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Przewodniczący 
Rady Gminy 

 Jerzy Gdański

Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne

Jacek Chmura

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

wszystkim Mieszkańcom 
 Gminy Grodzisko Dolne 

składamy serdeczne życzenia.
Niech Zmartwychwstały

 Chrystus dodaje siły i otuchy 
w codziennych sprawach 

i czyni wasze życie 
spokojniejszym 
i radośniejszym.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla 
nas chwilach dzielili z nami smutek i żal 
oraz uczestniczyli we mszy św. i cere-
monii pogrzebowej śp. Jana  Czerwonki  
podziękowania składa RODZINA

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
obfitosci na światecznym stole 

oraz dużo zdrowia i pogody ducha. 
Niech radość Wielkanocy napełni nadzieją i obfitością łask 

od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich czasem zadumy, 

wyciszenia i prawdziwej radości.
życzy 

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz

Pokażmy nasz Patriotyzm

W zWiązku ze zbliżającymi się śWiętami 1 maja - beatyfikcja   
PaPieża jana PaWła ii, 2 maja - Dzień flagi rzeczyPosPolitej 
Polskiej oraz 3 maja - rocznica uchWalenia konstytucji 3 maja 
zWracam się z Prośbą Do mieszkańcóW gminy groDzisko Dolne  
o WyWieszenie flagi PaństWoWej W sWoich Domach. 

        Wójt gminy
      jacek chmura
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W różnych miejscach i 
na różne sposoby Polacy 
uczcili pierwszą rocznicę 
tragedii prezydenckiego 
samolotu, który rankiem 
10 kwietnia 2010 roku 
rozbił się podchodząc do 
lądowania na lotnisku w 
Smoleńsku. W katastrofie 
zginęło 96 osób - najważ-
niejsi urzędnicy państwo-
wi, z Prezydentem Rze-
czypospolitej Polskiej na 
czele.

W Gminie Grodzisko Dol-
ne obchody upamiętniające 
rocznicę katastrofy lotniczej 
rozpoczęły się rano o 8.41 – 
godzinie, w której doszło do 
wypadku. W tym czasie, w 
całej gminie na 3 minuty uru-
chomione zostały strażackie 
syreny. 
Główne uroczystości odby-
ły się przed południem. Tuż 
przed godz. 11 delegacja w 
składzie: ks. proboszcz - Jan 
Kuca, poseł na sejm RP – 
Zbigniew Rynasiewicz, Wójt 
Gminy – Jacek Chmura, 
Z-ca Wójta – Arkadiusz Tel-
ka, Przewodniczący Rady 
Gminy Grodzisko Dolne – 
Jerzy Gdański, udała się 
pod Krzyż Grunwaldu, gdzie 

uczczono pamięć poległych. 
Przed odsłoniętymi w ubie-
głym roku trzema pamiątko-
wymi tablicami, poświęco-
nymi 600-nej rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem, upamięt-
niającymi ofiary zbrodni ka-
tyńskiej i katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem, delegaci 
złożyli wiązanki kwiatów i 
uczcili ich pamięć. Oddano 
też hołd żołnierzom grodzi-
skim poległym w Katyniu, o 
bohaterstwie których przy-
pominają rosnące wokół po-
mnika Dęby Katyńskie. 
Kolejnym punktem obcho-
dów był przemarsz ze-
branych wraz z pocztami 
sztandarowymi spod Ośrod-
ka Kultury do parafialnego 
kościoła, gdzie odbyła się 
Msza św. w intencji Ojczy-
zny i wszystkich ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Miesz-
kańcy modlili się za osoby, 
które oddały życie w służbie 
ojczyzny, w drodze na ob-
chody 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. 
Rocznicowym obchodom 
uroczystą oprawę zapewni-
ła Orkiestra Dęta z Grodzi-
ska Dolnego.

MH

ROCZNICA SMOLEŃSKA W GMINIE 
GRODZISKO DOLNE

Złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami

Krzyż Grunwaldu oraz tablice Grunwald, 
Katyń, Smoleńsk

Młodzież gimnazjalna z pocztem 
sztandarowym
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systematyczne uzyskiwanie 
opinii odbiorców naszych 
usług. 
W marcu b.r. zbieraliśmy 
opinie klientów Urzędu po-
przez badanie ankietowe. 
Wpłynęło 41 anonimowych 
ankiet, z których wynika, 
że poziom zadowolenia jest 
bardzo wysoki i w odniesie-
niu do wszystkich 8 zagad-
nień przekracza 90%. Naj-
więcej bardzo zadowolo-
nych wskazało – „pomoc w 
wypełnianiu dokumentów” – 
66%, oraz „uprzejmość, kul-
turę obsługi klienta” – 54%. 
Najwyższy poziom niezado-
wolenia – 7% badani klien-
ci wskazali w odniesieniu 
do „warunków lokalowych 
Urzędu”.
W przeprowadzonej ankie-
cie było też miejsce na wpi-

sanie swoich oczekiwań co 
do pracy Urzędu. Spośród 
wymienionych oczekiwań 
najwięcej, bo 12 odnosiło 
się do szybszego i termi-
nowego załatwiania spraw, 
po 7 oczekiwań dotyczyło 
wyższej kompetencji i fa-
chowości oraz lepszego 
dostępu do pełnej i rzetelnej 
informacji. Było też 5 wska-
zań na częstszą obecność 
przedstawicieli Urzędu w 
terenie.  
Bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy poświęcili swój 
czas na przekazanie uwag 
dotyczących jakości pracy 
naszego Urzędu. Wszystkie 
uwagi zostaną uwzględnio-
ne w dalszym doskonale-
niu jakości naszyh usług. 
Wszystkich tych, którzy 
chcieliby przekazać swoje 

uwagi o Urzędzie zapra-
szam do wypełnienia ankie-
ty na stronie internetowej 
www.grodziskodolne.pl w 
zakładce ‘Sondy’. Cieszy 
nas przeważająca liczba 
pozytywnych ocen i zachę-
ca do dalszej pracy, bo zda-
jemy sobie sprawę, że do-
skonalenie jest procesem 
ciągłym, nigdy się niekoń-
czącym. 

GP
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MIESZKAŃCÓW SŁOWO O URZĘDZIE
Mija już blisko 3 lata od 
wdrożenia w Urzędzie 
Gminy Grodzisko Dolne 
systemu zarządzania ja-
kością zgodnego z wyma-
ganiami normy ISO 9001. 
Uzyskanie certyfikatu 
było potwierdzeniem, że 
podejmujemy komplekso-
we i właściwe działania w 
celu doskonalenia usług 
administracyjnych świad-
czonych przez Urząd. 

Wdrażanie rozwiązań do-
skonalących przeniesio-
nych z biznesu jest ważne 
szczególnie z tego powo-
du, że w przypadku Urzędu 
praktycznie nie występuje 
naturalny czynnik wymu-
szający jakość usług, jakim 
jest konkurencja. Jednym 
ze standardów ISO jest 

POMOC DLA 
NAJUBOŻSZYCH

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Dol-
nym w dniu 14.04.2011r. zaj-
mował się dystrybucją żyw-
ności pochodzącej z Pod-
karpackiego Banku Żywno-
ści w Rzeszowie. Żywność w 
postaci: mleka – 1400 l, mu-
sli – 350 kg, płatków kukury-
dzianych – 350 kg, ryżu – 350 
kg, makaronu muszelek – 350 
kg, makaronu świderki – 350 
kg, mąki – 350 kg, kaszy gry-
czanej – 350 kg, sera topio-
nego – 315 kg, herbatników 
– 105 kg, krupniku – 175 kg, 
zupy pomidorowej – 560 kg, 
dań gotowych z kaszą - 280 
kg oraz dań gotowych z ma-
karonem – 280 kg - łącznie 5 
285 kg.  Żywność rozdana zo-
stała 105 rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, które złożyły stosowne 
zaświadczenia potwierdzają-
ce ich dochody w związku ze 
zmianą kryterium przyznawa-
nia pomocy żywnościowej, tj. 
dochód na osobę w rodzinie 
nie może przekraczać 526,50 
zł, a dla osoby samotnie go-
spodarującej 715,50 zł mie-
sięcznie. 
Wartość żywności wynio-
sła 12 049,10 zł. Pomoc ta w 
znacznym stopniu wpłynęła 
na zmniejszenie kosztów za-
kupu żywności w rodzinach, 
które skorzystały z w/w po-
mocy.

BK
Zbiorcze wyniki badania ankietowego na temat jakości usług świadczonych przez Urząd 
Gminy Grodzisko Dolne
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W dniu 30 marca br. gości-
liśmy w naszej gminie de-
legację z miast Turyn i Flo-
rencja we Włoszech. Wi-
zyta włoskich ekspertów 
w Polsce odbyła się w ra-
mach projektu realizowa-
nego przez Fundację Ini-
cjatyw Menedżerskich pt. 
„Program Aktywności Sa-
morządowej – PAS – inno-
wacyjne narzędzie uspo-
łecznionego procesu mo-
nitorowania usług publicz-
nych”, współfinansowa-
nego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

W ramach projektu włoscy 
eksperci przekazywali do-
świadczenia dotyczące mo-
nitorowania usług publicz-
nych. Wśród gości znaleźli 
się: 
• Małgorzata Świdzińska 
i Andrea Fugolo, przed-
stawiciele firmy IS-LM srl 
posiadający kompetencje 
i doświadczenie w opraco-
wywaniu i zarządzaniu pro-
jektami, szczególnie w dzie-
dzinie wsparcia instytucji 
publicznych,
• Margherita Mugnai, 
przedstawicielka firmy So-
ciolab – firma zajmująca się 
badaniami i konsultacjami 
w sferze polityki społecznej 
oraz zagadnieniami w sfe-
rze partycypacji społecznej 
rozumianej wieloaspektowo,

• Karolina Misiewicz i Ro-
bert Gostkowski, przedsta-
wiciele Fundacji Inicjatyw 
Menedżerskich z Lublina.
W związku z realizacją pro-
jektu partnerzy z Włoch 
przez 3 dni gościli w powie-
cie leżajskim, w tym w Gmi-
nie Grodzisko Dolne, gdzie 
uczestniczyli w spotkaniach 
z wójtem gminy oraz lokal-
nymi stowarzyszeniami. W 
trakcie wizyty rozmawiano 
o współpracy między samo-
rządem lokalnym, a orga-
nizacjami pozarządowymi i 
szkołami. 
Wójt Jacek Chmura przed-
stawił krótką informację o 
Gminie Grodzisko Dolne i 
jej różnorodnych walorach. 
Zagraniczni goście zapo-
znali się też z lokalną histo-
rią, kulturą i tradycją. Goście 
obejrzeli szkoły i placówki 
prowadzone przez stowa-
rzyszenia. Odwiedzili Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wycho-

wawczy i Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Lasz-
czynach, Społeczną Szkołę 
Podstawową w Wólce Gro-
dziskiej oraz Szkołę Podsta-
wową w Opaleniskach. Za-
poznali się z zakresem ich 
działalności oraz zasadami 
funkcjonowania. Goście z 
Włoch zwiedzili też lokalny 
zabytek jakim jest kościół 
parafialny w Grodzisku Dol-
nym. 
Delegacja włoska wyso-
ko oceniła społeczny wkład 
mieszkańców w działania 
podejmowane na rzecz lo-
kalnego rozwoju. Jak mówili, 
życzyli by sobie, by włoskie 
społeczeństwo było tak ak-
tywne. W trakcie tego krót-
kiego pobytu w naszej gmi-
nie zostały stworzone pod-
waliny pod dalszą, miejmy 
nadzieję owocną współpra-
cę. 

MH

WŁOSKA DELEGACJA W GRODZISKU PAS - PROGRAM 
AKTYWNOSCI SAMO-
RZĄDOWEJ - projekt 
dotyczy opracowania i 
wdrożenia nowatorskiego 
systemu monitorowania 
usług publicznych w ad-
ministracji samorządowej 
woj. lubelskiego i podkar-
packiego. W ramach pro-
jektu powstanie nowator-
ski, wielopłaszczyznowy 
system monitorowania 
usług publicznych, który 
będzie badał kluczowe 
obszary działania sa-
morządu i który zakłada 
pełne uczestnictwo od-
biorców tych usług. Sys-
tem ten ponadto będzie 
pokazywał całościową 
analizę kosztów usług pu-
blicznych. Działania w ra-
mach projektu odbywają 
się przy udziale partnera 
włoskiego, posiadającego 
wieloletnie doświadczenie 
w monitorowaniu usług 
świadczonych przez Re-
gion Lombardii i Sycylii. 
Grupą docelową projek-
tu jest kadra kierownicza 
i pracownicy: Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, 
UG Leżajsk, UG Grodzi-
sko Dolne w woj. podkar-
packim oraz UM Lublin, 
UM Świdnik, UMiG Ponia-
towa i UG Konopnica w 
woj. lubelskim oraz oby-
watele, radni, pracodawcy 
i przedsiębiorcy pracujący 
bądź zamieszkali na tere-
nie wskazanych wyżej sa-
morządów. 

Wizyta w placówce w Laszczynach

Wizytę delegacji w naszej gminie zakończyło spotkanie w remizie w Miasteczku
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Osoby, które niedawno 
odwiedziły Urząd z pewno-
ścią zauważyły wprowa-
dzone zmiany w rozkładzie 
pomieszczeń. 

Przy okazji remontu po-
mieszczeń na parter prze-
niesiony został Referat Pla-
nowania Przestrzenne-
go Rolnictwa, Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska. Jest 
to jeden z najczęściej od-
wiedzanych referatów Urzę-
du. Załatwiamy tutaj m. in. 
sprawy z zakresu pozwoleń 
na budowę, numeracji nie-
ruchomości, rozgraniczeń i 
podziałów nieruchomości, 
pozwoleń na wycinkę drzew, 
najmu i dzierżawy nierucho-
mości gminnych czy sprawy 
z zakresu rolnictwa. Na par-

terze Urzędu już wcześniej 
znajdowały się podatki, ewi-
dencja ludności, Urząd Sta-
nu Cywilnego, kasa i ewi-
dencja działalności gospo-
darczej. Dzięki ostatnim 
zmianom większość spraw 
urzędowych załatwimy na 
parterze, bez potrzeby wspi-
nania się po niezbyt wygod-
nych schodach. 
Remontując systemem go-
spodarskim po kilka po-
mieszczeń rocznie zbliżamy 
się do momentu, że Urząd 
wewnątrz prezentuje się 
całkiem przyjemnie i współ-
cześnie. Nie można tego 
niestety powiedzieć o wyglą-
dzie zewnętrznym budynku. 
Jednak nie wystarczy samo 
wykonanie ocieplenia i ele-
wacji, bo budynek wyma-

ga gruntownej przebudowy 
m.in. ze względu na po-
trzebę dostosowania klatki 
schodowej do obowiązują-
cych przepisów budowla-
nych, wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych a 
także potrzebę utworzenia 
sali konferencyjnej. Na to z 
kolei potrzeba znacznych 
funduszy, które niestety w 
całości trzeba by pokryć ze 
środków własnych, gdyż nie 
ma programów, z których 
możnaby pozyskać pienią-
dze na ten cel. 
Bolączką z pewnością jest 
też niewystarczająca liczba 
miejsc parkingowych. Pod-
jęte zostały już działania w 
celu opracowania projektu 
kompleksowego zagospo-
darowania terenu wokół 
Urzędu, uwzględniającego 
parking i miejsce na rozbu-
dowę Urzędu. Po opracowa-

niu projektu parking będzie 
wykonany w pierwszej kolej-
ności.
Liczę, że wprowadzane 
zmiany wpływają pozytyw-
nie na jakość obsługi na-
szych klientów. Zdaję sobie 
też sprawę, że dla naszych 
gości i osób z zewnątrz 
Urząd jest niejako wizytów-
ką Gminy. Dlatego mam na-
dzieję, że mimo prowadzo-
nych kosztownych zadań 
inwestycyjnych, doczekamy 
się momentu, gdy budynek 
Urzędu i jego otoczenie uzy-
skają reprezentacyjny wy-
gląd. 
Zachęcam Państwa do zgła-
szania uwag i pomysłów 
odnośnie Urzędu jak i zago-
spodarowania otaczającego 
go terenu.

Grzegorz Potaczała

ZMIANY W URZĘDZIE

Zakończyły się wybory 
sołtysów i członków rad 
sołeckich. We wszystkich 
sołectwach mieszkańcy 
wybrali sołtysów na nową 
kadencję. W zdecydowa-
nej większości – w ośmiu 
sołectwach – sytuacja po-
zostaje bez zmian. 2 miej-
scowości ma nowych go-
spodarzy.

W niedzielę 10 kwietnia w 
sołectwie Grodzisko Dolne 
odbyło się ostatnie zebranie 
wyborcze. Tu sołtysem zo-
stał ponownie Tadeusz Kra-
jewski. Nowemu – staremu 
sołtysowi pogratulował Wójt, 
Jacek Chmura. 
W Opaleniskach kandy-
datów było trzech: Kubis 
Stanisław, Miś Agnieszka i 

Dądalska Alina. Mieszkań-
cy zadecydowali jednak, że 
zmian nie będzie. Po raz ko-
lejny sołtysem został Stani-
sław Kubis. 
Dwie kandydatury zgło-
szono na Podlesiu. Za do-
tychczasowego sołtysa śp. 
Stanisława Czecha wy-
startowała żona – Marze-
na Czech, która otrzymała 
42 głosy, pokonując Józefa 
Leję. W Laszczynach soł-
tysem został Dariusz Lizak, 
pokonując Dariusza Kojdra. 
Przez następne 4 lata na 
stanowisku sołtysa w Gro-

dzisku Nowym pozostanie 
Jan Bielecki. Zmian nie 
będzie i w pozostałych so-
łectwach. W Chodaczowie 
ponownie wybrano Stani-
sława Wojtynę, w Grodzisku 
Górnym Monikę Ślanda, a 
w Zmysłówce Kazimierza 
Bechtę. W Wólce Grodzi-
skiej sołtysem został powtór-
nie Krzysztof Dąbek, a w so-
łectwie Grodzisko – Tadeusz 
Mazurek. 

Wszystkim wybranym gratu-
lujemy. 

MH

WYBRANO 
GOSPODARZY SOŁECTW

Głosowanie w Grodzisku Nowym

Sołtys Krajewski wybrany został już po raz czwarty
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Przypominamy mieszkań-
com, że dowody osobi-
ste wydane w 2001 roku 
tracą ważność jeszcze w 
tym roku. Podobnie tracą 
ważność dowody osobiste 
wydane osobom niepełno-
letnim w 2006 roku (czyli 
5-letnie dowody osobiste).

Dowody osobiste są wy-
dawane osobom pełnolet-
nim na okres 10 lat. Nato-
miast dowody osobiste dla 
osób niepełnoletnich, które 
nie ukończyły 18 roku życia 
ważne są 5 lat od daty wy-
dania. Data, do kiedy doku-
ment pozostaje ważny jest 
określona na dowodzie oso-
bistym – w prawym dolnym 
rogu strony z fotografią.
Należy zawsze pamiętać o 
konieczności sprawdzenia 
terminu ważności dowodu 
osobistego. Wniosek o wy-

mianę dowodu trzeba złożyć 
30 dni przed upływem termi-
nu jego ważności.
Od 1 stycznia 2010 roku do-
wody osobiste są wydawa-
ne nieodpłatnie. Do wniosku 
o wydanie dowodu osobiste-
go należy dołączyć następu-
jące dokumenty:
• odpis skrócony aktu uro-
dzenia - w przypadku osób, 
które nie zawarły małżeń-
stwa,
• odpis skrócony aktu mał-
żeństwa,
• oraz dwie wyraźne i jedna-
kowe fotografie, odzwiercie-
dlające aktualny wizerunek 
osoby, której wniosek doty-
czy, przedstawiające tę oso-
bę bez nakrycia głowy i oku-
larów z ciemnymi szkłami w 
taki sposób, aby ukazywały 
głowę w pozycji lewego pół-
profilu i z widocznym lewym 
uchem. 

UWAGA: Do wniosku o po-
nowne wydanie dowodu 
osobistego nie załącza się 
odpisu aktu stanu cywilne-
go, jeżeli dane zawarte w 
dowodzie osobistym nie ule-
gły zmianie, a w dokumenta-
cji dowodowej znajdują się 
te odpisy, lub dokumenty te 
zostały sporządzone w urzę-
dzie stanu cywilnego miej-
sca, w którym osoba ubiega 
się o wydanie dowodu oso-
bistego.
Nieważny dowód osobisty 

nie spełnia swoich funkcji, 
czyli nie potwierdza na-
szej tożsamości i obywa-
telstwa m.in. w kontaktach 
z urzędem. Taki dokument 
jest bezużyteczny w ob-
rocie prawnym, ponieważ 
nie można się nim dłużej 
posługiwać. Nie załatwimy 
żadnych spraw w urzędzie 
czy na poczcie w kwestiach 
wymagających weryfikacji 
tożsamości, możemy mieć 
problem z uzyskaniem kre-
dytu bankowego. AB

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO

Początkiem kwietnia w 
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym nagrodzono pierw-
szych laureatów konkur-
su fotograficznego „Gro-
dzisko - cztery pory roku”. 
Organizatorami konkur-
su są Biblioteka oraz Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne. 

Konkurs trwa cały rok i bę-
dzie rozstrzygany w czerech 
etapach, zgodnie ze zmie-
niającymi się porami roku. 
Zamierzeniem organizato-
rów jest zachęcenie miesz-
kańców naszej gminy do za-
trzymania w kadrze pięk-
na ziemi grodziskiej w od-
słonach kolejnych pór roku. 

Zdjęcia mają przedstawiać 
piękno przyrody i krajobra-
zu, zabytki, ciekawe miej-
sca i obiekty inwestycyjne 
na terenie Gminy Grodzisko    
Dolne.
Prace z zakończonego I eta-
pu oceniała komisja, w skład 
której weszła redaktor „Ga-
zety Grodziskiej” i pracow-
nicy biblioteki. Nagrody w 
imieniu fundatora, Wójta 
Gminy wręczył Sekretarz – 

pan Grzegorz Potaczała. 
Główną wygraną w posta-
ci nawigacji GPS zdobyła 
Pani Monika Papak za zdję-
cie przedstawiające odbicie 
słońca na zalewem „Czy-
ste”. Drugie miejsce zajęła 
pani Magdalena Zagrodzka, 
która otrzymała drukarkę. 
Nagrodzone zdjęcie przed-
stawia ośnieżony wąwóz, 
charakterystyczny dla gro-
dziskiego krajobrazu. Trze-
cie miejsce i w nagrodę MP4 
zdobyła najmłodsza uczest-
niczka konkursu Aleksandra 
Cebulak. Ola zrobiła pięk-
ne zdjęcie leśnej drogi z ugi-
nającymi się pod ciężarem 
śniegu gałęziami drzew. 
Pozostali uczestnicy konkur-
su otrzymali nagrody książ-
kowe oraz pamiątkowe dy-
plomy. 
Przed nami jeszcze trzy ko-
lejne rundy konkursu foto-
graficznego. Termin składa-
nia prac w etapie wiosen-
nym upływa 15 czerwca. Już 
teraz zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

RC

ZIMA W OBIEKTYWIE

Laureaci pierwszego etapu konkursu fotograficznego
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Był papieżem nadziei dla 
chorych i opuszczonych, 
dla młodych i starszych. 
Był wzorem, który chciało 
się naśladować. 2 kwietnia 
2005 roku odszedł nasz 
ukochany Ojciec. Odszedł 
ale tak naprawdę nigdy 
nas nie opuścił. 
Na kilka dni przed beaty-
fiacją Sługi Bożego Jana 
Pawła II wspominamy 
pontyfikat Wielkiego Pola-
ka. Powracają Jego gesty, 
i wypowiedziane słowa do 
nas Polaków, w trakcie 
pielgrzymek do Ojczyzny. 
Udajmy się więc w podróż 
śladami naszego umiłowa-
nego papieża Jana Pawła 
II. 

Pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski 

Nadzieje Polaków w 1979 
roku na przyjazd do Polski 
swego papieża, ożyły, gdy 
okazało się, że papież z po-
dróżą apostolską udał się 
do Meksyku. Ludzie bardzo 
mocno wierzyli w przyjazd 
Jana Pawła II, twierdząc, że 
jeśli papież odwiedził inny 
kraj to z pewnością odwie-
dzi też swoją umiłowaną 
Ojczyznę. Zaczęło się wiel-
kie oczekiwanie. Ostatecz-
nie po wielu rozmowach z 
rządem władze kościelne 
otrzymały zgodę na piel-
grzymkę papieską do Polski. 
Ostatecznie ustalono termin 
przyjazdu papieża do Ojczy-
zny w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego 1979 roku. 
Pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski odbyła się 
w dniach od 2 – 10 czerw-
ca 1979 roku. Wtedy to w 
całej Polsce rozdzwoniły się 
dzwony w kościołach. W ten 
sposób cała Polska witała 
następcę św. Piotra, któ-
ry pierwszy raz przybył do 

swojej Ojczyzny. Papież po 
wyjściu z samolotu uklęknął 
i z pokorą ucałował swoją 
ziemię. 
Przyjęcie największego z 
Polaków w czasie pierwszej 
podróży do Polski nie było 
łatwe. Ówczesna władza ko-
munistyczna wprowadzała 
cenzurę i różnego rodzaju 
represje, nie obyło się też 
bez fałszywej propagandy by 
tylko zniechęcić wiernych do 
uczestnictwa w spotkaniach 
z polskim papieżem. Mimo 
wielkich trudności wierni byli 
zachwyceni Janem Paw-
łem II, jego nauczaniem i 
wielkim poczuciem humoru. 
Najważniejszym wydarze-
niem z pierwszej pielgrzymki 
papieża do swego rodzinne-
go kraju, była Msza Święta 
sprawowana na ówczesnym 
Placu Zwycięstwa. Wtedy to 
z ust papieża padły słowa, 
które na długi czas utkwiły 
w pamięci Polaków: (…) I 
wołam ja syn polskiej ziemi, 
a zarazem ja Jan Paweł II 
Papież wołam z głębi tego 
tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wo-
łam wraz z wami wszystki-
mi: Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! I 
odnowi oblicze ziemi. Tej 
Ziemi! Pierwsza pielgrzym-
ka Jana Pawła II do Polski 
trwała osiem dni. 
Druga pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski odbyła się 
w dniach 16 – 23 czerwca 
1983 roku. Papież pragnął 
przybyć do Ojczyzny, w 
której wprowadzony został 
stan wojenny. Na trasie piel-
grzymki nie mogło zabrak-
nąć Częstochowy. Punktem 
kulminacyjnym była Msza 
św. jubileuszowa, w której 
wzięło udział ponad milion 
pielgrzymów. Druga podróż 
papieska do Polski, była 
określana mianem trudnej. 

Spodziewano się, że Ojciec 
Święty weźmie w obronę 
więźniów politycznych, ludzi 
represjonowanych i interno-
wanych a także skrzywdzo-
nych przez komunistyczną 
władzę. I tak się stało, pa-
pież powiedział w czasie 
jednego z przemówień, mię-
dzy innymi, że chociaż życie 
w Polsce od wprowadzenia 
stanu wojennego, zostało 
poddane surowym rygorom, 
to nie przestaje wierzyć, że 
odnowa społeczna z porozu-
mień sierpniowych dojdzie 
do skutku. Echo papieskiej 
pielgrzymki miało miejsce w 
upolitycznionej prasie pań-
stwowej, w której pisano, 
że Jan Paweł II nie obiecy-
wał końca ciężkiej sytuacji, 
wręcz odwrotnie: przygo-
towywał społeczeństwo na 
dalszą walkę z systemem. 
Trzeci raz Jan Paweł II przy-
był do swojej Ojczyzny w 
czerwcu 1987 roku. W cza-

sie tej wizyty doszło do wielu 
wzruszających momentów. 
Na lotnisku Ojciec Święty 
ściskał ręce witających go 
rodaków, w Warszawie pod-
szedł do siedzącej z boku 
Matki Teresy z Kalkuty a w 
Majdanku modlił się z były-
mi więźniami. Także dzieci 
przeżyły wielkie wzruszenie, 
gdy w Łodzi Jan Paweł II 
osobiście udzielił im I Komu-
nii Świętej. 
Szczególną wymowę mia-
ły spotkania Jana Pawła z 
ludźmi pracy. Spotkał się 
z włókniarkami, rolnikami, 
hutnikami, górnikami, kole-
jarzami i rybakami. Bardzo 
wymowna stała się też mo-
dlitwa papieża przy grobie 
ks. Jerzego Popiełuszki w 
Warszawie, kiedy to papież 
po rozmowie z rodzicami 
księdza Jerzego długo trwał 
w milczeniu przy granitowym 
krzyżu. 
Czwarta podróż apostol-

WSPOMNIENIE O 
WIELKIM POLAKU - 
JANIE PAWLE II
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ska Jana Pawła II do Polski 
miała miejsce w 1991 roku. 
Składała się z dwóch eta-
pów: 1-9 czerwca i 13-16 
sierpnia. Polacy w 1991 roku 
witali papieża już w wolnym 
i niepodległym kraju. Pol-
ska stała na progu wielkich 
zmian społecznych, ustrojo-
wych i gospodarczych. 
Dni, kiedy papież był w kra-
ju, były dla Polaków okazją 
do odnowienia swej wiary i 
uświadomienia sobie pew-
nych wytycznych do życia, 
które z niej wynikają. Jan Pa-
weł II, omawiał poszczegól-
ne przykazania, przy okazji 
pobytu w różnych miastach 
na trasie swej pielgrzymki. 
Pielgrzymka ta miała też 
swój wymiar ekumeniczny, 
gdyż jej szlak wiódł w więk-
szości wzdłuż wschodniej 
granicy Polski, gdzie miesz-
kają wierni różnych wyznań 
i religii. Między innymi dla 
budowania wspólnego do-
bra odbyły się spotkania z 
grekokatolikami, ewange-
likami, Litwinami, Żydami, 
Białorusinami i Ukraińcami. 
Ojciec Święty nic nie na-
rzucał narodowi polskiemu, 
ale z ogromną troską radził, 
pouczał jak postępować w 
życiu. 
22 maja 1995 roku, papież 
na jeden dzień przyleciał do 
Polski, będąc z pielgrzym-
ką w Czechach. Głównym 
celem było odwiedzenie 
rodzinnych stron św. Jana 
Sarkandra, którego papież 
dzień wcześniej kanonizo-
wał w Ołomuńcu. Tą krótką 
wizytę w swym rodzinnym 
kraju Ojciec Święty rozpo-
czął od przelotu nad Herma-
nicami, koło Skoczowa. Na 
zgromadzoną tam młodzież 
spadły jakby z nieba różań-
ce papieskie. Dziękczynną 
Eucharystię papież sprawo-
wał na Kaplicówce w Sko-
czowie. Podczas homilii Jan 
Paweł II zaapelował o ludzi 
sumienia, ludzi którzy będą 
wymagać od siebie, podno-
sić się z własnych grzechów 
i cały czas się nawracać. 

Swoją podróż po Beskidzie 
Żywieckim 
papież zakończył w Żywcu, 
gdzie podczas spotkania z 
wiernymi wspominał minio-
ne lata i tą okolicę w której 
często przebywał.
VI podróż apostolska Jana 
Pawła II do Polski, miała 
miejsce od 31 maja do 10 
czerwca 1997 roku, był to 
czas przygotowań do Wiel-
kiego Jubileuszu Chrze-
ścijaństwa. Ojciec Święty 
przybył do Polaków zagu-
bionych w okresie przemian 
gospodarczych, społecz-
nych i politycznych. Każdy 
potrzebował wskazówek jak 
korzystać z wolności i jak ją 
budować by nie stała się za-
grożeniem. 
Hasłem przewodnim piel-
grzymki z 1997 roku, była 
troska o człowieka biedne-
go, pozbawionego pracy i 
godności a także zagubio-
nego w sferze przemian. 
Jan Paweł II zwrócił się 
z apelem do rodaków, by 
wszyscy umieli przekładać 
miłość Chrystusa na miłość 
do bliźniego. Sprawując Eu-
charystię na Wielkiej Krokwi 
w Zakopanem apelował do 
Polaków, by nie wstydzili się 
krzyża, by zawsze go bronili 
i podejmowali każdego dnia 
na nowo. Przypomniał tak-
że o tym, że krzyż to znak 
godności chrześcijańskiej, 
narodowej tożsamości i jest 
znakiem miłości Boga do 
człowieka. 
VII podróż Jana Pawła II do 
Polski odbyła się w dniach 
od 5 do 17 czerwca 1999 
roku. 
Po latach, wielu uznało tą 
wizytę za „podróż senty-
mentalną”.
W historii zapisały się nie 
mające końca rozmowy, 
głównie z młodzieżą, szcze-
gólnie w Wadowicach i w 
Krakowie. 
Wizyta papieska z 1999 
roku to kontynuacja kate-
chez wygłoszonych w cza-
sie podróży z 1997 roku. 
Świadectwem tej pielgrzym-

ki, oprócz słów papieskich 
było cierpienie, które na tra-
sie pielgrzymki dosięgło pa-
pieża. Papież jednak pojawił 
się w Gliwicach, ku wielkiej 
radości zebranych i oczeku-
jących na niego wiernych. 
Trudne sprawy życia poli-
tycznego i społecznego pa-
pież podjął szczególnie w 
polskim parlamencie i w 
Gdańsku. Wśród wielu ho-
milii znalazły się te, poświę-
cone trosce o historię 
i o obowiązkach wynikają-
cych z niej dla przyszłości. 
Papież podkreślał między 
innymi, że nie ma: wolności 
bez solidarności, nie ma mi-
łości bez wolności. 
Ostatnia, ósma podróż Jana 
Pawła II do swojej Ojczyzny, 
miała miejsce w dniach od 
16 do 19 sierpnia 2002 roku. 
Istotnym momentem tej 
podróży było poświęcenie 
Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego 
w Łagiewnikach i zawierze-
nie Miłosierdziu Bożemu ca-
łego świata. Krzysztof Do-
rosz w swoim artykule pi-
sze, że osoba Jana Pawła 
II podczas swojej ostatniej 
pielgrzymki przyciągnęła 
uwagę wszystkich Polaków, 
bez względu na wyznawa-
ną przez nich wiarę i zaan-
gażowanie religijne. Papież 
będąc coraz starszy, stawał 

się wszystkim coraz bliższy. 
Podczas ostatniej podróży 
bardziej przemawiały gesty 
niż słowa papieża. 
Ograniczone w sposób 
znaczny siły fizyczne nie 
przeszkodziły Ojcu Święte-
mu w cieszeniu się życiem 
i w pokazaniu, że jest czło-
wiekiem, który umie się cie-
szyć z życzliwości swoich 
rodaków. 
Papież z Polski, był także 
człowiekiem wielkiego re-
alizmu politycznego. Prze-
strzegał naród przed zatra-
ceniem własnej tożsamości 
i tradycji narodowej, gdy już 
Polska wstąpi do krajów Unii 
Europejskiej. Wzywał też 
Polaków, by nie postrzega-
li jednoczącej się Europy 
jako pewne zagrożenie dla 
wartości religijnych i ducho-
wych, ale jako okazję do po-
dzielenia się z innymi warto-
ściami, które posiadamy. 
Papież uczył także naród 
dziecięcej modlitwy do Mat-
ki Bożej i zawierzył jej swoje 
życie i posługę, prosił o siły 
by do końca wypełnił zada-
nie jakie zlecił mu Chrystus, 
zawierzył jej Kościół, naród 
i siebie samego. Pozostawił 
po sobie wielką spuściznę. 
Obyśmy tylko potrafili z niej 
odpowiednio korzystać. 

RG

Niektórzy mieli szczęście otrzymać błogosławieństwo 
z rąk samego Ojca Świętego 
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CZESŁAWA KULPA: W cią-
gu 27 lat pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II mia-
łam okazję uczestniczyć w 
kilku pielgrzymkach. Każ-
de spotkanie z papieżem 
było dla mnie wielkim prze-
życiem. Najczęściem myśla-
mi powracam jednak do piel-
grzymki do Rzymu. 

Był rok 1993. Rano zadzwo-
niła do mnie Krysia Sander 
z pytaniem, czy nie pojecha-
łabym z nią do Rzymu. Oka-
zało się, że nasza kuzyn-
ka, która pracuje na uczel-
ni w Krakowie i zajmuje się 
organizacją wyjazdów dla 
osób niepełnosprawnych, 
ma jeszcze wolne miejsca 
na pielgrzymkę do Rzymu. 
W trakcie Mszy na Placu 
Św. Piotra papież miał wy-
nieść ma ołatrze 5-osób, w 
tym naszą s. Faustynę Ko-
walską. 
Po chwili zastanowienia zgo-
dziłam się. Pojechałyśmy we 
trzy: ja, Krysia i jej córka Ela. 
Jechałyśmy z pięćdziesię-
cioosobową grupą z Krako-
wa. W autokarze siedziałam 
za dziewczynami. Nagle 
podszedł do mnie jakiś star-
szy, siwy pan w okularach i 
zapytał czy może się przy-
siąść. Zgodziłam się, ale w 

myślach zastanawiałam się 
dlaczego wybrał właśnie 
mnie skoro były jeszcze wol-
ne miejsca w autobusie. Za-
częliśmy rozmawiać i nagle 
zapytał, czy mogłabym się 
nim zaopiekować w trakcie 
pielgrzymki. Zdziwiłam się 
bardzo i zapytałam co ma na 
myśli. Wtedy powiedział, że 
jest niewidomy i potrzebuje 
przewodnika. Oczywiście 
nie mogłam odmówić. Te-
raz sądzę, że to chyba Boża 
Opatrzność postawiła go na 
mojej drodze.

Na Placu Świętego Piotra 
nasza przewodniczka pode-
szła do nas i oznajmiła, że 
osoby niewidome i ich opie-
kuni mają miejsca siedzące 
w pierwszym rzędzie. Gdy 
tylko dowiedziałam się, że 
będziemy siedzieć przed sa-
mym ołtarzem, zrobiło mi się 
gorąco. Ale poszliśmy. Po 
chwili rozpoczęła się Msza.
Czuło się obecność świę-
tych na placu. Po uroczysto-
ściach padł komunikat, że 
Ojciec Święty udzieli oso-
bom niepełnosprawnym i ich 

opiekunom błogosławień-
stwa. Nie mogłam uwierzyć 
w to co usłyszałam. Pamię-
tam jak dziś co sobie wte-
dy pomyślałam: Ja z takiej 
małej wioski, taki grzesznik, 
pierwszy raz przyjechać do 
Rzymu i doznać takiego za-
szczytu. To jest po prostu nie 
możliwe. 
Podeszliśmy całą grupą i 
czekaliśmy w kolejce do bło-
gosławieństwa. Serce biło 
mi coraz mocniej. Na doda-
tek, mój „cichy wielbiciel”, bo 
tak nazwałam mojego towa-
rzysza, ciągle pytał jak bli-
sko jest Ojciec Święty. 
Gdy podszedł do mnie pa-
pież i uścisnęłam mu rękę, 
poczułam jakby spadł ze 
mnie pancerz. Poczułam 
się lżejsza, wydawało mi się 
wręcz, że frunę. Patrzyłam 
na niego jak w obrazek i nie 
mogłam uwierzyć, że sam 
Ojciec Święty udziela mi bło-
gosławieństwa. Czułam ra-
dość serca i duszy. To tak ja 
bym rozpoczynała wszystko 
od nowa. Niesamowicie głę-
bokie przeżycie. Wracając 
nie mogłam przestać o tym 
myśleć. Na pamiątkę otrzy-
małam obrazek i różaniec 
pobłogosławiony przez Ojca 
Świętego. 

MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM

KRYSTYNA SANDER: 
Papieskie pielgrzymki do 
Polski zawsze gromadziły 
milionowe tłumy. Spotka-
nia z Ojcem Świętym były 
niesamowitym przeżyciem 
duchowym. Czuło się moc i 
jedność wśród pielgrzymów. 
Miałam to szczęście uczest-
niczenia w kilku pielgrzym-
kach papieża Polaka. 

Najgłębiej przeżyłam spo-
tkanie z Janem Pawłem II 
podczas jego ostatniej piel-
grzymki do Polski. W 2002 
roku Ojciec Święty poświęcił 
wówczas Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. 

Byliśmy wtedy całą rodziną 
w Krakowie. Była niedzie-
la. Ojciec Święty zatrzymał 
się obok kościoła św. Piotra 

i Pawła. Staliśmy w odległo-
ści 2-3 metrów. Pamiętam, 
że popatrzył na nas i udzielił 
nam błogosławieństwa. Był 
to bardzo wzruszający mo-
ment. 
Mocno utkwiła mi w pamięci  
pielgrzymka do Skoczowa 
(1995r.). Jechaliśmy całą 
noc. Pamiętam, że bardzo 
wtedy padało. Na miejscu 
przywitało nas słońce, ale 
na placu, na którym miało 
odbyć się spotkanie z Ojcem 
Świętym było straszne błoto. 
Spotkałam wtedy francisz-
kanów z Krakowa. Mieli tak 
mocno umorusane w bło-
cie habity, że nie mogli ich 
unieść. 

Kolejne spotkanie z Ja-
nem Pawłem II to rok 1999 
i Krakowskie Błonie. Było to 
wyjątkowo wzruszające spo-
tkanie z papieżem - bez pa-
pieża. Padał rzęsisty deszcz 
i było bardzo zimno. Pa-
m i ę t a m to dramatyczne 
o c z e k i -wanie wiernych 
na Ojca Świętego, który nie 
pojawił się ze względu na 
stan zdrowia. Fragmenty 
homilii nieobecnego na tej 
mszy papieża odczytał Kar-
dynał Franciszek Machar-
ski. Wszyscy wtedy płakali. 
Mimo iż fizycznie nie było 
Go z nami, mocno czuliśmy 
jego obecność duchową. 



11Gazeta z Grodziska i okolic 4/2011

- AKTUALNOŚCI - 

W przeddzień ogłoszenia 
Jana Pawła II błogosła-
wionym wszyscy wracamy 
myślami do postaci Pa-
pieża. Wspominamy Jego 
wielkie zasługi dla Kościo-
ła na całym świecie, ale 
także myślimy o Nim jako 
o skromnym, uśmiechnię-
tym, dobrym człowieku. 

Myślę, że młodzi ludzie naj-
bardziej pamiętają, jak bar-
dzo Papież kochał młodzież, 
jak potrafił cieszyć się i ba-
wić, z jakim wzruszeniem 
opowiadał o swoich młodych 
latach. Dlatego moje wspo-
mnienie o Ojcu Świętym 
chciałabym poświęcić mło-
dości Karola Wojtyły i przy-
pomnieć kilka faktów, które 
szczególnie dla nastolatków 
mogą wydać się ciekawe.
Karol Józef Wojtyła urodził 
się 18 maja 1920 roku w 
Wadowicach. Jako dziecko 
uczęszczał do przedszko-
la sióstr nazaretanek, a póź-
niej do szkoły powszechnej. 
A klasy były wtedy bardzo 
liczne – około 60 uczniów w 
każdej. Karol wszystkie czte-
ry klasy szkoły powszechnej 
ukończył wyłącznie z ocena-
mi bardzo dobrymi na świa-
dectwie. Zawsze był kole-
żeński i wyróżniał się zdolno-
ściami. Mama, jak to wszyst-
kie mamy, mocno wierzyła w 
wyjątkowość swojego synka 
i podobno często powtarza-
ła:,,Loluś będzie kiedyś wiel-
kim człowiekiem”. Karol był 

podobny do mamy, odzie-
dziczył po niej nie tylko rysy, 
ale też optymizm i współczu-
cie dla innych.
W dniu 25 maja Karol przy-
stąpił do Pierwszej Komunii 
Świętej. Wtedy jego mama 
już nie żyła i w przygotowa-
niach pomagała mu zaprzy-
jaźniona rodzina Pukłów. W 
trudnych czasach zabrakło 
białych bucików, w których 
dzieci przystępowały do ko-
munii i Karol musiał ubrać 
dziewczęce buty na pase-
czek, co zostało uwiecznio-
ne na zdjęciach. 
Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej, Karol rozpoczął 
naukę w I Państwowym Gim-
nazjum Męskim im. Marcina 
Wadowity w Wadowicach. 
Chłopiec miał tutaj dwa razy 
więcej godzin łaciny i greki 
niż języka polskiego. W gim-
nazjum w każdej klasie było 
około 50 uczniów. Pierwszą 
ważną funkcją w życiu Karo-
la był jego wybór na sołtysa 
klasy II.
Karol i jego ojciec byli biedni 
i musieli żyć bardzo skrom-
nie. W czasie nauki w gim-
nazjum śniadanie przygo-
towywała chłopcu szkolna 
woźna, a na obiady uczęsz-
czał z tatą do jadłodajni.
Kiedy Karol był w piątej kla-
sie, jeden z wścibskich kole-
gów odkrył, że pisze on wier-
sze i ogłosił tę wiadomość w 
całej szkole. Już wtedy przy-
szły papież aktywnie uczest-
niczył w rozmaitych przed-
stawieniach teatralnych i z 
chęcią recytował wiersze. 
Ciągle też na jego świadec-
twie widniały same oceny 
bardzo dobre. Dopiero na 
świadectwie maturalnym po-
jawiły się dwie oceny dobre: 
z historii i fizyki z chemią. 
Jak każdy młody człowiek 
miał też i Karol różne przy-
gody. Pewnego dnia, będąc 
w stołówce o mało nie stracił 
życia, kiedy jeden z kolegów 
wymierzył do niego z pisto-
letu i kula minimalnie prze-

leciała obok głowy Karola. 
Jako wielbiciel piłki nożnej 
chętnie korzystał z okazji, by 
wraz z kolegami rozgrywać 
mecze. Pewnego razu wybił 
nawet piłką okno w kościele 
parafialnym.
W 1938 roku Karol przystą-
pił do egzaminu dojrzałości 
i zdawał na egzaminie reli-
gię, język polski, język łaciń-
ski, język grecki, język nie-
miecki. Ze wszystkich przed-
miotów uzyskał oceny bar-
dzo dobre. Nawet w doro-
słym życiu zdarzały mu się 
zabawne wpadki, które za-
wsze kwitował uśmiechem. 
Jedna z nich dotyczy okre-
su, gdy był wykładowcą na 
uniwersytecie. Przyszły pa-
pież miał do swojej osoby 
ogromny dystans:
,,Była sesja zimowa. Czeka-
liśmy na ks. prof. K. Wojty-
łę, który miał egzaminować 
z etyki. Po dwóch godzinach 
wszyscy rozeszli się do do-
mów, poza jednym kolegą 
księdzem, który przez cały 
semestr nie był na ani jed-
nym wykładzie ks. prof. Woj-
tyły, gdyż w tym czasie wy-
jeżdżał na wystawy malar-
stwa do Warszawy. Ksiądz 
Profesor prosto z opóźnio-
nego pociągu przyszedł pod 
salę egzaminacyjną. Wyglą-
dał bardzo młodo, nie wy-
różniał się wizualnie wśród 
księży studentów, którzy byli 
parę lat młodsi od niego. 
Ksiądz student pyta K. Woj-
tyłę, którego wcześniej nie 
widział na oczy:
– Stary, ty też na egzamin?
– Tak – odpowiedział zgod-
nie z prawdą Ksiądz Pro-
fesor, nie dodając ważne-
go szczegółu, że w charak-
terze egzaminatora. Ksiądz 
student zaczął ubolewać 
nad spóźnieniem egzami-
natora, a tenże w mig zo-
rientował się, że czekający 
nie uczęszczał na wykłady. 
Usiadł obok niego i zaczę-
li godzinną rozmowę zwią-
zaną z zagadnieniami ety-

ki, które były przedmiotem 
wykładów. Ksiądz student z 
podziwem popatrzył na ks. 
Wojtyłę i stwierdził:
– Stary, jak ty jesteś obku-
ty! Proszę cię, jeśli przyj-
dzie Ksiądz Profesor, to nie 
wchodź przede mną na eg-
zamin, bo z pewnością ob-
leję!
– Dobrze – zgodził się po-
kornie ks. Wojtyła – ale po-
wiedz mi szczerze, dlaczego 
nie byłeś na ani jednym wy-
kładzie?
– Bo wiesz, panuje po-
wszechna opinia, że jego 
wykłady są bardzo trudne i 
wręcz abstrakcyjne, ale gdy-
by miał taki dar przekazywa-
nia wiedzy jak ty, to słuchał-
bym go z największą przy-
jemnością.
– Dobrze, to daj indeks – po-
wiedział Ksiądz Profesor.
– Co ty, żarty sobie stroisz? 
– zapytał ksiądz student, na 
co usłyszał:
– Daj indeks, jestem Wojty-
ła – i Ksiądz Profesor wpisał 
oniemiałemu z przerażenia 
koledze 4+, z uwagą, by 
jednak w przyszłym seme-
strze zaczął uczęszczać na 
wykłady, by samemu wyro-
bić sobie sąd o wykładowcy. 
Tym pozornie małym wyda-
rzeniem, o którym dowie-
dzieliśmy się natychmiast, 
zyskał taką sympatię, że 
bariera iluzorycznego stra-
chu została pokonana na 
zawsze...”
Myślę, że każdy zgodzi się, 
że Karol Wojtyła, a później 
Jan Paweł II, był wymarzo-
nym dla każdego nauczycie-
la, głodnym wiedzy uczniem; 
dobrym i mądrym nauczy-
cielem, ale nade wszystko 
oddanym wychowawcą. Sło-
wem: wzorem do naślado-
wania i ,,żywym przykładem”  
dla każdego. My, uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym, 
chcemy go naśladować i 
,,jego śladem piąć się aż po 
zwycięstwo”!

Karolina Czerwonka

JAN PAWEŁ II - NASZ AUTORYTET
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Jak manifestujemy swój 
patriotyzm? Czym są dla 
nas symbole narodowe? 
Kim jest dzisiejszy patrio-
ta? To pytania które czę-
sto powracają przy oka-
zji narodowych rocznic. 2 
maja obchodzić będziemy 
Dzień Flagi. 

Wiele osób w tym dniu ma-
nifestuje swój patriotyzm i 
podkreśla więź z własnym 
krajem. Najczęściej robi się 
to poprzez wywieszenie flagi 
narodowej na urzędach i do-
mach prywatnych. 
Do flagi podchodzimy jed-
nak z dystansem. W naszym 
otoczeniu rzadko gdzie 
można ujrzeć wywieszoną 
flagę mimo, że jest to oby-
watelski obowiązek. I chodź 
dziś nic nie przeszkadza w 
uroczystym obchodzeniu 
świąt narodowych, nikła jest 
świadomość wagi takiego 
postępowania. 

Cztery lata temu Sejm usta-
nowił nowe święto państwo-
we - Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, które ob-
chodzone jest 2 maja. Dzień 
między Świętem Pracy a 
Świętem Konstytucji 3 Maja 
został wybrany nieprzypad-
kowo. To właśnie w czasach 
PRL władze dbały o to, by 
po 1 maja flagi państwowe 
były zdejmowane z polskich 
domów, bo w 1951 roku 
święto 3 maja, uznane za 
burżuazyjne - zostało zde-
legalizowane przez władze 
komunistyczne.
Uszanujmy więc narodowe 
rocznice i uczyńmy z nich 
autentyczne święta. Liczy 
się każdy gest, dlatego za-
chęcamy, aby biało-czerwo-
na flaga pojawiła się na każ-
dym budynku. Nie wstydźmy 
się być Polakami. Pierwszy 
test z naszego patriotyzmu  
w maju. 

MH

SIĘGAJMY PO 
SYMBOLE NARODOWE

BEZPŁATNA POMOC W WYPEŁNIANIU 
WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Rolnicy z terenu Gminy Grodzisko Dolne mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności 
obszarowe na rok 2011. Codziennie w godzinach pracy urzędu w pokoju numer 6, dwóch stażystów udziela pomocy w 
wypełnianiu wniosków obszarowych. 
Ponadto informujemy, że bezpłatna pomoc rolnikom w zakresie wypełniania wniosków na dopłaty będzie udzielana        
we wszystkich sołectwach gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

LP. MIEJSCOWOŚĆ
LOKALIZACJA 

Miejsce wypełnienia 
wniosku

TERMIN GRODZINY

1. Grodzisko Dolne Urząd Gminy codziennie do 
16.05.2011r. 730-1530

2. Grodzisko Nowe Budynek Wiejski 20.04.2011r. 800-1400

3. Grodzisko Górne Remiza OSP 26.04.2011r.
27.04.2011r. 800-1400

4.
Opaleniska
Zmysłówka

Podlesie

Szkoła Podstawowa w 
Opaleniskach 28.04.2011r. 800-1400

5. Wólka Grodziska Szkoła Podstawowa 29.04.2011r.
30.04.2011r.

800-1500

800-1400

6. Chodaczów
Laszczyny

Remiza OSP 
w Chodaczowie 06.05.2011r. 800-1500



13Gazeta z Grodziska i okolic 4/2011

- AKTUALNOŚCI - 

Zdarzenia zaistniałe na tere-
nie działania Posterunku Po-
licji w Grodzisku Dolnym w 
miesiącu marcu 2011r.

KRADZIEŻE 
• W dniu 12.03.2011r. miesz-
kaniec Grodziska Górnego 
zawiadomił o kradzieży cegły 
złożonej na jednej z jego dzia-
łek w Grodzisku Górnym. Kra-
dzież ta miała mieć miejsce 
w okresie od lutego 2011r. do 
12.03.2011r. W wyniku prze-
stępstwa pokrzywdzony poniósł 
straty w wysokości około 700 zł. 
Postępowanie w dalszym ciągu 
prowadzi Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo to zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.

PRZESTĘPSTWO PRZECIW-
KO RODZINIE I OPIECE
• W marcu 2011r. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
otrzymał materiały z Prokuratu-
ry Rejonowej w Leżajsku celem 
przeprowadzenie postępowań 
sprawdzających w sprawie nie-
wywiązywania się z obowiązku 
alimentacyjnego mieszkańców  
miejscowości Grodzisko Dolne, 
Grodzisko Górne, Wólka Gro-
dziska wobec własnych dzieci.
Art. 209 §1 KK mówi Kto upor-
czywie uchyla się od wykonania 
ciążącego na nim z mocy usta-
wy lub orzeczenia sądowego 
obowiązku opieki przez nieło-

żenie na utrzymanie osoby naj-
bliższej lub innej osoby i przez 
to naraża ją na niemożność 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2.

PRZESTĘPSTWA DROGOWE
• W dniu 08.03.2011r.  policjan-
ci pracujący na drogach naszej 
gminy w miejscowości Grodzi-
sko Dolne  zatrzymali nietrzeź-
wego  kierującego, który jechał 
rowerem będąc pod wpływem 
alkoholu. Rowerzysta  miał po-
nad 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. 
Zgodnie z art. 178a§2 KK   Kto, 
znajdując się w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środ-
ka odurzającego, prowadzi na 
drodze publicznej lub w strefie 
zamieszkania inny pojazd niż 
pojazd mechaniczny podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku. W tym też  przy-
padku sprawca  odpowie  przed 
sądem za przestępstwo drogo-
we.

PRZESTĘPSTWA PRZECIW-
KO WOLNOŚCI
• 15.03.2011r. policjanci z Po-
sterunku Policji w Grodzisku 
Dolnym przyjęli od mieszkań-
ca Laszczyn zawiadomienie o 
przestępstwie kierowania wo-
bec jego osoby gróźb karalnych 

przez mieszkańca Gniewczyny 
Łańcuckiej. W powyższej spra-
wie Posterunek Policji w Gro-
dzisku Dolnym  wszczął docho-
dzenie z art. 190 & 1 KK. 
Art. 190.§1. Kto grozi innej 
osobie popełnieniem przestęp-
stwa na jej szkodę lub  
szkodę osoby najbliższej, jeżeli 
groźba wzbudza w zagrożonym 
uzasadnioną obawę, że będzie 
spełniona, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 

lat 2.
Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, mogące się 
przyczynić do wykrycia spraw-
ców przestępstw proszone są 
o pilny kontakt z Posterunkiem 
Policji w Grodzisku Dolnym tel.  
17 2406371 bądź Komendą Po-
wiatową Policji w Leżajsku tel. 
17 2406310 lub 997.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA POLICYJNA

JAK ROZPOZNAĆ RACHMISTRZA SPISOWEGO
Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Potrwa do końca czerwca. Od 8 kwietnia rachmi-
strzowie spisowi mogą zapukać do naszych mieszkań, po to by przeprowadzić wywiady. Przypominamy, że rachmistrz 
wykonujący czynności spisowe jest chroniony jak funkcjonariusz publiczny.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca, na 
terenie całego kraju. Już od 8 kwietnia rachmistrzowie spisowi będą spotykać się z mieszkańcami, po to by przepro-
wadzać z nimi wywiady bezpośrednie. Będą wprowadzać dane, korzystając z przenośnych urządzeń elektronicznych 
wyposażonych w konieczne do tego aplikacje. Rachmistrz spisowy jest osobą specjalnie do tego celu przeszkoloną. 
Podczas pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię 
i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, 
który wydał identyfikator.
Należy pamiętać, że rachmistrzowie spisowi działają na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. Obowiązuje ich w tym zakresie tajemnica statystyczna. 
Rachmistrzowi wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funk-
cjonariuszy publicznych.

POLICJA OSTRZEGA 
PRZED OSZUSTAMI

Policjanci apelują do starszych 
osób, aby uważały na oszustów, 
którzy wyłudzają pieniądze, poda-
jąc się za krewnych. Prosimy o za-
chowanie szczególnej ostrożności, w przypadkach, 
gdy dzwonią do nas osoby podające się za człon-
ków naszych rodzin i proszą o pożyczenie pieniędzy 
na różne cele, tym bardziej, gdy po pieniądze mają 
przyjść inne osoby niż te z którymi rozmawialiśmy 
przez telefon. 
Apelujemy, aby przed pożyczeniem pieniędzy skon-
taktować się z rodziną najlepiej pod znany nam nu-
mer telefonu, potwierdzając informację o pożycze-
niu pieniędzy. 
Policja  przypomina, że tzw. metoda na wnuczka, to 
jedna z najpopularniejszych wśród oszustów meto-
da oszukiwania osób w podeszłym wieku.

Jak ustrzec się przed oszustami?
• nie wpuszczać do domu obcych osób,
• nie dawać lub pożyczać pieniędzy obcym osobom,
• o każdym podejrzanym telefonie odnośnie poży-
czenia pieniędzy pilnie powiadomić Policję dzwo-
niąc pod nr telefonu 997.
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Od 1 kwietnia do 30 czerw-
ca 2011r., prowadzony jest 
Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań. 

Powszechny spis ludności 
i mieszkań w 2011r. (NSP 
2011) jest pierwszym spi-
sem powszechnym od cza-
su, kiedy Rzeczpospolita 
Polska stała się państwem 
członkowskim Unii Europej-
skiej. 

Cel spisu
Spis powszechny dostarcza 
najbardziej szczegółowych 
informacji o liczbie ludności, 
jej terytorialnym rozmiesz-
czeniu, strukturze demogra-
ficzno–społecznej i zawo-
dowej, a także o społecz-
no–ekonomicznej charakte-
rystyce gospodarstw domo-
wych i rodzin oraz o ich za-
sobach i warunkach miesz-
kaniowych na wszystkich 
szczeblach podziału teryto-
rialnego kraju: ogólnokra-
jowym, regionalnym i lokal-
nym.
Z jakich tematów będą 
zbierane dane
W spisie powszechnym 
będą zebrane dane z nastę-
pujących tematów badaw-
czych:
• stan i charakterystyka de-
mograficzna ludności, 
• edukacja, 
• aktywność ekonomiczna 
osób, dojazdy do pracy,
• źródła utrzymania osób,
• niepełnosprawność,
• obywatelstwo,
• migracje wewnętrzne i za-
graniczne,
• narodowość i język oraz 
mniejszości narodowe i et-
niczne,
• wyznanie (przynależność 
do kościoła lub związku wy-
znaniowego),
• gospodarstwa domowe i 
rodziny,
• stan i charakterystyka za-
sobów mieszkaniowych

Kiedy się odbędzie i kogo 

dotyczy spis powszechny
W dniach od 1 do 17 marca 
2011 r. w ramach prac przy-
gotowawczych przeprowa-
dzony został przez rachmi-
strzów spisowych obchód 
przedspisowy. Natomiast 
wywiady w terenie rachmi-
strzowie spisowi prowadzą 
od 8 kwietnia do 30 czerwca. 
Spisem zostaną objęte oso-
by stale zamieszkałe i cza-
sowo przebywające w 
mieszkaniach, budynkach 
i pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami oraz 
osoby bezdomne, a także 
mieszkania, budynki, obiek-
ty zbiorowego zakwaterowa-
nia.
Osoby przekazujące dane 
w ramach spisu zobowią-
zane są udzielać ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi. Nie-
które informacje jak np. do-
tyczące wyznania, planowa-
nia rodziny, będą zbierane 
na zasadzie dobrowolności. 

Jak dokonać spisu
Obywatele mogą spisać się 
trzema metodami: tradycyj-
nie, czyli przez rachmistrza 
(od 8 kwietnia do 30 czerw-
ca), metodą telefoniczną (od 
8 kwietnia do 30 czerwca) i 
po raz pierwszy, samospi-
sem internetowym (od 1 
kwietnia do 16 czerwca). 

Jak sprawdzić rachmistrza
Do przeprowadzenia wy-
wiadów spisowych w tere-
nie, upoważnia rachmistrza 
identyfikator zawierający 
jego zdjęcie, imię i nazwisko, 
pieczęć urzędu statystycz-
nego i pieczątkę imienną z 
podpisem dyrektora urzędu 
statystycznego, który wydał 
identyfikator wraz z dowo-
dem osobistym. 
Jeśli do naszych drzwi zapu-
ka osoba, która przedstawi 
się jako rachmistrz, mamy 
prawo ją wylegitymować. 
Gdy legitymacja wydaje nam 

się fałszywa, powinniśmy 
zadzwonić do urzędu gminy, 
gdzie uzyskamy potwierdze-
nie, czy człowiek o danym 
nazwisku jest rzeczywiście 
rachmistrzem spisowym.
W ramach bezpieczeń-
stwa na okres spisu zosta-
ły uruchomione także spe-
cjalne infolinie. By zwe-
ryfikować dane osobowe 
rachmistrzów można za-
dzwonić pod numer: 800 
800 800 (bezpłatnie z tele-
fonów stacjonarnych) i 22 
44 44 777 (z komórek, płat-
ne zgodnie z cennikiem 
operatorów).
Na terenie Gminy Grodzisko 
Dolne mamy 4 rachmistrzów 
spisowych, a są nimi: Sal-
wach Małgorzta, Kiełbicka 
Agata, Joniec Grzegorz, 
Majkut Stanisław.
Zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców gminy o 
współpracę z rachmistrzami. 
Dane uzyskane od respon-
dentów są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie 
w ramach tajemnicy staty-
stycznej. Rachmistrzowie 
posługują się terminalem 
mobilnym, na którym uzu-
pełniają wszystkie pozyska-
ne od respondenta informa-
cje. Jedyną formą zbierania 
danych podczas spisu jest 
forma elektroniczna.

TRWA SPIS POWSZECHNY - SPISZ SIĘ I TY

TURKI 
W WIELOPOLU

Tegoroczna VIII Ogólnopol-
ska i XIX Podkarpacka Pa-
rada Straży Wielkanocnych 
„Turki 2011” odbędzie się w 
Wielopolu Skrzyńskim. 
W związku z beatyfika-
cją papieża Jana Pawła II,      
która odbędzie się 1 maja 
2011r. termin Parady zo-
stał przesunięty na dzień 15 
maja 2011r. 
Paradę poprzedzi uroczy-
sta Msza Św. o godz. 11.00. 
Natomiast od 13.00 do 17.00 
trwać będą pokazy musztry.



15Gazeta z Grodziska i okolic 4/2011

W związku ze zgłoszenia-
mi dotyczącymi niepra-
widłowości w zakresie 
utrzymania czystości i 
porządku na nierucho-
mościach położonych na 
terenie Gminy Grodzisko 
Dolne, zwracamy się do 
mieszkańców z apelem 
o utrzymanie porządku i 
czystości na terenie swo-
ich posesji. 

W tym zakresie obowiązują 
mieszkańców przepisy usta-
wy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz ,,Re-
gulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne”.
Zgodnie z zapisami znaj-
dującymi się w powyższych 
aktach prawnych, każdy 
właściciel posesji jest zobo-
wiązany m.in. do:
• utrzymania porządku i czy-

stości oraz należytego stanu 
sanitarno - higienicznego i 
estetycznego nieruchomo-
ści,
• uprzątania błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości 
oraz usuwania gałęzi drzew 
i krzewów zwieszających się 
nad chodnikami i drogami 
publicznymi,
• wyposażenia nieruchomo-
ści w pojemniki na odpady 
(lub worki) i systematyczne 
ich opróżnianie, utrzymania 
miejsca ustawienia pojem-
ników/worków w czystości 
i porządku oraz  zbierania 
odpadów w sposób selek-
tywny,
• gromadzenia nieczystości 
płynnych w odpowiednio za-
bezpieczonych, szczelnych 
zbiornikach bezodpływo-
wych (w przypadku gdy po-
sesje nie zostały podłączo-

ne do urządzeń kanalizacyj-
nych, ewentualnie gdy pose-
sja nie jest zaopatrzona w 
lokalne urządzenia oczysz-
czające tj. przydomową 
oczyszczalnię ścieków).
Zabronione jest spalanie 
jakichkolwiek odpadów 
komunalnych!
Informujemy, że nie prze-
strzeganie przepisów ,,Re-
gulaminu...’’ jest wykrocze-
niem i postępowanie w tych 

sprawach toczy się według 
przepisów Kodeksu postę-
powania w sprawach o wy-
kroczenia.
Porządek i czystość w na-
szym otoczeniu służy za-
równo estetyce, jak również 
naszemu zdrowi i dobremu 
samopoczuciu. Wymaga 
to jednak zaangażowania 
wszystkich mieszkańcó na-
szej gminy.

KK

O PORZĄDEK NA POSESJI POWINIEN ZADBAĆ 
JEJ WŁAŚCICIEL

Segregowanie odpadów 
jest obowiązkiem każdego 
z nas. 

Dla niektórych jest to oczy-
wiste, niektórzy uważają 
to za przykry obowiązek, a 
jeszcze inni w ogóle nie se-
gregują odpadów. Bardzo 
często do jednego pojemni-
ka wyrzucamy różnorodne 
produkty, które odpowiednio 
posegregowane można jed-
nak ponownie przetworzyć.
Wystarczy jedynie wyrobić 
w sobie nawyk prowadze-
nia w domu segregacji śmie-
ci, które powinny być wrzu-
cane do odpowiednich wor-
ków lub pojemników. Każdy 
z nas może w domu wydzie-
lić miejsca, w których będzie 
składał odpadki. Konieczna 
jest nam tylko wiedza o tym, 
co i jak można segregować, 

ponieważ niejednokrotnie 
do pojemników przeznaczo-
nych do segregacji odpadów 
wrzucamy rzeczy, które nie 
powinny się tam znaleźć. 
Odbiór odpadów komunal-
nych z terenu naszej gminy 
odbywa się raz w miesiącu. 
Harmonogram wywozu od-
padów i odbioru surowców 
wtórnych na rok 2011 z te-
renu Gminy Grodzisko Dol-
ne jest dostępny na stronie 
internetowej gminy oraz w 
Urzędzie Gminy w Punkcie 
Obsługi Interesanta pok. 
nr1. 
Informujemy również, że 
po brakujące worki do se-
lektywnej zbiórki odpadów 
można zgłosić się do Urzędu 
Gminy, pok. nr 6.

KK

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM - SEGREGUJ ODPADY

- AKTUALNOŚCI - 
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- AKTUALNOŚCI - 

Możesz łatwo ograniczyć ilość odpadów. paMiętaj tylko o kilku prostych zasadach:

• na zakupy noś własne torby, najlepiej materiałowe, nie zbieraj niepotrzebnych toreb jednorazowego użytku
• kupuj produkty (np. napoje) w opakowaniach zwrotnych
• wybieraj produkty w opakowaniach szklanych
• papier wykorzystuj dwustronnie
• wybieraj produkty które ulegają rozkładowi
•nie korzystaj z jednorazowych naczyń papierowych, czy plastikowych sztućców i innych rzeczy, które mają swój 
odpowiednik wielorazowego użytku
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- AKTUALNOŚCI - 

Kwietniowy „Wieczór gło-
śnego czytania” to spo-
tkanie z leśniczym – Pa-
nem Jerzym Kasprzakiem.  

Cieszymy się, że mogliśmy 
zaproponować najmłod-
szym czytelnikom spotkanie 
z przedstawicielem bardzo 
ciekawego i mało znane-
go zawodu. Udało się nam 
zaskoczyć i zainteresować 
najmłodszych, którzy nie-
wiele wiedzieli o pracy le-
śniczego. Niektórzy twier-
dzili, że leśniczy chodzi po 
lesie ze strzelbą i strzela do 
zwierząt. Nic bardziej myl-
nego, nasz gość nie stosuje 
przemocy, nie posiada na-
wet broni. 
Pan leśniczy opowiedział 
dzieciom o swojej pracy, o 
gospodarce prowadzonej 

w lasach, o sadzeniu, pie-
lęgnacji i wycince drzew. 
Najwięcej czasu zajęła roz-
mowa na ulubiony przez 
wszystkie dzieci temat zwie-
rząt. Pytań było mnóstwo, a 
odpowiedzi bardzo cieka-
we. Leśniczy o zwierzętach 
wie wszystko. 
Wielkim atutem spotka-
nia były liczne rekwizyty 
przyniesione przez gościa. 
Dzieci uwielbiają jak mogą 
o czymś usłyszeć i to zo-
baczyć… a tym razem było 
co oglądać. Skóra z lisa, 
wyprawiona wiewiórka, ku-
ropatwa, ogromne poroże 
jelenia i kilka małych po-
roży koziołków. Poza tym 
tajemnicze sprzęty do po-
miary grubości i wysokości 
drzew, a nawet przenośny 
komputer leśniczego. Dzieci 

były żywo zainteresowane 
i z takim zaangażowaniem 
oglądały rekwizyty, aż lis 
przypłacił to utratą ogona... 
Ważnym i pożytecznym 
punktem spotkania była 

rozmowa na temat grzybów 
jadalnych i podobnych do 
nich odmian grzybów tru-
jących. Tutaj gość posłużył 
się wielką przejrzystą tabli-
cą z rysunkami. 
Punktem kulminacyjnym 
naszego „Święta lasu”, było 
sadzenie drzewa. Nasz 
gość przyniósł jodłę, którą 
wspólnie z dziećmi posadzi-
li przed biblioteką, a zaraz 
po spotkaniu podlał je bar-
dzo obfity deszcz. 
Dziękujemy Panu Jerzemu 
Kasprzakowi za bardzo cie-
kawe spotkanie. O zaintere-
sowaniu pracą leśniczego 
świadczy duża frekwencja, 
w spotkaniu uczestniczyło 
około pięćdziesięcioro dzie-
ci. Rodzicom, jak zawsze 
dziękujemy za przyprowa-
dzenie dzieci do biblioteki.

RC

ŚWIĘTO LASU W 
BIBLIOTECE

WYNIKI WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH W GMINIE GRODZISKO DOLNE

Dnia 3 kwietnia 2011r. odbyły się wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w powiecie leżaj-
skim. W głosowaniu wzięło udział 216 osób z 2904 uprawnionych do głosowania płatników podatku rolnego. 
Kandydaci uzyskali następujące ilości ważnych głosów:
- Teresa Gałusza - 69 
- Kazimierz Matuszek - 136
- Krzysztof Dąbek - 70

W wyniku przeprowadzonego głosowania do izby weszło dwóch przedstawicieli: Kazimierz Matuszek – 139   
głosów i Krzysztof Dąbek – 70 głosów.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Na spotkanie z dziećmi leśniczy przyniósł 
wiele ciekawych rekwizytów 

Mali słuchacze posadzili przyniesioną przez gościa jodełkę
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- KULTURA - 

Już po raz 23 odbyły się 
prezentacje i występy ze-
społów regionalnych i 
folklorystycznych z całe-
go Podkarpacia w ramach 
wojewódzkiego konkursu 
„Ludowe obrzędy i zwy-
czaje”. 

W tym roku prezentacje 
odbyły się po raz kolejny w 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry Gminy Leżajsk – filia w 
Wierzawicach. W konkur-
sie wzięło udział łącznie 12 
zespołów, a naszą gminę 
reprezentowały obydwa ze-
społy działające pod patro-
natem Ośrodka Kultury.
Konkurs „Ludowe obrzędy 
i zwyczaje” popularyzuje w 
dzisiejszym zelektryzowa-
nym, zautomatyzowanym i 
skomputeryzowanym świe-
cie dawne, często unikalne 
obrzędy i zwyczaje ludowe 
towarzyszące życiu społecz-
ności wiejskich. 
Wśród tych obrzędów cha-
rakterystyczne są obrzędy 
rodzinne, obrzędy i zwycza-
je związane z cyklem prac 
na roli oraz obrzędy i zwy-
czaje doroczne, związane 
z cyklem wszystkich świąt 
kościelnych oraz okresem 
Wielkiego Postu i Adwentu. 

Prezentowane przez zespo-
ły widowiska, zawierają cha-
rakterystyczne dla danego 
regionu ceremonie określo-
ne tradycją czynności, czy 
też zabiegi magiczne. 
Przybyłe na konkurs do Wie-
rzawic zespoły prezentowały 
widowiska o zróżnicowanej 
tematyce obyczajowej. Jury 
złożone z teatrologów i et-
nografa oceniało autentycz-
ność obrzędów i zwycza-
jów, gwary i muzyki, pieśni, 
tańców, strojów i rekwizytów 
oraz ich adaptację scenicz-
ną. Werdyktem jury wszyscy 
uczestnicy zostali docenie-
ni, czyli nagrodzeni lub wy-

różnieni nagrodami pienięż-
nymi. 
Pierwszą nagrodę otrzymał 
Zespół Obrzędowy Mazu-
rzanie z Mazurów, za „Ki-
szenie kapusty, drugą na-
grodę przyznano Zespołowi 
Śpiewaczo-Obrzędowemu 
Jamniczanki z Jamnicy, za 
„Swaty”, zaś trzecie miejsce 
przyznano ex aequo: Zespo-
łowi Folusz z Giedlarowej za 
„Schadzkę” (rodzaj różańca 
śpiewanego w Wielkim Po-
ście), Zespołowi Leszczyn-
ka z Wólki Grodziskiej rów-
nież za „Schadzkę” i Zespo-
łowi Obrzędowemu z Sie-
nakowca za „Sienakowskie 

chrzciny”. 
Wyróżnienia I stopnia otrzy-
mały 4 zespoły, a wśród nich  
nasz regionalny Zespół Gro-
dziszczoki za fragment We-
sela Grodziskiego pt. „Biały 
wieniec”. 
Trzy zespoły otrzymały wy-
różnienie II stopnia. Przy-
znano również trzy nagrody 
indywidualne, za wyróżnia-
jącą się osobowość scenicz-
ną. Wszyscy uczestnicy po 
całodniowych zmaganiach 
otrzymali posiłek, gdyż wy-
stępy zakończyły się dopie-
ro wieczorem. 

M. Burda-Król

KONKURS POD ZNAKIEM LUDOWOŚCI W 
WIERZAWICACH

W tegorocznym konkursie Zespół Leszczynka zajął trzecie miejsce 

Grodziszczoki  zaprezentowały fragment Wesela Grodziskiego
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W związku z realizowanym 
projektem „Wiedza klu-
czem do lepszej przyszło-
ści” szesnastu uczniów 
Gimnazjum Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym uczestniczy-
ło w wyjazdach edukacyj-
nych na Politechnikę Rze-
szowską. 

W Instytucie Chemii nad 
naszą grupą czuwał prof. 
Wiktor Bukowski, a do-
świadczenia w laboratoriach 
chemicznych pomagali nam 
wykonywać doktoranci mgr 
Katarzyna Matkiewicz, mgr 
Karol Bester i mgr Paweł 
Błoniarz. W pracowniach 
Instytutu Fizyki Stosowanej 
fascynujące eksperymenty 
przeprowadzał dla nas dr 
Jan Mamczur, przy współ-
pracy asystenta mgr Bogda-
na Wosia. 
Od października do marca 
przez dziesięć sobót brali-
śmy czynny udział w zaję-
ciach wzbogacających na-
szą wiedzę o nowe, cieka-
we wiadomości. Dzięki wy-
kładom mogliśmy poczuć 
się jak prawdziwi studen-
ci. Zobaczyliśmy mnóstwo 
ciekawych eksperymentów 
i przeprowadzaliśmy wiele 
różnych doświadczeń, które 

w naszych warunkach szkol-
nych są niemożliwe do wy-
konania. Każdy z nas mógł 
sprawdzić się w roli chemi-
ka bądź fizyka. Podczas po-
kazów z chemii obserwo-
waliśmy przeróżne zjawiska 
zachodzące m.in. przy roz-
dziale mieszanin, reakcjach 
kwasów, otrzymywaniu wo-
dorotlenków, otrzymywaniu 
soli, procesach elektroche-
micznych i reakcjach związ-
ków organicznych jedno 
oraz wielofunkcyjnych. Pro-
wadzący zajęcia zaprezen-
tował nam niezwykłe właści-

wości ciekłego azotu, któ-
ry sprawia, że nawet najde-
likatniejsze przedmioty stają 
się twarde jak kamień. 
Na fizyce natomiast wykła-
dowcy przedstawili nam za 
pomocą doświadczeń m.in. 
właściwości cieczy, równo-
wagę i składnie sił, prawo 
Torricellego, prawo Pascala, 
ruch jednostajnie przyspie-
szony, ruch ciał na równi po-
chyłej oraz wizualizację pa-
rametrów fal dźwiękowych. 
Największe wrażenie zrobi-
ły na nas doświadczenia z 
lewitującymi przedmiotami. 

Ujrzeliśmy ślizgający się tuż 
nad powierzchnią stołu mo-
del poduszkowca oraz wzbi-
jające się w górę skrzydło 
samolotu. Zadziwił nas i za-
szokował metalowy krążek 
unoszący w powietrzu. Była 
to prawdziwa lewitacja elek-
tromagnetyczna. Bazując 
na symulacji komputerowej 
mieliśmy również okazję zo-
baczyć wiele ciekawych zja-
wisk z zakresu mechaniki. 
Po bardzo ciekawych, ale i 
wyczerpujących zajęciach 
wszyscy posilaliśmy się w 
studenckim barze.
Opiekę nad nami sprawowa-
ły nauczycielki naszej szko-
ły Agnieszka Kulpa i Beata 
Kordas. Wyjazdy stały się 
dla nas pomocą w poszerza-
niu wiedzy, zarówno w dzie-
dzinie chemii jak i fizyki. Na 
uczelni przekonaliśmy się, 
że chemia i fizyka to nauki 
bardzo ciekawe, twórcze i 
inspirujące oraz że warto 
się nimi interesować. Je-
steśmy pewni, że zdobytą 
wiedzę będziemy mogli wy-
korzystywać podczas zajęć 
lekcyjnych w gimnazjum jak 
i w szkołach ponadgimna-
zjalnych.

Katarzyna Sołek

MŁODZI ODKRYWCY NA POLITECHNICE 
RZESZOWSKIEJ

Wiosna jest najpiękniejszą 
porą roku. Uśpiona przy-
roda budzi się pod wpły-
wem pierwszych cieplej-
szych promieni słońca i 
szybko porzuca zimową 
kołdrę. 

Początkowo nieśmiało od-
słania swoje piękno w po-
staci zwiastunów, by wresz-
cie okazać całe swe bogac-
two i przepych w bujności 
traw, zapachu kwiatów i od-

głosach zwierząt. Wszyst-
ko to, w połączeniu z przy-
jazną aurą, zachęca do spę-
dzania czasu na łonie natu-
ry i podejmowania proekolo-
gicznych działań. 
Wiosną każdego roku w Ze-
spole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
zbieramy surowce wtórne. 
W tym roku oddaliśmy już 
do MZK w Leżajsku 1280 kg 
makulatury i 98 kg baterii, 
a także sporą ilość butelek 

plastikowych i nakrętek. Do 
zbiórki surowców wtórnych 
zachęcamy młodzież wska-
zując na płynące z niej wy-
mierne korzyści: 
• pozbycie się niepotrzeb-
nych śmieci z własnego go-
spodarstwa, ochrona lasów 
(zebranie i przetworzenie 1 
tony makulatury to pozosta-
wienie przy życiu 17 drzew), 
• ochrona powietrza (1 drze-
wo produkuje w ciągu roku 
tlen dla 10 osób, ponadto 

zatrzymuje sporo zanie-
czyszczeń), 
• ochrona gleby (przed ska-
żeniem metalami ciężkimi 
pochodzącymi z rozkładają-
cych się w niej baterii). 
Przeprowadzamy lekcje 
chemii na terenie lokalnej 
oczyszczalni ścieków. W ra-
mach lekcji biologii poznaje-
my różnorodne ekosystemy 
w najbliższej okolicy oraz 
pospolite gatunki rosnących 
tam roślin. Odwiedzamy for-
my ochrony przyrody na na-
szym terenie. W bieżącym 
roku Grupa Młodych Od-

EKOLOGIA W LOKALNYM WYDANIU

Każdy mógł się sprawdzić w roli chemika
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krywców z Biologii i Geogra-
fii weźmie udział w rajdach 
rowerowych do rezerwatów 
przyrody: leśnego w Zmy-
słówce i „Kołaczni” w Woli 
Zarczyckiej. Ponadto zapla-
nowane są również kilku-
dniowe warsztaty terenowe 
w Bieszczadzkim i Tatrzań-
skim Parku Narodowym.
Wymienione przedsięwzię-
cia nie zamykają listy podję-
tych działań ekologicznych 
w naszej szkole. 
Wykorzystujemy jeszcze 
wiele innych ciekawych po-
mysłów, jak chociażby zbiór-
ka karmy dla zimujących 
zwierząt, obchody Świato-

wego Dnia Ziemi (22 IV), 
przeprowadzenie wewnątrz-
szkolnych turniejów wiedzy 
ekologicznej, redagowanie 
gazetek ściennych, czytanie 
czasopism przyrodniczych, 
udział w konkursie i rajdzie 
„Z ekologią na Ty” organizo-
wanych przez MZK w Leżaj-
sku.
Patronem ekologów jest św. 
Franciszek z Asyżu, który w 
Dekalogu skierowanym do 
nas zapisał m.in.: „Troszcz 
się o człowieka, o zwierzę, o 
zioło, o wodę i o powietrze, 
aby Ziemia nie została ich  
pozbawiona”. Realizując to 
przesłanie, każdy z nas może 

mieć swój własny wkład w 
poprawę stanu środowiska 
naturalnego. Wystarczy, że 
zacznie od uporządkowania 
własnego podwórka, posa-
dzi choć 1 drzewo, zbierze 
i posegreguje śmieci, zgasi 
niepotrzebnie świecącą się 
żarówkę, uszczelni ciekną-
cy kran, weźmie na zakupy 
torbę wielokrotnego użytku, 
zrezygnuje z jazdy samo-
chodem i przesiądzie się na 
rower. Będzie to z korzyścią 
dla środowiska i naszego 
zdrowia. 

Agnieszka Kulpa

W marcu tego roku gim-
nazjaliści z Grodziska Dol-
nego uczestniczyli w wy-
jątkowych lekcjach języka 
polskiego.

W dniu 29 marca, drugokla-
siści mieli okazję poznawać 
świat „Pana Tadeusza”. Pro-
wadząca rozpoczęła lekcję 
od podania wyróżników ro-
mantyzmu. Następnie omó-
wiła poszczególne części 
męskiego stroju szlachec-
kiego i kobiecego. Gimna-
zjaliści podziwiali piękną 
srebrną zastawę używaną 

przez Lubomirskich, reagu-
jąc szczerym zdumieniem 
na fakt, iż w czasach roman-
tyzmu jedno ziarenko pie-
przu kosztowało… grudkę 
srebra! W czasie zwiedzania 
sali balowej zachwyt wzbu-
dziły wspaniałe żyrandole, 
a obszerne pomieszczenie 
z pięknym parkietem wprost 
kusiło uczniów do tańca. 
Po zakończeniu lekcji mło-
dzież odwiedziła jeszcze 
słynną storczykarnię. Ocza-
rowała ją wielobarwność 
oraz najróżniejsze kształty 
kwiatów. Wszyscy zgodnie 

twierdzili, że warto było przy-
jechać – lekcja była napraw-
dę ciekawa. 
Uczestnicy wyjazdu dowie-
dzieli się wiele o modzie w 
okresie romantyzmu, o wy-
posażeniu kuchni i zastoso-
waniu naczyń kuchennych 
(np. samowaru), przypo-
mnieli sobie ważne wyda-
rzenia historyczne z tego 
okresu. Poznali sarmatyzm 
nie jako odzwierciedlenie 
zarozumiałości i fantazji 
szlachty, lecz jako wyraz 
świadomości narodowej tej 
warstwy społeczeństwa pol-

skiego. 
Kilka dni wcześniej, 24 mar-
ca uczniowie klas pierw-
szych wraz z opiekuna-
mi udali się do Łańcuta, 
by wziąć udział w cieka-
wej lekcji muzealnej w ra-
mach warsztatu plastyczne-
go. Zafascynowani „boga-
tą kuchnią” malarstwa, po-
budzili wyobraźnię, ćwiczyli 
spostrzegawczość, koncen-
trację, uczyli się analizować 
dzieła sztuki i świadomie na 
nie patrzeć. 
Uczestnicy lekcji w łańcuc-
kim muzeum z niecierpliwo-
ścią czekają na kolejne i  za-
pewniają – warto!

Agnieszka Kisiel 

LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO INACZEJ

EKOLOGIA jest dziedziną 
biologii, która zajmuje się 
funkcjonowaniem przyro-
dy. Jej celem jest pozna-
nie wzajemnych zależno-
ści między organizmami, 
a środowiskiem ich ży-
cia. Ściśle współpracuje 
z ochroną przyrody, jako 
praktyczną działalnością 
człowieka, mającą na celu 
ochronę jego środowiska 
życia. W obu przypadkach 
kluczową rolę odgrywa 
człowiek korzystający z 
dóbr natury, ale i zacho-
wujący na Ziemi to, co na-
turalne, a przez to piękne.

Lekcja muzealna na Zamku w Łańcucie
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Znajomość języka angiel-
skiego pełni niezwykle 
ważną rolę w dzisiejszym 
świecie. Pozwala ona nie 
tylko podróżować i nawią-
zywać przyjaźnie, ale daje 
również szansę lepszej 
pracy. W wielu zawodach 
jest ona wymogiem, w wie-
lu innych oznaczać może 
szybszy awans i wyższe 
zarobki. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym biorą udział 
w projekcie „Przez wiedzę 
do gwiazd” współfinanso-
wanym przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Dzięki temu mają możliwość 
rozwijania swoich umiejęt-
ności językowych. Uczestni-
czą w zajęciach pozalekcyj-
nych, kolegium z języka an-
gielskiego nową metodą na-
uczania METODĄ CALLA-
NA. Uczniowie przełamu-
ją barierę językową, utrwa-
lają struktury gramatyczne, 
stosując je praktycznie, po-
szerzają wiedzę związaną 
ze słownictwem, ale przede 
wszystkim doskonalą umie-
jętność płynnego wypowia-
dania się w języku angiel-
skim.
13 lutego 2011r. w ramach 
ww. projektu 40 uczniów, w 
tym uczestnicy zajęć kole-
gium z języka angielskiego 
i niemieckiego oraz ucznio-
wie klas drugich w Grodzi-
sku Górnym uczestniczyli 
w jednodniowej wycieczce 
edukacyjnej do Krakowa. 
Głównym celem wyjazdu był 
udział w prezentacji przygo-
towanej przez pracowników 
szkoły językowej BRITISH 
COUNCIL. 
Wizytę w dawnej stolicy Pol-
ski rozpoczęto od Wzgórza 
Wawelskiego. Przed wej-
ściem do Katedry św. Sta-
nisława i św. Wacława na 
grupę czekał przewodnik 

pan Janusz Bobrek, który 
pokazał to przepiękne miej-
sce koronacji królów Polski, 
a także niezwykle ciekawie 
opowiadał o ich dziejach. 
Następnie udano się na 
Wieżę Zygmuntowską, aby 
zobaczyć najsłynniejszy pol-
ski dzwon. Na zakończenie 
przewodnik zaprowadził gru-
pę do grobów królewskich 
znajdujących się pod Ka-
tedrą Wawelską. Młodzież 
miała możliwość przyjrzeć 
się miejscu pochówku bisku-
pów, królów oraz członków 
ich rodzin, wielkich wodzów 
i wieszczów narodowych, a 
także prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego i jego małżonki.
Kolejnym punktem progra-
mu była wizyta w Szkole 
Językowej British Coun-
cil, która jest światowym 
liderem w nauczaniu języ-
ka angielskiego. Młodzież 
uczestniczyła w przygoto-
wanej przez pracowników 
tej szkoły prezentacji multi-
medialnej. Miała ona na celu 
propagowanie uczenia się 
języków przez młodzież nie 
tylko w kraju, ale i za granicą 
oraz zwiększenie motywa-
cji do nauki języka angiel-
skiego. Młodzież zapoznała 
się z metodami nauczania 

stosowanymi przez kadrę, 
szeregiem egzaminów re-
spektowanych przez wiele 
instytucji edukacyjnych na 
całym świecie oraz projekta-
mi realizowanymi przez Bri-
tish Council. 
Po prezentacji udano się na 
spacer po Rynku Głównym, 
gdzie można było podziwiać  
Kościół Mariacki, Wieżę Ra-
tuszową, pomnik Adama 
Mickiewicza oraz Sukienni-
ce. Młodzież mogła nie tylko 
zakupić pamiątki oraz wyko-
nać pamiątkowe zdjęcia, ale 
również spotkać mimów pró-
bujących rozśmieszyć prze-
chodniów i niezwykle sku-
tecznie skupiających na so-
bie ich uwagę.
Po tak wielu atrakcjach nad-
szedł czas na zjedzenie po-
siłku. Wycieczkowicze uda-
li się więc w stronę Placu 
Szczepańskiego do gospo-
dy o nazwie Hulaj Dusza. 
Folkowy klimat i niezapo-
mniany smak i zapach poda-
nych polskich specjałów po-
zwoliły zjeść obiad w prze-
sympatycznej atmosferze.
Czas, który pozostał do od-
jazdu przeznaczono na zro-
bienie pamiątkowych zdjęć. 
Dzięki realizowanemu w 
naszej szkole projektowi 

JĘZYK KLUCZEM DO SUKCESU

W krakowskiej siedzibie szkoły językowej 
British Council

„Przez wiedzę do gwiazd”, 
współfinansowanemu przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, młodzież nie 
musiała ponosić żadnych 
kosztów wyjazdu, co wielu 
uczniom umożliwiło udział 
w takim wyjeździe i jeszcze 
bardziej zmotywowało ich 
do nauki. 

Barbara Sołga

Realizacja projektu 
„Przez wiedzę do gwiazd” 
współ f inansowanego 
przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
pozwoliła uczniom Gim-
nazjum w Grodzisku Gór-
nym dnia 10 marca 2011r.  
wziąć udział w bezpłat-
nym wyjeździe edukacyj-
nym do Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszo-
wie. 

Po zajęciach rozpoczęła 
się wyprawa w „świat ist-
niejący na scenie”. Pierw-
szy przystanek to restaura-
cja „Figaro”, w której czekał 
na uczestników wycieczki 
smaczny obiad. Po poży-
wieniu ciała nadszedł czas 
na duszę, bo w teatrze wy-
stawiano spektakl „Eduka-
cja Rity” w reżyserii Sławo-
mira Gaudyna. Kreacja bo-
haterów była wspaniała. 
Sztuka się spodobała. Wie-
lu zrozumiało, że można 
zmienić własne życie pod 
warunkiem, że bardzo tego 
się pragnie. Wszyscy wró-
cili zadowoleni i szczęśliwi, 
na pewno z nowymi marze-
niami, które chcieliby zreali-
zować. Powtarzały się też 
głosy o zorganizowaniu po-
nownie wyjazdu do teatru. 

Justyna Rączka

WYJAZD 
EDUKACYJNY DO 
TEATRU
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DALSZE LATA 

Upłynęło ponad 60 lat od woj-
ny i od naszego powrotu w ro-
dzinne strony. Ale Grodzisko 
trwało zawsze w sercach na-
szej rodziny. 
Pamiętam te pierwsze miesią-
ce po powrocie – tę dławiącą 
tęsknotę, albo jak wpatrywa-
łam się wieczorami na balko-
nie w rozgwieżdżone niebo i 
odczuwałam ulgę na myśl, że 
może w Grodzisku również te 
gwiazdy ktoś ogląda.
Po dwóch latach pobytu w 
Mogilnie zaczęliśmy kolejno 
opuszczać rodzinne miasto 
– przenosiliśmy się do szkół 
średnich, potem na studia, 
ponieważ Mogilno miało tyl-
ko średnią szkołę handlową i 
żadnej wyższej uczelni. Osta-
tecznie każde z nas osiedli-
ło się na stałe – Irena w War-
szawie, Jerzy w Tychach, Ha-
lina w Poznaniu – a ja w Kra-
kowie. W Mogilnie pozostali 
sami rodzice. Jednak przynaj-
mniej raz roku spotykaliśmy 
się wszyscy 19-marca na Jó-
zefa, czyli w imieniny nasze-
go ojca.
Temat „Grodzisko” był zawsze 
żywy na tych spotkaniach, bo 
wszyscy stęskniliśmy się za 
wsią i ludźmi – a ojciec miał 
aktualne informacje o tym, co 
się w minionym roku działo, 
jakie zmiany tam zaszły we 
wsi, jak wypadły zbiory, która 
z dziewcząt wyszła za mąż – 
kto się urodził i kto umarł, itd.
To Jan Kosior pisał o wszyst-
kim do ojca – a ojciec opisy-
wał mu nasze życie. 
Tata bardzo barwnie prze-
kazywał wiadomości z listów 
– więc wolałam jego opowie-
ści nią sięgać po teksty listów 
Kosiora pisane spracowaną 
ręką – ale z literackim zacię-
ciem, jak zapewniał mnie tata. 
Przyjęcia imieninowe ojca 
mama przygotowała wspania-
łe – zawsze były ryby z ostro-
wickiego jeziora, których nikt 

jak ona nie potrafił przyrzą-
dzać – przepadałam zwłasz-
cza ze wędzonymi węgorza-
mi. Biesiadowaliśmy dwa dni. 
W późniejszych latach, kie-
dy nasze rodziny powiększa-
ły się i przyjeżdżaliśmy z mę-
żami, a brat z żoną – spali-
śmy już w wynajętych poko-
jach hotelowych, bo brakowa-
ło miejsca w mieszkaniu ro-
dziców. To były niezapomnia-
ne chwile.
Mijały lata. Okres lat 1985 – 
2000 (już po śmierci naszej 
mamy) był dla mnie okresem 
wyjazdów poza granice kraju, 
które opisywałam w listach do 
ojca, bo bardzo lubił je czytać.
Jan Kosior pisał do ojca aż do 
końca swojego życia – zmarł 
w grudniu 1985r. Po Janie za-
czął pisać do taty  - Feliks, syn 
Jana. Pisał bardzo pięknie. 
Mój ojciec zmarł 10 lat później 
– w 1995r.
Po śmierci mojego ojca i 
Jana, całą korespondencję z 
Grodziskiem przekazała mi 
Regina – przyjaciółka mojego 
ojca, a potem jego żona i do-
piero wtedy zaczęłam je czy-
tać. Jestem wdzięczna Reni 
za te listy. Pisząc te słowa z 
trudem powstrzymuję łzy i ża-
łuję, że nie czytałam tych li-
stów wcześniej – nie umknę-
łoby mi tyle ważnych wątków, 
o których już nie mogłam z ni-
kim porozmawiać. A czytając 
te listy zaczęłam rozumieć, 
w czym należy szukać źródła 
niezwykłej przyjaźni. Pozor-
nie przecież byli też różni, z 
różnych pochodzili środowisk 
– tata to człowiek po szkołach 
– jak się mówiło w Grodzisku, 
nie znał się na roli i gospodar-
stwie wiejskim – miał umysł 
ścisły, świetny organizator, b. 
prezes i organizator spółdziel-
czości wielobranżowej w po-
wiecie mogileńskim, później 
główny księgowy tej spółdziel-
ni – aż do swej starości.
Jan Kosior – szanowany go-
spodarz w Grodzisku, znał się 

jak nikt na uprawie roli, kochał 
swe gospodarstwo. Rozrosło 
się jeszcze bardziej po wojnie 
– wyposażył w ziemie jeszcze 
dwie córki i syna, z którego 
był bardzo dumny, a kiedy za-
chorował – w liście ostatnim 
przed śmiercią pisał (swoim 
Grodziskim dialektem), że…
ostatniego konia dziś prze-
kazał synowi…sam już nie 
może chodzić i zarządził, że 
na cmentarz wyprowadzą go 
ze starej chałupy – tak samo 
jak wyprowadzono Marynę, 
jego żonę. Myślę, że tak bar-
dzo wcale się nie różnili, a łą-
czyły ich podobne usposobie-
nia – obydwaj mieli niezwykłe 
poczucie obowiązku, cecho-
wała ich prawość charakteru 
i podtrzymywali ją do końca. 
Kiedy nadchodził dwuty-
sięczny rok, moje rodzeń-
stwo i ja – nagle zapragnęli-
śmy pojechać do Grodziska. 
Może przeraził nas ten mijają-
cy wiek – że może potem nie 
znajdziemy już w sobie dosyć 
sił, aby zmierzyć się z upły-
wem czasu i z tym, co przy-
niesie on ze sobą?
Pierwsze wrażenie było nie-
spodziewane – właściwie na-
sze Grodzisko, do którego tę-
skniliśmy tyle lat, już nie ist-
niało. Była to nieznana nam 
wieś, która chełpiła się muro-
wanymi domami, nie było go-
ścińca z rowami – tylko ulica, 
jakich wiele w Krakowie, ja-
kieś nieznajome twarze i dużo 
czasu upłynęło zanim ktoś 
nas rozpoznał – ale tylko dla-
tego, że wiedział, że przyjeż-
dżamy. Swoje wrażenia wyra-
ziłam wtedy w wierszu ,,Spo-
tkanie po latach”:
Mijały lata, a ja w pamięci nosi-
łam z dzieciństwa obraz wsi wi-
działam go w snach i na jawie 
ranił tęsknotą
taki skrawek ziemi na mapie 
podarowany przez wojnę, 
pięć lat szczęścia w nieszczę-
ściu gdzie obcy ludzie od razu 
stawali się bliscy skazani na 
wspólny los i strach bo zło mo-
gło nadejść z każdej strony i 
o każdej porze strach czaił się 
także w oczach matki i łzach 

skrywanych w uśmiechu.
Mijały lata, czas przesiewał pa-
mięć, żeby była znośniejsza 
i bardziej barwna stawała się 
wieś i niebo bardziej błękitne 
i biel śniegu do samego pasa 
żeby iskrzyła w słońcu chałupy 
były drewniane biało-brązowe 
jak zebry -pod wieczór latem 
pachniała maciejka. Aż nad-
szedł czas, że musiałam zoba-
czyć Grodzisko.
Myśl po powrocie w to miejsce, 
jak śniegowa kula toczyła się 
po zboczu czasu do dnia w któ-
rym mijałam drogowskaz „Gro-
dzisko Dolne”.
Szukałam gościńca – była inna 
droga szukałam chałupy z wę-
głami- stał inny dom w tym 
miejscu, murowany studni tak-
że nie było dawniej przy niej 
kobiety odziane w kolorowe 
chusty czerpały wiadrami wodę 
teraz studnię wspominał dół 
porośnięty wysoką trawą, we 
wsi jedynie ludzie pozostali ci 
sami: Aniela o pięknych na-
dal oczach w pomarszczonej 
twarzy Sala – siwe jej włosy 
podkreślały ciemne piegi (tak 
samo, jak dawniej unosiła wy-
soko ręce -teraz ze wzrusze-
nia) i był Feliks – kiedyś przy-
stojny młodzieniec z jasną czu-
pryną teraz przytulał do mej 
twarzy usta zapadłe w uśmie-
chu. Gdy opuszczałam Grodzi-
sko wiedziałam już, że spotka-
nie z nimi było najtrudniejszą 
lekcją w szkole przemijania.

(Kraków 2007)
Na szczęście wróciliśmy do 
równowagi i poczuliśmy at-
mosferę dawnej wsi patrząc 
na twarze nam bliskie – cho-
ciaż wzruszenie długo odbie-
rało nam mowę. Wspomnie-
niom nie było końca.
Odwiedziny w Grodzisku 
umocniły naszą przyjaźń z 
Kosiorami. Jesteśmy świado-
mi, że stanowimy już drugie 
pokolenie zaprzyjaźnionych 
Grodziszczan.
Obecnie – wymieniamy listy 
najczęściej z Anielą, ale nie 
tylko – włącza się również do 
korespondencji trzecie po-
kolenie, na razie najstarsza 
wnuczka Anieli – Sylwia.

GRODZISKO - LEKCJA W 
SZKOLE PRZEMIJANIA
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- OGŁOSZENIA - 

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 228 o pow. 0.6754 ha położona w Zmysłówce, przy 
drodze głównej do Żołyni.
Opis działki
Działka niezabudowana, w kształcie czworoboku obecnie wykorzystywa-
na pod uprawy rolne. Sąsiaduje z działkami niezabudowanymi rolnymi. Do-
jazd do działki dobry z drogi powiatowej. Wyposażona jest w infrastrukturę 
energetyczną i wodociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Grodzisko Dolne część przedmiotowej nieruchomości 
(ok. 0.20 ha) położona jest  w konturze MR – zabudowa zagrodowa jedno-
rodzinna natomiast pozostała pod uprawy polowe. Południową stroną dział-
ki wzdłuż granicy ustanowione jest prawo przejazdu, przechodu i przego-
nu. Ma urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 w Sądzie Rejonowym w Le-
żajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 39 031 zł brutto
III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 maja 2011r. o 
godz.10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką lub ob-

ligacjami Skarbu Państwa w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej 
do 30 kwietnia 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka jest oznaczona nr 352/3 o pow. 0.2233 ha położona w Zmysłówce. 
Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd dro-
gą gminną.
Opis działki
Nieruchomość niezabudowana, teren działki równy, w kształcie wielobo-
ku. Działka sąsiaduje z działkami zabudowanymi, budowlanymi niezabu-
dowanymi i leśnymi. Wyposażona jest w infrastrukturę energetyczną i wo-
dociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Grodzisko Dolne część przedmiotowej nieruchomości (ok. 0.1433 ha) po-
łożona jest w konturze MN1–zabudowa jednorodzinna, natomiast ok. 0.08 
ha w konturze ZP–zieleń urządzona. Ma urządzoną księgę wieczystą  nr 
D7222/I/35/95 w Sądzie  Rejonowym w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 31 085 zł brutto
III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 maja 2011 roku o 
godz.11.00 w Urzędzie  Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 30 kwietnia 2011r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 206 o pow. 1.1407 ha położona w Zmysłówce. Prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniowo - zagrodową (pow. 0.1407 ha) oraz 
pod uprawy rolne (pow. 1 ha).
Opis działki
Budynek  mieszkalny – dom parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany w 
technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 90 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
korytarz). Obiekt jest wyposażony w wewnętrzną instalację  wodociągową i 
energetyczną. Pokrycie dachu-dachówka cementowa. Okna i drzwi do wy-
miany. Na ścianach liczne zawilgocenia. Stan techniczny zły. Budynek wy-
maga remontu.
Budynek gospodarczy (stajnia) o pow.120 m2 murowany zbudowany       
z czerwonej cegły, kryty dachówką. Wymaga remontu.
Budynek gospodarczy (stodoła) o konstrukcji szkieletowo drewnianej. 
Wypełnienie ścian stanowią deski gr.19 mm. Więźba drewniana stolcowa 
kryta dachówką. Dobudówka wybudowana została również jako szkielet 
drewniany kryty dachówką. Budynek w złym stanie technicznym. 
Suszarka na tytoń – budynek parterowy, murowany z cegły ceramicznej 
pełnej. Dach stanowi stropodach żelbetowy kryty papą. Budynek wymaga 
remontu. Na działce znajduje się stary sad i mały stawek wodny, w którym 
mogą być hodowane ryby. Działka nie jest obciążona.
Cena wywoławcza wynosi - 121 829 zł brutto

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 maja 2011 roku o 
godz.10.00 w Urzędzie  Gminy  Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do 30 kwietnia 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Działka nr 352/3 o pow. 0.2233 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 228 o pow. 0.6754 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 206 o pow. 1.1407 ha w Zmysłówce
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KONKURS FOTO: „GRODZISKO - CZTERY 
PORY ROKU” - ZIMA


