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PAŹDZIERNIK

Bi³gorajski �Piróg�

Po wielu miesi¹cach zabiegów, dzia³añ promocyjnych,
prasowych, telewizyjnych, degustacjach, prezenta-
cjach, wygranym finale na najlepszy regionalny pro-
dukt ¿ywno�ciowy �Pieróg� (Piróg) bi³gorajski�, na
wniosek Starosty Bi³gorajskiego i Marsza³ka Woje-
wództwa Lubelskiego zosta³ wpisany na listê Produk-
tów Tradycyjnych prowadzon¹ przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Dzi� wiele ze Staropolskich re-

ceptur polskiej kuchni uleg³o zapomnieniu. Bi³goraj-
ski pieróg prze¿ywa swój renesans, chocia¿ rarytas ten
straci³ rangê �wi¹tecznego pieczywa. Sta³ siê po-
wszechnym wypiekiem piekarni mechanicznych z któ-
rych trafia na sklepowe pó³ki. Kto raz spróbowa³ bi³-
gorajskiego pieroga ten staje siê jego sta³ym smako-
szem. Dawniej pieróg wypiekano na trzonie w piecu
chlebowym, podsypywano spód otrêbami, dzi� pieróg
wypieka siê w blaszkach i najczê�ciej w piekarnikach
elektrycznych. Nie zmieni³o to jednak w³a�ciwo�ci ani
smaku Pieroga.
Pieróg Bi³gorajski wygl¹dem przypomina pasztet, na
zewn¹trz zapieczona pow³oka w przekroju mo¿na wy-
ró¿niæ drobne cz¹stki sk³adników, które tworz¹ zespo-
lon¹ masê. Wypiekany jest w ró¿nych formach okr¹-
g³y lub prostok¹tny. Wielko�æ pieroga jest zale¿na od
potrzeb i upodobañ ale najczê�ciej, w domach wypie-
kany jest w du¿ych prostok¹tnych blaszkach. W sprze-
da¿y natomiast wystêpuj¹ znacznie mniejsze formy,
tak¿e prostok¹tne. Na zewn¹trz ma kolor ciemno s³om-
kowy do jasnego br¹zu � zale¿nie od upodobañ, bar-
dziej lub mniej przypieczony. Konsystencja pieroga
jest sta³a, zbita miêsista masa, któr¹ z ³atwo�ci¹ mo¿-
na prze³amaæ lub rozkruszyæ. Zapach pieroga ³¹czy ze

sob¹ zapach gotowanych ziemniaków i gryczanej ka-
szy � tak samo jest ze smakiem, ten jednak wzbogaco-
ny jest lekko kwa�no bia³ym serem oraz skwarkami
i przyprawami. Pieróg bi³gorajski wypieka siê bez skór-
ki zwany �³ysym� oraz w dro¿d¿owej skórce. Niektó-
rzy porównuj¹ go do s³onego ciasta lub babki ziem-
niaczanej, ma on jednak inny zupe³nie specyficzny
smak. Wspaniale smakuje podawany z mlekiem.
Sk³adniki:
Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do pro-
dukcji pieroga s¹:
ziemniaki gotowane, kasza gryczana (najlepiej po³ów-
ki), smalec ze skwarkami, ser bia³y, jaja, �mietana oraz
pieprz, sól  i suszona miêta.
Sposób przygotowania:
Etap 1 � Przygotowanie dro¿d¿owego ciasta na skór-
kê (pieczenie pieroga w skórce praktykuje siê od lat
70)
Etap 2 � Przygotowanie farszu :
1. Ugotowaæ oko³o 4 litry ziemniaków, odcedzaj¹c
pozostawiæ niewielk¹ ilo�æ   wody na  dnie, by lepiej
siê zaparzy³y krupy.
2. Na odcedzone ziemniaki wsypaæ oko³o 1 litra  krup,
najlepiej  po³ówek  i  dodaæ  smalec ze   skwarkami lub
mas³o.  Po³¹czyæ  wszystko  poprzez  t³uczenie   (wska-
zane  jest  czynno�æ wykonywaæ  na wolnym ogniu).
Po dok³adnym rozt³uczeniu odstawiæ, przykrywaj¹c
naczynie �ciereczk¹.
3. Po ostudzeniu dodaæ 3-4 jajka, wiêcej ni¿ pó³ ki-
lograma sera, szklankê gêstej �mietany, sól , pieprz
zio³owy i miêtê do smaku. Wszystko dok³adnie wy-
mieszaæ.

Etap 3 � Formowanie bochenka w blaszce, je¿eli pie-
czemy w skórce nale¿y uprzednio �wy�cie³aæ� formê
rozwa³kowanym ciastem, w³o¿yæ farsz i skleæ ciasto,
a nastêpnie wierzch posmarowaæ rozm¹conym jajkiem.
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Je�li jest to pieróg �³ysy� gospodynie czêsto rysuj¹
widelcem wzorki, niektóre posypuj¹ makiem.
Etap 4 � Wk³adanie do pieca
Etap 5 � Pieczenie � ok. 1,5 godziny w mocno na-
grzanym piekarniku.
Etap 6 � Wyci¹gn¹æ  pieczywo,  sprawdziæ  czy  upie-
czone  �  obstukaæ  spód bochenka i powlec go wod¹,
przykryæ grubsz¹ �ciereczk¹.
Tradycja
Ten niegdy� �wi¹teczny wypiek z gryczanej kaszy to-
warzyszy³ cz³owiekowi od urodzenia a¿ do �mierci.
Podawany  by³  w  czasie  przyjêæ,  wydawanych  z ró¿-

nych okazji. Rozkoszowano siê  jego smakiem na
chrzcinach, ucztach weselnych, biesiadach �wi¹tecz-
nych i okoliczno�ciowych (np. wej�cie do nowego
domu) oraz na uczcie pogrzebowej . Nie oby³y siê bez
niego wykopki  ziemniaków. Wypiekano go na Bo¿e
Narodzenie i Wielkanoc. Mniemano, ¿e �wiêta bez tej
wspania³o�ci, to ¿adne �wiêta. Obdarowywano nim ko-
lêdników. Tak wiêc �Pieróg� (Piróg) Bi³gorajski daw-
niej nazywany tak¿e �krupniakiem� od 29 wrze�nia
2005 roku obok �sita� sta³ siê kolejnym znakiem to-
warowym Ziemi Bi³gorajskiej.

Cmentarz wojenny
w Soli � 66 rocznica

Ka¿dej jesieni Naród Polski, lokalne spo³eczno�ci,
czcz¹c swych bohaterów wracaj¹ my�lami do tra-
gedii jaka rozegra³a siê w pamiêtnym 1939 roku.

W 2005 roku tak¹ inicjatywê podj¹³ Ks. Piotr Pod-
borny Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w So-
li, organizuj¹c 9 pa�dziernika uroczysto�ci religij-
no-patriotyczne przy ¿o³nierskich grobach Armii
Kraków z 1939 roku. Uroczysto�ci rozpoczê³a po-
lowa Msza �w. odprawiana na terenie cmentarza wo-
jennego celebrowana w intencji Ojczyzny w asy-
�cie licznych zebranych pocztów sztandarowych, or-
ganizacji kombatanckich, m³odzie¿y szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych i �rednich Gminy i Miasta
Bi³goraja. Wprowadzeniem do Mszy �w. by³ wiersz
Mariana Piechala ¿o³nierza wrze�nia z cyklu listy
do syna pt.:

�Alfabet�
Zanim ci, synku, w literach
tre�æ drukowan¹ obna¿ê
bêdê jak ksiêgi otwiera³
wszystkie wojenne cmentarze

Wszystkie po polach mogi³y
nauczê czytaæ jak nuty,
aby� z nich czerpa³ swe si³y
do dalszej w ¿yciu marszruty

Poka¿ê ci rany skryte
G³êbokie na twarzach blizny
i z nich ciê bêdê jak z liter
uczy³ imienia ojczyzny

W trakcie Mszy �w. Ks. Piotr Podborny po-
�wiêci³ odnowiony cmentarz z kwater¹ ¿o³-
niersk¹ i grobem dowódcy 73 p.p. III Batalio-
nu Wojsk Polskich mjr W³adys³awa Nowo¿e-
niuka. Ma³o znany epizod wojenny z okolic

Banach, Soli i samego Bi³goraja rozgrywa³ siê od 8 do
16 wrze�nia. Oto jeden z wielu obrazów tamtych wy-
darzeñ w relacji pp³ka W³adys³awa Adamczyka do-
wódcy 201 rez. PP. (�) Na szosie z Bi³goraja znajdu-
jemy g³êbokie wyrwy od bomb lotniczych, które wy-
rz¹dzi³y tu wielkie spustoszenie. Leje po bombach o wa-
dze 300 � 500 kg z ³atwo�ci¹ mieszcz¹ wóz taborowy
z par¹ koni. Na drodze le¿¹ gêsto trupy koni oraz po-
³amane jaszcze i wozy. Zw³oki ¿o³nierzy podobno po-
grzebano w pobli¿u we wspólnym dole (�).
Oto kolejny obraz w relacji Ks. Pra³ata Wac³awa Ja-
b³oñskiego, dziekana 55 Rez. DP: �(..) Bi³goraj. Mia-
sto zosta³o przed dwoma dniami doszczêtnie spalone
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wskutek bombardowania. Jeszcze pali³y siê resztki za-
budowañ. Powietrze przesycone by³o fetorem rozk³a-
daj¹cych siê cia³ pod gruzami budynków. Idziemy pie-
chot¹ wstrz¹�niêci do g³êbi. Wiedzieli�my ju¿ takie
obrazy, ale na mniejsza skalê. Odmawiam: �Anio³
Pañski� i �wieczny odpoczynek�, moi towarzysze zdej-
muj¹ czapki. Stoimy w milczeniu, nigdzie nie widaæ
ani �¿ywej duszy�. Nagle zaczynaj¹ sk¹d� padaæ po-
ciski jeden, drugi, trzeci. Lec¹ z ulicy w lewo, wznie-
caj¹c tumany czarnego kurzy i iskier z tl¹cych siê be-
lek. Sw¹d wzmaga siê. Przeje¿d¿aj¹ce wozy taborowe
pomykaj¹ z wiêkszym po�piechem. Dochodzimy do
rzeki. Z mostu pozosta³o zaledwie kilka belek (�)�
Z kolei w swym wyst¹pieniu Starosta Bi³gorajski Sta-
nis³aw Schodziñski odnosz¹c siê do wydarzeñ sprzed
66 lat przypomina³: �Dwa �wiatowe totalitaryzmy fa-
szyzm i komunizm w sposób podstêpny, zdradliwy
i krwawy wdra¿a³y w ¿ycie IV rozbiór Polski.
Wydarzenia Kampanii Wrze�niowej nie ominê³y Ziemi
Bi³gorajskiej na której rozgrywa³ siê jeden z aktów woj-
ny obronnej. W dniu 16 wrze�nia 1939 roku w Bana-
chach stoczono obronn¹ bitwê z nadci¹gaj¹cymi od
strony Krzeszowa wojskami niemieckimi. O determi-
nacji polskiego ¿o³nierza broni¹cego swojej Ojczyzny
�wiadczy zaciêto�æ trzy dniowej bitwy w trakcie której
wielokrotnie dochodzi³o do walki wrêcz, walki na ba-
gnety. Straty tak po jednej jak i drugiej stronie by³y
znaczne. Motywacjê walki polskiego wrze�niowego
¿o³nierza najlepiej wyrazi³ poeta Cyprian Kamil Nor-
wid pisz¹c: �nie po to siê ¿yje by walczyæ, lecz po to
siê walczy by ¿yæ, lecz gdy Ci si³ do walki nie starczy
spójrz �mierci w oczy i id��. Ziemia Bi³gorajska przy-
jê³a do swego ³ona obroñców polskiego wrze�nia,
obroñców Ziemi Bi³gorajskiej ¿o³nierzy �Armii Kra-
ków�, i grupy �Fortu Katowice�. To im zosta³ po�wiê-
cony wojenny cmentarz tu w Soli. To, ¿e dzisiaj ¿yjemy
w wolnej Ojczy�nie zawdziêczamy tak¿e bohaterom
tamtych wrze�niowych dni.

Dzi� po 66 latach mo¿na by postawiæ
wci¹¿ aktualne pytania:
Czy my Polacy jeste�my narodem wyci¹-
gaj¹cym wnioski z historii?
Czy potrafimy zadbaæ o narodow¹ suwe-
renno�æ? Czy pozostaniemy Narodem Ka-
tolickim?
Czy odró¿niamy dobro od z³a?
Czy liberalizm ma byæ now¹ religi¹?
Zbrodnie hitlerowskie zosta³y nazwane po
imieniu i os¹dzone po wojnie.

Mimo to dzi� w Niemczech myli siê oprawcê
z ofiar¹ podnosz¹c problem  tzw. wypêdzo-
nych, zapominaj¹c przy tym kto rozpêta³ naj-
krwawsz¹ w nowo¿ytnej historii wojnê,

II Wojnê �wiatow¹. Holokaust narodu ¿ydowskiego piêt-
nowany jest na ka¿dym kroku. Mimo najwiêkszej liczby
przechowywanych i ocalonych przez Polaków ̄ ydów dzi�
próbuje siê Polaków obci¹¿yæ odpowiedzialno�ci¹ za
holokaust.  A co z ludobójstwem NKWD, ilu jej cz³onków
wywianowanych przez w³adze komunistyczne polskimi
emeryturami zapewniaj¹cymi spokojne i dostatnie ¿ycie
za wiern¹ s³u¿bê, schroni³o siê dzi� przed odpowiedzial-
no�ci¹ w Izraelu i innych krajach Europy. Jak wielkim
nieporozumieniem historii s¹ pomniki gloryfikuj¹ce tam-
ten czas, tamte antynarodowe organizacje tamtych ludzi.
Gdzie s¹ ¿o³nierze i oficerowie wrze�nia internowani do
Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich? Gdzie
s¹ ich groby? W Odpowiedzi s³yszymy, ¿e po 14 latach
dochodzenia w³adze rosyjskie zamknê³y �ledztwo w spra-
wie mordu w Katyniu, Ostaszkowie i Miednoje uznaj¹c,
i¿ nast¹pi³o przedawnienie. Czy ludobójstwo mo¿e byæ
przedawnione? Dlaczego partie postkomunistyczne �
spadkobiercy PZPR, NKWD, UB nigdy nie zdoby³y siê
na akt przeproszenia Narodu Polskiego,  woli pe³nego
wyja�nienia prawdy. Czy¿by inaczej rozumieli znaczenie
s³ów: Bóg, Ojczyzna, Naród, Prawda, Honor. �wiado-
mo�æ historyczna spo³eczeñstwa jest zbyt wa¿nym ele-
mentem naszego bytu, aby mo¿na j¹ lekcewa¿yæ lub ska-
zaæ na zapomnienie. Chylê czo³o przed organizatorami
dzisiejszych uroczysto�ci tu w Soli, s¹ one najlepsz¹ bo
¿yw¹ i prawdziw¹ lekcj¹ polsko�ci. Sw¹ postaw¹ dajecie
najlepszy przyk³ad narodowego rozumienia s³owa Ojczy-
zna. To bardzo wa¿ne dla nas wszystkich, by kolejne po-
kolenia zna³y zdarzenia historyczne i prawdê o nich,
w szczególno�ci te które rozgrywa³y siê wokó³ naszych
domów, w naszej ojcowi�nie tu w Soli, niedalekich Ra-
pach i wielu innych miejscowo�ciach w ca³ym kraju. To
bardzo dobrze, ¿e nasze wnuki, nasze dzieci bêd¹ mog³y
w prawdzie czciæ bohaterów wrze�nia. Jestem przekona-
ny, ¿e nasza wspólna wiara, historia, tradycja warto�ci
duchowe i kulturowe bêd¹ umacnia³y nas w poczuciu
wspólnej to¿samo�ci narodowej i wspólnych korzeni.
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Świêto�æ rodziny i sakramentu
ma³¿eństwa

Osiemna�cie �z³otych par� 13 pa�dziernika
spotka³o siê we Frampolu by wspólnie wspominaæ
swoje z³ote gody, czyli 50 lat sakramentu ma³¿eñstwa.
Tadeusz Nied�wiecki Burmistrz Frampola, Stanis³aw
Schodziñski Starosta Bi³gorajski, Wies³aw Ró¿yñski

reprezentant Urzêdy Marsza³kowskiego gratulowali
�z³otym parom� tak piêknego jubileuszu. Gospodarze
zadbali o stosown¹ atmosferê i oprawê spotkania. Miej-
ski O�rodek Kultury zaprezentowa³ bardzo tematyczn¹
i dowcipn¹ czê�æ artystyczn¹. By³y �piewy chóralne,
solowe, tañce towarzyskie i szczególnie trafne mono-
logi i scenki sytuacyjne charakteryzuj¹ce, dolegliwo-
�ci wieku dojrza³ego. Nie zabrak³o wypowiedzi ze stro-
ny jubilatów, wskazuj¹cych na najwiêksze znaczenie
rodziny w ¿yciu cz³owieka, w tym wychowanie m³o-
dego pokolenia w zgodzie z dekalogiem. W swej wy-
powiedzi Starosta dziêkowa³: za trwanie przez 50 lat
w sakramencie ma³¿eñstwa, nie podleganie nowym
modom i chciwo�ciom ¿ycia codziennego. Przez tyle

lat wybieraj¹c siebie nawzajem, stanowili�cie jedno,
podejmuj¹c Bo¿y dar ¿ycia i wychowania dzieci. Nie-
stety w dzisiejszym �wiecie marginalizuje siê rodzinê
za ma³o jest o ni¹ rzeczywistej troski. Nie wszyscy zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e niszcz¹c rodzinê niszczymy sa-
mego siebie, cz³owieka. A przecie¿ rodzina s³u¿y spo-
³eczeñstwu i wypracowuje przysz³o�æ ojczyzny i �wia-
ta. W naszej historii rodzina czêsto zastêpowa³a pañ-
stwo, bra³a odpowiedzialno�æ za kszta³t i trwanie pol-
skiego narodu. To dziêki rodzinie w trudnych czasach

totalitaryzmów hitlerowskiego i ko-
munistycznego przetrwa³ jêzyk pol-
ski, kultura i historia. Z nadziej¹
mo¿na my�leæ o jutrze Polski i Unii
Europejskiej wówczas je¿eli bêd¹ j¹
budowali ludzie którzy wierz¹ w mi-
³o�æ i chc¹ ni¹ ¿yæ na co dzieñ, rozu-
miej¹c j¹ nie tylko jako �ród³o wra-
¿eñ i emocji, lecz równie¿ jako obo-
wi¹zek brania odpowiedzialno�ci za
drug¹ osobê, dzieci. Nie mo¿e tego
wyprzeæ ani kariera zawodowa, sa-
morealizacja czy dobrobyt material-
ny. Dzisiejszy liberalizm to kolejne
wyzwanie dla trwa³o�ci rodziny.
Obrona ¿ycia poczêtego, nieroze-
rwalno�æ ma³¿eñstwa, wychowanie
dzieci i m³odzie¿y w duchu chrze�ci-
jañskim, walka z przemoc¹, pijañ-

stwem, narkomani¹, homoseksualizmem  i rozwi¹z³o-
�ci¹ to wspó³czesne zagro¿enia trwania rodziny. Oko-
liczno�ciowe medale i kwiaty jakie otrzymali jubilaci
wyra�nie satysfakcjonowa³y obdarowanych. Otrzymali
je: Janina i W³adys³aw Czajka, Janina i Bronis³aw
Dziura, Leokadia i Zbigniew Firlej, Maria i Aleksan-
der Furmanek, Stefania i Jan Furmanek, Anna i Jan
Gorzkowski, Maria i Józef Jaszek, Leokadia i Stani-
s³aw Kie³basa, Bronis³awa i Tadeusz Korgul, Paulina
i Ireneusz Leñ, Florentyna i Bronis³aw Nawrocki, Le-
okadia i Jan Nied�wiecki, Sabina i Stanis³aw Orlik,
Janina i Jan Ryñ, Leokadia i Bronis³aw Sawa, Maria
i Walerian Sitarczyk.

V Dni Papieskie

W Bi³goraju obchody V Dni Papieskich tak
jak w ca³ej Polsce odbywa³y siê 16 pa�dziernika w nie-
dzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê wyboru Wielkiego Po-
laka Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, a przebiega-
³y pod has³em: �Jan Pawe³ II orêdownikiem prawdy�
i mia³y wyra�nie duchowy charakter. W niedzielê
16 pa�dziernika 2005 roku o godz. 1030 na Rynku przed

Urzêdem Miasta Bi³goraja odprawiona zosta³a Msza
�wiêta bêd¹ca duchow¹ ³¹czno�ci¹ z Ojcem �wiêtym
i modlitwami w Jego intencji. Uroczyst¹ Mszê �w. kon-
celebrowa³ ks. dr Adam Firosz kanclerz Kurii Bisku-
piej w Zamo�ciu a tak¿e ksiê¿a dekanatów bi³goraj-
skich. Wyg³oszona homilia po�wiêcona zosta³a g³ów-
nie nauczaniu Jana Paw³a II. W trakcie Mszy �w. od-
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s³oniêto i po�wiêcono �Tablicê-P³askorze�bê� upamiêt-
niaj¹c¹ Wielki Pontyfikat Papie¿a Jana Paw³a II. Ta-
blicê ufundowan¹ przez spo³eczno�æ miasta i Powiatu
Bi³gorajskiego umieszczono na �cianie frontowej Urzê-
du Miasta Bi³goraj. Uroczystego ods³oniêcia tablicy
dokonali: Ks. dr Adam Firosz Kanclerz Kurii Bisku-
piej w Zamo�ciu, Stanis³aw Schodziñski Starosta Bi³-
gorajski a tak¿e Janusz Ros³an Burmistrz Bi³goraja.
Wymiar duchowy V dni papieskich pog³êbi³a swoj¹
aktywno�ci¹ m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ONZ, zapraszaj¹c kole¿anki i kolegów z pozosta-
³ych szkó³ powiatu na specjalnie przygotowany pod
kierunkiem katechetów program poetycko-muzyczny
po�wiêcony wielkim polakom, nosicielom prawdy Ja-
nowi Paw³owi II oraz Ks. Jerzemu Popie³uszce. W po-
niedzia³ek 17 pa�dziernika w ko�ciele p.w.
�w. Jerzego w godzinach rannych odpra-
wiono Mszê �w. w trakcie której modlono
siê za Papie¿a Jana Paw³a II oraz Ks. Jerze-
go. Czê�æ artystyczna prezentowana w ko-
�ciele by³a piêkn¹ bo poetyck¹ form¹ przy-
pomnienia tak wielkich postaci Narodu Pol-
skiego. Liczne delegacje z³o¿y³y wieñce
i kwiaty pod tablic¹ Ks. Jerzego Popie³usz-
ki. W trakcie spotkania przed Msz¹ �w. Sta-
nis³aw Schodziñski m.in. mówi³:
�Z wielkim zadowoleniem stwierdzam, ¿e
nasza m³odzie¿, nasze szko³y ca³a spo³ecz-
no�æ poprzez kontynuacjê organizacji �Dni
Papieskich� potwierdza, i¿ zasiane przez
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II ziarno trafi³o
na podatn¹ bi³gorajsk¹ glebê. Niespe³na
sze�æ miesiêcy temu ca³a Polska w tym Zie-
mia Bi³gorajska wszyscy jej mieszkañcy
pogr¹¿yli siê w ¿a³obie i wielkiej zadumie wspólnie
prze¿ywaj¹c odej�cie do �Domu Ojca� naszego roda-
ka Jana Paw³a II. Mieszkañcy naszego regionu maso-
wo uczestniczyli w licznych uroczysto�ciach, nabo¿eñ-
stwach, marszach milczenia by wspólnie prze¿ywaæ
i czciæ pamiêæ o Najwiêkszym w nowo¿ytnych dziejach
historii Polaku. Nauki Jana Paw³a II by³y bardzo wy-
raziste ¿ywe i prawdziwe. Czy dzi� mimo Jego fizycz-
nej nieobecno�ci w�ród nas s¹ równie wyraziste, czy
s¹ w nas. Chcia³bym wierzyæ, ¿e ¿yj¹ one w Was na-
dal, droga m³odzie¿y, w Was pokoleniu Jana Paw³a II.
Wierzê, ¿e nauka Jana Paw³a II pobudzi³a i wyzwoli³a
now¹ jako�æ w prawdziwym rozumieniu �wiata, ¿e na
nowo rozbudzi³a patriotyzm m³odego pokolenia. Dzi�
mo¿emy odwo³ywaæ siê do wielu nauk Ojca �wiêtego
W 1987 roku z historycznej placówki na Westerplatte
zwracaj¹c siê do m³odzie¿y mówi³, cyt: �wszyscy
pragn¹ �wiata bardziej ludzkiego w którym ka¿dy
móg³by byæ podmiotem swego losu, a równocze�nie
wspó³uczestnikiem wspólnej podmiotowo�ci wszyst-
kich cz³onków swego spo³eczeñstwa �.� M³ody cz³o-

wiek pyta Chrystusa: Co mam czyniæ aby osi¹gn¹æ
¿ycie wieczne. W odpowiedzi Ten, którego m³odzie-
niec nazywa³ nauczycielem dobrym, wskazuje na Przy-
kazania Bo¿e.
Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie krad-
nij, nie zeznawaj fa³szywie (czyli� b¹d� prawdomów-
ny) nie oszukuj, czcij swego ojca i matkê. Przykaza-
nia Bo¿e, Dekalog. Znamy je dobrze. Przypisuj¹ one
do ka¿dego cz³owieka bezpo�rednie, oczywiste praw-
dy w niej zawartej. W punkcie, który ukazuje Bo¿e
Przykazania, cz³owiek wybiera pomiêdzy dobrem
a z³em. Mówi siê � s³usznie � o prawach cz³owieka.
Nie mo¿na jednak¿e zapomnieæ, ¿e prawa cz³owieka
s¹ po to aby ka¿dy mia³ przestrzeñ potrzebn¹ do spe³-
nienia swoich zadañ i powinno�ci. Prawo cz³owieka

musi byæ podstaw¹ tej moralnej mocy, któr¹ cz³owiek
osi¹ga przez wierno�æ prawdzie i powinno�ci. Czego
mogê ¿yczyæ Wam, m³odym na ziemi ojczystej, któ-
rzy wzrastacie w trudach nieraz warunkach material-
nych, czasem po�ród jakiego� poczucia beznadziei?
Czego mogê Wam ¿yczyæ� Ch³opiec, dziewczyna któ-
rzy ucz¹ siê obcowaæ z Bogiem na gruncie wewnêtrz-
nej prawdy swego sumienia s¹ mocni. S¹ mocni. Mog¹
stawiæ czo³o przeró¿nym sytuacjom, nawet bardzo
trudnym� Zagro¿eniem jest klimat relatywizmu, za-
gro¿eniem jest rozchwianie zasad i prawdy na których
buduje siê godno�æ i rozwój cz³owieka. Zagro¿eniem
jest s¹czenie opinii i pogl¹dów które temu rozchwia-
niu s³u¿¹ �Wasze powo³ania, wasze zawody s¹ ró¿-
ne. Musicie dobrze rozwa¿yæ w jakim stosunku  - na
ka¿dej z tych dróg  - pozostaje bardziej �byæ� � �bar-
dziej byæ� do �wiêcej mieæ� ale nigdy samo wiêcej
mieæ �nie mo¿e zwyciê¿yæ� bo wtedy cz³owiek mo¿e
przegraæ rzecz najcenniejsz¹ swoje cz³owieczeñstwo,
swoje sumienie, swoj¹ godno�æ. Ta moc ducha, moc
sumieñ i serc, moc ³aski i charakterów jest nieodzow-

Ks. dr A. Firosz, S.Schodziñski, J.Ros³an
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na szczególnie w tym waszym pokoleniu. Jest ona
potrzebna aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojêtno-
�ci zw¹tpienia czy wewnêtrznej emigracji, pokusie
wielorakiej ucieczki od �wiata, od spo³eczeñstwa od
¿ycia, tak¿e ucieczki w znaczeniu dos³ownym � opusz-
czenia Ojczyzny: pokusie beznadziejno�ci, która pro-
wadzi do samozniszczenia w³asnej osobowo�ci w³a-
snego cz³owieczeñstwa poprzez alkoholizm, narkoma-
niê nadu¿ycia seksualne, szukanie doznañ, wy¿ywa-
nie siê w sektach czy innych zwi¹zkach które s¹ obce
kulturze, tradycji i duchowo�ci naszego narodu. Przy-
sz³o�æ Polski zale¿y od Was i musi od Was zale¿eæ. To
jest nasza Ojczyzna � to jest nasze �byæ�, nasze �mieæ�.
Ka¿dy z Was m³odzi przyjaciele znajdzie te¿ w ¿yciu
jakie� swoje Westerplatte. Jaki� wymiar zadañ, które
trzeba podj¹æ i wype³niæ. Jak¹� s³uszn¹ sprawê o któr¹
nie mo¿na nie walczyæ. Jaki� obowi¹zek,  powinno�æ,
od której nie mo¿na siê uwolniæ, nie mo¿na zdezerte-
rowaæ.�  - (koniec cytatów). Dzisiejsze nasze spotka-
nie to historyczna w zwi¹zku z rocznic¹ sposobno�æ
by przypomnieæ tak¿e postaæ Ks. Jerzego Popie³usz-
ki. To tu w Ko�ciele p.w. �w. Jerzego wmurowana i po-
�wiêcona zosta³a Tablica Jego Pamiêci. Tablica któr¹
opiekuje siê m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ONZ. 21 lat temu 19 pa�dziernika 1984 roku zo-
sta³ zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycz-
nych w³adz S³uga Bo¿y Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko �

Kap³an �Solidarno�ci�, obroñca ludzi pokrzywdzonych
i udrêczonych przez system przemocy i k³amstwa.
Jan Pawe³ II w okoliczno�ciowym li�cie w 10 roczni-
cê �mierci kap³ana napisa³: �ten kap³an mêczennik po-
zostanie na zawsze w pamiêci naszego Narodu jako
nieustraszony obroñca prawdy, sprawiedliwo�ci, wol-
no�ci i godno�ci cz³owieka� Ksi¹dz Jerzy Popie³usz-
ko, wierny dziedzictwu Prymasa Tysi¹clecia i naucza-
niu Jana Paw³a II odwa¿nie upomina³ siê o obecno�æ
Ewangelii i Dekalogu w ¿yciu publicznym. Odwa¿ny
do koñca odda³ ¿ycie za Chrystusa, za wiarê, pono-
sz¹c mêczeñsk¹ �mieræ. Niestrudzony �wiadek praw-
dy mówi³: �cz³owieka mo¿na przemoc¹ ugi¹æ, ale nie
mo¿na go zniewoliæ. Polak mi³uj¹cy Boga i Ojczyznê
powstanie z ka¿dego poni¿enia, bo zwyk³ klêkaæ tyl-
ko przed Bogiem�.
Zawsze powtarza³ �z³o dobrem zwyciê¿aj�. Dwóch
wielkich �wiadków wiary Jan Pawe³ II i Ks. Jerzy
Popie³uszko niech bêd¹ nam wzorem naszego ¿ycia
osobistego i publicznego. To przy grobach Jana
Paw³a II, Ksiêdza Jerzego uczmy siê odpowiedzial-
no�ci za Polskê i za ca³e dziedzictwo chrze�cijañ-
skie, które zosta³o nam przekazane w ci¹gu stule-
ci�. Niech nasza wspólna wiara, historia, tradycja
warto�ci duchowe i kulturowe umacniaj¹ nas w po-
czuciu wspólnej to¿samo�ci narodowej i wspólnych
korzeni.

Dzień Edukacji Narodowej 2005

Jak co roku od czasów istnienia Powiatu,
Dzieñ Edukacji Narodowej sta³ siê okazj¹ dla przypo-
mnienia osi¹gniêæ szkó³ powiatu oraz wyró¿nienia
najbardziej zas³u¿onych nauczycieli. W tym roku uro-

czysto�æ zosta³a zorganizowana przy wydatnej pomo-
cy Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bi³goraju,
w auli szko³y, której uczniowie przygotowali dla za-
proszonych go�ci wspania³¹ oprawê artystyczn¹.

Starosta Bi³gorajski
- Stanis³aw Schodziñski:
Z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ sk³adam nauczycie-
lom szkó³ powiatu serdeczne gratulacje za t¹, tak
owocn¹ w tym roku pracê. Ksiê¿om i kateche-
tom za naukê i pos³ugê w rozumieniu S³owa Bo-
¿ego oraz w³asnej duchowo�ci m³odych. Dziê-
kujê pracownikom administracji i obs³ugi szkó³
za dba³o�æ o mienie i stwarzanie warunków do
jak najlepszego funkcjonowania szkó³ i placó-
wek, rodzicom za wspieranie pracy szkó³, Dy-
rekcjom, za swoj¹  pracê i przyk³ad, motywuj¹-
cy podleg³e zespo³y do coraz wiêkszej aktyw-
no�ci. Dzieñ Edukacji Narodowej to uznane
i zas³u¿one �wiêto nauczycieli i pracowników
o�wiaty, podsumowanie udanego roku w szko-
³ach i placówkach o�wiatowych powiatu. Na-
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sze szko³y bardzo dobrze sprawdzi³y siê w organiza-
cji nowej matury i egzaminów zewnêtrznych, a osi¹-
gniête przez m³odzie¿ wyniki stawiaj¹ bi³gorajskie
�rodowisko o�wiatowe w gronie najlepszych w woje-
wództwie. ¯ycz¹c dalszych sukcesów zawodowych
pragnê jednocze�nie przekazaæ najlepsze ¿yczenia
pomy�lno�ci i B³ogos³awieñstwa Bo¿ego rodzinom
wszystkich zwi¹zanych z o�wiat¹ pracowników jed-
nostek organizacyjnych powiatu.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
- Franciszek Piêtak:
Ignacy Józef Kraszewski pisa³, �M³odo�æ jest
kwiatów wieñcem�, bo tutaj w szkole rodz¹ siê
pierwsze kole¿eñskie wiêzi przyja�nie w ramach
wymiany poznajecie kolegów z ca³ej Europy.
Wszystko to wi¹¿e siê z nauk¹ i edukacj¹. To tu-
taj w murach szkó³ rozwijane s¹ talenty zainte-
resowania, tutaj umacniamy warto�ci, poznaje-
my �wiat po to by wybraæ drogi w³asnego ¿ycia.
W tym zbo¿nym procesie poszukiwania dróg sta-
ramy siê dostrzec drugiego cz³owieka posi¹�æ
umiejêtno�ci pracy dla dobra wspólnego, dla ro-
dziny dla gminy, dla Polski. To szko³a, nauczy-
ciele bior¹ na siebie zadanie, by ewangeliczny
zapis o talentach  by³ realizowany. By ¿aden ta-
lent nie zosta³ zmarnowany. Nad tym zadaniem
czuwaæ musi mistrz nauczyciel bez którego pro-
ces poznawczy by³by u³omny.

Sukcesy naszych uczniów
W trakcie uroczysto�ci Kierownik Wydzia³u

Edukacji � Jan Ga³an przypomnia³ o osi¹gniêciach
szkó³ powiatu w minionym roku szkolnym. Najbar-
dziej znane to: zajêcie trzeciego miejsca w�ród naj-
lepszych Liceów na Lubelszczy�nie przez LO im.
ONZ w Bi³goraju, zajêcie trzeciego miejsca w Pol-
sce przez uczniów LO im. ONZ w Konkursie Fizycz-
nym oraz wyj¹tkowo liczne sukcesy uczniów szkó³
powiatu w fina³ach ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych. Ogó³em w fina³ach ogólnopolskich bra-
³o udzia³ 56 uczniów z których 12 zosta³o laureata-
mi. Jest to najlepszy wynik w historii powiatowej
o�wiaty.

Uczniowie naszych szkó³ zaczynaj¹ odnosiæ
sukcesy miêdzynarodowe. We wrze�niu uczniowie
Zespo³u Szkó³ Le�nych otrzymali nagrodê specjaln¹
podczas Miêdzynarodowego Konkursu Ekologiczne-
go w Moskwie, w którym udzia³ bra³a m³odzie¿
z 32 krajów �wiata.

Nauczyciele odznaczeni
Coraz wiêcej szkó³ europejskich szuka kontaktu ze
szko³ami naszego powiatu, co �wiadczy o jako�ci

prowadzonej tutaj pracy dydaktycznej i jej dostrze-
ganiu przez zainteresowanych dobrymi kontaktami.
Na te sukcesy z³o¿y³a siê praca wielu bardzo do-
brych nauczycieli, z których w tym roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwa�niewski
odznaczy³:

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi� Wiktoriê Adamek
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
i Wandê Chwiejczak� nauczycielkê z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Bi³goraju.
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi� Mieczys³awa Kró-
la� Dyrektora Zespo³u szkó³ Budowlanych i Ogól-

nokszta³c¹cych w Bi³goraju i Kazimierza Mroczka�
nauczyciela Zespo³u Szkó³ Le�nych w Bi³goraju.
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi� Henryka Kaspro-
wicza� nauczyciela z Regionalnego Centrum Edu-
kacji Zawodowej, Wojciecha Krawca� nauczyciela
z Zespo³u Szkó³  Ogólnokszta³c¹cych w Bi³goraju
i Barbarê Obszañsk¹� Dyrektora Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Bi³goraju.

Minister Edukacji Narodowej odznaczy³
Medalami Komisji Edukacji Narodowej: Boles³a-
wa Babija� kierownika internatu Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Bi³goraju i Edwarda Surma-
cza� wieloletniego Wicedyrektora Regionalnego
Centrum Edukacji Narodowej, Prezesa UKS
MOTO-KART �Energetyk�.

Czworo nauczycieli� Barbara Borowy z Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, Marian Klecha �
Dyrektor ZSO w Bi³goraju, Halina Go³¹b z ZSBiO
w Bi³goraju i Józef Lipiec� Wicedyrektor RCEZ
w Bi³goraju otrzyma³o Nagrody Ministra Edukacji
Narodowej. Trzech nauczycieli� Aleksander Burda
z RCEZ, Jan Lisiecki� Wicedyrektor ZSBiO i An-
drzej £okaj� wicedyrektor ZSO� otrzyma³o Nagro-
dy Lubelskiego Kuratora O�wiaty.
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Nagrody Starosty
Starosta Bi³gorajski� Stanis³aw Schodziñski

wyró¿ni³ za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczne 25 na-
uczycieli szkó³ i placówek o�wiatowych, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat. S¹ to:
�   Barbara Obszañska, Irena Jasku³a, Karol Koz³ow-
ski, siostra Alicja Grab i  Teresa Stadnicka
      z ZSZiO w Bi³goraju,
�  Mieczys³aw Król, ks. Marek Ku�mierczyk, Dorota
Szymanek i Marzena Ga³ka z ZSBiO
      w Bi³goraju,
�    Robert Kleban, Jerzy Buczko i Miros³aw Maziarz
z RCEZ w Bi³goraju,
�    Wojciech Krawiec, Barbara Zieliñska, Stanis³aw
Rz¹d i Dorota Kleban z ZSO w Bi³goraju,
�    Agnieszka Leszczyñska i Teresa Pieczykolan z ZSL
w Bi³goraju,
�    Ryszard Jamiñski i Jaros³aw Piskorski z ZSA w Ró-
¿añcu,
�    Anna Iskra i Renata Socha z MDK w Bi³goraju,
�    Zofia Zwolak z ZSOiZ w Turobinie,

�    Krzysztof Tarnowski  z ZSE w Tarnogrodzie,
�    Szczepan £ubiarz z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Bi³goraju.
Go�æmi Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie w tym
roku byli: Jan Michoñski� wizytator Kuratorium
O�wiaty w Lublinie, Miros³aw Tarkowski� Dyrektor
Departamentu Edukacji i Sportu Urzêdu Marsza³kow-
skiego w Lublinie i jednocze�nie przedstawiciel Mar-
sza³ka Województwa Lubelskiego, Franciszek Piêtak�
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Bi³goraju, Zarz¹d
Powiatu w osobach: Stanis³aw Schodziñski� Starosta
Bi³gorajski, Czes³aw Ma³yszek� Wicestarosta Bi³ga-
rajski, Cz³onkowie Zarz¹du� Marian Tokarski, Tade-
usz Ferens, Andrzej Palcek, Ks. Kanonik Czes³aw Szu-
ran� Proboszcz Parafii �w. Jerzego w Bi³goraju, Grze-
gorz Dobrzyñski� Prezes ZO ZNP w Bi³goraju, An-
drzej Antolak� Przewodnicz¹cy MK NSZZ �Solidar-
no�æ� w Bi³goraju, S³awomir Magdziarz� Przewodni-
cz¹cy Zwi¹zku Nauczycieli �rednich Szkó³ Le�nych
w ZSL w Bi³goraju, a tak¿e Dyrektorzy szkó³ z miasta
i powiatu.

40 � lecie Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej

Rozmowa z mgr Czes³awem Bakot¹, dyrekto-
rem szko³y.

Anna Maciocha: W pa�dzierniku tego roku Regio-
nalne Centrum obchodzi³o 40 - lecie utworzenia. Czy
móg³by Pan pokrótce przedstawiæ rys historyczny pla-
cówki? Jak¹ drogê przesz³a szko³a?

Czes³aw Bakota: Szko³a zosta³a powo³ana do ¿ycia
21 pa�dziernika 1965r. zarz¹dzeniem ówczesnego Mi-

nistra O�wiaty na bazie Liceum Pedagogicznego.
Z czasem liceum zosta³o powoli wygaszone, a techni-
kum uzyska³o samodzielno�æ. W miêdzyczasie powo-
³ano Zasadnicz¹ Szko³ê Elektryczn¹, któr¹ pó�niej
przemianowano na Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,
a Technikum Elektryczne na Technikum Mechanicz-
no- Elektryczne. Obie jednostki utworzy³y Zespó³
Szkó³ Zawodowych nr 2 w Bi³goraju, nastêpnie w 1975
roku nazwê szko³y zmieniono na Zespó³ Szkó³ Me-
chaniczno- Elektrycznych w Bi³goraju. Tak by³o do
1999 roku, kiedy to zespó³ szkó³ przemianowano na
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej.

A.M.: Za now¹ nazw¹  placówki kryj¹ siê przeobra-
¿enia w strukturze szko³y. Jakiego rodzaju s¹ to zmia-
ny i czy maj¹ bezpo�redni zwi¹zek z przemianami i za-
potrzebowaniem na rynku pracy?

Cz.Bakota: Oczywi�cie za zmian¹ nazwy jednostki
kryje siê zmiana strukturalna. Przyjêli�my równie¿
nowe zadania do realizacji. By³o to wynikiem reform
w systemie o�wiaty, jak i analiz rynku pracy na ziemi
bi³gorajskiej i trendów w�ród pracodawców. Zespó³
do wdra¿ania reformy kszta³cenia zawodowego, wy-
³oniony z rady pedagogicznej uzna³, ¿e w Bi³goraju
powinna byæ jednostka spe³niaj¹ca potrzeby nowocze-
snego kszta³cenia zawodowego. Inn¹ kwesti¹ jest fakt,
i¿ ³atwiej jest przeprowadziæ reformê w kszta³ceniu
ogólnym, ni¿ w kszta³ceniu zawodowym, gdy¿ wi¹¿e
siê to z utworzeniem wysoko wyspecjalizowanych la-
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boratoriów i pracowni, wyposa¿onych w najnowocze-
�niejszy sprzêt. Mimo wielu obiektywnych trudno�ci,
jestem pewien, ¿e nowa struktura naszej szko³y spe³-
nia wspó³czesne oczekiwania.

A.M.: Jak Pan ocenia wp³yw RCEZ na stan przy-
gotowania kadr technicznych w powiecie?

Cz.Bakota: My�lê, ¿e oferujemy do�æ szerok¹ ofer-
tê kszta³cenia zawodowego. Próbujemy wprowadzaæ
nowe zawody i specjalno�ci, które s¹ dostosowywane
do rynku pracy. Na przyk³ad w tym roku wprowadzi-
li�my w technikum czteroletnim zawód technika in-
formatyka. W ramach specjalizacji zawodowych re-
alizujemy na pracowniach zajêcia daj¹ce dodatkowe
umiejêtno�ci dla ucznia w zakresie obs³ugi sieci kom-
puterowej, czy sterowników przemys³owych. Dziêki
temu uczeñ opuszczaj¹c mury naszej szko³y posiada
do�æ szeroki wachlarz umiejêtno�ci praktycznych.

A.M.: Szko³a z placówki kszta³c¹cej w zawodach ty-
powo mêskich przeobrazi³a siê w jednostkê odpowia-
daj¹c¹ tak¿e kobietom. Czy móg³by Pan przybli¿yæ
nam tê kwestiê?

 Cz.Bakota: Rzeczywi�cie do niedawna by³a to szko³a
typowo mêska. Wprowadzenie do szko³y dziewcz¹t
³agodzi obyczaje, ch³opcy u¿ywaj¹ lepszego jêzyka,
dbaj¹ o swój wygl¹d. Dziewczêta pojawi³y siê w mo-
mencie wprowadzenia liceów profilowanych. W naszej
szkole utworzyli�my liceum profilowane: zarz¹dzanie
informacj¹. To liceum cieszy siê wziêciem w�ród dziew-
cz¹t, bo daje ono wiedzê ogóln¹ o zarz¹dzaniu szeroko
pojêtymi zasobami, w tym zasobami informatycznymi.
A dziewczêta nie boj¹ siê takiej dziedziny.

A.M.: Mury tej placówki opu�ci³o bardzo wielu ab-
solwentów, kontynuuj¹ naukê i pracuj¹ na terenie
ca³ej Polski. Z ca³¹ pewno�ci¹ s¹ w�ród nich osoby,
których nazwiska s¹ znane i sta³y siê chlub¹ szko³y.

Cz.Bakota: Nasi absolwenci pracuj¹ w zasadzie we
wszystkich dziedzinach. Umiejêtno�ci wyniesione ze
szko³y s¹ na tyle uniwersalne, ¿e nasza m³odzie¿ po-
trafi dostosowaæ siê do przeró¿nych wymagañ. Dlate-
go te¿ uczniowie RCEZ to nie tylko pó�niejsi in¿ynie-
rowie i technicy, choæ rzeczywi�cie stanowi¹ trzon
kadry in¿ynieryjnej w wielu przedsiêbiorstwach i fir-
mach, ale tak¿e pracownicy urzêdów, jednostek han-
dlu, przemys³u, samorz¹dów czy bran¿y informatycz-
nej. St¹d chocia¿by w naszym powiecie do znanych
absolwentów nale¿¹ takie osoby jak: Ks. prof. dr hab.
Tadeusz Guz, prowadz¹cy w BTK filozoficzne wy-
k³ady, Ks. dr Ryszard Podpora, zwi¹zany z KUL-em,

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Marian Jam-
roz, poprzedni vice Burmistrz Miasta Bi³goraja, obec-
ny radny powiatowy i cz³onek Zarz¹du Powiatu Tade-
usz Ferens, Prezes S¹du Rejonowego Henryk Kiesz,
a tak¿e wielu bi³gorajskich biznesmenów.

A.M.: Regionalne Centrum znane jest w ca³ej Pol-
sce ze sportu kartingowego. W�ród uczniów przez lata
by³o wielu medalistów. Jak obecnie wygl¹da sytuacja
kartingów?

Cz. Bakota: Sport kartingowy w szko³ach zamiera,
poniewa¿ brakuje wsparcia finansowego, sprzêt jest dro-
gi, udzia³ w zawodach kartingowych to bardzo du¿y
wydatek. Mimo to RCEZ postanowi³o za wszelk¹ cenê
utrzymaæ ten sport chocia¿by ze wzglêdu na to, ¿e mamy
jeden z ³adniejszych torów kartingowych w Polsce. Poza
tym szkoda nam du¿ego dorobku naszej sekcji. Jest jesz-
cze jeden wa¿ny powód: karting uczy kole¿eñstwa, od-
powiedzialno�ci zbiorowej za zespó³, jak równie¿ wy-
posa¿a ucznia w du¿e umiejêtno�ci techniczne.

A.M.: Obecnie RCEZ to placówka z nowatorskim
procesem kszta³cenia. Czy nadal bêdzie pod¹¿aæ tym
tropem?

Cz.Bakota: W przesz³o�ci szko³a spotyka³a siê z wie-
loma trudno�ciami i brakiem zrozumienia ze strony ró¿-
nych osób, jednak to, czego dokonali�my do tej pory
udowadnia, ¿e zmierzamy w dobrym kierunku. W struk-
turach RCEZ powsta³o Centrum Kszta³cenia Praktycz-
nego, z którym wi¹¿emy wielkie nadzieje, dlatego te¿
bêdzie nadal rozbudowywane. W miêdzyczasie do szkó³
zawodowych wesz³y Egzaminy Zawodowe Wewnêtrz-
ne. Do ich przeprowadzenia potrzebna jest akredytacja
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. My mamy tak¹
akredytacjê na piêæ zawodów. Aby j¹ otrzymaæ trzeba
by³o spe³niæ wymagania  kadrowe i sprzêtowe. Poza tym
w RCEZ powsta³ Regionalny O�rodek Wspierania Eg-
zaminów Zawodowych, zw³aszcza w zawodzie: elektryk.
Oprócz Bi³goraja takowy znajduje siê jeszcze tylko
w Krakowie i Rzeszowie. To �wiadczy, ¿e mamy dosko-
na³¹ bazê i przygotowanie. Dziêki temu jeste�my w gru-
pie szkó³ uprzywilejowanych i dlatego liczymy, ¿e trafi
do nas sprzêt pozyskany ze �rodków unijnych.
Obecnie zrealizowano projekt pracowni sieci kompute-
rowych i sterowników przemys³owych. Do koñca tego
roku powinni�my otrzymaæ nowoczesny sprzêt kompu-
terowy do kolejnej pracowni. Tak¿e zainteresowanie
szko³¹ ze strony uczniów jest bardzo du¿e, co oznacza ¿e
m³odzie¿ dostrzega to, ¿e warto przyj�æ do szko³y, która
swoj¹ baz¹ dydaktyczn¹ i kadr¹ nauczycielsk¹ gwaran-
tuje przyzwoity poziom zdobytych umiejêtno�ci.

Dziêkujê za rozmowê.


