską (1944 r.). W muzeum można 
zobaczyć m.in. hełmy, naboje, łuski, monety.

Sala łemkowska
Wsie łemkowskie w większości już nie 

istnieją, ale pozostało wiele artefaktów, 
w tym przedmioty codziennego użytku. 
W tej sali obejrzeć można przedmioty, stro-
je oraz obrazy związane z życiem Łemków 
na naszym terenie.

Sala Konfederacji Barskiej
W tej sali można poznać historię Konfe-

deracji Barskiej oraz zobaczyć ekspozycję jej 
poświęconą. Na ścianach wiszą portrety Ka-
zimierza Pułaskiego, Karola Stanisława Ra-
dziwiłła oraz innych konfederatów, a także 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Sień zajazdowa
W sieni istnieje oryginalny zabytkowy 

bruk oraz kamienne ściany z XVIII w. Usta-
wiono tu ekspozycję poświęconą życiu co-
dziennemu Pogórzan. Obejrzeć można na-
rzędzia związane z pracą na roli oraz urzą-
dzenia do mielenia mąki, młynki do zboża, 
stuletni żłób oraz wiele innych eksponatów.
Znajduje się tu również kolekcja lamp kole-
jowych oraz tabliczek z parowozów z całej 
Polski i Europy.

Sala poświęcona historii Nowego Żmigrodu 
To niezapomniane chwile uwiecznione 

na starych fotografiach i w dokumentach. 

Na szczególną uwagę zasługuje kącik po-
święcony bł. Władysławowi Findyszowi. 
W muzeum znajduje się maszyna do pi-
sania, na której pracował błogosławiony, 
a w której pozostała kartka z napisem „nie 
bójcie się pisać i mówić prawdę”. Posiadamy 
również świadectwo ukończenia studiów, 
zaświadczenia o przyjęciu do pracy w szko-
le podstawowej i liceum. Czynimy starania 
o powiększenie tej kolekcji. W tej sali moż-
na kupić pamiątki związane z błogosławio-
nym oraz pamiątki ze Żmigrodu.

Sala edukacyjna
Na ścianach tej sali można obejrzeć hi-

storię Orła Białego - od jego wizerunku na 
denarach Bolesława Chrobrego do czasów 
współczesnych. Obok prezentujemy poczet  
królów i książąt polskich. 

W sali znajdują się również ekspona-
ty nawiązujące do średniowiecza – strój 
i uzbrojenie woja oraz rekonstrukcje m.in. 
tarczy i strzał z grotami z tamtego okresu.

Sala poświęcona kulturze żydowskiej
W okresie międzywojennym 56% miesz-

kańców miasteczka stanowili Żydzi. Sala ta 
poświęcona jest historii mieszkańców Żmi-
grodu wyznania mojżeszowego. Można tu 
zobaczyć stroje żydowskie, fragmenty Tory 
oraz ekspozycję związaną z obrzędami i co-
dziennym życiem. Większość eksponatów 
jest oryginalna.

Kuchnia i izba pogórzańska
W kuchni zgromadzono liczne ekspona-

ty związane z wypiekiem chleba, m.in. stu-
letni piec z zapieckiem. Natomiast w izbie 
znajdują się stare meble pogórzańskie, a na 
ścianach zgromadzono zbiór obrazów reli-
gijnych.

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, 
piątek: kontakt tel. – 606 953 872, wtorek, 
czwartek: 13:00–17:00, sobota: 10:00–
13:00 i 16:00–18:00, niedziela: 14:00–
17:00. Grupy zorganizowane: zgłoszenia 
telefoniczne – 606 953 872. Ceny biletów: 
normalny: 5 zł, ulgowy: 2 zł.

Jerzy Dębiec 
Katarzyna Jurkowska
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Ojciec redemptorysta Józef Grzywacz: 
Służyć gdzie i kiedy jest to tylko możliwe

Nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem i przezna-
czyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał... (J 15,16)

Pochodzący z Desznicy misjonarz, ojciec 
Józef Grzywacz, rocznik 1963, obchodził 
21 lipca 2016 roku 25-lecie kapłaństwa. 
Droga życiowa, jaką do tego czasu przebył, 
zaczęła się zupełnie zwyczajnie od ukoń-
czenia kolejnych szczebli edukacji; naj-
pierw było to sześć lat nauki w Szkole Pod-
stawowej w Desznicy, następne dwie klasy 
w Szkole Podstawowej w Kątach, a potem 
5 lat w Technikum Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa w Krośnie.

Pierwsze myśli o kapłaństwie zrodzi-
ły się w czasie renowacji misji ludowych 
w desznickiej parafii w roku 1982 lub 1983, 
którą prowadził redemptorysta ojciec Karol 
Barnaś z Tuchowa. Potem były spotkania 
powołaniowe w Tuchowie i Warszawie, 
które zaowocowały decyzją o wyborze ży-
cia duchownego. Ksiądz Józef po zdaniu 
egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego Ojców Redemp-
torystów w Tuchowie, gdzie odbył roczny 
postulat, a następnie w pobliskiej Lubaszo-
wej, również roczny, nowicjat. W Tucho-
wie ukończył studium filozoficzne, a także 
zaliczył rok teologii. Wtedy nadarzyła się 
okazja, która miała istotny wpływ na jego 
dalsze życie. Ojcowie redemptoryści z Bra-
zylii zwrócili się do polskich współbraci 
o wysłanie do nich kilku seminarzystów. 
Zgłosiło się ich wówczas sześciu, spośród 
których wytypowanych do wyjazdu do Bra-
zylii zostało trzech, w tym właśnie ksiądz 
Józef Grzywacz.

obrzeżach obszary dzikiej zabudowy, gdzie 
masowo napływa biedna ludność z obsza-
rów wiejskich. Szukając możliwości popra-
wy swego bytu, ludzie ci tłoczą się w naj-
mniej korzystnych do zabudowy terenach, 
gdyż pozostałe są już zajęte. Domy ich często 
są pozbawione elektryczności i wszelkich 
udogodnień sanitarnych. Byt mieszkańców 
faveli jest niepewny, gdyż nie posiadają oni 
prawa własności gruntów i każda rozbu-
dowa miasta stanowi zagrożenie. Salvador 
posiada także taką dzielnicę. Niegdyś no-
siła ona wymowną, nawiązującą do wojny 
falklandzkiej nazwę Malvinas (Falklandy 
w języku hiszpańskim i portugalskim). Na-
zwa ta może być także lokalną grą słowną, 
gdyż má vida po portugalsku oznacza „złe 
życie”. Na początku lat 90-tych dzielnica 
ta liczyła około 30 tys. mieszkańców. O ile 
wizyty w Malvinas były w miarę bezpiecz-
ne w ciągu dnia, to wieczorne powroty do 
domu zakonnego najczęściej odbywały się 
pod eskortą mieszkańców. Podczas swych 
praktyk duszpasterskich w Malvinas i kilku 
lat tworzenia opartych na wzajemnym za-
ufaniu relacji z mieszkańcami, ojciec Józef 
(wraz ze współbraćmi) przyczynił się do 
wybudowania na tym terenie kaplicy, która 
była pierwszym stałym budynkiem. Potem 
założono tam także przedszkole, a po pew-
nym czasie cała dzielnica zmieniła nazwę 
na Bairro da Paz – Dzielnica Pokoju. Prze-
stępczość jest tam jednak wciąż wysoka, ale 
ogrom pracy duszpasterzy i tak przyniósł 
widoczne efekty. Pomoc ta nie ogranicza 
się tylko do sprawowania posługi ducho-
wej, często jest to ciężka fizyczna praca oraz 
wsparcie materialne.

Po trzech latach studiów i praktyk dusz-
pasterskich, ksiądz Józef Grzywacz wraz 

W ten sposób, 28 lat temu rozpoczął się 
ważny, trwający do dzisiaj, rozdział życia 
duchownego. Przed wyjazdem do Brazylii 
ojciec Józef odbył w Warszawie półrocz-
ny kurs języka portugalskiego, po czym 
8 marca 1988 roku odleciał przez m.in. 
Warszawę, Moskwę, Rzym i Buenos Aires 
do jednego z największych miast Brazy-
lii – Salvadoru, znanego także pod dłuższą 
nazwą São Salvador da Bahia de Todos os 
Santos. Nowy kraj oznaczał zupełnie nowe, 
nieraz bardzo odmienne od polskich, realia 
życia. Inny był nie tylko klimat, ale także 
mentalność mieszkańców. Aby wpasować 
się w społeczeństwo brazylijskie, należało 
je lepiej poznać, gdyż inkulturacja (przysto-
sowanie się i akceptacja panujących norm) 
jest wymaganym elementem posługi mi-
sjonarskiej. Możliwe to było dzięki odbyciu 
trzymiesięcznego kursu języka portugal-
skiego i poznaniu rzeczywistości kościel-
nej, geograficznej i politycznej w Centrum 
Formacji Misjonarzy Zagranicznych w sto-
licy kraju – Brasilii. W ciągu zaledwie kilku 
dni ksiądz Józef doświadczył skrajności kli-
matycznych. Opuszczając Polskę u schyłku 
zimy, przeniósł się nad parne, deszczowe 
wybrzeże Atlantyku, by następnie przemie-
rzyć autobusem blisko 1500-kilometrową, 
wiodącą przez półpustynne tereny Wyżyny 
Brazylijskiej, trasę z Salvadoru do Brasilii.

Pierwsze trzy lata pobytu w Brazylii oj-
ciec Józef Grzywacz poświęcił głównie na 
kontynuację studiów teologicznych na Uni-
wersytecie Katolickim w Salvadorze, gdzie 
językiem wykładowym był język portugal-
ski. Ważnym doświadczeniem z tamtego 
okresu był pierwszy kontakt z mieszkań-
cami faveli, czyli dzielnic nędzy. Większość 
miast Ameryki Łacińskiej ma na swoich 

DOBRZE MIEĆ pASJĘ...

Misje ludowe w stanie Sergipe
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DOBRZE MIEĆ pASJĘ...

z dwoma współbraćmi, otrzymał 21 lipca 
1991 roku, z rąk redemptorysty biskupa 
Francisco Batisteli, święcenia kapłańskie 
w Bom Jesus da Lapa w stanie Bahia. Mszę 
świętą prymicyjną w rodzinnej parafii 
w Desznicy odprawił miesiąc później.

Redemptoryści polscy obecni są w Bra-
zylii od 1972 roku. Ogólnie istnieje w tym 
kraju 9 jednostek administracyjnych ojców 
redemptorystów: 5 prowincji i 4 wicepro-
wincje. Parafia Bom Jesus da Lapa liczy 
około 60 tys. mieszkańców, 20 kościołów 
w samym mieście i około 130 wiosek dojaz-
dowych. Aby dostać się do najdalszej z nich, 
należy pokonać 104 km (odległość większa 
niż z Nowego Żmigrodu do Rzeszowa) dro-
gą pozbawioną asfaltu.

Ojciec Józef Grzywacz pełnił posługę 
duszpasterską we wszystkich placówkach 
redemptorystów w stanie Bahia: Salvadorze, 
Bom Jesus da Lapa, Itabuna (największa pla-
cówka) oraz Arraial d’Ajuda koło Porto Se-
guro – miejsca pierwszego lądowania Portu-
galczyków na wybrzeżu Brazylii. Odległości 
między placówkami sięgają 850 km.

Początkowo ksiądz Józef pracował 
przez rok w parafii Bom Jesus da Lapa. 
Przez dziewięć lat był duszpasterzem 
powołaniowym i duszpasterzem młodzieży. 
Pełnił także funkcję proboszcza i kustosza 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Itabu-
nie.  Był członkiem Sekretariatu Generalnego 
do spraw świeckich w Rzymie powołanego 
przez Zarząd Generalny Redemptorystów. 
Obecnie pełni funkcję członka formacji 
misyjnej odpowiedzialnej za promocję kultu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ojciec Józef Grzywacz wygłosił w sumie 
74 misje ludowe w sześciu stanach Brazylii 
(Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Sergi-
pe, Pernambuco i Goiás). W czasie pełnienia 
funkcji duszpasterza powołaniowego 
odwiedził ponad 800 młodych mężczyzn 
rozważających wstąpienie do stanu ducho-

wnego. Wiązało się to z podróżowaniem po 
całym stanie Bahia (który jest blisko dwukro-
tnie większy od Polski) i wizytami w doma-
ch, szkołach i parafiach, z których pochodzili 
kandydaci. 40 z nich podjęło studia teologi-
czne, a obecnie 15 jest kapłanami.

Aktualnie ksiądz Józef prowadzi stronę 
internetową poświęconą krzewieniu kultu ma-
ryjnego www.mariologiapopular.blogspot.com, 
a także wygłasza wykłady.

25. rocznicę święceń kapłańskich ojciec 
Józef Grzywacz spędził w Polsce. Pierwszy 
etap obchodów miał miejsce 8 lipca w Tucho-
wie, podczas wielkiego odpustu tuchowskie-
go, gdzie zebrali się wszyscy kapłani z kursu, 
który kończył ojciec Józef. Następnym eta-
pem był dzień skupienia braci w domu reko-
lekcyjnym redemptorystów w Zakopanem. 
Punktem kulminacyjnym była msza święta 
w kościele parafialnym w Desznicy. Obecny 
na niej był ojciec Karol Barnaś, który na 

Celebracja Słowa podczas dni skupienia na plaży nad Oceanem Atlantyckim

początku lat 80-tych prowadził renowację 
misji w desznickiej parafii, ten sam, który 
zainspirował ojca Józefa do podjęcia dro-
gi kapłaństwa. Kazanie wygłosił ksiądz 
Bogusław Grzywacz, prywatnie kuzyn ojca 
Józefa. Był to poniekąd rewanż za kazanie, 
które ojciec Józef wygłosił na prymicjach 
księdza Bogusława.

Posługa misjonarza wymaga wielu 
poświęceń. Pomóc można na dwa sposo-
by – modlitwą i wsparciem materialnym. 
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji prowa-
dzi patronat misyjny. Szczegółów można 
się dowiedzieć ze strony internetowej 
www.misje.pl. Można w ten sposób podjąć 
się opieki duchowej lub materialnej nad 
konkretnym misjonarzem (wypełniając 
deklarację patrona misyjnego). Zachęcamy 
do objęcia takim patronatem ojca Józefa  
Grzywacza.

Waldemar Tokarczyk

Misje ludowe w mieście Salvador Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 r.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie

Kobo Abe Kobieta z wydm
Pewnego sierpniowego dnia nauczyciel i amator ento-

mologii Niki Jumpei wybiera się nad morze, aby w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych oddać się swojej pasji, jaką jest 
badanie owadów. Podekscytowany znalezieniem rzadkiego, 
żyjącego na piasku przedstawiciela rodziny Cicindela nie 
zauważa odjazdu ostatniego autobusu. Wtedy podchodzi do 
niego starzec mieszkający w pobliskiej wiosce i po krótkiej 
rozmowie proponuje nocleg. Wieś wygląda dosyć niezwykle, 
gdyż zbudowana jest z lichych drewnianych domków. Niektó-
re z nich znajdują się w głębokich wykopach w piasku. Niki 
zostaje zakwaterowany u samotnie mieszkającej wdowy, która większość czasu spędza 
na usuwaniu piasku osypującego się na dno wykopanej jamy i zagrażającego domowi.

Mężczyzna, wbrew swojej woli, zostaje zatrzymany w domu wdowy i zmuszony do 
pomagania jej w wybieraniu piasku. Początkowo buntuje się i próbuje uciec, potem jed-
nak ulega. Między nim a kobietą rodzi się dziwna, wymuszona okolicznościami więź, 
którą można porównać do syndromu sztokholmskiego, w którym ofiara porwania 
identyfikuje się z osobą ją przetrzymującą. Kobo Abe nazywany jest japońskim Kafką. 
Świetnie portretuje osoby zniewolone i zniewalające, przedstawia ich tok myślenia na 
różnych etapach tworzenia się relacji między nimi.   

W książce tej natknąłem się także na mocny, poruszający cytat dotyczący pracy na-
uczycieli, który można w pewien sposób rozszerzyć na wszystkich, których praca jest 
służbą innym ludziom. Pozwolę sobie go tutaj przytoczyć: Rzadko spotyka się istoty tak 
zżarte bakcylem zazdrości jak nauczyciele. Uczniowie dorastają rok za rokiem i odpływają 
jak woda w rzece, a nauczyciele tkwią w miejscu jak głazy zagrzebane na dnie tej rzeki. 
Choć w innych wzniecają marzenia, sami nie mają o czym śnić. Czują się porzuceni niby 
przedmioty bezwartościowe i albo masochistycznie skazują się na samotność, albo stają 
się rycerzami wątpliwej cnoty, węsząc ustawicznie za skandalikami. Zbyt pragną zupełnej 
swobody postępowania i dlatego tak bardzo piętnują ją u innych.

O tym, jak potoczyły się dalsze losy tytułowej kobiety z wydm i jej więźnia, można 
przeczytać w książce dostępnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Żmigrodzie. 
Polecam także własne egzemplarze w języku polskim oraz angielskim.

Waldemar Tokarczyk

KGW (2009 rok)

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym 
Żmigrodzie nie posiada kronik, źródłowych 
zapisów, dlatego odtworzenie jego historii 
jest trudne i możliwe tylko na podstawie 
wywiadów z najstarszymi członkiniami, 
dzięki ich wspomnieniom.

W 1957 r. śp. Anna Mazur – miejscowa 
nauczycielka i dyrektorka szkoły, stała się 
organizatorką żmigrodzkiego koła. Przez 
wiele lat była jego członkinią, pomagała 
w sprawach organizacyjnych, udostępniała 
budynek szkoły na spotkania. Koło liczyło 
wówczas 30 członkiń.

Funkcję pierwszej przewodniczącej peł-
niła śp. Olga Gomuła. Kolejnymi przewodni-
czącymi były: śp. Michalina Floriańczyk, Zo-
fia Klich, Emilia Dębiec. Obecnie sprawuje 
tę funkcję Teresa Bakuta.

Prawidłowy rozwój koła zapewniały 
stałe kontakty z Powiatowym Związkiem 
Kółek Rolniczych w Jaśle, a zwłaszcza 
z agronomami ds. KGW. Członkinie na szko-
leniach poznawały nowatorskie metody 
gospodarowania, uczestniczyły w pokazach 
praktycznych, prelekcjach i konkursach, za-
kładały poletka doświadczalne. 

Członkinie brały udział w szkoleniach 
rolniczych. Szczególnie dużym zaintereso-
waniem cieszyły się te, dotyczące produk-
cji drobiarskiej. KGW zaopatrywało wieś  
w pisklęta odchowywane w domu. Przez 
kilka lat zajmowała się tym Zofia Klich. 
Chętnie poznawano też sposoby unowocze-
śniania gospodarstwa domowego.

KGW organizowało różne kursy: racjo-
nalnego żywienia, kroju i szycia, robót ręcz-
nych, dziewiarstwa, przetwórstwa owoców 
i warzyw. Koło współpracowało z Ośrod-
kiem „Nowoczesnej Gospodyni”, który za-
łożony i finansowany był przez Gminną 
Spółdzielnię SCh w Nowym Żmigrodzie 
oraz z Ośrodkiem Postępu Rolniczego i jego 
instruktorami ds. wiejskiego gospodarstwa 
domowego. Instruktorki były inicjatorkami 
zmian w gospodarstwach, zajmowały się 
również organizowaniem pokazów z zakre-
su zdrowego żywienia, ochrony środowiska, 
wprowadzania nowych odmian warzyw, 
kwiatów, drzew i krzewów owocowych.

Koło obecnie współpracuje z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Nowym Żmigrodzie, 
korzysta z jego lokalu, bierze udział w kon-
kursach, wystawach, uczestniczy w zajęciach 
Klubu Rożnych Form. Współpracuje również 
z OSP w Nowym Żmigrodzie, korzystając z ich 
lokalu podczas organizowania różnego ro-
dzaju imprez, spotkań czy zebrań roboczych.

Duże znaczenie ma wieloletnia i trwała 
współpraca z Kościołem katolickim. Święta 
kościelne, dożynki parafialne czy gminne, 
odpusty organizowane są przy wydatnej 
pomocy członkiń KGW, które dekorują trasy 
procesji, ołtarze, przygotowują wieńce do-
żynkowe. Koło uczestniczy także w konkur-
sach organizowanych przez Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród 
oraz innych imprezach kulturalnych organi-
zowanych przez stowarzyszenie.

Dla swoich członkiń koło organizuje 
spotkania opłatkowe, ostatkowe, Dzień Ko-
biet, Dzień Matki, Andrzejki i Sylwestra. Ko-
ło liczy obecnie 35 członkiń.

Bogusława Warzecha

Proziaki z żurawiną i rodzynkami
Składniki: 1/2 kg mąki, 11/4 szklanki maślanki 

lub zsiadłego mleka, 1 jajo, 1 czubata łyżka otrąb 
pszennych, 1 czubata łyżka cukru, ½ łyżeczki soli 
(płaska), ½ łyżeczki sody oczyszczonej, garść su-
szonej żurawiny, garść rodzynek.

Powyższe składniki zagniatamy na jednolite 
ciasto w kulkę. Następnie rozwałkowujemy na je-
den duży placek o grubości ok. 1 cm. Ciasto moż-
na pociąć radełkiem na kwadraty lub wykrawać 
(np. szklanką) okrągłe placki.

Układamy je na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia. Ciasto na proziaki pieczemy w pie-
karniku rozgrzanym do temperatury 180–200°C 
do lekkiego zarumienienia (około 20 – 30 minut). 
Można je podawać z masłem, miodem lub kakao. 
Można także piec na suchej patelni, na wolnym 
ogniu, po około 4 minuty z jednej strony.

KULTURA
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Z NOTATNIKA PRZYRODNIKA
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa
Świerzowa Ruska

W październiku 2015 roku Magurski 
Park Narodowy otworzył nową ścieżkę 
przyrodniczo-kulturową Świerzowa Ruska, 
łączącą ze sobą dwie miejscowości – Świąt-
kową Wielką i Bartne. Jest to pierwsza ścież-
ka, która łączy dwa ważne lokalne tematy 
– przyrodę i dziedzictwo kulturowe. Jest to 
też pierwsza ścieżka, która łączy dwa woje-
wództwa, na terenie których położony jest 
MPN – podkarpackie i małopolskie. Jest to 
wreszcie pierwsza ścieżka, którą można 
zwiedzać pieszo, ale też i na rowerze. Warto 
zatem sprawdzić jej wyjątkowość.

Do początku ścieżki z Nowego Żmigrodu 
możemy dotrzeć samochodem lub rowerem. 
Ścieżka nie tworzy pętli, możemy nią przejść 
w jedną stronę, by potem kontynuować wę-
drówkę innymi szlakami lub po prostu wró-
cić w miejsce, z którego rozpoczęliśmy. 

Wybieramy tę drugą opcję – jedziemy sa-
mochodem do Świątkowej Wielkiej, tam do-
cieramy do ostatnich zabudowań i parkuje-
my samochód. Na początku ścieżki ustawio-
na jest tablica z przydatnymi informacjami 
– z mapą, opisem punktów ścieżki i profilem 
trasy, czyli graficznym przedstawieniem jej 
przebiegu. Widzimy na nim, że trasa nie jest 
trudna, droga wznosi się leniwie, zatem spa-
cer nie powinien być męczący. Całość trasy 
to około 4 km w jedną stronę. 

Ruszamy zatem drogą biegnącą wzdłuż 
potoku, otoczeni zielenią drzew. Już na sa-
mym początku wędrówki dostrzegamy na 
drzewie kamienną tabliczkę z wyrytą cyry-
licą nazwą wsi Świerzowa Ruska. Przeno-
simy się tym samym w czasie, zaczynamy 
poszukiwać śladów ludzkich na tym prze-
jętym przez przyrodę terenie. Po niedługim 
czasie dostrzegamy pierwsze przydrożne 
krzyże – wysokie, rzeźbione z wielkich blo-
ków piaskowca przez lokalnych kamienia-
rzy. Przy jednym z nich droga się odgałęzia 
i prowadzi na dawny cmentarz, na którym 
zachowały się jeszcze pojedyncze krzyże na-
grobne i fragment kopuły z cerkwi.

Spacerując ścieżką co rusz natykamy się 
na przydrożne kamienne krzyże, kamienne 
kapliczki z wizerunkami świętych czy po-
zostałości po dawnych sadach owocowych 
– stojące samotnie lub grupami drzewa 
owocowe. Wiosną ubielają swoim kwieciem 
dolinę Świerzowej, jesienią oferują dzikie 
jabłka, zbyt cierpkie dla ludzi, ale smakowite 
dla żyjących tu zwierząt. Wiosną spotkamy 

tu gdzieniegdzie również kępy kwitnących 
w różnych odcieniach niebieskiego barwin-
ków lub chabrów miękkowłosych – roślin 
często sadzonych przez zamieszkujących te 
tereny Łemków przy domach czy kaplicz-
kach. Przy jednym z przystanków dostrze-
gamy kasztanowce – drzewa, które z pewno-
ścią pamiętają ostatnich mieszkańców wsi. 
Tuż obok możemy zaglądnąć do pozostałości 
starej piwniczki ziemnej, w której przecho-
wywano żywność. Pozostawiona przyrodzie 
i nadszarpnięta zębem czasu nie wydaje się 
bezpieczna do szczegółowych oględzin, przy-
glądamy się jej ostrożnie z daleka i zachwyca-
my misterną kamienną konstrukcją stropu. 

Droga co rusz przekracza płynący le-
niwie potok Świerzówka. Gdy tylko woda 
nie jest zbyt wysoka, przechodzimy przez 
potok, w miejscach szerszych, z szybszym 
nurtem nie ryzykujemy zmoczenia butów 
i wybieramy drewniane mostki. Cała trasa 
jest dobrze przystosowana, mostki i odwod-
nienia powodują, że wędrujemy swobodnie, 
choć przy deszczowej pogodzie należy spo-
dziewać się błotnistych fragmentów. W po-
wstałych wtedy kałużach, wiosną, spotyka-
my kumaki górskie czy żabie kijanki. 

Po około półtoragodzinnym nieśpiesz-
nym spacerze docieramy do ostatniego po-
dejścia i wychodzimy na sporą polanę. Przy 
drodze stoi drewniany schron, w którym 
można przeczekać deszczową pogodę. W tym 
miejscu kończy się oznakowanie ścieżki, to 
ostatni jej przystanek, ale możemy kontynu-
ować wędrówkę. Przysiadamy na chwilę na 
schodkach schronu, łapiemy oddech i delek-
tujemy się ciszą. Postanawiamy pójść dalej, 
aż do Przełęczy Majdan, około pół kilometra 
drogą do góry. Wychodzimy z terenu MPN 
i docieramy do wspomnianej Przełęczy, skąd 
możemy iść dalej drogą aż do miejscowości 
Bartne lub czerwonym szlakiem do Wołow-
ca lub na szczyt Magury. My decydujemy się 
wracać. Trasę powrotną pokonujemy szyb-
ciej, bo wreszcie mamy z górki.

Ścieżka jest dostępna przez cały rok. 
Mieszkańcy gminy Nowy Żmigród nie płacą za 
wstęp na ścieżkę, jednak turyści spoza terenu 
sąsiadującego z Magurskim Parkiem Narodo-
wym muszą w okresie od 1 maja do 31 paź-
dziernika zaopatrzyć się w bilet wstępu. Bilety 
takie można nabyć np. w Krempnej w Ośrodku 
Edukacyjnym, w łowisku pstrąga w Świątko-
wej Wielkiej czy na plebani w Bartnem. Warto 
również zaopatrzyć się w przewodnik książ-
kowy po ścieżce, który ułatwi nam wędrowa-
nie i dostarczy sporo informacji o Świerzowej 
Ruskiej i jej dawnych mieszkańcach. 

Katarzyna Gładysz

Porady ogrodnicze 
W sierpniu siejemy koper, rzodkiew-

kę, szpinak, sałatę i cebulę. W pierwszej 
dekadzie sierpnia ogławiamy paprykę, 
a w drugiej – pomidory. Zostawiamy 2 – 3 
liście nad ostatnim kwitnącym gronem. 

U drzew pestkowych, takich jak wi-
śnie i czereśnie, przystępujemy do cięcia 
letniego po zbiorze owoców. U starszych 
czereśni wycinamy zbędne pędy unika-
jąc skracania, natomiast u wiśni skra-
camy pędy nad pąkiem wegetatywnym. 
Usuwamy też pędy rosnące pod kątem 
prostym i krzyżujące się. 

U starszych truskawek (2 – 3-letnich) 
kosimy liście po zbiorze (nie kosimy 
u odmian powtarzających owocowanie) 
na wysokości ok. 5 cm i usuwamy rozło-
gi. Nawozimy truskawki i drzewa pest-
kowe nawozami jesiennymi.  

Sierpień to dobry moment na podział 
i przesadzanie tych bylin, które już prze-
kwitły. Do pracy przystępujemy w dni 
pochmurne i deszczowe. Na wolnych 
fragmentach działki siejemy rośliny po-
plonowe, zwane nawozami zielonymi, 
które przekopujemy jesienią.

Iwona Sochacka

Muzeum za rogiem...
Muzeum Ziemi Bieckiej „Dom z basztą”

Muzeum Ziemi Bieckiej zajmuje cztery 
obiekty. Jednym z nich jest „Dom z basztą” 
mieszczący się przy ul. Węgierskiej 1, 
w zabytkowej kamienicy z XVI wieku.  W budynku 
tym mieściła się pierwsza w regionie apteka 
i tego tematu dotyczy też znaczna część 
ekspozycji stałej. Kamienica ma zabytkowe 
elementy renesansowe przywrócone w trakcie 
prac konserwatorskich w latach 70-tych 
XX wieku. Do budynku przylega baszta 
obronna z XVI wieku, w której prezentowane 
są wystawy poświęcone muzyce dawnej 
i rzemiosłom. W muzeum prezentowane są też 
wystawy czasowe. Szczegóły dostępne są na 
stronie www.muzuem.biecz.pl.

Godziny otwarcia „Domu z basztą”: maj, 
czerwiec, wrzesień: od wtorku do piątku 
w godz. 8.00–17.00, sobota i niedziela w godz. 
9.00–17.00; lipiec – sierpień: od wtorku do  
piątku w godz. 8.00 – 19.00, sobota i niedziela 
w godz. 10.00 – 19.00; październik – kwiecień: 
od wtorku do niedzieli w godz.  8.00 – 16.00.

Katarzyna Gładysz

pRZYRODA / pORADY OGRODNICZE
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Lipiec w UKS „Tempo” Nienaszów

 SIERPIEŃ 2016

W lipcu, oprócz treningów, Uczniowski 
Klub Sportowy „Tempo” brał również udział 
w turnieju piłkarskim w Sanoku i dwóch 
turniejach i treningu w tzw. hali „pod balo-
nem” w Krośnie. 12 lipca najmłodsi wycho-
wankowie brali udział w piłkarskiej środzie 
z „Bambini Football” w Hali Krosno. Wszy-
scy doskonale się bawili, a nasi najmłodsi 
piłkarze nie mogą się już doczekać kolej-
nych turniejów.

W niedzielę 24 lipca w Rodzinnym Cen-
trum Sportu i Rekreacji WIKI w Sanoku 
rozegrany został kolejny turniej w ramach 
SANOK CUP‘16. Tym razem do rozgrywek 
przystąpili zawodnicy urodzeni w 2006 
roku i młodsi z ośmiu zespołów. „Tempo” 
rozpoczęło turniej mocno zmotywowane 
i w pierwszych meczach zanotowało zwy-
cięstwo z AP Sanok II 3:0 oraz remis z „Be-
niaminkiem” Krosno 0:0. W tym meczu UKS 
„Tempo” był stroną przeważającą, ale nie 

wykorzystał kilku wyśmienitych sytuacji 
strzeleckich. Następnie zespół zanotował 
trzy zwycięstwa po 4:1 z „Aktiv Pro” Ryma-
nów, „Orlikiem” Przemyśl i GSP Bukowsko 
oraz remis 1:1 z „Bardomedem” Krosno. 
Jednak kolejność na podium w tym dniu 
ważyła się do samego końca i dopiero ostat-
ni mecz turnieju z „Akademią Piłkarską” 
Sanok zdecydował o końcowej klasyfikacji. 
„Tempo”, niestety, „przespało” początek me-
czu i straciło dwie bramki. Potem strzeliło 
bramkę kontaktową i do końca meczu wal-
czyło o korzystny rezultat. Bezskutecznie. 
Drużyna z Nienaszowa przegrała 1:2. Na 
najwyższym stopniu podium turnieju sta-
nęła „Akademia Piłkarska” Sanok, na miej-
scu drugim „Beniaminek” Krosno, a UKS 
„Tempo” na najniższym.

Wyniki rozgrywek: 1. „Akademia Piłkar-
ska” Sanok – 19 pkt., 2. „Beniaminek” Krosno 
– 17 pkt., 3. „Tempo” Nienaszów – 14 pkt., 
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4.  GSP Bukowsko – 10 pkt., 5.  „Bardomed” 
Krosno – 8 pkt., 6. „Aktiv Pro” Rymanów – 
6  pkt., 7. „Orlik” Przemyśl – 6 pkt., 8. „Akade-
mia Piłkarska” Sanok 2 – 0 pkt. Najlepszego 
strzelca turnieju wyłoniły dopiero rzuty kar-
ne, w których lepsza od Szczepana Tomasika 
okazała się zawodniczka Gminnej Szkółki 
Piłkarskiej Bukowsko – Klaudia Maciejko.

Prawie wszyscy wychowankowie UKS 
„Tempo” 19 i 26 lipca grali w piłkę noż-
ną w turnieju „Euro 2016” w Hali Krosno. 
W pierwszym turnieju grali młodzicy – re-
prezentowali Anglię, która w dwóch pierw-
szych meczach nieznacznie uległa swoim 
przeciwnikom, ale potem zanotowała trzy 
zwycięstwa i wygrała turniej. W drugim 
turnieju brała udział młodsza grupa. Ci re-
prezentowali Francję i Holandię. Francja nie 
przegrała żadnego meczu i w finale, po rzu-
tach karnych, wygrała 5:3 z Polską („Benia-
minek” Krosno). Holandia po początkowych 
niepowodzeniach zanotowała dwa zwycię-
stwa i ostatecznie wywalczyła 3. miejsce 
w turnieju.

Lipiec przyniósł także inne, bardzo do-
bre wieści. Wniosek UKS „Tempo” na dofi-
nansowanie działalności, wykonany przy 
znacznej pomocy pracowników Urzędu 
Gminy w Nowym Żmigrodzie, został po-
zytywnie zweryfikowany i otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 10 tys. zł z programu 
„KLUB” w ramach rozwijania sportu po-
przez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
realizowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Będzie można kupić stroje dla 
młodzików, piłki, bramki i inny sprzęt tre-
ningowy.

Bogusław Sterkowicz

Klasa okręgowa 2016/2017, Krosno
I kolejka – 14 sierpnia
„Gaudium” Łężyny – „Markiewicza” Krosno, godz. 16.30
II kolejka – 21 sierpnia
„Partyzant” Targowiska – „Gaudium” Łężyny, godz. 15.00 
III kolejka – 28 sierpnia
„Gaudium” Łężyny – LKS Długie, godz. 16.30
IV kolejka – 4 września
LKS Skołyszyn – „Gaudium” Łężyny, godz. 15.00
V kolejka – 11 września
„Gaudium” Łężyny – „Przełom” Besko, godz. 16.30 

Klasa A 2016/2017, grupa: Krosno II
II kolejka – 14 sierpnia
„Wisłoka” Nowy Żmigród – „Ostoja” Kołaczyce, godz. 16.00
„Tempo” Nienaszów – „Sobniów” Jasło, godz. 16.30
III kolejka – 17 sierpnia
LKS Lubatówka – „Tempo” Nienaszów, godz. 17.00
„Wisłoka” Nowy Żmigród – „Karpaty” Klimkówka, godz. 17.00
IV kolejka – 21 sierpnia
„Orzeł” Lubla – „Wisłoka” Nowy Żmigród, godz. 16.30

„Tempo” Nienaszów – KS Zarzecze, godz. 16.30
V kolejka – 28 sierpnia
LKS Czeluśnica – „Tempo” Nienaszów, godz. 16.30
„Wisłoka” Nowy Żmigród – „Polonia” Kopytowa, godz. 15.00
VI kolejka – 4 września
„Orzeł Faliszówka” – „Wisłoka” Nowy Żmigród, godz. 15.00
„Tempo” Nienaszów – „Orzeł” Bieździedza, godz. 16.30 
VII kolejka – 11 września
„Wisłoka” Nowy Żmigród – „Tempo” Nienaszów, godz. 15.00

Klasa C 2016/2017, grupa: Krosno IV
I kolejka – 14 sierpnia
„Nowy Dwór” Makowiska – „Sparta” Osobnica, godz. 13.00
II kolejka – 21 sierpnia
„Sparta” Draganowa - „Nowy Dwór” Makowiska, godz. 13.00
III kolejka – 28 sierpnia
„Nowy Dwór” Makowiska – „Tajfun” Łubno Szlacheckie, godz. 13.00
IV kolejka – 4 września
„Wisłoka” Błażkowa – „Nowy Dwór” Makowiska, godz. 15.00
V kolejka – 11 września
„Nowy Dwór” Makowiska – „Dębowczanka” Dębowiec, godz. 13.00

Terminarze rozgrywek seniorów – sezon 2016/2017 (sierpień/wrzesień)
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Dziesiąty Dzień Patrona w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie

W liście do biskupa ordynariusza rzeszowskiego z 2014 roku 
papież Franciszek pisał: W dniu 23 sierpnia przypada Święto 
Błogosławionego Władysława Findysza, kapłana i męczennika, 
syna Waszej ziemi. Z tej okazji pragnę zjednoczyć się duchowo 
z tymi, którzy zgromadzą się w jego sanktuarium w Nowym Żmi-
grodzie, aby podziękować Panu za istnienie i świętość tego Pa-
sterza, który oddał życie z miłości do Chrystusa i Jego owczarni. 
Serdecznie pozdrawiam (…) wszystkich wiernych. Szczególne 
wyrazy bliskości przesyłam młodym, zwłaszcza uczniom szkół 
noszących imię Błogosławionego. Wszystkich Was obejmuję 
serdeczną myślą i modlitwą.
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19 czerwca 2005 roku w Warszawie, 
na zakończenie Krajowego Kongresu Eu-
charystycznego, Prymas Polski Józef Glemp 
w imieniu papieża Benedykta XVI ogłosił 
ks. Władysława Findysza błogosławionym. 
Tym samym Ojciec Święty zezwolił na pu-
bliczny kult byłego żmigrodzkiego probosz-
cza. Co to dokładnie oznacza wyjaśnił abp 
Edward Nowak w czasie mszy dziękczynnej 
za beatyfikację. 3 września 2005 roku na 
Placu im. Kościuszki w Nowym Żmigrodzie, 
wobec hierarchów Kościoła i tłumu piel-
grzymów, ówczesny sekretarz Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych mówił: Każdy świę-
ty i każdy błogosławiony przekracza granicę 
swojej ziemi. Staje się on dziedzictwem i sta-
je się on „własnością” wszystkich wierzących 
i całego Kościoła powszechnego. Ksiądz Wła-
dysław Findysz jest dziedzictwem całego Ko-
ścioła powszechnego, bo u Pana Boga nie ma 
granic i w Kościele nie ma granic.

Kult pierwszego męczennika czasów 
komunizmu rozwija się już 11 lat. Źródłem, 
z którego wypływa, jest parafia i kościół 
pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym 
Żmigrodzie – od 2011 roku Sanktuarium 
bł. ks. Władysława Findysza. Widomymi 

znakami tego kultu są modlitwy: cotygo-
dniowy różaniec, nowenna do Matki Bo-
żej z modlitwami wstawienniczymi przez 
pośrednictwo bł. Władysława, regularne 
nabożeństwo ku czci błogosławionego 
(21. dnia każdego miesiąca), a także mo-
dlitwy do Miłosierdzia Bożego za pośred-
nictwem bł. Władysława. Parafianie oddają 
mu cześć także w inny sposób, np. przez po-
bożne przyjęcie w domu jego relikwii. Licz-
ne pielgrzymki wiernych przybywające do 
nowożmigrodzkiego sanktuarium świadczą 
o tym, że szczególne uszanowanie osoby 
ks. Findysza staje się sprawą całego Kościo-
ła powszechnego. Istotnym wydarzeniem 
w tym kontekście jest fakt, że w 2012 roku 
w Rzeszowie powstała pierwsza parafia 
pw. bł. ks. Władysława Findysza. Od kilku 
lat, w okresie wakacji, do Nowego Żmigrodu 
przybywa stamtąd pielgrzymka rowerowa.

Wyniesienie na ołtarze naszego kapłana 
zostało zauważone także przez ludzi nauki, 
kultury i samorządu. O błogosławionym 
powstały liczne książki, wiersze, pieśni, ar-
tykuły, dzieła malarskie, witraże, a nawet 
filmy. Znany jest powszechnie film pt. Do-
bry Pasterz w reż. ks. Józefa Brzostowskie-

go z 2003 roku, ale nie wszyscy wiedzą, że 
w 2014 roku dla włoskiej telewizji TV 2000 
powstał film dokumentalny pt. Il militi igno-
ti della fede: Il primo mar tire. Il beato Ladis-
lao Findysz (tłum. Nieznani żołnierze wiary: 
Pierwszy męczennik. Błogosławiony Włady-
sław Findysz). Można go obejrzeć w interne-
towym serwisie YouTube, niestety, bez pol-
skich napisów… W Krośnie, na rzece Wisłok, 
most prowadzący do dzielnicy Krościenko 
Niżne, w której urodził się bł. Władysław, 
nazwany został jego imieniem. Jest on rów-
nież patronem Podkarpackiej Szkoły Wyż-
szej w Jaśle, ale przede wszystkim Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Żmi-
grodzie. Od nadania imienia żmigrodzkim 
szkołom minęło właśnie 10 lat.

Na dyrekcji, nauczycielach, księżach 
i katechetach tu pracujących spoczywa 
szczególny obowiązek pamięci o patro-
nie szkoły i chyba ważniejszy – obowiązek 
przekazywania tej pamięci młodym poko-
leniom. Znamienne jest, że we wrześniu do 
pierwszej klasy pójdą dzieci, które urodziły 
się już po beatyfikacji ks. Findysza i po uro-
czystości nadania szkole jego imienia. Im, 
a także ich starszym kolegom i koleżankom, 
należy opowiedzieć o tym niezwykłym czło-
wieku. Służą temu katechezy, lekcje wycho-
wawcze, konkursy, apele, tablice pamiątko-
we, gablota poświęcona patronowi i cere-
moniał szkolny (sztandary i hymn szkoły). 
Służą temu też spotkania uczniów z history-
kami (np. konferencja i wystawa IPN z 2007 
roku) i hierarchami Kościoła katolickiego 
(np. ubiegłoroczna wizyta bp. Jana Wątro-
by). Jednak przede wszystkim służy temu 
Dzień Patrona, który w tym roku obchodzo-
ny był uroczyście 20 czerwca.

Rozpoczęła go msza święta, którą od-
prawił ks. Piotr Róż. Następnie w sali gim-
nastycznej pedagodzy, uczniowie i zapro-
szeni goście, czyli władze samorządowe 
i emerytowani nauczyciele, w skupieniu 
obejrzeli część artystyczną. Apel, przygo-
towany przez uczniów pod opieką Marii 
Gołębiowskiej-Bugno, Katarzyny Jurkow-
skiej i Barbary Tomaszewskiej podkreślał 
aktualność idei, którym błogosławiony 
pozostał wierny do końca życia, a są to: od-
powiedzialność za siebie i innych, prawość 
i patriotyzm. Ostatnią częścią obchodów 
Dnia Patrona było spotkanie nauczycieli 
i przybyłych gości przy wspólnej modlitwie 
i poczęstunku.

Wobec zbliżającego się wielkimi kro-
kami 23 sierpnia, kiedy to obchodzimy 
liturgiczne wspomnienie bł. ks. Władysła-
wa Findysza, Dyrekcja szkoły, jak co roku, 
zobowiązała się do wystawienia pocztów 
sztandarowych na tę uroczystość. Mimo wa-
kacji społeczność szkolna pamięta o swoim 
patronie.

Piotr Figura
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Bitwa Warszawska – „Cud nad Wisłą”
W bieżącym roku obchodzimy 96. rocznicę 

jednego z najważniejszych wydarzeń w historii 
Polski w XX wieku – Bitwy Warszawskiej. Była 
ona jednym z kluczowych etapów wojny polsko-
bolszewickiej toczonej w latach 1919–1921. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku jej sytuacja była bardzo trudna. 
Administracja państwa dopiero powstawała, 
kraj tworzono z trzech części, które wcześniej 
wchodziły w skład różnych 
państw. Zubożała ludność 
zmagała się z trudnościami go-
spodarczymi spowodowanymi 
ogromnymi zniszczeniami wo-
jennymi, brakowało żywności, 
odzieży, opału i wielu podsta-
wowych środków potrzeb-
nych do życia. Sytuacja mię-
dzynarodowa Polski również 
nie była stabilna. Odrodzone 
Wojsko Polskie było dopiero 
organizowane. Mimo powsta-
nia wielkopolskiego i zrywu 
mieszkańców Śląska, los ziem 
zachodnich był niepewny, 
o nich zadecydować miały 
zwycięskie państwa Ententy. 
O granice Polska musiała to-
czyć walki z Czechami, Ukraińcami i Litwinami. 
Największe jednak niebezpieczeństwo groziło 
młodemu państwu ze strony Rosji, rządzonej 
od listopada 1917 roku przez bolszewików. 
Sowieci dążyli nie tylko do obalenia carskiej 
Rosji, lecz przede wszystkim do stworzenia 
internacjonalistycznego, komunistycznego im-
perium, w którym wcielić miano w życie hasło 
„sprawiedliwości społecznej”, a które objęłoby 
całą Europę, a z czasem cały świat. Na drodze 
realizacji tego planu stanęła odrodzona Polska. 

Na przełomie 1918 i 1919 roku z terenów 
wschodnich dawnej Rzeczpospolitej zaczęły 
się wycofywać oddziały niemieckie, a w ich 
miejsce wkraczały wojska polskie, maszerują-
ce na wschód i Armia Czerwona poruszająca 
się na zachód. Do pierwszych zbrojnych starć 
doszło 14 lutego 1919 roku i tak rozpoczęła się 
ta niewypowiedziana wojna. Mimo trudności 
dowództwo polskie podjęło decyzję o przepro-
wadzeniu ofensywy, która dzięki doskonałemu 
dowodzeniu i ofiarności polskich żołnierzy 
przyniosła efekty. Odzyskano Wilno, Mińsk 
oraz odrzucono przeciwnika poza linię biegną-
cą wzdłuż rzek Dźwiny, Berezyny, Słucza i gór-
nego Bohu, po czym ofensywę wstrzymano 
i rozpoczęły się rozmowy o zawieszeniu broni.

Obie strony przygotowywały się do dal-
szych działań. Bolszewicy, pokonawszy jed-
nego z głównych wrogów w toczonej wojnie 
domowej, generała Denikina, rozpoczęli przy-
gotowania do rozprawy z Polską. Wyprze-
dzając ich działania Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski, zawarł sojusz z przywódcą Ukraiń-

skiej Republiki Ludowej atamanem Symonem 
Petlurą. Na mocy tego porozumienia, w kwiet-
niu, sprzymierzone wojska polsko-ukraińskie 
ruszyły na Kijów, który opanowano w maju 
1920 roku. Sukces ten okazał się chwilowy. 
Wzmocniona Armia Czerwona (m. in. o oddzia-
ły sławnej 1 Armii Konnej Siemiona Budionne-
go) przeszła do kontrataku i w czerwcu został 
przełamany front, a oddziały polskie zmuszone  

do wycofania. Do podobnej sytuacji doszło 
na Białorusi, gdzie po krwawych walkach 
w czerwcu i lipcu 1920 roku wojska Frontu Za-
chodniego przełamały obronę polską i ruszyły 
w kierunku Warszawy. Dowódca tego zgrupo-
wania, Michaił Tuchaczewski, jasno określił ce-
le działań: Czerwoni żołnierze! Przed ofensywą 
napełnijcie serca gniewem i bezwzględnością. 
(…) Poprzez trupa białej Polski prowadzi droga 
do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesie-
my szczęście i pokój pracującej ludzkości. Na za-
chód! (…) Na Wilno, Mińsk, Warszawę – marsz!

Polska armia, tocząc zacięte walki, wyco-
fywała się w kierunku zachodnim. Sytuacja 
Rzeczpospolitej stawała się coraz trudniejsza. 
Władze Polski zwróciły się do państw Ententy 
z prośbą o udzielenie pomocy. Anglia, niechętna 
Polsce, wspierała interesy bolszewików, dążyła 
do zakończenia tego konfliktu naszym kosztem. 
Przykładem tego było zmuszanie Polski do 
uznania granicy na tzw. Linii Curzona. Wspar-
cie Francji ograniczyło się do przysłania misji 
wojskowej kierowanej przez generała Maxima 
Weyganda i skierowania nielicznych transpor-
tów z uzbrojeniem. Te często były zatrzymywa-
ne na terenie Niemiec, Czech i Wolnego Miasta 
Gdańska. Pełnego wsparcia udzieliła Polsce je-
dynie Stolica Apostolska, nuncjusz Achille Ratti 
(późniejszy papież Pius IX), jako jedyny dyplo-
mata, nie opuścił zagrożonej Warszawy. Real-
nej pomocy udzielili nam natomiast Węgrzy, 
przesyłając spore ilości broni i amunicji. 

Wobec zagrożenia zjednoczyło i zmobilizo-
wało się całe społeczeństwo polskie. Powszech-

nie tworzono obywatelskie komitety obrony pań-
stwa, które zbierały środki finansowe i material-
ne, piętnowano tchórzostwo oraz unikanie służby 
wojskowej. 1 lipca Sejm utworzył Radę Obrony 
Państwa skupiającą przywódców politycznych 
i wojskowych państwa polskiego. 7 lipca utworzo-
no Armię Ochotniczą pod dowództwem generała 
Józefa Hallera, do której zgłosiło się w blisko 100 
tysięcy osób, wśród nich wielu harcerzy i gimna-
zjalistów. 24 lipca powstał Rząd Obrony Narodo-
wej z Wincentym Witosem na czele.

Na zajmowanych terenach 
Rzeczpospolitej bolszewicy 
wprowadzili terror, mordując 
potencjalnych przeciwników, 
dopuszczając się masowych 
gwałtów i rabunków. Tworzyli 
również własny aparat władzy, 
którym kierował Tymczasowy 
Komitet Rewolucyjny Polski, 
na czele którego stanęli polscy 
komuniści: Feliks Dzierżyński, 
Julian Marchlewski i Feliks 
Kon. 6 sierpnia opracowano 
ogólny plan bitwy, który miał 
polegać na związaniu głów-
nych sił rosyjskich w rejonie 
Warszawy i wyprowadzeniu 
głębokiego kontruderzenia 
znad rzeki Wieprz. Skutkiem 

tego miało być całkowite rozbicie wojsk Tucha-
czewskiego. Autorem tego śmiałego planu był 
marszałek Józef Piłsudski, natomiast Szef Szta-
bu Generalnego, generał Tadeusz Rozwadow-
ski, opracował szczegółowe wytyczne i rozka-
zy do jego realizacji. 

Bitwa Warszawska składała się z kilku 
mniejszych bojów: bój na przedpolu Warsza-
wy (m. in. walki o Radzymin i Ossów), zmaga-
nia 5 Armii generała Władysława Sikorskiego 
nad Wkrą oraz kontruderzenie znad Wieprza. 
13 sierpnia po gwałtownym ataku bolszewicy 
opanowali Radzymin, wówczas generał Haller 
wysłał do boju oddziały ochotnicze. Krwawe 
walki w rejonie Radzymina i Ossowa trwały 
następne dwa dni. Obie miejscowości przecho-
dziły kilkakrotnie z rąk do rąk. Podczas walk 
pod Ossowem 14 sierpnia poległ ksiądz Ignacy 
Skorupka. Nad Wkrą 5 Armia generała Sikor-
skiego zatrzymała silniejszego przeciwnika 
i zaczęła spychać go na wschód. Natarcie to tra-
fiło w lukę między oddziałami bolszewickimi 
zmierzającymi ku dolnej Wiśle, a walczącymi 
nad Wkrą. 15 sierpnia opanowano Ciechanów, 
a następnie Nasielsk. W tym pierwszym mie-
ście kawalerzyści 203 Ochotniczego Pułku Uła-
nów zniszczyli sztab i radiostację 4 Armii, co 
przyczyniło się później do jej zagłady. Te suk-
cesy mogły zostać zaprzepaszczone przez kor-
pus kawalerii Gaj-Chana, który próbował prze-
kroczyć Wisłę pod Płockiem i Włocławkiem. 
W obronie tych miejscowości uczestniczyły 
głównie oddziały zapasowe oraz cywile, w tym 
kobiety i dzieci. O świcie 16 sierpnia rozpoczę-

„Cud nad Wisłą” 15 sierpnia 1920 roku – obraz Jerzego Kossaka
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In memoriam Kazimierz Potulicki (1929–2015)

 SIERPIEŃ 2016

20 sierpnia mija rok od śmierci hrabiego 
Kazimierza Potulickiego. Czytelnicy „Regio-
nu Żmigrodzkiego” zapewne pamiętają 12- 
odcinkowy cykl artykułów jego autorstwa, 
ukazujący się między marcem 2007 a lutym 
2008 roku pt. Z lamusa moich wspomnień. 
Przygotowywała je wówczas do druku jedna 
z założycielek gazety – Beata Baraś.

Kazimierz Potulicki urodził się 20 maja 
1929 roku we wsi Ostrynia, na dzisiejszej Ukra-
inie, jako najmłodsze dziecko Stanisława Potu-
lickiego i Marii z Lubomirskich. Jego szczęśliwe 
dzieciństwo w majątku rodziców przerwała 
II wojna światowa. Na wieść o wkroczeniu 
wojsk sowieckich Potuliccy przedostali się pod 
okupację niemiecką, do Przeworska. Gdy ojciec 
rodziny – Stanisław został aresztowany przez 
Niemców i osadzony na zamku w Rzeszowie 
(uwolniono go po 18 miesiącach), matka wraz 
z synami sprowadziła się do dworu w Nowym 
Żmigrodzie. Rodzina Potulickich mieszkała tu 
ponad 3 lata (od marca 1941 do sierpnia 1944 
roku). W tym czasie zarządzała majątkiem, 
udzielała schronienia członkom rodziny i przy-
jaciołom, pomagała również lokalnej ludności. 
Nie było to łatwe, bowiem większą część dworu 
zajmowała niemiecka żandarmeria. Kazimierz 
Potulicki dorastał w okupowanym Nowym 
Żmigrodzie, tutaj się kształcił i bawił, tu cho-
dził do kościoła, służył do mszy ks. Andrzejowi 
Szczurkowi, znał bardzo dobrze ks. Władysła-
wa Findysza, który był przyjacielem rodziny 
Potulickich. Młody hrabia był także świadkiem 
okrutnych wojennych wydarzeń – znęcania się 
Niemców nad Polakami i eksterminacji żmi-
grodzkich Żydów.

Zanim do Przełęczy Dukielskiej dotarł 
front, Potuliccy wyjechali z Nowego Żmigrodu. 
Ukrywali się w Iwoniczu i Krośnie, a później 
przez Gliwice, Wrocław, Poznań i Bydgoszcz 
dostali się na Wybrzeże, skąd nie bez prze-
szkód, udało im się wyjechać do Szwecji, a póź-
niej do Stanów Zjednoczonych. Osiedlili się 
w Los Angeles, gdzie Kazimierz ukończył stu-
dia i w 1966 roku ożenił się z Virginią Grosve-
nor. Wychowali dwójkę dzieci – Julię i Eryka.

Kazimierz Potulicki wielokrotnie odwie-
dzał Nowy Żmigród. Pierwszy raz po wojnie 
był tu w 1973 roku. Zobaczył wtedy, że dwór, 
w którym mieszkała jego rodzina, jeszcze stoi, 
a na terenach dworskich powstała szkoła rol-
nicza i tzw. gospodarstwo pomocnicze. Gdy 
w 1989 roku Polska odzyskała pełną suweren-
ność, wiele rodzin ziemiańskich zaczęło czynić 
starania o odzyskanie utraconych po II wojnie 
światowej dóbr, które na mocy Manifestu 
PKWN przeszły na własność państwa. Kazi-
mierz Potulicki, po długim procesie, otrzymał 
rekompensatę za majątek na Ukrainie, jeśli zaś 
chodzi o Nowy Żmigród, to zadeklarował, że 
dopóki na dawnych ziemiach jego rodziny bę-
dzie funkcjonować szkoła lub inna instytucja 
służąca młodzieży, on odstąpi od dochodzenia 
swoich praw. Potwierdzał to za każdym ra-
zem, gdy przyjeżdżał do Nowego Żmigrodu, 
m.in. w 2005 i podczas swojej ostatniej wizy-
ty w sierpniu 2012 roku. Z wielkim niepoko-
jem przyjął zamiar likwidacji Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika (napisał list do Rady 
Powiatu Jasielskiego) i mimo swoich 85 lat 
zamierzał przyjechać do Polski i włączyć się 
w dalsze ratowanie szkoły. Nie zdążył. Zmarł 
20 sierpnia 2015 roku w Los Angeles.

Miałem okazję poznać Kazimierza Po-
tulickiego. Zapamiętałem go jako człowieka 
wielkiej kultury i serdeczności. Był pogodny, 
uśmiechnięty, otwarty na rozmowę i miał 
doskonałą pamięć. Jego zainteresowanie 
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością 
Nowego Żmigrodu było bardzo duże, dlatego 
chciałem go wspomnieć na łamach „Regionu 
Żmigrodzkiego”.

Piotr Figura
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Piotr Figura z Kazimierzem Potulickim

ło się decydujące kontruderzenie znad Wie-
prza, które rozbiło oddziały Grupy Mozyrskiej 
i skierowało się na tyły wojsk sowieckich pod 
Warszawą. Rozpoczęła się paniczna uciecz-
ka Rosjan spod Warszawy, oddziały polskie 
w pościgu otaczały oraz likwidowały kolejne 
jednostki bolszewickie, biorąc do niewoli ty-
siące jeńców oraz zdobywając ogromne ilości 
sprzętu. Siły Tuchaczewskiego zostały rozbite, 
zginęło lub zostało ciężko rannych 25 tys. żoł-
nierzy rosyjskich, 66 tys. dostało się do niewoli, 
45 tys. internowano w Prusach Wschodnich. 

Bitwa Warszawska przyniosła rozstrzy-
gnięcie i po kolejnych zwycięstwach (pod Ko-
marowem i nad Niemnem) Sowieci musieli 
podpisać 21 marca 1921 roku traktat pokojo-
wy, rezygnując ze swoich planów. 

Brytyjski polityk Edgar Vincent D’Abe-
ron uznał walki pod Warszawą za osiemnastą 
najważniejszą bitwę w dziejach świata. W wy-
niku pokonania Armii Czerwonej Polacy nie 
tylko obronili swoją niepodległość, lecz także 
powstrzymali pochód komunizmu na zachód 
Europy.

W literaturze polskiej bitwa ta jest określa-
na jako „Cud nad Wisłą”. Autorami tego określe-
nia byli politycy wywodzący się z kręgów Na-
rodowej Demokracji i poprzez twierdzenie, że 
największe od czasów XVII wieku zwycięstwo 
oręża polskiego zawdzięczamy opatrzności Bo-
skiej, chcieli pomniejszyć rolę i znaczenie Józefa 
Piłsudskiego. Pojęcie to związane było również 
z tym, iż na połowę sierpnia, gdy ważyły się lo-
sy bitwy, przypada w Kościele katolickim świę-
to Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W naszej tradycji określenia Bitwa Warszawska 
i „Cud  nad Wisłą” są równoznaczne, opisują 
wielkie zwycięstwo oręża polskiego. Na pamiąt-
kę tych wydarzeń 15 sierpnia obchodzony jest 
również jako Święto Wojska Polskiego.

W 1920 roku nasz region uniknął pożogi 
wojennej i nieszczęść wynikających z okupo-
wania ziem przez oddziały bolszewickie. Jed-
nakże mieszkańcy aktywnie brali udział w wy-
siłku mającym na celu pokonanie tego zagroże-
nia. Mimo trudnej sytuacji materialnej ludność 
wspierała finansowo tworzące się wojsko oraz 
pokrywała koszty działań zbrojnych. Pomaga-
no ofiarom wojny, rannym i uchodźcom. Wiele 
kobiet przygotowywało się na kursach sanitar-
nych do opatrywania rannych i opieki nad nimi, 
zbierano żywność oraz inne środki dla potrze-
bujących. Młodzi mężczyźni wstępowali jako 
poborowi bądź ochotnicy do oddziałów odro-
dzonego Wojska Polskiego. Jednym z nich był 
pochodzący ze Żmigrodu Władysław Kopyciń-
ski. Ochotnik Legionu Wschodniego, a następ-
nie żołnierz 4 pułku piechoty w III Brygadzie 
Legionów. W czasie wojny 1920 roku walczył 
w Brygadzie Syberyjskiej pułkownika Kazimie-
rza Rumszy. Oddział ten toczył bardzo krwa-
we walki z III Korpusem Kawalerii Gaj-Chana. 
Oddział sowiecki słynął z okrucieństwa wobec 
cywilów oraz z mordowania jeńców wojen-

nych. 23 sierpnia 1920 roku pod Chorzelami 
oddział polski próbował powstrzymać ucie-
kające wojska rosyjskie. Akcja zakończyła się 
jednak niepowodzeniem, a bolszewicy wymor-
dowali wziętych do niewoli polskich żołnierzy. 
W trakcie tych walk poległ Władysław Kopy-
ciński i miał zostać pochowany na miejscowym 
cmentarzu. 

Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, osią-
gnięte dzięki mobilizacji całego narodu, ofiar-
ności i odwadze żołnierzy oraz mądremu do-
wodzeniu, dało możliwość swobodnego roz-

woju narodu polskiego przez następne dwie 
dekady.

Znany polski dramatopisarz i dziennikarz 
Adam Grzymała-Siedlecki trafnie scharaktery-
zował znaczenie tej bitwy, które jest aktualne 
do dzisiaj: Z otchłani klęski wydobyliśmy się na 
wierzch, aż ku szczytom triumfu. Sprawiły ten cud: 
armia, rząd i naród. Oby najdalsze pokolenia mo-
gły się uczyć na tym przykładzie, co można zdzia-
łać, gdy w jedności i poświęceniu sprzęgnie się cały 
naród i poprzysięgnie sobie: muszę zwyciężyć!

Ryszard Turek 
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Cisza
Beskid Niski to góry, które zawsze pozostają w cieniu swoich bardziej zna-

nych „sąsiadów” – Beskidu Sądeckiego na zachodzie i Bieszczadów na wscho-
dzie. Wielu uważa, że to najdziksze góry w Polsce. Równie wielu odwiedzają-
cych Beskid Niski po raz pierwszy  – wraca tutaj regularnie, aby nacieszyć oko 
krajobrazem – choćby takim jak na powyższym zdjęciu. Historia tego zdjęcia 
to historia jednego czerwcowego popołudnia i poszukiwania tego jedynego, 
idealnego kadru. Żeby go znaleźć poszedłem szlakiem zielonym z Nowego Żmi-
grodu na Grzywacką Górę. Pierwszy leśny odcinek tego szlaku prowadzi dosyć 
stromą drogą. Trzeba z tej drogi nieco zboczyć i wyjść na przełęcz między ma-
sywem Grzywackiej na wschodzie a Goleszem na zachodzie – przed sobą mając 
jeszcze uroczysko Srebrne nad Kątami. Widać stąd znaczny fragment Pasma 
Magurskiego oraz niezalesione szczyty Jelenia i Skały nad Kątami. To właśnie 
na jedną z polnych dróg w rejonie Jelenia skierowałem obiektyw. W kadrze 
dodatkowo pojawił się na moment dym, dodając dynamiki całej scenie. 

Zachęcam do odwiedzania takich miejsc w Beskidzie – najlepiej z apara-
tem fotograficznym na szyi i tomikiem Harasymowicza w ręku.

Mateusz Smyka

wydarzenia
kulturalne

sierpień / wrzesień 2016

WYSTAWA „ŻYCIE WE WSChODNIEJ AfRYCE
OCZAmI SONI REVICKEJ”

Ośrodek Edukacyjny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej,  
1 sierpnia – 23 września

Soňa Revická pracowała jako wolontariuszka w Tanzanii, Ke-
nii i Ugandzie, starając się zapewnić pomoc humanitarną 
i rozwojową potrzebującym. Zgromadziła w tym czasie wiele 
fotografii oraz kolekcję rękodzieła i oryginalnych strojów z tej 
części świata. Wystawa prezentuje kulturę najsłynniejszego 
plemienia Wschodniej Afryki – plemienia Masajów. Ekspozycja 
ma także uwrażliwić na problemy, z jakimi muszą mierzyć się 
mieszkańcy najuboższych państw. Wstęp wolny.

VI KARPACKI fESTIWAl ARChEOlOGICZNY 
W TRZCINICY „KARPACKA TROJA”

19–21 sierpnia

DOŻYNKI POWIATOWE 
Stadion w Kołaczycach, 21 sierpnia

ZAWODY ROWEROWE O „PuChAR SmOKA”
Łysa Góra, 21 sierpnia

Zapisy i start uczestników w miejscowości Łysa Góra. 
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz trasy 
rowerowej udostępnione zostaną na stronie internetowej  
www.nowyzmigrod.eu. Zaprasza Wójt Gminy Nowy Żmigród. 

XI DNI WINA
Jasło, 24–28 sierpnia

fESTIWAl SmAKóW REGIONAlNYCh „PIEROGI”
Tarnowiec, 28 sierpnia

VIII muZYCZNY fESTIWAl „KRuShfEST”
Jasło, Przystanek Kwiatowa, 10 września

Wystąpią: Decapitated, Turbo, Post Profession, Netherfell, In-
ternal Quiet, MoshMachine. Bilet zwykły: 35 zł – przedsprze-
daż, 45 zł – w dniu imprezy. Bilet sponsorski: 100 zł – bilet + 
koszulka do wyboru + smycz festiwalu + pamiątkowe piórko 
gitarowe festiwalu + płyty zespołu Krusher: Forward i MetaLoa 
oraz wejście na backstage.


