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• W Wólce Grodziskiej otwarto 
nową szkołę
• Świętowały pary z 50-letnim i 
dłuższym stażem małżeńskim
•Budują i remontują
• Spotkanie grodziskich twórców
• Kolejny wieczór czytania       
dzieciom
• Prace rekultywacyjne w gminie

KULTURA

• Powiat przyznał nagrody
• Finał konkursu Barwy Jesieni
• Nasza wycieczka do prehistorii

WYCHOWANIE I EDUKACJA

• Warto być przedszkolakiem
• Z życia przedszkolaka
• Wiedza kluczem do lepszej    
przyszłości
• Premiowany bieg
• Nauka poprzez obcowanie z 
przyrodą
• Sukcesy Mateusza
• W krainie baśni i bajekl
• X Dzień Papieski w Archidiecezji 
Przemyskiej
•Sukcesy młodych przyrodników
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• Grodzisko - lekcja w szkole  
przemijania
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Numer zamknięto: październik 2010r.

Ksiądz biskup Adam Szal poświęcił obiekt nowej szkoły 

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej

Jedna z sal lekcyjnych



3Gazeta z Grodziska i okolic 10/2010

- AKTUALNOŚCI - 

W życiu każdej społecz-
ności są takie wydarze-
nia, które wielkimi literami 
wpisują się w karty histo-
rii szkoły, miejscowości 
i gminy. 18 października 
2010 roku to data, którą z 
pewności na długo zapa-
miętają mieszkańcy Wólki 
Grodziskiej. W tym dniu 
odbyło się otwarcie nowe-
go obiektu Szkoły Podsta-
wowej.

Czekaliśmy na tę chwilę dłu-
go i udało się. Dziś stajemy 
przed budynkiem, który jest 
spełnieniem marzeń wielu 
społeczników z Wólki Gro-
dziskiej. Jest to obiekt stwo-
rzony na miarę potrzeb tej 
miejscowości. Pod jednym 
dachem będą się mieściły 
sześcioklasowa Społeczna 
Szkoła Podstawowa, Remi-
za OSP oraz pomieszczenia 
dla Zespołu Leszczynka. 
Życzyłbym wszystkim ko-
rzystającym z tego obiektu, 
aby potrafili się cieszyć z 
tego co wspólnie osiągnęli. 
Trudno tu wymienić z imie-
nia i nazwiska tych, którzy 
swoimi staraniami i uporem 
przyczynili się do jego po-
wstania, dlatego dziękuję 
wszystkim którzy w jakikol-
wiek sposób popierali budo-
wę tego obiektu – powiedział 

wójt Jacek Chmura podczas 
otwarcia wielofunkcyjnego 
budynku szkoły w Wólce 
Grodziskiej. 
Uroczystości poświęcenia i 
otwarcia nowego budynku 
przewodniczył ekscelencja 
ks. biskup Adam Szal. Roz-
poczęła się ona uroczystą 
Mszą św. w kościele para-
fialnym w Wólce Grodzi-
skiej. Następnie uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i zapro-
szeni goście wraz z Orkiestrą 
Dętą z Grodziska Dolnego, 
przeszli pod nowy budynek 
szkoły. Wójt gminy powitał 
zgromadzonych na placu 
przedstawicieli władz parla-

mentarnych, wojewódzkich 
i powiatowych, władz oświa-
towych, dyrektorów szkół, 
przedstawicieli jednostek 
OSP oraz licznie zgroma-
dzonych mieszkańców. W 
swoim wystąpieniu złożył 
podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do po-
wstania szkoły. Dziękował 
radnym poprzednich i obec-
nej kadencji, którzy swoimi 
mądrymi decyzjami przy-
czynili się do zakończenia 
budowy. Pamięcią przywołał 
także nieżyjących miesz-
kańców Wólki, m.in. pana 
Andrzeja Pawula i pana Ro-
mana Deca oraz członków 

komitetu rodzicielskiego, 
którzy latami pracowali nad 
tym, by ta szkoła powstała. 
Następnie ks. biskup doko-
nał aktu poświęcenia, po 
czym nastąpiło symboliczne 
przecięcie wstęgi, do któ-
rego zaproszono: posła na 
sejm RP- Zbigniewa Ryna-
siewicza, wicestarostę le-
żajskiego – Józefa Majkuta, 
radnego – Stanisława Ho-
spoda, sołtysa – Krzysztofa 
Dąbka, kierowniczkę zespo-
łu Leszczynka – Marię Żak, 
ks. proboszcza - Stanisława 
Kulikowskiego, ks. emeryta 
– Stefana Piórka, dyrektor 
szkoły – Teresę Nykiel, żonę 

W WÓLCE GRODZISKIEJ OTWARTO NOWĄ 
SZKOŁĘ

Akt przecięcia wstęgi

Przemarsz na nowy plac szkolny
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śp. A. Pawula – Urszulę 
Pawul, prezesa OSP – Ja-
nusza Płatka, wykonawcę – 
Kazimierza Koca. 
Po części oficjalnej wszy-
scy udali się do środka, by 
obejrzeć nowy obiekt. Na 
ręce prezesa Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Wólka Gro-
dziska, wójt przekazał sym-
boliczny klucz. Na ten klucz 
czekaliśmy długo. I docze-
kaliśmy się – skwitował pre-
zes Krzysztof Dąbek. Dzisiaj 
spełniły się marzenia dzieci, 
nauczycieli i rodziców. O ich 
urzeczywistnienie walczy-
liśmy razem. Stowarzysze-
nie prowadzi szkołę od 9 lat. 
Początki były trudne. Jednak 
dzięki wielkiej determina-
cji udało się nam doczekać 
otwarcia placówki na mia-
rę XXI wieku. Wyrażam ra-
dość i wdzięczność wszyst-
kim tym, którzy czynili o nią 
starania – dodał. W dowód 
uznania stowarzyszenie po-
darowało specjalne statuet-
ki „przyjaciel szkoły”, którymi 
uhonorowani zostali poseł, 
wójt i wykonawca obiektu. 
Prawo głosu w nowej szkole 
miały także dzieci. Ich oko-
licznościowy program ar-
tystyczny obejrzano w sali 
gimnastycznej. Swoje pięć 

minut wykorzystała także 
Leszczynka. Zaprezentowa-
ny skecz i piosenka wywo-
łały uśmiech na niejednej 
twarzy. 
Uczestnikom tej doniosłej 
uroczystości towarzyszyło 
również wielkie wzruszenie. 
Padło wiele słów podzięko-
wań i życzeń, by szkoła tęt-
niła zarówno życiem szkol-
nym, jak i kulturalnym. 
Uroczystość zakończył 
wspólny poczęstunek. 

MH

Występy artystyczne dzieci z Wólki Grodziskiej

Nowa sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi

Wójt od członków stowarzyszenia otrzymał tort 
w kształcie nowej szkoły 
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7 października br. w re-
stauracji Hubertus w    
Grodzisku Dolnym miała 
miejsce niecodzienna uro-
czystość. Po raz pierwszy 
w naszej gminie nadano 
medale za długoletnie   
pożycie małżeńskie. Przy-
znano je 14 parom. 

Medal za długoletnie poży-
cie małżeńskie jest cywilnym 
odznaczeniem państwo-
wym przyznawanym przez 
prezydenta RP na wniosek 
wojewody. Wyróżnienie to 
otrzymują pary, które prze-
żyły wspólnie co najmniej 50 
lat w związku małżeńskim. 
Takich par z terenu gminy 
Grodzisko Dolne zgłosiło 
się czternaście. Dostojnym 
Jubilatom medale w imie-

niu prezydenta wręczył wójt    
Jacek Chmura. 
Prócz medali i legitymacji 
każda para otrzymała kwiaty 
i drobny upominek. Zarówno 
wręczającym, jak i Jubilatom 
towarzyszyło wielkie wzru-
szenie. Nie zabrakło sym-
bolicznego toastu i wspólnie 
odśpiewanego sto lat. 
Szczególne życzenia po-
płynęły w słowach piosenek 
odśpiewanych przez zapro-
szone specjalnie na tą oka-
zję zespoły: zespół „Wiola” z 
Chodaczowa, „Leszczynkę” 
z Wólki Grodziskiej i Kapelę 
Ludową „Grodziszczoki”. 
Szacownym Jubilatom gra-
tulujemy i życzymy kolej-
nych wspólnych lat spędzo-
nych w szczęściu i zdrowiu. 

MH
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ŚWIĘTOWAŁY PARY Z 50- LETNIM I DŁUŻSZYM 
STAŻEM MAŁŻEŃSKIM

Lista par jubileuszowych:
• Stefania i Stanisław Malach z Wólki Grodziskiej
(54 rocznica), doczekali się 2 dzieci, 3 wnuków
• Bronisława i Józef Czerwonka z Chodaczowa 
(52 rocznica), doczekali się 13 dzieci, 29 wnuków,                      
1 prawnuka
• Stefania i Jan Kostka z Wólki Grodziskiej 
(56 rocznica), doczekali się 4 dzieci, 11 wnuków,                        
2 prawnuków
• Anna i Franciszek Burda z Wólki Grodziskiej 
(51 rocznica), doczekali się 3 dzieci, 9 wnuków
• Józefa i Józef Dyjak z Grodziska Górnego 
(54 rocznica), doczekali się 3 dzieci, 7 wnuków,                        
1 prawnuka
• Maria i Tadeusz Kulpa z Grodziska Górnego 
(51 rocznica), doczekali się 7 dzieci, 15 wnuków,                   
2 prawnuków
• Maria i Jan Foryt z Grodziska Górnego 
(51 rocznica), doczekali się 3 dzieci, 4 wnuków
• Emilia i Tadeusz Kojder z Laszczyn 
(51 rocznica), doczekali się 4 dzieci, 6 wnuków,                       
3 prawnuków
• Salomea i Julian Pytel z Grodziska Dolnego 
(57 rocznica), doczekali się 5 dzieci, 18 wnuków,                  
3 prawnuków
• Stanisława i Antoni Gałusza ze Zmysłówki 
(55 rocznica), doczekali się 1 dziecka, 2 wnuków
• Marcelina i Józef Matuszek z Chodaczowa 
(58 rocznica), doczekali się 1 dziecka, 1 wnuka,                     
1 prawnuka
• Maria i Stanisław Hospod z Grodziska Górnego
(52 rocznica), doczekali się 3 dzieci, 6 wnuków
• Izabela i Józef Czerwonka z Grodziska Dolnego 
(53 rocznica), doczekali się 7 dzieci, 16 wnuków,                  
2 prawnuków
• Maria i Franciszek Rydzik z Laszczyn 
(70 rocznica), doczekali się 3 dzieci, 9 wnuków,                    
20 prawnuków
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Podkarpacki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych 
w Rzeszowie przeznaczył 
ponad 250 tys. zł na na-
prawę i odbudowę szkód 
popowodziowych powsta-
łych na basenie i tamie w 
Wólce Grodziskiej. 

Zapora w Wólce Grodziskiej 
pękła z powodu dużego 
wezbrania wód wywołanych 
częściowym oberwaniem 
chmury, które w znacznej 
części dotknęło teren wsi 
Giedlarowa i część Wólki 
Grodziskiej. 
Modernizacja obiektu zwią-
zana jest z ułożeniem ka-
mienia technologicznego w 
koszach z siatki stalowej na 
odcinku 240 bm, wykonaniu 
opasek z kiszki maszynowej 
oraz wyplantowaniu skarpy 
i wykonaniu nasypu. Prace 

potrwają do końca paździer-
nika. Z porostów oczyszczo-
ny został także zbiornik w 
Grodzisku Górnym. 
Na terenie gminy moder-
nizowane są także kolejne 
odcinki dróg powiatowych. 
Trwają prace związane z 
odbudową niemal kilometro-
wego odcinka na drodze Ko-
panie Żołyńskie – Grodzisko 
Dolne (droga na p. Maja). W 
ramach prowadzonych prac 
usunięto starą nawierzchnię 
i położono 3 warstwy no-
wej. W najbliższym czasie 
usypane zostaną pobocza.  
Podobny zakres prac wy-
konywany jest na odcinku 
drogi powiatowej Zmysłów-
ka – Grodzisko Dolne (w 
kierunku Podlesia). Obydwa 
odcinki dróg finansują po 
połowie powiat i gmina. 
Gotowy jest także szlak tu-

rystyczny pieszy „Wielkie 
Grodzisko”, na realizację 
którego gmina z PROW-u 
otrzymała ponad 225 tys. zł.  

Szlak wiedzie od zbiornika 
Czyste, wzdłuż drogi po-
wiatowej w kierunku Wólki 
Grodziskiej. Na trasie posta-
winonych zostało 35 tablic 
informacyjnych z opisem 
najciekawszych atrakcji tu-
rystycznych. Z uwagi na 
wieloletnią historię Grodzi-
ska, sięgająca m.in. czasów 
Piastów, do tej pory w Gro-
dzisku funkcjonują zwycza-
jowe nazwy poszczególnych 
obszarów miejscowości, czy 
też dróg. Zjawisko to powoli 
zanika. W związku z tym w 
ramach powstałego szlaku 
na tabliczkach umieszczono 
funkcjonujące wśród lokal-
nej społeczności nazwy. 

BUDUJĄ I REMONTUJĄ

Na szlaku zamontowano 35 takich tablic

Modernizowany obiekt w Wólce Grodziskiej

Droga na p. Maja
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Szesnastu twórców ludo-
wych działających na na-
szym terenie prezentowa-
ło swoje prace w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym w ramach I Gminnego 
Spotkania Twórców Ludo-
wych i Rękodzielników. 

Na wystawie pokazane zo-
stały prace z różnych dzie-
dzin sztuk plastycznych, 
m.in. obrazy wykonywane 
haftem krzyżykowym, ser-
wetki, poduchy i narzuty 
szydełkowe, gorsety hafto-
wane cekinami i koralikami, 
płaskorzeźby o tematyce 
religijnej, bukiety wykona-
ne z bibuły i krepiny, bukiet 
z konwalijek stanowiący 
ozdo bę wielkanocnej czap-
ki turka oraz ikony i obrazy 
malowane na płótnie, a tak-
że przedmioty dawnej sztuki 
użytkowej. Inauguracja wy-
stawy nastąpiła w środę 13 
października br. 
Oprócz wystawców na spo-
tkanie zaproszeni zostali 
przedstawiciele samorządu 
gminnego z wójtem, panem 
Jackiem Chmurą i w-ce wój-
tem, panem Arkadiuszem 
Telką, kierownicy gminnych 
jednostek samorządowych, 
dyrektorzy szkół oraz zasłu-
żeni członkowie Zespołu Re-
gionalnego „Grodziszczoki”. 
Zaproszeni goście mogli 
obejrzeć okazjonalny pro-
gram artystyczny, w którym 
wystąpiły zespoły działają-
ce pod patronatem Ośrodka 
Kultury. Zespoły taneczne 
– starsza i młodsza gru-
pa „Smerfetek” oraz „Bad 
Angels” - dały kilkuminuto-
we popisy taneczne, zaś w 
dalszej części można było 
posłuchać skeczy i przyśpie-
wek w wykonaniu Zespołu 
Śpiewaczego „Leszczynka”, 
a także piosenek biesiad-
nych śpiewanych przez ze-
spół „Wiola” z Chodaczowa.
Autorzy wszystkich prac 

uhonorowani zostali przez 
wójta pamiątkowymi dyplo-
mami i upominkami, a Ze-
spół „Leszczynka” przygo-
tował gościom poczęstunek. 
Spotkanie przebiegało w 
miłej atmosferze, urozma-
iconej poezją czytaną przez 
samą autorkę, panią Cecylię 
Czerwonka. Ponadto wy-
stawcy mogli nawiązać kon-
takt z przedstawicielką Sto-
warzyszenia „Kraina Sanu” z 
Tryńczy w dziedzinie promo-
wania własnej twórczości w 
całym regionie.

M. Burda-Król

SPOTKANIE 
GRODZISKICH TWÓRCÓW

Rzeźby autorstwa pana D. Drozdowskiego

Autorzy prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki

Na wystawie można było obejrzeć ręcznie haftowane gorsety
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Październikowy Wieczór 
Głośnego Czytania w 
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej za nami. Było to 
wyjątkowe spotkanie, bo 
zaproszony gość - kierow-
ca zawodowy Pan Andrzej 
Zagrodzki przyjechał wiel-
ką czerwoną ciężarówką 
tzw. TIR–em. 
Jak można się było spodzie-
wać większość uczestni-
ków stanowili chłopcy, mali 
pasjonaci motoryzacji. Na 
początku mieli możliwość 
dokładnego obejrzenia sa-
mochodu. Zobaczyli całą 
szoferkę, każdy mógł usiąść 
na fotelu kierowcy, zobaczyć 
miejsce do spania, wypo-
czynku na postojach. 
Dzieci interesowały wszyst-
kie, urządzenia, guziki i 
przyciski. A było co oglądać, 
bo auto naszego gościa to 
nowoczesny Daf spełniają-
cy najbardziej wymagające 
normy ekologiczne. Pod-
czas gdy jedni zajęci byli 
oglądaniem kabiny samo-

chodu inni urządzali sobie 
biegi po kilkunastometrowej 
naczepie auta. Wszystko to 
pod czujnym okiem gościa.
Jak zawsze, tak i tym razem 
nie mogło obejść się bez 
zdjęć. Każdy mały czytelnik 
będzie miał pamiątkową fo-
tografię za kierownicą TIR-a.
Jako bibliotekarki byłyśmy 

zbudowane tym, że dzieci 
zafascynowane oglądaniem 
ciężarówki podpytywały co 
jakiś czas „Kiedy będą baj-
ki?”. To dla nas wielka ra-
dość, wiedzieć, że chcą słu-
chać bajek. 
Następny punkt spotkania 
to oczywiście czytanie ksią-
żeczek przez gościa. Tym 
razem dzieci spontanicznie 
wybierały książeczki z rega-
łów i podsuwały Panu kie-
rowcy do czytania.

Dziękujemy dzieciom i ich 
rodzicom za udział w wie-
czorze z książką. Dzięku-
jemy Panu kierowcy za po-
święcenie czasu naszym 
małym czytelnikom. 
Specjalne podziękowania za 
udostępnienie samochodu 
na spotkanie składamy wła-
ścicielowi firmy STYROPIA-
NEX z Leżajska, produkują-
cej styropian i posiadającej 
nowoczesną bazę transpor-
tową.    RC

KOLEJNY WIECZÓR 
CZYTANIA DZIECIOM

Największe środki jakie 
trafiają na grodziską wieś 
poza dopłatami bezpo-
średnimi wypłacanymi 
przez ARiMR to środki 
przeznaczane na prace 
poscaleniowe, związane z 
rekultywacją gruntów rol-
nych i wykonaniem dróg 
dojazdowych do pól. 

Środki te pochodzą z Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
i z Urzędu Marszałkowskie-
go. W tym roku uchwałą 
Zarządu Województwa Pod-
karpackiego dla naszej gmi-
ny przyznana została kwota 
w wysokości 295 tys. zł. z 
przeznaczeniem na obiekt 
Grodzisko Górne 215 tys. i 
na obiekt Wólka Grodziska 

80 tys. W zakresie powyż-
szych środków wykonano na 
obiekcie Grodzisko Górne 
1390 mb dróg rolniczych w 
tym 1340 mb z nawierzchnią 
utwardzoną pospółką i tłucz-
niem, 160 mb drogi skropio-
nej emulsją asfaltową, 650 
mb rowów odwadniających, 
12 szt. przepustów oraz wy-
konano rekultywację działek 
na powierzchni ponad 4 ha. 
Na obiekcie Wólka Grodzi-
ska prace są w toku, a ich 
zakończenie przewidziane 
jest na koniec października.
Kontynuowanie powyższych 
prac rekultywacyjnych prze-
widuje się także w 2011 
roku. Aby to było możliwe 
Wójt Gminy w terminie do 
końca listopada br. musi 
do Marszałka Wojewódz-

twa Podkarpackiego złożyć 
wniosek  o przydzielenie 
środków finansowych na 
wykonanie prac związanych 
z zagospodarowaniem po-
scaleniowym. Następnie Za-
rząd Województwa w opar-
ciu o roczny plan finansowy 
dzieli środki na poszczegól-
ne obiekty. Środki trafiają 
do gmin za pośrednictwem 
Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Rzeszowie, który na 
poszczególnych obiektach 
poscaleniowych pełni funk-
cję inwestora zastępczego 
Zarządu Województwa i 
nadzoruje zakres prowadzo-
nych robót.
Trzeba stwierdzić, że przy-
znawane środki wykorzysty-
wane są właściwie w mak-

symalnym stopniu w obu 
sołectwach. Wykonawcy, 
którzy do tej pory wygrywa-
li przetargi i realizowali za-
kres zaplanowanych robót 
z powierzonych zadań wy-
wiązywali się właściwie. Wy-
konawcą prac na obiekcie 
Grodzisko Górne była Spół-
dzielnia Usług Drogowych 
w Grodzisku Dolnym, a na 
obiekcie Wólka Grodziska 
Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych z siedzibą w Leżaj-
sku. Obie jednostki poszczy-
cić się mogą fachowcami w 
zakresie wykonywania robót 
co jest zauważalne nie tylko 
przez mieszkańców naszej 
gminy, ale także bezpośred-
nio przez nadzorujących 
prace czyli PZMiUW w Rze-
szowie.   KS

PRACE REKULTYWACYJNE W GMINIE

Samochód ciężarowy zrobił wielkie wrażenie szczególnie na chłopcach
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Mnóstwo ciekawych i 
barwnych prac plastycz-
nych wykonanych przez 
najmłodsze dzieci można 
było podziwiać w pierw-
szym tygodniu paździer-
nika w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury. 

We wtorek 5 października 
br. odbyło się podsumowa-
nie konkursu plastycznego 
dla przedszkoli i placówek 
opiekuńczo-wychowaw-
czych z terenu naszej gminy. 
W konkursie udział wzięły 
wszystkie placówki. 
Na początek wszyscy ucze-
stnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i upominki, po 
czym dzieci zostały zapro-
szone do wspólnej zabawy 

przez aktorów teatru „Fama” 
z Dębicy. 
Niezwykła muzyczna podróż 
dookoła świata trwała półto-
rej godziny i przyniosła dzie-

ciakom wiele niezapomnia-
nych emocji, które dzieci 
okazywały z właściwą sobie 
spontanicznością.
Podróż po wszystkich kon-
tynentach rozpoczęła się 
w Europie, po czym dzie-
ci popłynęły statkiem do 
Afryki. Poznały żyjące tam 
zwierzęta i uczestniczyły 

w zwierzęcej dyskotece w 
dżungli. Później dotarły do 
Azji, gdzie spotkały się ze 
skośnookimi Japończykami i 
Chińczykami i odtańczyli ich 
tańce. Następnie przeniosły 
się do Ameryki Północnej i 
uczestniczyły w kowbojskich 
wyczynach, a stamtąd do 
Ameryki Południowej, gdzie 

Po raz kolejny Powiat Le-
żajski przyznał nagrody w 
zakresie kultury, sportu i 
kultury fizycznej. Wręcze-
nie odbyło się 12 paździer-
nika br. w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. 

W uroczystości uczestniczy-
li wnioskodawcy, trenerzy i 
działacze, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele samorzą-
dów, organizacji społecz-
nych i instytucji z terenu Po-
wiatu Leżajskiego. 

Wyróżnionych zostało 26 
osób, w dwóch kategoriach: 
1. Kultura Fizyczna i Sport
W gronie laureatów znalazło 
się 15 zawodników oraz 4 
trenerów i działaczy
2. Kultura
Wśród 7 laureatów nagro-
dzono twórców ludowych, 

regionalistów, organizacje i 
zespół śpiewaczy.
W kategorii  kultura nagrodę 
przyznano grodziskiej dzia-
łaczce, pani Apoloni Kuźniar 
współzałożycielce zespołu 
„Grodziszczoki”. 
Serdecznie gratulujemy!

RP

POWIAT PRZYZNAŁ 
NAGRODY

APOLONIA KUŹNIAR jest współzałożycielką Zespołu 
Regionalnego „Grodziszczoki”, który w roku ubiegłym 
obchodził jubileusz 35-lecia działalności artystycznej a 
od 21 lat jest jego kierownikiem artystycznym. Od po-
czątku nieprzerwanie działa w zespole uczestnicząc w 
próbach i występach w lokalnym środowisku oraz na 
konkursach, przeglądach i festiwalach folklorystycznych 
, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Swoją wiedzę 
i wszystko to co zostało w ustnych przekazach potra-
fi przetworzyć, ubarwić, opracować i przygotować do 
scenicznego przekazu. Jest współautorką scenariuszy 
i przyśpiewek grodziskich. Od ponad 21 lat jest woka-
listką Kapeli Ludowej „Grodziszczoki”. Jej talent wokalny 
otworzył drogę do kilkakrotnego udziału w Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym n/Wisłą. Jest także znakomitą tancerką 
ludową. Swój taneczny talent prezentowała wielokrotnie 
na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rze-
szowie, gdzie zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Panią Apolonię można usłyszeń m. in. na płycie, 

jaką nagrała z Zespołem „Grodziszczoki”

FINAŁ KONKURSU 
BARWY JESIENI

 W sali Ośrodka Kultury trwała wielka zabawa
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sambę tańczyły urocze Bra-
zylijki. 
Ogólna zabawa z chustą 
na sali trwała niemal bez 
końca i przyniosła dzieciom 
wiele frajdy. Podążając da-
lej morskim szlakiem nasi 
mali podróżnicy dotarli do 
Australii i spotkali tam tań-
czące kangury. Wspaniała 
dziecięca załoga dopłynęła 
w końcu do najzimniejszego 
zakątka ziemi – Antarktydy. 
Było tam naprawdę bardzo 
zimno, co dało się odczuć 
nawet w trakcie piosenki, 

gdy dzieciom z zimna drżały 
głowy i zamarzały paluszki u 
nóg i rąk. Jedynie odporne 
na chłód pingwiny trzymały 
się dzielnie w tej wiecznej 
zmarzlinie.
Przez cały czas trwania po-
dróży wypełniona po brzegi 
sala wrzała od emocji i po-
czynań dzieci, które starały 
się chwytać fruwające wszę-
dzie bańki mydlane. Wielu 
maluchów brało też udział 
w różnych konkurencjach i 
zabawach muzycznych oraz 
zgadywankach, za co otrzy-

mały drobne gadżety od pro-
wadzących program. Spo-
tkanie to przyniosło wszyst-
kim wiele rozrywki, wspólnej 

zabawy i wrażeń, które na 
pewno na długo pozostaną 
w pamięci uczestników.

M. Burda-Król

W dniu 11 sierpnia br. od-
była się wycieczka ślada-
mi przodków w czasy pre-
historii. 

W wyjeździe tym uczestni-
czyły dzieci z grupy tanecz-
nej oraz teatralnej działają-
cych w Ośrodku Kultury. Ce-
lem podróży było Muzeum 
Historyczno-Archeologiczne 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
tzw. „Krzemionki Opatow-
skie”. Znajduje się tu kom-
pleks najstarszych prehisto-
rycznych kopalń krzemienia 
pasiastego w Europie, po-
wstałych 3900 lat p.n.e. Zo-
stały one odkryte dopiero w 
roku 1922 przez geologa Je-
rzego Samsonowicza.
„Wycieczka w przeszłość” 
odbyła się poprzez zejście 
wraz z przewodnikiem sie-
dem metrów pod powierzch-
nię ziemi. Nasza wędrówka 
przebiegała ciemnymi i wą-
skimi tunelami, utworzonymi 
stosunkowo niedawno przez 
archeologów dla potrzeb 
turystycznych. Niepewność 
od samego początku to-
warzyszyła zwiedzającym, 
zwiększała ciekawość co 
znajdzie się za kolejnym 
zakrętem. Gdzieniegdzie 
w wyrobiskach skalnych 
spotykaliśmy „pracującego 
z mozołem” neolitycznego 
górnika-manekina. Podróż 
pod powierzchnię ziemi była 

bardzo ekscytująca i pozo-
stawiła po sobie niezapo-
mniane wrażenie.
To nie był koniec dobrze 
zapowiadającego się dnia. 
Śledząc ślady naszych pra-
przodków kolejnym eta-
pem podróży był Bałtów. 
W miejscu tym znajduje się 
niezapomniany JuraPark – 
skupisko prehistorycznych 
gadów, przodków współcze-
snych zwierząt. Na co dzień 
nie zdarza nam się przecież 
spotkać oko w oko z „jasz-
czurami”, które kiedyś niepo-
dzielnie panowały na ziemi. 
Zwiedzanie rozpoczęło się 
od najstarszych przedsta-
wicieli wymarłego gatunku 
i od samego początku było 
bardzo ekscytujące. Wraz 

z kolejnymi eksponatami 
wzrastała ciekawość i chęć 
dalszego spacerowania po 
prehistorycznych terenach. 
Napięcie wzrastało, budziło 
coraz większe zdziwienie. 
Zapewne niezapomnianą 
chwilą było ujrzenie rekon-
strukcji najgroźniejszego ze 
zwierząt, jakie kiedykolwiek 
stąpało po powierzchni zie-
mi, a mianowicie Tyrano-
zaura Rexa. Tym większe 
zdziwienie, iż jego rozmia-
ry były bardzo zbliżone do 
rzeczywistych. „Straszne 
jaszczury” pokazane są w 
swoim naturalnym środowi-
sku i zachowaniu – widzimy 
np. tyranozaura atakującego 
triceratopsy (walka o prze-
trwanie i zachowanie gatun-

ku). Dużym zainteresowa-
niem wśród zwiedzających 
cieszył się także roślinożer-
ny sejsmozaur o 50-metro-
wej długości. Ścieżka edu-
kacyjna kończy się wejściem 
do Muzeum Jurajskiego, w 
którym znajdują się liczne 
kamienie szlachetne oraz 
skamieniałości. 
Po wspólnym posiłku mieli-
śmy czas wolny, każdy spę-
dził go na swój własny spo-
sób m.in. na placu zabaw 
(trampoliny, zjeżdżalnie, ka-
ruzele, samochodziki, kolej-
ka, rollercoaster), które na 
długo pozostaną w pamięci 
uczestników wyjazdu. 

Wojciech Kuras

NASZA WYCIECZKA DO PREHISTORII

Po długim zwiedzaniu przyszedł czas na odpoczynek



11Gazeta z Grodziska i okolic 10/2010

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Każdy człowiek już od 
wczesnego dzieciństwa 
aktywnie odkrywa otacza-
jącą go rzeczywistość, 
dzięki czemu uzyskuje 
informacje o świecie, or-
ganizując je w wiedzę o 
rzeczach, zdarzeniach, lu-
dziach i o nas samych. 

Przedszkole pomaga dziec-
ku zdobyć ową wiedzę i 
umiejętności. Ważne jest 
aby to przedszkole było 
atrakcyjne dla przedszkola-
ków. Wejście do Unii Euro-

pejskiej korzystnie wpłynęło 
na rozwój placówek opie-
kuńczo – wychowawczych. 
Dzięki projektom unijnym 
wiele dzieci może korzystać 
z wszechstronnego kształ-
cenia i wychowania. To już 
rok minął odkąd Oddział 
Przedszkolny w Szkole Pod-
stawowej w Chodaczowie 
realizuje projekt „Przedszko-
le uczy, bawi i wychowuje” 
współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Kapitał 

Ludzki.
Przez ten rok dzieci wiele 
zyskały uczestnicząc w pro-
jekcie unijnym i wiele się na-
uczyły. Dzięki pozyskanym 
środkom przedszkolaki brały 
udział w licznych imprezach 
organizowanych w szkole 
oraz w Remizie Strażackiej. 
Uczestniczyły w zabawie 
andrzejkowej, zabawie kar-
nawałowej oraz w „Maska-
radzie”. Oprócz tego mogły 
pokazać swoje umiejętności 
na różnego rodzaju przed-
stawieniach np. z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, Dniu 
Seniora, czy z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Nauczyły się 
nowych piosenek, tańców, 

poznały pewien zasób słów 
z języka angielskiego oraz 
nauczyły się poprawnej wy-
mowy dzięki uczestniczeniu 
w zajęciach dodatkowych 
odbywających się w przed-
szkolu w godzinach popołu-
dniowych. 
Dzięki udziałowi w projekcie 
dzieci odwiedziły w listopa-
dzie Filharmonię Rzeszow-
ską, w której wysłuchały 
koncertu i poznały niektóre 
instrumenty oraz salę za-
baw „Fantazja”. Natomiast 
w czerwcu udały się na wy-
cieczkę do Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, gdzie obejrzały 
wystawę związaną z II woj-
ną światową i wystawę sta-
rych zabawek. Były również 
w gospodarstwie agrotu-
rystycznym w Przychojcu, 
w którym zapoznały się z 
kulturą ludową i poznały 
zwierzęta mieszkające w 
gospodarstwie. W ramach 
projektu dzieci zostały także 
obdarowane prezentami od 
Mikołaja oraz z okazji Dnia 
Dziecka. Ponadto dzięki 
funduszom unijnym zostały 
zakupione nowe zabawki, 
pomoce dydaktyczne oraz 
stroje dla przedszkolaków. 
Dzięki uczestnictwu w pro-
jekcie unijnym „Przedszko-
le uczy, bawi i wychowuje” 
dzieci mogą lepiej się rozwi-
jać oraz poznawać otaczają-
cy świat.

Natalia Fleszar 

WARTO BYĆ 
PRZEDSZKOLAKIEM

16 sierpnia po wakacyjnej 
przerwie rozpoczął się w 
Przedszkolu Samorządo-
wym w Grodzisku Dolnym 
drugi rok realizacji projek-
tu pt. „W stronę dziecka” 
w ramach POKL. Zadania 
objęte tym przedsięwzię-
ciem współfinansowane 
są przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku szkolnym 
obowiązki przedszkolaka 
podjęło 25 dzieci w wieku 
4-5 lat. Jedenaścioro z nich 
to dziewczynki i chłopcy, 
którzy kontynuują naukę i 
zabawę w naszej placówce, 
dla pozostałej części grupy 
przygoda z przedszkolem 
rozpoczęła się po raz pierw-
szy. Aby pobyt dla dzieci w 
przedszkolu był przyjemny i 

atrakcyjny w ubiegłym roku 
zaadaptowano i wyposażo-
no dwie sale w nowe meble, 
zabawki, sprzęt rtv oraz po-
moce dydaktyczne. 
W bieżącym roku szkolnym 
planowane są kolejne wydat-
ki na zakupy. Dzięki uczest-
nictwu naszego przedszkola 
w projekcie dzieci mają sfi-
nansowany trzydaniowy po-
siłek, zakup wyprawek, w 
skład których weszły pod-
ręczniki do zajęć z wycho-
wania przedszkolnego i ję-
zyka angielskiego oraz ma-
teriały plastyczno-technicz-

ne. Unijne fundusze umoż-
liwiają przedszkolakom tak-
że bezpłatne korzystanie z 
takich zajęć jak: język an-
gielski, rytmika i logopedia. 
Dodatkowo w grupie pro-
wadzone są zajęcia z religii 
opłacane przez Urząd Gmi-
ny w Grodzisku Dolnym. Po-
nadto w październiku zosta-
ła zorganizowana wyciecz-
ka do Teatru ”Maska” w Rze-
szowie, gdzie dzieci obej-
rzały spektakl pt. „Tymote-
usz wśród ptaków”, a tak-
że uczestniczyły w warsz-
tatach, podczas których za-

Z ŻYCIA 
PRZEDSZKOLAKA
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W Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym 1 października 2010r. 
odbyło się otwarcie pro-
jektu pod nazwą „Wiedza 
kluczem do lepszej przy-
szłości” współfinansowa-
nego przez Unię Europej-
ską.

Celem projektu jest wyrów-
nywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych, 
co przyczyni się do lepszego 
startu młodzieży w dorosłe 
życie. 
W ramach projektu prowa-
dzone są dodatkowe zajęcia 
kół młodych odkrywców z 
przedmiotów takich jak ma-
tematyka, fizyka, chemia, 
biologia, geografia, język 
angielski czy informatyka. 
Uczniowie, u których poja-
wiają się trudności w na-

uce, korzystają z zajęć grup 
wsparcia. W ramach pro-
jektu odbywają się również 
zajęcia z pedagogiem szkol-
nym, dotyczące efektyw-
nych metod uczenia się oraz 
poradnictwa zawodowego.
Dla młodzieży uczestniczą-
cej w projekcie zaplanowa-
ne są cztery jednodniowe 

rowerowe warsztaty na te-
renie naszego powiatu, trzy 
jednodniowe wyjazdy do 
parków narodowych połu-
dniowo – wschodniej Polski, 
dwa pięciodniowe wyjazdy w 
Sudety i nad Bałtyk, zajęcia 
pokazowe i warsztatowe na 
Politechnice Rzeszowskiej 
oraz w Szkole Języków Ob-
cych „Promar”. 
W dniu otwarcia koordynator 
Antoni Fleszar omówił za-
łożenia i przebieg projektu. 
Przedstawił prowadzących 

zajęcia, którzy przekazali 
swoim podopiecznym ze-
stawy przyborów szkolnych. 
Uroczystej inauguracji doko-
nała dyrektor  Halina Gdań-
ska, przecinając symbolicz-
ną wstęgę. 
Młodzież gimnazjalna przy-
jęła z wielkim zainteresowa-
niem ofertę zajęć, dzięki któ-
rym będzie mogła rozwijać i 
uzupełniać swoje zdolności i 
zainteresowania.

A.K, A.F

poznały się z pracą akto-
ra teatru lalek Tego same-
go dnia odwiedziły także bo-
gato wyposażony plac za-
baw„ Fantazja”, gdzie odda-
ły się radosnej zabawie. Nie-
małą atrakcją dla każdego 
przedszkolaka było uczest-
nictwo w „Święcie Pieczo-
nego Ziemniaka”, które sta-
nowiło wprowadzenie w te-
matykę jesienną realizowa-
nego programu wychowa-
nia przedszkolnego. Wrze-
śniowe i październikowe po-
południa, podczas sprzyja-
jącej pogody dzieci spędza-
ły na świeżym powietrzu ko-
rzystając z urządzeń zaba-
wowych, których zakup był 
dokonany w ramach realizo-
wanego przedsięwzięcia. 
Dzięki unijnemu dofinan-
sowaniu grupa 25 dzieci 
objęta została wychowa-
niem przedszkolnym, któ-
rego głównym celem jest 

wieloaspektowe wspieranie 
rozwoju umysłowego, emo-
cjonalnego, społecznego 
i motorycznego dziecka. 

Owocem takich działań jest 
umożliwienie jak najlepsze-
go startu na progu nauki 
szkolnej, a także nawiązy-

wanie i rozszerzanie kontak-
tów z otoczeniem społecz-
nym i przyrodniczym.

Elżbieta Matula

WIEDZA KLUCZEM DO 
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
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W ramach projektu „ Wie-
dza kluczem do lepszej 
przyszłości” uczniowie 
mają okazję na podniesie-
nie poziomu wiadomości 
i kompetencji kluczowych 
z przedmiotów przyrod-
niczo – matematycznych. 
Zgłębianie tajników wie-
dzy odbywa się nie tylko w 
murach szkoły, ale i poza 
nimi, na łonie natury.

9 października br. odbyły się 
pierwsze warsztaty tereno-
we na obszarze Roztoczań-
skiego Parku Narodowego. 
O godzinie szóstej rano 
pięćdziesięcioosobowa gru-

pa młodzieży uczestniczącej 
w projekcie pod opieką czte-
rech opiekunów wyruszyła 
autokarem na podbój Rozto-
cza. Edukacyjne spotkania z 
przyrodą rozpoczęły się od 
Józefowa. Tam, w kamie-
niołomie, młodzi odkrywcy 
szukali skamieniałości, bę-
dących śladami życia z ubie-
głych epok geologicznych. 
Nieopodal Józefowa położo-
na jest miejscowość Susiec, 
którą przecina wstęga Tan-
wi. Na rzece tej jest wiele 
małych wodospadów, tzw. 
szumów, które wprowadzają 
turystów wędrujących ścież-
ką przyrodniczą w niepowta-

rzalny nastrój. Kolejnym, a 
zarazem najważniejszym 
punktem warsztatów tereno-
wych był Zwierzyniec. 
Uczniowie z ust przewodni-
ka poznali historię utworze-
nia Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, jego walory 
przyrodnicze i krajobrazowe. 
Następnie przeszli ścieżką 
przyrodniczą poprzez Ob-
szar Ochrony Ścisłej Buko-
wa Góra, prowadzącą przez 
bór sosnowy, bór jodłowy i 
buczynę karpacką do miej-
scowości Sochy. Podczas 
wędrówki przewodnik od-
słaniał kolejno ciekawe i tra-
giczne wątki historyczne z 

czasów II wojny światowej: 
Pomnik Pamięci Poległych 
Leśników, cmentarz ofiar pa-
cyfikacji wsi Sochy 1 czerw-
ca 1943 roku, podczas której 
zamordowano 88 mężczyzn, 
52 kobiety i 45 dzieci. Będąc 
na Roztoczu nie sposób po-
minąć stawów „Echo” z koni-
kami polskimi w warunkach 
hodowli rezerwatowej, jak 
też dostojnymi łabędziami 
niemymi. Po obiedzie młodzi 
odkrywcy zwiedzili Ośrodek 
Edukacyjno – Muzealny w 
Zwierzyńcu, poznając oso-
bliwości florystyczne i fau-
nistyczne RPN. Podczas 
dalszej wędrówki po mieście 
zwiedzili malowniczy kościół 
położony na wodzie pw. św. 
Jana Nepomucena i pomnik 
szarańczy, upamiętniający 
walkę tubylców z plagą owa-
dów. 
W drodze powrotnej wstąpili 
do Szczebrzeszyna, by zo-
baczyć pomnik i posłuchać 
chrząszcza, który brzmi w 
trzcinie.
Wieczorem, wszyscy zmę-
czeni ale zadowoleni, wrócili 
do swoich domów. Na pew-
no długo jeszcze w pamięci 
uczestników pozostanie cie-
kawa lekcja na łonie przyro-
dy.

Agnieszka Kulpa

NAUKA POPRZEZ OBCOWANIE Z 
PRZYRODĄ

12 października br. na sta-
dionie Pogonii w Leżaj-
sku odbyły się powiato-
we sztafetowe biegi prze-
łajowe w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (IMS) 
(szkoły podstawowe ) i 
Gimnazjady (gimnazja). 

Gminę Grodzisko Dolne w 
Gimnazjadzie reprezento-
wało Gimnazjum w Grodzi-
sku Dolnym. Obie sztafety 
zarówno dziewcząt i chłop-
ców uplasowały się na II 
miejscu premiowanym do 
następnego etapu rejono-
wego.

Sztafeta dziewcząt wystąpi-
ła w składzie: Magda Mosz-
kowicz, Magda Krawiec, 
Sylwia Grzywna, Aleksandra 
Banaś, Kinga Liszka, Justy-
na Pszona, Natalia Bielec-
ka, Natalia Stopyra, Maria 
Kogut i Katarzyna Skiba.
Sztafeta chłopców wystąpi-
ła w składzie: Łukasz Skiba, 
Darek Baj, Romek Baj, Ka-
mil Kojder, Krzysztof Rydzik, 
Radek Rafa, Marcin Wnęk, 
Mateusz Markocki, Adrian 
Mazurek i Bogdan Baj.

KB

PREMIOWANY BIEG

Sylwia w biegu po zwycięstwo
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Uczniowie SSP w Wólce 
Grodziskiej uczestniczyli 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym pt ,,Dzie-
ci malują do bajek”. Dzieci 
rysowały ilustracje do ba-
jek z serii ,,Bajki dla super-
dziecka” autorstwa Micha-
ła Mordarskiego. 

Osoby, które rozpowszech-
niły i prowadziły na terenie 
szkoły ww. konkurs  to na-
uczycielki Magdalena Pa-
nek i Karolina Urbanik. Na-
uczycielki zebrały i odesła-
ły do Warszawy ponad 160 
prac. Warto tu wspomnieć, 
że przesłano do Warszawy 
30 tys. prac z całej Polski, 
więc konkurencja była bar-
dzo duża. Mimo takiej kon-
kurencji wśród laureatów 
znalazł się Mateusz Majkut 

uczeń klasy II Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Grodziskiej. 
Jego praca była zauważo-
na i bardzo wysoko ocenio-
na, więc tym większy powód 
do dumy. Laureat i opieku-
nowie otrzymali zaprosze-
nie na uroczyste podsumo-
wanie konkursu, które od-
było się 13 czerwca 2010r w 
Warszawie. 
Pierwszym etapem pod-
sumowania i zakończenia 
konkursu było uczestnictwo 
chłopca, jego mamy Teresy  
i opiekunek na koncercie 
Szopenowskim w Filhar-
monii Narodowej. Po wspa-
niałym koncercie nastąpiła 
Gala Laureatów (II etap), 
prowadzona min. przez Vito 
Casetti (uczestnik progra-
mu ,,Europa da się lubić”), 

który wraz z autorem książ-
ki ,,Bajki dla superdziec-
ka” Michałem Mordarskim 
wręczali dyplomy i nagrody 
laureatom oraz ich opieku-
nom. Nasz uczeń otrzymał 
dyplom i wartościowe książ-
ki wydawnictwa Pascal, a 
szkoła zestaw książek do bi-

blioteki szkolnej. Wyjazd do 
stolicy po odbiór nagrody był 
możliwy dzięki Panu Wójto-
wi Gminy Grodzisko Dolne 
Jackowi Chmura za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy. 

Magdalena Panek

SUKCESY MATEUSZA

Uczniowie klasy I Społecz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej za-
kończyli realizację II etapu 
projektu współfinansowa-
nego przez Unię Europej-
ską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego ,,Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą 
do wiedzy”. 

Istotą projektu było wspie-
ranie rozwoju umysłowego, 
emocjonalnego, społeczne-
go, fizycznego i motoryczne-
go poprzez praktyczne dzia-
łania dzieci na pomocach 
dydaktycznych zgromadzo-
nych w Dziecięcych Ośrod-
kach Zainteresowań, kształ-
tujących umiejętności klu-
czowe oparte na teorii inte-
ligencji wielorakich Howarda 
Gardnera. 
Na zajęciach obowiązko-
wych i pozalekcyjnych wy-
chowankowie mieli tworzo-
ne odpowiednie warunki i 

środowisko do nauki, roz-
wijające inteligencję języko-
wą, matematyczno-logicz-
ną, wizualno-przestrzenną, 
przyrodniczą, ruchową, mu-
zyczną, interpersonalną i 
intrapersonalną. Samodziel-
nie podejmowali różnorodne 
działania na atrakcyjnych 
pomocach dydaktycznych 

ucząc się przez zabawę. 
Aktywizujące metody pra-
cy z dziećmi pozwalały na-
uczycielowi na odkrywanie 
uzdolnień i zainteresowań 
oraz stymulowanie i kory-
gowanie stron słabszych na 
tym etapie rozwoju. Rodzice 
mieli okazję poznać profil in-
teligencji swojego dziecka, 
dzięki czemu mogą rozwijać 
zainteresowania i zdolności 
swoich pociech.
18 czerwca 2010 na środo-

wiskowym pokazie efektów 
pracy pierwszoklasiści wę-
drowali po bajkowym dwo-
rze królewskim zapoznając 
wszystkich z tajnikami ży-
cia jego mieszkańców. Pre-
zentowali swoje zdolności i 
umiejętności wykorzystując 
atrakcyjne środki dydaktycz-
ne oraz rekwizyty i stroje 
przygotowane przez rodzi-
ców. 

Teresa N

W KRAINIE BAŚNI I 
BAJEK

Mateusz miał okazję spotkać się z p. Vito Casetti



15Gazeta z Grodziska i okolic 10/2010

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

10 października 2010r. z 
okazji X Dnia Papieskiego 
odbyła się pielgrzymka 
młodych do Katedry Prze-
myskiej. Hasłem przewod-
nim tegorocznego zlotu 
było motto „Jan Paweł II 
- Odwaga Świętości”. 

W tym ważnym wydarzeniu 
wzięli również udział mło-
dzież, katecheta i nauczy-
ciele wraz z pocztem sztan-
darowym Zespołu Szkół im 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym.
Pielgrzymowanie do Prze-
myśla rozpoczęło się w nie-
dzielę 10 października br. 
Półtora godzinna podróż 
minęła błyskawicznie, dzięki 
poczuciu humoru i talencie 
wokalnym opiekunów. Pogo-
da dopisywała, a słońce to-
warzyszyło przez cały czas. 
Pierwszym przystankiem 
wyprawy był Zamek Kazi-
mierzowski. Na placu zam-
kowym postawiony został 
krzyż Spotkania Młodych, 

przy którym pełnili wartę żoł-
nierze z Armii Pana z Jaro-
sławia. W sali widowiskowej 
nastąpiło „zawiązanie wspól-
noty”, które uświetniły wy-
stępy artystyczne. Wpierw 
można było wysłuchać chó-

ru, który rapując i tańcząc 
zapoznał z niebanalnym 
tekstem piosenki, trafiającej 
w sam środek naszych serc. 
Następnie oklaski i owa-
cje na stojąco wywołał wy-
stęp uczniów Szkoły Tańca        

„A-Z”. Trzy pary pokazały 
tańce hiszpańskie: ogniste 
paso doble i tango.
Świadectwo wiary dał To-
masz Żądło, opowiadając 
o swojej chorobie i wierze 
jego rodziców zastępczych, 
którzy nauczyli go miłości i 
wdzięczności Bogu. Później, 
wyznaczeni księża starali się 
zachęcić do wyjazdu na Dni 
Młodzieży do Madrytu (wię-
cej informacji na www.ma-
dryt2011.pl).Wzruszającym 
momentem było zapalenie 
świecy, która symbolizowała 
Ducha Świętego. Śpiewając 
religijne pieśni, wszyscy wy-
ruszyli w uroczystej proce-
sji do Katedry Przemyskiej. 
Mszę Św. odprawił biskup 
pomocniczy Marian Rojek. 
Wygłosił niezwykle intere-
sującą homilię, którą poru-
szył wszystkich uczestników 
mszy. Z niecierpliwością bę-
dziemy czekać na kolejne 
takie spotkanie. 

Weronika Czyrny

X DZIEŃ PAPIESKI W ARCHIDIECEZJI 
PRZEMYSKIEJ

1 października 2010r. w Ze-
spole Szkół Technicznych 
w Leżajsku odbył się kon-
kurs wiedzy przyrodniczo-
łowieckiej organizowany 
w ramach Leżajskich Hu-
bertowin 2010. 

Turniej przebiegał w dwóch 
kategoriach: gimnazja i 
szkoły średnie. Każdą szko-
łę reprezentował trzyosobo-
wy zespół uczniów. Uczest-
nicy odpowiadali na pytania 
z zakresu wiedzy o gospo-
darce leśnej, łowiectwie, 
formach ochrony przyrody 
na terenie kraju. Wykazywali 
się również wiedzą o gatun-
kach chronionych roślin i 

zwierząt. Szczególnie dużo 
pytań odnosiło się do Nadle-
śnictwa Leżajsk. 
Gimnazjum imienia Jana 
Pawła II reprezentowali: Ad-
rian Bosak, Karolina Czer-
wonka, Adrian Kisiel, a 
opiekunem grupy była pani 
Agnieszka Kulpa. Zespół na-
szej szkoły zajął II miejsce.
Wszyscy uczestnicy konkur-
su zostali obdarowani cen-
nymi nagrodami oraz zapro-
szeni na obiad i projekcję fil-
mu o tematyce przyrodni-
czej. Gratulujemy uczest-
nikom konkursu i przygoto-
wującym. Mamy nadzieję na 
dalsze sukcesy.

KCz

SUKCESY MŁODYCH 
PRZYRODNIKÓW
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Ze dwa razy przysłała 
nam cukier wraz z innymi 
produktami – ciocia Stasia, 
siostra mamy, która mie-
szkała w Inowrocławiu. 
Przysłała nam też tytoń z 
przyrządem do robienia 
papierosów. Do środka 
przyrządu nakładało się 
tytoń, na to naciągało się 
lufkę z bibułki i papieros 
gotowy. Wyręczałam ojca w 
tej ,,produkcji” papierosów, 
a nawet za parę groszy 
sprzedawałam chłopom 
tytoń. Chłopi przeważnie 
woleli tytoń, a nie gotowe 
papierosy i sami sobie go 
nakładali na ,,bibułki” z 
gazety. 
Ciocia Stasia ratowała 
nas jak mogła – a tytoń 
przysyłała nie dla ojca, o 
którym wiedziała, że nie pali, 
ale po to, żebyśmy go mogli 
sprzedać albo wymienić na 
inny produkt. Wiedziała, że 
chłopi zechcą go kupić. 
Mama nie mogła karmić Le-
sia piersią, więc karmiliśmy 
go mlekiem. Nikt nam nie 
powiedział, że mleko trzeba 
rozcieńczyć wodą, gdy jest 
za tłuste. Po jakimś czasie 
Lesiu zaczął mieć biegunki. 
Lekarz kazał mu wtedy 
podawać na łyżeczce z 
wodą jakieś kropelki, które 
nam przyniósł. A gdy te 
kropelki już nie pomagały, 
lekarz bezradnie rozkładał 
ręce. 
Lesiu kończył właśnie pół 
roczku. Dobrze pamiętam, 
jak ojcu trzęsły się ręce, 
kiedy wlewał mu do buzi 
kropelki, ale wszystkie się 
rozlały, a tacie wypadła 
z ręki łyżeczka – usiadł i 
zaczął szlochać. Dzisiaj, 
po tylu latach, kiedy patrzę 
na zdjęcie naszego Lesia 
w trumience – dla mnie jest 
on jak żywy. Nie pamiętam, 
kto nam pożyczył aparat 
fotograficzny, może pan 
Kwieciński? Sfotografowano 

nam cały pogrzeb Lesia. 
Cztery dziewczyny są-
siadów niosły trumienkę, a 
za nimi – nasza czwórka, 
tata, mama i Kosiorowie. 
Żona Kosiora – Maria i pan 
Kwieciński byli chrzestnymi 
rodzicami Lesia. Szliśmy tak 
gościńcem aż do kościoła, 
a zaraz za kościołem na 
cmentarz. 
Mama jeszcze długo 
cho rowała, nie mogła 
pracować, a myśmy się bali, 
żeby nie umarła jak Lesiu. 
Wtedy bardzo pomagała 
nam Balbina, pomimo że 
Jerzy ciągle jej dokuczał i 
psocił – zwłaszcza jak spała 
na strychu. 
Pewnego razu opowiadałam 
jej jak to było, kiedy spaliśmy 
u Kosiorów, gdy narodził się 
Lesiu. Wspomniałam też, 
że dalej nie rozumiem, jak 
bocian mógł go przynieść. 
Balbina miała okropnego 
zeza i nigdy nie wiedziałam, 
czy patrzy na mnie, czy nie. 
Ale wtedy zaczęła się na 
mnie złościć, powiedziała, 
że jestem już duża, a taka 
głupia. I zaczęła mi okropne 
rzeczy opowiadać, opisała 
cały proces zapłodnienia i 
narodzin – cielęcia i dziecka. 
Bardzo długo miałam żal 
do mamy i mojego ojca, 
że robili takie paskudztwa i 
że – aż pięć razy musieli to 
robić. Od tej pory nie lubiłam 
Balbiny. A poznaną dzięki 
niej wiedze o narodzinach 
dziecka trzymałam w naj-
głębszej tajemnicy. Tak 
weszłam w życie dorosłych. 
Lubiłam wszystkie pory ro-
ku, może najmniej zimę ze 
względu na śniegi i ciężkie 
mrozy. Najpiękniejsza i naj-
bardziej wyczekiwana była 
wiosna – szybko i bujnie 
zieleniły się trawy na łąkach, 
a drzewa wypuszczały 
zielone listki, których co-
dziennie przybywało. Nato-
miast latem w ogródkach 

zagrodowych pachniały 
trawy tak, jak nigdy potem. 
Ze wszystkich kwiatów 
najbardziej lubiłam pod 
wieczór pachnącą maciejkę, 
która rosła niemal przy 
każdej chacie. 
Drzew owocowych też 
było dużo we wsi – ale 
owoce jedliśmy wtedy, gdy 
nam je ktoś podarował. 
Pamiętam, jak w pewnej 
chałupie jakaś bardzo miła 
gospodyni dała mi ze swego 
ogrodu cały koszyk dużych 
i smacznych jabłek, żebym 
zaniosła mamie. Mój bat 
natomiast potrafił sam sobie 
,,organizować” owoce. W 
tym celu zakradał się z 
chłopakami do folwarcznego 
ogrodu, mieszczącego 
się na początku wsi blisko 
starej szkoły. 
W majątku tym mieszkała 
dziedziczka – w wieku na-
szej mamy, o głowę wyższa. 
Miała bardzo długie stopy. 
Przychodziła czasem do 
nas, żeby porozmawiać z 
mamą. Miała też zarządcę 
– mężczyznę w średnim 
wieku.
Raz dałam się namówić 
bratu na folwarczne owoce 
i właśnie to mnie zarządca 
przyłapał, jak zaczepiłam 
się na płocie. Ale nie gniewał 
się na mnie, tylko pomógł mi 
zejść i powiedział, żebym 
więcej tego nie robiła. 
Myślałam, że się spalę ze 
wstydu i już nigdy nie dałam 
się nikomu namówić na 
takie łowy. 
Mój brat stanowił wieczne 
utrapienie rodziców. Na 
przykład, żeby zdobyć scy-
zoryk od chłopaka – zamienił 
się z nim na złoty zegarek 
mamy. Albo, ostatnie nasze 
buty wymienił na procę lub 
podobne głupstwo. Nie wiem 
natomiast, za co zdobył 
pistolet (bez naboi), lub coś, 
co go przypominało, który 
potem nosił za pasem i z 

chłopakami maszerując, jak 
żołnierze – w zarośniętych 
,,murach szkolnych” śpie-
wali ,,Jeszcze Polska nie 
zginęła”. Lubiłam bardzo 
ich podglądać. 
Przeżyliśmy też bardzo miłe 
chwile, kiedy przyjechał 
do Grodziska brat mamy 
– Jan Lewandowski ze 
swoim synem – Kajetanem. 
Rodzinę wujka Niemcy 
wysiedlili z Grudziądza do 
Rozwadowa, skąd do nas 
przyjechali. Wujek Jan był 
bardzo podobny do mamy, 
miał już lekko siwe, falujące 
włosy i był równie przystojny 
jak nasz ojciec. I jeszcze 
bardziej się wyróżniał 
ubiorem – nosił marynarkę 
i takie szerokie, krótkie spo-
dnie, tzw. pumpy podwijane 
pod kolanami a później na 
nogach – wysokie skarpety 
w dużą kratę. Byłam bar-
dzo dumna z wujka i opo-
wiadałam dzieciom wiejskim 
przesadzone historie o ro-
dzinie mojej mamy. 
Kochałam mamę i jej 
rodzinę również za to, 
że mieli piękne głosy. W 
Grodzisku nie mieliśmy ani 
książek, ani radia – to też 
nic dziwnego, że byłam 
w ,,siódmym niebie”, gdy 
mama śpiewała sopranem 
a wujek tenorem.
Mamę i w ogóle rodziców 
zapraszano już wtedy przez 
znajomych we wsi na różne 
uroczystości np. wesela 
lub inne i wszyscy prosili 
mamę, żeby śpiewała – 
co czyniła z ochotą. Znała 
mnóstwo pieśni kościelnych 
i patriotycznych oraz wiele 
wierszy. (Minęło tyle lat, a ja 
nie mogę słuchać spokojnie 
pieśni, które ona śpiewała).
Z upływem czasu nasza 
rodzina coraz bardziej 
zżywała się z ludźmi we 
wsi i gospodarze okazywali 
nam sympatie. Zwłaszcza 
traktowano nas jak 
swoich, odkąd okupanci 
zaczęli wywozić młodych 
chłopaków na roboty do 
Niemiec.         cdn...

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA
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OFERTY GMINNE - WYNAJEM LOKALU

REKLAMA PŁATNA

KURS CHEMIZACYJNY
Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym wspól-
nie z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego PZDR w Leżajsku w dniach 
23-24-25 listopad 2010r. organizuje kurs      
chemizacyjny: „Stosowanie środków 
ochrony roślin przy użyciu opryskiwa-
czy”.
Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym czę-
ściowo współfinansuje koszty kursu, resztę 
pokrywają uczestnicy szkolenia. Przypo-
mina się wszystkim którzy stosują środki 
ochrony roślin o obowiązku posiadania lub 
odnowienia takich uprawnień. 
Zapisy na w/w kurs są przyjmowane pod  
nr tel. 723 977 403 lub w Urzędzie Gminy 
w Grodzisku Dolnym w Punkcie Obsługi  
Interesanta, pok. nr 1

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ

Wójt Gminy, Ośrodek Kultury i Zarząd Gmin-
ny OSP w Grodzisku Dolnym zapraszają do 
wzięcia udziału w    Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIE-
GA POŻAROM”. 
Eliminacje gminne odbędą się w grudniu. 
3 najlepsze prace z każdej grupy wiekowej 
wezmą udział w eliminacjach powiatowych. 
Zgłoszenia uczestników prowadzi Ośrodek 
Kultury. Prace należy składać do końca        
listopada.
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