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W lipcu 2016 r. minęło 25 lat od kiedy „Rzepiennik Wczoraj i Dziś” 
trafił na półki tutejszych sklepów i  kiosków. Kiedy zespół redakcyj-
ny w 1991 r. oddawał do druku pierwszy skład, rodziło się mnóstwo 
wątpliwości: Jakie będzie nasze czasopismo? Czy zaspokoi potrzeby czy-
telnika, wypełni oczekiwania? Czy da się lubić? Zakładano, że jego rolą 
będzie ukazywanie współczesnego portretu gminy, pozbawionego 
upiększeń, ale jednocześnie pełnego tradycji i wspomnień historycz-
nych. To, czy się udało, muszą Państwo ocenić sami.

Warto przypomnieć, że pierwszy ośmiostronicowy numer „Rze-
piennika…” wyszedł w  nakładzie 300 szt. Gazeta kosztowała wtedy 
5.000 zł i miała formę kwartalnika społeczno-kulturalnego. Artystycz-
nie i  edytorsko przyjęła wówczas prosty, tekstowy kształt z  jednym 
zdjęciem i 3 grafikami (rysowanymi ręcznie). Tylko pierwszy numer 
wydany został w Tarnowskiej Oficynie Wydawniczej WOK w Tarno-
wie, kolejne 88 (do końca roku 2013) w  utworzonej przez o. Stani-
sława Stańczyka drukarni OO Redemptorystów w Tuchowie. Wśród 
najczęściej publikujących od samego początku pojawiali się tutaj: 
Czesław Dutka (tematyka historyczno- społeczna), Maria Kierońska 
(pedagogika i szkolnictwo), Maria Noga, Jan Dereń (historia), Jadwiga 
Bryndal i Halina Hołda (wywiady, kultura, sztuka i obrzędowość), An-
drzej Bryndal (zagadnienia społeczne), Eugeniusz Duszewicz (kultura 
i historia), Augustyn Mika (nauki przyrodnicze, felietony i opowiada-
nia) i wielu innych autorów. Pierwotnie w skład zespołu redakcyjnego 
wchodzili: Jadwiga Bryndal, Halina Hołda oraz Andrzej Bryndal. Na 
łamach „Rzepiennika” czytelników pozdrawiali między innymi: Miss 
Polonia Ewa Wachowicz [nr 1(7)1993], kabareciarz Jerzy Kryszak [nr 
5(23)1997], poseł na Sejm RP śp. Wiesław Woda [4(42)2001], akto-
rzy-kabareciarze Ignacy Pułaski i  Kajetan Wolniewicz [4(54)2004]. 
W1992 roku (nr 27/28) gazetę uatrakcyjniła kolorowa okładka, a od 

nr 62 (2007r) zaczęła ukazywać się w  pełnym kolorze, co zwiększy-
ło jej atrakcyjność. Powiększył się też skład przyjaciół redakcyjnych 

- o tym, kto tworzy obecne numery i gdzie są drukowane warto poczy-
tać w stopce. 

25 lat to dla czasopisma lokalnego kawał historii ukazującej jak 
wiele w tym czasie się zmieniło. Wieś i gmina ewoluowały, rozbudo-
wały się, unowocześniły. Jedne pokolenia dorosły, inne przeszły do 
historii, pojawiły się nowe. Zmienił się sposób postrzegania i  anali-
zowania rzepiennickich problemów. W dobie coraz szybszego obiegu 
informacji i powszechnego dostępu do Internetu zdawać by się mogło, 
że rola lokalnej prasy utraciła na znaczeniu. Jednak nasze czasopismo 

- ewoluując do dwumiesięcznika i  tym samym zwiększając częstotli-
wość pojawiania się w kioskach - nie odeszło do lamusa. Okazuje się, 
że mamy stałe grono wiernych czytelników, że nasze artykuły nadal 
są chętnie czytane i stanowią źródło wiedzy. Staramy się również iść 
z duchem czasu. Nasza strona internetowa oferuje dostęp do zdigitali-
zowanych, archiwalnych numerów „RzWiDz”. Mogą Państwo bezpo-
średnio prześledzić tam wszystkie archiwalne numery gazety.

Ale nie było by nas bez Was Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy, że je-
steście z nami. Cieszymy się, że z zaangażowaniem współtworzycie ko-
lejne numery, że czytacie je niemal od deski do deski, strona po stronie 
czujnie wyłapując dziennikarskie chochliki. Dziękujemy każdemu, kto 
w jakikolwiek sposób przyczynił się do małych lub większych publika-
cji, robił zdjęcia czy przysyłał fragmenty własnej twórczości. Wszystko 
to sprawiało, że mogliśmy - i nadal będziemy mogli - być nie tylko dla 
Was, ale przede wszystkim z Wami w codziennym życiu. Życząc sobie 
kolejnych 25 lat działalności, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
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II Bieg na Brzankę przeszedł do historii!
Wysoka na 534 m n.p.m. i jak się okazuje trudna do zdobycia 

jak niejedna kobieta. Brzanka – bohaterka niedzielnej imprezy pod 
wieżą widokową w Jodłówce Tuchowskiej rozdała korony swym 
zdobywcom! 

Niedziela, 26 czerwca br. minęła pod znakiem sportowej rywali-
zacji w duchu fair-play w trakcie II Biegu na Brzankę. Niepokojące 
prognozy pogody  nie wystraszyły amatorów biegów, którzy punkt 
15.00 wystartowali spod olszyńskiej szkoły. Na starcie zameldowa-
ło się  83 zawodników, z czego bieg ukończyło 80 zawodników: 20 
kobiet i 60 mężczyzn. Brzankowe zmagania wygrał Robert Mako-
wiec (Burzyn LKS Burzyn/Festiwal Biegowy w Krynicy) z czasem 
42 min. i 59 s. – który w tegorocznym Biegu Burzyńskim zajął II 
miejsce. Drugi na mecie był Tomasz Koczwara z Radomyśla Wiel-
kiego z niewielką stratą 20 s. (43 min. 19 s.), a trzeci Jarosław Ma-
kowiec – brat zwycięzcy (Burzyn LKS Burzyn) z czasem 43 min. 
55 s., triumfator Burzyńskiego Biegu. W kategorii kobiet najlepsza 
okazała się Izabela Zatorska z Montrail Team z czasem 52 min. 15 s. 
Przypomnijmy, że jest to mistrzyni biegów górskich i zdobywczyni 
Pucharu Świata, uważana za prekursorkę biegów górskich w Pol-
sce. Za nią uplasowała się Lenka Wagner z Bobowej 52 min. 28 s. 
(w ubiegłym roku również II lokata), a trzecia była Beata Słomska 
z Jodłówki Tuchowskiej, która na dotarcie do mety potrzebowała 
57 min. 13 s. Tym samym poprawiła ona swój rekord z ubiegłego 
roku aż o  ponad 13 minut (wówczas zakończyła rywalizację na 51 
pozycji).

 Warto dodać, że w biegu wzięło udział 4 zawodników z terenu 
naszej gminy: Marek Polak, Waldemar Bajorek oraz bracia Michał 
i Paweł Łabuda. Podobnie jak w ubiegłym roku, najlepszy z nich 
okazał się Marek Polak z czasem 57 min. 1 s. co dało mu 27 lo-
katę.  Na mecie witali zawodników kibice. Przepięknie ustrojona 
kwiecistym wiankiem Jej Wysokość Brzanka wręczała biegaczom 

PO KORONĘ 
JEJ WYSOKOŚCI BRZANKI
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medale, podczas gdy tuż obok na stoiskach tematycznych można 
było wziąć udział w grach plenerowych i wygrać ciekawe nagrody. 
O to, by nikt z przybyłych na metę widzów i zawodników nie był 
głodny nieodpłatnie zadbało Stowarzyszenie My Kobiety z Olszyn, 
które zaserwowało przepyszne pierogi i żurek. O bezpieczeństwo 
i porządek podczas biegu na trasie zadbali strażacy OSP Olszyny 
i OSP Jodłówka Tuchowska. Pomoc medyczną na trasie oferowali 
Marcin Cholewa (ratownik medyczny) oraz Łukasz Słota (trans-
port), a  na mecie dyplomowana pielęgniarka Halina Walaszek. 
Punkt kontrolny z wodą dla biegaczy zabezpieczył Wacław Wala-
szek, Radny Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

Autorem unikatowych medali II Biegu na Brzankę jest Zbigniew 
Juszczak, a  oryginalną wiklinową dekorację na mecie wykonała 
Bernadeta Kukułka. Nagrody główne ufundowali: Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (o. w  Tarnowie) 
Nadleśnictwo Gromnik, Radni Województwa Małopolskiego 
Anna Pieczarka, która II Bieg na Brzankę objęła honorowym pa-
tronatem i Wojciech Skruch. Na mecie biegu dopingowali biega-
czy Marek Karaś - wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Adam 
Drogoś, burmistrz pobliskiego Tuchowa. 

Słodkie wypieki serwowało Stowarzyszenie z  Zalasowej. Dla 
smakoszy win stoisko przygotowała Winnica Piwnice Antoniego 
z Woli Lubeckiej. Jakub Nowak i Piotr Firlej jako animatorzy stoisk 
tematycznych zachęcali do odkrywania tajemnic Pogórza. Nadle-
śnictwo Gromnik zaprezentowało stoisko edukacyjne poświęcone 
faunie i  florze Pogórza Ciężkowickiego. Zainteresowaniem cie-
szyły się również stoiska Zdrowego Projektu oraz Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Jodłówka Tuchowska pn. Pierwszych 1000 dni dla 
zdrowia. Nieoceniona okazała się pomoc Spółki Komunalnej Do-
rzecze Białej, która zabezpieczyła na Brzance cysternę z wodą do 
mycia lub ochłody.

Gratulujemy wszystkim biegaczom, którzy zdobywając szczyt 
Brzanki pokonywali własne słabości i  bariery. Dziękujemy za 
udział „wprawionym” biegaczom, którzy dodali rangi naszym za-
wodom i motywowali pozostałych na trasie do pobijania swoich 
czasów. Słowa uznania kierujemy w  stronę biegaczy-amatorów, 
którzy nie przestraszyli się konkurencji i walczyli o dobre wyniki 
z uśmiechem na twarzy aż do ostatnich metrów. Liczniejsza niż w  
poprzednim roku liczba zawodników zgłaszających się do udziału 
w biegu pokazuje, że ta impreza zyskuje nie tylko stałych „fanów”, 
ale cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Pełni pozytyw-
nych wrażeń już dziś zapraszamy na III Bieg na Brzankę! 

(ar)
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„PRZEPIÓRKI  
W PŁATKACH RÓŻY”

Z przyjemnością infor-
mujemy, że projekt pod tym 
tytułem złożony przez Sto-
warzyszenie My Kobiety z 
Olszyn do Babiogórskiego 
Stowarzyszenia Zielona Linia 
uzyskał dofinansowanie w 
ramach programu FIO Ma-
łopolska Lokalnie skierowanego do młodych organizacji pozarzą-
dowych. Program realizowany jest w nowej formule rządowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 
finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących 

z budżetu państwa.
W ramach projektu zakupione zostały naczynia i urządzenia 

potrzebne do organizowania imprez integrujących naszą lokalną 
społeczność oraz promocji naszej kultury i tradycji poza grani-
cami gminy. Pierwszą imprezą, na której wykorzystane zostały 
zakupione w ramach dotacji urządzenia był II Bieg na Brzankę 
organizowany 26 czerwca w ramach wydarzenia „Po Koronę Jej 
Wysokości Brzanki”, na którą, oprócz biegaczy i amatorów nor-
dic walking, zaprosiliśmy mieszkańców 4 sąsiadujących z nami 
gmin. Przygotowaliśmy posiłek dla biegaczy i tradycyjne jadło dla 
wszystkich uczestników imprezy.

Renata Gogola

RAZEM DLA MŁODZIEŻY 
I FORUM LOKALNE

Trwa realizacja projektu „Razem dla młodzieży”, którego punk-
tem kulminacyjnym będzie I Forum Lokalne „Razem dla mło-
dzieży” w ramach Programu Równać Szanse 2015. Wydarzenie to 
będzie miało charakter jednodniowego spotkania-warsztatów i zo-
stanie zorganizowane 8 września br. na sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim. Zaproszeni 
zostali na nie przedstawiciele stowarzyszeń, klubów sportowych, 
gimnazjów, OSP, organizacji katolickich i przedsiębiorcy działają-
cy na terenie naszej gminy. 

Założeniem forum „Razem dla 
młodzieży” jest integracja środowi-
ska działającego na rzecz młodzie-
ży i wypracowanie nowych modeli 
współpracy w celu zwiększenia efek-
tywności działań na rzecz młodych 
ludzi. W ramach forum planowane 
jest przeprowadzenie modułów po-
ruszających zagadnienia: 

- Działania na rzecz młodzieży a ich faktyczne potrzeby
- Instytucje edukacyjne – problemy i szanse
- Co czeka młodego człowieka?
- Infrastruktura i dostępność oferty czasu wolnego
- Projekty na rzecz młodych ludzi
- Współpraca lokalna
Gościć będziemy Artura Łęgę – koordynatora programu Rów-

nać Szanse oraz Bożenę Malaga-Wronę – prezes Stowarzyszenia 
Vesna z Gnojnika, będącego partnerem forum. 

Warsztaty poprowadzi Iwona Kirstein – zawodowy trener i co-
ach.

Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Tarnowskie-
go Roman Łucarz. 

Forum finansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 

Anna Koczwara

Ostatnia fotografia budynku starej  szkoły w Rzepienniku Strzyżewskim. Trwa już jego rozbiórka.
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MAJ MIESIĄCEM ZMIAN W OSP 

21 maja 2016 r. w  Rzepienniku Strzyżewskim odbył się Zjazd Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, podczas którego wybrano nowe 
władze. W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu 
Oddziału Gminnego za ostatnie pięć lat, przyjęto sprawozdanie z funk-
cjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz udzielono 
absolutorium ustępującemu Zarządowi. W związku z  tym, powołano 
nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano przedstawiciela Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy. 

Skład Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Rzepienniku Strzyżewskim przedstawia się 
następująco:

Prezes - Andrzej Jarocha OSP KSRG Turza 
V-ce Prezes - Marek Bąk OSP Olszyny
V-ce Prezes - Jan Słowik OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski
Komendant - Piotr Sopala OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski
Sekretarz - Adam Jędrusiak OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski 
Skarbnik - Zbigniew Bajorek OSP Rzepiennik Suchy
Członek Prezydium Zarządu - Łukasz Kiełtyka OSP Rzepiennik Bi-

skupi
Oraz członkowie zarządu: Wojciech Pole OSP Rzepiennik Biskupi, 

Robert Brudzisz OSP Rzepiennik Suchy, Marian Kawa OSP Kołkówka, 
Zbigniew Jędrusiak OSP KSRG Turza, 

Zbigniew Sykta OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski, Mieczysław 
Dziuban OSP Olszyny,

Jacek Mężyk OSP Olszyny.
W  skład Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w  Rzepienniku 

Strzyżewskim weszli: 
Przewodniczący - Piotr Słowik OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski

V-ce Przewodniczący - Wojciech Stec OSP KSRG Turza
Sekretarz - Stanisław Zając OSP Olszyny
Delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSP RP to: Marek Bąk, Wojciech 

Stec i Zbigniew Sykta Desygnowani do Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Tarnowie zostali: Andrzej Jarocha oraz Piotr Sopala. 

W Zjeździe Gminnym uczestniczyli również: Dyrektor Wykonawczy 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Kazimierz Sady, V-ce 
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w  Tarnowie Andrzej Witek, 
Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie kap. Rafał Wróbel. 
Radni Gminni, Dyrektorzy Szkół oraz sołtysi. 

(ar)
25 czerwca Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzepienniku 

Strzyżewskim zorganizował gminne zawody pożarnicze. Udział w  za-
wodach wzięło 5 drużyn Zwyciężyli strażacy z Rzepiennika Strzyżew-
skiego, drugie miejsce zajęła OSP z Olszyn, a trzecie z Turzy.

W  zawodach uczestniczyły również drużyny młodzieżowe męska 
i  żeńska z  Rzepiennika Strzyżewskiego i  z  Olszyn. Lepszy czas miały 
młodzieżówki z Rzepiennika Strzyżewskiego. 

Wszystkim strażakom gratulujemy formy. Różnice czasowe były mi-
nimalne, a upał wyjątkowo dokuczliwy. Mimo to rywalizacja była ostra, 
ale i uczciwa. 

Z ostatniej chwili:
Dobrą wiadomość otrzymała jednostka strażacka z  Rzepiennika 

Strzyżewskiego. W przyszłym roku otrzymają długo oczekiwany nowy 
samochód. Złożony prze gminę wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
i niemal połowę kwoty zrefunduje Urząd Marszałkowski. W związku 
z tym konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie 
gminy.

fot. Katarzyna Roman

GROŹNY OGIEŃ
We wtorek 14 czerwca około godziny 14.00 w Kołkówce wybuchł 

groźny pożar budynku gospodarczego. Akcja ratownicza, w  której 
brało udział aż 8 zastępów straży pożarnej, była utrudniona z uwagi 
na fakt, że budynek ten bezpośrednio połączony jest z zabudowaniami 
mieszkalnymi i istniało prawdopodobieństwo, że ogień rozprzestrzeni 
się również na tą część. Na miejscu pojawiły się: 2 zastępy OSP Rze-
piennik Strzyżewski, OSP Olszyny, OSP Turza, OSP Gromnik, OSP 
Ciężkowice oraz 2 zastępy JRG 2 Tarnów – w tym posterunek Siedli-
ska. W akcji ratunkowej wzięły też udział koparko-ładowarki, które 
ładowały palące się siano (znajdujące się w  części gospodarczej) na 
przyczepy ciągników. Wywożone było ono na pobliską łąkę i solidnie 
przelewane wodą, aby nie nastąpił ponowny zapłon. Duże zapotrze-
bowanie na wodę zmusiło strażaków do utworzenia dwóch stanowisk 
wodnych. Niestety – mimo szybkiej i sprawnej akcji - spaleniu, oprócz 
siana, w znaczącym stopniu uległo także pokrycie dachowe nad bu-
dynkiem mieszkalnym. Na miejscu pożaru oprócz strażaków obecne 

było także pogotowie energetyczne, pogotowie ratunkowe oraz policja. 
Niestety na tym nie zakończyły się akcje ratownicze związane z tym 

zdarzeniem. Nazajutrz doszło do samozapłonu siana, które złożone 
poprzedniego dnia w bezpiecznej odległości od domów zaalarmowa-
ło strażaków dymem. Na szczęście pożar ugaszono niemal w zarodku.

 (ar)
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Dzień rodziny w Olszynach

ZBIERANO DLA SZYMUSIA
,,Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą 

i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, 
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń”

Sobotni koncert (4 VI) „Bóg się mamo nie pomylił” był takim pocią-
giem, w którym znaleźli się pasażerowie nieprzypadkowi. Pociąg z na-
pisem „Wszystkie Dzieci Nasze Są” zatrzymuje się na różnych stacjach, 
jedni wsiadają bez zastanowienia, inni tylko pomachają życzliwie, ale 
są i  tacy, którzy czekają tylko, aby pociąg ten się wykoleił. Dzięki ta-
kim ludziom jak członkowie stowarzyszenia i wszyscy ci, którzy, tak jak 
w sobotę, otworzyli swoje serca na potrzeby innych, pociąg ten wciąż 
jedzie, spełniając niejedno marzenie. 

Kiedy matka trzyma w  rękach swoje nowonarodzone dziecko, w jej 
głowie tworzy się film z  jego życia. Widzi roześmianą buzię, biegają-
cego szkraba, wyobraża sobie jego pierwsze słowa, pierwsze kroczki… 
Ale, życie ma dla niego inny scenariusz. Pojawia się choroba. Co myśli 
matka? Jak to, nie będzie słowa mama? Nie zobaczę pierwszych kroków 
mojego dziecka? Co teraz będzie? 

Rozpacz, łzy, załamanie to naturalna reakcja. A gdzie nadzieja? Sama 
nadzieja nie wystarczy, potrzebna jest ludzka życzliwość i  pomocna 
dłoń. Tak jak śpiewała Sylwia w piosence: „Bóg się Mamo nie pomylił!”. 
Wie to mama i wie tata, którzy z miłością i często ze łzami w oczach 
walczą o swoje dziecko. Tak jak rodzice Szymusia, dla którego zorgani-
zowany był sobotni koncert.

A był to koncert niezwykły. Połączył ogromną radość z sukcesu wo-
lontariuszy z ZSP w Olszynach, którzy wygrawszy w projekcie „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia”, wyjeżdżają na pielgrzymkę do Rzymu, z suk-
cesem estradowym aniołków ze stowarzyszenia: Sylwii, Marysi, Asi, 
Kasi. Na scenie wystąpili również młodzi, utalentowani ludzie, ucznio-
wie szkół muzycznych: Paulina Mikos z  Rzepiennika Strzyżewskiego, 
Jakub Tocki z  Jasła i Dawid Kita z Kowalowej, dla których talent mu-
zyczny jest darem, którym chcą dzielić się z innymi. Wszelkie oczekiwa-
nia przeszła licytacja dzieł malarskich, rękodzieł, darów serca - zebrani 
goście wyłożyli blisko 10 tysięcy zł! Do tego jeszcze rozprowadzono ce-
giełki za kwotę 3 tysięcy zł. 

Wszystko to odbywało się w niezwykle miłej, rodzinnej atmosferze. 
Goście bawili się do rana przy dźwiękach muzyki fantastycznego zespo-
łu „GROMY” i  przy suto zastawionych stołach. Smakołyki na biesiadę 
przygotowali w dużej mierze rodzice wolontariuszy wyjeżdzających do 
Rzymu. Jak zwykle sprawy organizacyjne spoczęły na barkach człon-
ków stowarzyszenia, którzy mimo zmęczenia nie tracili uśmiechów na 
twarzach. Na spotkanie przybyli ci, którzy chcieli naprawdę pomóc. 

Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi”. Sobotnie spotkanie było więc spotkaniem Ludzi Wielkich.

Bożena Brzęczek

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE
Dzień Rodziny to w  Olszynach 

wielkie święto. Zorganizowali 
je wspólnie nauczyciele, rodzice 
i  dzieci już po raz dziewiąty. Kil-
kudniowy wysiłek owocuje wy-
darzeniem które długo pamiętają 
jego uczestnicy. Moc atrakcji: pre-
zentacje artystyczne, konkursy, gry 
i  zabawy stolikowe, sportowe, kulinarne i  oczywiście plenerowe 
ze wspólnym grilowaniem. Odrobina adrenaliny podczas loterii 
fantowej i można rozpocząć zabawę taneczną. Prawdziwe święto 
dla wielu Rodzin. Gratulujemy pomysłu i dobrej organizacji tego 
wyjątkowego wydarzenia (r) 

DOBRZE WYDANE PIENIĄDZE 

Podczas czerwcowej sesji rady gminy Rzepiennik Strzyżewski wójt 
Marek Karaś uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu 2015 roku. 

Absolutorium jest potwierdzeniem że prawidłowo zrealizował bu-
dżet gminy, czyli efektywnie i celowo gospodarował publicznymi pie-
niędzmi. Jest to dla wójta najważniejsze głosowanie, dające odpowiedź 
na pytanie czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli 
przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.

Radni głosowali w tej sprawie jednogłośnie. Pozytywną decyzję po-
przedziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która także opowie-
działa się za udzieleniem wójtowi absolutorium. 

Podczas tej samej tej sesji Radni, na wniosek Wójta, podjęli uchwa-
łę o powołaniu nowego skarbnika gminy, którym została pani Elżbieta 
Kamińska - Zając. Zastąpiła na tym stanowisku dotychczasową, wielo-
letnią skarbnik panią Annę Dziuban.
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NEMO PROPHETA IN PATRIA SUA…
A  Jezus mówił im: «Tylko w  swojej ojczyźnie, wśród swoich 

krewnych i  w  swoim domu może być prorok tak lekceważony» 
(Mk 6,5; Mt 13,57; por. Łk 4,24).

Stowarzyszenie „Wszystkie Dzieci Nasze Są” oficjalnie zostało 
zarejestrowane w  styczniu ubiegłego roku, lecz różnego rodzaju 
działania prospołeczne były prowadzone przez grupę dorosłych 
i  młodzieży od kilku lat. Chociaż cel był i  jest niezmiennie ten 
sam – pomagać bezinteresownie potrzebującym, chorym, kalekim 
czy opuszczonym, reakcje społeczne były przeróżne. Wdzięczność 
i łzy radości tych do których wyciągaliśmy pomocną dłoń, często 
była okupiona złymi i krzywdzącymi komentarzami ze strony po-
jedynczych jednostek, które wyśmiewały czy krytykowały formę 
pomocy jaką członkowie Stowarzyszenia prowadzili. Z  roku na 
rok, złych głosów było i  jest coraz mniej i  mam nadzieję że cał-
kiem zanikną. 

Okazją do napisania tych kilku słów jest to co się wydarzyło 
w  ciągu ostatnich tygodni. Bardzo szeroka „grupa ludzi dobrej 
woli” przez ostatni rok brała świadomie i nieświadomie udział we 
wspaniałym projekcie pod nazwą „Mieć Wyobraźnię Miłosier-
dzia”. Nie wymieniamy nikogo z  osobna gdyż jest to prawdziwa 
armia dobrych ludzi, instytucji a przede wszystkim młodych wo-
lontariuszy! I nikt kto się w pomaganie innym angażuje, nie robi 
tego dla pochwał, nagród czy sławy. Projekt „Mieć Wyobraźnię 
Miłosierdzia” jest corocznie prowadzony przez Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Województwo 
Małopolskie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. „Projekt jest 
odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelują-
cego, byśmy ‘dawali świadectwo miłosierdzia’ oraz na nauczanie 
papieża Franciszka”. Jest kontynuacją, rozpoczętego w  2003 r., 
wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na celu rozbudze-
nie w młodzieży zainteresowania postacią Jana Pawła II, wielkiego 
Małopolanina i  jego nauką oraz zaszczepienia i  utrwalenia war-
tości wychowawczych. Od 2007 r. zrealizowano osiem edycji ma-
łopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w  których 
uczestniczyło ponad 38 tys. uczniów z nauczycielami z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.

Udział naszej młodzieży, wolontariuszy w tym projekcie był ko-
ordynowany przez dyrekcję i grono pedagogiczne Zespołu Szkół 
w  Olszynach, a  zwłaszcza Barbarę Duran oraz wspierany przez 

Wójta Gminy Rzepiennik i wielu innych ludzi. 
W dniu 08.06.2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Kra-

kowie odbyła się uroczysta gala kończąca IX edycję projektu „Mieć 
Wyobraźnię Miłosierdzia”, w  trakcie której nagrodzono najlep-
szych uczestników. Byłem dumny mogąc uczestniczyć w tym wy-
darzeniu. Byłem dumny i  wzruszony widząc jak wolontariusze 
z Olszyn, oraz dyrektor Stanisław Kozioł, Barbara Duran, Halina 
Duran jako koordynatorzy i  opiekunowie grupy odbierają gratu-
lacje i główną nagrodę - ogromny, symboliczny bilet do Rzymu! 

Sukces i  nagroda główna dla uczestników projektu z  Olszyn 
ma dla mnie wymiar historyczny, a obecność na tejże uroczystej 
gali zarówno Pani Haliny Witek z niepełnosprawną córką Marysią, 
Państwa Grażyny i Andrzeja Leśnickich z maleńkim Jasiem, a tak-
że wójta Marka Karasia podkreśla jakże cenną bezinteresowność 
i życzliwe wsparcie.

Wszyscy powinniśmy być dumni, że w  naszej małej społecz-
ności jest tak wielkie grono dorosłych i młodzieży, którzy czyniąc 
coś dla innych są za to nagradzani, a jednocześnie nadal pozosta-
ją sobą - DOBRYM CZŁOWIEKIEM. Święty Jan Paweł II nazwał 
młodzież przyszłością i nadzieją świata, my mając taką wspaniałą 
młodzież możemy ze spokojem i wiarą patrzeć w przyszłość. 

Wacław Walaszek

Młodzi Wolontariusze podczas wycieczki do Rzymu zwiedzili również Koloseum

UWAGA KIEROWCY! 
BĘDĄ ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Niebawem rozpocznie się remont i przebudowa mostu w Rze-
pienniku Biskupim prowadzącego do miejscowości Turza. Obecny 
most jest drewniany - o nadszarpniętej już zębem czasu – kon-
strukcji, ma 8 metrów długości, 7 metrów szerokości i 10 ton no-
śności. Zostanie rozebrany, a w jego miejsce zbudowana zostanie 
solidna, żelbetowo-monolityczna przeprawa. Według informacji 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie, nowy most o nośności kla-
sy B będzie znacznie większy. Jego całkowita długość ma wynieść 
15, 4 m szerokość 9, 2 m (w tym 6 m jezdni i 1,5 m chodnika). W 
ramach inwestycji w obrębie mostu zabezpieczone zostaną także 
skarpy i uporządkowane dno Rzepianki. Zmodernizowany ma zo-
stać również odcinek dojazdowy drogi powiatowej. Zakończenie 
inwestycji przewiduje się na koniec października br. Na czas prac 
zorganizowany zostanie objazd. 

ZMIANY PROBOSZCZÓW
W miesiącach wakacyjnych nastąpią roszady na stanowiskach pro-

boszczów. Wiatr zmian zawieje też w kierunku Rzepiennika Strzyżew-
skiego. Tutaj na miejsce ks. Czesława Kaputa przybędzie ks. Stanisław 
Kołodziej. Ks. Stanisław od lipca 2007 roku pracował w parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego w Dębicy. Urodził 28 kwietnia 1960 roku w Mikołowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku. W Dębicy dał się poznać jako 
aktywny duszpasterz. Był Przewodnikiem 11 Pieszej Pielgrzymki Tarnow-
skiej, posiada doświadczenie pedagogiczne, opiekował się Chórem Para-
fialnym, współpracował z redakcją pisma parafialnego „Głos Miłosierdzia”, 
zajmował się tutejszym oddziałem Caritas. Jest pomysłodawcą i opieku-
nem tamtejszego Parafialnego Klubu Filmowego. Dzięki niemu powstała 
tam też Galeria Sztuki. Te ostatnie gałęzie działalności kulturalnej ksiądz 
Stanisław otoczył szczególną troską: organizował wystawy, angażował lo-
kalnych twórców i artystów, troszczył się nie tylko o rozwój duchowy wier-
nych, ale też starał się organizować im czas wolny. Serdecznie witamy ks. 
Stanisława Kołodzieja w Rzepienniku Strzyżewskim i życzymy owocnej 
pracy duszpasterskiej. (ar)
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KARTKA Z RZEPIENNICKIEGO KALENDARZA
• 775 lat minęło od momentu kiedy to - jak podają źródła - Ta-

tarzy zniszczyli osady nad rzeką Rzepiennik. Legenda głosi, 
że ocalały wówczas tylko trzy rodziny. Zniszczony natomiast 
został pierwszy kościół, który miał być wniesiony przez mi-
sjonarzy św. Wojciecha w miejscu pogańskiej gontyny. Kościół 
został odbudowany w 1224 r.  

• 630 lat temu biskup Jan Radlica zezwolił na założenie wsi nad 
Czerwonym Potokiem czyli Kołkówki. W  dokumencie loka-
cyjnym wymieniony jest Adam – rektor (proboszcz) parafii 
w Rzepienniku.

• 385 lat dzieli nas od mającego miejsce w 1631 roku przemar-
szu i  zimowego stacjonowania wojsk Szkota Gordona Petry-
cego, który w październiku 1631 roku dokonał grabieży w 51 
gospodarstwach. Wśród najbardziej poszkodowanych znaleźli 
się chłopi z  Rzepienników, Rozembarku i  Racławic. 22 paź-
dziernika 1631 roku Gordon Maier został ogłoszony zabójcą 
16 chłopów z królewskich wsi. Z Rzepiennika zginęli wówczas: 
Mikołaj Kokoszka, Jan Rudka, Jan Partuch, Grzegorz Makusz-
czyk i Stanisław Wajda. 

• 175 lat liczy sobie cmentarz parafialny w  Rzepienniku Strzy-
żewskim. Powstał w 1841 roku na gruntach folwarcznych.

• 170 lat temu  podczas rabacji galicyjskiej zniszczone zostały 
folwarki  w Rzepienniku Marciszewskim, w Turzy i w Olszy-
nach. W  latach 1846-1848 zmarło w Rzepiennikach z głodu 
i zarazy około 2 tys. Osób. W ciągu pięciu lat parafia zmniej-
szyła się o około 2,6 tys. osób.

• 105 lat temu do Rzepiennika Biskupiego zawitał Jan Bulas, któ-
ry do 1912 roku zatrudniony był do wykonania polichromii 
w kościele parafialnym i w dworze Więckowskich.  

• 6 czerwca 1929 r. czyli dokładnie 87 lat temu na wiecu w Rze-
pienniku Strzyżewskim przemawiał Wincenty Witos. 15 VI 
1930 r. Witos przebywał w Olszynach. 

• 75 lat temu w Rzepienniku Strzyżewskim powstała Spółdziel-
nia Rolniczo-Handlowa. W czasie okupacji znaleźli w niej za-
trudnienie członkowie ruchu oporu.

• 55 lat temu gromada Rzepiennik Strzyżewski została zelektry-
fikowana.

• Równo 50 lat minęło od oddania do użytku murowanego bu-
dynku szkoły podstawowej w Rzepienniku  Suchym.

• 25 lat temu ukazał się pierwszy numer „Rzepiennika Wczoraj 
i Dziś”.

ZYRDKI, ZBYRKI I PYRDKI
Nie minęło pół wieku, gdy z naszego języka zniknęło wiele słów 

z potocznej mowy, którymi opisywaliśmy przedmioty codziennego 
użytku, narzędzia, czynności gospodarcze i wyrażane emocje. Kto 
dziś jeszcze pamięta słowo „zyrdka”. Zyrdka to była mała żerdź słu-
żąca do grodzenia pola lub przydomowego ogródka, Znajdowała 
również wiele innych zastosowań. Zyrdką podpierano gałęzie sta-
rych jabłoni uginające się pod ciężarem jabłek. Zyrdki mocowano 
pod okapem stodoły i stajni, aby stworzyć pięterko do suszenia fa-
soli, bobu, lnu, kukurydzy i  liści z buraków. W chatach wiejskich 
zyrdki zastępowały meble. Montowano je zazwyczaj w  komorze, 
gdzie służyły do wieszania odzieży i pościeli. Nie było tam żadnych 
haczyków ani wieszaków. Podchodziło się do zyrdki i śmigało port-
ki w górę, a one już tam znajdowały sobie miejsce wraz z  innymi 
łachami. Na zyrdce zamocowanej w komorze wysoko pod sufitem 
wieszano kiełbasy, salceson i sadło ujęte w formę okrągłego bochen-
ka, w  celu przechowania go od zimy do lata. Niekiedy zyrdki za-
mieniały się w broń obosieczną, to znaczy, że obydwa końce służyły 
do zadawania ciosów. Bywało, że po hucznych weselach gospodarz 
nie mógł się doliczyć zyrdek w  płocie. Pamiętam pewien piękny, 
majowy wieczór w roku 1947, kiedy zebraliśmy się w dużej grupie 
przy figurce Matki Bożej i śpiewaliśmy pieśni maryjne. Wieczór był 
urokliwy, mrugające gwiazdy unosiły nasze śpiewy do nieba. Nagle 
usłyszeliśmy trzask wyłamywanych żerdzi z  pobliskiego ogrodze-
nia. To kawalerka postanowiła skorzystać z naszego zgromadzenia 
by załatwić swoje porachunki. Uratowały nas kobiety, które podjęły 
przyjacielską mediację. Tyle o małych zyrdkach. Duże stalowe żer-
dzie wysuwają się obecnie spod walcowni w hutach i  znajdują za-
stosowanie w budownictwie. Jak się okazuje nie są wcale lepsze od 
naszych zyrdek przyniesionych z lasu. 11 września 2001 roku dwa 
odrzutowce pilotowane przez terrorystów wbiły się w Nowym Jor-
ku w wysokościowce WTC (Międzynarodowe Centrum Handlowe). 
Wysokościowce się kompletnie zawaliły, ponieważ stropy były wy-
konane z metalowych  żerdzi, zamiast ze zbrojonego betonu.

Zbyrki brzmią podobnie jak zyrdki. Obok szkoły podstawowej 
na Strzyżewskim mieliśmy dwóch przyjaznych dzieciom gospoda-
rzy. Jeden nazywał się Moździeż a drugi  Pierz. Mieszkali obok szo-
sy jeden naprzeciw drugiego i posiadali same zbyrki. Wracając ze 
szkoły wyprawialiśmy harce na tych zbyrkach, a zimą zjeżdżaliśmy 
na nartach. Nigdy się  nie gniewali na nas i mówili: Te nasze zagony, 
to same zbyrki. Możecie się po nich tłuc. Obecnie te zbyrki porosły 
brzozami. Nadal wielu rolników uprawia zbyrki. Inni oddali zbyrki 
przyrodzie, a ta wykorzystuje je znakomicie. Najczęściej zasiedla je 
brzozami, a pod brzozami tworzy siedlisko dla koźlaków. Tam gdzie 
jest bardziej wilgotno, zbyrki są zasiedlane przez olchy, wierzby, ma-
liny i jeżyny. Krajobraz wypełnia się drzewami, krzewami i ziołami, 
z których mamy nieco pożytku. Zbyrki znajdujemy również w pio-
sence, którą śpiewają chłopcy we wsiach pod Grybowem:

Jadę z góry wóz mi zbyrcy
A na wozie siano styrcy 
Gdy przyjadę do Jagusi
Dostane słodkiej gębusi

Mama posyła chłopaka do ogrodu żeby przyniósł trochę śliwek 
na galas (zupa ze śliwek). Chłopak wraca i przynosi śliwki w czapce, 
która dawniej była najbardziej praktycznym naczyniem – Coś mi 
tu przyniósł? – Utyskuje mama. Toż to same pyrdki. Jabłka, gruszki, 
śliwki, grzyby mogły się urodzić duże, okazałe lub nie wyrośnięte 

– pyrdki. Gdy braliśmy ziemniaki na polu (teraz kopiemy) zawsze 
stawiano na zagonie koszyki na ziemniaki duże i  jeden koszyk na 
pyrdki. Pyrdków się nie przechowywało tylko skarmiało niezwłocz-
nie inwentarzem domowym. Zazwyczaj tarło się wieczorem na 
chybcika i robiło okrągłe kluski zwane mordoniami. Dzieci, zwłasz-
cza chłopców, również nazywano pyrdkami i  było to określenie 
życzliwe. Więc mama mówiła do starszej córki -Wyjdź no na pole 
(teraz podwórko) i zobacz co tam te moje pyrdki robią. Pyrdków nie 
można mylić z poznańskimi pyrkami, bo to ziemniaki.

Augustyn Mika
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PAMIĘĆ TRWA

22 maja br. Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżew-
skim z siedzibą w Rzepienniku Suchym był gospodarzem wieczoru 
historycznego, podczas którego Stowarzyszenie Historyczno-Pa-
triotyczne PRO PATRIA z Szerzyn zaprezentowało rzepiennickiej 
publiczności miniaturę teatralną pt. „Pozostać wiernym”. Spektakl 
oparty na faktach historycznych poświęcony był sylwetkom żoł-
nierzy wyklętych, mieszkańcom Szerzyn, głównie panom: Sowiń-
skiemu, Niziołkowi i Stanuli. 

(ar)

KRAKOWSKIE WIANKI ROZDANE!

W przedostatni majowy weekend w Szczurowej odbyła się 34. 
odsłona Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentali-
stów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych o Krakowski Wia-
nek. Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się około 600 wykonawców 
z regionu krakowskiego i Pogórza Ciężkowickiego, w tym również 
działające przy GOK w Rzepienniku Strzyżewskim: młodzieżowy 
zespół folklorystyczny Rzepioki oraz Grupa Śpiewacza Turzanki 
z  Turzy. Pierwszy z  nich otrzymał III miejsce w  kategorii zespo-
łów młodzieżowych prezentujących formy artystycznie opracowa-
ne, zaś Turzanki otrzymały wyróżnienie. Nagroda indywidualna 
za zajęcie II miejsca w kategorii dorosłych śpiewaków ludowych 
powędrowała do pani Ewy Blicharz z Turzy. Wszystkim nagrodzo-
nym serdecznie gratulujemy! 

(gok)

Niepełnosprawne dzieci pod opieką Joanny Bąk i członków Stowarzyszenia 
Wszystkie Dzieci Nasze Są realizują się podczas  pleneru malarskiego w Olszynach

POKŁOSIE PLENERU
Trzecia edycja rzepiennickiego pleneru rzeźbiarskiego rozpo-

częła się w poniedziłek 20 czerwca. Tegoroczny temat to „Jan Pa-
weł II i Rzepienniczanie”. Rzeźbiarze pracowali w okolicy estrady 
plenerowej przez cały tydzień. Mieszkańcy chętnie  odwiedzali 
rzeźbiarzy podglądając głównie postęp prac, nikt nie podjął próby 
poznania sztuki rzeźbienia w plenerze. 

Gmina wzbogaciła się o kolejne 4 rzeźby.
Jan Paweł II autorstwa Edmunda Szpanowskiego z Sierpca,
Siewca – Jana Lewickiego z Młynar koło Elbląga,
Rzepienniczanka -  Franciszka Piechy ze śląskiego miasta Czer-
wionki-Leszczyny oraz Rzepienniczanin wykonany przez Zenona 
Konona z Konina.

Można je oglądać na placu obok estrady plenerowej. Docelowo 
rzeźby Rzepienniczan ozdobią miejsca publiczne w okolicy urzędu 
gminy, natomiast papież stanie przed budynkiem szkoły swojego 
imienia w Olszynach. 

(g)
Spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem - autorem bajek dla dzieci w 
klubie Stokrotka w Turzy

KULTURA
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DZIECKIEM BYĆ …
29 maja bieżącego roku nasza gmina świętowała Dzień Dziec-

ka. Słoneczna pogoda, różnorodne zabawy, którym towarzyszył 
wszechobecny dziecięcy uśmiech sprawiły, że wszyscy mogliśmy 
znów poczuć magię beztroskiego, dziecięcego świata. Rodzinna 
atmosfera wypełniała po brzegi naszą scenę plenerową w Rzepien-
niku Strzyżewskim.

Program artystyczny zawierał wiele atrakcji, oczywiście nie 
tylko dla najmłodszych. Mogliśmy podziwiać występy naszych 
małych artystów, między innymi zespół teatralny „Skrzat”, zespół 
folklorystyczny „Rzepiocki”, zespół taneczny „Bałamuty” oraz 
uczniów ze szkoły podstawowej w  Rzepienniku Strzyżewskim. 
Organizatorzy kreatywnie wypełnili czas dzieciom i ich rodzicom. 
Każdy mógł się wykazać swoimi talentami, a przy tym czegoś się 
nauczyć. Dzieci miały możliwość zrobienia lalek i transparentów, 
których przesłaniem było życie bez nałogów i  przemocy. Efekty 
były zdumiewające. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
konkurs literacki, a  fani Familiady mogli spróbować swoich sił 
i sprawdzić swoją wiedzę. Karol Strasburger pozazdrościłby nam 
tak cudownych zawodników. Wielbiciele tańca połączonego z fit-
nessem i śpiewem oczarowali nas swoim wdziękiem przy rytmicz-
nej ZUMBIE. Liczne konkursy i zabawy sprawiły, że każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Malowanie twarzy, wesołe miasteczko, pusz-
czanie baniek mydlanych to tylko niektóre z wielu atrakcji. Ochot-
nicza Straż Pożarna postanowiła pomóc nam przetrwać ten upalny 
dzień zapewniając orzeźwiające kurtyny wodne, a pani „od grilla” 
nakarmiła głodnych pysznymi kiełbaskami. 

Dobra zabawa i  świetny humor to klucz do sukcesu każdego 
dnia życia szczególnie, gdy jego częścią są dzieci. Mamy nadzie-
ję, że udało nam się godnie celebrować święto naszych maluchów. 
Dziękujemy wszystkim za zaszczycenie nas swoją obecnością i za-
praszamy na kolejne spotkania naszej „gminnej rodziny”. 

Za pomoc w  organizacji eventu dziękujemy policjantom 
z ciężkowickiego komisariatu, pracownikom miejscowego GOPS 
i GKRPA.

Joanna Sterkowicz

PAMIĘCI  
JÓZEFA KORDIANA ZAMORSKIEGO

8 kwietnia br., w roku  126 urodzin Józefa Kordiana Zamorskie-
go, nasza gmina obchodziła uroczystości upamiętniające sylwetkę 
pochodzącego z  Kołkówki generała, rozpoczynając tym samym 
cykl imprez historyczno-kulturalnych poświęconych sławnym 
i zasłużonym Rzepienniczanom. 

Postać Józefa Zamorskiego jest kontrowersyjna i barwna,  choć 
nieco zapomniana. Dziś rzadziej wspomina się go jako zdolne-
go malarza (ukończył krakowską ASP), a  częściej jako żołnierza 
Pierwszej Polskiej Brygady Józefa Piłsudskiego, wysokiego rangą 
członka Wojska Polskiego oraz komendanta Policji Państwowej.  
Mało mówi się o  jego zawziętości i uporze - które nomen omen 
pomogły mu we wspinaniu się po szczeblach kariery zawodowej 

- o  specyficznych (i  nie zawsze chwalonych przez przełożonych) 
poglądach czy zainteresowaniach filozoficzno-egzystencjonalnych. 
Nie zmienia to jednak faktu, że jest zasłużonym obywatelem naszej 
małej ojczyzny i należy do postaci, o których nie można zapomnieć. 

Postać generała upamiętniono w dwóch patriotyczno-artystycz-
nych formach. Pierwszą była msza święta, połączona z późniejszą 
prelekcją historyczną i otwarciem wystawy. Drugą częścią było 
odsłonięcie namalowanego przez krakowsko - olszyńską artystkę 
Annę Grzesik Juszczak portretu generała, który dał początek gale-
rii obrazów słynnych Rzepienniczan. Towarzyszyły temu uroczy-
ste wystąpienia organizatorów, wykład historyczny, który wygłosił 
nadkom. Zbigniew Bartosiak z Wydziału Historii Policji i Edukacji 
Społecznej Gabinetu KGP, jak również wystawa  o  tematyce bio-
graficzno-historycznej, związanej z Policją Państwową z okresu II 
RP i życiem generała Zamorskiego ze zbiorów grup rekonstrukcji 
historycznej z Jasła oraz Izby Tradycji Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnowie. 

W przygotowanie uroczystości i walkę o podtrzymanie pamięci 
o generale Zamorskim włączyli się również nauczyciele i ucznio-
wie Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim. W tym celu w szkole, 
już na kilka tygodni przez gminnymi uroczystościami, został ogło-
szony konkurs literacki na reportaż o Józefie Zamorskim. Wygrał 
go uczeń III klasy – Patryk Podobiński. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Tarnowski 
Roman Łucarz. 

(ar)
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PODSUMOWANIE PROJEKTU 
„CIEPŁO-ZIMNO. 

EMOCJE ZAMKNIĘTE W KOLORZE”
Anna Grzesik-Juszczak - prowadząca zajęcia artystka-malarka:

Zakończyły się właśnie zajęcia plastyczne dla dzieci w  Olszynach. 
Miałam zaszczyt prowadzić je od stycznia 2016 r. Założeniem moim 
było stopniowe wprowadzenie dzieci w  świat wyobraźni plastycznej, 
przełamanie lęków i  blokad psychicznych, wewnętrzne otwarcie na 
różne przejawy działalności artystycznej. Minimalna ilość tego typu 
zajęć w szkole prowadzi do całkowitej obojętności na przejawy kultury 
wyższej w dorosłym życiu. Wiąże się to z ograniczeniem kreatywności  
i niezależności myślenia.  Ogranicza się własne  widzenie świata, nieza-
leżność osądów, prowadzi do autocenzury. Nabywanie odporności na 
krytykę, prowadzi do indywidualnej oceny rzeczywistości, wzmacnia 
odwagę do promowania własnej indywidualności. Kontakt z  twórczo-
ścią , choćby przez zabawę, powoduje wyostrzenie wrażliwości  i pra-
gnienie poznawania nowych przestrzeni i zjawisk, eliminuje myślenie 
konwencjonalne. 

Zajęcia były podzielone na kilka etapów. Część z nich obejmowała 
pracę z wyobraźni, inne wprowadziły studium z natury. Obejmowały 
również krótkie wykłady  z historii sztuki – oswojenie z pojęciami taki-
mi jak: portret, autoportret, martwa natura, pejzaż, sceny batalistyczne, 
sceny rodzajowe. Posłużyłam się prezentacją albumów malarstwa eu-
ropejskiego. Do zajęć wprowadziłam również muzykę („Wielka msza” 
h-moll J. S. Bach). Wykorzystaliśmy różne techniki pracy takie jak: ma-
larstwo farbami na dużych formatach , rysunki kredkami i ołówkami na 
małych formatach, wydzieranki, pastele, wycinanki, formy przestrzenne. 

Tematy zajęć:
• „Niebo” – praca zbiorowa, forma przestrzenna – wszystko, co może 

znajdować się na niebie (chmury, deszcz, słońce, księżyc, błyskawice, 
pioruny, latawce, samoloty itp.)

• Rysowanie kredkami portretów innych dzieci, zwrócenie uwagi na 
kontrast

• Malowanie z wyobraźni własnego domu , ogrodu, pól, łąk
• Prace malarskie – duży format „Cztery pory roku”
• Studium ołówkiem malutkich, drobnych roślin, zachęcanie do skupie-

nia i koncentracji
• Zabawa z literaturą „Stoi na stacji lokomotywa” – dzieci rysują kolejne 

wagony i łącza je w kolejkę
• „Rzepka” – każdy rysuje inną postać i bawią się w teatrzyk
• Rysowanie komiksu przedstawiającego „Moją wesołą sytuację z życia”
• Wielkanoc – prace religijne i tradycje Wielkanocne
• Drzewo – kompozycja przestrzenna, praca zbiorowa
• Kompozycja z własnym zdjęciem: obraz – duży format, technika do-

wolna, tytuł „Bal” zdjęcia wkomponowane wśród innych uczestników 
balu

• Praca abstrakcyjna – malowanie farbami na dużych formatach plam 
abstrakcyjnych. Na koniec wyszukiwanie obrysów zwierząt.

• „Podano do stołu” – aranżowanie przyjęcia, malowanie i wycinanie za-
stawy, obrusów, odpowiednie ich układanie, malowanie potraw

• Maski zwierząt
• Gra planszowa – zabawa zbiorowa

Wystawa pokazała fantastyczne myślenie dzieci, ich radość odkrywa-
nia i postępy. Dziękuję za możliwość realizacji tych wspaniałych zajęć. 

KULTURA
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FLAGA W NAGRODĘ
Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra wspólnie z Gminnym Ośrod-

kiem Kultury oraz we współpracy ze szkołami już po raz kolejny 
zorganizowało happening pod nazwą „Zabierz flagę do domu”. 
Promując polskie barwy narodowe uczniowie szkół nagradzali 
mieszkańców gminy flagami, w zamian za wykazanie się wiedzą 
dotyczącą polskich świąt narodowych oraz polskiej flagi i godła. 
Grupa uczennic przemaszerowała olszyńskimi drogami w środę 
27 kwietnia w godzinach porannych, po południu flagi od mło-
dzieży otrzymywali mieszkańcy Turzy. Następnego dnia akcja 
przeniosła się do Rzepiennika Strzyżewskiego i „w teren” ruszyła 
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżew-
skim ubrana w stroje sarmatów. Tuż po południu tego samego dnia  
młodzież z flagami zawitała u  mieszkańców Rzepiennika Suchego. 

Akcję można uznać za udaną, nawet jeżeli nie wszyscy znali od-
powiedzi na zadawane przez dzieci i młodzież pytania. Niezmier-
nie cieszy fakt, że flagi przyjmowano chętnie i z uśmiechem na 
twarzy. Rozdaliśmy ponad 120 flag, które podczas świąt majowych 
z dumą zdobiły rzepiennickie domy. Na kolejną podobną inicjaty-
wę zapraszamy już w przyszłym roku! 

(rj)

SPOTKANIA  
Z GRUPĄ TEATRALNĄ SKRZAT

W połowie maja, zaopatrzeni w uśmiech i dobrą energię, człon-
kowie starszej i młodszej grupy teatralnej Skrzat z Olszyn odwie-
dzili ze swoimi spektaklami świetlice: w Turzy, w Rzepienniku 
Strzyżewskim oraz w Rzepienniku Suchym. Gościnne występy 
zgromadziły rzeszę dzieci uczących się w tutejszych szkołach. Mie-
li oni okazję nie tylko obejrzeć nagradzane w żabieńskim przeglą-
dzie spektakle, ale również wcielić się w lalkarzy animatorów, po-
znać budowę lalki teatralnej, samą technikę animacji czy zgłębić 
zakamarki kulis i sceny.  Spektakle piętnowały negatywny wpływ 
uzależnień na życie człowieka, poruszały aspekty związane z prze-
mocą, dotykały dziecięcych problemów, a także przywar dorosłych. 

(ar)

ZEW GDYNI
W 2016 roku miasto Gdynia świętuje 90. rocznicę nadania praw 

miejskich. Z tej okazji w 90 kinach w całej Polsce wyświetlony zo-
stał zrekonstruowany cyfrowo film pt. „Zew Morza” z 1927 roku 
w  reżyserii Henryka Szatko. Projekcja filmu odbyła się również 
w Kinie za Rogiem w Olszynach, 18 czerwca o godz. 17.00. 

 „Zew Morza” uznawany jest za jeden z najciekawszych filmów 
niemego kina, a skomponowana współcześnie muzyka Krzesimira 
Dębskiego nadaje całości niepowtarzalny klimat. 

Kino warto było odwiedzić jeszcze z  jednego powodu, bezpo-
średnio po seansie odbyła się transmisja na żywo z Gdyni podczas, 
której wśród uczestników projekcji rozlosowane zostały nagrody. 
Główna wygrana - dwa, podwójne zaproszenia na 41. Festiwal Fil-
mowy w Gdyni przypadły widzom z kin w Gołdapi i Nowym Sączu. 
W Olszynach upominkami obdarowano wszystkich widzów. (g)

Tuż przed projekcją
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SPACERKIEM PO KSIĘGARNIACH 
„Tajemnice drzew owocowych” 
W tym roku na rynku wydawniczym po-

jawiła się książka Augustyna Miki pt. „Ta-
jemnice drzew owocowych”. Jest to idealna 
pozycja dla wszystkich wielbicieli sadow-
nictwa. Sam autor specjalizował się w upra-
wie ziemi, a później uzyskał tytuł profesora 
i przez 40 lat pracował w Instytucie Sadow-
nictwa w  Skierniewicach koło Warszawy. 
Pomologia, czyli nauka o  drzewach owoco-
wych, stała się jego specjalnością. Prof. Mika 

nigdy nie zapomniał rodzinnych stron i dalej ma tutaj swoją przy-
stań. Możemy być dumni, że właśnie z naszej ziemi wywodzi się 
światowej sławy  naukowiec.  

Książkę można będzie nabyć w GOK.

„Z dziejów Rzepiennika”
„Kronika Rzepiennika Suchego i  jego 

okolic” to piąta część cyklu publikacji z serii 
„Z  dziejów Rzepiennika” autorstwa Czesła-
wa Dutki. Tom zadedykowany żonie na zło-
te gody powstał na marginesie opracowań 
autora dotyczących przeszłości Rzepien-
nika. Niemalże 200-tu stronicowy, bogaty 
zbiór informacji uporządkowanych chro-
nologicznie stanowi uzupełnienie poprzed-
nich publikacji. Przystępna forma kroniki 
pozwala na szybkie przyswajanie wiadomo-
ści o naszej małej ojczyźnie.

„Bóg opoką serca mego”
„Inspiracją do powstania tego albumu 

stało się wyjątkowe dla parafii Rzepiennik 
Biskupi wydarzenie, nominacji przez Papie-
ża Franciszka – naszego rodaka – ks. Leszka 
na biskupa pomocniczego Diecezji Tarnow-
skiej. Aby fakty, w których mieliśmy szczę-
ście uczestniczyć, nie zatarły się w pamięci 
obecnego i następnych pokoleń, zrodził się 
pomysł stworzenia dokumentacji fotogra-
ficznej, ukazującej korzenie wiary i życiową 

drogę ks. Biskupa Leszka” napisał Ks. Piotr Witecki w przedmowie 
do publikacj pt. „Bóg opoką serca mego”, świeżo wydanego albu-
mu dokumentującego drogę życiową biskupa Leszka Leszkiewicza.

DOBRE WIEŚCI ZE ŚWIATA! 
SUKCES PROJEKTU M.A.R.S.!

Sukcesem zakończyła się akcja crowdfundingowa projektu 
M.A.R.S. - dzięki wsparciu darczyńców udało się zebrać ponad 60 
tys. PLN (20 % progu wymagalnego). Oznacza to, że już w czerw-
cu ruszy I etap budowy bazy zawierającej kopułę centralną oraz 
moduł wejściowy i mieszkalny. 20 czerwca (poniedziałek) w Turzy 
(przysiółek Góry) o godzinie 12:00 odbyła się uroczysta, symbo-
liczna inauguracja projektu, polegająca na „wbijaniu łopaty” dla 
rozpoczęcia organizacji laboratorium kosmicznego M.A.R.S. To 
dopiero początek działań związanych z budową bazy i jej komple-
towaniem. W sierpniu przeprowadzona zostanie dwutygodniowa 
analogowa misja księżycowa. (ar)

III KONFERENCJA  
„ASTRONOMIA – NAUKA I WIARA”

9 maja br. Obserwatorium Astronomiczne im. Królowej Jadwigi 
w  Rzepienniku Biskupim było gospodarzem III Konferencji Na-
ukowej pn. „Astronomia: nauka i  wiara”. Konferencji współorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Astronomia Nova, przyświecała 
myśl uhonorowania ś.p. ks. Konrada Rudnickiego w 90. rocznicę 
jego urodzin. Poza wykładami obejmującymi zagadnienia filo-
zoficzne, teologiczne i  astronomiczne, w  programie znalazło się 
miejsce dla obserwacji teleskopowych rzadkiego zjawiska tranzytu 
Merkurego przed tarczą Słońca. (g)

NAUKA
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PLANETOIDY  
ORAZ METEOROIDY 

W Układzie Słonecznym, oprócz planet i księżyców, krążą milio-
ny drobnych obiektów. Nazywamy je planetoidami i meteoroidami. 
Są to skaliste obiekty o bardzo różnych rozmiarach i kształtach – 
od mikroskopijnych drobinek do wielkich głazów o  średnicach 
przekraczających setki kilometrów. Choć są dużo mniejsze od pla-
net, część z nich możemy dosyć często obserwować gołym okiem. 
Dzieje się tak, gdy znajdą się one bardzo blisko Ziemi – co czasami 
może okazać się niebezpieczne dla jej mieszkańców. 

PLANETOIDY (asteroidy)
Są to bryły skalne, o średnicach większych od umownej grani-

cy 50 metrów, ale nie na tyle duże, aby być planetami. Większość 
z nich krąży wokół Słońca, pomiędzy orbitą Marsa i  Jowisza. Są 
one najprawdopodobniej pozostałością materii, z której utworzy-
ły się planety. Największe zainteresowanie wzbudzają planetoidy 
zbliżające się do Ziemi. Znanych jest około 4500 takich obiektów, 
z czego 500-1000 ma średnice większe niż 1 km. Orbity niektórych 
z nich przecinają orbitę Ziemi, przez co może dojść do ich zderze-
nia z Ziemią. Kolizja Ziemi z ciałami o średnicy około 50 m zda-
rza się średnio raz na tysiąc lat, natomiast dwa razy na milion lat 
dochodzi do zderzenia z ciałem o średnicy około 1 km. Zderzenia 
z  ciałami większymi np.: o  5-cio kilometrowych średnicach pro-
wadzą do globalnych katastrof i zdarzają się bardzo rzadko, raz na 
10-100 mln lat. Obecnie monitoruje się orbity planetoid po to, aby 
wiedzieć, czy któraś z nich nie uderzy w Ziemię. Na podstawie ba-
dań stwierdzono np., że planetoida o nazwie 99942 Apophis i śred-
nicy 325m, w piątek 13.04.2029 r. zbliży się do Ziemi na odległość 
porównywalną z odległością Ziemia – Księżyc. Tak duże planeto-
idy mijają Ziemię w tak małej odległości, średnio raz na 1500 lat.

METEOROIDY, METEORY, METEORYTY
Meteoroidy – są to drobne ciała, o  średnicach nie przekracza-

jących umownej granicy 50 m, wędrujące w obrębie Układu Sło-
necznego. Zazwyczaj to właśnie je możemy obserwować na noc-
nym niebie. Gdy wpadną w atmosferę ziemską, spalają się, przez 
co wywołują zjawisko meteoru (tzw. spadającej gwiazdy). Czasem 
możemy obserwować tzw. roje meteorów (np.: Perseidy – 17 lipca 

– 24 sierpnia , Drakonidy 6 – 10 października, Leonidy 14-21 listo-
pada). Wówczas ilość „spadających gwiazd” jest znacznie większa 
niż zazwyczaj. Dzieje się tak gdyż w tym czasie Ziemia przechodzi 
przez obszar, w którym znajduje się duża ilość odłamków powsta-
łych w wyniku rozpadu komet lub zderzeń planetoid.

Większość wpadających do atmosfery ziemskiej meteoroidów 
ma średnice od ułamka milimetra do kilku centymetrów. Jeśli me-
teoroid ma średnicę od kilkunastu centymetrów do kilkudziesięciu 
metrów, nie ulega on całkowitemu spaleniu w atmosferze, lecz spa-
da na Ziemię. Znaleziony na powierzchni Ziemi fragment meteo-
roidu nazywamy meteorytem. Każdy, komu się poszczęści, może 
znaleźć meteoryt nawet na swojej ziemi. To co je odróżnia od zwy-
kłych kamieni to ich duża, w stosunku do wielkości masa oraz fakt 
przyciągania magnesu (choć niektóre ziemskie kamienie też posia-
dają tą właściwość). Po upadku większych meteoroidów powstają 
w ziemi kratery – takie jak na Księżycu, czy innych planetach. 

Zazwyczaj duży meteoroid zanim spadnie na powierzchnię Zie-
mi rozpada się na wiele mniejszych kawałków – podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku meteoroidu w Czelabińsku (2013 r.). 

Niektóre planetoidy Układu Słonecznego sfotografowane przez sondy kosmiczne. 
(© NASA/JPL-Caltech/JAXA/ESA) 

Przykłady meteorytów. Pierwszy z nich jest częścią meteorytu Morasko. Źródło: 
www.astrouw.edu.pl
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Po upadku odłamków powstają w ziemi kratery uderzeniowe róż-
nej wielkości i głębokości, zależne od rozmiaru odłamka. W Polsce 
pozostałością po upadku dużego meteoroidu jest kompleks krate-
rów na terenie Rezerwatu Przyrody Meteoryt Morasko koło Po-
znania – znajduje się tam 6 kraterów (największy o średnicy 90 m). 

Czasami zjawisko meteoru może być widoczne w  ciągu dnia. 
Osobiście, po raz pierwszy i  jedyny jak dotąd, widziałam meteor 
tuż przed zachodem Słońca właśnie w Rzepienniku Biskupim nad 
kościołem parafialnym. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, 
choć na początku nie podejrzewałam, że to może być meteor. Za-
pewne trzeba mieć trochę szczęścia, żeby zobaczyć to zjawisko 
w dzień, ale z pewnością się go nie zobaczy jeśli od czasu do czasu 
nie spojrzymy w stronę nieba.

Agnieszka Kuźmicz

ROZSTRZYGNIĘCIE VI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
ARTYSTYCZNEGO „ARS ASTRONOMICA”

10.06.2016 r. godz. 12:00 w  Obserwatorium Astronomicznym 
Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim miało miejsce uroczy-
ste rozdanie nagród w konkursie „Ars Astronomica”. Główne roz-
danie miało miejsce nieco wcześniej w Planetarium Instytutu Fizy-
ki AJD w Częstochowie, jednakże z uwagi na fakt, że rzepiennicka 
młodzież licznie wzięła udział w konkursie, organizatorzy zdecy-
dowali się na drugie spotkanie, właśnie w Rzepienniku Biskupim. 
Nagrodzeni zostali: Liliana Barczyk, Sylwia Cieśla, Alicja Cieśli-
kowska, Weronika Cudek i Piotr Sowa (II miejsca) oraz Wiktoria 
Brudzisz, Katarzyna Bryt, Klaudia Cudek, Wiktoria Gębarowska, 
Anna Kamyk, Adrian Karaś, Rafał Koza, Magdalena Kwaśny, An-
gelika Liana, Kacper Nowakowski, Klaudia Pociecha, Jakub Sera-
fin, Zuzanna Słowik, Przemysław Sołtysiak i  Oliwia Wróbel (III 
miejsce). Poza nagrodzonymi dziećmi, wyróżnieni zostali także 
ich opiekunowie. Przedszkole Publiczne w Turzy otrzymało wspa-
niałą nagrodę w postaci teleskopu, który na pewno posłuży małym 

adeptom astronomii przez długie lata. Zwycięzcom gratulujemy, 
a organizatorom dziękujemy za przygotowanie konkursu. (g)

Jeden z  powstałych kraterów uderzeniowych – bezpośrednio po upadku me-
teoroidu. (http://xaal66.blogspot.com/2013/02/tunguska-2-czelabinsk.html;  
www.youtube.com)

Meteor nad Czelabińskiem tuż przed uderzeniem w ziemię

Krater meteorytowy na Morasku (średnica 30m, głębokość 4.3m)
Źródło: Wikipedia

Krater Barringera (USA) o średnicy 1200 m i głębokości 170m. Powstał na skutek 
uderzenia meteorytu żelaznego o średnicy 50m. (© Sutterstock)
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Jak zdobyć narzeczoną?
Święta i  obrzędy ludowe, na przykład spławianie wianków w  Noc 

Świętojańską, albo poszukiwanie kwiatu paproci we dwoje na Świętego 
Jana, stwarzają doskonałą okazję do zawarcia znajomości z  chłopakiem, 
który może zostać narzeczonym. Kolejną okazją są popularne Andrzejki 
w  ostatnim dniu listopada. Okazje te wymagają udziału w  młodzieżo-
wych imprezach, które warto wesprzeć odpowiednimi zaklęciami i zio-
łami.

Chłopcy nie muszą się tak bardzo starać by zdobyć narzeczoną. Za-
warcie odpowiedniej znajomości z dziewczyną jest dla nich tak proste jak 
chleb z masłem. Znam sposób niezawodny. Gdy pada deszcz nigdy nie 
zabieramy z domu parasola. Wychodzimy na ulicę i widząc dziewczynę 
pod parasolem podchodzimy do niej i mówimy grzecznie: - Czy pozwo-
lisz, że pomogę nieść twój parasol? – dziewczyna objuczona dużą torebką 
(takie są teraz modne) i  pakunkami zakupów, z  wdzięcznością zgadza 
się na pomoc. Chodzenie pod parasolem we dwoje jest niewygodne, jeśli 
nie weźmie się partnerki pod rękę. Tak też czynimy. Atmosfera pod pa-
rasolem jest odmienna niż na zewnątrz. Światło przenikające przez tka-
ninę jest delikatne i ciepłe stwarzające atmosferę intymną i romantyczną, 
która zachęca do serdecznej rozmowy. Szum padającego deszczu przypo-
mina nastrojową muzykę. Po kilku, najwyżej kilkunastu minutach czuje-
my, że jesteśmy stworzeni dla siebie, toteż ustalamy termin następnego 
spotkania, niekoniecznie w deszczu. Najlepszym miejscem do kolejnego 
spotkania jest kino, gdzie w ciemności można się jeszcze bliżej poznać.

Powszechny dostęp do mediów informatycznych spowodował zupeł-
ny zanik umiejętności korzystania z ziół i zaklęć, które zniewalały upa-
trzonego chłopaka i wprowadzały go w stan hipnotycznego zakochania. 
W  starych kalendarzach znajdujemy sposoby na zdobycie narzeczone-
go, które warto przypomnieć. Oto jeden z prostych sposobów: Zerwać 
w  lipcu dwanaście różnych kwiatów, upleść z nich wianek i włożyć na 
noc pod poduszkę z poniedziałku na wtorek. W nocy przyśni się chłopak 
przeznaczony na narzeczonego. Równie skuteczne jest zerwanie kłosów 
z dojrzewającego zboża, które po zawinięciu w lniane płótno lub jedwab-
ną tkaninę układamy na noc jak najbliżej serca i wypowiadamy te słowa: 

„Narzeczony, mnie przeznaczony, przybądź żyto żąć.” Obecnie, gdy żyta nie 
kosi się już kosą, należy oczekiwać pojawienia się operatora kombajnu 
zbożowego. To nawet lepiej, gdyż rysują się lepsze perspektywy na dostat-
nie, wspólne życie. Inny jeszcze sposób, odpowiedni na Zielone Świątki 
lub święto Matki Boskiej Zielnej jest taki: Upleść taki wianek na głowę, 
aby znalazło się w nim siedem różnych kwiatów. Wianek włożyć na gło-
wę przed snem i wypowiedzieć te słowa: „Narzeczony mnie przeznaczony 
przybądź tu we własnej osobie. Mój piękny wianek, kwiatami ubrany, od-
dam tobie”.

Stare książki z XIX wieku dostarczają obszernych informacji jakich 
słów i zabiegów należy użyć by upatrzony chłopak stał się narzeczonym. 
W pełni skuteczne zaklęcie, które radzę wypróbować, znajdujemy w ro-
syjskiej książce pt. „Czarodziej czyli zbiór wróżb wraz z zarysem mitolo-
gii”. Moskwa, 1838.

Spod prawej stopy, spod samej pięty wyrwać garść trawy (jakiejkol-
wiek) i  schować pod belkę u  sufitu wymawiając następujące zaklęcie: 

„Jako ta trawa będzie schnąć przez wieki wieków, tak niechaj i on, sługa 
Boży (tutaj imię chłopaka) za mną sługą Bożą (tutaj imię), usycha z  tę-
sknoty z całą duszą wraz z całym ciałem i  trzydziestoma stawami. A  ja, 
dziewica pięknolica, niech mu będę milsza od jasnego miesiąca, od złociste-
go słoneczka, bliższa niż rodzony ojciec-matka, droższa ponad żywot cały. 
Niechaj śpi, ale się nie wyśpi, niechaj je, ale się nie naje, niechaj pije, ale się 
nie napije, niechaj hula, ale się nie na hula beze mnie, dziewicy pięknolicej. 
I tak jak ryba bieługa bez wody się miota, tak i on, sługa Boży (tutaj imię) 
beze mnie niech szaleje.”

Jak mi donosi kolega mieszkający na Białorusi zaklęcie to jest tam po-
wszechnie stosowane z bardzo dobrym skutkiem. Wszystkie dziewczyny 
znajdują narzeczonego i wychodzą szczęśliwie za mąż. Nie obserwuje się 
żadnej migracji za granicę, jak to ma miejsce u nas.

Augustyn Mika

PROPOZYCJE GOK NA WAKACJE
Zaplanuj wakacje z nami! 

Przez trzy pierwsze tygodnie lipca od wtorku do piątku w świetli-
cach GOK w Turzy, Olszynach, Rzepienniku Suchym i Strzyżewskim 
odbywają się atrakcyjne zajęcia dla dzieci. Animatorzy zapewniają 
dzieciom przepyszną zabawę w Master Chefów, wprowadzają w tajem-
niczy świat małego artysty, wędrują po łąkach i lasach w poszukiwaniu 
przygód albo  skaczą w  rytm Zumby. Ogniska, kino i  niespodzianki 

- każdy dzień przynosi dzieciom nowe wyzwania i atrakcje. W każdej 
chwili można dołączyć do zabawy. Szczegółowe harmonogramy moż-
na znaleźć na stronach internetowych GOK lub w świetlicach. 

Zapraszamy również na imprezy plenerowe
• 17 lipca – Festyn Rodzinny w Turzy
• 6 sierpnia – Festyn Każdy Może Nad Morze – Rzepiennik Strzy-

żewski – Koncert Majki Jeżowskiej
• 7 sierpnia – Dożynki Wiejskie w Olszynach
• 15 sierpnia – Dożynki Gminne w  Rzepienniku Strzyżewskim – 

w  programie m.in. koncert zespołu disco-polo ROMPEY oraz 
BONEY M. Cover show z zespołem BABYLON.

• 21 sierpnia – Dożynki Wiejskie w Rzepienniku Suchym

Trochę wody dla ochłody!
Zapraszamy na odkryty basen w Turzy. Czynny od 10 lipca. Wstęp 

po okazaniu dowodu:
- dla mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski BEZPŁATNIE
- dla osób spoza gminy 5 zł (osoby od 7 do 18 lat), 8 zł osoby dorosłe.
Na basenie będzie obecny ratownik. 

Parada małych piesków!
Z  inicjatywy Wacława Walaszka podczas dożynek gminnych pla-

nowana jest organizacja Wielkiej Parady Yorków i Innych Małych Pie-
sków, w tym także wybory miss i mister York. Zapraszamy właścicieli 
Yorków do zgłaszania się pod nr tel. Wacław Walaszek 512 462 876 lub 
do GOK 14 6531 571. Impreza ma charakter OPEN, więc inne rasy 
piesków też mają szansę. A nagrody cenne... zapraszamy!

ROZRYWKA
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GODAJOM CO JUS 
PUO PTOKACH…

Świnto prowda…po szpokak, po cześnak i pło moik portkak. 
Godom wom, co sie bez to Jeuro we wsi podzioło, to jus chyba 

gorzy być nimoze. Spiykota na dworze tako, ze dychać nie idzie. 
Na jedno to dobre, bo jak kto trowe zesik, to ino zesiek już sucho. 
Ale tak widze co teros to nik siana nie kuopi, chyba ino jo. Kozden 
baluje abo w kuostki wionze, a przecie krowa takie z kopy lepi zry, 
a i mlyka wiyncy daje. No, ale teros to cienzkij roboty to sie koz-
den boi. Lepi przed tym kulorowym pudłym styrceć i paczyć jak 
tam poru chłopa loto po trowie łot bramki do bramki. Jo tam bar-
dzij radia suchom. Coby casu nie mitrynzyć biere widły i grabie 
i ide na nowsie kuopić. Godom wom we wsi cicho, żywej dusy ni 
mo, jakoby wszyscy pomarli. Psy nie scekajom, ino ptoki w paryi 
swiergolom. Zgrzołem sie przy tyj robłocie łokrutnie to i siod pot 
kopom coby mlyka kwaśnego popić i  tak pacze na tyn moj sad. 
Piekny ci łon. Na papirówce jabłek nie zliczy, trza bedzie gałynzie 
płodpirać coby sie nie płołomały, łorzechy zielone. Muse młoi ba-
bie rzyc coby jaki nolywki zrobiuła na zime. Moze by tak z cześni, 
takie piekne teros…. O psio krew!!! Na moi cześni corno od szpo-
kow. A godołem Jaśkowi coby na cubku stracha uwionzoł to psio-
jucha nie usuchoł. Jak nie skoce na rowne nogi, jak nie uwadze ło 
grabie…Gruch, leze jakim długi. Pacze, a tu cało nogawka u płor-
tek rozdarto. To mi sie łot moji dostanie. Juzem mioł wstawać, a tu 
naros we wsi taki harmider. 
U Józka sie drom, u Kazka, 
u  Staska, nawet psy szcze-
kać zaczyły! Włojna cy co?. 
Leze w  trowie a  tu muoja 
drze sie łot progu: Włojtek! 
Włojtek! Nasi gola szczelili!. 
Kwała Bogu za to co ino pił-
kom szczylajom a  nie z  ka-
rabina i  nikomu sie krzyw-
da nie dzieje. 

Bez to jeuro to ino jo 
ucierpioł, bło cześnie szpo-
ki zdziubały, portki cza cy-
rować a  moja casu ni mo 
buo Jeuro łoglondo…

Wojciech zza Dziołu

WODNIK (20 I-18 II) To dobry czas. Pomyślnie będą szły ci 
interesy, dobrą passę będziesz miał także na gruncie prywatnym. 
Nie braknie ci powodów do radości, dlatego świętuj małe sukcesy 
z rodziną. Pozwoli wam to zbliżyć się do siebie na nowo. 

RYBY (19 II-20 III) Nic się nie dzieje bez przyczyny, dlatego 
zastanów się czy wszystko to, co dzieje się wokół ciebie nie jest po 
części twoją winą? Przyda ci się trochę samokrytycyzmu, dlatego 
przyjmij z pokorą wszystkie zarzuty. Część z nich jest zasadnych. 

BARAN (21 III-20 IV) Będziesz musiał wykazać dużo ini-
cjatywy, aby uporać się ze sprawami zawodowymi i  nawałem 
obowiązków w pracy. Postaraj się skoncentrować tylko na tych 
najważniejszych zadaniach, a błahostki zostaw na później. 

BYK (21 IV-21 V) Bądź przygotowany na konflikty i kłótnie 
z kolegami. Nie poddawaj się jednak zbyt łatwo przeciwnościom 
losu i  staraj się nie reagować impulsywnie. Pamiętaj też, że nie 
warto chować urazy i nie warto strzępić sobie języka na drobne 
złośliwości. 

BLIŹNIĘTA (22 V-20 VI) Zadbaj o dobre stosunki z otocze-
niem. Huśtawka nastrojów towarzyszyć ci będzie przez cały mie-

siąc. Jeśli nawet będziesz się starać, pewnych spraw i tak nie załatwisz. Pij 
melisę i czekaj na lepsze czasy. 

RAK (21 VI-22VII) Spójrz na swoje problemy z dystansem. Być może 
wcale nie jesteś gotowy na nowy związek? Nie zrażaj się niepowodzeniami, 
tylko potraktuj je jako życiową naukę. Skup się na jasnym określeniu swo-
ich potrzeb i oczekiwań.

LEW (22 VI- 22 VIII) Stosunki z bliskimi zaczną się pogarszać, a Ty 
sam wpadniesz w przygnębienie. Jakieś nieprzewidziane przeszkody po-
krzyżują Ci plany. Porozumienie z otoczeniem może być trudne, jednak 
pamiętaj cały czas, by postępować  tak, by nikomu nie szkodzić.

PANNA (23 VIII-22 IX) Koniecznie znajdź chwilę tylko dla siebie. 
Skutki przepracowania mogą być długotrwałe i  niezbyt przyjemne. Wy-
luzuj więc i pozwól innym wykazać się swoimi umiejętnościami. Zrówno-
waż swoje emocje.

WAGA (23 IX- 23 X) Problemy osobiste zakłócą rytm codziennych 
obowiązków, dlatego unikaj wszelkich konfliktów. Jeśli trudno ci będzie 
uwierzyć w szczerość czyichś uczuć, potraktuj sytuację z przymrużeniem 
oka i rób dobra minę do złej gry.

SKORPION (24 X-21 XI) Niechęć do współpracy z innymi spowodu-
je problemy we wzajemnych stosunkach. Chwile samotności pozwolą się 
odprężyć. Oszczędnie gospodaruj swoimi siłami. Pomyśl też o domowych 
inwestycjach. 

STRZELEC (22 XI-21 XII) We wszystkim postaraj się zachować 
umiar. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, więc nie porywaj się z motyką 
na słońce. Gwiazdy nie gwarantują ci powodzenia w działaniach. Zaufaj 
partnerowi, dzięki miłości poczujesz się szczęśliwy.

KOZIOROŻEC (22 XII-19 I) Postaw sprawę jasno: po ostatnim na-
wale pracy należy ci się odpoczynek. Dlatego wykaż trochę zdrowego 
egoizmu i pozwól sobie poleniuchować. Dzieci wyślij na kolonie, mężowi 
pozwól powędkować z kolegami, a sama zrób wreszcie coś dla siebie.
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KRAMY JAKUBOWE  
Tarnowska Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udzia-

łu w wystawie plenerowej towarzyszącej Tygodniowi Misyjnemu 
w ramach Światowych Dni Młodzieży. 

Od czwartku 21 lipca do niedzieli 24 lipca na ul. Wałowej 
w Tarnowie odbędą się „Kramy Jakubowe” (nawiązanie do szlaku 
św. Jakuba, który przebiega przez Tarnów). Impreza ta zorgani-
zowana zostanie w formie kiermaszu, jarmarku, podczas którego 
odwiedzający stoiska będą mieli możliwość zakupu produktów 
lokalnych i  wyrobów rzemiosła artystycznego; wzięcia udziału 
w pokazie sztuki ludowej oraz „koralobraniu”. Poza tym podczas 
imprezy będzie można wziąć udział w animacjach przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży. 

Do wspólnej zabawy zapraszamy mieszkańców Tarnowa i oko-
lic, młodzież z Tarnowa oraz regionu, a także gości z całego świata. 
W  czasie trwania imprezy pn. „Kramy Jakubowe” w  samym Tar-
nowie będziemy gościć młodzież m. in. z Kenii, Hiszpanii, Korei 
Południowej czy Chile. 

Ze względu na zróżnicowanie narodowościowe uczestników 
imprezy, będzie ona niewątpliwie stanowić doskonałą okazję do 
przedstawienia/reklamowania atrakcji i zalet naszego regionu. 

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.

Serdecznie zapraszamy!
Tarnowska Organizacja Turystyczna

Z Rzepiennikiem Wczoraj i Dziś na Mistrzo-
stwach Euro 2016 na Stade de France i w Pa-
ryżu była Magdalena Duran. Nie daliśmy się 
Niemcom. Warto było!

ROZRYWKA
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EDUKACJA REGIONALNA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  
W TURZY

Rok jubileuszowy naszego przedszkola, moje pochodzenie, 
zainteresowanie kulturą i  tradycją regionalną, zainspirowało 
mnie do opracowania programu autorskiego „Moja mała oj-
czyzna”. Jest on realizowany z  dziećmi przez nauczycieli nasze-
go przedszkola od kilku lat. Nasza miejscowość, gmina i region, 
poznawanie własnych korzeni, zwyczajów i tradycji to niezbęd-
na edukacja regionalna dla najmłodszych mieszkańców. W  ra-
mach tej edukacji zapoznano dzieci z historią powstania Turzy, 
herbem i  mapą gminy Rzepiennik Strzyżewski, miejscowościa-
mi i  miejscami użyteczności publicznej. Przygotowana została 
prezentacja „By czas nie zaćmił pamięci”. Dzieci uczestniczyły 
w spotkaniach z ludźmi związanymi z Turzą i naszym regionem 
m.in. inicjatorką powstania przedszkola i panią sołtys. Przybli-
żono i kultywowano tradycje i zwyczaje świąteczne. Brano udział 
w konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. 
Inne działania z  programu regionalnego to wypiekanie pierni-
ków z prababcią, opowiadania o dawnych obyczajach. Odbyło się 
także spotkanie z gospodynią, połączone z pokazem wyrabiania 
masła oraz kiszenia kapusty. Okres noworoczny wykorzystano 
do kultywowania zwyczaju składania życzeń przez Droby. Dzie-
ci w czapkach „drobskich” odwiedziły sąsiadów z  tradycyjnym 

„Na scynście, na zdrowie na tyn nowy rok”. W styczniu obydwie 
grupy przedstawiły Jasełka dla rodziców i  środowiska lokalne-
go. Brały udział w  konkursie kolęd i  pastorałek. Zorganizowa-
no spotkanie z babcią, na którym dzieci zobaczyły jak dawniej 
robiono na drutach. Kultywowano zwyczaj tłustego czwartku. 

Dzieci wystąpiły w przedstawieniu „Pączki i faworki u babci Ho-
norki” dla zaproszonych gości. Przedszkolaki zwiedziły również 
Izbę Regionalną „Zapiecek” im. Seweryna Udzieli w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym, oglądały wystawę prac 
malarskich studentki pochodzącej z Turzy oraz systematycznie 
odwiedzały Bibliotekę Publiczną w  ramach „Wtorkowych Spo-
tkań z Książką”. W stroju Turzan na „ludową nutę” dzieci prezen-
towały się podczas uroczystości przedszkolnych, pikników ro-
dzinnych i festynów. Wzięły również udział w Siemiechowskim 
Przeglądzie Tanecznym, gdzie na ludowo promowana była nasza 
miejscowość. Przedszkole odwiedziła grupa śpiewacza „Turzan-
ki”. Panie śpiewały mało znane kolędy i pastorałki oraz zaprosiły 
dzieci do wspólnego kolędowania. Kontynuacją zajęć był udział 

w warsztatach muzycznych z gramofonem „Muzyka łączy poko-
lenia”. Obecnie trwa „Muzyczna podróż w czasie” z wykorzysta-
niem płyt winylowych. Dzieci słuchają dawnych bajek, piosenek 
dziecięcych i  ludowych. Tańczą Koziorajkę, Grozika i Poleczkę 
Rzeszowską oraz Krakowiaka.

Poznawanie własnych korzeni i  kultywowanie regionalnych 
tradycji oraz uwrażliwienie na walory krajobrazowe i  przyrod-
nicze, przyczyniają się do wzrostu świadomości regionalnej 
dziecka. Wychowanie młodego człowieka oparte na wartościach 
kulturowych, wynikających z tradycji ma wpływ na kształtowa-
nie postawy współgospodarza „małej ojczyzny”. 

nauczycielka przedszkola w Turzy
 Anna Sowa

W RAMACH WSPÓŁPRACY  
GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
Z ABÁDSZALÓK

Od 20 do 24 czerwca gościliśmy w naszej gminie grupę węgier-
skiej młodzieży z opiekunami i przedstawicielami władz z zaprzy-
jaźnionego Abadszalok. Przedstawiciele władz gminy i szkół oraz 
Gimnazjaliści z Turzy, Olszyn i Rzepiennika Biskupiego towarzy-
szyli gościom zarówno w szkołach, jak i podczas zwiedzania oko-
licznych atrakcji. 

OŚWIATA
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PRZEDSZKOLAKI Z TURZY  
RECYTUJĄ WIERSZE

W  ramach współpracy przedszkola z  biblioteką został zorgani-
zowany dla przedszkolaków z Turzy konkurs recytatorski. W roku 
szkolnym 2015/16 kontynuowane były w  bibliotece „Wtorkowe 
Spotkania z  Książką”. Dzieci zapoznawano z  twórczością wybra-
nych polskich pisarzy. Zwieńczeniem wspólnych działań był kon-
kurs recytatorski, który odbył się 31 maja 2016 r. w klubie Stokrot-
ka. 20 dzieci uczestniczących w konkursie zaprezentowało wiersze:  
J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Konopnickiej i  D. Gellner. Popularno-
ścią cieszyły się wiersze pt. „Ptasie plotki”, „Żuk”, „Pan Hilary”, „Leń”, 

„Tęcza”, „Kukułeczka”, „Idzie Grześ…” i inne. Zmagania te ośmieliły 
dzieci do występów przed publicznością. Występom towarzyszy-
li rodzice, koledzy i koleżanki oraz zaproszeni goście. Nagrodzeni 
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, które ufundowało przed-
szkole i  biblioteka. I  miejsce zdobyła Zuzanna Kordzikowska, II 
miejsce – Magdalena Banaś, III miejsce – Zuzanna Wałęga, a wy-
różnienia: Wiktoria Kafel, Patrycja Jędrusiak, Natalia Kawa, Justyna 
Martyka, Sebastian Gryboś, Faustyna Łaś i Magdalena Gryboś. Po-
zostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział. 

Dzieciom gratulujemy, rodzicom dziękujemy za zaangażowanie 
i przygotowanie dzieci do konkursu, a Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury za udostępnienie sali w Klubie Stokrotka.

Warto dodać, że podsumowaniem tegorocznej współpracy z bi-
blioteką i „Wtorkowych Spotkań z Książką” było pasowanie na czy-
telnika biblioteki w Turzy, w dniu 14 czerwca 2016 r. Wtedy to dzieci 
z grupy starszej Smerfy uroczyście złożyły przysięgę, a  z  rąk pani 
bibliotekarki otrzymały karty czytelnika i pamiątkowe dyplomy. 

Pamiętajmy, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką 
sobie ludzkość wymyśliła”. /W. Szymborska/.

Renata Gomułka
Jadwiga Brzozowska

SPOTKANIE SZKÓŁ
8 czerwca 2016r. w Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim spotkało się 6 szkół noszących imię żołnierzy Armii Krajowej.  

Po oficjalnych uroczystościach w szkole, uczniowie udali się na cmentarz partyzancki w Dąbrach, gdzie uczestniczyli we mszy św. i zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem. Goście zwiedzili jeszcze obserwtorium astronomiczne Magdaleny i Bogdana Wszołków, po czym uczniowie 
integrowali się przy wspólnym grilowaniu.
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Nauczyciele ze szkoły w Rzepienniku Suchym wraz z  dziećmi zaprosili Rodziców na świętowanie Dnia Mamy i Taty w gościnnych progach sali widowiskowej gok. 
Bogaty program artystyczny swoich pociech Rodzice kwitowali wielkimi brawami (g)

SPOTKANIE Z KS. KAN. TADEUSZEM KALICKIM
…Jestem zszokowany... Jam nie godzien tego...
Niezmiernie byłem wzruszony zaproszeniem, a cóż dopiero, gdy to 

wszystko zobaczyłem i usłyszałem. Wzruszenie ściskało gardło i wy-
ciskało łzy, gdy wzrok rzuciłem na salę, dojrzałem cały przekrój: od 
najmłodszych do emerytów. Byłem onieśmielony, a zarazem wdzięcz-
ny wszystkim, a przede wszystkim pani Barbarze Duran. Na jej ręce 
składam Bóg zapłać wszystkim za życzliwość i okazane serce w prze-
różnej formie.

Chcę podziękować wszystkim, a  szczególnie Wójtowi Gminy Rze-
piennik Strzyżewski panu Markowi Karasiowi oraz dyrektorowi szko-
ły panu Stanisławowi Koziołowi.

Jak dobrze było mi znów być w tej społeczności! „Bóg zapłać”!
Moja modlitwa ogarnia Was wszystkich...
(Ks. Tadeusz Kalicki)

Powyższe słowa przesłał ksiądz Tadeusz Kalicki. Cóż można do-
dać? Co jeszcze napisać?

… Byłem, uczestniczyłem, wzruszałem się… 
Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w  tym niepowtarzalnym 

wydarzeniu. Szkoła w Olszynach ma za patrona naszego wielkiego 
rodaka – Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II - to do czegoś zobo-
wiązuje!

I  to jest widoczne zarówno w  postawie grona nauczycieli jak 
i uczniów. Widać to po zaangażowaniu dzieci i młodzieży oraz gro-

na pedagogicznego w  realizacje czegoś, czego nasza miejscowość 
dotąd nie doświadczała. Pierwszy raz w  historii szkoły i  zarazem 
Olszyn mieliśmy możliwość uczestniczyć w  spotkaniu z  autorem 
wierszy, który żył, uczył i pracował wśród nas.

Będąc uczestnikiem tego spotkania, widziałem różne reakcje. 
Niejedna łza spłynęła po policzku, ukradkiem wycierana… Pięk-
ną jest postawa młodzieży, która bardzo zaangażowała się w przy-
gotowanie i realizację tego spotkania. Udział szkolnego chóru oraz 
uczniów deklamujących wiersze był bardzo wzruszający.

Licznie uczestniczący uczniowie, wiele osób starszych, grono pe-
dagogiczne, zaproszeni goście, po każdym wierszu, okazywali swe 
uczucia, nagradzając gromkimi brawami tak autora wiersza, jak 
i osobę deklamującą.

Miło było widzieć na tym wyjątkowym spotkaniu autorskim gro-
no księży – ks. prałata Stanisława Bąka, ks. Józefa Bubulę, ks. Jakuba 
Rozuma, ks. Marcina Kiliana oraz rodziców księży i  sióstr zakon-
nych, emerytowanych nauczycieli, sołtysa Olszyn, panią doktor Lu-
cynę Figurę, podopiecznych stowarzyszenia „WSZYSTKIE DZIECI 
NASZE SĄ”.

W imieniu organizatorów oraz księdza Tadeusza Kalickiego ser-
decznie dziękujemy WSZYSTKIM za okazaną pomoc i zaangażowa-
nie się w realizację tej pięknej uroczystości.

Uczestnik spotkania
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WIOSNA, WIOSNA – ACH, TO TY!
W  Szkole Podstawowej w  Rzepienniku Biskupim 24 maja 

2016 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu mię-
dzyprzedmiotowego „Wiosna, wiosna – ach, to ty!”. W związ-
ku z  tym wydarzeniem już od kilku miesięcy uczniowie pod 
okiem swych wychowawców i  nauczycieli przygotowywali 
przeróżne prace związane z tą niezwykłą porą roku. W projekt 
zaangażowały się klasy od pierwszej aż po szóstą. 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Myśliwiec, któ-
ra serdecznie powitała przybyłych gości tj. pana Marka Karasia 

- Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pana Zbigniewa Bajor-
ka – przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
przedstawicieli Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, emeryto-
wanych pracowników Szkoły Podstawowej w Kołkówce i Rze-
pienniku Biskupim, a także licznie przybyłych rodziców.

Występ zaczął się od piosenki w wykonaniu Wiktorii Gąsior 
i  radosnego przedstawienia przygotowanego przez 2 i 3 klasę 
pt. „Wiosno, wiosno – witamy Ciebie”.

Od stycznia 2016 roku uczniowie gromadzili różne odpady, 
które następnie mogłyby być wykorzystane do innych celów 
niż ich pierwotne przeznaczenie. Z materiałów tych uczniowie 
wykonali przeróżne stroje ekologiczne i zaprezentowali pokaz 
mody - sezon wiosna - lato 2016. Potem przyszedł czas na wio-
senne tańce. Grupa uczniów z klasy 2 i 3 przygotowała cztery 
układy taneczne pt. „Miotlarz”, „Trojak”, „Taniec kwiatów” oraz 

„Taniec japoński”. Wiosna to także czas najpiękniejszych świąt 
do których zaliczamy Dzień Matki i Ojca. Uczniowie z kółka 
teatralnego pod okiem pani Grażyny Wałęgi przygotowali in-
scenizację na wesoło pod tytułem „Grunt to rodzinka”, „Ka-
baret rodzinny”, a także przedstawienie z okazji „Dnia Mamy 
i Taty”.

W ramach projektu uczniowie klas 4-6 wzięli udział w kon-
kursie grafiki komputerowej. Zadaniem uczestników było 
wykonanie w programie Paint ilustracji do wiersza o wiośnie. 
Z  okazji Dnia Wiosny uczniowie na kółku sportowym przy-
gotowali program pt. „Sport to zdrowie!”. Pokaz został zapre-
zentowany w postaci prezentacji multimedialnej powstałej po 
nakręceniu filmu z  przebiegu ćwiczeń. W  ramach projektu 
uczniowie klas 4-6 wzięli też udział w  konkursie fotograficz-
nym „Zwiastuny wiosny”. 

W trakcie spotkania podsumowującego była również okazja 
do wysłuchania koncertu wokalno-instrumentalnego o  tema-

tyce wiosennej wraz z najserdeczniejszymi życzeniami dla ko-
chanych rodziców. 

Dodatkowo uczniowie przygotowali klasowe mini ogród-
ki, w  których pojawiły się zarówno warzywa, jak i  wiosenne 
kwiaty. Efekty tych prac można było podziwiać na szkolnej wy-
stawce. Dodatkowo w ramach projektu odbył się konkurs pod 
tytułem „Drugie życie śmieci”. Efekty tego konkursu przerosły 
najśmielsze oczekiwania. Uczniowie wykazali się niezwykłą 
pomysłowością i przygotowali przepiękna prace.

Z  okazji „Dnia Mamy i  Taty” zaśpiewano „Sto lat” oraz 
wręczono zarówno rodzicom jak i  szanownym gościom kwia-
ty i  zawieszki wykonane przez uczniów klasy czwartej, piątej 
i szóstej na zajęciach plastycznych.

Na zakończenie uroczystości wystąpiła grupa uczniów z kla-
sy 5 i 6 przygotowana przez panią dyrektor Marię Myśliwiec. 
Zaprezentowali oni nasz polski taniec narodowy „Polonez”. 

Praca nad projektem wymagała dużego wysiłku zarówno ze 
strony uczniów, jak i  nauczycieli. Dziękujemy wszystkim za-
proszonym gościom za przybycie i docenienie tego wysiłku. 

Jolanta Nowak

SUKCES UCZNIÓW Z OLSZYN
Już po raz siódmy łódzki kurator oświaty w porozumieniu z in-

nymi kuratorami zorganizował VII „Ogólnopolski konkurs wiedzy 
o  czasach i  osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II – Papież Sło-
wianin”. Wzięło w nim udział blisko 400 gimnazjalistów. Do etapu 
centralnego zakwalifikowało się 50 osób, w  tym 5 uczniów z  ol-
szyńskiej szkoły. Finał konkursu miał miejsce w maju br. w Łodzi. 
Wyniki centralnego etapu konkursu ogłoszono 25 maja. Wszyscy 
uczniowie z Olszyn osiągnęli wysokie noty.

Michał Ryndak zdobył tytuł Laureata konkursu zajmując II 
miejsce, rzecioklasistka Karolina Niziołek zdobyła tytuł Laureata 
konkursu zajmując IV miejsce, Angelika Rąpała, Karolina Niziołek 
i Klaudia Rąpała usyskały tytuł finalisty.

Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród, dyplomów i  za-
świadczeń odbyło się 10 czerwca w Pałacu Poznańskich w Łodzi.

 
(g)
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WIOSNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPIENNIKU BISKUPIM
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Z BABCINEGO ALBUMU
Pamiątka pochodzi ze zbiorów pana Zbigniewa Juszczaka 

z Olszyn. Jest to pierwsza część „Poradnika Dziadka Lemonia-
dy” – zeszytu porad i receptur zielarskich spisanych niegdyś 
przez jednego z olszyniaków. 

PROŚBA DO ŚWIĘTEGO DYZMY
Jak chcesz, żeby cię złodzieje nie skradły to się pomodlij na 

początku każdego miesiąca choć 5 „Ojcze nasz” i 5 „Zdrowaś 
Maryjo” na cześć do świętego Dyzmy z wiarą, bo on se uprosił 
Boga o te łaski i stanie przed drzwiami i nie puści ich do ciebie, 
a  obok stanie w  białej szacie koło ciebie, a  oni cie odstąpią. 
O święty Dyzmo na szczęście dostąpiłeś ty łaski i żeś poznał 
Miłość Boga. Jak do ciebie Jezus z  krzyża zawołał do siebie, 
o święty Dyzmo uchroń mnie!

Maść Nerwowa
Nalej studziennej wody do flaszki i nakładź kwiatów z biały 

lilii i tę flaszkę zakop w mrowisku, niech stoi 1 miesiąc; to le-
karstwo na wszelakie choroby nerwowe. 

Na zawrót głowy
Puść krew i weź na przeczyszczenie postaw w zatkanej baj-

ce i używaj soku z cebuli [na następnej stronie z dopiskiem: 
z winem i pij z herbatą z nagietków]

Z księgi chrztu  Kordiana Józefa Zamorskiego (fot. arch. gok)

Rozdział 1. Poradnik lekarski


