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W maju bieżącego roku rozpoczęły 
się prace przy remoncie drogi gmin-
nej nr 108563R Krasne-Zachód. Wyko-
nawca po przekazaniu placu budowy 
wprowadził tymczasową organiza-
cję ruchu oraz rozpoczął roboty roz-
biórkowe. Obecnie wykonywane są 
roboty związane ze wzmocnieniem 
konstrukcji drogi oraz z  remontem 
kanalizacji deszczowej. Wartość ro-
bót wynosi 2 751 711, 35 zł. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji to 
I kwartał 2023 roku.     

Kolejną inwestycją, która zostanie 
w  najbliższym czasie uruchomiona 
jest następny etap  „Budowy i rozbu-
dowy drogi Malawa Zagóra w  miej-
scowości Malawa”. Wydana została 
decyzja ZRID na realizację II etapu. Na 
przełomie czerwca i  lipca planowane 
jest rozpoczęcie robót przygotowaw-
czych i rozbiórkowych na odcinku od 
km 0+551,23 do km 1+521,00. Jedno-
cześnie trwają prace projektowe do-
tyczące kolejnych etapów inwestycji.

Ponadto trwa postępowanie admi-

nistracyjne związane z  udzieleniem 
decyzji ZRID dla zadania: „Rozbudowa 
drogi gminnej Krasne Osiedle”. 

Ważnym wydarzeniem dla Gminy 
Krasne jest także podpisanie w  dniu 
14 kwietnia br. umowy dla zadania pn. 
„Dostawa i  montaż urządzeń grzew-
czych w  ramach projektu „Wymiana 
źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły 
gazowe kondensacyjne” z  firmą FLE-
XIPOWER GROUP SP. Z  O.O. SP. K. Za-
mówienie na dostawę i montaż kotłów 
gazowych kondensacyjnych obejmu-
je m.in. 70 budynków jednorodzin-
nych z  terenu Gminy Krasne. W  dniu 
14 kwietnia br. została podpisana z tą 
samą firmą umowa na realizację zada-
nia pn. „Dostawa i  montaż urządzeń 
grzewczych w  ramach projektu „Wy-
miana źródeł ciepła na terenie ROF” 
– kotły na biomasę”. Projekt „Wymiana 
źródeł ciepła na terenie ROF”, finan-
sowany ze środków RPO WP na lata 
2014-2020,  ma na celu ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
modernizację źródeł ciepła oraz zwięk-
szenie liczby gospodarstw korzystają-
cych z niskoemisyjnych źródeł ciepła.
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W  wyniku rozstrzygnięcia drugie-
go naboru rządowego Programu In-
westycji Strategicznych Polski Ład 
Gmina Krasne została beneficjentem 
dotacji w wysokości 19 360 500,00 zł. 

W  dniu 30 maja br. w  sali kolum-
nowej Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego podkarpaccy samo-
rządowcy odebrali z  rąk Wojewody 
Podkarpackiego Ewy Leniart sym-
boliczne promesy. W  imieniu Gminy 
Krasne promesę przyjął Wójt Gminy 
Krasne Wilhelm Woźniak. 

Pozyskana dotacja pozwoli zre-
alizować pierwszy etap budowy 
i  przebudowy oczyszczalni ścieków 
w  Krasnem oraz przebudowę drogi 
Malawa Luksemburg. Szacunkowe 
koszty inwestycji „Budowa i  przebu-
dowa oczyszczalni ścieków w  Kras-

nem – etap I” to 15 780 000,00 zł przy 
dofinansowaniu 14 990 500,00 zł, a in-
westycji  „Przebudowa drogi Malawa 
Luksemburg w miejscowości Malawa” 
4 600 000,00 zł przy dofinansowaniu  
4 370 000,00 zł. 

Realizacja robót będzie możliwa po 
rozstrzygnięciu postępowań przetar-

gowych dla w/w inwestycji oraz otrzy-
maniu promesy inwestycyjnej z  BGK. 
Ostateczna kwota dofinansowania 
uzależniona będzie od wartości podpi-
sanych umów z Wykonawcami, lecz nie 
może być wyższa niż 19 360 500,00 zł.

N. Cisek
Fot. M. Brzychc

Polski Ład dla Gminy Krasne

Droga gminna nr 108563R Krasne Zachód w trakcie remontu

Aktualności w inwestycjach
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W ostatnim czasie, z inicjatywy wój-
ta Gminy Krasne, Zarząd Dróg Powia-
towych w  Rzeszowie wykonał prace 
remontowe nawierzchni na drogach 
powiatowych znajdujących się na te-
renie miejscowości Krasne. Na drodze 

powiatowej nr 1392R Rzeszów – Kras-
ne została wykonana nowa warstwa 
nawierzchni bitumicznej na długości 
360m, natomiast na drodze powiato-
wej nr 1393R Krasne - Strażów – Krze-
mienica nowa warstwa nawierzchni 

bitumicznej o  długości 320 m. W  ra-
mach prac remontowych zostaną tak-
że wykonane nowe pobocza z kruszy-
wa. Inwestycje prowadzi Zarząd Dróg 
Powiatowych w Rzeszowie.

M. Słota

Inwestycje powiatowe w gminie

Odcinek drogi powiatowej nr 1392R, na którym wykonano nową warstwę nawierzchni

Odcinek drogi powiatowej nr 1393R, na którym wykonano nową warstwę nawierzchni

Ważną inwestycją zrealizowaną 
w ostatnim czasie jest także moderni-
zacja Domu Strażaka w miejscowości 
Malawa. Łączna wartość zadania wy-
nosi 99 674,69 zł. W ramach przedmio-
towej inwestycji wymieniono między 
innymi okna wykonano podwieszany 
sufit oraz nowe oświetlenie. Wymalo-
wane zostały ściany, a budynek otrzy-
mał nową bramę garażową.

N. Cisek
Fot. M. Słota, D. Bazan Dom Strażaka w Malawie przed remontem Dom Strażaka w Malawie po remoncie
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Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

L sesja z dnia 31.03.2022 r.

1. Uchwała Nr L/370/2022 RGK w/s 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krasne 
na lata 2022-2030.

2. Uchwała Nr L/371/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały Rady Gminy Krasne 
w sprawie Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2022 rok.

3. Uchwała Nr L/372/2022 RGK w/s 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt”.

4. Uchwała Nr L/373/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały w sprawie dotacji przed-
miotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego Gminy Krasne.

5. Uchwała Nr L/374/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2022.

6. Uchwała Nr L/375/2022 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr L/376/2022 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

8. Uchwała Nr L/377/2022 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

9. Uchwała Nr L/378/2022 RGK w/s naj-
mu części budynku stanowiącego włas-
ność Gminy Krasne.

10. Uchwała Nr L/379/2022 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

11. Uchwała Nr L/380/2022 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

12. Uchwała Nr L/381/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały w  sprawie utworzenia 
wydzielonego rachunku dochodów sa-
morządowych jednostek budżetowych 
Gminy Krasne prowadzących działalność 
na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

13. Uchwała Nr L/382/2022 RGK w/s 
zasad ustalania i przekazywania z budże-
tu gminy dla samorządowego zakładu 
budżetowego środków finansowych wy-
nikających z rozliczenia podatku od towa-
rów i usług.

LI sesja z dnia 26.04.2022 r.

1. Uchwała Nr LI/383/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2022.

2. Uchwała Nr LI/384/2022 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr LI/385/2022 RGK w/s 
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do 
dokonywania zmian w uchwale budżeto-
wej na rok 2022 oraz w wieloletniej pro-
gnozie finansowej w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukra-
iny w  związku z  konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa.

4. Uchwała Nr LI/386/2022 RGK w/s 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

5. Uchwała Nr LI/387/2022 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr LI/388/2022 RGK w/s za-
twierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Krasne na lata 2022-2025.

LII sesja z dnia 30.05.2022 r.

1. Uchwała Nr LII/389/2022 RGK w/s 
uchwalenia zmiany Nr 7 Studium uwa-
runkowań i  kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Krasne cz. I.

2. Uchwała Nr LII/390/2022 RGK w/s 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu osiedla mieszka-
niowego „Mazurówka” w Krasnem – Etap 
I.

3. Uchwała Nr LII/391/2022 RGK w/s 
ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w  ośrodku 
wsparcia.

4. Uchwała Nr LII/392/2022 RGK w/s 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i  po-
rządku na terenie gminy Krasne”.

5. Uchwała Nr LII/393/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2022.

6. Uchwała Nr LII/394/2022 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr LII/395/2022 RGK w/s 
zarządzenia poboru opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz usta-
lenia wynagrodzenia za inkaso.

8. Uchwała Nr LII/396/2022 RGK w/s 
udzielenia dotacji celowej dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 
NMP w Krasnem.

9. Uchwała Nr LII/397/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały w  sprawie uchwalenia 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Krasnem.

Opracowała: Z. Berłowska

Sport
W pierwszym sezonie po reaktywacji 

Klubu Sportowego Crasnovia w  Kras-
nem drużyna postawiła przed sobą 
cel w postaci awansu do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Zawodnicy, pod kierow-
nictwem Macieja Śląskiego, swoją cięż-
ką pracą na treningach dopięli swego. 
Drużyna Crasnovii Krasne zdeklasowała 
ligę zdobywając 55 punktów oraz strze-
lając 102 bramki, tracąc zaledwie 22.

W  kolejnym sezonie nasza drużyna 
będzie występować w  A  klasie, gdzie 
będziemy chcieli reprezentować się 
równie dobrze, i wygrywać każdy kolej-
ny mecz. 

 J. Lecki

Awans Crasnovii
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W  związku z  nadchodzącymi wysokimi temperaturami 
oraz okresem bezdeszczowym, Zakład Usług Komunalnych 
w Krasnem zwraca się z prośbą o rozważny i możliwie 
oszczędny pobór wody z gminnej sieci wodociągowej. 

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do 
celów spożywczych i  socjalnych oraz ograniczenie uży-
wania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia 
samochodów oraz napełniania przydomowych basenów. 

Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożyw-
cze i socjalne, podlewanie w godzinach popołudniowych 
i  wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza 
możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach 
nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić 
obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej, do za-
niku włącznie.

Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór 
wody do napełnienia basenu czy podlewania 
ogródka może spowodować, że w danym mo-
mencie innym braknie jej do celów bytowo-
-socjalnych.

Prosimy mieszkańców o zastosowanie się do powyższe-
go apelu oraz o wyrozumiałość wobec zaistniałych trud-
ności i uciążliwości w zakresie zapewnienia dostaw wody.

Zakład Usług Komunalnych 
w Krasnem

OSZCZĘDZAJMY WODĘ!

W dniach 9-18 maja 2022 r.  po raz 
kolejny w Szkole Podstawowej w Pali-
kówce została zorganizowana zbiórka 
elektrośmieci. W  poprzednich edy-
cjach za zużyty sprzęt RTV i AGD mo-
gliśmy doposażyć się w sprzęt biuro-
wy, np. w gilotynę i laminarkę. 

Oprócz korzyści finansowych, ja-
kie niesie za sobą ta zbiórka, warto 
wspomnieć tutaj o  elementach eko-
logii. Oddany sprzęt zostaje poddany 
recyklingowi i po raz wtóry może być 
wykorzystany w innych urządzeniach. 

Warto rozpowszechniać wiedzę 
i brać udział w takich akcjach, aby nie-
ustannie edukować dzieci, młodzież 
i  mieszkańców. Dzięki temu zyskają 
wszyscy: zarówno my i  nasze dzieci, 
jak również przyszłe pokolenia, któ-
rym dane będzie żyć na Ziemi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Palikówki i całej gminy 
za oddany sprzęt. 

K. Tarnawska
Fot. Archiwum SP Palikówka

Zbiórka elektrośmieci w Palikówce
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Palikówka

Strażów Krasne

Malawa

KrasneMalawa

Strażów
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PODZIĘKOWANIA

Od pierwszych chwil rozpoczęcia działań wojennych w  Ukrainie Polacy ruszyli  
z pomocą uciekającej przed bombardowaniami ludności cywilnej, głównie kobietom  
i dzieciom. Swoje wielkie i pełne współczucia serca pokazali również mieszkańcy gminy 
Krasne, pomagając na granicy, otwierając drzwi własnych domów, ofiarując pomoc fi-
nansową i rzeczową, a także wspierając duchowo w trudnych chwilach.

Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy byli i nadal są zaangażowani  
w pomoc przybywającej do naszej gminy ludności ukraińskiej. Chciałoby się podzięko-
wać wszystkim z imienia i nazwiska, ale tych osób jest tak dużo, że nie sposób wszyst-
kich wymienić.

Z całego serca dziękuję druhom OSP, członkom organizacji pozarządowych, księ-
żom proboszczom, wolontariuszom, społeczności szkół i przedszkoli. Dziękuję przed-
siębiorcom z terenu gminy Krasne, w szczególności tym, którzy odpowiedzieli na mój 
apel – Firmom: Greinplast, Solvera, Express Bank Spółdzielczy Oddział Krasne, Auchan 
i Leroy Merlin, Delikatesom HitPol oraz Piekarni Kozak.

Doceniam ogromny nakład pracy pracowników Urzędu Gminy Krasne, w  szcze-
gólności Urzędu Stanu Cywilnego i  zarządzania kryzysowego, a  także pracowników 
socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem. Dziękuję dyrekcji Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem za umożliwienie integracji społeczności 
ukraińskiej oraz członkiniom Stowarzyszenia Kobiet Krasne za utworzenie świetlicy 
polsko-ukraińskiej.

Pragnę jeszcze raz podziękować naszym Partnerom z miasta Radece w Słowenii 
za przekazane dary dla Ukrainy, zorganizowanie zbiórki i transportu humanitarnego 
do Krasnego. Tym szlachetnym gestem pokazali, co to naprawdę znaczy prawdziwa 
przyjaźń i współpraca międzynarodowa.

W  obliczu tak wielkiej tragedii, która dotknęła naszych sąsiadów, potrafiliśmy 
zjednoczyć się w działaniu i wspólnie okazać wielkie serce. Bez Waszego odzewu nie 
bylibyśmy w stanie sami zorganizować tak szeroko zakrojonej akcji. Za to wszystkim 
Państwu serdecznie DZIĘKUJĘ!

Z wyrazami wdzięczności i szacunku,

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Krasnem, w  związku z  przyznaniem 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej środków finansowych z Funduszu 
Solidarnościowego na Program „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2022, informu-
je o możliwości skorzystania ze wsparcia 
w ramach usługi opieki wytchnieniowej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2022 adresowany jest do:

•	 członków rodzin/opiekunów dzieci 
posiadających aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności,

•	 członków rodzin/opiekunów osób 
niepełnosprawnych, posiadających 
orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności albo orzeczenie 
równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Usługi opieki wytchnieniowej przy-
sługują w  przypadku zamieszkiwania 
członka rodziny lub opiekuna we wspól-
nym gospodarstwie domowym z  osoba 
niepełnosprawną i sprawują całodobową 
opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe od-
ciążenie członków rodzin/opiekunów 
osób z  niepełnosprawnościami poprzez 
zapewnienie im czasu na odpoczynek 
i  regenerację, wzmocnienie osobistego 

potencjału opiekunów osób z  niepełno-
sprawnościami oraz ograniczenie wpływu 
obciążeń psychofizycznych związanych 
ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do pro-
gramu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 
2022 może otrzymać wsparcie w wymia-
rze do 240 godzin usługi opieki wytchnie-
niowej na rok 2022. Usługa opieki wy-
tchnieniowej jest świadczona w  formie 
pobytu dziennego w miejscu zamiesz-
kania osoby niepełnosprawnej.

Do programu w  pierwszej kolejności 
rekrutowane będą osoby, które:

•	 mają niepełnosprawność sprzężo-
ną/złożoną,

•	 wymagają wysokiego poziomu 
wsparcia (osoby ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności oraz 
dzieci niepełnosprawne z  orze-
czeniem o  niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami w  pkt 7 i  8 
w  orzeczeniu o  niepełnosprawno-
ści tj.: konieczności stałej lub dłu-
gotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ogra-
niczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w  procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i  edukacji), 

•	 stale przebywające w  domu, tj. nie 
korzystające z ośrodka wsparcia lub 
placówki pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu nie ponosi od-
płatności za usługi opieki wytchnie-
niowej.

Okres realizacji Programu 
– do 31.12.2022 r.

Dokumenty należy składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Krasnem w pokoju nr 8 i 12 od ponie-
działku do piątku w  godzinach pracy 
Ośrodka.

Dodatkowe informacje można 
otrzymać pod nr tel. 17 23 00 256,  
17 23 00 267

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie Ministerstwa Rodziny i  Polityki 
Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/
opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edy-
cja 2022 w  całości finansowany jest przez 
Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej 
ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 
78 336,00 zł. 

W. Leszczyńska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opieka wytchnieniowa
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W  ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na 2022 r. rea-
lizowane jest zadanie publiczne pn. 
„Profilaktyka tańsza od leczenia”. Wy-
łoniona w trybie otwartego konkursu 
ofert Fundacja na Rzecz Psychoprofi-
laktyki Społecznej PRO-FIL realizuje 
bezpłatne zajęcia pozalekcyjne o pro-
filaktycznej działalności informacyjnej 
i  edukacyjnej dla dzieci i  młodzieży 
dotyczące profilaktyki uzależnień, 
w  tym programów opiekuńczo-wy-
chowawczych, jako zagospodarowa-
nia czasu wolnego. Rekomendacje 
Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Krajo-
wego Biura ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii są takie, aby zapewniać dzie-
ciom i młodzieży alternatywne formy 
spędzania wolnego czasu, oferując 
zajęcia pozalekcyjne o charakterze ar-
tystycznym, ogólnorozwojowym oraz 
wspierające ich rozwój interpersonal-
ny. Zaplanowano łącznie 320 godzin 
warsztatów, które będą realizowane 
w okresie kwiecień–grudzień 2022 r.

Zajęcia odbywają się na terenie 
szkół w  gminie Krasne w  następują-
cym podziale:

•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Krasnem: zajęcia plastycz-
ne, przyrodniczo-ekologiczne, 
warsztaty promujące zdrowie,  

a  także zajęcia z  języka angiel-
skiego dla najmłodszych

•	 Zespół Szkół w  Malawie: zajęcia 
ruchowe z  elementami tenisa 
ziemnego

•	 Zespół Szkół w Strażowie: zajęcia 
plastyczno-kulinarne

•	 Szkoła Podstawowa w  Palików-
ce: zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne, doświadczenia przyrodnicze,  
warsztaty w  kuchni i  z  językiem 
angielskim, a  także zajęcia pla-
styczne.

Warsztaty cieszą się olbrzymim za-
interesowaniem uczniów. Niebawem 
poinformujemy o  kolejnych działa-
niach w ramach projektu. Zapraszamy 
również do śledzenia nas na Faceboo-
ku (@fundacjaprofil).

Tekst i fot. Fundacja Pro-Fil

Profilaktyka tańsza od leczenia
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Obchody stulecia śmierci rotmistrza 

Jana Newlin Mazarakiego

Na pełną fotorelację zapraszmy na stronę www.gminakrasne.pl i www.gokkrasne.pl
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Wspomnienie rtm. Jana Newlin Mazarakiego

Z  domu rodzinnego w  Przecławce le-
żącej w powiecie pińczowskim w zaborze 
rosyjskim, w majątku Franciszka Wincen-
tego i Eleonory z Łagowskich, ich syn Jan, 
a  nasz dziadek - urodzony w  roku 1840 
- poszedł do powstania styczniowego 
w oddziałach Józefa Grekowicza. Później 
służył w formacjach konnych Aleksandra 
Rogalińskiego, Kazimierza Błaszczyńskie-
go i Zygmunta Chmieleńskiego. W bitwie 
pod Szklarami 9 IV 1863 został ranny. Aby 
go nie przekazano w ręce rosyjskie uciekł 
ze szpitala w  Bochni. Ponownie był ran-
ny w  bitwie pod Górami 18 VI 1863. Po 
raz trzeci został ranny 3 IX 1863 w bitwie 
pod Przedborzem gdy w randze porucz-
nika dowodził plutonem jazdy. W  Borzy-
kowej 12 XI 1863 otrzymał nominację na 
rotmistrza kawalerii narodowej w  pułku 
krakowskim nr 1. Na polecenie generała 
Józefa Hauke-Bosaka organizował party-
zantkę w miechowskim i olkuskim. 

Dowodził swoim oddziałem w  ostat-
niej potyczce z wojskami rosyjskimi 26 III 
1864 pod Rajskiem. Gdy powstanie do-
gorywało Rosjanie przeszukiwali dwory, 
przeczesywali lasy w  poszukiwaniu po-
wstańców dobijając upadające powsta-
nie. Najbardziej dramatycznym dniem 
był 13 IV 1864 dzień jego ucieczki przed 
konnym oddziałem Rosjan. Dzięki niespo-
żytym siłom udało mu się umknąć z pola 
widzenia wroga. Następnie pomogli mu 
synowie gospodarzy z  Wolicy sąsiedniej 
wsi Przecławki, Tomasz Leszczyński, Jan 
Puchała, Wojciech Stanek, Piotr Jara dając 
mu swoje ubranie i pozorując oranie pół-
łanka brata jednego z nich. Był uratowany. 
Jako dowódca oddziału powstańczego 
byłby natychmiast rozstrzelany. Wyda-
rzenia tego dnia są dla mnie szczególnie 
osobiste, gdyż 81 lat później urodziłam 
się dokładnie tego samego dnia i dlatego 
pozwoliłam sobie na tą dygresję.

Zmuszony do emigracji, krótko prze-
bywał we Wrocławiu w zaborze pruskim, 
następnie osiadł w  zaborze austriackim, 
w Galicji, administrując majątkami. W za-
piskach jego bratanka Mieczysława 
znajdujemy słowa: ...pamiętam przyjęcia 
w Przecławce. Mam przed oczami postacie 
stryjów Juliana i Aleksandra oraz Ojca (Au-
gusta). Niestety stryja Jana wśród gości nie 
było i być nie mogło. Był przecież emigran-
tem szczególnie ściganym przez władze 
rosyjskie... My z  siostrą Ziutą nikogo z  tej 
emigracyjnej rodziny Mazarakich wówczas 

nie znaliśmy... Dziś trudno sobie wyobra-
zić, że osobę mieszkającą koło Rzeszowa 
można było uznać przez mieszkańców 
kielecczyzny za będącą na emigracji.

Ożenił się z  Aleksandrą Reklewską, 
a po jej śmierci z jej siostrą Michaliną. Miał 
córkę i  pięciu synów. Jako jedyny wete-
ran powstania styczniowego dostąpił 
zaszczytu godności noszenia barw pułku 
w odrodzonej Ojczyźnie oraz honorowe-
go członkowstwa 20 Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego w  Rzeszowie. 
Dekretem Józefa Piłsudskiego został wpi-
sany na listę weteranów Wojska Polskie-
go, 5 V 1921 został odznaczony orderem 
Virtuti Militari. Zmarł w Krasnem 4 V 1922. 
Spoczął tutaj. 

Całość swoich poczynań i  przemyśleń 
zapisał po latach we wspomnieniach 
i pamiętnik z wielką dokładnością, dzięki 
doskonałej pamięci, ale też sile z  jaką te 
przeżycia wryły się w  jego młodzieńczy 
umysł. Zostały wydane w roku 1999 i po 
dogłębnym opracowaniu ponownie wy-
dane w  roku 2017. Zostawił nam spuś-
ciznę, z  której możemy czerpać wiedzę 
o  nim, rodzinie i  czasach, w  których żył. 
To trwałość słowa pisanego gromadzi 
nas wokół Niego. Pozwala nam łączyć się 
mimo odległości w czasie i miejscach ja-
kich żyjemy. Jan nasz dziadek rotmistrz 
może powiedzieć non omnis moriar, nie 
wszystek umarłem.

Ciekawą informację zanotował pisząc 
o  Adamie Chmielowskim, a  pisał tak: 
W  bitwie pod Mełchowem utracił nogę 
przez granat urwaną podoficer mojego 
plutonu, dzielny bardzo chłopiec, Adam 
Chmielowski... wyleczył się on w  Paryżu, 
gdzie mu sławny chirurg Nelaton w kolanie 
nogę amputował i przyprawił sztuczną. Jan 
miał zwyczaj czytywać swoje wspomnie-
nia i  dopisywać uwagi. W  tym miejscu 
dopisał: Żyje on dzisiaj w Krakowie, będąc 
przełożonym zgromadzenia tercjarzy, pod 
imieniem braci Albert.

A tak pisał o powstaniu: Przez powstanie 
1863 roku daliśmy światu znać, że żyjemy, 
żeśmy nie znikczemnieli jeszcze i  z  bronią 
w ręku upominamy się o nasze nieprzedaw-
nione prawa, jakie nam nasza tysiącletnia 
i  świetna historia nadała [...] Europa zapo-
mniała o tym, że naród wielki może upaść, 
lecz zginąć może tylko nikczemny.

Kończąc powracam myślą do opowie-
ści mojego ojca Aleksandra, gdy wspo-
minał młode lata w Krasnem i opowiadał 

o osobach, które były związane z domem 
jego rodziców. A  byli to X. Siara – pro-
boszcz, Broda – kierownik szkoły, rodzina 
Rąbów z Andrzejem kolegą gimnazjalnym 
Mariana starszego brata ojca, rodzina Fur-
manów z Karolą mleczną siostrą Mariana 
i jej córką Zosią – chrześnicą mojego ojca. 
Tych ostatnich znałam osobiście w  Kras-
nem, a później byli też u nas w Krakowie.

W  dniu 3 III 2022 decyzją Prezesa IPN 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, grób Jana New-
lin Mazarakiego, uczestnika powstania 
styczniowego, położony na cmentarzu 
parafialnym w  Krasnem sektor B, rząd 7, 
grób 100 został wpisany do ewidencji 
grobów weteranów walk o wolność i nie-
podległość Polski pod numerem 3340.

Chciałabym w  imieniu rodziny i  swo-
im podziękować władzom Gminy Kras-
ne, w szczególności wójtowi Wilhelmowi 
Woźniakowi oraz wszystkim, którzy brali 
udział w tym projekcie, księdzu probosz-
czowi Witoldowi Wójcikowi, Bogusławie 
Wąs – Świadkowi Historii, rtm. Pawłowi 
Guzemu – Dowódcy Oddziału Kawalerii 
Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego, Janowi J. 
Kasprzykowi – Szefowi Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych oraz 
Centrali Instytutu Pamięci Narodowej za 
pomysł i  realizację obchodów 100-lecia 
śmierci Jana Mazaraki oraz za starania 
wpisania jego mogiły w  rejestr grobów 
weteranów.

Dr Maria Mazaraki o swoim dziadku
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25 maja 1944 r. w Rzeszowie miała 
miejsce akcja „Kośba”, operacja Armii 
Krajowej mająca na celu eliminację 
i zastraszenie najbardziej niebezpiecz-
nych niemieckich zbrodniarzy oraz 
polskich kolaborantów. W 78. roczni-
cę akcji Wójt Gminy Krasne Wilhelm 
Woźniak, wraz z przedstawicielami ro-
dzin Henryka Kunysza ps. „Szczygieł”, 
Władysława Skubisza ps. „Pingwin” 
i Władysława Lei ps. „Trznadel” złożyli 
kwiaty pod pamiątkowymi tablicami 
przy kościele parafialnym w Krasnem 
oraz na ulicy Batorego w Rzeszowie.

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

78. rocznica akcji „Kośba”

W  ramach realizacji przedsięwzię-
cia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj 
Polskę, zgodnie z  Porozumieniem Nr 
PP MEiN/2022/DPI/139, Gmina Krasne 
otrzymała dofinansowanie w  formie 
dotacji celowej w  wysokości 60 000 
zł, na realizację zadania polegającego 
na przygotowaniu i przeprowadzeniu  
w trakcie 2022 roku wycieczek szkol-
nych, zgłoszonych przez dyrektorów 
szkół. 

Celem programu jest wsparcie 
organów prowadzących publiczne 
i niepubliczne szkoły dla dzieci i mło-
dzieży w  realizacji zadań mających 
na celu uatrakcyjnienie procesu edu-
kacyjnego poprzez umożliwienie po-
znania Polski, jej środowiska przyrod-
niczego, tradycji, zabytków kultury 
i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 
Przedsięwzięcie ma wspomóc realiza-
cję podstawy programowej dla szkół   
w  priorytetowych obszarach eduka-
cyjnych wskazanych przez Ministra. 
W  ramach programu Poznaj Polskę, 
szkoły mogły uzyskać dofinansowa-
nie w  wysokości 80% kosztów wy-
cieczki, nie więcej jednak niż:  5 000 zł  
- wycieczki jednodniowe, 10 000 zł – 
wycieczki dwudniowe, 15 000 zł – wy-
cieczki trzydniowe. Dofinansowanie 
do wycieczek  otrzymały następujące 
szkoły:

•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Krasnem – dwie wycieczki - 
dofinasowanie 15 000 zł

•	 Zespół Szkół w Malawie –  dwie 
wycieczki - dofinansowanie 10 
000 zł

•	 Zespół Szkół w  Strażowie – trzy 
wycieczki  - dofinansowanie 25 
000 zł

•	 Szkoła Podstawowa w Palikówce 
–  jedna wycieczka - dofinanso-
wanie 10 000 zł. 

•	 Całkowita wartość zadania wy-
niosła 92 119 zł. 

G. Belcyr

Poznaj Polskę
Edukacja i oświata
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Edukacja i oświata w Krasnem

20 maja 2022 r. w Gminnym Przedszko-
lu w  Krasnem odbyła się Akcja sadzenia 
drzew i krzewów owocowych, w ramach 
wolontariackiego projektu ekologiczne-

go „Moje Środowisko”. Fundusze na zakup 
sadzonek przedszkole pozyskało z  Fun-
dacji ING Dzieciom, przedstawiając pro-
jekt ekologicznego zagospodarowania 

przestrzeni, z  uwzględnieniem ochrony 
gatunkowej pszczół i  dzikich zapylaczy. 
W  pomoc przy sadzeniu bardzo mocno 
zaangażowali się pracownicy ING BANKU 
z Rzeszowa i Przemyśla, a koordynatorem 
projektu była Justyna Kowal-Milo. Dzia-
łania te zostały poprzedzone warsztata-
mi dla starszych przedszkolaków, w  celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej 
dzieci z zakresu ochrony pszczół i ich roli 
w  środowisku. Dzięki pozyskanym fun-
duszom, wokół przedszkola posadzono 
sad owocowy, borówki, maliny, porzeczki, 
jagody kamczackie i  rośliny miododajne. 
Dzieci wykonały hotele dla owadów i kule 
nasienne na łąkę kwietną. Do podlewa-
nia roślin wykorzystywana będzie woda, 
która gromadzi się w  zbiorniku meliora-
cyjnym. Do tego celu zostaną zakupione 
pompa oraz węże ogrodowe. To ważny 
aspekt w czasach zmniejszającej się ilości 
opadów.

Liczymy na to, że już w przyszłym roku, 
dzieci będą mogły cieszyć się jagodami 
i malinami, a w niedługim czasie zbierze-
my pierwsze owoce z sadu. 

A. Świerczek, A. Drągowska
Fot. Archiwum GP Krasne

Z radością i dumą informujemy o suk-
cesie ucznia klasy VIII b,  Antoniego Hu-
mennego, który uzyskał tytuł  laureata 
w  Wojewódzkim Konkursie Geograficz-
nym, organizowanym przez Podkarpa-
ckiego  Kuratora Oświaty. Aby zostać 
laureatem Antek wykazał się ogromną 
wiedzą i  przeszedł trzy etapy eliminacji. 
Jako laureat ma otwartą drogę do wy-
branej przez siebie szkoły  ponadpodsta-
wowej.  Serdecznie gratulujemy Antkowi,  
cieszymy się z  jego osiągnięć i  życzymy 
dalszych sukcesów.  

J. Ciupak
Fot. Archiwum ZSP Krasne

Laureat 
w Krasnem

Przedszkole w Krasnem 
stawia na ekologię

„Poznaj Polskę”, czyli przedsięwzięcie 
Ministerstwa Edukacji i  Nauki wsparło 
finansowo dwie wycieczki w Szkole Pod-
stawowej w Krasnem.

Celem pierwszej wycieczki był prze-
piękny Wrocław. Przez dwa dni uczestnicy 
zwiedzali m.in. Ostrów Tumski – kościół 
Św. Krzyża, katedrę, Muzeum Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, Zespół historycznego 
centrum Wrocławia z  ratuszem i  kamie-
nicami. Uczestniczyli w  grze miejskiej. 
Odwiedzili Afrykarium i ZOO. Spacerkiem 
dotarli do Hali Stulecia. Na koniec ogląda-
li Panoramę Racławicką. 

Kolejna wycieczka została zorganizo-
wana dla uczniów innych klas. Młodzi tu-
ryści  podziwiali Kopalnię  Soli  w Wielicz-
ce, wykute w soli piękne komory, a wśród 
nich  Kaplicę św. Kingi, podziemne jeziora 
i solne rzeźby. Następnie udali się do Kra-
kowa i  tam spacerowali „Drogą Królew-
ską” od Barbakanu do Wzgórza Wawel-
skiego z  wejściem do Bazyliki Mariackiej 
aby  podziwiać Ołtarz Wita Stwosza.

Z  pamiątkami oraz wspomnieniami 
uczniowie wrócili do swoich domów.

K. Ptak, J. Ciupak
Fot. Archiwum ZSP Krasne

Poznaj Polskę
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Edukacja i oświata w Malawie
Maj to miesiąc szczególny dla wszyst-

kich Polaków. Obchodzimy w nim ważne 
święta narodowe – Święto Pracy, Dzień  
Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Od 
wielu lat w przedszkolu w Malwie staramy 
się kształtować u dzieci postawę szacunku 
do historii naszego narodu. Czas ten jest 
wspaniałą okazją do rozmowy z  dzieć-
mi o  patriotyzmie, o  znaczeniu ojczyzny 
w naszym życiu i symbolach narodowych. 
Święta te budują poczucie dumy, że jeste-
śmy Polakami i  wszystko, co polskie jest 
dla nas ważne i bliskie.

 W piątek 29 kwietnia przedszkolaki ze 
wszystkich grup wiekowych w  odświęt-
nych strojach wysłuchały okolicznościo-
wych wierszy, legend oraz przyjmując na-
leżytą postawę odśpiewały hymn Polski. 
Starsze dzieci miały okazje uczestniczyć 
w akademii z okazji uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, przygotowanej przez kolegów 
ze szkoły. Po dwóch latach przerwy spo-
wodowanej pandemią, udało nam się zor-
ganizować przemarsz z  chorągiewkami 
ulicami Malawy. Kolejnym przedsięwzię-
ciem zorganizowanym w  naszym przed-

szkolu był ogólnopolski konkurs plastycz-
ny pt. „Biało-czerwone Święta Majowe”.

Dzięki udziałowi w  tego typu uroczy-
stościach przedszkolaki od najmłodszych 

lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozy-
tywne postawy i uczucia patriotyczne.

A. Kuczma
Fot. Archiwum GP Malawa

Biało-czerwone
Święta Majowe

Uczniowie klas ósmych z Malawy, w ra-
mach lekcji wiedzy o społeczeństwie, udali 
się na zajęcia edukacji prawnej do Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie. Uczniowie mie-
li okazję zwiedzić budynek sądu oraz po-
znać historię powstawania zamku i  prze-

kształcania go w więzienie i sąd. Następnie 
w sali rozpraw wysłuchali krótkiej prelekcji 
na temat hierarchii sądów w  Polsce  oraz 
zasady obowiązujące podczas procesu. 

Najbardziej fascynującą częścią wizyty 
okazały się inscenizowane rozprawy sądo-

we z  udziałem naszych uczniów. Na wo-
kandzie znalazły się dwie sprawy: sprawa 
pana Kowalskiego o  wyłudzenie pienię-
dzy oraz sprawa pani Rosół dotycząca po-
gryzienia przez psa. Nasi uczniowie mieli 
za zadanie wcielić się w role: pozwanych, 
powodów, pełnomocników – mecena-
sów, radców prawnych, sędziów, sędziów 
pomocniczych, świadków. Należało wyka-
zać się czujnością przy każdym zeznaniu 
i  posługiwać się językiem prawniczym. 
Skład sędziowski podczas obrad od nowa 
musiał  wszystko przeanalizować, aby wy-
dać sprawiedliwy wyrok.Nad przebiegiem 
warsztatów czuwała Magdalena Kocój, 
Sędzia Sądu Okręgowego, dzięki pomo-
cy której nasi uczniowie poradzili sobie 
z każdym zadaniem. Oczywiście nie obyło 
się bez komicznych sytuacji. Ciekawe ilu 
z uczniów po tak ciekawych zajęciach za-
częło myśleć o pracy w sądzie?

I. Brzeżawska. Fot. S. Tabasz

Z wizytą w sądzie

Uczniowie z Zespołu Szkół w Malawie 
zakwalifikowali się do udziału w VII Kon-
gresie Mediatorów Szkolnych i Rówieśni-

czych. Naszą szkołę reprezentowali siód-
moklasiści. 

Podczas konferencji uczniowie dowie-
dzieli się, jakie są skuteczne metody roz-
wiązywania konfliktów między rówieś-
nikami, odkryli, co to jest mediacja oraz 
nabyli wiedzę dotyczącą alternatywnych 
sposobów rozwiązywania sporów. Wzięli 
także czynny udział w warsztatach, pod-
czas których zapoznali się z  procedurą 

prowadzenia mediacji rówieśniczych, 
ćwiczyli umiejętności parafrazowania 
i budowania komunikatów ,,JA”, tak waż-
nych w mediacjach.

Udział w kongresie dostarczył naszym 
uczniom nowych doświadczeń i wzboga-
cił o wiedzę oraz praktyczne umiejętności 
niezbędne przy rozwiązywaniu sporów 
rówieśniczych.

D. Świrad. Fot. Archiwum ZS Malawa

Kongres mediatorów
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Edukacja i oświata w Palikówce
Niesienie pomocy innym to przewod-

nie motto pracy strażaków. Zobaczymy ich 
nie tylko gaszących pożary, ale także w  in-
nych akcjach pomagających ludziom. Aby 
rozbudzić zainteresowanie pożarnictwem 
Gminne Przedszkole w  Palikówce odwie-
dzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Palikówce. Wjazd na posesję placówki 
wozu strażackiego na sygnałach świetlnych 
i dźwiękowych wzbudził ogromny zachwyt 
przedszkolaków. 

Dzieci zapoznały się z  wyposażeniem 
wozu, mogły przymierzać hełm strażacki 
i  ubranie. Próbowały rozwijać i  łączyć węże 
do gaszenia pożarów, co okazało się wcale 
nie takie łatwe. Dużym przeżyciem dla dzieci 
była możliwość kierowania „na niby” wozem 
strażackim i  wyobrażenie sobie siebie jako 
strażaka. Wszyscy strażacy to wychowanko-
wie naszego przedszkola i  dlatego dobrze 
się tu czuli i  z  łatwością nawiązali kontakt 
z przedszkolakami. Takie spotkania integrują 
naszą społeczność lokalną. Zachęcają rów-
nież młode pokolenie do wstępowania do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a  w  dal-

szej przyszłości może do zasilenia szeregów 
strażaków-ochotników z naszej miejscowości. 

Dziękujemy przedstawicielom Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Palikówce za przy-
bycie do przedszkola, wspólnie spędzony 

czas, przybliżenie trudnej, odpowiedzialnej 
i niebezpiecznej pracy STRAŻAKA.

E. Kopeć
Fot. Archiwum GP Palikówka

4.04.2022 r. odbył się w  Szkole Podsta-
wowej w Palikówce Szkolny Konkurs Recy-

tatorski poświęcony twórczości naszego 
patrona - Władysława Broniewskiego.

Była to dobra okazja, aby przyjrzeć się 
bliżej sylwetce poety oraz jego twórczości. 
Na  jego poezję silny wpływ miały osobiste 
przeżycia, a  także doświadczenia narodu 
polskiego i  działaczy ruchu robotniczego. 
Poezja Broniewskiego ma wyraźne akcenty 
rewolucyjne i patriotyczne. W jego dorobku, 
oprócz utworów o  takie tematyce, można 
znaleźć wiersze poświęcone dzieciom, np. 
„Pierwiosnek”, „Gramy w zielone”, „Zajączki”. 

Po roku 1989 twórczość W. Broniewskie-
go zaczęła znikać z  kanonu lektur i  pod-
ręczników. Dziś na nowo jest odkrywany 
i ceniony przede wszystkim za umiejętność 
przekazywania emocji słowem. Tym bar-
dziej cieszymy się, że nasza szkoła nosi jego 
imię, a my mogliśmy usłyszeć uczniów, de-
klamujących poezję naszego patrona.

Konkurs rozstrzygany był w dwóch kate-
goriach wiekowych: I kategoria: klasy I – IV 
i  II kategoria: klasy V-VIII. Nasi uczniowie 
reprezentowali bardzo wysoki poziom re-
cytacji, stąd jury trudno było wyłonić zwy-
cięzców. Po burzliwych obradach udało się 
wybrać laureatów, którzy otrzymali dyplo-
my i nagrody.

K. Tarnawska. Fot. A. Kopeć

Konkurs recytatorski

Strażacy w Palikówce

W  Szkole Podstawowej w  Palikówce za-
kończono realizację projektu „Laboratoria 
przyszłości”. 

Zakupiono wyposażenie - pomoce dy-
daktyczne na kwotę 30 000 zł, są to między 
innymi: drukarka 3D i filamenty, mikrosko-
py, skrzynka narzędziowa, maszyna elektro-
statyczna, waga laboratoryjna, odczynniki 
chemiczne, kompasy, gry dydaktyczne do 

różnych przedmiotów, statywy, mikrofony, 
pulpit,, ława optyczna, piec konwekcyjny, 
robot kuchenny i akcesoria kuchenne.

Z  wyposażenia na pewno skorzystają 
nasi uczniowie, ponieważ zakupione sprzę-
ty i  pomoce są wykorzystywane na zaję-
ciach lekcyjnych oraz kółkach zaintereso-
wań.

A. Kozdra

Laboratoria przyszłości
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Edukacja i oświata w Strażowie
Ostatnie miesiące były bardzo inten-

sywne w  strażowskim przedszkolu. Dzięki 
uzyskanym środkom finansowym udało 
się doposażyć przedszkolny plac zabaw 
w  nowe zabawki. Dodatkowo w  ogrodzie 
wykonano nasadzenia drzew i  krzewów 
ozdobnych, aby dzieci mogły odpoczywać 
w  miłym otoczeniu. Przecięcie wstęgi było 
znakiem możliwości korzystania z  nowego 
sprzętu, co wywołało wiele radości wśród 
przedszkolaków. W  tym miejscu należą się 
podziękowania dla Sławomira Puziewicza 
oraz pracowników przedszkola za pomoc 
w tych inwestycjach.

Dzieci z  naszej placówki wzięły udział 
w  Akcji Sprzątania Świata zorganizowanej 
przez Urząd Gminy Krasne. Dzięki takim ak-
cjom chcemy wpajać od najmłodszych lat 
szacunek i  troskę o  naszą Ziemię. W  kwiet-
niu obchodziliśmy Światowy Dzień Sportu. 
We współpracy z  nauczycielem wychowa-
nia fizycznego, Witoldem Sochą, zorganizo-
wano rozgrywki sportowe dla wszystkich 
grup. Celem Dnia Sportu jest promowanie 
zdrowego trybu życia oraz rozpowszechnie-
nie aktywności fizycznej wśród dzieci. Była 
to również doskonała okazja do integracji 
przedszkolaków, a także do poznania zasad 
zdrowej rywalizacji. Z  okazji świąt majo-
wych w każdej grupie odbyły się akademie 
oraz nagrywanie filmików, które zostały 
umieszczone na stronie internetowej przed-
szkola. W drugim tygodniu maja, w ramach 

Tygodnia Bibliotek, w  każdej grupie odby-
ły się spotkania z  bibliotekarką Agnieszką 
Furman. Grupa 6-latków mogła wysłuchać 
bajki R. Witka „Gadatliwy ptak Narina”. Baj-
ka powstała w  ramach projektu Ośrodka 
Działań Ekologicznych „Źródła”. Opowieść 
ta w  łagodny sposób wprowadziła dzieci 
w  trudny temat ograniczonego dostępu 
do żywności w niektórych rejonach świata. 
Również w maju w przedszkolu odbył się IV 
Konkurs Logopedyczny „Mistrz poprawnej 
wymowy - wiersze z głoskami szumiącymi”. 
Konkurs był przeznaczony dla dzieci z grupy 
sześciolatków. Wszyscy uczestnicy wspania-
le wystąpili, dokładnie wymawiając trudne 

głoski. Dla recytujących przygotowano pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki. Na za-
kończenie maja i w ramach obchodów Dnia 
Rodziny został zorganizowany wyjazd inte-
gracyjny z  przedszkolakami i  ich rodzicami 
do Siedliska Janczar w Pstrągowej. Po wielu 
miesiącach izolacji i utrudnionym kontakcie 
wyjazd okazał się „strzałem w 10”. W ramach 
wyjazdu zorganizowane były warsztaty 
pieczenia chleba, przejażdżka bryczką oraz 
indywidualna jazda konna. Czas umilały do-
datkowo zabawy z  animatorem. Myślę, że 
wyjazd ten na długo zostanie w pamięci.

M. Tronina
Fot. Archiwum GP Strażów

Przedszkolne wydarzenia
 w Strażowie

Zespół Szkół w  Strażowie może po raz 
drugi z rzędu poszczycić się laureatem Kon-
kursu z Matematyki dla uczniów szkół pod-
stawowych w województwie podkarpackim 
w roku szkolnym 2021/2022 organizowanym 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

W tym roku został nim uczeń klasy ósmej 
Szymon Dziedziński. Decyzją Wojewódz-
kiej Komisji Konkursowej uzyskał 37 pkt na 
40 możliwych do zdobycia.  Aby uzyskać 
ten tytuł trzeba wykazać się ogromną wie-
dzą, umiejętnościami logicznego myślenia 
i  przejść trzy etapy eliminacji. Zdobywając 

tytuł laureata Szymon nie pisze egzaminu 
z  matematyki, gdyż otrzymuje stuprocen-
towy wynik. Ma dodatkowe punkty w pro-
cesie rekrutacyjnym do szkoły ponadpod-
stawowej oraz możliwość wyboru dowolnej 
szkoły średniej. Do konkursu przygotowy-
wał się pod kierunkiem Agaty Guni-Buk, 
która jest nauczycielem matematyki.

Serdecznie gratulujemy Szymkowi tytu-
łu laureata. Rodzicom życzymy satysfakcji 
i zadowolenia z sukcesów syna, a Szymkowi 
kolejnych osiągnięć w nowej szkole.

A. Gunia-Buk. Fot. Archiwum GP Strażów

Kolejny laureat z matematyki

Wiosną 1940 r. doszło do wielkiej zbrodni 
ludobójstwa. Rosjanie zamordowali tysiące 
Polaków: oficerów, lekarzy, duchownych, 
nauczycieli. Chcieli zadać cios elicie narodu 
polskiego, aby łatwiej go zniewolić i wyna-
rodowić.

Chcąc uczcić pamięć o  pomordowa-
nych, w Zespole Szkół w Strażowie w dniu 
26 kwietnia odbył się z tej okazji uroczysty 
apel. Po przemówieniu dyrektor szkoły,  
zaprezentowany został program słowno-
-muzyczny, przygotowany przez  uczniów 
kl. I i VII pod okiem Renaty Mosior i Marcina 
Toni. Przypomnieliśmy sobie pieśni, takie 
jak ,,Biały krzyż” oraz wiersze, które przybli-

żyły nam okrutne zbrodnie, np. ,,Guziki” Zbi-
gniewa Herberta. Mimo starań zbrodniarzy 
pamięć o  ludobójstwie przetrwała – „nie 

dała się zabić, nie chciała ulec przemocy”.
M. Tonia

Fot. Archiwum ZS Strażów

Apel ku pamięci ofiar Katynia
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W 2022 r. po raz dwudziesty ósmy od-
był się Międzynarodowy Konkurs Kan-
gur Matematyczny. Konkurs wywodzi się 
z  Australii, gdzie został zainaugurowany 
w latach osiemdziesiątych XX wieku przez 
światowej sławy popularyzatora mate-
matyki Petera O’Hallorana i  jest w chwili 
obecnej najbardziej masową imprezą 
matematyczną na świecie. W naszej szko-
le wyniki konkursu przedstawiają się na-
stępująco:

W kategorii „Żaczek”: Gordian Gmyrek 
- wyróżniony. W kategorii „Maluch”: Alek-
sandra Tarała – laureat, Aleksandra Fornal 
– wyróżniony, Wiktor Gmyrek – wyróżnio-
ny, Piotr Leśko – wyróżniony. W kategorii 
„Beniamin”: Łukasz Poplewski – wyróż-
niony, David Majewski – wyróżniony, 

Gratulujemy osiągnięć i życzymy wielu 
sukcesów!

Marzena Zdeb
Koordynator Szkolny Konkursu

Kangur matematyczny

Irena Santor śpiewała kiedyś w jednej ze 
swoich piosenek, że „jak przygoda to tylko 
w Warszawie”. I miała rację, bo w Warszawie 
można przeżyć przecież nie jedną przygo-
dę, a  przy okazji wiele zobaczyć i dowie-
dzieć się mnóstwo ciekawych i  interesują-
cych rzeczy. Przekonali się o tym uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Strażowie, którzy 
w ostatnich dniach kwietnia odwiedzili sto-
licę naszego kraju.

Kwietniowa wycieczka była kolejnym 
„podejściem” uczniów ZS w  Strażowie do 
zdobycia Warszawy. Wcześniej wyjazdowe 
plany, skutecznie, pokrzyżowała  pandemia 
i związane z nią obostrzenia. Teraz los oka-
zał się o wiele łaskawszy. Dzięki ministerial-
nemu programowi „Poznaj Polskę”, przez 2 
dni, bez przeszkód, mogli oni delektować 
się urokami i historią stolicy naszego kraju. 

Spacerkiem po Warszawie

Pierwszy dzień to istny maraton. Na 
„dzień dobry” zwiedzanie Zamku Królew-
skiego. Każdego urzekła historia i  magia 
tego miejsca, nie mówiąc już o prezentowa-
nych w  królewskich komnatach ekspona-
tach czy obrazach Matejki, Canaletta i Rem-

brandta. A  potem spacer po warszawskiej 
Starówce i  mnóstwo informacji, ciekawych 
opowieści i legend. Przez chwilę można było 
wpaść w zadumę w gotyckiej katedrze świę-
tego Jana Chrzciciela i  oczyma wyobraźni 
zobaczyć niektóre wydarzenia historyczne, 
tak ważne dla naszego kraju. Następnie, 
u  stóp pomnika Małego Powstańca, oddać 
hołd tym wszystkim, którzy 1 sierpnia 1944 
chwycili za broń, by walczyć o wolność na-
szej stolicy. Miło było również spacerować 
po Krakowskim Przedmieściu. Duże wra-
żenie zrobiła na wszystkich zmiana warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pla-
cu Piłsudskiego. Później przejazd metrem 
i  kolejna atrakcja... Stadion Narodowy PGE. 
W tym miejscu nie jeden z chłopców zama-
rzył zapewne, by kiedyś znaleźć się tu nie 
w roli turysty czy kibica, ale w roli reprezen-
tanta naszego kraju. Kto wie? Może się uda, 
bo marzenia mają przecież to do siebie, że 
czasami się spełniają. Po „Narodowym” rzut 
oka na Warszawę z  tarasu widokowego Pa-
łacu Kultury i Nauki, a później jeszcze wizy-
ta w Centrum Pieniądza na Świętokrzyskiej. 
I można było w końcu, w zaciszu hotelowych 
pokoi, troszkę odetchnąć i zebrać siły na ko-
lejny dzień zwiedzania. 

Po królewsku

Kolejny dzień był iście królewski, bowiem 
uczestnicy wycieczki gościli w   Łazienkach 
u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
a potem w Wilanowie u króla Jana III Sobie-
skiego. W wilanowskich ogrodach młodzież 
ze Strażowa sprawdziła też swoją historycz-
ną wiedzę uczestnicząc w  grze terenowej, 
która nie tylko wyzwoliła w  nich wojowni-
czą żyłkę, ale także dostarczyła wiele emocji 
i ciekawych wiadomości. 

W życiu, niestety, już tak bywa, że wszyst-
ko co dobre szybko się kończy. W Wilanowie 
dobiegła końca warszawska eskapada, któ-
ra bez wątpienia dla większości była wielką, 
wspaniałą i  niezapomnianą przygodą. Bo 
przecież jak przygoda, to... tylko w Warsza-
wie. 

W. Socha

Jak przygoda, to tylko w Warszawie

16.05.2022 r. odwiedzili Szkołę Podstawo-
wą w Palikówce niezwykli goście. Jakiś czas 
temu nasi uczniowie brali udział w projekcie 
edukacyjnym pt. „Napoleon a  współczesna 
Europa. Jaki jest wpływ Napoleona na histo-
rię Europy?” organizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Trójkąt Weimarski” (o  czym pisa-
liśmy na naszej stronie internetowej http://
www.zspalikowka.szkolna.net/). Oprócz 
naszej placówki zaangażowana była tak-
że młodzież z Francji i Niemiec. Z tej okazji 
przyjechały do nas Europoseł Elżbieta Łuka-
cijewska oraz dr Ewelina Prawda – przedsta-
wicielka Stowarzyszenia „Trójkąt Weimarski”, 
które wręczyły naszym uczniom certyfikaty 
uczestnictwa w projekcie wraz z nagrodami. 

Oprócz pań, zaszczycili nas swoją obec-
nością: wójt Wilhelm Woźniak wraz ze 
swoim zastępcą – Marcinem Brzychcem, 
Grażyna Belcyr – dyrektor Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Obsługi Szkół 
oraz Magdalena Kądziołka – przewodniczą-
ca Rady Rodziców.

Dla tak wyjątkowych gości nasza mło-
dzież przygotowała krótki program ar-
tystyczny, w  którym miała okazję zapre-
zentować swoje umiejętności wokalne 
i  recytatorskie. Na końcu uczniowie mogli 
zadać pytania dotyczące pracy w  Europar-
lamencie.

Spotkanie przebiegło w  bardzo miłej 
i  sympatycznej atmosferze. Jesteśmy prze-

konani, że zostanie na długo w  naszej pa-
mięci, a  przybyłym gościom, raz jeszcze, 
serdecznie dziękujemy. Jednocześnie liczy-
my na to, iż w kolejnych latach nasza współ-
praca będzie kontynuowana.

K. Tarnawska
Fot. Archiwum SP Palikówka

Posłanka w Palikówce

Edukacja i oświata
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Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Teatralnego „AFERA” w  Krasnem 
już za nami! W dniach od 20 do 22 maja 
2022 r. na sali teatralnej GOKiB w  Kras-
nem zaprezentowało się 10 spektakli 
konkursowych w  wykonaniu teatrów 
z całej Polski (w sumie z 8 województw). 
Wystąpił również gospodarz festiwalu - 
Teatr A’propos z Krasnego z przedstawie-
niem „Ciemno” wg tekstów Joanny Bator, 
a  jako gość specjalny zakończył festiwal 
Teatr Przedmieście z  Rzeszowa z   wielo-
krotnie nagradzanym  autorskim spekta-
klem „Obietnica”. Drugiego dnia festiwa-
lu uczestnicy oraz wszyscy chętni mieli 
okazję zapoznać się z historią i aktualny-
mi trendami w teatrze niezależnym, a  to 
wszystko dzięki spotkaniu wokół książki 
„Offologia dla opornych” autorstwa Hen-
ryka Mazurkiewicza i Julli Lizurek.

Festiwal „Afera” to nowa inicjatywa  
Maciej Szukały, aktora, reżysera i  prowa-
dzonego przez niego Teatru A’propos, 
która doszła do skutku dzięki wsparciu 
wójta Gminy Krasne Wilhelma Woźniaka, 
GOKiB w Krasnem oraz Starosty Powiatu 
Rzeszowskiego. Na festiwal zgłosiło się 
20 teatrów (w  tym jeden ze Słowacji), 
z czego komisja do konkursu wybrała 10 
zespołów.

Podczas finału imprezy jury Ogólno-
polskiego Festiwalu Teatralnego „Afera” 
w  składzie: Aneta Adamska-Szukała – 
reżyserka, scenarzystka, aktorka (prze-
wodnicząca), Roman Siwulak- aktor 
Teatru Cricot 2, artysta- malarz, Henryk 
Mazurkiewicz – krytyk teatralny wyraziło 
najwyższy podziw i  uznanie dla wszyst-
kich uczestników festiwalu i  zgodnie 
podkreśliło wysoki poziom artystyczny 
zaprezentowanych spektakli. Przyzna-
no  dwa równorzędne Wyróżnienia: dla 
Pawła Sroki za pomysłową i  precyzyjną 
reżyserię spektaklu „Nagle w  głębi lasu” 
Teatru Plaster  z  Jarosławia oraz dla tea-
mu aktorskiego - Aleksandry Czubińskiej 
i Nikoli Palej z Teatru Krzyk z Maszewa za 
niezwykłą energię sceniczną w spektaklu 
„Hej, Ty”. III Nagroda  powędrowała do 
Bielska Podlaskiego i Teatru The M.A.S.K. 
za spektakl „Zielony Gil”, II Nagrodę zdo-
był Wojtek Kowalski za monodram „Hra-
balu Ty Mój”, a  I  Nagrodę otrzymał Teatr 
Stajni Metamorficznej za spektakl „Mięso”.

Dodatkowo po przeliczeniu głosów 
widzów, komisja wyłoniła szczęśliwego 
zwycięzcę Nagrody Publiczności - Teatr 

The M.A.S.K. i ich spektakl „Zielony Gil” wg 
tekstu Tirso de Moliny! 

Był to piękny artystyczny czas pełen 
ciekawych rozmów o sztuce i teatrze, pa-
nowała wspaniała atmosfera, a  wszyscy 
uczestnicy byli pełni podziwu dla  perfek-
cyjnej organizacji „Afery”. Jak już zapowie-
dziano podczas wręczenia nagród Ogól-
nopolski Festiwal Teatralny „Afera” będzie 
kontynuowany i kolejna edycja odbędzie 
się za rok!

M. Szukała. Fot. J. Wisz

Teatr Stajni Metamorficznej – I nagroda Teatr Krzyk – wyróżnienie

Wojtek Kowalski - II nagroda Teatr The M.A.S.K. – III nagroda
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Słupki, pikotki, łańcuszki, plecionka, 
siekanka – takie i  inne rodzaje splotów 
wzajemnie powiązanych i  w  przemyślny 
sposób zastosowanych, składają się na 
misterną, delikatną, czasami cieniutką, jak 
sieć pajęcza koronkę. Umiejętności wy-
konania właśnie takich prac są oceniane 

w  konkursie koronczarskim. Bez wzglę-
du na zastosowaną technikę wszystkie 
zgłoszone prace wprawiły w  zachwyt 
komisję konkursową i  finalistów konkur-
su „Piękno zamknięte w koronce”. W tym 
roku Jury oceniło 153 pace koronczarskie 
w dwóch kategoriach: koronka szydełko-
wa i koronka wykonana w technice innej 
niż szydełkowa.  Ważna były technika wy-
konania, dobór nici, staranność, wykoń-

czenie, wreszcie wrażenia artystyczne. 
Finał konkursu i pokonkursowa wystawa 
miały miejsce w Muzeum Etnograficznym 
w  Rzeszowie. Tej edycji konkursu patro-
nowała Fabryka Nici ARIADNA S.A. z  Ło-
dzi, której dziękujemy za udział i ufundo-
wanie nagród. Podziękowania składamy 
wszystkim uczestnikom za udział w kon-
kursie, laureatom gratulujemy!

L. Hajduk. Fot. I. Śpiewla, M. Gomułka

Piękno zamknięte w koronce

II Wojewódzki Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej „Śpiewajka” odbywał 
się pod patronatem Starosty Powiatu Rze-
szowskiego i Wójta Gminy Krasne.

Do pierwszego etapu wpłynęło 160 
zgłoszeń nagrania (on line ) z terenu całego  

województwa podkarpackiego. Jury w skła-
dzie:  Bożena Stasiowska -Chrobak,  Magda-
lena Skubisz i  Andrzej Piecuch po przesłu-
chaniu  nagrań wyłoniło 38 finalistów.

Przesłuchania finałowe odbyły się na 
żywo 8 czerwca 2022r. w  Sali Widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Krasnem. Przyznano miejsca i wyróżnie-
nia w  4 kategoriach wiekowych, a  osoby 
nagrodzone otrzymały dyplomy, statuetki 
i nagrody rzeczowe.

Nagrodę GRAND PRIX przyznano – Na-

talii Siek - SPM w  Stalowej Woli. Z  naszej 
Gminy wyróżnione zostały wokalistki: Zu-
zanna Głowiak ze Strażowa (kat. 7-9) oraz 
Joanna Dudek z Palikówki (kat. 16-20). W fi-
nale zaprezentowała się również Rita Paś-
kiewicz z Malawy.

Gratulujemy wszystkim finalistom pięk-
nych wykonań  przygotowanych utworów. 
Dziękujemy nauczycielom i  instruktorom 
za przygotowanie uczestników do tego-
rocznego konkursu.

L. Sendera. Fot. Z. Rogala, I. Śpiewla
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III Edycja Festiwalu Musztry Paradnej 
Orkiestr Dętych CONSAVIA w  Rzeszowie 
odbył się 4 czerwca 2022r. Impreza mała 
pokazać orkiestry dęte w  innym świetle 
niż dotychczas. Częstym widokiem jest 
koncert orkiestry na scenie, chcemy go 
znacząco ubarwić. Świat orkiestr bardzo 
się zmienił przez ostatnie lata, zespoły 
sięgają po utwory nowoczesne, popowe, 
stroje uczestników są kolorowe i  nawią-
zujące do amerykańskich tradycji orkie-
strowych. Głównym zadaniem festiwalu 
jest prezentacja orkiestry dętej w  prze-
marszu i  pokazie musztry paradnej. Bar-

wny korowód zespołów jest niezwykle 
efektowny i  przyciągający mnóstwo wi-
dzów, zarówno tych starszych, jak i  tych 
najmłodszych. Prezentacje musztry na-
tomiast są zaskakujące, pokazujące, że 
grając na instrumentach dętych, czy per-
kusyjnych, można wykonywać mnóstwo 
innych czynności: biegać, skakać, robić 
układy, tworzyć historie. 

W  CONSAVII uczestniczyło sześć or-
kiestr dętych. Gospodarzem są rzeszow-
skie fanfarki czyli Dziewczęca Orkiestra 
Dęta Miasta Rzeszowa FANFARA – zespół 
mający na swoim koncie wiele festiwali 

i przeglądów w Polsce i zagranicą. Jedyna 
orkiestra dęta na podkarpaciu, w składzie 
której są same dziewczęta!

Festiwal rozpoczął się przemarszem or-
kiestr dętych od ul. Grunwaldzkiej, przez 
ul. Kościuszki, na rzeszowski rynek, gdzie 
nastąpiło oficjalne otwarcie III Festiwalu 
Musztry Paradnej Orkiestr Dętych CON-
SAVIA. Następnie zespoły korowodem 
grając i  maszerując przeszły ul. 3 Maja 
na plac przy Fontannie Multimedialnej, 
gdzie miały miejsce pokazy musztry. Fi-
nałem CONSAVII było wspólne odegranie 
utworu Fascinating Drums przez wszyst-
kie zespoły. Łącznie zagrało ponad 200 
muzyków.

M. Bielecki
Fot. I. Śpiewla

Festiwal CONSAVIA

Już po raz czwarty, w  czerwcu, razem 
z  Towarzystwem Przyjaciół Markowej 
zapraszaliśmy rękodzielników do dzier-
gania w  miejscu publicznym. Publiczne 
dzierganie jest okazją do spotkania się 
przy rękodziele z  innymi. Dzierganie to 
forma spędzania wolnego czasu, wcale 
niemałej liczby osób, a wszystkie techni-
ki rękodzielnicze są uprawiane nie tylko 
przez „babcie”, lecz przez osoby w różnym 
wieku i  wywodzące się z  różnych środo-
wisk zawodowych. Publiczne dzierganie 
jest nie tylko dla osób biegle władających 
drutami czy szydełkiem, są i  tacy, którzy 
dopiero zaczynają, a  bycie wśród osób 
o  podobnych zainteresowaniach działa 
na nie wspierająco. 

Nie bez znaczenia jest też miejsce wy-
darzenia – Skansen Zagroda w  Marko-
wej – spokojne,  klimatyczne i gościnnie 
witające wszystkich rękodzielników. Kto 
potrzebował przerwy, mógł zwiedzić 
skansen, wysłuchać ciekawych historii 
o znajdujących się tam obiektach lub też 
po prostu posiedzieć w  ogrodzie i  napić 
się kawy, zjeść ciastko.

Dopełnieniem atmosfery była muzyka 
ludowa, grana na żywo. W tej edycji pub-
licznego dziergania, czas umilała Kapela 
Ludowa GACOKI. 

Dziękujemy uczestnikom za udział 
i niepowtarzalną atmosferę!

L. Hajduk
Fot. I. Śpiewla

Publiczne dzierganie
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26 maja  2022 r., w  sali widowiskowej 
GOKiB  w Krasnem odbył się koncert „To-
bie Mamo Tobie Tato”. Na scenie zade-
biutował zespół taneczny „Gwiazdeczki” 
przygotowany przez Paulinę Skarbowską. 
Zaprezentowały się Mażoretki Contorto 
pod opieką Barbary Kutyły oraz wokalist-
ki - podopieczne Pracowni Muzyki GOKiB 
Krasne. Dziękujemy za piękne występy.

L. Sendera. Fot. I. Śpiewla

Tobie Mamo, 
Tobie Tato

24 kwietnia br. grupa Mażoretek „Contorto”, 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i  Biblio-
tece w  Krasnem, wzięła udział w  I  Mistrzostwach 
Okręgu Południowo-Wschodniego w Kamieniu. Ze-
spół w  swojej kategorii wiekowej (senior) wystąpił 
w trzech prezentacjach: „formacja baton scena”, „mi-
niformacja”, oraz „solo baton”. W pierwszej z wymie-
nionych kategorii dziewczęta osiągnęły Mistrzostwo 
Okręgu, drugi występ natomiast został nagrodzony 
tytułem I Wicemistrza Okręgu. W  kategorii solo za-
prezentowała się Anna Kordybacha, zdobywając 
tym samym tytuł V Wicemistrza Okręgu.

B. Kutyła
Fot. I. Śpiewla

Mistrzostwa 
mażoretek

20 kwietnia br. odbyła się premiera Teatru Pacynka ze spektaklem 
„O  smoku krasieńskim” na motywach tekstu Liliany Bardijewskiej. Mimo 
trudności pandemicznych nasza najmłodsza dziewczęca grupa teatralna 
była tak bardzo zdeterminowana, że pokonała wszelkie przeciwności losu 
i zaprezentowała swoją twórczość na scenie GOKiB. Przy licznie przybyłej 
publiczności pokazało się 12 młodych, utalentowanych aktorek: Tereza 
Prochazkowa, Eliza Szczepańska, Łucja Chmielowiec, Liliana Polak, Nina 
Rejman, Gabrysia Sitarz, Julia Rusinek, Tosia Kunysz, Magda Bryła, Melania 
Adamowycz, Natalia Lis, Wiktoria Szuberla.

W Teatrze A’propos cała wiosenna energia była podporządkowana inten-
sywnym przygotowaniom do Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Afe-
ra”. Międzyczasie pokazywaliśmy naszą pracę na różnych przeglądach i festi-
walach. I tak oto na X Podkarpackich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła” 
w Rzeszowie Wiktoria Chciuk zdobyła I Miejsce w kategorii „Najlepszy Aktor/
Aktorka”. Na scenie VI LO Wiktoria zaprezentowała wielokrotnie nagradzany 
monodram pt. „Ewa” w reż. Macieja Szukały. Z kolei w dniach 03-05 czerwca 
ten sam spektakl gościł na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym OTE w Na-
głowicach i został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez widzów.

M. Szukała. Fot. I. Śpiewla

Pacynka i A’propos
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Wiosnę, można także znaleźć w... bi-
bliotece, o  czym przekonały się Zajączki 
z  przedszkola w  Krasnem. Okazało się, 
że było w niej wiele oznak tej pory roku, 
m.in.: wiosenne kwiaty, ptaki, żaby, mo-
tyle, wiosenne zagadki a nawet wiosenna 
poezja. 

21 marca – z  okazji Światowego Dnia 
Poezji, w  Bibliotece Publicznej w  Kras-
nem, odbył się wieczór poetycki z  Pa-
nem Jarosławem Jędraszczykiem, poetą, 
muzykiem i  kompozytorem, który czytał 
a  następnie wykonywał swoje utwory 
przy własnym akompaniamencie gitary. 
Opowiadał o  początkach swojej przygo-
dy z poezją, i nie tylko, a uczestnicy spot-
kania mogli zadawać pytania na nurtują-
ce ich tematy. To kameralne spotkanie , 
dopełnione było słodkim poczęstunkiem 
i herbatą z samowara, a doborowe towa-
rzystwo, idealnie wpisało się w ten szcze-
gólny czas, jaki obecnie przeżywamy. 
Parafrazując tytuł utworu: „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, można powiedzieć, 

że także... poezja jest dobra na wszystko. 
Dziękuję Panu Jarosławowi za wspania-
łe spotkanie oraz za tomiki wierszy wraz 
z  dedykacjami, przekazane uczestnikom 
spotkania.

Tegoroczny Tydzień Bibliotekarzy i  Bi-
bliotek odbywał się w Bibliotece Publicz-
nej w Krasnem pod hasłem Marii Konop-
nickiej, która została uhonorowana przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką 
roku 2022. W  związku z  tym, tegorocz-
ny Tydzień Bibliotek (8–15 V) poświę-
ciłam tejże pisarce oraz bohaterom jej 
utworów-krasnoludkom. Opowiadałam 
Małym Gościom, kim one były, a  może 
są nadal, jaki mają wygląd i gdzie miesz-
kają. Następnie zaprezentowałam książki 
o  krasnoludkach, nie tylko Marii Konop-
nickiej, po czym czytałam fragmenty 
utworu patronki 2022 roku, pt. „O krasno-
ludkach i o sierotce Marysi”. Przedszkolaki 
pomogły mi również odnaleźć 7 krasnali, 
z  książki pt.„ O  królewnie Śnieżce i  sied-
miu krasnoludkach”, które pochowały się 

w  różnych zakamarkach biblioteki. Były 
niespodzianki, słodkości, życzenia i kwia-
ty, za co serdecznie dziękuję.

W  filii bibliotecznej w  Malawie, miały 
miejsce lekcje biblioteczne, których te-
matem były Święta Wielkiej Nocy i zwią-
zane z  nimi zwyczaje. Dzieci wysłuchały 
opowiadań Joanny Wilkowskiej pt. „Wiel-
kanoc” oraz „Wielkanocne pisanki” autor-
stwa Lichti Gerti po czym dowiedziały się 
o różnych technikach wykonywania pisa-
nek w  Polsce, tych tradycyjnych (wywo-
dzących się z kultury ludowej) i  tych no-
woczesnych, dekorowanych artystycznie 
z  wykorzystaniem różnych materiałów. 
Spotkania dopełniły zajęcia plastyczne, 
w  efekcie których powstały kolorowe 
koszyczki oraz pacynkowe, wielkanocne 
zajączki.

Filia biblioteczna w  Palikówce, prze-
prowadziła cykl zajęć edukacyjno – eko-
logicznych. Uczniowie klas I-III Szkoły 
Podstawowej, zapoznali się z  problema-
mi współczesnego świata, jakimi są: brak 
wody i  żywności oraz zanieczyszczenie 
środowiska. Z  okazji Międzynarodowe-
go Dnia Książki dla Dzieci, zostały prze-
prowadzone spotkania w Bibliotece oraz 
w  Przedszkolu w  Palikówce i  w  Strażo-
wie pod hasłem:” „W  Świecie Baśni Pana 
Andersena „. Maluchy wysłuchały baśni 
tegoż autora, były literackie zagadki oraz 
zabawa. 

M. Antczak

Kontakt: tel.: BP Krasne 17 230 03 53, 
BP w Malawie: 17 238 03 54 , BP w Pali-
kówce 17 238 03 55 lub na stronie: www.
facebook.com/bibliotekawkrasnem 
oraz na stronie internetowej http://go-
kkrasne.pl.

Za półką z książkami

Biblioteka Publiczna w Malawie Biblioteka Publiczna w Palikówce

Biblioteka Publiczna w Krasnem


