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Jubileusz 25-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dobrzechowa
W sobotnie popołudnie, 26 maja
2012 r., w budynku Zespołu Szkół w
Dobrzechowie odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa. Wzięli
w nim udział członkowie Towarzystwa, wśród których nie zabrakło
honorowych członków TPD: Jego
Ekscelencji ks. biskupa dr Jan
Niemca oraz ks. infułata Józefa
Sondeja. Uroczystość zaszczycili
swoją obecnością także zaproszeni
goście: ks. prałat Tadeusz Załączkowski i ks. proboszcz Maciej Figura oraz zastępca Burmistrza
Strzyżowa pan Waldemar Góra i
prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej pani Marzena
Dubiel.
Program jubileuszowego spotkania obejmował: referat o powstaniu i działalności Towarzystwa
Przyjaciół Dobrzechowa (publikujemy go poniżej) połączony z prezentacją multimedialną, okolicznościową część artystyczną w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu
Szkół w Dobrzechowie oraz wystąpienia zaproszonych gości i członków Towarzystwa. Spotkaniu, któremu przyświecało hasło „Innej
takiej ziemi nie ma na świecie”, towarzyszyła skromna wystawa obrazująca działalność TPD.
Idea powołania w naszej miejscowości stowarzyszenia regionalnego została przedstawiona publicznie 26 października 1986 r. w czasie
zebrania wiejskiego, na którym
mieszkańcy wsi wysłuchali podsumowującego sprawozdania z działalności Komitetu Obchodów 800-lecia
Dobrzechowa. Zebranie wiejskie,
akceptując propozycje Komitetu,
postanowiło: „Dla prowadzenia dalszej działalności, a przede wszystkim
społeczno-kulturalnej, powołać Towarzystwo, którego nazwę określą
członkowie i zarząd”. Tak więc powstanie Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa było konsekwencją obchodów 800-lecia naszej wsi, które
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miały miejsce w latach 1984 – 1985. Było także rezultatem szczególnego
zainteresowania się w tym okresie historią Dobrzechowa oraz wynikało z
pragnienia dalszego rozwijania działalności dla dobra społeczności lokalnej.
Od listopada 1986 r. do maja 1987 r. trwały przygotowania do I
Walnego Zebrania członków-założycieli nowej organizacji. Lista ich
obejmowała 34 nazwiska mieszkańców Dobrzechowa i naszych rodaków,
którzy zgłosili na deklaracjach chęć przynależności do nowego dobrzechowskiego stowarzyszenia.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły dobrzechowskiej

Uczestnicy uroczystości 25-lecia TPD

Zebranie założycielskie odbyło się 3 maja 1987 r. w budynku Szkoły
Podstawowej w Dobrzechowie. Członkowie-założyciele uchwalili Statut, w
którym przyjęto nazwę organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa.
Następnie przyjęto program działania na 3 lata oraz dokonano, zgodnie ze
statutem, wyboru władz Towarzystwa. Do pierwszego Zarządu zostali
wybrani: Tadeusz Śliwa jako prezes, Adam Szetela i Antoni Wójcik –
wiceprezesi, Czesława Szetela – sekretarz, Bolesław Korkus – skarbnik, Rokwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

ŻYCIE DOBRZECHOWA

man Dziadek, Jan Piękoś, Mieczysław Szetela i Kazimiera Wójcik –
członkowie. Dokonano także wyboru
Komisji Rewizyjnej, w skład której
weszli: Henryk Bryś, Anna Śliwa i
Kazimierz Michalski, oraz Sądu Koleżeńskiego, w którym znaleźli się:
Augustyn Godek, Adam Stachura i
Helena Pietryka. W następnych kadencjach następowały zmiany w
składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa zostało zarejestrowane w
Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie
29 czerwca 1989 r. Od tej pory posiada osobowość prawną.
Główne cele działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa to: rozwijanie działalności
społeczno-kulturalnej, angażowanie
mieszkańców w działalność na rzecz
rozwoju wsi i regionu, popularyzacja
wiedzy o Dobrzechowie i ziemi
strzyżowskiej, ochrona zabytków i
pamiątek przeszłości oraz inicjowanie i organizowanie uroczystości
patriotycznych.
Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez: inicjowanie różnych
form pracy społeczno-kulturalnej,
organizowanie odczytów, pogadanek,
wystaw i imprez kulturalno-oświatowych, popieranie rodzimej twórczości
artystycznej, inicjowanie wydawnictw podejmujących problematykę
wsi i regionu, roztaczanie opieki nad
zabytkami, współpracę ze szkołą
dobrzechowską, naszą parafią oraz z
samorządem i organizacjami lokalnymi.
Działalność TPD ma wymiar
czysto społecznikowski i opiera się
na pracy wolontariuszy. Obecnie
nasze Towarzystwo liczy 42 członków (w tym 3 honorowych, 38 zwyczajnych i 1 wspierającego).
Niestety, wielu członków Towarzystwa odeszło od nas na wieczny
spoczynek. Szczególne zasługi dla
działalności organizacji mieli śp.:
Tadeusz Śliwa, Teresa Szetela-Zaucha, Antoni Wójcik i Kazimierz
Wojtuń.
Przez 25 lat swojej działalności
nasze Towarzystwo podjęło wiele
mniej lub bardziej znaczących działań, a wszystkie one służyły naszej
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

wsi i jej mieszkańcom, zaś w sposób pośredni ziemi strzyżowskiej, której,
jak sądzimy, ważnym elementem jest Dobrzechów. Chcemy przypomnieć
tylko najważniejsze z nich.
Nasze Towarzystwo było inicjatorem i głównym organizatorem budowy
w Dobrzechowie pomnika poświęconego rodakom poległym i walczącym o
wolność ojczyzny w wojnach 1914–1918, 1920, 1939–1945. Wybudowanie
tego okazałego granitowego pomnika znajdującego się obok budynku szkoły
było spełnieniem testamentu poprzednich pokoleń, gdyż kamień węgielny
pod jego budowę został wmurowany w 1938 r., ale wybuch drugiej wojny
światowej, a następnie okres komunistyczny uniemożliwiły wcześniejsze
jego wzniesienie. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia monumentu miała
miejsce 11 listopada 1993 r. w 75. rocznicę odzyskania niepodległości.

Uczestnicy uroczystości jubileuszowej

Fot. (3) Jacek Grodzki

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa od 1997 r. jest wydawcą
Kwartalnika Społeczności Dobrzechowskiej „Życie Dobrzechowa”. Charakter naszej gazety został określony już w pierwszym numerze w artykule
redakcyjnym skierowanym do czytelników i mieszkańców naszej miejscowości nakreślającym tematykę zamieszczanych artykułów. Miały one
zawierać opis życia wsi i regionu oraz działalności organizacji i instytucji
wiejskich, a także ukazywać historię wsi i regionu, przedstawiać postacie
ludzi wybitnych i zasłużonych dla naszej małej ojczyzny. Czasopismo miało
tworzyć swoistą kronikę życia w Dobrzechowie oraz jeszcze mocniej
zintegrować społeczność dobrzechowską. W ciągu prawie 15 lat wydawania
naszej gazety ukazało się 58 numerów kwartalnika, o objętości od 12 do 20
stron i nakładzie od 200 do 300 egzemplarzy. Dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Towarzystwo doprowadziło do wzniesienia w najwyższym punkcie Dobrzechowa 9-metrowego dębowego Krzyża Jubileuszowego. Uroczystość jego poświęcenia odbyła się 11 listopada 2000 r.
Dzięki własnym środkom finansowym i pracy społecznej naszych
członków cokół pomnika 800-lecia Dobrzechowa, znajdujący się przed
Domem Ludowym, został obłożony w 2001 r. płytami granitowymi, a w
roku następnym teren wokół niego wyłożono kostką brukową.
Dbając o zabytki Dobrzechowa, TPD w latach 2001–2002 prowadziło
wśród mieszkańców wsi i rodaków rozsianych po Polsce zbiórkę pieniężną
na konserwację zabytkowego XVII wiecznego Obrazu Matki Bożej Dobrzechowskiej, znajdującego się w kościele parafialnym. Po zakończeniu
renowacji wydaliśmy drukiem reprodukcję obrazu Matki Bożej Dobrzechowskiej, co przyczyniło się do popularyzacji Jej wizerunku.
W 2003 r. TPD uczestniczyło w organizacji obchodów „Święta Dobrzechowskiej Szkoły” z okazji 400-lecia szkolnictwa w Dobrzechowie,
100-lecia budynku starej szkoły, 50-lecia wybudowania obecnej oraz 303
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lecia nadania szkole imienia Hugona
Kołłątaja i wręczenia sztandaru.
Nasze Towarzystwo ufundowało pamiątkową tablicę na budynku starej
szkoły oraz organizowało zbiórkę
funduszy na zakup okolicznościowej
tablicy umieszczonej w budynku
obecnej szkoły.
Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa jest wydawcą drugiego wydania książki „Dzieje Dobrzechowa.
Opowieść o rodzinnej wsi” autorstwa
Tadeusza Szeteli. Ta poszerzona
monografia, która ukazała się w 2003
r., obok pięknej szaty graficznej,
zawiera materiały usunięte przez
cenzurę w pierwszym wydaniu w
1981 r. Zawiera również, w stosunku
do poprzedniego, większą ilość fotografii oraz dodatkowe informacje w
przypisach.
W maju 2007 r. obchodziliśmy
20-lecie Towarzystwa Przyjaciół
Dobrzechowa oraz 10-lecie gazety
„Życie Dobrzechowa”. Z tej okazji
odbyło się uroczyste spotkanie członków Towarzystwa i redakcji gazety
oraz zaproszonych gości.
W latach 2007–2009, dzięki staraniom i finansowaniu przez TPD,
została dokonana gruntowna renowacja prawie stuletniego pomnika Powstania Styczniowego znajdującego
się na cmentarzu parafialnym w Dobrzechowie.
W 2009 r. miały miejsce uroczyste spotkania z honorowymi członkami TPD: z ks. infułatem Józefem
Sondejem oraz z ks. prof. Ludwikiem
Grzebieniem, którym wcześniej
Walne Zebranie naszych członków
nadało ten tytuł.
Towarzystwo było pomysłodawcą i fundatorem tablicy pamiątkowo-informacyjnej umieszczonej w
2010 r. na frontowej ścianie kaplicy
znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Dobrzechowie. Zawiera
ona następującą treść: „Kaplica
cmentarna ufundowana w 1834 roku
przez Franciszka Ksawerego Skrzyńskiego. W podziemiach kaplicy spoczywają prochy rodu Skrzyńskich i
Koźmianów. Niech odpoczywają w
pokoju. Dobrzechów A.D. 2010”.
Także w 2010 r. zleciliśmy wykonanie renowacji płyty nagrobnej na
krypcie grobowej Rodziny Micha4

łowskich. Prace polegały na czyszczeniu płyty kamiennej wraz z jej
otoczeniem, a także odtworzeniu na niej, masą piaskową, znajdujących się
tam ubytków.
11 kwietnia 2010 r. Towarzystwo było współorganizatorem uroczystości
na Starym Kościelisku w Dobrzechowie, w czasie której zostały posadzone i
poświęcone sadzonki dwóch drzewek: dębu katyńskiego w 70. rocznicę
zbrodni katyńskiej, poświęconego porucznikowi Franciszkowi Mijalowi –
dobrzechowianinowi zamordowanemu przez Sowietów w kwietniu 1940
roku w Katyniu, oraz świerku jako drzewka papieskiego, wyhodowanego z
nasion poświeconych przez papieża Benedykta XVI, posadzonego w 5. rocznicę śmierci naszego papieża bł. Jana Pawła II.
Dzięki inicjatywie i działaniom Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa
polegającym na zbiórce funduszy wśród parafian dobrzechowskich i naszych
rodaków, w 2010 r. wykonany został na cmentarzu parafialnym w
Dobrzechowie nowy grobowiec śp. ks. proboszcza Wawrzyńca Szawana.
Zatroszczyliśmy się również o renowację nagrobka śp. ks. proboszcza
Feliksa Buchwalda.
Nasze Towarzystwo organizowało szereg prelekcji i spotkań m.in. z
archeologiem Antonim Lubelczykiem na temat „Pradziejów Ziemi
Strzyżowskiej” oraz z ks. prof. Ludwikiem Grzebieniem dotyczących Jego
dorobku naukowego i stanu badań nad dziejami parafii dobrzechowskiej, a
także z ks. dr. Ireneuszem Folcikiem na temat kaznodziejstwa ks. bp. Karola
Fischera, proboszcza dobrzechowskiego z końca XIX wieku i budowniczego
naszego kościoła.
Od wielu już lat Towarzystwo razem z Kołem Gospodyń Wiejskich
organizuje w okresie bożonarodzeniowym spotkania opłatkowe dla swoich
członków oraz wszystkich chętnych mieszkańców Dobrzechowa.
Corocznie wraz ze szkołą dobrzechowską organizujemy dla uczniów
konkursy dotyczące historii i współczesności naszej wsi i parafii, a dla
zwycięzców fundujemy nagrody.
Prowadzimy swoją biblioteczkę, w której gromadzone są czasopisma i
wydawnictwa regionalne.
Z satysfakcją możemy odnotować, że naszą działalność doceniły władze
Powiatu Strzyżowskiego, przyznając Towarzystwu Przyjaciół Dobrzechowa
w 2007 roku nagrodę honorową w kategorii „Kultura, Sztuka, Oświata,
Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, a w 2010 r. „Nagrodę za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”.
Sądzimy, że Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa przez 25 lat
działalności dobrze realizuje swoje zadania i cele statutowe oraz dba o
zachowanie dziedzictwa kulturowego naszej wsi i rozwój społeczny jej
mieszkańców, wpisując się pozytywnie w dzieje naszej małej ojczyzny.
Prezes TPD Jacek Grodzki
Maria Adamska

Miłość!
Miłość – to wielkie słowo
tak często niedoceniane
z wielu ust wyrzucane – tak bardzo poniewierane.
Życie jest wielką miłością – popatrzmy sercem w serce,
czy bez miłości możesz zbudować swoje szczęście?
Popatrzmy w oczy dziecka, które tak ufnie spogląda,
czy możesz temu zaprzeczyć, że ono miłości żąda?
Miłość matczyna tak wielka, a tak bezinteresowna,
potrafi cierpieć z miłości – niczego w zamian nie żąda.
Nie depczmy takiej miłości.
Niech się rozwija w nas.
Wszak bez miłości życie – to pustka, stracony czas.
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)
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2012 – rokiem ks. Piotra Skargi
Z woli Sejmu Rzeczypospolitej
obecny rok jest poświęcony pamięci
ks. Piotra Skargi - wielkiego polskiego patrioty, kaznodziei, pisarza
i opiekuna ubogich. 27 września
2012 roku minie 400 lat od śmierci
tej wyjątkowej postaci. We wszystkich większych miastach Polski,
Białorusi, Litwy czy Łotwy odbywają się konferencje naukowe i
uroczystości poświęcone jego zasługom dla poszczególnych miast i
państw.
Dla potomnych ks. Skarga pozostał znany jako wielki pisarz - autor
wielu dzieł, z których szczególnie
„Żywoty świętych” były przez wieki
najbardziej poczytną książką, wznawianą po dziś dzień, kształtującą
wzorce życia i postępowania Polaków
oraz dbałość o piękny ojczysty język.
Był patriotą – jego Kazania sejmowe – dziś tylko lektura szkolna,
wzywające do zgody narodowej i
jedności w budowaniu własnego państwa, stanowiły dla współczesnych
mu ludzi drogowskaz umiłowania
Ojczyzny, kochania polskiej ziemi,
służenia jej aż do krwi przelania.
Skarga wydał zresztą kilka wielkich
tomów swoich kazań, wznawianych
do XX wieku, na których kształtowało się całe polskie kaznodziejstwo,
na nich doskonalił się przez wieki
polski język literacki.
Był obrońcą ubogich i uciśnionych. Założone przez niego Bractwo
Miłosierdzia Bożego i różne „pobożne banki”, zakładane w polskich
miastach, wspomagały biedaków i
sieroty, zabezpieczały przed lichwiarstwem. Słowem i piórem zabiegał
szczególnie o polepszenie losu chłopów i mieszczan, tych „robaczków
ziemskich” - jak pisał, tych najbardziej zapracowanych, ale też najbardziej zasłużonych dla istnienia i pomyślności państwa. Słusznie więc
zyskał sobie sławę „Ojca ubogich”.
Był działaczem kościelnym. Z
pomocą króla Stefana Batorego zakładał katolickie szkoły na wschodnich kresach państwa, przybliżał narody słowiańskie ku zachodniej kulturze, dążył słowem i piórem do zbliżekwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

nia katolików i prawosławnych, do
jedności Kościoła pod jednym pasterzem. To tylko najważniejsze pola
jego działania.
W ciągu wieków zrodził się kult
ks. Piotra Skargi, szczególnie w latach
zaborów był on dla rodaków „prorokiem” odrodzenia Ojczyzny, jej niezawisłości, pisano na jego cześć utwory i układano osobne litanie. Uważany
był powszechnie za świętego, choć
nigdy nie został nim ogłoszony. Olbrzymi dorobek literacki, liczne opracowania dotyczące jego życia i twórczości, dyskusje o jego celach i wizjach, nie sprzyjały nakreśleniu spójnego obrazu tego wielkiego człowieka, kapłana i jezuity, podaniu prostego
wzorca jego postępowania. Ale dla
potomności pozostawał świętym,
choć bez „aureoli”. Mówił o tym papież Jan Paweł II, stawiając ks. Skargę za wzór postępowania współczesnemu pokoleniu w swej odrodzonej
Ojczyźnie.
Pozornie ks. Skarga niewiele miał
wspólnego z Dobrzechowem. Bywał i
działał pod koniec XVI wieku w wielkich miastach Rzeczypospolitej – we
Lwowie jako kanonik katedralny, w
Wilnie na Litwie jako pierwszy rektor
Uniwersytetu, w Rydze na Łotwie i
Połocku na Białorusi, gdzie zakładał
pierwsze szkoły wyższe, w Warszawie i Krakowie, gdzie jako królewski
kaznodzieja urabiał sumienia królów i
parlamentarzystów oraz oddawał się
opiece nad ubogimi i sierotami.
A jednak na lekturze pism ks.
Skargi, szczególnie jego Żywotów
świętych, wzorowali się nasi wielcy
duszpasterze – ks. Feliks Buchwald
czy ks. Józef Fischer – ukazując naszym przodkom, tu nad Wisłokiem,
ideały Polaka i katolika. Niektóre
kazania o polskich świętych patronach, w tym o św. Stanisławie, były z
mistrzostwem naśladowaniem obrazów odmalowanych wcześniej przez
królewskiego kaznodzieję. Jego dzieła
kształtowały cały religijny i kulturalny
klimat tej parafii. Zniszczony już
ciągłym czytaniem egzemplarz Żywotów przekazał ks. Buchwald bibliotece jezuitów w Starej Wsi.

Piotr Skarga jako rektor Akademii Wileńskiej

Wspomniani proboszczowie podtrzymywali też pamięć o Skardze
wśród swoich parafian. Pan Tadeusz
Szetela zapamiętał na całe życie i
opisał ten okres, kiedy przy dobrzechowskim kościele rodziły się pierwsze chóry i kapele kościelne, powstawały stowarzyszenia społeczne i kulturalne, pierwsze biblioteki. W oparciu o szkołę rodziła się pod zaborami
pełna świadomość narodowa. Tu, w
Dobrzechowie, ze szczególnym pietyzmem obchodzono też sto lat temu, w
1912 roku, trzechsetlecie śmierci ks.
Piotra Skargi. Pan Szetela podaje
nawet zapamiętaną pieśń, jaką z tej
okazji śpiewano: „Skargo, danyś nam
od Boga... Płyń, pieśni polska, na
cześć twego syna...”.
Niech to krótkie wspomnienie o
ks. Skardze będzie hołdem złożonym
wielkiemu Polakowi, który swoją
działalnością i dziełami docierał do
rodaków we wszystkich zakątkach
kraju, również tu nad Wisłokiem.
Będąc w Krakowie, warto zaglądnąć
do krypty pod kościołem św. Piotra i
Pawła przy ulicy Grodzkiej, gdzie
znajduje się często odwiedzany sarkofag z ciałem ks. Skargi, a obok niego
powstaje obecnie mauzoleum wielkich Polaków - swoisty panteon narodowy. Bez świadomości historycznej
o wielkiej przeszłości narodu nie
można bowiem budować świetności
przyszłych pokoleń.
Ks. prof. Ludwik Grzebień
5
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Wspomnienia o śp. ks. Wawrzyńcu Szawanie
w 50. rocznicę śmierci

Portret Ks. Wawrzyńca Szawana znajdujący się w kościele dobrzechowskim

Ks. Wawrzyniec Szawan urodzony w 1887 r. w Sieteszy został
wyświęcony na kapłana w Przemyślu
w 1912 r. Stanowisko proboszcza
otrzymał stosunkowo szybko, bo już
po siedmiu latach kapłaństwa, w 1919
r., w sławnej parafii Dobrzechów.
Mówiono, że po 5 latach kapłaństwa
biskup Pelczar proponował mu stanowisko zaszczytne i odpowiedzialne
- ojca duchownego kleryków w Seminarium Duchownym w Przemyślu,
on jednak wymówił się od tej funkcji.
Kiedy po święceniach kapłańskich znalazłem się w sierpniu 1939 r.
we Frysztaku, poznałem osobiście
Księdza Szawana, ponieważ Frysztak
i Dobrzechów należały do tego samego strzyżowskiego dekanatu. Od
starszych księży w dekanacie usłyszałem wiele pochwał na temat Księdza Szawana. Wszyscy wypowiadali
się o nim w samych superlatywach.
Pracując przez 6 lat w dekanacie
strzyżowskim, wielokrotnie odwiedzałem Dobrzechów z racji odpustów
oraz spowiedzi odpustowych i wielkanocnych. Często przebywałem w
towarzystwie tego niezwykłego człowieka również jako katecheta w
Strzyżowie po przeniesieniu mnie w
1945 r. do tego miasta.
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Zawsze z wielkim podziwem
patrzyłem na ks. Szawana. Ujmowała
mnie jego wielka kultura bycia na
plebanii - gdzie panował ład i urzekająca gościnność. Piękny, wielki, w
porównaniu z tymi w innych parafiach, kościół był jego oczkiem w
głowie. Kochał tę świątynię, otaczał ją
wielką troską, a nabożeństwa odprawiane przez niego miały zawsze uroczysty charakter. W rozmowie z ks.
Szawanem uderzała jego ogromna
wiedza z dziedziny teologii i nie
tylko. Posiadał wiele wiadomości z
zakresu astronomii oraz zadziwiał
doskonałą znajomością literatury
starożytnej i polskiej. Pewnego razu
wręczył mi własne tłumaczenie hymnów brewiarzowych z języka łacińskiego na polski w formie poetyckiej.
Dla swoich współpracowników był
ojcowsko opiekuńczy, a równocześnie
wymagający. Swoje wielkie serce
okazał podczas wojny, kiedy w Dobrzechowie znalazło schronienie
wielu wysiedlonych z Poznańskiego i
północnych terenów Polski. Ks. Szawan, który prowadził wielkie gospodarstwo rolne, obdarowywał wysiedleńców bardzo hojnie, żywił wprost
całe rodziny. W tym czasie kiedy
Polska była w niewoli pod okupacją
hitlerowską, a potem sowiecką,
Ksiądz Wawrzyniec okazał się wielkim Patriotą, który jako duszpasterz
rozpalał miłość do Ojczyzny swoimi
kazaniami, a ponadto wspomagał
akcję zbrojną przeciwko okupantom,
wspierając materialnie żołnierzy podziemia, których gościł u siebie na
plebanii wielokrotnie.
Tak czyniło zresztą bardzo
wielu księży polskich, z których 20%
przepłaciło swą działalność życiem.
Dwa na dwadzieścia tysięcy księży
zginęło w obozach koncentracyjnych,
zostało rozstrzelanych lub zamęczonych w więzieniach. Na szczęście
ogromna większość Polaków stanęła
do walki z okupantami, czy to stawiając im bierny opór, czy też podejmując walkę zbrojną w trzech armiach: tej pierwszej utworzonej przez

generała Władysława Sikorskiego we
Francji, drugiej - wyprowadzonej z
Rosji przez generała Władysława
Andersa, i trzeciej - największej, która
zrodziła się na ziemiach polskich już
w 1939 r. jako Służba Zwycięstwu
Polski, przemieniona wkrótce na
Związek Walki Zbrojnej i wreszcie
zreorganizowana przez generała Władysława Sikorskiego w 1942 r. i nazwana Armią Krajową - pod koniec
wojny liczyła blisko 400 tysięcy żołnierzy.
Mimo tak niezwykłego patriotyzmu, w narodzie polskim znaleźli
się też ludzie marni, słabi, zdrajcy,
których nazwano konfidentami. Oni
właśnie zdradzili ks. Szawana, donosząc okupantom sowieckim, że
wspomaga on i gości u siebie na plebanii wspaniałego żołnierza z podziemia, który nie ujawnił się komunistom, majora wojska podziemnego
Józefa Cieślę. UB wtargnęło na plebanię, nastąpiła rewizja, przesłuchano
służbę, a następnie aresztowano ks.
Szawana. Znalazł się on na Zamku
Rzeszowskim w szponach wrogów
Polski, Pana Boga i Kościoła. Można
sobie wyobrazić, co wycierpiał ten
szlachetny starszy Kapłan. Skazujący
wyrok, pobyt w więzieniu, odebrały
mu zdrowie i przyspieszyły śmierć. O
jego patriotyzmie i wielkim umiłowaniu Ojczyzny dał świadectwo również
jego bratanek ks. Florian Szawan,
zakonnik saletyński, który był kapelanem Armii Krajowej.
Dobrzechów ma wiele powodów, aby cieszyć się swoją historią i
szczycić się wielkimi ludźmi, którzy
wyszli z tej wsi albo służyli jej swoją
pracą. Wymienię tylko trzech spośród
nich: podkomorzy papieski Feliks
Buchwald, poseł do Parlamentu Wiedeńskiego, proboszcz parafii Dobrzechów; biskup Karol Fischer - budowniczy kościoła w Dobrzechowie;
ksiądz Wawrzyniec Szawan, Wielki
Proboszcz - patriota z okresu drugiej
wojny światowej.
Ks. Infułat Józef Sondej
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Historia powstania i działalności Cegielni
w Dobrzechowie
(część 1)

Hrabia Roman Michałowski prowadził rozmowy z proboszczem parafii Dobrzechów ks. Feliksem Buchwaldem o budowie murowanego
pałacu oraz nowego kościoła. Proboszcz zachęcał również do postawienia cegielni, która znajdowałaby
się blisko nowo wznoszonych obiektów, a równocześnie dawałaby zysk
finansowy na wsparcie proponowanych inwestycji. Hrabia Michałowski
konsultował się w tej sprawie z panem
Janem Kosielskim, profesorem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Lwowskiego na Wydziale Budownictwa i Materiałów Budowlanych w
Katedrze Materiałów Ceramicznych
Wyrobów Glinianych, oraz innymi
osobami we Lwowie, które znały się
na produkcji cegły, dachówki oraz
gąsiorów. Następnie zaprosił profesora do Dobrzechowa. Ten po przybyciu do naszej miejscowości i zapoznaniu się z terenem, na którym miała
powstać cegielnia, zbadał próbki
ziemi wydobyte łopatami przez pracowników dworskich i wskazał miejsce do budowy zakładu znajdujące się
po lewej stronie drogi prowadzącej na
żwirowisko. Projekt cegielni polowej
ręcznie wykonywanej produkcji z
piecem do wypału cegły, dachówki i
gąsiorów wykonał projektant lwowski
Aleksander Schaeider. Na jego podstawie wzniesiono budynek, w którym odbywała się produkcja, a także
mieściła suszarnia do suszenia materiałów o obłożeniu 50 000 sztuk j.c.
Chciałbym dodać, że hrabia Michałowski na budowę kościoła podarował
bezpłatnie pochodzące z dobrzechowskiej cegielni: cegłę, dachówkę oraz
gąsiory. Cegłę przeznaczoną na ten
szczytny cel dostarczano w okresie od
lata 1888 r. do jesieni 1890 r., w 1891
r. zaś sprowadzono dachówkę oraz
gąsiory. Cegła pochodząca z cegielni
była lśniąca i trwała jak granit, dachówka i gąsiory również były specjalnej klasy. Z tych materiałów został
wybudowany pałac Michałowskich
projektu Teodora Talowskiego, który
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

uległ spaleniu w 1915 r. a materiał z
jego rozbiórki został wykorzystany do
budowy kościoła w Niewodnej.
Ponieważ cegielnia dawała niezłe
zyski, za namową proboszcza parafii
Dobrzechów ks. Karola Fiszera i po
konsultacji z profesorami lwowskimi
hrabia postanowił wybudować zakład
w pełni zmechanizowany o napędzie

szów – Jasło. Uważano ją bowiem za
element strategiczny, wybudowany
przez Austryjaków w roku 1890,
łączący linię Kraków - Lwów przez
Przemyśl z linią Jasło – Krosno –
Sanok – Zagórz - Wiedeń i Krościenko - Przemyśl – Lwów. Aby móc
postawić swą cegielnię obok tego
strategicznego węzła kolejowego,

Władysław hr. Michałowski

parowym, najnowocześniejszy jak na
ówczesne czasy. W celu uzyskania
stosownych zezwoleń udał się on do
Lwowa. Tam wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak dużej cegielni z zastrzeżeniem, że powstanie
ona obok torów kolejowych linii Rze-

hrabia musiał otrzymać zgodę ministra wojny (obrony). Uzyskał ją
16.10.1895 r. Wtedy można było
przystąpić do prowadzenia rozmów z
projektantami i wykonawcami. Po
konsultacji z doradcami lwowskimi
do realizacji inwestycji została wy7
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brana firma niemiecka o nazwie
„Keller Brauerartikel Maschinenole,
Maschinenriemen,
Ohlauerstr.42”,
która przedstawiła najlepszą ofertę
kosztowo-techniczną. Zresztą była to
marka znana w całej Europie. Kredytu
zobowiązały się udzielić hrabiemu:
Krakowski Bank Gospodarki Krajowej oraz Bank Galicyjski z siedzibą w
Krakowie. Nie udało się ustalić, o
jaką kwotę chodziło. Prace
budowlane zostały rozpoczęte w
kwietniu 1896 r. po Wielkanocy,
po przedstawieniu przez firmę
Keller projektu cegielni i
zatwierdzeniu go przez hrabiego
Michałowskiego i jego doradców
z Uniwersytetu Lwowskiego.
Wybudowano:
 dwa piece kręgowe 1, 2
systemu Hoffmanowskiego do
wypału cegły, każdy o
pojemności jednorazowo 150 000
i 100 000;
 dwa kominy o wysokości 50 i
45 m. Budynek kotłowni o
powierzchni 110 m2 i komin o
wysokości 32 m;
 halę maszyn pras 1, 2, 3, 4 i
warsztatów o powierzchni 255,2
m2;
 ślusarnię o powierzchni 150
m2;
 warsztat tokarski o
powierzchni 70,2 m2;
 odlewnię gipsową powierzchnia 75 m2;
 magazyn techniczny,
powierzchnia 60 m2;
 kaflarnię (długość 30 mb,
szerokość 15 mb, wysokość
komina 15 mb);
 suszarnię parową nr 1, 45komorową, o pojemności 90 000
sztuk dachówki;
 halę maszyn parowych powierzchnia 180 m2;
 suszarnię nr 2 na pustki i
dachówkę - powierzchnia 1280
m2;
 suszarnię nr 3 na pustki i
dachówkę - powierzchnia 1280
m2;
 szopy drewniane - 6 sztuk;
 stodołę murowaną o powierzchni
214 m2;
 magazyn-schron na oleje i smary;
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 stajnię dla 6 koni;
 piwnice do przechowywania
żywności dla koni na zimę;
 budynek administracyjny o
powierzchni 300 m2 (po prawej
stronie drogi prowadzącej na
żwirowisko, przed torami
kolejowymi);
 budynek gospodarczy o
powierzchni 54 m2;

mieściła się spiżarnia;
 budynek mieszkalny nr 1,
powierzchnia 140 m2, 2 kuchnie i 5
pokoi;
 budynek gospodarczy o
powierzchni 25 m2;
 budynek mieszkalny nr 2,
powierzchnia 204 m2;
 budynek gospodarczy,
powierzchnia 36 m2;

Cegielnia dobrzechowska

Cegielnia od strony betoniarni w latach 60-tych

 budynek mieszkalny - willę powierzchnia 360 m2, 6 pokoi i 2
kuchnie;
 budynek gospodarczy o
powierzchni 245 m2, w którym

 budynek mieszkalny nr 3,
powierzchnia 320 m2;
 budynek gospodarczy o
powierzchni 60 m2;
 kierat do przestawiania wagonów
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)
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oraz rampę załadowczo-wyładowczą
połączoną z torem kolejowym
Rzeszów – Jasło (podłączenie miało
mieć miejsce na stacji kolejowej w
Dobrzechowie. Z jakichś przyczyn nie
doszło do niego, a doprowadzono je
tylko do torów przy cegielni).
Po
wybudowaniu
obiektów
cegielnianych firma Keller przystąpiła
do wyposażania cegielni. Niektóre
urządzenia czekały na zamontowanie
parę miesięcy, a inne nawet ponad
rok. Przyczyny takiego stanu rzeczy
to:
wysyłanie
dostaw
z
wyprzedzeniem, błędnie obliczone
terminy montażu czy opóźnienia w
wykonawstwie inwestycji (dane ze
sprawozdania okresowego kierownika
budowy).
W cegielni zostały zainstalowane:
 kocioł parowy typ Erste Bruner
Maschinerz Fabryk o pojemności 60
m3. Był on stanowczo za mały w
stosunku do potrzeb. W 1913 r. został
wymieniony na kocioł tej samej
firmy o większej - do 100 m3
powierzchni grzewczej;
 pompa wodna parowa - 20 m3
wody na godzinę;
 maszyna parowa typ Erste Bruner,
Marzki Fabryk. Wstawiona po
wymianie w 1907 r., bo ta
zainstalowana wraz z budową nie
osiągała żądanych parametrów. Jej
moc to 130 KM, stara - 80 KM, koło
zamachowe o średnicy 3 mb;
 prądnica prądu stałego o mocy 30
kWh (hrabia Michałowski chciał
oświetlić kościół w Dobrzechowie,
zaproponował więc wsi udział w
kosztach. Za przeciągnięcie lin do
kościoła oraz słupy pochodzące z lasu
w Wysokiej odpowiadał hrabia.
Rozmowy prowadzone ze wsią nie
dały rezultatu. Rozmówcy nie umieli
wytłumaczyć zainteresowanym, co to
są waty (kilowaty) oraz prostego
rachunku, że za energię zapłacą tyle,
ile jej zużyli. Wieś powiedziała
zdecydowane – nie. W związku z tym
tylko otoczenie cegielni korzystało z
prądu wytworzonego przez specjalnie
zainstalowaną prądnicę);
 dynamo motor o mocy 11,5 kWh;
 bagier (pogłębiarka) - zastąpił
łopaty, a tor i wózki do wożenia ziemi
- taczki i siłę robotnika;
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

 trans-misje o długości 45 mb;
 prasy marki Erste Brunner do
przeróbki gliny - sztuk 2;
 prasa marki Raupachowski do
produkcji cegły pełnej;

 dachówka ciągniona
 dachówka karpiówka
 dachówka walcowana
 dreny: 2 cale, 2,5 cala, 3 cale, 4
cale, 5 cali, 6 cali

Naczynia gliniane wykonane w cegielni w 1905 r. dla hr. Romana
Michałowskiego w prezencie imieninowym, uratowane z pożaru pałacu.
Na zdjęciu Alfreda i Tadeusz Worosz prezentują odnalezione przedmioty

 prasa ślimakowa do produkcji
drenów;
 dwie prasy do produkcji dachówki
ciągnionej;
 prasa do produkcji dachówki
tłoczonej;
 prasa do produkcji gąsiorów sztuk 1;
 prasa ceglarka marki Guttler
Comp Breslau [Wrocław];
 prasa do produkcji kafli - sztuk 1;
 prasa do produkcji kafli narożnych
- sztuk 1;
 walce do gniecenia ziemi na kafle
– komplet;
 formy do typów produkcji:
 cegła pusta
 cegła licówka
 cegła pełna
 cegła dziurawka i poprzeczna

 gąsiory
 kafle
 wózki kellerowskie do wożenia
dachówki od pras - sztuk 10;
 wózki kolebowe do wożenia gliny
- sztuk 24;
 wózki do obsługi pieców - sztuk
25;
 wózki do rozwożenia dachówki i
gliny - sztuk 25;
 tor o długości 3729 mb;
 kierat do ciągnięcia wagonów 80
mb - napęd konny;
 tor kolejowy boczny 163 mb.
Po wyposażeniu cegielni rozpoczęto próbne suszenie pieców. W
roku 1902 zapoczątkowano produkcję
poszczególnych asortymentów, wypróbowując urządzenia. W celu nadzorowania uruchomienia cegielni oraz
urządzeń dostarczonych do niej, firma
9
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Keller uzgodniła z hr. Romanem Michałowskim, że pierwszym kierownikiem zakładu zostanie jej przedstawiciel - Ciliusz Jan. Po nim funkcję
przejął Franc Berencie, a ostatnim
kierownikiem z firmy Keller został
Göring. Byli to specjaliści z różnych
dziedzin technicznych. W roku 1907
stanowisko kierownika w cegielni
objął Bauman, człowiek bardzo energiczny, bezwzględny oraz znający
dobrze swój zawód. Dzięki jego zaangażowaniu z każdym rokiem
zwiększał się asortyment produkcji.
Wkładał on bowiem serce w to, aby
wybudowana cegielnia stanowiła
wzór dla podobnych zakładów w całej
Galicji i Europie. I rzeczywiście był
to, jak na ówczesne czasy, najnowocześniejszy tego typu zakład w Europie.
Asortyment cegielni w roku 1905:
 cegła pełna;
 cegła dziurawka;
 cegła pusta kominówka;
 cegła szamotowa;
 dachówka karpiówka;
 dachówka prasowana;
 dachówka ciągniona;
 gąsiory, gąsiorki do dachówki
karpiówki;
 kafle glazurowane;
 garnki: 2-litrowe; 3-litrowe; 4litrowe; 5-litrowe; wazoniki.
Asortyment powstawał w różnych
okresach. Niektóre produkty ograni-

czano ze względu na brak odbiorców
lub małe zainteresowanie. Hr. Roman
Michałowski - twórca nowoczesnej
cegielni - osobiście nadzorował nasterowanie cyklu produkcji oraz wypalanie cegły, dachówki, drenów i pozostałego asortymentu. Wprawdzie
wierzył kierownikowi cegielni, ale
wolał osobiście wszystkiego doglądnąć i wypytać o sprawy zakładu.
Szczególnie interesował go jego rozwój. Dlatego prowadził rozmowy z
przedstawicielami firmy Keller, zbierał wiedzę dotyczącą produkcji oraz
obsługi maszyn i urządzeń. M.in.
dzięki tym zabiegom cegielnia przynosiła znaczne zyski.
Nigdzie nie znalazłem dokumentów mówiących o tym, jak wyglądała
spłata zadłużenia w bankach krakowskich, zwłaszcza że koszt wybudowania takiej cegielni był ogromny. A
może hrabia dysponował dużymi
zasobami finansowymi?
16 sierpnia 1905 r. przybył do
Dobrzechowa biskup Karol Józef
Fiszer, który wracając z Dzikowca,
odwiedził naszą wieś, aby poświęcić
nowo wybudowaną cegielnię w asyście ks. Wojciecha Wnęka - ówczesnego proboszcza parafii Dobrzechów. Po krótkim spotkaniu w nowo
wybudowanym pałacu biskup odjechał pociągiem do Przemyśla.
Niestety, po tej uroczystości
zdrowie Romana Michałowskiego

znacznie się pogorszyło, zaczął chorować i wyjechał na leczenie do Krakowa, gdzie zmarł 27 lipca 1906 r.
Pochowany został w grobowcu rodzinnym pod kościołem w Dobrzechowie, który hojnie wspierał.
Jako spadkobierca hr. Władysław
Michałowski wprawdzie rozbudował
cegielnię o trzeci piec z suszarnią
nadpiecową w okładzie 250 000 sztuk
cegły oraz sztuczną suszarnię, a także
wymienił maszynę parową, zainstalował prądnicę o mocy 30 kWh, ale
większą zasługę w modernizacji zakładu miał kierownik cegielni, ponieważ hrabia ciągle przebywał poza
granicami kraju. Zdolność produkcyjna fabryki wynosiła 10 milionów
jednostek ceramicznych i utrzymała
się na tym poziomie do 1914 r. W tym
też roku zakład został unieruchomiony w związku z wybuchem I
wojny światowej. Z niewiadomych
przyczyn cegielnia została spalona.
Spłonęły wszystkie drewniane budynki. Odbudowa zakładu prowadzona przez ekspozyturę wojenną
trwała dwa lata. Odtworzono 2 piece,
w których wprowadzono zawóz wózkowy, suszarnię sztuczną oraz maszynownię i wyrobownię. Po uruchomieniu cegielni w 1919 r. jej dyrektorem
został Leuchart. Rok 1920 przynosi
zmianę właściciela.
Stanisław Książek

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012
w Zespole Szkół w Dobrzechowie
Koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowania i ocenienia
pracy szkoły oraz przedstawienia
naszych osiągnięć i sukcesów. Uważamy, że był to kolejny bardzo dobry
rok dla naszej szkoły oraz nauczycieli i uczniów. Świadczą o tym wysokie wyniki klasyfikacji rocznej z
przedmiotów edukacyjnych oraz
znakomite wyniki ze sprawdzianu i
egzaminu zewnętrznego. Sądzimy
również, że praca wychowawcza
nauczycieli i szkoły przyniosła pozytywne efekty, o czym świadczą, w
zdecydowanej większości, najwyższe
oceny z zachowania, a przede
10

wszystkim wartościowe postawy
moralne i społeczne naszych
uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 do
Zespołu Szkół w Dobrzechowie
uczęszczało 159 uczniów (66 dziewcząt i 93 chłopców), w tym do
Szkoły Podstawowej im. Hugona
Kołłątaja – 97, a do Gimnazjum Publicznego – 62. Ponadto do Przedszkola Publicznego w Dobrzechowie
chodziło w dwóch grupach 45 dzieci.
W klasach I–III szkoły podstawowej promocję otrzymało 38
uczniów. Zasługują oni na wyróżnienie za pilną i wytrwałą naukę oraz

pracę nad swoim zachowaniem.
Część z nich, dzięki swoim najwyższym osiągnięciom w nauce i zachowaniu, zasłużyła na szczególną pochwałę. Są to: z klasy pierwszej:
Dominika Banek, Zuzanna Maźnicka, Nadia Romaniak, Martyna
Włodyka i Aleksandra Zięba; z klasy
drugiej: Olga Bednarz, Adrian Dziechciarz, Maciej Hajnosz, Miłosz
Hart, Aleksandra Matera, Paulina
Strzępek i Aleksandra Tęczar; z
klasy trzeciej: Jakub Bednarz, Norbert Dziechciarz, Miłosz Gierus,
Sławomir Kiebała i Arkadiusz
Rybka.
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W klasie IV szkoły podstawowej
średnia ocen wyniosła 4,42, a na 17
dzieci promocję z wyróżnieniem
(średnia ocen minimum 4,75 oraz
wzorowe lub bardzo dobre zachowanie) uzyskało 6 uczniów (podajemy
w kolejności od najwyższej średniej,
a w przypadku identycznych wyników według kolejności alfabetycznej): Julia Bednarz, Kamil Romaniak, Mikołaj Król, Dominika Zięba,
Małgorzata Ciuba i Karol Kopeć.
Średnia ocen klasy V wyniosła
4,45, a na 20 uczniów promocję z
wyróżnieniem otrzymało 6: Natalia
Pirga, Kinga Ślusarczyk, Aleksandra
Tęczar, Klaudia Chmiel, Iga Pierzchała i Bartosz Wójcik.
W klasie VI średnia ocen to 4,24.
Szkołę podstawową z wyróżnieniem
ukończyło tu 9 osób (z ogólnej liczby
21 absolwentów): Bartosz Stój, Emilia Kucab, Dorota Stawarz, Daniel
Wilusz, Magdalena Hart, Mateusz
Zdon, Dominik Zimny, Sandra
Krupa i Aleksandra Wójtowicz.
Klasa I gimnazjum uzyskała
średnią 3,92, zaś na 21 uczniów
promocję z wyróżnieniem otrzymało
dwoje: Mikołaj Baran i Aleksandra
Irzyk.
W klasie II gimnazjum średnia
ocen wyniosła 4,15, a na 22 uczniów
promocję z wyróżnieniem uzyskało 9
osób: Szymon Kilar, Łukasz Baran,
Paulina Nowak, Gabriela Dziadek,
Michał Macek, Dominika Bałabas,
Gabriela Matera, Sylwia Armata i
Ewelina Tęczar.
Średnia ocen klasy III gimnazjum to 4,54, natomiast szkołę z
wyróżnieniem ukończyło 9 uczniów
(z ogólnej liczby 19 absolwentów):
Małgorzata Adamczyk, Ilona Dziadek, Gabriela Flaga, Grażyna Lubelczyk, Szymon Stodolak, Barbara
Wójcik, Monika Kuczek, Ireneusz
Kiełtyka i Joanna Wiśniowska.
Dzieci z klasy trzeciej szkoły
podstawowej brały udział w dobrowolnym Ogólnopolskim Badaniu
Umiejętności Trzecioklasistów, organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W części dotyczącej badania umiejętności językowych (język polski) uzyskały
średni wynik klasy 72,4%, przy średniej województwa podkarpackiego
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

72,9% i średniej w całej Polsce
70,9% oraz średniej w szkołach wiejskich w kraju 69,2%. W badaniu
umiejętności matematycznych nasi
uczniowie uzyskali średni wynik
klasy 72,2%, przy średniej województwa podkarpackiego 67,0% i

średnią klasy 24,6 punktów na 40
możliwych, co daje 7. stanin, czyli
wynik wysoki w dziewięciostopniowej skali. Warto również dodać, że
nasza szkoła, obok dwóch innych
szkół podstawowych, miała najwyższe wyniki sprawdzianu w gminie

Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej SP

Fot. Piotr Hałas

Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela Fot. Piotr Hałas

średniej w całej Polsce 65,7% oraz
średniej w szkołach wiejskich w
kraju 64,0%.
Szóstoklasiści, którzy pisali
sprawdzian zewnętrzny na zakończenie szkoły podstawowej, osiągnęli
bardzo dobry wynik, gdyż uzyskali

Strzyżów.
Indywidualnie w klasie VI najwyższą liczbę punktów ze sprawdzianu otrzymali (podajemy w kolejności od największej liczby punktów,
a w przypadku identycznych wyników, według kolejności alfabetycz11
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nej): Bartosz Stój, Emilia Kucab,
Dorota Stawarz, Daniel Wilusz,
Mateusz Zdon, Dominik Zimny.
Uczniowie klasy III gimnazjum
pisali w tym roku jako pierwsi egzamin gimnazjalny według nowej formuły, w której część humanistyczna
była podzielona na egzamin z języka
polskiego oraz historii i wiedzy o
społeczeństwie, zaś część matematyczno-przyrodnicza na egzamin z
matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, geografii,
fizyki i chemii. Ponadto wszyscy
pisali egzamin z języka obcego, w
naszej szkole z angielskiego, nie
tylko w zakresie podstawowym, z
którego po raz pierwszy wyniki są
brane pod uwagę przy przyjmowaniu
do szkół ponadgimnazjalnych, ale
również w zakresie rozszerzonym.
Na podstawie średnich wyników
egzaminów możemy stwierdzić, że
nasi uczniowie odnieśli w nich duży
sukces. Należy zaznaczyć, że w tym
roku, aby przedstawić wymierne
wyniki egzaminów gimnazjalnych
podaje się je nie w punktach, lecz w
procentach i oczywiście, jak dotychczas, w dziewięciopunktowej skali
staninowej (1 stanin – najniższy wynik, 9 stanin – najwyższy), która
uwzględnia
wyniki
wszystkich
uczniów w całej Polsce.
Z egzaminu z języka polskiego
gimnazjaliści z Dobrzechowa uzyskali średnią klasy 72,5 %, co daje 7.

stanin, czyli wynik wysoki. Tak dobry rezultat zdobyło obok nas tylko
jedno z siedmiu gimnazjów położonych na terenie gminy Strzyżów.
Indywidualnie najwyższe wyniki
z egzaminu z języka polskiego osiągnęli (podajemy w kolejności od
najwyższych wyników, a w przypadku identycznych, według kolejności alfabetycznej): Małgorzata
Adamczyk, Ilona Dziadek, Barbara
Wójcik, Gabriela Flaga, Szymon
Stodolak, Anna Bosek, Ireneusz
Kiełtyka i Grażyna Lubelczyk.
Na egzaminie z historii i wiedzy
o społeczeństwie uczniowie uzyskali
średnią klasy 73,6 %, co daje 8. stanin, czyli wynik bardzo wysoki. Rezultat z tego egzaminu jest wyjątkowy na tle innych szkół, gdyż żadne
gimnazjum w gminie Strzyżów nie
osiągnęło nie tylko 8., ale nawet 7.
stanina, zaś wśród 19 gimnazjów w
powiecie strzyżowskim żadne nie ma
tak wysokiego wyniku jak nasze,
czyli 8. stanina, a tylko dwa gimnazja
w powiecie uzyskały niższy od nas,
czyli 7. stanin.
Indywidualnie w naszym gimnazjum najwyższe wyniki z egzaminu z
historii i wiedzy o społeczeństwie
mieli: Ireneusz Kiełtyka (100%),
Szymon Stodolak, Grażyna Lubelczyk, Małgorzata Adamczyk, Joanna
Wiśniowska, Barbara Wójcik i Ilona
Dziadek.

Z egzaminu z matematyki
uczniowie uzyskali średnią klasy
60,3 %, co daje 8. stanin, czyli
wynik bardzo wysoki. Rezultat ten
jest również bardzo dobry na tle
innych
szkół,
gdyż
żadne
gimnazjum w naszej gminie nie
osiągnęło 8., a nawet 7. stanina, zaś
wśród gimnazjów w naszym
powiecie
tylko
jedno
może
poszczycić się tak wysokim wynikiem jak my.
Indywidualnie najwyższe wyniki
z egzaminu z matematyki uzyskali:
Szymon Stodolak (100%), Małgorzata Adamczyk, Ireneusz Kiełtyka,
Grażyna Lubelczyk, Konrad Zimny i
Barbara Wójcik.
Na egzaminie z przedmiotów
przyrodniczych nasi uczniowie osiągnęli średnią klasy 50%, co daje 7.
stanin, czyli wynik wysoki. Warto
zaznaczyć, że ta część testu gimnazjalnego była bardzo trudna dla
uczniów i w całym kraju wyniki
procentowe są stosunkowo niskie.
Jednak w porównaniu z rezultatami
innych szkół, nasz jest bardzo dobry,
gdyż w naszej gminie w identycznym
staninie znalazło się tylko jeszcze
jedno gimnazjum.
Indywidualnie w dobrzechowskiej szkole najwyższe wyniki z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych otrzymali: Małgorzata Adamczyk i Szymon Stodolak.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
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Fot. Jacek Grodzki
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Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu dobrzechowskim

Z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym
nasi uczniowie uzyskali średnią klasy
74,5 %, co daje 7. stanin, czyli wynik
wysoki. Tak doskonałego rezultatu
nie osiągnęło żadne gimnazjum na
terenie naszej gminy ani nawet powiatu.
Indywidualnie najwyższymi wynikami z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym
mogą się pochwalić: Ilona Dziadek,
Szymon Stodolak, Gabriela Flaga,
Grażyna Lubelczyk, Małgorzata
Adamczyk, Kamil Ochał, Anna Bosek, Ireneusz Kiełtyka i Monika Kuczek.
Na egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
nasi uczniowie uzyskali średnią klasy
59,5 %, ale Centralna Komisja Egzaminacyjna dla tej części testu nie
podaje skali staninowej. Jednak porównując
wyniki
procentowe
wszystkich gimnazjów na terenie
naszej gminy i powiatu, dostrzegamy, że nasza szkoła osiągnęła
zdecydowanie najlepszy rezultat.
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

Indywidualnie najwyższe wyniki
z egzaminu z języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym mają: Grażyna Lubelczyk, Małgorzata Adamczyk, Gabriela Flaga i Szymon Stodolak.
Patrząc na podane wyżej dane,
możemy stwierdzić, może trochę
nieskromnie, ale obiektywnie i zasłużenie, że nasza szkoła osiągnęła w
tym roku, podobnie jak w ostatnich
kilku latach, najlepsze wyniki wśród
szkół na terenie naszej gminy i powiatu.
Uważam, że tak doskonałe rezultaty osiągnęliśmy dzięki zdolnościom i pracy naszych wychowanków oraz trosce rodziców o edukację
swoich dzieci, ale także w dużej mierze dzięki wiedzy, zdolnościom i
zaangażowaniu w pracę z uczniami
wszystkich nauczycieli oraz, jak
sądzę, dobrej organizacji pracy
szkoły.
Uczniowie szkoły podstawowej i
gimnazjum brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych,
odnosząc w nich szereg sukcesów.

Fot. Piotr Hałas

W sześciu konkursach przedmiotowych zaproponowanych przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkoły podstawowej na
etapie szkolnym uczestniczyło 36
osób z naszej szkoły. Największy
sukces odniósł Bartosz Stój, który
uzyskał tytuł laureata (miejsce 5. w
województwie) konkursu z przyrody
oraz tytuł finalisty (miejsce 34. w
województwie) konkursu z historii.
Mateusz Zdon zdobył tytuł finalisty
(miejsce 6. w województwie) konkursu z języka niemieckiego. Natalia
Pirga była uczestnikiem etapu rejonowego konkursu z przyrody, a Daniel Wilusz uczestnikiem drugiego
etapu konkursu z języka niemieckiego.
W dziesięciu konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjum
na etapie szkolnym wzięło udział
łącznie 74 uczestników z naszej
szkoły. Największym sukcesem
może się poszczycić Kacper Świrad
(uczeń klasy pierwszej gimnazjum),
który uzyskał tytuł laureata (miejsce
4. w województwie) konkursu języka
13
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niemieckiego. Również duży sukces
odniosła Małgorzata Adamczyk,
która zdobyła tytuł finalisty (miejsce
71. w województwie) konkursu chemicznego oraz była uczestnikiem
etapu rejonowego konkursów matematycznego i geograficznego. Ponadto uczestnikami etapu rejono-

Zimnemu, zaś finalisty – Danielowi
Wiluszowi.
W międzyszkolnym konkursie
matematycznym organizowanym dla
uczniów gimnazjów z terenu gminy
Strzyżów nasi wychowankowie również odnosili sukcesy. Tytuł laureata
uzyskali Szymon Stodolak, Małgorzata Adamczyk, Ilona Dziadek, Ireneusz Kiełtyka, Szymon Kilar, Anna Strzępek,
Mikołaj Baran, a finalisty –
Barbara Wójcik, Grażyna
Lubelczyk, Monika Kuczek i
Kacper Kut.
Występy
naszych
uczniów w VIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej organizowanym w ZS w Godowej przyniosły w kategorii
szkół podstawowych I miejsce Dorocie Stawarz, zaś w
kategorii gimnazjów – II
miejsce Łukaszowi Baranowi
oraz wyróżnienie Gabrieli
Materze.
W V Gminnym Konkursie
Recytatorskim Poezji
Powitanie wiosny – Prezentujemy nasze talenty
Fot. Piotr Hałas
Patriotycznej
organizowanym przez SP nr 1 w
Strzyżowie II lokatę w
kategorii klas IV-VI uzyskała
Dorota Stawarz.
W Międzyszkolnym
Konkursie Informatycznym
dla szkół podstawowych
Mateusz Zdon zajął I miejsce, a Dominik Zimny – II.
W konkursie „Literatura i
dzieci – proszę, dziękuję,
przepraszam”, organizowanym przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, Aleksandra Tęczar została laureatką etapu powiatowego w
kategorii
plastyka
oraz
otrzymała wyróżnienie w
etapie powiatowym w kategorii recytacja, zaś Karolina
Gminny Konkurs Przyrodniczy w szkole dobrzechowskiej Fot. Jacek Grodzki
Tobiasz została laureatką
etapu gminnego w kategorii
wego byli: w konkursie historycz- Szymon Macek i Aleksandra Tęczar. piosenka.
nym Szymon Stodolak, a biologicz- W międzyszkolnym konkursie maW III Gminnym Konkursie Wienym Barbara Wójcik i Łukasz Baran. tematycznym dla uczniów z klasy VI dzy o Strzyżowie organizowanym w
W konkursie matematycznym tytuł laureata przypadł w udziale: ramach Dni Świętego Michała (Dni
„Matematyczna Przygoda Kubusia Bartoszowi Stójowi i Dominikowi Strzyżowa) pierwsze miejsce zdobyła
Puchatka”, organizowanym dla
nasza drużyna w składzie: Ilona
14

uczniów klas IV SP z terenu gminy
Strzyżów, tytuł laureata otrzymał
Kamil Romaniak, a tytuł finalisty –
Julia Bednarz, Małgorzata Ciuba i
Szymon Ruszała. W konkursie „As
matematyczny” dla uczniów klas V
laureatki to Natalia Pirga i Kinga
Ślusarczyk, a finalistami zostali
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Dziadek, Gabriela Dziadek, Łukasz
Baran i Szymon Kilar. Ponieważ w
roku ubiegłym w tych zmaganiach
również zwyciężyliśmy, w tym roku
to właśnie nasza szkoła zorganizowała ten konkurs. Zespół Szkół w
Dobrzechowie był także, już po raz
siódmy, organizatorem Gminnego
Konkursu
Przyrodniczego
dla
uczniów gimnazjów.
Wśród osiągnięć sportowych
największe sukcesy uczniów szkoły
podstawowej w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej to: I miejsce zespołu w trójboju lekkoatletycznym w kategorii chłopców, I miejsce
indywidualnie Aleksandry Wójtowicz w skoku w dal, I miejsce Daniela Wilusza w biegach przełajowych, II miejsce drużynowo w mini
piłce siatkowej dziewcząt, II miejsce
w czwórboju lekkoatletycznym w
kategorii chłopców, II miejsce Gabrieli Sasy w skoku w dal, II miejsce

W Szkolnym Konkursie Wiedzy
o Historii i Współczesności Dobrzechowa, organizowanym dla uczniów
klas IV – VI SP, zwycięzcami zostali: Bartosz Stój – I miejsce, Natalia
Pirga – II, Aleksandra Tęczar – III.
Biblioteka szkolna wraz z
czytelnią i komputerowym centrum
multimedialnym prowadziła aktywną
działalność edukacyjną.
Dbając o rozwój kulturalny
dzieci i młodzieży, organizowaliśmy
dla nich wyjazdy do kina i teatru oraz
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

Piotra Kielara w szachach, III miejsce w mini siatkówce oraz koszykówce chłopców, III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt, III miejsce Aleksandry
Wójtowicz w biegach przełajowych
oraz III miejsce Daniela Wilusza w
skoku w dal.
Najważniejsze sukcesy sportowe
uczniów gimnazjum w Gminnej
Gimnazjadzie to: II miejsce drużyny
w piłce siatkowej w kategorii chłopców, II miejsce w tenisie stołowym
dziewcząt, II miejsce w sztafetowych
biegach przełajowych dziewcząt, III
miejsce w piłce siatkowej oraz piłce
ręcznej dziewcząt, III miejsce w lidze
lekkoatletycznej chłopców, III miejsce drużynowo w tenisie stołowym
chłopców, III miejsce indywidualnie
Jolanty Matuszewskiej w biegach
przełajowych i III miejsce Moniki
Kuczek w szachach.

W dniach 8-11 czerwca uczniowie naszej szkoły brali udział w rozgrywkach Mini Euro Strzyżów 2012,
reprezentując (w drodze losowania)
drużynę piłkarską Włoch.
Nasi
wychowankowie
angażowali się i odnosili sukcesy w
organizowanych przez nauczycieli
naszej szkoły konkursach o zasięgu
szkolnym, m.in. w Szkolnym
Konkursie
Czytelniczym
„W
magicznym świecie książek”, w
którym w kategorii kl. I-III SP
Jakub Bednarz zajął I miejsce, Olga
Bednarz – II, Norbert Dziechciarz –
III; w kategorii kl. IV-VI Julia
Bednarz i Natalia Pirga zdobyły I
miejsce, Kinga Ślusarczyk – II,
Aleksandra Tęczar – III; zaś w
kategorii klas gimnazjalnych Michał
Macek wywalczył I miejsce, Karina
Hałas – II, a Małgorzata Adamczyk
– III.

Jasełka w czasie wigilii szkolnej

Fot. Jacek Grodzki

na koncerty do Szkoły Muzycznej w
Strzyżowie.
Uczniowie brali udział w wycieczkach klasowych do Pilzna,
Trzcinicy, Krynicy, Warszawy oraz
w Tatry i Góry Świętokrzyskie.
W październiku gościliśmy w naszych murach 40-osobową grupę
uczniów i nauczycieli z Austrii. Byli
to przedstawiciele zaprzyjaźnionej
szkoły z miejscowości Lassee, z
którą Gmina Strzyżów oraz nasza
szkoła prowadzą już od 8 lat współ-

pracę. W jej ramach odbywa się
m.in. wymiana młodzieży, co sprzyja
wzajemnemu poznaniu się i rozwijaniu umiejętności językowych.
Wychowawcy realizowali zadania zawarte w Szkolnym Programie
Wychowawczym oraz w Szkolnym
Programie Profilaktyki obejmujące
zdrowie i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji i
przemocy.
W szkole realizowane były programy profilaktyczne i zdrowotne:
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„Trzymaj formę” – w kl. IV-VI SP i
I-III gimnazjum; „Owoce w szkole”
– kl. I-III SP; „Mleko w szkole –
szklanka mleka” – dla wszystkich
uczniów; „Trzeci Elementarz – program siedem kroków” w klasie II i
III gimnazjum. Poza tym nasi wychowankowie otoczeni byli opieką
higienistki szkolnej.
Uczniowie kl. II gimnazjum pod
kierunkiem nauczycieli realizowali
projekty edukacyjne. W ich ramach
w czterech grupach przygotowali
prace na następujące tematy:
„Zdrowo jeść – pięknie żyć”, „I love
New York”, „Kanciasta architektura”, „Jak Cię nie kochać, Dobrzechowie?”.
Ważną rolę wychowawczą pełniły uroczystości i imprezy szkolne,
a wśród nich m.in.: inauguracja roku
szkolnego, pasowanie i ślubowanie
uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz otrzęsiny pierwszej
gimnazjum, Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, jasełka i opłatek
szkolny, powitanie wiosny – prezentujemy nasze talenty, Dzień
Dziecka i Dzień Sportu, zakończenie
roku szkolnego i pożegnanie klasy

trzeciej gimnazjum. Również w naszym przedszkolu odbywały się
ważne uroczystości i imprezy, w
których brali udział rodzice lub
dziadkowie: pasowanie na żaczka
oraz żaka przedszkolaka, przedstawienia bożonarodzeniowe, Dzień
Babci i Dzień Dziadka, zabawa choinkowa, Dzień Mamy i Taty, zakończenie roku przedszkolnego.
W naszej szkole działa aktywnie
Samorząd Uczniowski, którego
przewodniczącą w tym roku była
Gabriela Flaga. SU współorganizował uroczystości i imprezy szkolne
oraz środowiskowe, a także przygotował i wydał 3 numery gazetki
szkolnej „Kogel Mogel”. Z zaangażowaniem
pracował
sklepik
uczniowski prowadzony przez młodzież pod opieką nauczycielki.
Szkolne Koło PCK organizowało
bardzo szeroką działalność, która
obejmowała m.in.: kurs ratownika
sanitarnego, pomoc w dożywianiu
najmłodszych uczniów, prowadzenie
tematycznej gazetki ściennej i konkursu dotyczącego zdrowia, a także
dużą akcję charytatywną związaną z
organizacją pomocy dla ciężko chorej dziewczynki z Kozłówka.

Dla zainteresowanych uczniów
nauczyciele prowadzili szereg zajęć
pozalekcyjnych, w tym kółka przedmiotowe. Uczniowie mający trudności w nauce uczestniczyli w zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych.
W tym roku szkolnym w naszej
placówce (podobnie jak w innych
szkołach w gminie Strzyżów) był
realizowany projekt edukacyjny ze
środków Unii Europejskiej o wartości 30 tys. zł pn. „Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III szkoły
podstawowej”. W jego ramach
uczniowie młodszych klas uczestniczyli w pięciu grupach w atrakcyjnych dodatkowych zajęciach: dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych; logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
mowy; gimnastyki korekcyjnej dla
dzieci z wadami postawy; rozwijających
zainteresowania
uczniów
szczególnie uzdolnionych w zakresie
matematyczno-przyrodniczym. Na
wszystkich zajęciach wykorzystywano nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne zakupione do
szkoły w ramach projektu ze środków unijnych.

Drużyna naszej szkoły na Mini Euro Strzyżów 2012
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wania, zaś od uczniów klas I-III
gimnazjum wymagano średniej ocen
co najmniej 4,80 oraz wzorowej lub
bardzo dobrej oceny z zachowania.
Ponadto wszyscy oni powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i
środowiska. W naszej placówce wymagane kryteria spełniło łącznie 29
uczniów (w szkole podstawowej –
13, w gimnazjum – 16), którzy
otrzymali stypendium (jednorazowo)
na zakończenie roku szkolnego w
wysokości 80 zł.
Dzieci z klas I–III szkoły podstawowej po zakończeniu swoich
lekcji przebywały na świetlicy szkolnej. Pedagog otaczała fachową
opieką wszystkich uczniów, a szczególnie tych sprawiających problemy
wychowawcze. W szkole prowadzona była działalność edukacyjna
mająca na celu podniesienie wiedzy i
umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się na drodze. W jej

Nasi wychowankowie korzystali
z bezpłatnego dożywiania mlekiem
objętym dotacjami Unii Europejskiej
w ramach europejskiego programu
dopłat do spożycia mleka w szkołach, realizowanego przez Agencję
Rynku Rolnego, a dzieci z klas I-III
SP otrzymywały owoce i warzywa w
ramach akcji „Owoce w szkole”.
Wszyscy chętni mogli bezpłatnie
napić się gorącej herbaty przygotowywanej w szkole, a grupa uczniów
z rodzin niezamożnych otrzymywała
w naszej placówce zupę finansowaną
przez opiekę społeczną.
W tym roku najwybitniejsi
uczniowie otrzymali stypendia za
wyniki w nauce. Kryteria ich przyznania określiła w swojej uchwale
Rada Miejska w Strzyżowie. Dla
uczniów klas IV-VI były to: wysokie wyniki w nauce – średnia ocen na
koniec roku szkolnego co najmniej
5,00, oraz wzorowa ocena z zacho-

ramach zorganizowano egzamin dla
uczniów na kartę rowerową i motorowerową.
Rada Rodziców pod kierunkiem
przewodniczącego pana Pawła Harta
wspierała szkołę w jej działaniach
wychowawczych i opiekuńczych, a
także gospodarczych. Rodzice organizowali dla uczniów m.in. prezenty
mikołajkowe oraz poczęstunek na
zabawie choinkowej i w Dniu
Dziecka. Z funduszy Rady Rodziców
zakupiono też wartościowe nagrody
dla naszych wychowanków na zakończenie roku szkolnego oraz dofinansowano wycieczki i wyjazdy
szkolne.
Rodzice uczniów z klas IV, V SP
i II Gimnazjum, przy wsparciu dyrektora i kilku nauczycieli naszej
szkoły, zorganizowali 1 lipca Piłkarski Wakacyjny Festyn Rodzinny.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012

Po zakończeniu roku szkolnego
nasza nauczycielka pani mgr Halina
Głuszek przechodzi na emeryturę po
35 latach pracy pedagogicznej, w
tym 30 w dobrzechowskiej szkole.
Pani Halina Głuszek w ciągu tego
okresu była wspaniałą wychowawczynią i nauczycielką wielu roczników. Uczyła przede wszystkim
dzieci w klasach I – III szkoły podstawowej: nauczania początkowego,
kształcenia zintegrowanego, edukacji
wczesnoszkolnej – nazwy zmieniały
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

się na przestrzeni lat i kolejnych reform oświaty. Prowadziła bardzo
aktywnie Szkolne Koło PCK oraz
organizowała w szkole szereg cennych akcji charytatywnych niosących
pomoc chorym dzieciom z terenu
naszej wsi, parafii, a nawet powiatu.
Za to całe dobro i poświecenie składamy Jej serdeczne podziękowania.
Podsumowując miniony rok
szkolny, dziękuję naszym Nauczycielom przedszkola, szkoły podstawowej
i gimnazjum za osiąganie wysokich

Fot. Piotr Hałas

wyników nauczania i wychowania w
pracy z dziećmi i młodzieżą. Składam
podziękowania Pracownikom
Administracji i Obsługi za
zaangażowanie w swoją pracę.
Serdecznie dziękuję także Rodzicom za
wysiłek wkładany w wychowanie
swoich dzieci oraz wszystkim
Instytucjom i Osobom, które wspierały
naszą szkołę i przedszkole, za owocną
współpracę.
Dyrektor Zespołu Szkół
w Dobrzechowie
Jacek Grodzki
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Czym zajmowały się członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w I półroczu 2012 roku?
W okresie ferii zimowych zorganizowały dwudniowy pokaz kulinarny oraz jednodniowy pokaz robienia kwiatów bibułkowych dla
młodzieży Zespołu Szkół w Dobrzechowie. 27 marca i 1 kwietnia
uczestniczyły w kiermaszach wielkanocnych, które odbyły się w Domu
Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz
Millenium Hall w Rzeszowie z własnoręcznie wykonanymi pisankami i
palmami wielkanocnymi.
3 maja, już po raz trzeci, grupa
członkiń z własnymi wypiekami i
tradycyjnymi potrawami wzięła
udział w święcie ul. Pańskiej w Rzeszowie. Dochód uzyskany ze sprze-

daży wiktuałów przeznaczony został
na statutową działalność organizacji.
Na imprezie rolnej „Dni Otwartych
Drzwi”
zorganizowanej
24.06.2012 r. w Podkarpackim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w
Boguchwale odbyła się prezentacja
produktów tradycyjnych i regionalnych woj. podkarpackiego. Uczestniczyło w niej 20 KGW z terenu województwa, a wśród nich i nasze,
które zaprezentowało wyroby cukiernicze. Za udział w konkursie koło
otrzymało podziękowanie oraz nagrodę pieniężną i rzeczową.
W ramach współpracy z OSP w
Dobrzechowie członkinie koła przygotowały część kulinarną oraz udzie-

liły pomocy podczas spotkania strażaków z jednostek OSP działających
w naszej parafii. Odbyło się ono 4
maja br. w Domu Ludowym z okazji
św. Floriana – patrona strażaków.
Koło posiada maszynę do robienia waty cukrowej, która uatrakcyjnia różne imprezy organizowanych
na terenie Dobrzechowa. Co roku w
Dniu Dziecka nasze członkinie częstują tą słodyczą przedszkolaków i
młodzież Zespołu Szkół. W tym roku
1 czerwca maszynę obsługiwały
Mroczka Bogusława, Tęcza Krystyna
i Dziadek Halina.
Udział w Powiatowym Święcie
Kultury.

Udział dobrzechowskiego KGW w Powiatowym Święcie Kultury w Łopienniku Górnym

Na zaproszenie GOK w Łopienniku Górnym, pow. Krasnystaw, woj.
Lubelskie, 20-osobowa grupa członkiń KGW z gminy Strzyżów, wśród
której było 5 pań z naszego koła,
wzięła udział w obchodach „Powiatowego Dnia Pracownika i Działacza
18

Kultury”. Spotkanie odbyło się w sali
sportowej Zespołu Szkół w Łopienniku Górnym. W ramach imprezy
wszyscy działacze i pracownicy
kultury, a także twórcy z pow. Krasnystaw otrzymali podziękowania,
nagrody i wyróżnienia, co świadczy

o tym, że ludzi, których praca przyczynia się nie tylko do promocji własnego regionu, ale i do kultywowania
dorobku i tradycji przodków darzy
się w naszym kraju szacunkiem i
wysoko ceni. Na drugą część spotkania zaproszeni zostaliśmy do miej-
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scowego budynku OSP. Poświęcono
ją obchodom 35-lecia działalności
zespołu śpiewaczego „Sami Swoi” z
Dobryniowa działającego przy GOK
w Łopienniku, który gościł dobrzechowskim Domu Ludowym l9 października ubiegłego roku na imprezie
pt. „Gospodynie na scenie”. W dniu
swego święta Zespół otrzymał wiele
nagród, podziękowań i kwiatów od
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, powiatu, gminy, ale najważniejszym wyróżnieniem była odznaka honorowa przyznana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej” .
Jubileusz świętowano przy suto
zastawionych stołach do późnych
godzin nocnych, a biesiadę zakończono wspólnym obiadem w dniu
następnym, do którego zasiedliśmy
po
zwiedzeniu
najciekawszych
obiektów i miejsc w Krasnymstawie.
Koszty transportu zostały pokryte
przez Strzyżowskie Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich.
Order Serca Matkom Wsi – jest
to wyróżnienie przyznawane matkom
członkiniom KGW przez Krajowy

Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z okazji Dnia
Matki. W tym roku wśród kilku matek, które otrzymały to wyróżnienie,
była nasza kol. Krystyna Tęcza –
wzorowa mama trzech synów i aktywna członkini koła. Wręczenia
odznak dokonano podczas gminnego
spotkania matek, które odbyło się 26
maja w Żyznowie.
W imieniu KGW przekazuję
Laureatce serdeczne gratulacje i
życzenia dobrego zdrowia oraz
zadowolenia ze swoich synów i
wnuków. Opracowała Zofia Wójcik

Tym, co na rozdrożu
Minęła wiosna, przyszło lato.
Łąki ubrane w zieleń, przyozdobione perełkami stokrotek i wielobarwnych ziół poruszyły ludzkie
serca, które mocniej zadrżały, myśląc: ku komu się zwrócić? kto odwzajemni ich uczucia? Oto piękno
tej pory roku. Potrzebne jest ono, by
świat zobaczyć przez pryzmat
piękna, a drugiego człowieka przez
pryzmat dobra. Potrzebne jest, by
nabrać ochoty do życia i zyskać
pewność siebie.
Lato to również czas, gdy
młodzi ludzie stają na rozdrożu.
Na szczęście w takiej scenerii, ze
świadomością, iż jest się kochanym i się kocha, łatwiej jest określić cel i wybrać szlak do niego
wiodący. W tym dobrym, określonym przez piękno i miłość
klimacie, człowiekowi jest łatwiej
usłyszeć drugiego człowieka, a
także samego Boga. Papież Jan
Paweł II powiedział: „Droga
Młodzieży, wzywam Was, byście
byli wyczuleni na miłość Chrystusa… czując, że On Was kocha,
będziecie mogli prawdziwie kochać”.
Ile trzeba mieć siły i odwagi,
by zdecydować się słuchać, by się
wyciszyć wewnętrznie na czas
słuchania, rozeznania i decydowania? Ile wydarza się tragedii, których przyczyną jest brak tej odwagi i
czasu? Ilu jest ludzi przekonanych o
tym, że świat jest „spaprany”, a
życie pozbawione sensu? Ilu jest
kwiecień – wrzesień 2012 nr 2-3 (59-60)

takich, którzy pretensje do siebie i
innych ujmują w słowa: „Dlaczego
zawsze muszę robić rzeczy, których
żałuję? Dlaczego w tym wypadku
nie mogę nic zrobić?
Lato to również czas spotkań
powodowanych drżeniem serc. W
tej perspektywie owe wymagania są
tak bardzo wskazane. Jeden
uśmiech, wypowiadane – kocham –

i konieczność wyboru. Aby podjąć
właściwą decyzję, niezbędna jest
świadomość bycia kochanym. Radością napawa nas ta pewność, iż
ktoś w trudnych chwilach myśli o
nas i za chwilę obdarzy różą, będącą
jako wyrazem ciepłych uczuć. Taka

atmosfera pozwoli wydobyć piękno
i dobro z tego pozornie „spapranego
świata”. Papież ostrzega: „Nie dajcie się skusić pseudowartościom,
półprawdom, urokom miraży, w
tych ramach można zamknąć szaleństwo uczuć, które z czasem może
pogłębić przekonanie o marazmie
życia i braku dobrych ludzi.”
„Nie uciekaj – to drobiazg tak
oddalić może znów jutro
wieczór zapłonie jak ogniste
wizje, jest jeszcze nieśmiertelność w tym – spapranym świecie” (ks. J. Szymik)
Trwając w radości, wiedz,
że „młodość ma w sobie bogactwo odkrywania, planowania, wybierania, przewidywania
i podejmowania, decyzji które
mają znaczenie dziś i jutro”
(Jan Paweł II). Każdy z nas
stanął na rozdrożu, przeżywając
dramat konieczność dokonania
wyboru.
Każdy spotkał na swojej
drodze różnych ludzi, którzy
doradzali. Każdy, trwając na
owym rozdrożu, mógł spotkać
Chrystusa i Jego o radę zapytać
– mógł.
Dzisiaj jest Twój czas i
Twoje rozdroże. Chciej widzieć,
chciej słuchać, chciej odpowiedzialnie decydować. CHCIEJ?
„Sursum corda” życie nie jest
łatwe, ale może być – twórcze.
Maria Adamska
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Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzechowie
składa podziękowania
Antoniemu Wójtowiczowi
właścicielowi Firmy „WOJAN”,
za sponsorowanie farby dla naszej szkoły.

Rada Rodziców oraz Dyrektor
Zespołu Szkół w Dobrzechowie
składają podziękowania
sponsorom
Rodzinnego Festynu Wakacyjnego:
- Spółdzielnia ASPROD w Strzyżowie,
- Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strzyżowie,
- Firma Ubezpieczeniowa PZU w Strzyżowie,
- Firma „WOJAN” – Antoni Wójtowicz,
- Firma „REMBUD” w Strzyżowie,
- Księgarnia „BETA” w Strzyżowie,
- Księgarnia „NOVA” w Strzyżowie,
- Firma „TRITON” w Strzyżowie - Janusz Rokita,
- Sklep Odzieżowy „BARTUŚ” w Strzyżowie,
- Sklep Obuwniczy „LUNA” w Strzyżowie,
- Sklep RTV w Strzyżowie – Alicja Jagodzińska,
- Kwiaciarnia w Strzyżowie – Mariola Zimny,
- Sklep Ogrodniczy w Strzyżowie – Marian Ciuł,
- Sklep Spożywczy w Wiśniowej – R. Matera,
- Firma „Colonia” stacja Lotos w Dobrzechowie,
- Sklep „MARKO – SEZAM” w Dobrzechowie,
- Sklep w Dobrzechowie – Maria i Adam Janaś,
- Firma Handlowo-Usługowa w Dobrzechowie –
Małgorzata i Paweł Mazur,
- Zakład Masarsko-Wędliniarski w Godowej –
Stanisław i Czesław Fiołek,
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Strzyżowie –
Marek Leśniak,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzechowie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzechowie
składa podziękowania
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Strzyżowie
za przekazanie środków finansowych
na zakup nagród dla dzieci i młodzieży
w konkursach sportowych i profilaktycznych
zorganizowanych w czasie

Piłkarskiego Wakacyjnego
Festynu Rodzinnego.
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Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzechowie
składa podziękowania
Bogumiłowi Bągardowi
za bezpłatny transport parkietu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzechowie
składa podziękowania
Markowi Baranowi
za wykonanie społecznie części prac
przy nowym parkiecie w szkole.

TPD zwraca się z prośbą do Rodzin,
których zmarli spoczywają
na parafialnym cmentarzu w Dobrzechowie,
aby w miarę możliwości zatroszczyli się
o stan i ewentualną renowację
starych, zabytkowych nagrobków i pomników.

TPD informuje, że książkę
Tadeusza Szeteli „Dzieje Dobrzechowa”,
wydanie drugie poszerzone z 2003 roku,
można jeszcze nabyć w sekretariacie Zespołu
Szkół w Dobrzechowie (w cenie 30 zł).

Informujemy Szanownych Czytelników,
że obecny numer „Życia Dobrzechowa”
ze względu na dużą objętość i ilość fotografii,
a więc wysokie koszty druku,
jest sprzedawany w cenie 3 zł.

Kwartalnik Społeczności Dobrzechowskiej
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