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KomuniKat - zgłoszenie awarii instalacji solarnych

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji solarnej lub uwidocznienia wad instalacji, prosi-
my o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. 
nr 13) w celu zgłoszenia usterki. Zgłaszając awarię mailowo, prosimy o korzystanie z formularza zgłoszenia uster-
ki (na stronie gminy).
Po przyjeździe upoważnionych pracowników dokonają oni czynności sprawdzających w celu oceny powodów           
i skutków awarii. Po wykonaniu czynności sprawdzających pracownik ten powinien przedstawić pisemne zestawie-
nie ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz na piśmie uzgodnić z przedstawicielem gminy i właścicielem 
nieruchomości sposób ich usunięcia.
Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, serwisant powinien usunąć je niezwłocznie bez dodat-
kowych opłat. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających chyba, że wykaże, że usunięcie 
wad w tym terminie jest niemożliwe.
Dane kontaktowe, pod które należy zgłaszać wszelkie usterki: serwis@grodziskodolne.pl (17) 242 82 65 wew. 
233, 231
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Przed nami wakacje, a rosnące tempe-
ratury zachęcają plażowiczów do po-
szukiwania ochłody w kąpieli wodnej. 
I wcale nie trzeba jechać nad morze, 
aby móc cieszyć się słońcem, plażą i 
wodą. Na sezon kąpieliskowy 2019 
Gmina Grodzisko Dolne przygotowa-
ła dla mieszkańców i turystów swoją 
największą atrakcję wypoczynkową - 
zbiornik wodny „Czyste”. Można tu po-
plażować, uprawiać sporty wodne, ło-
wić ryby...albo pójść na grzyby.

Od 22 czerwca gmina rozpoczyna se-
zon kąpieliskowy. Od tego dnia dwóch 
ratowników będzie strzec bezpieczeń-
stwa                            i letniego wypoczyn-
ku plażowiczów. Z kąpieli może skorzy-
stać absolutnie każdy. Bezpłatne ką-
pielisko czynne będzie codziennie do 
1 września, w godzinach od 11 do 19. 
Teren kąpieliska wydzielono kolorowy-
mi bojami. Wyznaczonej strzeżonej li-
nii brzegowej pilnować będą ratownicy 
z uprawnieniami. Korzystanie z kąpie-
lisk poza wyznaczonymi godzinami jest 
możliwe, ale odbywa się na własną od-
powiedzialność.
Poleniuchować można na plaży - świe-
żo usypanej piaszczystej na wysokości 
molo, na długości 120 m.b., oraz tra-

wiastej - w pozostałej części zbiornika. 
W sezonie letnim woda jest regularnie 
badana przez sanepid. Nadaje się do 
kąpieli. 
Zbiornik posiada wyposażone w toalety 
pole biwakowe i bezpłatny parking. Wo-
kół znajdują się bary z miejscami noc-
legowymi, w których można coś zjeść 
i wypić. Są miejsca na grilla, place za-
baw dla dzieci i boiska do gry w siat-
kówkę. 
Czas wolny można też spędzić bardziej 
aktywnie, na przykład jeżdżąc i space-
rując. Obok zalewu przebiega 28-kilo-
metrowy „Niebieski” szlak rowerowy. 
Niemal na całej długości nawierzchnia 
jest utwardzona. Szlak można pokonać 
już w dwie godziny, a wspólnie z rodzi-
ną do 3,5 godz. Przy zalewie zaczynają 
się też trzy trasy nordic walking o różnej 
długości i stopniu trudności: trasa zie-
lona o długości 5 km – czas przejścia 
ok. 1h, trasa czerwona o długości 13 
km – czas przejścia ok. 2,5h oraz trasa 
czarna o długości 16 km – czas przej-
ścia ok. 3 h. 
Osoby, które wchodzą na teren miej-
sca wykorzystywanego do kąpieli mu-
szą przestrzegać regulaminu i określo-
nych w nim zasad bezpieczeństwa, a w 
szczególności:

• zabrania się wstępu i przebywania 
na terenie miejsca wykorzystywane-
go do kąpieli osobom po spożyciu 
alkoholu lub zażyciu środków odu-
rzających,

• osobom zgrzanym i po intensywnym 
wysiłku zaleca się, aby gwałtownie 
nie zanurzać się w wodzie,

• zaleca się korzystanie z kąpieli naj-
wcześniej godzinę po obfitym posił-
ku,

• osoby korzystające z miejsca wyko-
rzystywanego do kąpieli zobowiąza-
ne są ściśle stosować się do zale-
ceń ratownika.

Do wody można wchodzić tylko wów-
czas, gdy na maszcie kąpieliska jest 
zawieszona biała flaga oznaczają-
ca kąpiel bezpieczną, nadzorowa-
ną przez ratownika. Flaga czerwona 
oznacza zakaz wchodzenia do wody 
ze względu na panujące warunki 
sprzyjające wypadkom lub utrudnia-
jące niesienie pomocy osobom w sta-
nie zagrożenia życia.
Ponadto apelujemy o zachowanie roz-
sądku i w żadnym wypadku nie ska-
kanie na główkę do wody z mola, gdyż 
woda w tym miejscu jest bardzo płyt-
ka. SKOK NA GŁÓWKĘ MOŻE GROZIĆ 
KALECTWEM NA CAŁE ŻYCIE.

Zaczynamy sezon na „Czystym”
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Już na początku sezonu kąpielowego za-
praszamy wszystkich chętnych do udzia-
łu w letnim sportowym wydarzeniu roku, 
jakim jest kolejna edycja Grodziskie-
go Biegu Żółwia o Puchar Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne. Impreza odbędzie się 
6 lipca. Start i meta biegu znajduje się 
nad zalewem „Czyste” w okolicy baru „U 
Żusta”. Organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie „W naszych Stronach”. 
Kilka słów na temat wydarzenia przed-
stawia członek stowarzyszenia i główny 
koordynator biegu, pan Grzegorz Nykiel: 
„Cała imprezę rozpoczynamy bezpłat-
nymi zapisami dzieci i osób niepełno-
sprawnych na biegi od  godz. 13:00 do 
14:45. A o godz. 15:00 rozpoczynają się 
biegi dla dzieci w różnych kategoriach 
wiekowych i na różnych dystansach. Po 
biegach dziecięcych odbędzie się po raz 
pierwszy bieg dla osób niepełnospraw-
nych na dystansie 1600m, czyli jed-
no okrążenie wokół Czystego. W biegu 
tym wraz z osobami niepełnosprawnymi 
mogą biec osoby pomagające niepeł-
nosprawnym. A na deser o godz. 17:00 

odbędzie się bieg główny na dystansie 
12 km, którego trasa będzie prowadzi-
ła malowniczymi zakątkami Grodziska 
Dolnego. Dodatkowym atutem impre-
zy biegowej będą przeprowadzone loso-
wania nagród wśród wszystkich biega-
czy, którzy wezmą udział w biegu głów-
nym jak i też w biegach dziecięcych i dla 
osób niepełnosprawnych. Oprócz tego 
dla umilenia czasu dzieci i nie tylko go-
ścić u nas będzie „Kraina Uśmiechu” z 
Rzeszowa, która przeprowadzi anima-
cje. Całą imprezę poprowadzi konferan-
sjer, pan Adam Maślanka z Tarnobrzega 
- dobrze znany biegaczom i nie tylko. Na 
zakończenie całej imprezy wisienką na 
torcie będzie biesiada przy kapeli bie-
siadnej z Gniewczyny Łańcuckiej. 
Wszystkich chętnych do wzięcia udzia-
łu serdecznie zapraszamy. Zapisywać 
się na bieg główny można na stronie in-
ternetowej www.Timekeeper w zakładce     
/zawody/ lub w dniu zawodów na miej-
scu w biurze zawodów. 
Szczegóły na plakacie na str. 26.

RodZicE i opiEkUNoWiE

powiatowy inspektor Sanitarny 
przypomina:

-  kierując dzieci na wakacje uwzględ-
niajcie stan zdrowia swoich dzieci
- sprawdzajcie dokładnie oferty wy-
poczynku
- przy wyborze organizatora wakacji 
sprawdzajcie jego wiarygodność
- zadbajcie o odpowiednie wyposa-
żenie bagażu swoich dzieci w nie-
zbędne ubrania, leki, elementy od-
blaskowe, itp.
- porozmawiajcie z dziećmi przed 
wyjazdem o zagrożeniach mogą-
cych pojawić się w miejscu wypo-
czynku (aby dziecko nie zbliżało się 
do zwierząt, przebywało tylko w 
miejscach bezpiecznych, wyznaczo-
nych przez organizatora, pilnowało 
swoich pieniędzy, nie przyjmowało 
od osób nieznanych upominków, al-
koholu, narkotyków, czy innych środ-
ków psychoaktywnych)
- należy uczulić dzieci na konse-
kwencje zażywania substancji zabro-
nionych
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Grodziska Dolnego otrzymała 
promesę na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Uroczyste wręczenie miało miejsce we 
środę 22 maja br. w siedzibie Komendy 
Miejskiej PSP w Rzeszowie. Osobistego 
odbioru z rąk wojewody dokonali Wójt 
Gminy Jacek Chmura oraz Prezes OSP 
Grodzisko Dolne Andrzej Baj.

Środki na zakup samochodu pochodzą 
z czterech źródeł. Dotację w kwocie 80 
tys. zł przekazuje Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, 380 tys. to kwota z  Narodowego/
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 250 tys. zł 
stanowią środki z budżetu UE w ramach 
RPO WP na lata 2014-2020, zaś 200 tys. 
zł dokłada gmina z własnego budżetu. 
        MH

Promesa dla OSP

150 tys. dotacji na modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych otrzymała Gmina Grodzisko 
Dolne. Środki przekazane przez za-
rząd województwa pochodzą z bu-
dżetu województwa, z tytułu wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolniczej 
w roku 2019.

We wtorek 28 maja w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie miało miej-
sce podpisanie umów z samorządow-
cami, którzy otrzymali gwarancję do-
finansowania modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. Gmi-
na Grodzisko Dolne otrzymała 150 
tys. zł z łącznej puli ponad 13 mln zło-

tych przeznaczonych na ten cel przez 
zarząd województwa podkarpackie-
go. Modernizacją zostaną objęte dro-
gi dojazdowe w obrębie miejscowości 
Grodzisko Górne i Wólka Grodziska.
Zadanie zostanie wykonane do końca 
2019 roku.

MH

 Jest dofinansowanie - będą kolejne drogi 
poscaleniowe
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W pięciu miejscowościach gminy 
Grodzisko Dolne trwają prace przy 
budowie otwartych stref aktywno-
ści. Obiekty powstają w Grodzisku 
Dolnym, Grodzisku Górnym, Grodzi-
sku Nowym, Wólce Grodziskiej i w 
Opaleniskach. Efektem realizowa-
nej inwestycji będzie uzupełnienie 
przestrzeni rekreacyjno-wypoczyn-
kowej. Będą to miejsca przeznaczo-
ne dla osób w każdym wieku, któ-
re będą tam mogły miło i aktywnie 
spędzić czas.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to 
obiekty małej infrastruktury sporto-
wej, które z założenia mają być miej-
scem pierwszej aktywności fizycznej 
dla dzieci, dorosłych i seniorów. W ich 
skład wchodzą: plenerowe siłownie, 
strefy relaksu oraz ogrodzony plac za-
baw o charakterze sprawnościowym. 

Całość dopełnia zieleń. Projektowa-
na w ramach zadania strefa rekreacji 
w Grodzisku Dolnym powstaje obok 
Orlika i zajmować będzie powierzch-
nię ok. 433 m2. W miejscu siłowni za-
montowanych zostanie 8 urządzeń 
do ćwiczeń, takich jak wyciąg gór-
ny, orbitek, wyciskanie siedząc, dra-
binka, poręcze, czy motyl integracyj-
ny. Strefę relaksu tworzyć będą gry 
edukacyjno-integracyjne wyposażone 
m.in. w stół do szachów i chińczyka, 
czy urządzenia do gry w kółko i krzy-
żyk. Z kolei plac zabaw o charakterze 
sprawnościowym składać się będzie z 
zestawów zabawowych z elementami 
wspinaczkowymi, równoważni, huś-
tawki, czy bocianiego gniazda. Całość 
zostanie odpowiednio ogrodzona. 
Podobna infrastruktura wkompono-
wana przy kompleksach sportowych   
powstanie w Grodzisku Górnym i Gro-

dzisku Nowym. W ramach siłowni ple-
nerowej i strefy relaksu do dyspozycji 
mieszkańców trafi łącznie ponad 430 
m2. Zestawy do ćwiczeń pozwolą na 
aktywny wypoczynek na świeżym po-
wietrzu. Coś dla siebie znajdą zarów-
no osoby młode jak i starsze. 
Na nowe strefy relaksu mogą liczyć 
także mieszkańcy Opalenisk i Wól-
ki Grodziskiej. Tereny rekreacyjne 
powstaną na placach przy szkołach 
podstawowych. Specjalne urządzenia 
zajmą odpowiednio ok. 230 m2 i po-
nad 170m2. 
Planowane infrastruktura dostępna 
będzie również dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo. Przy wejściach 
do stref zamontowane zostaną tabli-
ce informacyjne z regulaminem. Poja-
wią się także stojaki na rowery. 
Łączny koszt budowy 5 stref wynika-
jący z umowy z wykonawcą to ponad 
463 tys. zł. Obiekty powstają m.in. 
dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, w ramach Programu Roz-
woju Małej Infrastruktury Sportowo-
Rekreacyjnej o Charakterze Wielopo-
koleniowym – Otwarte Strefy Aktyw-
ności (OSA) Edycja 2018.

MH

Dzieci będą się bawić, 
a dorośli i młodzież 
ćwiczyć
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Trwają prace związane z przebudo-
wą odcinka drogi gminnej, położo-
nej obok Spółdzielni Usług Drogowo 
- Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W ramach zadania wykonawca ułożył 
już część chodnika, a droga została 
okrawężnikowana i podsypano podbu-
dowę pod warstwę z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej. Koszt remontu drogi 
to ponad 565 tys. zł.
Na realizację inwestycji gmina otrzy-
mała dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych, w kwocie ok. 
282 tys. zł.

MH

Trwa przebudowa ulicy obok Urzędu Gminy

• ogłoszono przetarg na wia-
ty przy szlakach turystycznych       
i zbiorniku wodnym „Czyste” w 
Grodzisku Dolnym oraz dosta-
wę sprzętu multimedialnego 
dla Ośrodka Kultury,

• ogłoszono przetarg na zakup 
średniego samochodu pożarni-
czego dla OSP Grodzisko Dol-
ne,

• przekazano plac budowy za 
Gminnym Ośrodkiem Kultury    
w Grodzisku Dolnym  z przezna-
czeniem pod strefy rekreacji,

• otwarto złożone oferty na prze-
targ dotyczący bieżącego re-
montu dróg gminnych,

• gmina otrzymała dofinanso-
wanie na zakup piłkochwytu           
o wys. 8 metrów wraz ze słupa-
mi, siatką i akcesoriami mon-
tażowymi. Zestaw zamontowa-
ny zostanie na boisku sporto-
wym w Wólce Grodziskiej.

MH

Inwestycje 
w skrócie
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W piękny niedzielny poranek 2 
czerwca na zbiorniku wodnym „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym odbyły się 
zawody wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Ich organizatorem 
jak co roku było Koło Wędkarskie nr 
37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym.

W rywalizacji wzięło udział 64 mło-
dych zawodników z terenu naszej 
gminy i sąsiednich miejscowości, w 
dwóch kategoriach wiekowych. Zma-
gania rozpoczęły się od zapoznania 
uczestników i ich opiekunów z regu-
laminem. Następnie młodzi wędka-
rze zajęli wyznaczone stanowiska, po 
czym przystąpili do połowu. W trakcie 
trwania zawodów organizatorzy przy-
gotowali poczęstunek w postaci droż-
dżówek, soczków i wafelków tak, aby 
zawodnicy nie opadli z sił. Po dwugo-
dzinnej rywalizacji zwycięzcami w ka-
tegorii szkół podstawowych do kla-
sy VI okazali się:
1. Magdalena Hajder – 820 pkt
2. Dawid Buszta - 560 pkt
3. Bartłomiej Hajder – 180 pkt
4. Mateusz Wnęk - 180 pkt
5. Mikołaj Mścisz - 140 pkt

W kategorii szkół gimnazjalnych i 
klasy VII i VIII szkoły podstawowej 
zwyciężyli:
1. Marcin Walania – 400 pkt
2. Kacper Cebula – 240 pkt
3. Konrad Brzozowski – 60 pkt
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody 
wędkarskie w postaci wędek, koło-
wrotków, siatek oraz wyróżnieni zo-
stali pamiątkowymi dyplomami. Po-
zostali którym udało się złowić rybę 
otrzymali nagrody w postaci sprzętu 
wędkarskiego, a tym co połów się nie 
udał dostali upominki rzeczowe.
Po zakończeniu zawodów wędkar-
skich został przeprowadzony konkurs 
przyrodniczo - ekologiczny w trzech 
kategoriach wiekowych. Uczestni-
cy musieli odpowiedzieć na 20 py-
tań testowych  z  ekologii. Ci co najle-
piej rozwiązali test zostali nagrodze-
ni pięknymi albumami, encyklopedia-
mi oraz cennymi książkami ufundo-
wanymi przez Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku i Koło Wędkarskie nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym.
W kategorii szkół podstawowych 
klas I – III zwyciężyli:
1. Filip Lizak
2. Maja Majkut

3. Jakub Popowicz
4. Karol Buniowski
W kategorii szkół podstawowych 
klas IV – VI zwyciężyli:
1. Dawid Nykiel
2. Marcin Zugaj
3. Maja Gurak
4. Kamil Papak
W kategorii szkół podstawowych 
klas VII – VIII i gimnazjów zwycięży-
li:
1. Marcin Walania
2. Dawid Ołowiecki
3. Kacper Cebula 
4. Kacper Kordas

Zawody i konkurs zakończono wspól-
nym ogniskiem i pieczeniem kiełbasy.
Sponsorzy:
- Urząd Gminy Grodzisko Dolne
- Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
- GS Grodzisko Dolne 
- Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” w 
Grodzisku Dolnym
- Firma PRODMAL Gdański Adrian

Zarząd Koła wędkarskiego składa 
serdeczne podziękowania w imieniu 
dzieci wszystkim sponsorom dzięki 
którym mogła się odbyć tak wspania-
ła impreza.

Andrzej Sigda

Dzień dziecka z wędką
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W dniu 23 maja br. nad zalewem Czy-
ste w Klubie „Igloo” odbył się Powia-
towy Piknik z okazji Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej.

Inicjatorem i gospodarzem tej imprezy 
było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych w Grodzisku Dol-
nym, przy którym działa Ośrodek Re-
walidacyjno – Wychowawczy w Lasz-
czynach. Na piknik zostali zaproszeni 
uczestnicy i podopieczni placówek zaj-
mujących się osobami niepełnospraw-
nymi z terenu powiatu leżajskiego wraz 
z kierownikami, dyrektorami i pracow-
nikami. Wśród przybyłych gości znaleź-
li się m. in. ks. Jan Szczepaniak – pro-
boszcz parafii w Chałupkach Dębniań-
skich, pan Maciej Szymański – dy-
rektor PFRON w Rzeszowie, pan Ma-
rek Śliż- starosta powiatu leżajskiego, 
pan Mariusz Konior - dyrektor PCPR 
w Leżajsku, pan Adam Chmura – Se-
kretarz Gminy Grodzisko Dolne, dy-
rektorzy szkół z terenu gminy Grodzi-
sko Dolne oraz przedstawiciele lokal-
nych instytucji. Przybyłych gości przy-
witała pani Maria Kołcz- Prezes Stowa-
rzyszenia Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych w Grodzisku Dolnym, nato-
miast imprezę poprowadziła pani Ka-
tarzyna Mach – Wawrzaszek – dyrek-

Powiatowy Piknik z okazji dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej
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tor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dol-
nym. Piknik uświetniły występy. Pierw-
szym było przedstawienie teatralne pt. 
„Słoń Trąbalski” wystawione przez gru-
pę teatralną „Niespodzianka” prężnie 
działającą w Ośrodku Rewalidacyjno- 
Wychowawczym w Laszczynach. Dru-
gim pokazem były dwa układy tanecz-
ne w wykonaniu uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Lasz-
czynach. Chociaż prognozy pogody 
nie były optymistyczne, aura dopisała. 
Było słonecznie i ciepło, co umożliwiło 
pokazy strażackie, przejazdy motorów-
ką po zalewie oraz różne zabawy inte-
grujące. W imprezę włączyli się także 
wolontariusze Szkolnego Koła Caritas- 
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym pod opieką 
pań Agnieszki Krauz i Izabeli Grzywny. 
Dopełnieniem pikniku była zabawa ta-
neczna, którą poprowadził DJ Matino.
Impreza została dofinansowana ze 
środków PEFRON za pośrednictwem 
PCPR w Leżajsku. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do sponsorów, któ-
rzy finansowo wsparli to przedsięwzię-
cie, m.in. Ireny i Andrzeja Adamczyków 
klub „Igloo”, Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska w Grodzisku Dol-
nym oraz jednostek OSP z Laszczyn, 
Grodziska Dolnego i Górnego.

ORW

Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach i Filii w 
Zmysłówce po raz piąty wzięli udział 
w gali finałowej konkursu filmowego 
w Dzikowcu organizowanego przez 
ŚDS w Spiach. 

Tym razem grupa uczestników realizu-
jących film z edycji „Książka na Wiel-
kim Ekranie” w składzie: Kamil Woj-
nar, Elżbieta Lizak oraz Wiesław Krów-
ka wybrała się na rozstrzygniecie kon-
kursu filmowego na który zostały za-
proszone ekipy realizujące najlepsze 

projekty z 30 startujących Podkarpac-
kich Środowiskowych Domów Samo-
pomocy. Naszym uczestnikom przy-
znano dyplomy i nagrody za realizację 
filmu.
Filmowym projekcjom towarzyszyły ku-
linarne przysmaki, ciepłe napoje, a 
przede wszystkim dobra atmosfera.
Serdecznie zapraszamy do obejrze-
nia zdjęć oraz konkursowego filmu na 
stronie ośrodka

Leszek Duda

„Książka na Wielkim Ekranie”

Wyróżnienie i statuetka Futsal Pod-
karpacki w kategorii Ambasador Fut-
salu trafiła do rąk pana Arkadiusza 
Telki.

Pan Arek został doceniony za działal-
ność sportową na terenie Gminy Gro-
dzisko Dolne, gdzie odpowiada m.in. 
za sekcję kobiecą LKS Grodziszczan-
ka Grodzisko Dolne. Działa również w 
Wydziale Kobiecym w Podkarpackim 
Związku Piłki Nożnej. Organizowane 
imprezy futsalowe przez pana Arka za-
wsze stoją na wysokim poziomie orga-
nizacyjnym – dodał Adam Onyszczuk 
Zastępca Przewodniczącego Wydziału 
Futsalu w Podkarpackim Związku Piłki 
Nożnej, który wręczył statuetkę.

Doceniony za działalność sportową
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Już po raz kolejny w niedzielny pora-
nek 19.05.2019r. wędkarze stanęli 
w szranki o Puchar Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne. Tradycyjnie, zawody 
odbyły się nad zbiornikiem wodnym 
„Czyste” w Grodzisku Dolnym, a ich 
organizatorem było Koło Wędkarskie 
nr 37 „Pstrąg”. W zawodach wzięło 
udział 21 wędkarzy w tym dwóch ju-
niorów. 

Połów odbywał się metodą dowolną na 
dwie wędki z wyłączeniem spinningu. 
Po czterogodzinnej rywalizacji zwycięz-
cami zostali:
• I miejsce - Edward Burek –                    

300 pkt
• II miejsce – Grzegorz Jucha –             

180 pkt
• III miejsce – Marcin Nowak –             

100 pkt

Puchary ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Grodzisko Dolne zwycięzcom wrę-
czył sekretarz gminy, pan Adam Chmu-
ra. Zawody zakończono przy ognisku 
wspólnym pieczeniem kiełbasy. 

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym składa 
podziękowanie panu Wójtowi za ufun-
dowanie pucharów.

Andrzej Sigda

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy

W sobotę, 8 czerwca 2019 roku, w 
wigilię Zesłania Ducha Świętego, 
8 diakonów otrzymało z rąk abpa 
Adama Szala święcenia kapłańskie. 
Uroczystość odbyła się w Archika-
tedrze Przemyskiej w obecności bi-
skupów archidiecezji przemyskiej, 
licznie zgromadzonych kapłanów, 
rodzin i przyjaciół. W gronie nowo 
wyświęconych kapłanów znalazł się 
ks. Artur Ochab mieszkaniec parafii 
Chodaczów.

W niedzielę 9 czerwca ksiądz Artur 
odprawił mszę prymicyjną w swojej 
rodzinnej parafii. To pierwsze prymi-
cje w parafii Chodaczów. Uroczysto-
ściom towarzyszył przemarsz orszaku 
z domu do kościoła, w którym uczest-
niczyła rodzina, przyjaciele, zaprosze-
ni goście i cała lokalna społeczność. 
Księdzu Arturowi życzymy wytrwało-
ści i Bożego Błogosławieństwa w pra-
cy duszpasterskiej. 

fot. T.Golak

Święcenia prezbiteriatu 2019
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Przypieczętowując obchody Między-
narodowego Dnia Rodziny, który przy-
pada 15 maja, Stowarzyszenie Kobie-
ty Gminy Grodzisko Dolne zorganizo-
wało okolicznościowe spotkanie, po-
święcone rodzinie.

Miesiące maj i czerwiec kojarzą się 
nam wszystkim z obchodami Dnia Mat-
ki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Z tej oka-
zji panie ze stowarzyszenia postanowi-
ły połączyć te wyjątkowe daty i zaprosi-
ły do wspólnego świętowania Dnia Ro-
dziny. Spotkanie miało miejsce w so-
botę 8 czerwca w Remizie OSP w Gro-
dzisku Dolnym. W integracyjnym świę-
cie uczestniczyło 9 miejscowych Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz zaproszone 
koła: z Soniny, Rakszawy, Smolarzyn i 
Białobrzeg. Nie zabrakło przedstawi-
cieli samorządu gminnego w osobach 
pana Mariusza Jasica - zastępy wój-
ta gminy i pana Józefa Nicponia – za-
stępy przewodniczącego rady gminy. 
Na imienne zaproszenie stowarzysze-
nia odpowiedziała również prezes Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcuc-
ka”, pani Halina Gębarowska oraz pro-
boszcz parafii w Grodzisku Dolnym, ks.  
Jan Kuca.
Wpisując się w tematykę spotkania, 
przypomniana została rola matki, jako 
jednego z elementów spajających ro-
dzinę. Zadanie jakie ma do spełnienia 
matka, polega między innymi na pod-

trzymaniu więzi rodzinnych oraz promo-
waniu wartości rodzinnych. O znaczeniu 
kobiet-matek w życiu każdego dziecka 
śpiewały wokalistki działające pod pa-
tronatem Ośrodka Kultury. Utworami 
zadedykowanymi mamom zgromadzo-

nych uraczyła pani Anna Szczęch z Pi-
gan. W części artystycznej układy ta-
neczne zaprezentowały Ada Wawrza-
szek i Wiktoria Sołek – tancerki z Ze-
społu Tanecznego „Iskierka” z Łańcuta.
Organizatorki wydarzenia zadbały nie 
tylko o strawę duchową. Był też wspa-
niały poczęstunek i czas na przemówie-
nia, żarty i rozmowy zebranych, których 
było całkiem sporo.      MH

O roli kobiet w rodzinie

- AKTUALNOŚCI - 
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W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Grodzisku Dolnym miało miejsce  
spotkanie z autorką wielu książek dla 
dzieci i młodzieży. Naszym miłym go-
ściem była Renata Piątkowska oraz 
jej przyjaciółka - lektor Malwina Ko-
żurno. Zaproszenie na spotkanie z pi-
sarką przyjęły dzieci  z  klas IV z Ze-
społu Szkół im. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym.

Tematem przewodnim była książka 
pt. „Zbój, Mruk i reszta, czyli nasi bra-
cia mniejsi w książkach”. Tym razem w 
trakcie spotkania, wysłuchaliśmy opo-
wieści o bohaterach książek - zwie-
rzątkach, które w różnym stopniu po-
mogły ludzkim istotom indywidualnie 
czy w czasie działań wojennych. Histo-
rie bohaterów zwierzęcych znajdziemy 
w książkach: Mruk, Zbój, Najwierniej-

si przyjaciele czy Szczęście śpi na le-
wym boku. Pani Malwina zinterpreto-
wała krótkie fragmenty dwóch książek, 
które bardzo spodobały się młodzieży. 
Spotkanie minęło w  bardzo miłej at-
mosferze. Mamy nadzieję, że kontakt 

„na żywo” z pisarką był niecodziennym 
przeżyciem i zachęcił dzieci do sięgnię-
cia po książki Renaty Piątkowskiej.
Celem spotkania było wzbudzenie w 
dzieciach empatii dla zwierząt. Dzięku-
jemy paniom nauczycielkom i uczniom 
za przybycie.

Halina Leja

Poranek z Renatą Piątkowską

W Nienadowej koło Dubiecka odbył 
się „Regionalny Przegląd Kapel Lu-
dowych i Zespołów Śpiewaczych”. 
Jest to impreza plenerowa, która po-
siada charakter konkursu dającego 
możliwość nominacji najlepszych 
muzyków do dwóch prestiżowych 
imprez folklorystycznych w Polsce: 
„Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych” w Kazimie-
rzu n/Wisłą oraz Festiwalu Folklo-
ru Polskiego „Sabałowe Bajania” w 
Bukowinie Tatrzańskiej.

W tegorocznym przeglądzie udział 
wzięło 18 zespołów śpiewaczych, 2 
kapele ludowe, 3 solistów-śpiewaków, 
2 solistów-instrumentalistów oraz 8 
grup w kategorii „Mistrz-Uczeń”.
Gminę Grodzisko Dolne reprezento-
wała Kapela Ludowa „Grodziszczoki”, 
cymbalistka Agnieszka Rydzik oraz 
cymbalistka Aleksandra Rydzik, któ-
ra wraz ze starszym bratem - Micha-
łem brała udział w konkursie „Mistrz-
Uczeń”. Jury konkursowe po wysłu-

chaniu wszystkich prezentacji wyło-
niło zwycięzców przeglądu. Wśród na-
grodzonych znaleźli się również gro-
dziscy muzycy. Kapeli Ludowej „Gro-
dziszczoki” przyznano II nagrodę, na-
tomiast cymbalistka Agnieszka Ry-
dzik w swojej kategorii zajęła I miej-

sce, co zapewniło jej nominację do 
„Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych” w Kazimierzu 
n. Wisłą, który odbędzie się końcem 
czerwca.
        MR

Kolejne trofea grodziskich muzyków
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Małe i większe dzieci, mamy i tatu-
siowie, a nawet całkiem malutkie po-
ciechy w objęciach mamy przybyły 9 
czerwca br. do Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym, by wspólnie celebro-
wać Święto Rodziny.

Święto Rodziny to uroczystość, która 
honoruje każdego członka rodziny, od 
tego najmłodszego aż do najstarsze-
go. Jest to też wyjątkowa okazja do od-
świętnego spotkania w Ośrodku Kultury. 
W tym dniu czekają odbiorców atrakcyj-
ne występy sceniczne. Nie inaczej było i 
tym razem. Dzieci i młodzież pod okiem 
opiekunów Doroty Król i Wojciecha Wo-
łowca przygotowały artystyczny program 
taneczno-wokalny. Było zatem co obej-
rzeć i co posłuchać.
Występy rozpoczęły grupy taneczne, ze-
społy „Małe Grodziszczoki” i „Myszki 
Miki”. Kolejne wejście należało do wo-
kalistek – Ani Koń, Natalii Moskal i Leny 
Marek. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
piosenki: „Jesteś mamą”, „Familijny roc-
k-and-roll” i „Laleczka z saskiej porce-
lany”. W dalszej odsłonie na scenie po-
dziwiać można było jeszcze najmłodszą 
grupę taneczna „Kaczuszki”, które za-
prezentowały do muzyki tańce – zaba-
wy, a śpiewem zachwycali nieco starsi 
wokaliści. Grupa w składzie Julia Maj-
kut, Wiktoria Kordas, Milena Baj, Zosia 
Kulpa i Dominik Grzywna wykonała pio-
senki „Drodzy rodzice”, „Na majówkę, 
na wędrówkę”, oraz „Tyle wdzięku”. Ze-
spół „Małe Grodziszczoki’ zatańczył rów-
nież cha-chę i walca, a „Myszki Miki” 
rock-and-rolla i układ od piosenki „Mam 
te moc”. Oprócz tego nie zabrakło rów-
nież solowych występów wokalnych Zosi 
Kulpy, Patrycji Wojnarskiej, Brygidy Bart-
nik i Oliwii Stopyry. W rolę konferansjer-
ki wcieliła się Milena Baj, która nie tyl-
ko czuwała nad sprawnym przebiegiem 
spotkania, ale też dedykowała Rodzi-
com poetyckie strofy i życzenia. Na za-
kończenie wszystkie dzieci zaśpiewały 
rodzicom huczne „Sto lat”. A po części 
artystycznej czekał na wszystkich słodki 
poczęstunek.   M.B-K

To było święto dla całych rodzin
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Co to jest mała Ojczyzna? Jest to 
świat, w którym żyjemy na co dzień, 
czyli przyroda, ludzie i wydarzenia z 
nimi związane oraz stworzona przez 
nie kultura. Oczywiście ta ojczyzna 
jest wrośnięta w przeszłość. A jak wi-
dzieli swoje małe Ojczyzny uczest-
nicy Powiatowego Konkursu Kraso-
mówczego? O tym przekonali się wi-
dzowie, którzy wysłuchali 21 młodych 
oratorów z różnych szkół z naszego 
regionu: z Grodziska Dolnego, Grodzi-
ska Górnego, Leżajska, Łętowni, Woli 
Zarczyckiej, Brzózy Królewskiej i Żo-
łyni.

Powiatowy Konkurs Krasomówczy, któ-
ry się odbył 20 maja br. organizowany 
był już po raz jedenasty. W ciągu tych 
kilkunastu lat ulegał pewnym zmia-
nom. Od 4 lat zaangażowane są w jego 
organizację dwie szkoły: Zespół Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym i Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym. W tym roku 
gospodarzem była szkoła w Grodzisku 
Dolnym. Przez 10 lat wszyscy znali ten 
konkurs pod hasłem „Patroni naszych 

szkół”. W wyniku głosów, które poja-
wiały się już w latach poprzednich, od 
2019r. konkurs rozszerza swój zakres 
tematyczny o historię lokalną.
Przywitała gości i otworzyła konkurs 
pani Halina Gdańska – dyrektor Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. Podczas konkursu oczywiście 
obecny był pan Roman Matuszek – dy-
rektor Zespołu Szkół im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Górnym. Gościliśmy 
również: pana Adama Chmurę – se-
kretarza Gminy Grodzisko Dolne, pa-
nią Katarzynę Ćwikłę- naczelnika Wy-
działu Promocji i Współpracy Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, ks. kanoni-
ka Stanisława Pawula. Zaszczyciła nas 
swoją obecnością pani Maria Majkut – 
emerytowany dyrektor Zespołu Szkół w 
Grodzisku Górnym, inicjatorka konkur-
su krasomówczego. Oracji wysłuchiwali 
nauczyciele i oczywiście uczniowie.
Uczniowie podzieleni byli na 3 katego-
rie wiekowe. Wszyscy obecni uczestni-
czyli w niezwykłych lekcjach historii, pa-
triotyzmu oraz mieli możliwość pozna-
nia życia ciekawych i zasłużonych dla 
regionu ludzi. Te piękne i sugestywne, 

a czasem wzruszające i tragiczne opo-
wieści oceniała komisja w składzie: An-
drzej Piecuch – aktor Teatru Maska w 
Rzeszowie, Katarzyna Ćwikła- naczel-
nik Wydziału Promocji i Współpracy 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku, 
Katarzyna Mach-Wawrzaszek – dyrek-
tor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dol-
nym, Katarzyna Wikiera – nauczyciel-
ka ucząca w Zespole Szkół w Żołyni, 
Lucyna Słoniec – nauczycielka z Ze-
społu Szkół Licealnych w Leżajsku, Ja-
cek Sało- nauczyciel z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Jarosławiu.
Czas oczekiwania na wyniki obrad jury 
umilali gościom i widzom uczniowie. 
Przed publicznością pięknie zaśpiewa-
li uczniowie z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w Jaro-
sławiu: Jowita Rybicka, Karolina Kłak, 
uczennica Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym: Julia Majkut oraz chór szkol-
ny. Natomiast Natalia Skiba z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym zagrała na 
saksofonie. Niezależna i profesjonalna 
komisja za najlepszych oratorów uznała:
W kategorii klas I-III szkoły podstawo-
wej:
• I miejsce: Wiktoria Sołek z Zespo-

łu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym

• II miejsce: Zuzanna Adamczyk z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym

• III miejsce: Martyna Chmura z Ze-
społu Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym

Wyróżnienie: Julia Obajtek z Zespołu 
Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym, Kornelia Kwaterczak ze 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Paw-
ła II w Łętowni
W kategorii klas IV-VI:
• I miejsce: Zuzanna Kusiak ze Szko-

ły Podstawowej w Woli Zarczyckiej
• II miejsce: Konrad Baran ze Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Pawła II 
w Łętowni

Moja mała Ojczyzna w opowieściach 
młodych oratorów
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• III miejsce: Weronika Smędra z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym, Mateusz Szczęch z 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzózie Królewskiej

Wyróżnienie:  Julia Świąder z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym.
W kategorii kl. VII i gimnazjum:
• I miejsce: Natalia Skiba z Zespo-

łu Szkół im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym

• II miejsce: Wiktoria Gdańska z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym

• III miejsce: Marta Zagaja ze Szko-
ły Podstawowej w Woli Zarczyckiej

Wyróżnienie: Karolina Dudek ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. św. J. Kantego 
w Żołyni, Amelia Grabarz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Leżajsku.
Gratulacje kierujemy do nagrodzonych, 
ale także do pozostałych uczestników 
konkursu. Wszystkie wystąpienia były  
na wysokim poziomie.
Ten konkurs nie mógłby się odbyć, gdy-
by nie przyjazne osoby, instytucje i fir-
my, które ufundowały nagrody i przyczy-
niły się do profesjonalnej organizacji tej 
inicjatywy. Zaliczmy do nich:
• Urząd Gminy Grodzisko Dolne,
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
• GS „SCH” w Grodzisku Dolnym

Monika Fila

Jeziorko „Czyste”
W Grodzisku Dolnym w jego południowej części jest niewielkie wzgórze, a u jego 
podnóża znajduje się jeziorko, które powstało na miejscu dawnego kościoła. O 
bardzo dawne to były czasy! Może jeszcze te za czasów Bolesława Chrobrego.
Pewnego świątecznego dnia, kiedy w Kościele odbywało się nabożeństwo, 
wtargnęła gromada pijanych ludzi. Głośno krzyczeli, śpiewali i przeklinali. Kapłan 
próbował ich uciszyć i uspokoić, ale nic z tego. Oni jeszcze głośniej śpiewali. 
Nawet wyszedł ktoś z tłumu i zaczął przekrzykiwać księdza. Nagle kościół zapadł 
się pod ziemię razem z wszystkimi tam przebywającymi. W miejscu zapadniętej 
świątyni zrobiła się wielka wyrwa, która wypełniła się wodą z płynącego obok 
potoczku. Dół zamienił się w jeziorko, w którym była niezwykle czysta woda. 
Któregoś wiosennego dnia szła brzegiem jeziorka dziewczyna, która pasła krowy. 
Śpiewała, wiła wianki z kaczeńców i zauważyła wystającą z wody wstążeczkę. 
Wzięła ją do ręki i zaczęła ciągnąć. Wstążka była długa i nie zdążyła jej wyciągnąć, 
gdyż uciekły jej krowy i musiała za nimi pobiec. Mijały lata. Zmarła pastuszka i 
wszyscy, którzy wiedzieli o tym wydarzeniu, a w Grodzisku rozpoczęto budowę 
nowego kościoła, ale w innym miejscu niż ten zapadnięty. Kościół był już gotowy, 
ale zabrakło funduszy na dzwony. Pewnego dnia brzegiem jeziorka „Czyste” szła 
jakaś kobieta zaczerpnąć wody. I wtedy niespodziewanie zobaczyła wystający z 
wody w oddali dzwon. Pobiegła szybko i zawiadomiła o tym księdza, który się 
bardzo ucieszył i postanowił, że ten dzwon zawiśnie w nowym kościele. Pierwszy 
raz zadzwonił w niedzielę, wzywając wszystkich na nabożeństwo. Dzwonił 
pięknie, jakby grał jakąś melodię. Bim,.. bam.. bim... bam... Służył jeszcze wiele lat.
A dzisiaj jezioro nazwane „Czystym” jest wspaniałym miejscem odpoczynku i 
najpopularniejszą atrakcją turystyczną naszej miejscowości.

(Opowiadanie prezentowane podczas Powiatowego Konkursu Krasomówczego 
„Moja mała Ojczyzna” przez Zuzannę Adamczyk – uczennicę Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.)

Trzy uczennice Zespołu Szkół z Gro-
dziska Górnego z klasy VIII - Zuzanna 
Cebula, Magdalena Matuszek oraz 
Karolina Kulpa przystąpiły do certy-
fikatu z języka niemieckiego Fit in 
Deutsch A1. 

Uczennice pod okiem native                               
speaker‘a wzięły udział w dwuetapo-
wym egzaminie składającym się z czę-
ści ustnej oraz pisemnej. Wszystkie 
zdały certyfikat otrzymując oceny bar-
dzo dobre oraz dobrą.  Certyfikat Insty-
tutu Goethego jest prestiżowym i uzna-

wanym na całym świecie świadec-
twem znajomości języka niemieckie-
go. Uczniom dodaje pewności siebie i 
przekazuje ważną informację zwrotną 
o poziomie znajomości języka. 
Przygotowanie do egzaminu kosztowa-
ło dziewczyny wiele wysiłków i wyrze-
czeń, ale ich trud został wspaniale na-
grodzony. Uczennicom życzymy kolej-
nych sukcesów w nauce języka nie-
mieckiego, a innych uczniów zachęca-
my do spróbowania swoich sił za rok.

M. Bieńkowska

Certyfikaty z języka niemieckiego



17Gazeta z Grodziska i okolic 6/2019

- AKTUALNOŚCI - 

Uczeń klasy szóstej- Maksymilian 
Marek, w nagrodę za zaangażowa-
nie w projekcie „Angielski na Sce-
nie” już początkiem lipca wyjedzie 
na 14-dniowy obóz językowy o cha-
rakterze edukacyjno- naukowym w 
Załęczu Wielkim. A wszystko dzię-
ki współpracy z Polsko-Amerykań-
ską Fundacją Wolności, w ramach 
ścieżki ETAs. 

Edukacja to najlepsza z możliwych in-
westycja w młodego człowieka. Otwie-
ra wiele możliwości i poszerza hory-
zonty. Ten obóz to połączenie wyjaz-
du edukacyjnego z fantastyczną przy-
godą. Zajęcia poświęcone nauce ję-
zyka angielskiego w formie warszta-
tów różnotematycznych odbywają się 

w grupach utworzonych wg. poziomu 
znajomości języka. Warsztaty prowa-
dzone są przez lektorów z USA rekru-
towanych we współpracy z Fundacją 

Kościuszkowską z USA. Po południu 
odbywają się zajęcia warsztatowe ak-
tywne skupiające młodzież o podob-
nych zainteresowaniach i uzdolnie-
niach. 
Soboty i niedziele to wycieczki i pro-
gram integracyjno-sportowy. Oprócz 
nauki z pogłębienia znajomości języ-
ka angielskiego, obóz służy także po-
pularyzacji kultury polskiej i amery-
kańskiej. Warto dodać, że podlega on 
nadzorowi MEN, Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO przy współpracy z Fun-
dacja Kościuszkowską z USA. 
Serdecznie gratulujemy Maksymilia-
nowi i życzymy udanego pobytu oraz 
niezapomnianych wrażeń!

Joanna Sołek

W nagrodę - wyjazd na obóz językowy

„Dzięki Wam mam wszystko, to co 
mam”- ta myśl przewodnia towarzy-
szyła wszystkim zebranym podczas 
akademii z okazji Dnia Mamy i Taty 
zorganizowanej dnia 30 maja 2019r 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wólce Grodziskiej. Zaczynając od 
najmłodszych, czyli Przedszkolaków, 
a kończąc na klasach ósmych- wszy-
scy chcieli podziękować Rodzicom za 
trud i wysiłek włożony w ich wycho-
wanie. Uroczystość rozpoczęły klasy 
starsze tańcząc poloneza na sali gim-
nastycznej, czym wzbudziły zachwyt i 
podziw wśród zebranych gości.

Dzieci przedszkolne przygotowały pro-
gram artystyczny mówiący o tym, jaka 
mama z tatą się poznali i jak to było, że 
się w sobie zakochali. Poprzez krótkie 
scenki zaprezentowały kolejne etapy 
znajomości rodziców, aż do momentu, 
kiedy na świecie pojawiły się one - ich 
dzieci. 
Klasy I-III piękną recytacją wierszy oraz 
śpiewaniem piosenek podziękowały 
swoim mamom i tatusiom za to, że są 
i chronią ich od „nocnych strachów”, a 
swoje życzenia wyraziły w słowach pio-
senki, aby tata „był przez cały dzień w 
domu, żeby ważne sprawy na później 

zostawił i żeby się głośno śmiał i z nimi 
bawił”. Na koniec klasy młodsze za-
prezentowały specjalnie przygotowany 
układ taneczny do słów piosenki śpie-
wanej przez Margaret. 
Skecze, scenki rodzajowe i wiersze „z 
przymrużeniem oka” na temat zacho-
wań mamy i taty przedstawili uczniowie 
klas starszych. Chcieli przez to dać do 
zrozumienia swoim rodzicom, że mimo 
codziennych słabości, „wpadek” i nie-
dociągnięć, co do ich metod wycho-
wawczych, dla swoich dzieci są całym 
światem i te lata dzieciństwa są naj-
szczęśliwsze, kiedy mama i tata chro-
nią przed niepowodzeniami i wspierają 
w trudnych momentach życia.
Na koniec wszyscy zebrani uczniowie 
zaśpiewali swoim Rodzicom tradycyj-
ne „Sto lat!” i życzyli im zdrowia, cier-
pliwości oraz mnóstwa radości z suk-
cesów swoich dzieci każdego dnia. Aby 
Dzień Rodzica był świętowany nie tyl-
ko podczas zorganizowanej akademii, 
ale również i przez cały rok. Klasy star-
sze zakończyły swój program artystycz-
ny pięknie zaprezentowanym walcem 
na sali gimnastycznej, po czym wszyscy 
goście udali się na pamiątkowe zdjęcie 
i słodki poczęstunek.

Katarzyna Mazurek

Rodzina, ach rodzina
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W pobliżu Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą, w Janowcu, wśród łąk, lasów 
i wąwozów położony jest rodzinny 
park tematyczny – Magiczne Ogro-
dy. To pierwszy w Polsce tematyczny 
park sensoryczny zbudowany w opar-
ciu o oryginalną, baśniową historię. 
Tam też wybrali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Laszczynach.

Przekraczając bramę Magicznych 
Ogrodów Janowiec, wchodzi się do 
świata, w którym żyją tajemnicze isto-
ty. Wśród drzew, tysięcy kwitnących 
kwiatów, strumieni i wodospadów 
powstały magiczne krainy, a w nich 
schronienie znalazły Robanki, Bulwia-
ki, Smoki, prastare Drzewce, Wróżki 
Smużki, Magiczne Ptaki, psotliwe Mor-
dole i waleczne Krasnoludy.

W ogrodzie znajdują się niecodzien-
ne place zabaw dostosowane do zróż-
nicowanego wieku i możliwości dzie-
ci. Park zaplanowano z podziałem na 
strefy sensoryczne aktywujące wszyst-
kie zmysły. Ideą, jaka przyświecała 
jego twórcom, było stymulowanie dzie-
cięcej ciekawości świata i pobudzanie 
kreatywności. Jest to idealne miejsce 
zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci 
mogły swobodnie poruszać się po te-
renie Magicznych Ogrodów, poleżeć 
na trawie, wejść do wody albo zbudo-
wać zamek z piasku na plaży.
Na dzieci czekają też baśniowe posta-
cie – animatorzy, którzy znali masę 
ciekawych zabaw i historię Magicz-
nych Ogrodów. Pośród wielu atrakcji 
najmłodszym z pewnością podobała 
się przejażdżka kolejką przez Kwiato-

wą Dolinę i zabawa z kudłatym Mor-
dolem. Starszym dzieciom – wizyta 
w Krasnoludzkim Grodzie, gdzie pod 
okiem Krasnoludów mogły nauczyć 
się fechtunku. Dla lubiących działania 
w grupie idealną rozrywką była wspól-
na jazda na wyjątkowej linowej ka-
ruzeli, a dla pragnących silnych wra-
żeń – zjazd z ogromnej Krasnoludzkiej 
Wieży Prób. W Magicznych Ogrodach 
można było spotkać też Wróżki Smuż-
ki, które potrafiły wyczarować prawdzi-
wą tęczę. Na gości powyżej szóstego 
roku życia czekała dodatkowo mrożą-
ca krew w żyłach wyprawa do posęp-
nego, bagiennego Mroczyska – krainy 
zaprojektowanej w oparciu o występu-
jącą u dzieci rozwojową potrzebę kon-
frontowania się z silnymi emocjami.
Aleje spacerowe Magicznych Ogrodów 
przecinają tereny obsadzone setkami 
gatunków kwiatów, krzewów i drzew. 
Miłośników kwiatów zachwyci wielość 
odmian róż Kordesa, piwonii czy lila-
ków. 
Na koniec naszej magicznej podró-
ży zatrzymaliśmy się jeszcze w Kazi-
mierzu Dolnym, aby choć przez krótką 
chwilę zachłysnąć się widokiem wspa-
niałego rynku i móc kupić tamtejszy 
przysmak „Kogutka”. 
          W. Wróbel

Zabawa w Magicznych Ogrodach

31 maja 2019 roku w Szkole Pod-
stawowej w Laszczynach odbyła się 
wspaniała uroczystość z okazji Dnia 
Matki i Ojca. Wzięli w niej udział ro-
dzice, którzy zostali zaproszeni 
przez swoje ukochane pociechy oraz 
uczniowie i grono pedagogiczne.

Uroczystość rozpoczęła się w sali gim-
nastycznej, w której cała społeczność 
szkolna wraz z przybyłymi gośćmi ze-
brała się, aby obejrzeć uroczystą aka-
demię. Na początku głos zabrała pani 
dyrektor – Wioleta Wróbel. Gorąco po-
witała wszystkich zebranych, po czym 
w swym krótkim przemówieniu złoży-
ła najserdeczniejsze życzenia obecnym 
w sali mamom i tatom, gdyż to oni w 

tym wyjątkowym dniu byli najważniejsi i 
to oni również podczas tego szkolnego 
wydarzenia byli w centrum uwagi. 
Następnie dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie z klas I-III za-
prezentowały programy artystyczne. 
Uczniowie pięknymi utworami poetyc-
kimi oraz piosenkami wyrażali wielką 
wdzięczność rodzicom, a także opie-
kunom za ich miłość, troskę, okazywa-
ne serce i trud wychowania. Mamy i ta-

tusiowie nie kryli ogromnego wzrusze-
nia wywołanego wspaniałym występem 
swoich dzieci. Na zakończenie ucznio-
wie podarowali rodzicom własnoręcz-
nie wykonane, skromne upominki. Za 
swój występ dzieci zostały nagrodzo-
ne burzliwymi oklaskami, które świad-
czyły, że akademia w ich wykonaniu 
wszystkim bardzo się podobała i zrobiła 
ogromne wrażenie. Uwieńczeniem spo-
tkania był słodki poczęstunek.        WW

Dzień Mamy i Taty
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Do XVI wieku nikt oprócz Indian o ziem-
niakach nie słyszał, także dlatego, że 
nie wspomina o nich Biblia. Ziemniak 
to jedna z bulwiastych roślin dziko ro-
snących w obu Amerykach. Jakieś 7-10 
tysięcy lat temu Inkowie żyjący w gó-
rach Andach odkryli, że nadaje się do 
jedzenia i zaczęli go uprawiać na gór-
skich zboczach. W ich jadłospisie stał 
się uzupełnieniem kukurydzy, karmio-
no nim również hodowane zwierzę-
ta. Po odkryciu Ameryki cywilizacja in-
kaska padła ofiarą konkwistadorów, a 
ziemniak jako jeden z łupów wojennych 
trafił do Europy (w 1567 r.) i w kolejnych 
wiekach, ratując ludzi przed głodem, 
okazał się cenniejszą zdobyczą niż całe 
zrabowane Indianom srebro i złoto. 
Początkowo uprawiano go w ogrodach 
królewskich i przyklasztornych jako eg-
zotyczną roślinę ozdobną oraz leczni-
czą. To zakonnicy i misjonarze zdali so-
bie sprawę, że można by go wykorzy-
stać w celach spożywczych, ale współ-
czesnym trudno było się do niego prze-
konać. Nie nadawał się do jedzenia na 
surowo, a ówczesne odmiany miały 
gorzkawy smak. W czasach powszech-
nej wiary w zabobony roślina rodząca 

bulwy pod ziemią kojarzyła się z ciem-
nymi mocami (w ziemi chowa się zmar-
łych), a ziemniak, wbrew naturze, mógł 
tam żyć i rosnąć. W niektórych krajach 
nazywano ziemniaki „diabelskimi jabł-
kami”, nie przysparzał im dobrej sła-
wy fakt, że zjedzone na surowo wywoły-
wały egzemę uważaną wówczas za od-
mianę trądu. Brak biblijnych odniesień 
sprawiał, że ziemniak był tym bardziej 
podejrzany.
Niemcy z konieczności przekonali się 
do ziemniaka kiedy nastał głód spo-
wodowany klęską nieurodzaju. W Pru-
sach i na Śląsku chłopi dostali po pro-
stu odgórny nakaz jego uprawy i choć 
niechętnie, musieli się podporządko-
wać doceniając z czasem korzyści. Z 
kolei we Francji, gdzie ludzi dotknęło 
kilka klęsk głodu zmuszających do je-
dzenia korzonków traw i paproci, posta-
nowiono posłużyć się podstępem, aby 
upowszechnić go jako roślinę jadalną. 
Pewien aptekarz przekonany o warto-
ści ziemniaka namówił króla Francji Lu-
dwika XVI do przystrajania ubioru jego 
kwiatami i podał na dworze obiad z da-
niami z tego warzywa. Udało mu się 
uzyskać zgodę króla na posadzenie 

tych roślin w ogrodach wersalskich, a 
wokół upraw rozlokowano ostentacyjne 
posterunki wojskowe do pilnowania za-
gonów. Sprawdziły się przewidywania, 
że rozbudzi to ciekawość okolicznych 
mieszkańców, którzy pod osłoną nocy 
zakradali się, żeby zdobyć pilnie strze-
żone rośliny. Kiedy podczas rewolucji 
republikanie opanowali Wersal, całe 
ogrody zamieniono w pola ziemnia-
czane. Dziś na grobie aptekarza - pre-
kursora upraw sadzi się ziemniaki, aby 
upamiętnić jego wkład w upowszech-
nienie tej rośliny.
Do Polski sprowadził ziemniaki w XVII 
wieku król Jan III Sobieski, po zwycię-
stwie pod Wiedniem. Otrzymał je od ce-
sarza Leopolda I i podarował swojej dro-
giej Marysieńce. Przez jakiś czas zdobi-
ły królewskie ogrody. Potrawy ziemnia-
czane podawane podczas obiadów w 
Wilanowie nie wzbudziły entuzjazmu, 
a i na wsiach chłopi odnosili się do 
nich nieufnie woląc kaszę i chleb. Do-
piero w XVIII wieku, za panowania Au-
gusta II Sasa, wzrosła ich popularność 
wśród ludu, bo nie miały dużych wyma-
gań glebowych i udawały się w chłod-
niejszym klimacie. Kiedy nauczono się 
je przyrządzać i przekonano się, że ro-
sną nawet na nieurodzajnych glebach, 
uprawy szybko się powiększyły oddala-
jąc widmo niedostatku i głodu, zwłasz-
cza w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 
Już z końcem XVIII wieku z ziemniaków 
uzyskiwano krochmal, a w połowie XIX 
wieku także spirytus.
Ziemniak stał się wybawieniem dla Ir-
landczyków, gdzie na większości ob-
szaru kraju plony pszenicy były mar-
ne. Pół hektara kamienistego pola z 
ziemniakami mogło wyżywić sześcio-
osobową rodzinę. Pod koniec XVIII wie-
ku 90% ludności wyspy jadło wyłącznie 
ziemniaki. Sadzono je z religijnym ce-
remoniałem w Wielki Piątek skrapia-
jąc wodą święconą dla odegnania złe-
go. Życie ludzi było uzależnione od ich 
zbiorów. Jednak już w dawnych cza-
sach uprawy padały ofiarą zarazy ziem-
niaczanej, której sprzyjał wilgotny wy-
spowy klimat.  Ziemniak należy do naj-

Ziemniaczana historia
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mniej odpornych warzyw i jest podat-
ny na ponad 260 rodzajów chorób. Za-
raza została przywleczona do Irlandii z 
Ameryki w 1845 roku i mimo opryski-
wania pól siarczanem miedzi oraz wę-
glanem sodu w ciągu dwóch lat znisz-
czyła 90% zbiorów prowadząc do klęski 
głodu, która zabiła około półtora milio-
na ludzi i wymusiła wielką emigrację Ir-
landczyków za ocean. Od czasów epi-
demii dżumy w XIV w. żadna tragedia 
nie pochłonęła tylu ofiar.
W tym czasie, kiedy Irlandia zmagała 
się z zarazą ziemniaka, w Ameryce Pół-
nocnej pojawiła się plaga stonki, o któ-
rej w Europie jeszcze nie słyszano. Do 
połowy XIX wieku stonka była małym, 
niezwracającym niczyjej uwagi chrząsz-
czem żyjącym na rozległych preriach 
kontynentu. Żywiła się niepokaźnym 
kolczastym zielskiem należącym do 
tej samej, co ziemniak, rodziny psian-
kowatych. Kiedy w Ameryce Północnej 
rozpoczęto uprawy, chrząszczyk odkrył, 
że ziemniaki smakują o niebo lepiej, a 
połacie ziemniaczanych pól kusiły ni-
czym suto zastawiony stół, od którego 
nie warto wstawać – tylko jeść i mno-
żyć się na potęgę. Dzięki ludziom ży-
cie owadów stało się prostsze, bo od-
padł im trud poszukiwania pożywienia. 
Nastąpił gwałtowny wzrost liczebności 
chrząszczy, które opanowując kolejne 
pola w ciągu 14 lat pokonały 2400 km 
i zaledwie w trzecim roku od zdobycia 
wybrzeży Atlantyku zdołały się przedo-
stać między innymi do Polski (1878r.). 
Oczywiście nie przefrunęły oceanu - 
mimo dokładnych kontroli wysyłanych 
transportów ziemniaków, przepłynę-
ły jako pasażerowie na gapę. O ston-
ce było już wówczas głośno w Europie 
i starano się za wszelką cenę zniszczyć 
szkodnika w zarodku. W Polsce zara-
żone uprawy zaorano i polano naftą. 
Idealną okazją dla stonki okazały się 
dwie wojny światowe, kiedy trzeba było 
skoncentrować się na walce z wrogiem 
w ludzkiej postaci i użerać z wieloma 
ważniejszymi problemami niż szkodni-
ki ziemniaka. W 1945 roku stonka po-
nownie zawitała do Polski i na dobre się 
zadomowiła. Powojenne rządy próbo-
wały wykorzystać ją w celach propagan-

dowych rozpowszechniając nieprawdzi-
we informacje, że owadzi desant trafił 
na polskie pola zrzucony przez amery-
kańskie samoloty. Faktem jest, że pod-
czas II wojny alianci rozważali pomysł 
zasypania stonką hitlerowskie Niemcy, 
aby osłabić kraj, jednak planów zanie-
chano zdając sobie sprawę, że plagi nie 
powstrzyma potem żadna granica.
Obecnie ziemniaki są podstawowym 
składnikiem diety w całej Europie i to 
na naszym kontynencie najwięcej się 
ich produkuje. Przeciętnie człowiek zja-
da rocznie 33 kilogramy tych bulw.  W 
Peru, skąd pochodzą, uprawia się kilka 
tysięcy odmian, a Indianie żyjący w An-
dach podczas sadzenia i zbioru postę-
pują według starego uświęconego rytu-
ału. Są dla nich zarówno posiłkiem, jak 
i lekarstwem. W Polsce zarejestrowa-
nych jest 135 odmian ziemniaków.
Są lekkostrawne i mimo, że zawierają 
skrobię nie powodują otyłości, o ile nie 
jada się ich razem z mięsem. Zawiera-
ją dużo potasu, magnezu, nieco wap-
nia, żelaza i fosforu oraz prawie wszyst-
kie witaminy, a szczególnie witaminę C. 
W składzie mają także błonnik ułatwia-
jący trawienie. Najwięcej minerałów 
kryje się tuż pod skórką, dlatego nale-
ży je cienko obierać lub jadać w łupi-
nach, natomiast wnętrze zajmuje głów-
nie skrobia. W ziemniakach zielonych i 
starych kiełkujących występuje solani-
na, która jest toksyczna i podejrzewana 
o właściwości rakotwórcze. Zzielenia-
łe bulwy należy więc odrzucić, a skieł-
kowane dokładnie obierać wykrawając 
głęboko oczka. 
Nie bez powodu w medycynie ludowej 
wierzono w ich właściwości lecznicze. 
Badania naukowe dowodzą, że ziem-
niaki obniżają ciśnienie, regulują pracę 
układu trawiennego, poprawiają stan 
skóry, wspomagają wzrok, usprawnia-
ją krzepliwość krwi, a nawet pomaga-
ją zredukować skutki stresu. Okłady z 
ugotowanych i zgniecionych bulw mają 
właściwości przeciwbólowe – są sku-
teczne przy bólach brzucha i reuma-
tycznych, a ciepłe łagodzą ból ucha. 
Przyspieszają znikanie siniaków i re-
dukują swędzenie. Plastry z surowych 
kartofli przykładane do czoła lub skroni 

łagodzą migreny. Picie wywaru z obie-
rek przyczynia się do rozbijania kamie-
ni nerkowych. Sok z surowych ziemnia-
ków pomaga w leczeniu zgagi, nad-
kwasoty, wrzodów żołądka i dwunastni-
cy oraz zaparć. Z kolei starte na suro-
wo goją oparzenia, pęknięcia skóry pięt 
i rąk. Kleik ziemniaczany ma właści-
wości przeciwbakteryjne i przeciwgrzy-
biczne oraz działa osłonowo na błonę 
śluzową żołądka przy zatruciach. Moż-
na je także zastosować w celach ko-
smetycznych- utarte surowe wygładza-
ją zmarszczki napinając skórę, a ugo-
towane przywracają zdrowy wygląd zie-
mistej i zmęczonej cerze, łagodzą trą-
dzik i liszaje.
W dawnych czasach podczas wykop-
ków obowiązywały obyczaje podykto-
wane przesądami. Kopanie należa-
ło rozpocząć rankiem przed opadnię-
ciem mgły. Gospodarz czynił znak krzy-
ża i przystępowano do zbioru od połu-
dniowej strony pola.  Pierwszy i ostat-
ni zebrany kosz zanoszono do domu 
właściciela. Ważny był podział ról - jed-
ni wykopywali bulwy, inni zbierali, jesz-
cze inni oczyszczali z ziemi, kolejni zno-
sili na stosy. Potem na polu wykopywa-
no doły, w których umieszczano ziem-
niaki na zimę, okładając grochowinami 
i piaskiem.
Zeschnięte badyle palono na ogni-
skach, a ziemniaki pieczono w rozgrza-
nym popiele. Wróżono skacząc przez 
płomienie – łzawienie oczu zwiastowa-
ło nieszczęście, podobnie jak wdepnię-
cie nogą w żar. Sprawne przeskoczenie 
ogniska przez parę mającą się ku sobie 
zapowiadało jej pomyślną przyszłość. 
Plony prognozowano umieszczając na 
św. Macieja (24 marca) dwa ziemnia-
ki w nogach łóżka –ich skiełkowanie w 
ciągu dwóch tygodni zapowiadało uro-
dzaj w bieżącym roku.
Z ziemniakami związanych jest wiele lu-
dowych przysłów, na przykład: „Ugoto-
wane z miłością ziemniaki smakują le-
piej, niż usmażona w gniewie kiełba-
sa”, albo: „Prędzej nasycisz się jedząc 
ziemniaki, niż patrząc na pieczeń”.

Małgorzata Majka
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„To jest Ciało moje, to jest krew moja” 
– to mowa Jezusa z Wieczernika, z tego 
szczególnego miejsca, w którym naro-
dził się Kościół. Chrystus przed swo-
ją męką i śmiercią gromadzi uczniów 
na wieczerzy, która dla nich miała być 
zwyczajna, taka, jak co roku, wynika-
jąca z pamiątki wyjścia z niewoli egip-
skiej. Jednak owa Pascha stała się wiel-
kim darem zarówno dla Apostołów, jak 
i dla nas. Słowa Jezusa: „Czyńcie to na 
moją pamiątkę” zapoczątkowały szcze-
gólny dar naszego Zbawiciela, którym 
był On sam. To właśnie tam, w Wieczer-
niku Chrystus oddaje się w ręce ludz-
kie i przemieniając chleb w swoje ciało 
i wino w swoją krew, staje się naszym 
pokarmem w codziennej pielgrzymce 
do świętości. W swoim nauczaniu Je-
zus mówił, że „Kto spożywa moje Ciało 
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Cia-
ło moje jest prawdziwym pokarmem, a 
Krew moja jest prawdziwym napojem” 
(J 6,54-55).
Dla człowieka wierzącego Eucharystia 
jest szczególnym miejscem spotkania 
z Miłością, która oddaje za nas swoje 
życie, spotkaniem we wspólnocie, jaką 
jest Kościół, bo jak mówił św. Jan Paweł 
II: „Wokół Eucharystii, sakramentu Jego 
miłości do nas, gromadzi się Kościół, 
Jego Mistyczne Ciało. Chrystus i Ko-
ściół, jedno Ciało, jedna wielka tajem-
nica. Mysterium fidei!”  (Homilia w cza-
sie nieszporów inaugurujących 47. Mię-
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny). 
Zatem bez Eucharystii nie ma Kościoła, 
jak i Kościoła  bez Eucharystii. 
W tym duchu przeżywamy Uroczystość 
Bożego Ciała, która ukazuje wielkość 
Kościoła, ale także i realną obecność 
Jezusa pod postaciami chleba i wina.
Uroczystość Bożego Ciała została za-
inicjowana przez św. Juliannę z Cornil-
lon (1192-1258). Jako młoda siostra 
zakonna z miejscowości Mont Cornil-
lon nieopodal Liege w dzisiejszej Belgii 
miała objawienie, w którym Chrystus 
prosił o ustanowienie osobnego świę-
ta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan 
Jezus w tym objawieniu wyznaczył także 

dzień uroczystości Bożego Ciała, która 
miała wypadać w czwartek po niedzie-
li Świętej Trójcy. Siostra wyjawiła swoje-
mu spowiednikowi wolę Jezusa, który 
jednak negatywnie zareagował na ob-
jawienie. Po kilkunastu latach, gdy sio-
stra Julianna została przeoryszą zako-
nu, na nowo zwróciła się z prośbą, tym 
razem do archidiakona katedry w Liege 
Jakuba, który namówił biskupa Rober-
ta o zbadanie objawień. Wynikiem ba-
dań był fakt, że już w roku 1246 odbyła 
się pierwsza procesja eucharystyczna. 
Jednak w tym samym roku biskup Ro-
bert zmarł, a kapłani za namową teo-
logów uznali, że święto to zostało usta-
nowione zbyt pochopnie i już w następ-
nym roku się nie odbyło. Wówczas ar-
chidiakon Jakub odwołał się do przeby-
wającego na tych terenach legata pa-
pieskiego kardynała Hugo, który nie tyl-
ko pochwalił pomysł święta, ale i naka-
zał wprowadzić je w diecezjach podle-
głych jego władzy. 
Pozytywnym zdarzeniem dla święta Bo-
żego Ciała był wybór kapłana Jakuba 
na biskupa, a następnie papieża Urba-
na IV. Jako papież rządził Kościołem za-
ledwie trzy lata, ale pod koniec ponty-
fikatu, 11 sierpnia 1264 r. wydał bul-
lę „Transitrus”, w której polecił obcho-
dzić święto w całym Kościele. Święto 
to, jak napisał, miało stanowić „zadość-
uczynienie za znieważanie Chrystusa w 
Najświętszym Sakramencie, błędy he-
retyków oraz uczczenie pamiątki usta-
nowienia Najświętszego Sakramen-

tu, która w Wielki Czwartek nie mogła 
być uroczyście obchodzona ze wzglę-
du na powagę Wielkiego Tygodnia”. 
Dokument ten zalecał także, by w tym 
dniu wierni powstrzymywali się od pra-
cy oraz by „świętowali pobożnie i uro-
czyście”. 
Bezpośrednim impulsem do ustano-
wienia święta był także cud, jaki wy-
darzył się w Bolsena. Kiedy kapłan od-
prawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu 
kielich trącony ręką przechylił się tak 
nieszczęśliwie, że wylało się wiele kro-
pel krwi Chrystusa na korporał. Przera-
żony kapłan ujrzał, że wino zmieniło się 
w krew. Zawiadomiony o tym cudzie pa-
pież, który przebywał wówczas w pobli-
skim mieście Orvieto, zabrał ten świę-
ty korporał. Do dzisiaj znajduje się on 
w bogatym relikwiarzu w katedrze w 
Orvietona, w którym widać plamy krwi. 
W czasie procesji Bożego Ciała obno-
si się ten korporał zamiast monstrancji. 
Korzystając z tego, że na dworze papie-
skim w Orvieto przebywał wówczas św. 
Tomasz z Akwinu, papież Urban IV po-
lecił mu opracowanie tekstów liturgicz-
nych Mszy świętej i Oficjum Uroczysto-
ści Bożego Ciała. Tekstów napisanych 
przez św. Tomasza używa się do dnia 
dzisiejszego. Najbardziej znany jest 
hymn Pange lingua (Sław, języku), po-
dobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum 
supernum, które śpiewane są przy wy-
stawianiu Najświętszego Sakramentu 
(O zbawcza Hostio). 
Po śmierci Papieża Urbana IV święto 

Z historii Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
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zaczęło powoli zanikać, bo bulli, którą 
napisał, nie zdążył wprowadzić w życie. 
Dopiero Papież Jan XXII pięćdziesiąt 
lat później ogłasza bullę Klemensa IV, 
a samo święto nakazuje wprowadzić w 
całym Kościele w 1317 roku.
W Polsce, Boże Ciało obchodzone było 
od 1320 roku, kiedy biskup krakowski 
Nankier ustanowił je dla diecezji kra-
kowskiej. Jednakże za święto obowią-
zujące we wszystkich diecezjach pol-
skich uznał je dopiero synod gnieźnień-
ski z 1420 roku.
Nierozerwalnie ze świętem związana 
jest procesja z Najświętszym Sakra-
mentem. Pierwsza wzmianka o proce-
sji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 
1277, w której niesiono krzyż i Naj-
świętszy Sakrament. Procesja ta mia-
ła wyraz obrony przed niebezpieczeń-
stwami. Pierwotna forma procesji wy-
rażała się w prostym, nieprzerywanym 
przejściem z Najświętszym Sakramen-
tem i błogosławieństwem na końcu. Na 
terenie Niemiec wiązała się z procesyj-
nym przechodzeniem przez pola da-
nej wsi lub miasta. Wierni zatrzymywa-
li się przy czterech stacjach, przy któ-
rych udzielano im błogosławieństwa, a 
polom błogosławieństwa „pogodowe-
go”. Przy poszczególnych stacjach od-
czytywano początkowe części czterech 
Ewangelii, które zyskiwały funkcję for-
muł błogosławieństwa. Ryt był uzupeł-
niany błogosławieństwem sakramen-
talnym, które było udzielane przy po-
szczególnych stacjach, a dodatkowo 
– na końcu procesji. 
Niemieckie procesje zawierały element 
błagalny o ochronę przed nieszczęścia-
mi i o sprzyjającą pogodę. Z takiego po-
wodu włączano do procesji śpiew po-
czątkowych fragmentów Ewangelii przy 
czterech ołtarzach oraz uroczyste bło-
gosławieństwo. Do Polski zwyczaj ten 
dotarł w XV wieku i w 1631 został wpro-
wadzony do Rytuału Piotrkowskiego.
Do roku 1955 obowiązywała oktawa 
Bożego Ciała, jednak na prośbę Episko-
patu Polski w Polsce zwyczaj obchodze-
nia oktawy został zachowany, choć nie 
ma ona już charakteru tak uroczystego.
 Po raz pierwszy z procesją Bożego Cia-
ła na terenie Polski spotykamy się już 

w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. 
Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj 
śpiewania Ewangelii przy czterech oł-
tarzach opisujących wydarzenia z życia 
Jezusa związane z zapowiedzią i usta-
nowieniem Eucharystii, który istnieje 
do dnia dzisiejszego. Od dawna przy-
jął się również zwyczaj, przynoszenia 
na zakończenie oktawy wianków z ziół, 
które kapłan poświęca. Umieszczone 
w domu na ścianie chroniły od chorób; 
gałązki umieszczano także na polach, 
by plony obrodziły i by Bóg zachował je 
od nieszczęść. W niektórych stronach 
drzewka i gałęzie, którymi był przystro-
jony kościół i ołtarze w czasie procesji 
Bożego Ciała, zabierano na pola i tam 
je umieszczano, a część palono, aby 
dym odstraszał chmury niosące grad i 
pioruny.
Wczytując się w historię Uroczystości 
Bożego Ciała, widzimy, jak przez setki 
lat troszczono się o rozwój tego święta. 
To wyraz wielkiej wiary naszych przod-
ków w realną obecność Jezusa pod po-
staciami chleba i wina, którą to niektó-
rzy próbują podważyć, uznając, że po-
stacie eucharystyczne są jedynie sym-
bolem Jezusa czy że jest On obecny 
pod postaciami jedynie podczas Mszy 
świętej. 
Uroczystość Bożego Ciała powinna w 
każdym z nas wzbudzić refleksję nad 
naszą wiarą w obecność Jezusa pod 
postacią chleba i wina. Powinna zwró-
cić uwagę, jak przyjmujemy Komunię 
św., czym Ona jest dla nas i czy rzeczy-
wiście chcemy, jak najczęściej trwać w 
bliskości z Chrystusem Eucharystycz-
nym. Dzisiaj coraz częściej widzimy, na-
wet w tych ostatnich dniach, jak nie-
które środowiska profanują Euchary-
stię. Tym bardziej jako ludziom wierzą-
cym potrzeba nam troski o ten Wielki 
Dar w naszym codziennym życiu. Bądź-
my dumni, kiedy będziemy szli ulicami 
naszych wiosek, kiedy będziemy odda-
wać opiece Jezusa nasze rodziny, na-
sze domy, bądźmy dumni, że Jezus 
jest z nami. Nie wstydźmy się Chrystu-
sa, który w szaleńczej miłości oddał za 
nas swoje życie. Odkrywajmy na nowo, 
czym jest Eucharystia, czym jest mo-
dlitwa przed Chrystusem obecnym w 

Najświętszym Sakramencie. Ta obec-
ność jest trudna, bo trzeba trwać w ci-
szy i nie doświadczamy namacalnie ni-
czego nadzwyczajnego. Jednak ta ci-
sza jest tylko pozorna. Pisze o niej pięk-
nie ks. Tadeusz Dajczer w książce „Ta-
jemnica wiary”, porównując trwanie na 
modlitwie do skalistego brzegu, o któ-
ry uderzają fale oceanu. Uderzają i roz-
pryskują się, niejako nic nie zmieniając 
w skalistym brzegu. Jednak przez wie-
le lat to wlanie te fale kształtują skały i 
zmieniają ich kształt. Tak dzieje się nie-
kiedy i z nami. Jesteśmy często jak ten 
skalisty brzeg, o który uderza Boża mi-
łość, jednak nasze skaliste serce jest 
twarde i ta miłość odbija się, ale nie do 
końca bezowocnie, bo im częściej trwa-
my na modlitwie, im częściej poddaje-
my się pod fale Bożej Miłości, będąc 
na Eucharystii czy adoracji, one kruszą 
nasze serca i nadają taki  kształt, jaki 
chce Chrystus. Walczmy o naszą wia-
rę, która jest fundamentem naszej Oj-
czyzny. Niech Uroczystość Bożego Cia-
ła będzie początkiem drogi do Miłości, 
a także czerpaniem od Niej sił w poko-
nywaniu codziennych obowiązków, pro-
blemów, słabości.

„Jezu w Hostii utajony, 
daj mi serce Twoje daj.
Tyś mi jeden ulubiony, 
Tyś mojego serca raj.

Wszędzie dobrze mi, o Panie, 
choćby krzyż me siły rwał, (…)

Tylko błagam, tylko proszę: 
Ty mnie w sercu zawsze miej.”

opracował: ks. M.Klin
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„Jak doszło do ustanowienia święta Bo-
żego Ciała” – niedziela.pl
„Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi” – brewiarz.pl
„Boże Ciało – od herezji do jednego z 
głównych świąt Kościoła” – histmag.
org
„Tajemnica Wiary” – Ks. Tadeusz Daj-
czer, Warszawa 2007
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Wypadek przy pracy rolniczej

Placówka Terenowa KRUS w Leżajsku informuje o obowiązku 
zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej, aby zachować prawa do 
jednorazowego odszkodowania. 
Objęte ubezpieczeniem są wypadki: 
• na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub 

w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego 
bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub

• w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, 
albo w drodze powrotnej, lub

• podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego 
zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 
rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

• w drodze do miejsca wykonywania czynności.
O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, 
domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić najbliższą 
placówkę terenową KRUS jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.
Zgłoszenia wypadku można dokonywać bezpośrednio w siedzibie 
KRUS, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub 
telefonicznie. 
Adres: PT KRUS w Leżajsku, ul. A. Mickiewicza 82 A, 37-300 Leżajsk, 
tel. (17) 240 54 20, e-mail: lezajsk@krus.gov.pl

Nie bądźmy obojętni!!!

Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 
prosi mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, 
aby nie być biernym w stosunku tego co się 
dziej wokół nas – reagujmy!!!
Sezon letni, to czas dyskotek, imprez i zabaw 
plenerowych. Młodzieży i uczestnikom 
takich imprez towarzyszy często alkohol. 
Pod jego wpływem młodzież dopuszcza się 
różnego rodzaju wybryków chuligańskich, 
zakłócenia ciszy nocnej, bójek, dewastacji                            
i niszczenia mienia w głównej mierze 
niszczenia znaków drogowych i wiat 
przystankowych, na których dochodzi 
do libacji alkoholowych oraz wybijania  i 
malowania szyb.
Dzielnicowi z Posterunku Policji   w Grodzisku 
Dolnym apelują, aby nie być obojętnym 
na tego typu zachowania. Wszelkie 
niepokojące sytuacje można zgłaszać pod 
bezpłatne numery alarmowe 112, 997 lub 
bezpośrednio do oficera dyżurnego KPP w 
Leżajsku, tel. 172406310.
Naprawa niszczonego mienia sporo 
kosztuje. W ubiegłym sezonie najczęściej 
wandale niszczyli wiaty przystankowe 
w miejscowości Zmysłówka – Kopanie. 
Co jakiś czas trzeba było je naprawiać, 
a wydawane pieniądze na naprawę idą 
przecież z naszego portfela.
Nie bądźmy obojętni!!! Tolerowanie takiego 
zachowania jest swoistą akceptacją – 
reagujmy!!!
Dzielnicowi z Posterunku Policji w Grodzisku 
Dolnym proszą mieszkańców gminy o 
reagowanie, na wszelkiego typu negatywne 
zachowanie.
Zachęcamy do korzystania również z 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
dostępnej na: www.policja pl

MASZ CIEKAWY TEMAT 
- NAPISZ DO NAS!

Wiesz coś ciekawego?
Czytałeś lub słyszałeś o czymś? 

Podziel się z nami.
Napisz krótki artykuł, 

a my chętnie zamieścimy go 
na łamach naszej lokalnej gazety.

Zachęcamy to współpracy. 
Kontakt: 17 242 82 65

email: gazeta@grodziskodolne.pl
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