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Już wkrótce będziemy wypatrywać pierwszej gwiazdy,
usiądziemy z najbliższymi przy wigilijnym stole

i będziemy cieszyć się z narodzin Dzieciątka Jezus.
Na ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy pogody ducha, radości i życzliwości wokół

oraz wytchnienia od codziennych spraw.
Niech te święta upłyną Państwu w spokoju, zdrowiu,

bez problemów i zmartwień, a Nowy Rok 2020
będzie czasem spełnienia marzeń i planów!

Starosta Lubaczowski
Zenon Swatek

Przewodnicząca Rady Powiatu
Marta Tabaczek

Wicestarosta Lubaczowski 
Paweł Głaz
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Starosta lubaczowski „ojcem chrzest-
nym” sztandaru podkarpackich Wojsk 
Obrony Terytorialnej

Podczas centralnych obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej 27 września 
br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Andrzej Duda 
przekazał sztandary wojskowe pierwszym trzem brygadom Obrony Terytorialnej, 
a minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na stano-
wiska dowódców brygad. Funkcję „Ojca chrzestnego” sztandaru podkarpackich 
„Terytorialsów”, w zastępstwie  marszałka Władysława Ortyla, pełnił starosta luba-
czowski Zenon Swatek. W trakcie uroczystości towarzyszyła mu Lucyna Podhalicz 
–  wicewojeda podkarpacki.

Z rąk prezydenta RP sztandary wojskowe otrzymali dowódcy: 1. Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, 
2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. 

„Zapora” oraz 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza 
Cieplińskiego ps. „Pług”. Podczas uroczystości minister Błaszczak wręczył nomi-
nacje na stanowiska dowódców brygad obrony terytorialnej. Decyzje te formalnie 
uruchamiają ostatni, czwarty etap formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Iwona Buczko, na podstawie: www.gov.pl

Powiaty Lubaczowski i Tomaszowski  
oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej razem na rzecz Roztocza

Wzmocnienie spójności, stymulowanie zrównoważonego rozwoju oraz wykre-
owanie markowego produktu turystycznego Roztocza mają umożliwić poro-
zumienia, zawarte 28 listopada br. między Powiatem Lubaczowskim, Powiatem 
Tomaszowskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie. To 
pierwsza, w ponaddwudziestoletniej historii powiatu lubaczowskiego, współpraca 
z ośrodkiem naukowym. 

Listy intencyjne o współpracy podpisano podczas sesji Rady Powiatu w Luba-
czowie. Uczynili to: starosta lubaczowski Zenon Swatek, wicestarosta lubaczowski 
Paweł Głaz, dr hab. prof. UMCS Wojciech Janicki – dyrektor Instytutu Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, starosta 
tomaszowski Henryk Karwan oraz wicestarosta tomaszowski Jarosław Korzeń. 
Dodatkowo, z  okolicznościowym referatem dotyczącym budowania marki pro-
duktu turystycznego Roztocza wystąpiła dr hab. prof. UMCS Teresa Brzezińska-
-Wójcik – kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu. 

Porozumienie o  współpracy między Powiatem Lubaczowskim i  Instytutem 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i  Gospodarki Przestrzennej UMCS w  Lubli-
nie ma na celu przede wszystkim umożliwienie  realizowania wspólnych projektów 
naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i  edukacyjnych, w  szczególności 
w zakresie geoturystyki kulturowej.  Zarówno powiat, jak i uczelnia, zobowiązały się 
także do współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-eko-
nomicznej, wspólnych działań promocyjnych czy wspierania inicjatyw służących 
rozwojowi wschodnich regionów Polski. Ponadto powiat będzie udzielał wsparcia 
w podnoszeniu umiejętności oraz zdobywaniu doświadczenia przez studentów Wy-
działu Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Porozumienie podpisane przez włodarzy powiatów lubaczowskiego i  toma-
szowskiego dotyczy współpracy na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecz-
nej, turystycznej i przestrzennej obu powiatów. Formuła zawartego porozumienia 
jest „otwarta”  i mogą przystąpić do niej także inni partnerzy, w  tym jednostki 
administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, podmioty biz-
nesowe czy uczelnie wyższe. Strony porozumienia wyraziły przekonanie, że markę 
Roztocza oraz obszarowy produkt turystyczny należy budować w oparciu o  ist-
niejące dziedzictwo geologiczne,  kulturowe i  walory przyrodniczo-krajobrazo-
we,  które stanowią istotny potencjał rozwojowy, zwłaszcza turystyczny. Włodarze 
obu powiatów liczą, że uda się wdrożyć inicjatywę „Kamienny Las na Roztoczu” 
i wpisać ten obszar na światową listę geoparków UNESCO.  Ponadto powiat luba-
czowski złożył już wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 
Słowacja na realizację projektu Trasa geoturystyczna Roztocza Wschodniego, który 
w założeniach ma połączyć się ze Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego 
i udostępnić turystom atrakcje Roztocza Wschodniego.

– Jesteśmy zgodni, co do potencjału turystycznego naszych powiatów, dlatego 
też musimy inicjować i  tworzyć partnerstwa w  działaniach promocyjnych, wyda-
rzeniach oraz projektach turystycznych. Wierzę głęboko w to, że status Rezerwatu 
Biosfery Roztocze będzie sprzyjał budowaniu tożsamości kulturowej naszego regionu 
– mówił podczas spotkania starosta Zenon Swatek. 

– Przed nami realizacja całego szeregu zadań, w których my – środowisko aka-
demickie,  będziemy mogli państwu – środowisku samorządowemu, służyć wiedzą 
i zaangażowaniem – zapewniał z kolei prof. Wojciech Janicki.

– Potrzeba partnerstwa wynika z oczekiwań społecznych  i  samorządowych na-
szych sąsiadujących ze sobą powiatów na obszarze Roztocza. Bardzo istotnym argu-
mentem,  przemawiającym za tym partnerstwem  jest potrzeba współpracy w promocji  
zarejestrowanego  w  czerwcu br.  Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO.  
Możemy te zadania realizować  z wykorzystaniem funduszy w najnowszej perspekty-
wie finansowej Unii Europejskiej. Dodatkowym argumentem jest fakt, że samorządy 
województw podpisały w ubiegłym tygodniu list intencyjny o współpracy subregionu 
Roztocze jako jednej marki turystycznej – mówił z kolei starosta Henryk Karwan.

Porozumienia o współpracy, zainicjowane przez powiat lubaczowski, wpisują 
się w szeroko rozumiane współdziałanie na rzecz stworzenia jednej, wspólnie za-
rządzanej marki turystycznej „Roztocze”.

Iwona Buczko

 �Podpisanie porozumienia między Powiatem Lubaczowskim i UMCS

 �Przekazanie sztandaru 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przez starostę 
Z. Swatka i wicewojewodę L. Podhalicz prezydentowi Andrzejowi Dudzie fot. kadr TVP 
Parlament
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Święto Odzyskania Niepodległości 
w Lubaczowie 

Wieloletnią tradycją są lubaczowskie spo-
tkania pod Pomnikiem Niepodległości 
w  kolejne rocznice odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Tak było też i  w  tym roku, 
11  listopada. Hołd poległym w  obronie 
Ojczyzny na przestrzeni wieków oddali m.in. 
parlamentarzyści, samorządowcy, kombatan-
ci, harcerze, Strzelcy, uczniowie i mieszkańcy 
powiatu. Uroczystość uświetniła grupa rekon-

strukcyjna z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Na lubaczowskie obchody przyjechali goście z Ukrainy, Słowacji i Węgier. Pamięć poległych 
za wolną Polskę uczcili w Lubaczowie także poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, przewodniczą-
ca Rady Powiatu w Lubaczowie Marta Tabaczek i starosta lubaczowski Zenon Swatek. Po uro-
czystym przejściu z Rynku pod Pomnik Wolności i okolicznościowych przemówieniach licznie 
zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod główną tablicą pomnika. Następnie 
w konkatedrze młodzież z teatru „Lentylki” oraz chórzyści z Miejskiego Domu Kultury w Luba-
czowie przedstawili program artystyczny. Po nim rozpoczęła się msza św. w intencji Ojczyzny.

Iwona Buczko

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
z Wrocławia będą współpracować
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w  Lubaczowie Piotr Zubowski oraz 
zastępca dyrektora ds. naukowych Ośrodka „Pamięć i  Przyszłość” dr Wojciech 
Kucharski,  podpisali w dn. 28 października br. list intencyjny – deklarację o dłu-
gofalowej współpracy. Jej pierwszym efektem był przyjazd do Lubaczowa wystawy 
„Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”, która prezentowana była na 
lubaczowskim Rynku w dniach 28 października – 1 grudnia.

W przyszłości obie instytucje planują organizację wspólnych działań na rzecz 
badania i propagowania historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz po-
wojennej historii Polski. Będzie to m.in. wspólne tworzenie wystaw i wydarzeń 
kulturalnych, organizacja prelekcji, warsztatów i szkoleń, a także wspólne apliko-
wanie o środki finansowe.

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
 �Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie Piotr Zubowski oraz dyrektor Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość” dr Wojciech Kucharski

Rozmowa z Anną Schmidt-Rodziewicz, poseł na Sejm,  
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Iwona Buczko: Dzięki licznym głosom wyborców 
z Podkarpacia, ponownie zasiadła Pani w sejmowych 
ławach jako reprezentantka województwa, w  tym 
Ziemi Lubaczowskiej. Z jakim nastawieniem zaczyna 
Pani te kolejne cztery lata pracy w sejmie?
Anna Schmidt-Rodziewicz: Z  nastawieniem na ko-
lejne cztery lata ciężkiej pracy. W  minionej kaden-
cji wiele udało mi się zrobić dla mieszkańców Ziemi 
Lubaczowskiej. Premier Mateusz Morawiecki przyłączył 
na moją prośbę tereny inwestycyjne w Lubaczowie do 
Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dając impuls 
dla inwestorów. Udało się przeprowadzić remonty dróg, 
pozyskać środki od marszałka województwa na remont 
i  przebudowę Miejskiego Domu Kultury, pozyskać 
zgodę ministra środowiska na otwarcie kopalni siarki 
w  Baszni Dolnej, uruchomić gazownię w  Lubaczowie, 
czy wreszcie jednostkę terenową KOWR, aby usprawnić obsługę rolników z  te-
renu powiatu. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Będę zabiegać o remont drogi wo-
jewódzkiej 865, łączącej powiat jarosławski z lubaczowskim, i wiele innych dróg. 
Czeka mnie ciężka praca, bo tego oczekują wyborcy. 

IB: Z jakimi problemami mieszkańców powiatu lubaczowskiego spotykała się 
Pani najczęściej podczas spotkań w ramach kampanii wyborczej? 

Anna Schmidt-Rodziewicz: Najczęściej pojawiał się te-
mat remontu dróg lokalnych, a przede wszystkim wspo-
minanej przeze mnie drogi 865. Dlatego uważam, że to 
jeden z głównych priorytetów na tę kadencję. Mamy też 
sporo możliwości w ramach rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych, zatem warto sięgnąć po te środki. 

IB: Jakie ma Pani plany na nowo rozpoczętą kadencję? 
Anna Schmidt-Rodziewicz: Reprezentować skutecz-
nie swoich wyborców i zabiegać o ich interesy w Sejmie 
i rządzie. 

IB: W Lubaczowie działa Pani biuro poselskie. Z ja-
kimi sprawami mogą się tam zwracać mieszkańcy 
powiatu? 

Anna Schmidt-Rodziewicz: Ze wszystkimi. Ludzie 
przychodzą z różnymi sprawami, i tymi ogólnospołecznymi, i z bardzo osobisty-
mi. Nie każdemu można pomóc, ale każdy ma możliwość rozmowy i uzyskania 
porady. Ludzie muszą czuć, że poseł jest dostępny i jest blisko.

Dziękuję za odpowiedzi!
Rozmawiała Iwona Buczko

 �Grupa rekonstrukcyjna  14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

 �Uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości

 �Z programem artystycznym wystąpili podopieczni MDK w Lubaczowie.
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Mieszkańcy Ziemi Lubaczowskiej 
pokazali solidarność – rozmowa 
z Teresą Pamułą, poseł na Sejm 
Iwona Buczko: Od 1997 r. nie było w  Sejmie przedstawiciela Ziemi 
Lubaczowskiej. Pani udało się to zmienić. Czuje Pani satysfakcję? 

Teresa Pamuła: Tak, bardzo się cieszę i  czuję dużą satysfakcję, szczególnie dla-
tego, że to mieszkańcy Ziemi Lubaczowskiej pokazali solidarność i  zdecydo-
wali, że chcą, by w  Sejmie RP reprezentowała ich osoba, która stąd pochodzi, 
tu się urodziła, tu dorastała i wiele lat pracowała. Doskonale znam i dobre, i złe 
strony tego terenu. Ważne, że dano mi szansę i  mogłam reprezentować Prawo 
i Sprawiedliwość na liście do Sejmiku, Europarlamentu i Parlamentu. Bardzo dzię-
kuję Panu Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu za poparcie mojej kandydatu-
ry. W okresie międzywojennym z Ziemi Lubaczowskiej mieliśmy dwóch posłów: 
Jędrzeja Zuchowskiego z Narola i Stanisława Hulaka ze Starego Dzikowa. W latach 
1993–1997 reprezentował nas Józef Michalik. Musiało minąć wiele lat, aby wy-
borcy ponownie pokazali przy urnach, że chcą zmian w naszej „małej Ojczyźnie” 
i chcą być współtwórcami tych zmian. Dla mnie jest to zarówno wyróżnienie, jak 
i też duży kredyt zaufania. Jestem świadoma misji, którą mam do spełnienia jako 
poseł tej ziemi. Chcę, aby ten teren – mój teren – zaczął się intensywnie rozwijać 
i będę zabiegać o wsparcie finansowe w obszarach, które od lat były niedoceniane 
i niedofinansowane. 

IB: Jest już Pani po ślubowaniu poselskim. Czy łatwo się Pani odnaleźć w no-
wej roli posła?

Teresa Pamuła: Każda zmiana powoduje pewien stres i napięcie. Rodzą się pyta-
nia, czy na pewno spełnię oczekiwania moich wyborców. 12 listopada 2019 r. był 
dniem wyjątkowym i przełomowym w moim życiu. Odczuwam powagę zmiany 
i  jednocześnie czuję siłę, która daje mi świadomość dużego poparcia ze strony 
społeczeństwa. To dzięki moim wyborcom jestem w  gronie 460 posłów, którzy 
podejmować będą decyzje, mające wpływ na życie każdego mieszkańca naszego 
kraju, na życie rodzin i małych społeczności. Zapewniam, że będąc w Sejmie RP, 
moje serce i troska ukierunkowane będą na moją ,,małą Ojczyznę”. 

IB: Objęcie mandatu poselskiego wiąże się z  koniecznością opuszczenia 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którego była Pani wiceprzewodniczą-
cą. Jak zapamięta Pani czas pracy w Sejmiku?

Teresa Pamuła: Zdobyłam przez ten czas duże doświadczenie. Spotkałam wiele 
osób, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny i województwa. Myślę, że po-
znając – niejako od środka – pracę i zadania tego urzędu, będzie mi o wiele łatwiej 
współpracować z samorządem jako poseł. Sejmik województwa decyduje o wielu 
sprawach i ma środki, aby poprawiać infrastrukturę, służbę zdrowia, wpływać na 
rynek pracy, edukację, kulturę, rolnictwo i ochronę środowiska. To są dziedziny, 
które bezpośrednio dotyczą każdego z nas.

IB: Przed Panią nowe obowiązki, zadania, ale i oczekiwania wyborców. Które 
z nich są dla Pani najistotniejsze? 

Teresa Pamuła: Jestem przygotowana do nowych wyzwań i obowiązków, a także 
chcę spełnić oczekiwania moich wyborców, którzy oddali na mnie głos. Uważam, 
że tereny wschodnie naszego województwa, które są trochę zapomniane i pomi-
jane, powinny być docenione. Przecież mamy wyjątkowo bogatą i  malowniczą 
przyrodę, ciekawe zabytki i  bardzo inspirujących, życzliwych ludzi. Warto roz-
propagować walory powiatu lubaczowskiego, ale też przemyskiego, przeworskiego 
czy jarosławskiego, i znaleźć dziedziny, które trzeba wspierać, by te tereny nabrały 
nowego tempa rozwoju. W swojej pracy nadal będę w stałym kontakcie z miesz-
kańcami powiatu – bo to oni najlepiej wiedzą, czego trzeba, by żyło im się lepiej, 
by młodzi nie wyjeżdżali do pracy za granicę, by przedsiębiorcy chcieli tu inwesto-
wać. Na pewno trzeba poprawić infrastrukturę drogową i kolejową, wspierać two-
rzenie nowych miejsc pracy, poprawiać obiekty opieki leczniczej. Jest wiele pracy, 
ale myślę, że uda nam się wspólnie wiele zrobić.

IB: Czy widzi Pani sposób na przyspieszenie inwestycji, które z perspektywy 
mieszkańców Ziemi Lubaczowskiej są najbardziej pilne, jak choćby przebudo-
wa drogi Jarosław – Bełżec czy Lubaczów – Horyniec-Zdrój? 

Teresa Pamuła: Nowe, dobre drogi to jedne z ważniejszych i bardzo potrzebnych 
inwestycji, wspierających rozwój danego terenu. Czy jest sposób na przyspieszenie 
takich inwestycji? Myślę, że tak. Będę wspierała wszystkie działania, by wymie-
nione drogi, a także inne – zapomniane i zaniedbane – zostały wyremontowane. 
Trzeba pokazywać wagę tych dróg i wspierać samorządy w pozyskiwaniu środ-
ków z Funduszu Dróg Samorządowych, przygotować się do nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej. Myślę, że we wszystkich dziedzinach społeczno- 
-gospodarczych naszego powiatu istnieje duża potrzeba zabiegania o korzystne, 

z naszego punktu widzenia, dofinansowania. Będę szukała wsparcia, by umożliwić 
przyśpieszenie niezbędnych inwestycji, służących poprawie poziomu życia miesz-
kańców.

IB: Przez najbliższe cztery lata z pewnością zechcą się z Panią spotykać miesz-
kańcy Podkarpacia. Ile biur poselskich i gdzie zamierza Pani uruchomić? 

Teresa Pamuła: Już w  kampanii wyborczej starałam się być blisko ludzi, by 
ich poznać i  też dać się poznać. Chcę podobnie działać już jako poseł Ziemi 
Lubaczowskiej. Planuję nadal spotykać się z mieszkańcami Podkarpacia, tak by na 
bieżąco poznawać ich problemy i oczekiwania. Zdaję sobie jednak sprawę, że sej-
mowe obowiązki nie pozwolą mi być osobiście na każdym spotkaniu. Oczywiście 
planuję otworzyć biura poselskie w Lubaczowie i Horyńcu-Zdroju, tak by każdy 
w łatwy sposób mógł mieć kontakt ze mną w każdej sprawie. 

IB: Czy ma już Pani pomysły na pierwsze sejmowe interpelacje czy zapytania?

Teresa Pamuła: Na razie zaznajamiam się z pracą w Sejmie. Jestem w dwóch sej-
mowych komisjach – Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do 
zakresu działań Komisji Finansów Publicznych należą sprawy systemu pieniężne-
go, kredytowego, podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych 
państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubez-
pieczeń majątkowych oraz ceł i  statystyki. Są to trudne i  odpowiedzialne zada-
nia, z którymi muszę się zapoznać. Z kolei do zakresu działań Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu pło-
dów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i  ochrony gruntów 
rolnych i  leśnych, zaopatrzenia wsi i  rolnictwa w  środki produkcji, w  tym me-
lioracji i  zaopatrzenia wsi w  wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa 
rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej 
ludności wiejskiej. Sprawy rolnictwa są mi znane i bliskie, stąd w tych kwestiach 
mam już wiele przemyśleń, dotyczących wprowadzenia zmian i  udogodnień. 
Na razie jednak nie chcę zdradzać szczegółów. Pragnę nadmienić, że jestem 
też członkiem Zespołu Karpackiego, który skupia posłów z  Małopolski, Śląska 
i Podkarpacia, i wspólnie z posłem Patrykiem Wichrem z Małopolski tworzymy 
zespół ds. lecznictwa uzdrowiskowego i lecznictwa służb mundurowych. Myślę, że 
komisje, do których mnie powołano, umożliwią mi realizację obietnic wyborczych 
i  wyznaczonych celów. W  dniu ogłoszenia wyników wyborów otrzymałam sms 
z gratulacjami i słowami Tomasa Fowella Buxtona, wybitnego angielskiego parla-
mentarzysty: „Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością, można 
osiągnąć wszystko” – mam nadzieję, że nie zabraknie mi wytrwałości, by działać 
dla dobra wyborców, którzy mi zaufali. 

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała Iwona Buczko
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Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek
Jesteśmy „stąd” i „u siebie”? Jak po II wojnie światowej potoczyły się losy miesz-
kańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej? Co było najważniejszą konse-
kwencją końca wojny dla Europy, Polski i Ziemi Lubaczowskiej?

Na te i wiele innych pytań można było znaleźć odpowiedź na wystawie „Wra-
stanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”, która na zaproszenie Powiatowe-
go Centrum Kultury w Lubaczowie prezentowana była na Rynku w Lubaczowie od 
28 października do 1 grudnia.

Wernisaż otwierający wystawę odbył się 28 października w sali konferencyjnej 
lubaczowskiego Banku Spółdzielczego, a wzięli w nim udział m.in. starosta luba-
czowski Zenon Swatek, przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego Marta Ta-
baczek oraz dr Wojciech Kucharski – kurator wystawy, dyrektor Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość”, który na otwarcie ekspozycji przyjechał specjalnie z Wrocławia.

Celem wystawy było ukazanie wybranych aspektów pierwszych kilku lat po 
wojnie na ziemiach, które zostały włączone w granice Polski, a przed wojną były 
częścią państwa niemieckiego. Wynikające z  tego faktu konsekwencje, takie jak 
wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i  rozerwanych 
więzi społecznych, a przede wszystkim budowy nowej tożsamości, oraz specyficz-
ne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspól-
nym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym Ziem Zachodnich i Północnych 
i zamieszkującej je ludności. 

O tym jednak, jak wielka była wola i potrzeba „urządzenia sobie nowego ży-
cia”, świadczą działania podejmowane przez powojennych mieszkańców Ziem Za-
chodnich i Północnych przybyłych tam m.in. z  terenów dawnego województwa 
lwowskiego i samego powiatu lubaczowskiego. Zmiana nazewnictwa, poznawanie 

przestrzeni, zastępowanie tego, co kojarzyło się z  niemieckością polskimi sym-
bolami – wszystkie te działania budowały więź z nowym miejscem i nowe relacje 
między ludźmi. Budowanie wspólnoty nie obywało się przy tym bez konfliktów 
i wzajemnego niezrozumienia, przy osobistych dylematach dotyczących własnej 
tożsamości i identyfikacji z lokalną społecznością. 

– Celem wystawy jest pobudzenie refleksji nad tym, czy i od kiedy dzisiejsi miesz-
kańcy Ziem Zachodnich i Północnych czują się „u siebie” i „stąd”, oraz jaki jest ich 
stosunek do wielowiekowego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego, z jakim spoty-
kają się na co dzień – dodaje dr Wojciech Kucharski, kurator wystawy. 

Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” powstała w ra-
mach współpracy realizowanej przez instytucje wchodzące w  skład Sieci Ziem 
Zachodnich i Północnych. Autorami koncepcji merytorycznej wystawy są dr Ka-
tarzyna Bock-Matuszyk oraz dr Wojciech Kucharski z Ośrodka „Pamięć i Przy-
szłość”, a  w  skład zespołu autorskiego wchodzą m.in. specjaliści ze wszystkich 
instytucji Sieci Ziem Zachodnich i Północnych oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Projekt scenograficzny wystawy stworzyła firma JAZ+ Architekci z Warszawy. 

Od pierwszego wernisażu we Wrocławiu, 6 listopada 2017 r., wystawa była eks-
ponowana w Szczecinie, Opolu, Zielonej Górze, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, 
Malborku i Warszawie. Wystawa została objęta Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w  stulecie odzyskania Niepod-
ległości, a prezentacja wystawy w Lubaczowie Patronatem Honorowym Starosty 
Lubaczowskiego Zenona Swatka.

Katarzyna Bock-Matuszyk, Piotr Zubowski

Promesy na budowę i remonty dróg
W  dniu 30 września w  Starostwie Powiatowym 
w  Lubaczowie z  włodarzami powiatu oraz gmin 
miejskich i  wiejskich z  terenu powiatu spotkała 
się Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpac-
ki. Powodem spotkania było przekazanie promes 
na budowę i  remonty dróg lokalnych w  ramach 
rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 
które otrzymały cztery lubaczowskie samorządy: 
Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol, 
Miasto i Gmina Oleszyce oraz miasto Lubaczów. 

Fundusz Dróg Samorządowych jest konty-
nuacją rządowego Programu Rozwoju Gmin-
nej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016–2019 i  stanowi, począwszy od 2019 r., 
instrument rządowego wsparcia dla gmin i  po-
wiatów w  obszarze infrastruktury drogowej. W  bieżącym roku dofinansowano 
w  całym województwie podkarpackim 139 zadań gminnych o  łącznej wartości 
120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe, o wartości 118 mln zł.

Gmina Cieszanów otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 305 200 zł, w ramach 
którego wybuduje ponad pół kilometra drogi gminnej na odcinku Cieszanów 
– Nowe Sioło wraz z  przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebuduje ponad 
200-metrowy odcinek istniejącej drogi. Gmina Oleszyce uzyskała wsparcie w wy-

sokości 402 544 zł na przebudowę 250-metrowej 
drogi gminnej nr 105217R (ul. Konopnickiej 
w  Oleszycach). Miasto Lubaczów w  ramach do-
finansowania w  kwocie 1  266 378 zł przebuduje 
drogi gminne nr 104936R (ul. gen. J. Kustronia), 
nr 104937R (ul.  M. Pszennego) i  nr 104939R 
(ul. Z Nowickiego), a dodatkowo, przy wsparciu 
588 058 zł i 452 806 zł, przebuduje nawierzchnię 
dróg i  chodników odpowiednio w  ciągu dro-
gi gminnej nr 104935R (ul. Korzeniowskiego) 
i nr 104962 (ul. Rzemieślnicza). Ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych w wysokości 43 524 
zł skorzystała także gmina Narol i przebuduje za 
nie 100 m drogi (dz. ewid. nr 74 i 86) w Narolu.

Promesy przekazali burmistrzom wspólnie: 
wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt-Rodziewicz, 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła oraz 
starosta lubaczowski Zenon Swatek. Po wręczeniu gwarancji na dofinansowanie 
samorządowcy dyskutowali z gośćmi o drogowych potrzebach powiatu.

Iwona Buczko

 �Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz i sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt-Rodziewicz 
wręczają promesę burmistrzowi Oleszyc Andrzejowi Gryniewiczowi

 �Oprowadzanie uczestników wernisażu przez kuratora wystawy dra Wojciecha Kucharskiego 

 �Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” na lubaczowskim Rynku
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Ekologiczne środowisko – zdrowy człowiek! 

W  środowe przedpołudnie, 11 września, lubaczow-
ski rynek zazielenił się z powodu proekologicznych 
przebrań blisko ośmiuset przedszkolaków i uczniów 
oraz kilku tysięcy sadzonek drzew. Wszystko za spra-
wą kolejnej już, czwartej edycji Powiatowego Pikniku 
Ekologiczno-Geologicznego, który w tym roku odbył 
się pod hasłem „Ekologiczne środowisko – zdrowy 
człowiek”. Poza propagowaniem zachowań proeko-
logicznych wśród mieszkańców, celem pikniku było 
także promowanie niedocenianych zasobów geolo-
gicznych Ziemi Lubaczowskiej – dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego – na bazie których powiat 
lubaczowski dąży do utworzenia geoparku. 

W  programie pikniku znalazły się m.in. zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pokazy i konkursy 
z zakresu geologii i paleontologii, stanowiska geolo-
giczne z  kolekcjami skał i  minerałów czy prelekcje 
popularnonaukowe, dotyczące takich tematów jak 
dinozaury żyjące niegdyś na terenie dzisiejszej Pol-
ski czy rośliny z epoki karbonu. Ważnym akcentem 
pikniku było zwrócenie uwagi na jakość powietrza, 
z którą w sezonie grzewczym nie jest najlepiej. Zapro-
szeni wystawcy prezentowali kotły 5 klasy emisji spa-

lin na paliwa stałe, będące alternatywą dla osób, które 
nie mogą korzystać z  pieców gazowych. W  ramach 
promocji energii odnawialnej wystawcy eksponowali 
z  kolei ogniwa fotowoltaiczne. Jak co roku różnym 
rodzajom odpadów organizatorzy nadawali „drugie 
życie” – za przyniesione śmieci (butelki, puszki, ba-
terie, sprzęt elektroniczny) rozdawane były sadzonki 
drzew, które dostarczyło Nadleśnictwo Oleszyce.

Niezawodny okazał się Teatr „Kultureska”, któ-
ry podczas swojego spektaklu ekologicznego Bukiet 
talentów za pośrednictwem zabawy przekazywał 
najmłodszym zasady dbania o  środowisko natural-
ne.  Z  dziećmi i  młodzieżą wspólny język znaleźli 

też przedstawiciele Stowarzyszenia „Ekoskop”, którzy 
poprowadzili ekohappening. W jego trakcie, po pły-
cie rynku, w uroczystym pochodzie, przeszli ucznio-
wie kolejnych przedszkoli i szkół wykrzykując hasła 
antysmogowe. Najlepsze okazały się przedszkolaki 
z  Miejskiego Przedszkola nr 2 w  Lubaczowie oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie. 
Tłoczno było przy stosiku Muzeum Geologicznego 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwo-
wego Instytutu Badawczego z Warszawy, które przy-
jechało m.in. z kolekcjami skał i okazami minerałów 
i  skamieniałości, i  zorganizowało kilka geologicz-
nych konkursów. Uczestnicy Pikniku podczas „Zie-
lonego mikrofonu” mogli też zaprezentować swoje 
talenty wokalne i poetyckie, a także  pomysły,  jak 
dbać o przyrodę. 

Organizatorem Pikniku był Starosta Lubaczow-
ski, a partnerami: Miasto Lubaczów, Stowarzyszenie 
Geoturystyczne Roztocze Wschodnie, Lasy Pań-
stwowe, Nadleśnictwa Lubaczów, Oleszyce i  Narol, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w  Lubaczo-
wie, Bank Spółdzielczy, GLOBEnergia oraz Koło Śro-
dowiskowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie przy Starostwie 
Powiatowym w Lubaczowie. Patronat honorowy nad 
imprezą objęli: Minister Środowiska, Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Rze-
szowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie i Podkarpacki Kurator Oświaty.

Iwona Buczko

Więcej miododajnych drzew w Oleszycach

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje kampanię 
edukacyjną pod nazwą „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności 
w rolnictwie”. W jej ramach sadzi się drzewa miododajne, a także prowadzi dzia-
łania edukacyjne i informacyjne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie ilości ro-
ślin, mogących dostarczyć pszczołom nektaru i pyłku. Do akcji, za pośrednictwem 
Zespołu Szkół w Oleszycach, włączył się także Powiat Lubaczowski.

25 października dyrekcja i uczniowie posadzili łącznie 50 drzew miododajnych: 
lip, klonów i robinii. Razem z nimi w akcję włączyli się także zaproszeni goście: 
starosta lubaczowski Zenon Swatek, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce Stanisław 

Zagrobelny, wiceburmistrz miasta i gminy Oleszyce Robert Brudniak oraz przed-
stawiciel Powiatowego Związku Pszczelarzy w  Lubaczowie Jan Wiśniewski. Po 
wkopaniu sadzonek wszyscy wzięli udział w pikniku rekreacyjnym „Żyj aktywnie 
w otoczeniu przyrody”. 
Realizacja kampanii  nie byłaby możliwa bez corocznego wsparcia Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Iwona Buczko

 �Spotkanie zakończył piknik rekreacyjno-przyrodniczy

 �W sadzeniu drzew uczestniczył m.in. starosta Zenon Swatek

 �Happening antysmogowy na lubaczowskim rynku, 11 września 2019 r. 

 �W zamian na odpady leśnicy przekazali uczestnikom pikniku 
kilka tysięcy sadzonek drzew

 �Ekspozycja Muzeum Geologicznego z Warszawy
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Folklorem malowana Ziemia Lubaczowska
Dożynki to najważniejsze w  roku święto rolników, 
będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. 
W tym roku uroczyste zakończenie żniw odbyło się 
w  Wielkich Oczach podczas festiwalu „Folklorem 
malowana Ziemia Lubaczowska”, który został do-
finansowany przez Narodowe Centrum Kultury 
w  ramach programu „Kultura – interwencje 2019”. 
Organizatorem wydarzenia był Powiat Lubaczowski, 
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Gmina 
Wielkie Oczy oraz Centrum Kultury w  Wielkich 
Oczach

Festiwal rozpoczął się od plenerowej mszy św. na 
stadionie w  Wielkich Oczach, podczas której słowa 
homilii skierował do zebranych ks. Józef Florek, ku-
stosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Stra-
pionych w Wielkich Oczach. 

Po nabożeństwie głos zabrali gospodarze dożynek: 
starosta lubaczowski Zenon Swatek oraz wójt gminy 
Wielkie Oczy Albert Hawrylak. Dziękowali oni rolni-
kom za ich całoroczną pracę, która – zważywszy m.in. 
na nawałnice, które zniszczyły uprawy w części powia-
tu – nie była ani łatwa, ani obfitująca zanadto w zbiory.

Następnie starostowie dożynek – reprezentujący 
gminę Wielkie Oczy: Bogusława Lichacz i Adam Wi-
ciński oraz cały powiat lubaczowski: Dorota Stanicka 
i  Mariusz Kurek – przekazali gospodarzom święta 
chleb wypieczony z  tegorocznych plonów. Chlebem 
częstowali się uczestnicy dożynek, a wśród nich m.in. 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Anna Schmidt-Rodziewicz, senator Mieczysław 
Golba, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Teresa Pamuła, goście ze Słowacji 
i Ukrainy, samorządowcy z terenu powiatu lubaczow-
skiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz 
mieszkańcy powiatu lubaczowskiego.

Oficjalną część uroczystości uświetniły poczty 
sztandarowe: Powiatu Lubaczowskiego, Gminy Wiel-
kie Oczy, Terenowego Koła Pszczelarzy w  Lubaczo-

wie, Harcerzy Hufca ZHP Lubaczów, OSP Łukawiec, 
OSP Wielkie Oczy oraz Lasów Państwowych – Nad-
leśnictwa Oleszyce.

Po przemówieniach gości oraz wręczeniu dla dzie-
sięciu rolników z terenu powiatu odznaczeń „Zasłu-
żony dla rolnictwa” rozpoczęła się część artystyczna, 
a w niej tradycyjnie już konkursy: na najpiękniejszy 
wieniec, kulinarny (w  tym roku przebiegający pod 
nazwą „Pierogowy zawrót głowy”) oraz zespołów 
folklorystycznych.

Do konkursu wieńców zgłosiło się 40 delegacji 
z  terenu całego powiatu lubaczowskiego. Ich prace 
oceniało jury w składzie: Monika Zydroń z Muzeum 
Etnograficznego w Rzeszowie, Barbara Kubrak z Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie i Rafał Kureczka z Cen-
trum Kulturalnego w  Przemyślu. Pierwszą nagrodę 
przyznano sołectwu w Szczutkowie, drugą sołectwu 
Czaplaki, a  trzecią sołectwu Podemszczyzna. Dwa 
wyróżnienia specjalne trafiły do twórców wieńców 
z Budomierza i Futor.

W  konkursie kulinarnym rywalizowało 30 kół 
gospodyń wiejskich z  terenu powiatu, które przygo-
towały rozmaite rodzaje pierogów, m.in. tradycyjne 
ruskie, z  kapustą i  grzybami, mięsem czy kaszą, ale 
też rzadziej spotykane na stołach pierogi z  bobem, 

brokułami, gęsiną czy dodatkiem pokrzywy. Wyboru 
tych najsmaczniejszych dokonała komisja w składzie: 
Agnieszka Nieckarz z  Zespołu Szkół w  Oleszycach, 
Andrzej Węgierak – szef kuchni Restauracji Kreso-
wa Osada i Krzysztof Zieliński ze Stowarzysznia Pro 
Carpathia. Pierwsze miejsce zajęło KGW Płazów za 
„Pierogi chłopskie z  surowych ziemniaków z  czo-
snkiem niedźwiedzim, okraszone słoniną”. Drugie 
miejsce przypadło KGW Skolin za „Pierogi z kapustą 
i grzybami”, a trzecia KGW Krowica Sama za „Pierogi 
z  bobem”. Wyróżnienia specjalne otrzymały: KGW 
Łukawiec za „Babcine pierogi” oraz KGW Uszkowce 
za „Pierogi z kaszą gryczaną i serem”.

Podczas festiwalu odbył się także konkurs zespo-
łów śpiewaczych, zespołów pieśni i  tańca oraz kapel 
ludowych, w którym wzięło udział 11 grup. Prezenta-
cje przebiegały pod bacznym okiem jurorów: Krysty-
ny Trojanowskiej i  Dominiki Osypanko z  Centrum 
Kulturalnego w  Przemyślu oraz Andrzeja Kindrata 
z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Najlepszy 
okazał się Zespół Pieśni i Tańca „Kresy” z Lubaczowa. 
Drugą nagrodę otrzymał Zespół „Braciaki” 
z Podemszczyzny, a trzecią Zespół „Stokrotki” z Cew-
kowa. Wyróżenia trafiły do Zespołu Folklorystyczne-
go „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej oraz Zespołu 
Śpiewaczego KGW z Ułazowa. Poza konkursem wy-
stąpiła grupa „Magoczki” ze Słowacji oraz zespół 
„Wiruju” z Ukrainy.

Organizatorzy zadbali o  atrakcje dla najmłod-
szych, a branżowe stoiska przygotowali m.in. KRUS, 
ARiMR, Bank Spółdzielczy czy Zespół Szkół w Ole-
szycach. Jak zawsze dopisali twórcy ze Stowarzysze-
nia Twórców Sztuki w  Lubaczowie, którzy oprócz 
prezentowania swojego rękodzieła prowadzili także 
warsztaty szydełkowania. Imprezę zakończył występ 
gwiazdy wieczoru – zespołu „Zbójnicy” oraz zabawa 
taneczna z zespołem Magic Time.

Iwona Buczko

Pierogi chłopskie z surowych ziemniaków 
z czosnkiem niedźwiedzim okraszone słoniną 

Koło Gospodyń Wiejskich w Płazowie
„Delikatne ciasto, smaczny farsz z dodatkiem wędzo-
nego boczku i  czosnku niedźwiedziego, nadającego 
potrawie charakterystycznego smaku i  aromat” – tak 
można scharakteryzować potrawę, która zajęła pierw-
sze miejsce w konkursie kulinarnym Pierogowy zawrót 
głowy, który odbył się podczas festiwalu Folklorem ma-
lowana Ziemia Lubaczowska – Dożynek Powiatowych 
w Wielkich Oczach.

Składniki: 2 kg ziemniaków, 2 cebule, 20 dkg boczku 
wędzonego, czosnek, sól, pieprz
Sposób przygotowania: Ziemniaki zetrzeć na tarce, 
odcisnąć na sicie. Podsmażyć boczek i  cebulę, dodać 
starte ziemniaki, smażyć do czasu, aż odparuje woda. 
Dodać sól, pieprz i  czosnek niedźwiedzi, całość po-
zostawić do ostygnięcia. Tradycyjne ciasto na pierogi 
cienko rozwałkować, wyciąć krążki, nałożyć farsz i bar-
dzo dokładnie zlepić brzegi, formując pierogi. Pierogi 
wrzucić na osolony wrzątek i gotować 2 minuty od mo-
mentu wypłynięcia. 

 �Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Płazowie 
Bernadeta Kopczacka i Anna Sikora

 �Zespół Pieśni i Tańca Kresy z Lubaczowa

 �Starostowie dożynkowi: Mariusz Kurek, Dorota 
Stanicka, Bogusława Lichacz i Adam Wiciński

 �Poświęcenie wieńców dożynkowych przez  proboszcza 
ks. Józefa Florka

 �Starosta lubaczowski Zenon Swatek oraz wójt gminy 
Wielkie Oczy Albert Hawrylak
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Niezapomniane chwile 
w lubaczowskiej „Jedynce”
W dniach od 10 do 14 listopada 2019 r. odbyła się pierwsza edycja międzynaro-
dowej wymiany młodzieży z Augustin Maior Gymnasium w Reghin (Rumunia) 
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, której głównym celem było doskonale-
nie umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz poznanie tradycji, kultury 
i dziedzictwa obu krajów.

Trzynastoosobowa grupa uczniów z Rumunii wraz z opiekunami uczestniczyła 
w obchodach Święta Niepodległości, miała okazję poznać miasto i okolice oraz 
gościć w domach lubaczowian. Dzięki wsparciu starosty lubaczowskiego Zenona 
Swatka oraz burmistrza miasta pana Krzysztofa Szpyta, młodzież uczestnicząca 
w wymianie zwiedziła Muzeum Kresów w Lubaczowie, Zamość, Kresową Osadę, 
Radruż i Horyniec-Zdrój.

Bogaty program artystyczny został zaprezentowany w szkole. Dyrektor Piotr 
Salik podczas spotkania społeczności szkolnej, władz powiatu i miasta podkreślił 
znaczenie współpracy międzynarodowej i korzyści z niej wynikających, zarówno 
dla uczniów, jak i dla mieszkańców Lubaczowa i całego powiatu. Uczniowie z Ru-
munii wykonali utwory na pianinie, gitarze i skrzypcach, a na koniec brawurowo 
zatańczyli sambę i jive’a. Następnie uczestniczyli w lekcji otwartej z języka angiel-
skiego, rozgrywkach sportowych, zajęciach w Szkole Muzycznej. Dzień zakończy-
ła dyskoteka zorganizowana przez Radę Rodziców i nauczycieli SP nr 1.

Uczniowie i nauczyciele z Rumunii byli pod wrażeniem wyjątkowej gościnno-
ści i otwartości gospodarzy. Zawiązały się przyjaźnie, które będą kontynuowane 
w przyszłości. Z niecierpliwością wyczekujemy teraz na majową rewizytę.

Dziękujemy rodzicom, którzy podejmowali gości, uczniom, nauczycielom, 
sponsorom i  ludziom otwartego serca za pomoc w  organizacji całego przedsię-
wzięcia.

Ewa Swatek, Lidia Przybylska

Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych w powiecie 
lubaczowskim

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z końcem lata niepełnosprawni z całego powia-
tu lubaczowskiego obchodzą Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
Podobnie było w  tym roku. W  spotkaniu, które zorganizowano 5 wrze-
śnia w  Kresowej Osadzie w  Baszni Dolnej, wzięli udział niepełnosprawni ze 
Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów 
Pomocy Społecznej, kierownicy i pracownicy tych jednostek, przedstawiciele pla-
cówek kształcących osoby z niepełnosprawnościami, a także lubaczowscy samo-
rządowcy, a wśród nich starosta Zenon Swatek i wicestarosta Paweł Głaz.

Lubaczowskie obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych są zawsze okazją do 
dobrej zabawy dla jego uczestników. Tak też było w tym roku. Po krótkich prze-
mówieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część artystyczna. Zainaugurował 
ją występ przemyskiego artysty gitarowego Jacka Albina Ostrowskiego. Następnie 
na scenie prezentowali się niepełnosprawni, w tym zespół z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Rudzie Różanieckiej. Organizatorzy zadbali także o poczęstunek i do-
datkowe atrakcje, takie jak warsztaty rękodzielnicze czy naukę robienia pizzy.

Iwona Buczko

 �Delegacje zaprzyjaźnionych szkół u starosty lubaczowskiego: Nagy Orsolya, Zafir 
Doina Lavinia, Zenon Swatek, Piotr Salik,  Cristina Maria Moldovan, Ewa Swatek, Lidia 
Przybylska

 �Pokaz taneczny młodzieży z Rumunii

Światowy Dzień Białej Laski 
w Lubaczowie
W  dniu 15 października na całym świecie obchodzone jest święto osób niewi-
domych i  niedowidzących – Dzień Białej Laski. Lubaczowskie Koło Polskiego 
Związku Niewidomych zorganizowało je 3 października w  czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Wśród zaproszonych gości, oprócz członków 
związku, znaleźli się: starosta lubaczowski Zenon Swatek, burmistrz Lubaczowa 
Krzysztof Szpyt oraz ordynator Oddziału Rehabilitacji Szpitala Powiatowego 
w Lubaczowie lek. Renata Lesiczka.

Dzień Białej Laski jest okazją do przybliżenia problemów, z  którymi na co 
dzień borykają się osoby z dysfunkcjami wzroku. Podkreśla się jednak, że mimo 
wad wzroku funkcjonują one w społeczeństwie podobnie jak inni, nie chcąc przy 
tym ani ograniczeń, ani litości i współczucia. W trakcie spotkania w Lubaczowie 
członkowie Związku Niewidomych rozmawiali z  włodarzami o  najpilniejszych 
potrzebach, które ułatwiłyby im funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Wszy-
scy uczestnicy mieli również okazję wysłuchać rozważań o miłości, które w for-
mie występu poetycko-muzycznego przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych, które wyko-
nali podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach.

Iwona Buczko

 �Występy w trakcie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
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Nadleśnictwo Oleszyce ma już 75 lat 
Z  okazji 75. rocznicy swojego powstania Nadleśnictwo Oleszyce zorganizowało 
jubileuszowe obchody, które zostały połączone ze Świętem Lasu. Powiat luba-
czowski w  trakcie uroczystości reprezentowała przewodnicząca Rady Powiatu 
Marta Tabaczek oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Narodze-
nia NMP. Po niej uczestnicy przenieśli się do siedziby Leśnictwa Kolonia, gdzie 
złożyli kwiaty pod krzyżem w Katyńskim Lesie Pamięci Leśników i przeszli nowo 
powstałą ścieżką przyrodniczo-historyczną, która dostępna jest dla wszystkich za-
interesowanych. 

W  ramach uroczystości otwarto także nowy obiekt turystyczno-rekreacyjny 
w Leśnictwie Zabiała. Nadleśniczy Stanisław Zagrobelny przedstawił w nim histo-
rię działalności nadleśnictwa od początku jego powstania w 1944 r. Na ręce nad-
leśniczego przewodnicząca Rady Powiatu Marta Tabaczek i starosta lubaczowski 
Zenon Swatek wręczyli specjalnie przygotowany grawerton z  listem gratulacyj-
nym i życzeniami dla leśników. 

Warto dodać, że nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką orga-
nizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadle-
śnictwa podlegają Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych, które prowadzą 
nadzór i koordynują działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się zaś na 
leśnictwa, na terenie powiatu lubaczowskiego są to nadleśnictwa Lubaczów, Ole-
szyce i Narol.

Iwona Buczko

Myśliwskie świętowanie

W  niedzielę, 8 września, już po raz piąty odbył się w  Starym Dzikowie 
Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej, w czasie którego spo-
tkali się myśliwi z kilkunastu kół łowieckich na terenie powiatu, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Ziemi Lubaczowskiej. Celem festiwalu jest promo-
cja historii, tradycji i  obrzędów myśliwskich oraz aktualnej działalności 
myśliwych.

Festiwal został zapoczątkowany przed pięcioma laty z inicjatywy starosty 
lubaczowskiego oraz zarządów kół łowieckich z terenu powiatu. Pierwsza 
edycja odbyła się w Oleszycach, a kolejne w Krowicy Samej, Narolu i Ho-
ryńcu-Zdroju. Impreza nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem 
nie tylko samych myśliwych, dla których jest także okazją do integracji 
środowiska, ale również wielu sympatyków – pasjonatów kultury i myśliw-
skich kulinariów.

Tegoroczny festiwal rozpoczął się od uroczystej mszy św. w kościele pa-
rafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej, której przewodniczył proboszcz ks. 
Robert Mokrzyński. W liturgii wzięli udział przedstawiciele 11 kół łowiec-
kich wraz z pocztami sztandarowymi, lubaczowscy samorządowcy – na cze-
le z wicestarostą Pawłem Głazem i wójtem gminy Stary Dzików Tomaszem 
Jabłońskim, reprezentanci Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego 
w Przemyślu, goście z Jaworowa na Ukrainie, przedstawiciele służb mundurowych 
oraz mieszkańcy Starego Dzikowa. W spotkaniu wzięła udział także wicewojewo-
da podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Teresa Pamuła.

Po mszy św. zebrani przeszli na stadion sportowy, gdzie rozpoczęła się część 
oficjalna festiwalu. Zainicjował ją Zespół Sygnalistów Leśnych „Echo Karpat”, 
działający przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie. Następ-
nie głos zabrali gospodarze festiwalu, witając wszystkich przybyłych i otwierając 
konkurs drwali motorniczych i konkursy dla kół łowieckich: na najlepszą po-
trawę kuchni myśliwskiej i  najsmaczniejszą nalewkę. Jury (Agnieszka Nieckarz 
z Zespołu Szkół w Oleszycach, Krystyna Nieckarz-Jabłońska z Domu Weselnego 
„Biały Dworek w Starym Dzikowie, Bogdan Skibiński ze Starostwa Powiatowego 
w Lubaczowie) za najlepszą potrawę uznało „Gulasz z kaczką i półmisek obfitości”, 
przygotowany przez Koło Łowieckie „Jeleń” z Oleszyc. Drugie miejsce zajęło KŁ 
„Roztocze” z Rzeszowa za „Gulasz z sarny”, a trzecie KŁ „Tur” z Wielkich Oczu, 
które zgłosiło do konkursu „Bigos z dziczyzny”. W konkursie nalewek zwyciężyło 
z kolei KŁ „Sokolik” z Horyńca-Zdroju, które przygotowało nalewkę „Kwiat głogu 

na miodzie akacjowym”, na drugim miejscu znalazła się „Nalewka leśnika z ro-
kitnika” KŁ Jeleń z Oleszyc, a na trzecim „Nalewka z płatków róży” KŁ „Sarenka” 
z Lubaczowa. Wśród innych atrakcji należy wymienić m.in. prezentację ras psów 
myśliwskich, którą poprowadził Łukasz Lorenc – członek Komisji Kynologicznej 
przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Przemyślu, hodowca psów raz myśliwskich, 
a także przewodnik psa służbowego na granicy. Z interesującym pokazem naśla-
dowania odgłosów dzikich zwierząt wystąpił Marek Kulikowski – członek Komisji 
Kultury, Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich oraz Bogdan Powroźnik, prze-
wodniczący Komisji Strzeleckiej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Przemyślu. 
Podczas festiwalu nie zabrakło również atrakcji muzycznych. Na scenie zaprezen-
towały się zespoły z Ukrainy, Zespół Pieśni i Tańca Karpaty, Kapela Pawlaki i ze-
spół Nad Brusienką. Festiwal zakończył się występem gwiazdy wieczoru, grupy 
Magik Band z Krynicy-Zdroju, i zabawą taneczną z zespołem Tip Top z Łukowej.

Organizatorem V Powiatowego Festiwalu Tradycji i  Kuchni Myśliwskiej był 
Starosta Lubaczowski, Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum Kultury 
w Lubaczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Iwona Buczko

 �Nowy obiekt tutystyczno-rekreacyjny w Leśnictwie Zabiała

 �Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej w Leśnictwie Kolonia

 �Zwycięzcy konkursów na najlepszą potrawę i nalewkę
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Poznaliśmy szkoły najlepsze we współzawodnictwie sportowym
Starostwo Powiatowe w  Lubaczowie i  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w  Lubaczowie już po raz 21. podsumowały współzawodnictwo sportowe szkół 
z  terenu powiatu lubaczowskiego. Przy ocenie wzięto pod uwagę wyniki osią-
gane przez uczniów w  różnych dyscyplinach sportowych w  roku szkolnym 
2018/2019. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, którzy wraz z uczniami wywalczyli 
mistrzostwo powiatu oraz zajęli wysokie lokaty w  zawodach na szczeblu woje-
wódzkim, odebrali 9 października puchary, dyplomy i  nagrody w  auli Zespołu 
Szkół w  Oleszycach. W  spotkaniu, oprócz dyrektorów szkół i nauczycieli wy-
chowania fizycznego, uczestniczył Jacek Bigus, dyrektor biura Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w  Rzeszowie, starosta luba-
czowski Zenon Swatek, wójtowie i  burmistrzostwie oraz Zarząd i  członkowie 
Powiatowego SZS w Lubaczowie. 

Wyniki klasyfikacji przedstawiła prezes związku Małgorzata Zdeb-Kwiatkow-
ska, a nagrody wręczył starosta Zenon Swatek wraz z dyrektorem Jackiem Bigu-
sem.

W rywalizacji gmin najlepsze okazało się miasto i gmina Oleszyce, a na kolej-
nych miejscach uplasowały się miasto i gmina Narol oraz gmina Horyniec-Zdrój. 

We współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych Igrzyska Dzieci zwy-
ciężyła Szkoła Podstawowa w Oleszycach. Tuż za nią znalazły się szkoły z Narola 
i Horyńca-Zdroju. Na tle wszystkich szkół w województwie podkarpackim powiat 
lubaczowski uplasował się na 16. miejscu (na 25 powiatów). W  kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju, przed szkołami z Łukawca i Dachnowa (rów-
nież 16. miejsce powiatu w województwie). We współzawodnictwie szkół średnich 
najlepszy okazał się natomiast Zespół Szkół z Lubaczowa, a na kolejnych lokatach 
znalazły się Zespół Szkół w Oleszycach i Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie 
(19. miejsce na Podkarpaciu).

Zbigniew Buczko, były wieloletni prezes SZS w Lubaczowie, podziękował dy-
rektorom szkół za bezpłatne udostępnianie hal sportowych na przeprowadzenie 
zawodów, a nauczycielom za pomoc, m.in. przy sędziowaniu w trakcie zawodów. 
Zaznaczył także, że z  wyników szkół w  powiecie powinniśmy być zadowoleni, 
bo nasze szkoły rywalizują często z placówkami stricte sportowymi, gdzie zajęcia 
z wychowania fizycznego przeprowadzane są w wymiarze kilku godzin dziennie 
przez pięć dni w tygodniu.

Iwona Buczko

Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze  
Państwowej Straży Pożarnej 
„LUBACZÓW 2019”
4 i 5 września na terenie powiatu lubaczowskiego zostały zorganizowane i prze-
prowadzone dwuetapowe ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia orga-
nizacji działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z tym systemem, 
pod kryptonimem „LUBACZÓW 2019”.

Ćwiczenia aplikacyjno-sztabowe przeprowadzono w  pierwszym dniu w  ko-
mendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Lubaczowie, a  w  kolejnym 
dniu odbyły się ćwiczenia praktyczne na terenie kopalni siarki „Basznia II” oraz 
stacji kolejowej „Basznia” w gminie Lubaczów.

Organizatorem ćwiczeń była komenda wojewódzka PSP w Rzeszowie oraz ko-
menda powiatowa PSP w Lubaczowie. W ćwiczeniach brali udział również przed-
stawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A., Straży Ochrony Kolei, kopalni siarki 
„Basznia II”, zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przemyśla, Policji, Straży Granicznej, zarządza-
nia kryzysowego szczebla gminnego oraz Służby Leśnej. W ćwiczeniach praktycz-
nych wzięło udział 25 zastępów z PSP i OSP, łącznie 159 osób.

Podczas ćwiczeń na miejsce przybyli również zaproszeni goście: sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt-Rodziewicz, starosta 
lubaczowski Zenon Swatek oraz wójtowie, burmistrzowie miast i gmin z  terenu 
powiatu lubaczowskiego, komendanci służb współpracujących, komendanci po-
wiatowi i miejscy PSP z powiatów sąsiednich oraz kierownictwo stacji pogotowia 
ratunkowego i służb leśnych.

kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów

 �Gaszenie płonącej pryzmy z siarką

 �Strażacy i ratownicy w ramach ćwiczeń praktycznych wzięli udział w symulacji zderzenia 
samochodów z pociągiem

 �Najlepsi nauczyciele, ktorzy z uczniami wywalczyli sukcesy, otrzymali puchary i dyplomy

 �W podsumowaniu uczestniczyli m.in. nauczyciele w-f i dyrektorzy szkół
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Dofinansowanie dla OSP z terenu powiatu lubaczowskiego

Dnia 27 września w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Lubaczowie miało miejsce uroczyste wręczenie promes dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu. Dofinansowanie na łączną kwotę 209 986 zł otrzyma-
ły 42 jednostki.

Dotacje będą przeznaczone na realizację zadań związanych m.in. z organizacją 
przedsięwzięć rozwijających sprawność fizyczną, inicjatyw oświatowo-kultural-
nych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
działań edukacyjnych w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodo-
wanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Promesy zostały przekazane na ręce prezesów OSP przez – sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Annę Schmidt-Rodziewicz, zastępcę pod-
karpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Daniela Dryniaka oraz ko-
mendanta powiatowego PSP w Lubaczowie, mł. bryg. Janusza Jabłońskiego.

Źródło: KP PSP Lubaczów

Strażacy ochotnicy z gminy Oleszyce  
najlepsi w XI Powiatowych Zawodach  
Sportowo-Pożarniczych

W  niedzielę, 15 września, na stadionie sportowym w  Cieszanowie, w  XI 
Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych o awans do rozgrywek na szcze-
blu wojewódzkim rywalizowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powia-
tu lubaczowskiego. Swoją sprawność i wyszkolenie sprawdzali też strażacy-ochot-
nicy z grupy A (męskiej) i C (żeńskiej). Zawody zorganizował starosta lubaczowski 
Zenon Swatek, burmistrz miasta i gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie 
oraz Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

Zmagania rozpoczęły się od przywitania uczestników przez sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Annę Schmidt-Rodziewicz, starostę luba-
czowskiego Zenona Swatka oraz Józefa Michalika – prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP w Lubaczowie. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz stra-
żacy-ochotnicy rywalizowali w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym, a tak-
że, po raz pierwszy, w musztrze, w czasie której wykonywali polecenia wydawane 
przez dowódcę. 

Zawody zdominowały drużyny ze Starych Oleszyc, wygrywając w kategorii A, C, 
chłopięcej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej i zajmując drugie miejsce w dziew-
częcej MDP, w której pierwsze miejsce zdobyła grupa dziewcząt z Dachnowa. 

Na zakończenie zawodów z rąk m.in. minister Anny Schmidt-Rodziewicz, sta-
rosty Zenona Swatka oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczo-
wie, mł. bryg. Janusza Jabłońskiego, najlepsi strażacy odebrali puchary, dyplomy 
i nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, nadleśnictwa 
w Lubaczowie, Oleszycach i Narolu oraz  Komendę PSP w Lubaczowie.

Iwona Buczko

 �Sztafeta pożarnicza

 �Rozdanie nagród w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 �Rozwinięcie bojowe Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt

 �Minister A. Schmidt-Rodziewicz wręczyła promesy prezesom OSP
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„Światło i cień” Marcina Pokrywki

Wernisaż wystawy artysty malarza Marcina Pokrywki przyciągnął w ostatnią nie-
dzielę października do Galerii Oficyna w Muzeum Kresów w Lubaczowie niemałą 
publiczność. Wśród gości znaleźli się m.in. starosta lubaczowski Zenon Swatek 
i dyrektor senior muzeum dr Zygmunt Kubrak. Nie zabrakło też znajomych i naj-
bliższych osób z  kręgu artysty. Licznie zebranych przywitał dyrektor muzeum 
Tomasz Róg.

Marcin Pokrywka na stałe mieszka w Dachnowie, gdzie tworzy. Na co dzień 
pracuje jako nauczyciel plastyki i  terapeuta. Jest absolwentem Instytutu Sztuki 
w Rzeszowie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 2007 r. w pracowni prof. Tadeusza 
Gustawa Wiktora. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. W dorobku 
ma kilkanaście wystaw zbiorowych, między innymi w Krakowie, Radomiu, Brzo-
zowie, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Rzeszowie. W ogólnopolskim konkursie 
„Barwy Roztocza Tomaszowskiego” otrzymał nagrodę Posła na Sejm RP Wojcie-
cha Żukowskiego. Wystawa w Muzeum Kresów w Lubaczowie jest pierwszą, indy-
widualną prezentacją prac malarza.

Malowanie dla Marcina Pokrywki to przyjemność, ucieczka od codzienności, 
ciągłego biegu, parcia naprzód bez oglądania się na innych. Farby pozwalają arty-
ście zatrzymać się, odpocząć, skupić na tym, co sprawia mu radość.

Na wystawie w Galerii Oficyna zobaczyć można 39 obrazów olejnych, począw-
szy od wczesnych prac do najnowszych przedstawień. Te pierwsze to kompozycje 
o delikatnej, pastelowej kolorystyce, mocno rozbielone – żółcienie, zielenie, czer-
wienie, błękity, fiolety. W innych pracach dominują szarości i czerń, co znacznie 
pogłębia ich dramaturgię.

Tematem obrazów są martwe natury i pejzaże, które – artystycznie przetwo-
rzone – stanowią emocjonalny, wrażeniowy zapis wizji i  wcześniej przeżytych 
chwil. Jednocześnie obrazy pulsują ukrytym życiem i zapraszają widza do wypeł-
nienia płócien własnymi treściami – wyobrażeniami.

Jest jeszcze coś, co odgrywa ważną rolę w  malarstwie Marcina Pokrywki – 
światło, jasność i nierozerwalnie towarzyszący im cień. Stale stosowana opozycja 
światła i cienia powoduje, że martwe natury i pejzaże stają się coraz bardziej ta-
jemnicze. W końcu zadziwia szczerość artysty wobec własnych prac: „Zasadniczo 
to nie lubię swoich obrazów, nie mam ich w  domu, na ścianach (…). Do tych 
lubianych mogę zaliczyć te, które pojawiły się na wystawie…”.

Wystawa czynna będzie w Galerii Oficyna do 31 stycznia 2020 r.

Barbara Kubrak

Wernisaż wystawy „Wrzesień 1939 roku  
w powiecie lubaczowskim”
Z okazji przypadającej w  tym roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 22 wrze-
śnia, w siedzibie Muzeum Kresów w Lubaczowie otwarto wystawę czasową zatytułowaną 
„Wrzesień 1939 roku w powiecie lubaczowskim” oraz zorganizowano towarzyszącą ekspo-
zycji sesję popularnonaukową.

Po wystawie zebranych gości oprowadził kurator Dariusz Sałek. Ekspozycja składa się 
z 31 plansz, na których zamieszczono kopie plakatów, dokumentów i archiwalnych fotogra-
fii, obrazujących przebieg działań wojennych na terenie powiatu lubaczowskiego w czasie 
kampanii wrześniowej, a  także z  oryginalnych odznaczeń oraz elementów wyposażenia 
i uzbrojenia żołnierzy Wojska Polskiego. W ramach wernisażu odbył się także pokaz sprzę-
tu łącznościowego i uzbrojenia, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz Korpusu 
Ochrony Pogranicza we wrześniu 1939 r. Prezentację zorganizowali i poprowadzili Marek 
Gwoździuk i Tomasz Szczepański z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9. Pułku Piechoty Le-
gionów.

Ostatnim punktem programu była sesja popularnonaukowa, podczas której głos zabra-
li pracownicy rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: dr Piotr Chmielowiec 
(referat pt. Zbrodnie bojówek ukraińskich dokonane na żołnierzach Wojska Polskiego i ludności 
cywilnej jesienią 1939 r.), Tomasz Bereza (referat pt. Po kapitulacji generała Monda. Działania 
oddziałów Wojska Polskiego na terenie powiatu lubaczowskiego w trzeciej dekadzie września 
1939 roku) oraz dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Tomasz Róg (referat pt. Losy i po-
stawy ludności na terenie powiatu lubaczowskiego we wrześniu 1939 roku).

Wystawa odbyła się dzięki wsparciu rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz nadleśnictw w  Oleszycach, 
Lubaczowie i Narolu.

Wszystkich zainteresowanych historią regionu zapraszamy do obejrzenia wystawy, któ-
ra będzie czynna do końca 2019 r.

Tomasz Róg

 �Otwarcie wystawy „Wrzesień 1939 roku w powiecie lubaczowskim” w Muzeum 
Kresów w Lubaczowie

 �Pokaz sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza 
w Muzeum Kresów w Lubaczowie

 �Wystawa „Światło i cień” w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

 �Otwarcie wystawy „Światło i cień” w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

PowiatLubaczowski.info

12



Wyśpiewali cześć Maryi
Z  główną nagrodą VIII Regionalnego Przeglądu Chórów „Pieśni Maryjne” 
wyjechał w  niedzielę 20 października, z  Lubaczowa, Chór Mieszany „Deo 
Cantamus” z Tuczemp w powiecie jarosławskim pod batutą Dominiki Godzień. 
Organizatorami przeglądu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych w województwach podkarpackim i lubelskim, było Powiatowe Centrum 
Kultury w Lubaczowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu i parafia św. Stanisława 
BM w Lubaczowie. 

Celem przeglądu jest prezentacja osiągnięć chórów amatorskich, wymiana do-
świadczeń oraz pielęgnowanie tradycji śpiewania utworów o  tematyce maryjnej. 
Przegląd umożliwia ukazanie wciąż żywych tradycji chóralnych w  poszczególnych 
miejscowościach oraz skonfrontowanie przed profesjonalnym jury swoich umiejętno-
ści. Nieprzypadkowe jest miejsce konkursu – lubaczowskie sanktuarium z kopią ob-
razu Matki Bożej Łaskawej z katedry we Lwowie, przed którym śluby złożył król Jan 
Kazimierz.

W tym roku w przeglądzie, poza chórem z Tuczemp, wzięło udział siedem in-
nych chórów: Chór Mieszany „Canon” z Białobrzegów, Chór „Lucus” z Gminnego 
Ośrodka Kultury z  Łukowej, Chór Parafialny św. Józefa z  Muniny, Chór „Alba 
Cantans” z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, Chór „Magnificat” z pa-
rafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-
-Męski „Pueri Cantores Resovienses” z Rzeszowa oraz Chór Mieszany „Risoluto” 
ze Zgłobnia. Każdy z nich wykonał minimum dwa utwory, w tym jeden a capel-

la. Występom przysłuchiwało się jury w składzie: dr hab. Barbara Pazur z UMCS 
w Lublinie – specjalista w zakresie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej 
dyrygentura, chórmistrz i  dyrygent, dr Anna Marek-Kamińska – dyrektor Stu-
dium Muzyki Liturgicznej, pracownik Wydziału Muzyku Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, oraz ks. Witold Batycki z Biłgoraja – absolwent muzykologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Drugie miejsce w konkursie zajął Chór „Alba Cantans” z Rzeszowa pod pod 
batutą Kornelii Ignas, a trzecie Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Canto-
res Resovienses” z Rzeszowa, którego dyrygentem jest Marcin Florczak. Komisja 
przyznała także wyróżnienia I, II i III stopnia.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały jedną 
pieśń. W tym roku był to utwór Gaude Mater Polonia, najstarszy, obok Bogurodzicy, 
polski hymn religijny. Z krótkim koncertem wystąpił także laureat głównej nagrody, 
po czym chórzyści mogli wziąć udział w konsultacjach z jurorami.

Nagrody w przeglądzie ufundowało Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt 
Gminy Lubaczów, Burmistrz Miasta Lubaczów, Powiatowe Centrum Kultury 
w  Lubaczowie, starosta lubaczowski Zenon Swatek oraz parafia konkatedralna 
w  Lubaczowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował starosta luba-
czowski oraz biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. bp Marian Rojek.

Iwona Buczko

„Spotkanie z kulturą” na granicy województw

Od ponad 30 lat mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny spotykają się na gra-
nicy obu województw, w Moszczanicy w powiecie lubaczowskim, by przy akom-
paniamencie folklorystycznej muzyki spędzać wspólnie jedno lipcowe, niedzielne 
popołudnie. Tegoroczne „Spotkania z kulturą” odbyły się 21 lipca i  zgromadzi-
ły liczne grono miłośników regionalnej kuchni i  pieśni ludowych. Wśród nich 
znalazł się starosta lubaczowski Zenon Swatek. W spotkaniu wzięła udział także 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła, rad-
na Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna.

Organizatorami wydarzenia były Gmina Obsza i Gmina Stary Dzików, gminne 
ośrodki kultury w Obszy i Starym Dzikowie oraz Regionalne Towarzystwo Rozwo-

ju Kultury i  Sportu. Zadbano 
o  bogaty program artystycz-
ny. Na scenie wystąpiło m.in. 
Ognisko Muzyczne Dzieci 
Tadzia, solistki z  Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Starym 
Dzikowie, zespoły Radsoł, 
Gaj, Megusta i Weronika. Można było też zobaczyć pokazy tańców cygańskich, 
francuskich i brazylijskich. Dodatkowo Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały 
w konkursie kulinarnym. 

Iwona Buczko

„BezNazwy”, a z sukcesami!

Zaczęło się dość nietypowo… Grupa teatralna ,,BezNazwy”, działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju, zakwalifikowała się w br. na 40. 
jubileuszową Biesiadę Teatralną Horyniec-Zdrój 2019. Było to wielkim wyróżnie-
niem, gdyż po trzydziestu kilku latach na deskach horynieckiego teatru, pojawiła 
się nowa, miejscowa grupa teatralna. Młodzi aktorzy wystawili spektakl, który po-
wstał w ramach warsztatów zorganizowanych przez Art-Festiwal i Stowarzyszenie 
Czułego Barbarzyńcy pt. Słynny najazd niedźwiedzi na Horyniec-Zdrój. 

Spektaklem i działalnością grupy zainteresowała się jedna z mieszkanek Ho-
ryńca, obecnie mieszkająca w  Anglii, w  Northampton. Emilka odezwała się do 
nas i zaproponowała udział w ich innowacyjnym projekcie pod nazwą Inicjatywa 
Lokomotywa – Stacja Northampton. W projekt włączone było również Stowarzy-
szenie Przystanek Horyniec-Zdrój. Celem była promocja polskiej kultury, trady-
cji, sztuki i  historii wśród najmłodszego pokolenia Polonii w  Wielkiej Brytanii 
oraz współpracy kulturalnej i oświatowej między Polakami żyjącymi w kraju i za 
granicą. Projekt miał też promować wspaniałe walory kulturowe i krajobrazowe 
Polski, których doskonałą reprezentantką jest gmina Horyniec-Zdrój.

W czerwcu grupa teatralna wyjechała do Northampton ze wspomnianym spekta-
klem oraz drugim przedstawieniem pt. Wirtualni. A tak pisano o nas po wystawieniu 
obu sztuk:
O potędze kreatywności i zdolnościach adaptacyjnych grupy można by pisać bez końca 
– dość powiedzieć, że gdy wskutek niesprzyjających zbiegów okoliczności garderoba i ele-
menty scenografii wysłane z Polski nie dotarły na czas, w ciągu jednego wieczoru udało 

się – angażując przyjaciół Lokomotywy i lekko zmieniając aranżację, wzbogacając ca-
łość o nieoczekiwane rekwizyty – zapobiec tragedii, a dzięki talentom i pomysłowości 
grupy „BezNazwy” przekuć ją w ogromny sukces – ku uciesze widowni zgromadzonej 
w Vintage Retreat Northampton.

Młodzi aktorzy w bardzo pozytywny sposób zaprezentowali się poza granicami 
naszego kraju i  udowodnili, że warto spędzać czas z  teatrem, literaturą, malar-
stwem i fotografią! To oczywiście nie koniec naszej przygody z Polonią i ze sztuką!

Beata Ługowska 

 �Starosta Zenon Swatek z gośćmi zaproszonymi do 
Moszczanicy na „Spotkania z kulturą”

 �Grupa teatralna ,,BezNazwy” podczas występów w Anglii
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Filia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lubaczowie  
– rozmowa z Jerzym Borczem, dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie 
Iwona Buczko: Od września br. działa w  Lubaczowie 
zamiejscowa filia Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. Jaki teren obsługuje placówka?
Jerzy Borcz: Sekcja Zamiejscowa w Lubaczowie obsługu-
je teren powiatu lubaczowskiego. W Zasobie Własności 
Rolnej Skarbu Państwa na terenie tego powiatu pozostaje 
4245 ha gruntów, tj. 3438 działek geodezyjnych. Z tej po-
wierzchni 3640 ha znajduje się w użytkowaniu rolników, 
z którymi zawarto 499 umów dzierżawy. Ponadto, 605 ha 
(2100 działek) stanowią grunty nierozdysponowane, któ-
re KOWR sukcesywnie oferuje do sprzedaży lub dzier-
żawy.

IB: Czym zajmuje się KOWR?

Jerzy Borcz: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
realizuje zadania wynikające z  polityki państwa w  za-
kresie gospodarowania mieniem przejętym do Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Są to również zada-
nia obejmujące wdrażanie i  stosowanie instrumentów 
wsparcia rolnictwa, aktywną politykę rolną, rozwój obszarów wiejskich, poprawę 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej kon-
centracji nieruchomości rolnych, a  także zapewnienie prowadzenia działalności 
rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
Do zadań KOWR należy: gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (Zasobem WRSP), działania wynikające z ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego, nadzór nad spółkami, w tym hodowlanymi o szczególnym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej, promocja i  zwiększenie konkurencyjności polskich 
produktów rolno-spożywczych w  kraju oraz za granicą, wsparcie działań inno-
wacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym, wspieranie konsumpcji 
i propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, stabilizacja i monitorowanie 
rynków rolnych, działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), reali-
zacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, 
restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz 
transfer wiedzy, w tym gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie oraz udostęp-
nianie informacji dotyczących rynków rolnych. Cele strategiczne KOWR wpisują 
się w filary Planu dla wsi oraz cel główny Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa 2030 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IB: Powiat lubaczowski to teren typowo rolniczy. Z jakimi problemami czy po-
trzebami mogą się zwracać do pracowników filii KOWR w Lubaczowie rolnicy?

Jerzy Borcz: Podstawową działalnością Sekcji Zamiejscowej w  Lubaczowie jest 
obsługa zawartych umów dzierżawy. Dzierżawcy mogą tu składać wnioski o prze-
dłużenie umów i  inne dokumenty związane z  dzierżawą. Osoby zainteresowane 
nabyciem lub dzierżawą gruntów Zasobu mogą uczestniczyć w przetargach, które 
w tej Sekcji będą organizowane. W Sekcji można także uzyskać informacje o za-
sadach nabywania i  zbywania gruntów, wynikających z  ustawy o  kształtowaniu 
ustroju rolnego, a także poświadczyć zgodność kopii z oryginałami dokumentów 
załączanymi do wniosków o nabycie nieruchomości rolnych. Teren powiatu luba-
czowskiego to także miejsce, w  którym występuje duża liczba producentów rol-
nych uprawiających tytoń. KOWR od 2018 r. realizuje mechanizm Monitorowanie 
i  nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i  zbyciem surowca tytoniowego.  

Jego podstawowym celem jest uszczelnienie obrotu su-
rowcem tytoniowym w Polsce. Rolnicy uprawiający tytoń 
mogą zwracać się do pracowników Sekcji Zamiejscowej 
w Lubaczowie z pytaniami, składać wnioski, a także po-
zyskiwać informacje dotyczące monitorowania produkcji 
tytoniu.. Ponadto lubaczowski oddział KOWR uczestni-
czy w  działaniach promocyjnych produktów rolno-spo-
żywczych oraz promocji zdrowego odżywiania dzieci na 
terenie powiatu lubaczowskiego. W  bieżącym roku zor-
ganizował targi Polska smakuje, oraz piknik dla dzieci 
Zdrowo rosnę z KOWR w Baszni Dolnej.

IB: KOWR realizuje również „Program dla szkół” 
w roku szkolnym 2019/2020 z niemałym budżetem 238 
mln zł. Na czym polega ten program? 

Jerzy Borcz: KOWR realizuje unijny Program dla szkół, 
mający na celu promowanie wśród dzieci zdrowej die-
ty, bogatej w  owoce i  warzywa oraz mleko i  produkty 

mleczne, a także polepszenie ich nawyków żywieniowych. W programie uczest-
niczy ponad 1,8 mln uczniów, a  Polska jest jednym z  największych beneficjen-
tów programu w Unii Europejskiej. W jego ramach dzieci ze szkół podstawowych 
(klasy I–V) bezpłatnie otrzymują kilka razy w tygodniu świeże owoce i warzywa, 
soki, przeciery i zagęszczone przeciery owocowe oraz mleko i produkty mleczne. 
Dodatkowo uczestniczą także w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

IB: Powstały w 2017 r. KOWR miał wnieść wartość dodaną do polskiego rol-
nictwa i  przyczyniać się do poprawy warunków życia na terenach wiejskich. 
Czy z perspektywy ponad dwóch lat pracy się to udało?

Jerzy Borcz: Działania KOWR wszechstronnie wspierają polskie rolnictwo 
w produkcji i eksporcie żywności. O tym, że Polska smakuje KOWR przekonu-
je konsumentów w kraju i za granicą. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest 
głównym podmiotem wdrażającym instrumenty polityki promocji w  sektorze 
rolno-żywnościowym. Silna marka polskich produktów jest budowana za granicą 
pod wspólnym hasłem Polska smakuje/ Poland tastes good oraz w oparciu o ogólny 
i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna 
oraz smaczna. Działalność Krajowego Ośrodka ma także wymierne korzyści dla 
społeczności lokalnych. KOWR wspiera samorządy wszystkich szczebli, przeka-
zując nieodpłatnie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 
cele inwestycji infrastrukturalnych, służących wszystkim mieszkańcom. Ponadto 
wspiera finansowo te samorządy, które przejęły na mienie komunalne zlokalizowa-
ną w osiedlach po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych infrastrukturę 
wodną, kanalizacyjną i drogową. W okresie działania KOWRu na remonty infra-
struktury wodociągowej i drogowej na terenie powiatu lubaczowskiego udzielo-
no gminom subwencji na ponad 400 tys. złotych. Jeszcze w tym roku, w grudniu, 
przewidziane jest dofinansowanie remontu dróg osiedlowych dla jednej z gmin 
powiatu na kwotę ponad 100 tys. zł.

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała Iwona Buczko

 �Minister A. Schmidt-Rodziewicz, dyr. generalny 
KOWR Grzegorz Pięta i przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz otworzyli 
filię KOWR w Lubaczowie

Rekordowa kwesta  
w uroczystość Wszystkich Świętych 

Rekordową kwotę 8143,19 zł, o ponad 500 zł wyższą niż w zeszłym roku, udało się zebrać 1 li-
stopada podczas kwesty na cmentarzu komunalnym w Lubaczowie. Jak co roku zbiórkę do pu-
szek zorganizowało Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, a wśród kwestujących, poza 
członkami towarzystwa, znaleźli się lubaczowscy samorządowcy, społecznicy, nauczyciele, har-
cerze i uczniowie.

Dzięki datkom, w minionych latach udało się odrestaurować m.in. mogiłę powstańca styczniowego Bogdana Jastrzębca-
-Wróblewskiego, dwie XIX-wieczne kapliczki na wzgórzu cmentarnym oraz  mogiłę Obrońców Lubaczowa i Baszni Dolnej 
z 1918 r. Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków. Na ten cel Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Lubaczowskiej planuje również starać się o środki u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Marek Małecki, prezes Towarzystwa, dziękuje wszystkim lubaczowianom oraz gościom, którzy włączyli się w zbiórkę, czy 
to kwestując, czy wrzucając datki do puszki.

Iwona Buczko

 �Nagrobek na cmentarzu komunalnym 
w Lubaczowie, przykład kamieniarki 
bruśnieńskiej
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Przemijamy jak wszystko, by w ten sposób przetrwać. 
Jan Twardowski

Zbigniew Piotr Urban (1959–2019) – wieloletni nauczyciel, 
wychowawca i wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Lubaczowie

Urodził się w  1959 r. Po 
ukończeniu Szkoły Podsta-
wowej w Wólce Horynieckiej, 
rozpoczął naukę w  Liceum 
Ogólnokształcącym w Luba-
czowie. W 1978 r. zdał egza-
min dojrzałości i  podjął na 
Wydziale Filozoficzno-Hi-
storycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  Krakowie 
studia o specjalności nauczy-
cielskiej w  zakresie historii. 
W  1982 r. otrzymał dyplom 
ukończenia tej uczelni z wy-
różnieniem i  tytułem magi-
stra. Po studiach rozpoczął 
pracę w  Liceum Ogólno-
kształcącym w  Lubaczowie 
jako nauczyciel historii i wy-
chowawca. Od początku swej 
kariery zawodowej przeja-
wiał ogromne zaangażowa-

nie w życie placówki. Jego ówcześni uczniowie wspominają, że „był świadkiem 
prawdy w czasach, kiedy o wielu sprawach nie można było mówić, a on mówił”. 
W 1995 r. dyrektor liceum, Zbigniew Hypiak powierzył Mu funkcję wicedyrekto-
ra, którą pełnił do momentu przejścia na emeryturę. 

Zbigniew Urban w pamięci swoich uczniów i wychowanków pozostanie nie 
tylko jako wspaniały pedagog i rzetelny nauczyciel, potrafiący zainteresować na-
uczanym przez siebie przedmiotem, ale też człowiek o wielkiej wiedzy, którą dzielił 
się z wieloma olimpijczykami. Nam, koleżankom i kolegom z pracy, będzie bra-
kować Jego specyficznego poczucia humoru, anegdotek opowiadanych w pokoju 
nauczycielskim, Jego opanowanego podejścia do różnych spraw, z którymi często 
i bez skrępowania przychodziliśmy do Jego gabinetu na pierwszym piętrze. Dał 
się zapamiętać jako otwarty na innych – nigdy nie przeszedł bez słowa obok dru-
giego człowieka, zagadywał, uśmiechał się do dyżurującego na korytarzu nauczy-
ciela, do pań sprzątaczek, do uczniów... Wielokrotnie spędzał przerwy i „okienka” 
w pokoju nauczycielskim – interesował się naszymi sprawami zawodowymi i, bez 
nachalności, prywatnymi, opowiadał o sobie, dzielił się przemyśleniami, wiedzą 
historyczną, zasłyszanymi bądź przeczytanymi ciekawostkami z  różnych dzie-
dzin. W kontaktach z innymi był bezpośredni i przychylny, po prostu – ludzki. 

Zachowamy wspomnienie o  Nim jako o  inspirującym innych nauczycielu, 
wspaniałym wychowawcy, życzliwym koledze, wicedyrektorze wspierającym na-
uczycieli, dobrym człowieku. U wielu z nas w pamięci pozostanie taki Jego obraz 
– w gabinecie, w otoczeniu pięknie kwitnących i bujnie rosnących kwiatów, które 
kochał, pochylonego, w okularach opuszczonych na środek nosa, nad szkolnym 
planem lekcji. 

Barbara Ciechanowska , nauczycielka języka polskiego  
w LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Lubaczowie na szkoleniu w Hiszpanii
Na początku lipca ośmioosobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół w Lubaczowie 
uczestniczyła w projekcie szkoleniowym „Kreatywni nauczyciele dla innowacyjnej 
gospodarki” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkol-
nej”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Szkolenie odbywało się w  Granadzie 
w południowej Hiszpanii. Program zajęć, skoncentrowany na dynamicznym na-
uczaniu, obejmował: cykl Kolba, krzywą zapominania Ebbinghausa, model dyna-
micznej nauki Kurta Vopela, proces grupowy, fazy rozwoju grupy, role grupowe, 
typologię osobowości oraz niekonwencjonalne metody nauczania. Zdobyte w cza-
sie szkolenia umiejętności i wiedza niewątpliwie pomogą uatrakcyjnić zajęcia edu-
kacyjne w naszej szkole.

Nauczyciele uczestniczyli również w bardzo ciekawym programie kulturowym, 
w ramach którego zwiedzali zabytki Granady i okolic, w tym: Albayzin – najstar-
szą dzielnicę Granady wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO, Alhambrę – imponujący warowny zespół pałacowy, 
Sacramonte – dzielnicę, w której narodziło się flamenco, Frigilianę – najpiękniej-

szą wioskę Costa del Sol oraz jaskinię Gueva de Nerja. Każdego dnia uczestnicy 
poznawali nowe smaki andaluzyjskiej kuchni, w tym gaspacho, paellę i inne potra-
wy przyrządzane z owoców morza, których smak urozmaicały śródziemnomor-
skie przyprawy. 

Zagraniczny wyjazd szkoleniowy stwarza możliwość do nawiązania kontak-
tów z  profesjonalną kadrą szkoleniową, podniesienia umiejętności językowych 
i przełamania barier komunikacyjnych. Takich wrażeń i emocji nie jest się w sta-
nie przeżyć we własnym kraju. Zachęcamy więc wszystkich do pisania projektów 
i wyszukiwania zagranicznych ofert edukacyjnych. Cieszymy się, że to z pewno-
ścią nie ostatni międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole.

Agnieszka Pietrasiewicz-Niedźwiecka 

 �Nauczyciele ZS w Lubaczowie z certyfikatami ukończenia szkolenia

 �Nauczyciele ZS w Lubaczowie w trakcie szkolenia w Hiszpanii

 �Zbigniew Piotr Urban (1959–2019)
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Geoturystyka szansą na rozwój turystyki subregionu Roztocza
Geoturystyka jest formą turystyki w  środowisku 
naturalnym, która koncentruje się w szczególno-
ści na geologii i krajobrazie: naturalnych obiektach 
oraz procesach geologicznych i  geomorfologicz-
nych, obiektach antropogenicznych związanych 
z  naukami o  Ziemi oraz skalnych i  kamiennych 
wytworach kultury materialnej człowieka, pocho-
dzących z wykopalisk archeologicznych.

W obszarze strefy krawędziowej Roztocza, czyli 
na styku z zapadliskiem przedkarpackim, udoku-
mentowano kilkadziesiąt geostanowisk, stanowią-
cych potencjał do rozwoju geoturystyki. Już teraz 
cieszą się one największym zainteresowaniem 
turystów, którzy pragną zgłębić wiedzę z  zakre-
su nauk o Ziemi. Samo Roztocze to tektonicznie 
wyniesiony blok, oddzielony od wspomnianego 
zapadliska systemem uskoków. W  podłożu wy-
stępują utwory z  okresu górnej kredy – w  zde-
cydowanej mierze opoki margliste, margle oraz 
wapienie z  czertami. Natomiast w  wierzchnich 
warstwach zalegają utwory z okresu mioceńskie-
go, czyli czasu rozwoju Ziemi. Utwory mioceń-
skie występują w formie płatów erozyjnych różnej 
wielkości i miąższości i są zlokalizowane głównie 
w  szczytowych partiach wzniesień Roztocza. Do 
najczęściej spotykanych przykładów z tego okresu 
należą różne odmiany facjalne piaskowców i wa-
pieni.

Bogata georóżnorodność południowej części garbu roztoczańskiego pozwala 
postrzegać ten subregion jako szczególnie predysponowany do rozwoju różnych 
form geoturystyki. Odpowiednie zagospodarowanie, udostępnienie i wypromo-
wanie tych miejsc powinno przyciągać turystów zainteresowanych poznawaniem 
dziedzictwa Ziemi. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi zarówno 
potencjalnych odbiorców, jak i twórców oferty turystycznej, na walory przyrody 
nieożywionej Roztocza, w szczególności w obszarze powiatu lubaczowskiego.

Jednym z  interesujących obiektów geoturystycznych są odsłonięcia utworów 
miocenu znajdujące się w pobliżu Huty Różanieckiej. Po zachodniej stronie dro-
gi prowadzącej z tej miejscowości do Suśca zlokalizowane są dwa geostanowiska, 
w  których można zaobserwować bardzo interesujące fragmenty profili osadów 
mioceńskich. Obiekty te mają szerokość kilkudziesięciu metrów oraz wysokość 
ścian do kilkunastu metrów, gdzie odsłaniają się piaszczysto-węglanowe utwory, 
charakteryzujące się obecnością rodolitów.

Rodolity to skały złożone z rodoidów, czyli obleczonych ziaren, utworzonych 
przez krasnorosty. We wskazanych miejscach można obserwować ziarna o śred-
nicy dochodzącej do 4 cm. W utworach tych widoczne są również liczne struk-
tury sedymentacyjne, spośród których wyróżniają się warstwowania przekątne. 
W odsłonięciach możemy napotkać również warstwy z obfitymi nagromadzenia-
mi ośródek i muszli małży. Tego typu budowę warstwową bardzo często określa 
się mianem muszlowca.

Uwidocznione osady powstały w  płytkim, cie-
płym morzu mioceńskim, wypełniającym zapa-
dlisko przedkarpackie przed ok. 16 mln lat temu. 
Północna część basenu sięgająca terenów Roztocza 
była zdecydowanie płytsza od południowej, w któ-
rej osady charakteryzują się obecnością skał piasz-
czystych i wapiennych, bogatych w skamieniałości. 
Świadczą one o bujnym życiu i bogactwie form, któ-
re istniały w tym ciepłym i płytkim morzu. 

Z  partii szczytowych wału Huty Różanieckiej 
roztacza się wspaniała panorama z  rozległym wi-
dokiem na Wapielnię (387 m n.p.m.), najwyższe 
wzniesienie na Roztoczu Środkowym. Natomiast 
w  kierunku południowym możemy podziwiać 
kompleks leśny Puszczy Solskiej. Przez Hutę Ró-
żaniecką biegnie także jeden z  najpiękniejszych 
szlaków Roztocza – szlak niebieski, prowadzący 
od Suśca przez „Kościółek”, Rezerwat nad Tanwią, 
Rybnicę, i  z powrotem do Suśca. W  Hucie Róża-
nieckiej warto zobaczyć ruiny cerkwi greckoka-
tolickiej z 1835 r., która została spalona w 1943 r. 
Otacza ją cmentarz przycerkiewny z  zachowany-
mi, pochodzącymi z  ludowego ośrodka kamie-
niarskiego w Starym Bruśnie nagrobkami. Są one 
świadectwem wykorzystania wapieni i piaskowców 
mioceńskich jako materiału kamieniarskiego. 

Opisywany obszar Huty Różanieckiej, z  uwa-
gi na liczne występowanie utworów miocenu 
z  unikalnymi strukturami sedymentacyjnymi, 

uwzględniony jest w projekcie Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. Zgodnie 
z praktyką funkcjonowania geoparku podstawowym elementem edukacji geolo-
gicznej, przyrodniczej i  historyczno-kulturowej są trasy edukacyjne. W  obrębie 
wyznaczonych obiektów geoturystycznych zaprojektowano trasę dydaktyczną „Po 
dnie morza mioceńskiego”. Okolice Huty Różanieckiej są obszarem o dużej liczbie 
potencjalnych atrakcji geoturystycznych, które wciąż czekają na pełne odkrycie, 
zarówno przez twórców oferty geoturystycznej, jak i przez turystów. Niezbędnym 
działaniem, które musi się jednak dokonać, aby to się stało, powinno być udostęp-
nienie i odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz zamontowanie stosownych 
tablic informacyjnych. Duże zróżnicowanie tematyczne stanowisk implikuje moż-
liwość prezentacji szerokiego wachlarza zagadnień z zakresu nauk o Ziemi.

Rozwój geoturystki daje możliwość zwiększania ogólnej atrakcyjności tury-
stycznej Roztocza. W sytuacji kiedy ruszają prace nad strategią „marki turystycz-
nej subregionu Roztocza”, należałoby zintensyfikować działania, których celem 
byłoby powstanie nowej infrastruktury turystycznej, w tym geoturystycznej. Po-
mogłoby to z pewnością w zwiększeniu ruchu turystycznego na Roztoczu, w tym 
w jego podkarpackiej części, w granicach powiatu lubaczowskiego. 

Bogdan Skibiński

„Podróże z Góralem” na Ziemi Lubaczowskiej
„Podróże z Góralem” to cykliczny program telewizyjny, emitowany od czterech lat w ogólnopolskim paśmie 
TVP3 oraz TVP3 Kraków. Tytułowym Góralem jest pochodzący z Zawoi Piotr Jezutek, który wędrując po naj-
bardziej urokliwych zakątkach Polski – smakując lokalnych potraw, zwiedzając najpiękniejsze zabytki, a także 
poznając lokalne tradycje i obyczaje – zachęca do ich odwiedzenia przez turystów. A wszystko to z góralską 
werwą, uśmiechem i przede wszystkim na wesoło!

Na początku sierpnia na antenie wyemitowano odcinek, który wcześniej nakręcono w podkarpackiej części 
Roztocza – na Ziemi Lubaczowskiej. Na lubaczowskim rynku Góral spotkał się ze wicestarostą powiatu luba-
czowskiego Pawłem Głazem, z którym rozmawiał o walorach turystycznych regionu, ciekawostkach z nim 
związanych oraz o  jego wielokulturowej i wielonarodowej historii. Góral odwiedził także Muzeum Kresów 
oraz Zespół Cerkiewny w Radrużu. Z Lubaczowa udał się do gminy Narol, w której spotkał się z samorządow-
cami i regionalistami, oraz do uzdrowiskowej gminy Horyniec-Zdrój.

Jeżeli komuś nie udało się obejrzeć odcinka – nic straconego. Wciąż jest on dostępny na stronie programu 
(www.podrozezgoralem.pl) oraz na profilu „Podróże z Góralem” na Facebooku.

Iwona Buczko 
 �Góral w odwiedzinach w Muzeum Kresów w Lubaczowie

 �Klif Morza Mioceńskiego

 �Muszle przegrzebków oraz rodoity z epoki miocenu


