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NOWOROCZNY KONCERT GALOWY - SOKOŁÓW 2012

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

„GLORIA IN EXCELSIS DEO”
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, 6.01.2012 r.

Fot. Małgorzata Woś

Uroczysta Sesja Noworoczna, 28.12.2011 r.

Wręczenie Nagród Burmistrza w Dziedzinie Kultury i Sportu za 2011 r.Wręczenie Nagród Burmistrza w Dziedzinie Kultury i Sportu za 2011 r.

Występ młodzieży z ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.Występ młodzieży z ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Fot. A. Dec

Fot. G. Wójcikiewicz, M. Kida



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/212/2012 str. 3

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem: jest czas rodzenia i czas umierania.”

Księga Koheleta

Te krótkie i lakoniczne, ale treściwe wersy z Księgi Koheleta, mogą sta-
nowić najlepsze motto do dzisiejszej uroczystości, podczas której po raz
ostatni żegnamy tu w Nienadowskim kościele ŚP. Prałata Mieczysława Zary-
cha.

Właściwie nie trzeba by do nich nic dopowiadać, bo przecież w ostatecz-
nym rozrachunku z życiem, liczy się tylko to, o czym mówi mędrzec – naro-
dziny i śmierć. Jednak po ludzku rzecz biorąc ostatnie pożegnanie jest nie
tylko dla zmarłego, ale i dla nas, którzy dzisiaj w tym celu spotkaliśmy się
w Kościele św. Bartłomieja Apostoła, aby oddać chrześcijańską, ostatnią
posługę zmarłemu i podziękować mu za to, czym zaznaczył się dla społecz-
ności Naszej Parafii Nienadowskiej. Nie jest to łatwe zadanie tym bardziej
dla mnie, który go znałem i szanowałem, był moim nauczycielem religii.
Ponadto, nie był to człowiek, którego życie można w krótkim wystąpieniu
opisać i przekazać.

Kapłan nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Kapłan żyje dla Kościoła
i dla Chrystusa, żyje dla tych, do których posyła go Kościół. Kapłan to sługa
Boży otwarty, cierpliwy, wyrozumiały, wrażliwy, pokorny, gotowy by służyć
i pomagać. Kiedy kapłan czyta Ewangelię, to powinniśmy widzieć Chrystu-
sa nieustannie służącego ludziom, z pokorą i miłością – służącego, wyba-
czającego, kochającego, uzdrawiającego, pocieszającego.

Księże Prałacie, niedawno obchodziliśmy 450-lecie Parafii Nienadówka
i 110-lecie konsekracji Naszego Kościoła, byłeś z nami na przepięknych
uroczystościach. To twoja osoba podkreślała naszą łączność z poprzednimi
pokoleniami mieszkańców Nienadówki z jej piękną historią i tradycją. Wszy-
scy obecni tu pamiętają i nie zapomną, że to Chrystus Cię wybrał i On Cię
posłał i ścieżki Twego kapłańskiego życia, przez prawie ćwierć wieku – jedno
pokolenie związał z Nienadowskim Kościołem. Tu wychowywałeś dzieci
i młodzież ucząc ją religii w naszych szkołach. Ty spełniałeś się wśród dzieci
i młodzieży, pełen dobrego serca, w radości i uśmiechu, uczyłeś słowa Boże-
go, uczyłeś życia, uczyłeś właściwej postawy moralnej.

Wszyscy pamiętamy, że nawet po przejściu na zasłużoną emeryturę prałat
lubił przebywać w naszych szkołach, na każdych uroczystościach. Jak był
potrzebny wszyscy widzieliśmy, kiedy zasiadał w konfesjonale i leczył skoła-
tane dusze parafian, w sakramencie pokuty. Na pewno wszyscy zapamiętają
go jako kapłana, który służył parafii i proboszczowi żarliwą pomocą przy spo-
wiedzi.

Ksiądz Prałat Mieczysław Zarych pielęgnował pamięć o tym co działo się
w Lasach Turzańskich, uczestniczył we wszystkich uroczystościach roczni-
cowych nad grobami pomordowanych.

W ostatnich latach, życia po przejściu na emeryturę stał się autorytetem
moralnym, starał się służyć dobrą radą i słowem wszystkim. Cieszył się
z życia, cieszył się, że Parafia Nienadowska staje się z dnia na dzień pięk-
niejsza. Był autentycznym patriotą lokalnym, kochał Nienadówkę, kochał
Parafię i starą plebanię Nienadowską, w której chciał doczekać swych ostat-
nich chwil. Gdy po raz ostatni widziałem go przed świętami w Domu Księdza
Seniora w Słocinie, widać było zaawansowaną chorobę. Jednak Prałat cie-
szył się z odwiedzin, cieszył się możliwością trwania w kapłańskich przyrze-
czeniach do samego końca. Jego wielką radość wywoływało to, że nasz
kościół dalej nabiera blasku, że jest remontowany ołtarz Pana Jezusa, któ-
remu tak bezgranicznie ufał.

Dziś w imieniu całej społeczności Nienadowskiej dziękuję Ci Księże Pra-
łacie za wszystkie Twoje prace, trudy i poświęcenie składane w służbie Na-
szej Parafii Nienadowskiej, dziękuję za Twoje kapłaństwo.

Niech będzie dla Ciebie przeznaczone, tak jak mówią natchnione Du-
chem Świętym słowa Psalmu 138 „Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem, a skieruj mnie na drogę
odwieczną”. Niech Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan wprowadzi Cię do domu
Swego Ojca.
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Te krótkie i lakoniczne, ale treściwe wersety z Psalmu 23, mogą stanowić
najlepsze motto do dzisiejszej uroczystości, podczas której po raz ostatni
żegnamy w Sokołowskim kościele ŚP. Wiesława Nykla.

Właściwie nie trzeba by do nich nic dopowiadać, bo przecież w ostatecz-
nym rozrachunku z życiem, liczy się tylko to, o czym mówi psalmista uczciwość,
dobroć, łaska i wdzięczność ludzi dla dobrego człowieka, a nagrodą dla niego
jest Bóg wynagradzający za wszystko – „Pasterz”. Ale po ludzku ostatnie poże-
gnanie jest nie tylko dla zmarłego, ale i dla nas, którzy dzisiaj w tym celu spotka-
liśmy się w Kościele św. Jana Chrzciciela, aby oddać chrześcijańską ostatnią
posługę zmarłemu i podziękować mu za to, czym zaznaczył się dla społeczno-
ści Naszej Małej Ojczyzny Sokołowszczyny. Nie jest to łatwe zadanie tym bar-
dziej dla mnie, który go znałem i szanowałem, współpracowałem z nim osiem
lat, był Przewodniczącym Rady Miejskiej. Nie był to człowiek, którego życie
i działalność można w krótkim wystąpieniu opisać i przekazać.

Przypominają, się dziś słowa „Uczciwie żyć drugiemu nie szkodzić i doda-
wać każdemu co się mu należy” oraz, że „Sądzone będą czyny ludzkie, nie
piastowane godności.”

Drogi Wiesławie, długoletni Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim; niedawno oddawaliśmy do użytku Basen Pływacki w Sokołowie,
chociaż zmożony chorobą nie byłeś z nami na tej uroczystości, wszyscy wie-
dzieliśmy, że duchem jesteś z nami – sam mi to mówiłeś. Wszyscy obecni tu
pamiętają i nie zapomną, że jako Przewodniczący Rady Miejskiej chciałeś, aby
w naszej Gminie działo się jak najwięcej dobrego, chciałeś aby realizować
inwestycje, które będą służyły wszystkim mieszańcom. Wszyscy pamiętamy, że
jako Dyrektor zajmowałeś się wychowaniem zastępów młodzieży w Liceum
Sokołowskim. Tam dla młodzieży dawałeś wszystkie swoje siły. Sokołowskie
Liceum było twoją radością i oczkiem w głowie. Można dziś śmiało powie-
dzieć, że Wiesław był dyrektorem, który zapisał się w historii liceum złotymi
zgłoskami jako znakomity organizator i osoba, która wniosła wielki wkład
w rozwój, remonty i rozbudowę kierowanej placówki. Wychowankowie pamię-
tają, że potrafił po ojcowsku skarcić kiedy trzeba było, ale też w trudnych chwi-
lach służył radą, pomocą, dobrym słowem. Wiem, że uczniowie bardzo go lubili
bo stawał zawsze w ich obronie, rozumiał problemy młodzieży.

Jako Burmistrz i twój przyjaciel, dziś wyznaję, że z satysfakcją wielokrotnie
słuchałem wypowiadanych pod Twoim adresem słów: „Przewodniczący Rady
to człowiek, na którym można polegać, to człowiek skromny i dobry”.

Wiesław pielęgnował pamięć, o tym, co działo się w Lasach Turzańskich,
uczestniczył we wszystkich uroczystościach rocznicowych nad grobami po-
mordowanych. Zawsze powtarzał, że Turza jest dla niego ważna ze wzglę-
du na tragiczne losy jego ojca.

W ostatnich latach, życia mimo ciężkiej choroby, starał się służyć dobrą
radą i słowem wszystkim. Cieszył się z życia, cieszył się, że Gmina i Sokołów
z dnia na dzień pięknieje. Cieszył się z tego, że jako radny i Przewodniczący
Rady Miejskiej miał wydatny udział w tym, co w ostatnich latach zrobiono
w gminie. Był autentycznym patriotą lokalnym, kochał Sokołów, kochał Li-
ceum. Gdy po raz ostatni rozmawiałem z nim w Wigilię, mówił, że przez choro-
bę bardzo cierpi, jednak stara się z nią walczyć, cieszył się z rozmowy, obiecy-
wał, że po Nowym Roku Przyjdzie do Urzędu porozmawiać o sprawach, które
wspólnie zaczynaliśmy. Cieszył się, że jest u siebie w domu, cieszył się z tego,
że jest z niezwykle życzliwą i troskliwą rodziną, którą tak bardzo kochał.

Dziś w imieniu całej społeczności Sokołowskiej dziękuję Ci Wiesławie za
wszystkie Twoje prace, trudy i poświęcenie składane w służbie Naszej Gmi-
ny, Liceum Sokołowskiego, i naszej młodzieży, dziękuję za Twoje ludzkie
podejście do życia. Dziękuję za to, że rozdawałeś wśród nas swoją mądrość
życiową, przyjaźń, a także za to, że dałeś nam przykład jak służyć Naszej Gmi-
nie, Naszej Małej Ojczyźnie Sokołowszczyźnie.

Niech Jezus Chrystus wprowadzi Cię do domu Swego Ojca.
Andrzej Ożóg, Burmistrz Gminy i Miasta

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.

Psalm 23
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Pogrążona w smutku Rodzino,
Szanowni Państwo, Nauczyciele,
Droga Młodzieży!

Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny obowiązek poże-
gnania w imieniu społeczności szkolnej śp. Wiesława Nykla
– Dyrektora, Nauczyciela i Współpracownika, długoletniego
Radnego Miasta.

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś ten cios
dotknął nas wszystkich. Pogrążeni w bólu, pragniemy być ze
Zmarłym w Jego ostatniej drodze. Pożegnania to wydarzenia
częste w naszym życiu, zdarzające się codziennie, ale są
i takie, które bardzo przeżywamy i zachowujemy w swej pa-
mięci. To dzisiejsze należy z pewnością do tych drugich.

Ostatnie pożegnanie przypadło dla śp. Wiesława w dniu,
kiedy rozpoczynają się ferie, i następuje czas wolny od co-
dziennych obowiązków szkolnych. Od dziś także On jest wol-
ny od zmartwień. Żegnamy Go na tę najdłuższą drogę wolną
od trosk, a prowadzącą do wieczności.
Swoją obecnością w tym miejscu chcemy podziękować za
Jego pracę i trud. Żegnamy dziś Wiesława Nykla, Dyrektora,
Wychowawcę i Pedagoga. Każde pożegnanie, a szczególnie
to dzisiejsze skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy
wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze śp. Wiesła-
wem. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wy-
mienić. Odszedł od nas człowiek, który z sokołowską szkołą
związany był od 1969 roku, a w której funkcję Dyrektora pełnił

Przeprowadził w swoim życiu wiele
tysięcy różnych lekcji. Był bowiem przez
ponad czterdzieści lat bardzo dobrym
Nauczycielem i Wychowawcą, a ostat-
nio przez kilkanaście znakomitym Dy-
rektorem drogiego naszym sercom so-
kołowskiego Liceum Ogólnokształcące-
go, które rozrosło się w cały Zespół
Szkół. Te szkoły szczególnie ukochał.
Jednakże ostatnią i najważniejszą lek-
cję życia przeprowadził – co paradok-
salne – w zimowy, mroźny poniedzia-
łek 27 stycznia 2012 roku. Była to lek-
cja niezwykła, bez słów, przeprowadzo-
na z wysokości katafalku, w ostatnim
fizycznym kontakcie z tak licznie zgro-
madzonymi uczniami. Lekcja ważna,
bo już ostatnia. Jej temat zapisany nie
na tablicy, ale na tle ołtarza przepięk-
nie odnowionego sokołowskiego ko-
ścioła dotyczył miłości ziemi nam naj-
bliższej – naszego Sokołowa i całej
Gminy. Dyrektor Nykiel powiedział nam,
że mamy kochać tę ziemię tak jak on ją
ukochał, że mimo różnych pokus życio-
wych i konsumpcyjnych zawirowań po-
winniśmy zostać wierni Ziemi Sokołow-
skiej i ze wszystkich sił starać się o to,
aby wzrastała i rozwijała się material-
nie i duchowo. Najważniejsza jego lek-

Kazimierz O¿óg

Ostatnia lekcja Dyrektora Wiesława Nykla
cja! Wszyscy z niej skorzystaliśmy.

W czasie tego pogrzebu każdy z nas
starał się wydobyć z zaułków swojej
pamięci ślady kontaktów z Wiesławem
Nyklem. I ja także powróciłem pamięcią
do pierwszych lekcji, które jako ucznio-
wie klasy IV A LO w Sokołowie mieliśmy
z Nim w roku szkolnym 1970/71. Uczył
nas zajęć praktyczno-technicznych. Był
zawsze praktyczny, zdroworozsądkowy
i optymistycznie nastawiony do życia,
miał swoiste poczucie humoru, a także
coś, co bardzo ceniliśmy; łatwy, życzli-
wy kontakt z drugim człowiekiem,
zwłaszcza z uczniami. W latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych nasze
drogi rozeszły się, gdyż byłem w Krako-
wie na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a potem we Francji na Uniwersytecie Lil-
le III. Drogi te znów skrzyżowały się
w drugiej połowie lat dziewięćdziesią-
tych, kiedy Wiesław Nykiel objął funkcję
dyrektora Liceum w Sokołowie, a ja za-
cząłem pracę w rzeszowskiej WSP. Czę-
sto mnie zapraszał na szkolne uroczy-
stości, miałem wiele razy wykłady dla
uczniów Liceum. Widziałem, jak cenił
sobie te kontakty. Przy wielu okazjach
odwiedzałem Go w gabinecie dyrektor-
skim. Ciągle dyskutowaliśmy, jak zwięk-

szyć bazę materialną i intelektualną na-
szego Liceum. Wspaniałe chwile prze-
żywaliśmy w czasie kolejnych zjazdów
absolwentów, które perfekcyjnie organi-
zował co kilka lat. Jego rocznik spotykał
się co roku. Tak bardzo cieszył się z tych
spotkań! O wszystkich pamiętał, z wszyst-
kimi rozmawiał, pokazywał nową szkołę.
Dumą napawał Go rozwój naszego Li-
ceum, zwłaszcza jego rozbudowa. Jako
wieloletni Dyrektor znakomicie się spraw-
dził i jako nauczyciel, i jako organizator.
Szkoła była pasją Jego życia.

Wiele dobra zdziałał, pełniąc przez
wiele lat funkcję przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Sokołów Młp. Nie
zasklepiał się w sobie, ale nieustannie
działał, widząc w tym sens swojego
życia, które Go nie oszczędzało. Umiał
dostrzec potrzeby innych i za każdym
razem jako Dyrektor i jako Przewodni-
czący Rady chciał im zaradzić. Jego
dobre czyny idą za Nim!

Drogi Wieśku, Kochany Dyrektorze
i Nauczycielu. Zostawiłeś na tej ziemi
swój ślad. Dobry ślad. Wiele nas nauczy-
łeś, także przez tę ostatnią jakże surową
lekcję styczniową. Dobrze wypełniłeś
swoje powołanie nauczycielskie. Odpo-
czywaj w pokoju!

w latach 1997-2010.
Szkoła do ostatnich chwil była Jego pasją życiową. Gwar

szkolny i młodzież dawały Mu siłę i energię. Czuł się zawsze
odpowiedzialny za rodzinę i uczniów. Dla większości obec-
nej kadry pedagogicznej szkoły był osobą, która wprowadza-
ła ich w arkana pracy pedagogicznej. W dużym stopniu przy-
czynił się do rozwoju i rozbudowy szkoły.

Jego praca zauważona była przez władze oświatowe,
samorządowe i szkolne.

Śp. Wiesław otrzymał nagrody Ministra i Kuratora Oświaty
oraz Starosty powiatu rzeszowskiego.

Jego aktywność owocowała wieloletnią pracą w samo-
rządzie lokalnym Miasta, w którym spełniał wiele odpowie-
dzialnych funkcji. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla
nas zawsze dobrym przykładem zachowań w sytuacjach trud-
nych. Wielu z nas jako Jego uczniowie, przyjaciele, współ-
pracownicy zapamięta Go jako człowieka pełnego pomysłów.

Już pod koniec pracy zawodowej ciężko zachorował.
Z godnością znosił ból i cierpienie. Nieubłagana śmierć prze-
rwała nić Jego życia. Pozostawił po sobie pustkę i smutek.
Nie ma Go już wśród żywych, ale jest głęboko w naszej pa-
mięci.

Małżonce, Dzieciom, całej Rodzinie zmarłego i wszyst-
kim, których ta śmierć dotknęła składam wyrazy serdecznego
współczucia.

Dyrektorze! Spoczywaj w pokoju!

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
mgr Antoni Kula
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Staroście Rzeszowskiemu,
Zarządowi i Radnym

Powiatu Rzeszowskiego
za uczestnictwo w ostatniej drodze

śp. Wiesława Nykla
podziękowania składa

żona z dziećmi

Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

mgr Wiesława Nykla
składa Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi

Z głębokim żalem żegnamy

mgr Wiesława Nykla
wyrazy współczucia

Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie
składa Burmistrz Gminy i Miasta

Sokołów Młp. wraz z pracownikami

Księżom parafii w Sokołowie Młp.,
Radnym Rady Miejskiej, Burmistrzowi

oraz Pracownikom Urzędu Gminy
i Miasta, Dyrektorom Jednostek

Organizacyjnych, Sołtysom, Rodzinie,
Przyjaciołom, Sąsiadom oraz Wszystkim,

którzy okazali wsparcie w trudnych
dla nas chwilach i uczestniczyli

w uroczystościach pogrzebowych

śp. Wiesława Nykla
serdeczne podziękowanie

składa
żona z dziećmi

Dyrekcji Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp., Gronu Pedagogicznemu,

Pracownikom i Młodzieży podziękowania
za okazane serce i liczny udział

w ostatnim pożegnaniu

śp. Wiesława Nykla
składa

żona z dziećmi

Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie
zmarłego

mgr Wiesława Nykla
wyrazy głębokiego współczucia
Dyrektor Zespołu Oświatowego

w Sokołowie Młp. wraz z pracownikami

Słowa otuchy i wyrazy głębokiego żalu
z powodu śmierci

mgr Wiesława Nykla
Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie

składa Dyrektor MGOKSiR
w Sokołowie Młp. wraz z pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
Żonie, Dzieciom oraz Rodzinie

Zmarłego

mgr Wiesława Nykla
składa Dyrektor LO w Sokołowie Młp.

wraz z pracownikami

Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

mgr Wiesława Nykla
Żonie, dzieciom oraz Rodzinie

składają sołtysi
Gminy i Miasta Sokołów Młp.

W dniu 11 stycznia 2012 roku
zmarł przeżywszy 81 lat

Ksiądz Prałat
Mieczysław Zarych

Uroczystości pogrzebowe odbyły się
13 stycznia 2012 roku

w Parafii św. Bartłomieja w Nienadówce

„Ostatni wieczór naszego życia
jest pierwszym porankiem

naszej wieczności”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie

Młp. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2011 r.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.w dniu 19 grudnia 2011 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu 21 grudnia 2011 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2011r.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Informacja o realizacji projektu pt. „Czas na aktywność
w Gminie Sokołów Młp. w roku 2011”.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 28 grudnia 2011 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy So-
kołów Młp. na lata 2012-2018.
2. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2012 rok.
– odczytanie projektu uchwały budżetowej
– odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
– odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do
Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-
jekcie uchwały budżetowej,
– przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta
w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej,
– głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2011r.
4. Podjęcie uchwał.
– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu

w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie wystąpienia przez Gminę Sokołów Młp. o dofi-
nansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Pod-
działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
– w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rze-
szowskiemu na realizację zadań,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2011,
– w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2011 z dnia 02 lute-
go 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów
Młp. na lata 2011-2021
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

W tym samym dniu o godz. 10.00 odbyła się
uroczysta sesja noworoczna

Program uroczystej sesji noworocznej:
1. Prezentacja kolęd w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.
2. Wręczenie nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu Panu
Józefowi Chorzępie i dziedzinie kultury Panu Dariuszowi Ko-
sakowi w 2011 roku.
3. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski.
4. Wystąpienia Gości.
5. Składanie życzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie

Młp. w dniu 23 stycznia 2012r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2012 rok.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu 25 stycznia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2012 rok.
5. Sprawy różne.
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 27 stycznia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2012 rok.
5. Analiza materiałów złożonych przez Przewodniczącego
Rady w sprawie radnego Piotra Holdenmajera.
6. Sprawy różne

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 8 lutego 2012 r.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2012 rok.
2. Podjęcie uchwał.
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nie-
ruchomości,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej,
– w sprawie zamiany gruntu,
3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2012 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp. od 29 grudnia 2011 r.
do 7 lutego 2012 r.

– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn.:
„Budowa oświetlenia drogowego miejscowościach: Górno
Meszne, Górno Zaborze i Trzebuska Kąty”. Przetarg odbył się
w dniu 23 stycznia 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działek nr 1088, 1095, 1089,1094 położo-
nych w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie zmian w budżecie 2011,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 108696R Górno przez las
w Wólce Sokołowskiej i Górnie w km 0+000-1+700”. Prze-
targ odbył się w dniu 1 lutego 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży działek nr 2102/13, 2103/9 położonych w Trzebosi,
– w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłaty za korzysta-
nie z basenu Kryta Pływania w Sokołowie Małopolskim,
– w sprawie przekazania gruntu w użyczenie na czas nie-
określony na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. nieruchomość, na której loka-
lizowane są boiska sportowe „Orlik”,

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działki nr 1122/1 położonej
w Sokołowie Młp. Ustalony przetarg na dzień 23 stycznia 2012
roku, odbył się, ale w wyznaczonym terminie do aktu notarial-
nego zainteresowany nie przystąpił,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy część działek nr 841/8, 841/10 położo-
nych w Sokołowie Młp., ul. Pileckich (pod tymczasowe obiek-
ty przeznaczone do garażowania środków transportu) i dział-
ka nr 1158/1 położona na skrzyżowaniu ulic Partyzantów
i Lubelskiej na cele usługowo handlowe,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działki nr 2879 położonej w Trzebo-
si. Termin przetargu ustalony został na dzień 29 lutego 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży działki nr 1481 położonej w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regula-
minu przetargu na sprzedaż działek nr 1404/2, 1406/1 poło-
żonych w Wolce Niedźwiedzkiej. Termin przetargu ustalony
został na dzień 7 marca 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działek budowlanych nr 1406/152 i 1365/
10 oraz nr 1406/153 i 1365/11 położonych w Sokołowie Młp.
na osiedlu „Pod Lasem”,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działek nr 5561/1, 5561/2 położonych
w Sokołowie Młp, na osiedlu „Północ”, jako działki przyległe,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Pisma dotyczą wykonania oświetlenia oraz budowy-remontu
przejścia dla pieszych przy ul. Lubelskiej.

Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Młp.
www.zrsokolowmlp.1k.pl
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Kazimierz Smolak

Relacje
i obserwacje
z pobytu w dniach

od 24.10 do 14.11 2011
roku na turnusie

sanatoryjnym

w Na³êczowie
(cz. I)

Do Nałęczowa dotarłem w czwartek
21 października 2011 r. kilka minut
przed godziną 22.00 Zakwaterowałem
się w pensjonacie „Fortunat”, do które-
go miałem skierowanie na leczenie sa-
natoryjne. Rozpakowałem się i pierwszą
nockę spałem snem sprawiedliwego.
Rano podjechałem na stację PKP i stam-
tąd ruszyłem do Warszawy załatwić służ-
bowe sprawy. Wróciłem z Warszawy do
Nałęczowa przed wieczorem i wyruszy-
łem na obchód znajomych mi miejsc,
ponieważ ostatnio w Nałęczowie byłem
trzy i pół roku temu (luty 2008 roku). Niby
dwie kolejno następujące po sobie pory
roku, bo zima w 2008 i jesień w 2011
roku, ale Nałęczów w zimie i w jesieni
różni się diametralnie. Drzewa w parku
są w olbrzymiej większości liściaste, jesz-
cze z kolorowymi liśćmi na sobie, ale
wiele z nich już opadło, tworząc delikat-
ny puszysty liściowy dywanik. Za wcze-
śnie jeszcze na grabienie liści, gdyż
byłaby to syzyfowa praca. Z syzyfową
pracą kojarzy mi się Stefan Żeromski,
autor „Syzyfowych prac”, którego Nałę-
czów wspomina z nostalgią, gdyż wie-
lokrotnie tu przebywał i pozostała po nim
„Chata Żeromskiego” zamieniona póź-
niej na Muzeum Stefana Żeromskiego.

Jeżeli odwiedza się znajome miej-
sca po kilku latach nieobecności, to wi-
dać różnice, jakie powstały w wyglądzie
czy uposażeniu. W międzyczasie wybu-
dowano nowy kryty basen na terenie
parku. Palmiarnia też zmieniła swój wy-
gląd i funkcjonalność. W wejściowej jej
części urządzono kawiarnię, której nie
było wcześniej, a pozostałą część po-
prawiono kosmetycznie. Staw w parku
jako jedna z charakterystycznych wizy-
tówek nałęczowskiego sanatorium po-
został w niezmienionym stanie, ale bar-
dzo rozmnożyły się dzikie kaczki, któ-
rych kiedyś spotykało się dość mało.
Kiedyś ludzie nagminnie wiewiórki do-
karmiali orzechami, kupowanymi u prze-

kupek, a teraz przebywający tam ludzie
przeważnie pieczywem dokarmiają
kaczki i łabędzie. Wydaje mi się, że łabę-
dzie jakby urosły od tego czasu (chyba,
że przy tych dzikich kaczkach wydają się
takie duże) i też jakby powiększyło się
ich stado. Łabędzie późnym wieczorem
w świetle latarni stanowią bardzo ładny
i przyjemny widok. Wychodzą z wody
i z bliskiej odległości uwidaczniają się
ich duże rozmiary. Kilka osobników leży
sobie na nadbrzeżu stawu, a spaceru-
jący ludzie mogą ich podziwiać z odle-
głości kilku kroków.

* * *

Następny dzień minął mi tak, jak
większość moich dni pobytu w miej-
scach sanatoryjnych. Rano wyleżałem
się, ile wytrzymałem, w łóżku. Już nie
śpiąc, żeby nie marnować czasu, czyta-
łem książkę. Następnie kawa, „cienkie”
śniadanko i spisywanie relacji oraz in-
nych rozpoczętych tematów. Z pokoju
wyszedłem w pół do trzeciej po połu-

dniu i udałem się na obiad do ulubione-
go baru. Po obiadku spacer po parku.
Obszedłem park w około, rzuciłem 5 zł
grajkowi, który w parku grał na saksofo-
nie pięknie przyciszonym głosem, wy-
grywając sentymentalne melodie, pasu-
jące do licznie zgromadzonych ludzi
snujących się w tym miejscu. Oceniw-
szy średnią wieku spacerujących, czu-
łem się młodzianem, choć u mnie 6. krzy-
żyk na karku. Odwiedziłem nowy basen
i przestąpiłem też próg kawiarni w sa-
natorium „Rolnik”. Leciała tam muzyka
z płyty, kilka par poruszało się na par-
kiecie, ale miałem tam mieszane uczu-
cia dlatego, że też przekrój wiekowy lu-
dzi jakich tu zastałem, był identyczny jak
w parku. Chwilę tam pobyłem pijąc kawę
i obserwując ludzi. Zastanawiałem się,

czy, jeżeli dożyję, czy też tak będę wy-
glądał, gdyż na parkiecie tańczyła para
wyglądająca na osiemdziesięciolatków.
Zachowywali się tak, jakby się uczyli tań-
czyć, ale brawo za odwagę, gdyż drep-
tali na parkiecie tak, jak im pozwolił na
to ich wiek. I tu przypomniał mi się żart,
jak wnuki do osiemdziesięcioletniego
dziadka podczas jego urodzin mówią:
„Dziadku sprawiliśmy ci dwie niespo-
dzianki, jedną super, a drugą kiepską”.
Dziadek pyta, jakie to niespodzianki.
Wnuki odpowiadają: „lepsza wiado-
mość to taka, że zamówiliśmy ci na uro-
dziny striptiz”. Dziadek ucieszony pyta.
„A tę drugą niespodziankę mniej fajną?”.
„Striptizerka dziadku będzie z twojego
wieku” odpowiadają wnuczki.

W kawiarni „Rolnik” pewno siedzia-
ło kilku rolników, to było widać i słychać
po tematach rozmów miedzy nimi. Zdra-
dzał ich też ubiór wszyscy mieli na so-
bie swetry. Siedziało trochę pań i pa-
nów „luzem”, też kilka par sanatoryj-
nych, ale po wypiciu kawy ulotniłem się,
gdyż pomyślałem, co by było, jakbym

poprosił jakąś wiekową panią do tańca
i tak jak dziadkowi chciała zrobić nie-
spodziankę. Oj, nie. Na dodatek kobie-
ty dzielę na dwa gatunki: grzechu war-
te i diabła warte. Skoro nie widziałem
tam przedstawicielek pierwszego ga-
tunku, to czmychnąłem jak Twardowski
w bajce. Pomyślałem, odbiję sobie wie-
czorem i jak panisko pójdę na wieczo-
rek. Nie pomyślałem, że trzeba było
wykupić bilet wcześniej, i na pewniaka
kieruję kroki do Pałacu Małachowskich.
Tam nieczynne, gdyż jakaś konferen-
cja i impreza zamknięta. Idę dalej do
kawiarni „Rolnik”, a tam słyszę, „Prze-
praszamy, nie ma wolnych miejsc”. No
to depczę do kawiarni „Wołyń”, a tam
to samo. Zakręciłem na pięcie, popo-
dziwiałem uroki sanatorium nocą i przy-
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deptałem na kwaterę wyciągając naukę
na przyszłość i wspominając przy-
śpiewkę ludową: „Z góry jedź, z góry
jedź, a pod górę hamuj, chcesz iść do
dziewczyny, najpierw se ją zamów”.

Czyli chcesz iść na wieczorek, wykup
sobie wcześniej bilet. Ale nudzić się nie
nudziłem, skoro wziąłem ze sobą kilka
niezawodnych przyjaciół, jakimi są
książki. Akurat do reki wziąłem książkę
Aleksandra Sołżenicyna „Archipelag
Gułag” i zatopiłem się w przedstawia-
nych okropnościach, jakie opisuje au-
tor. Po takiej lekturze człowiek czuje się
lepiej, jak pomyśli, że żyje w Polsce
w normalnym kraju, gdzie prawo, choć
nie jest doskonałe, a do sądów nie idzie
się po sprawiedliwość, lecz po wyrok,
ale takiego bezprawia i totalitarnego
terroru, Bogu dzięki, nie ma, jak za Sta-
lina na terenie dawnego ZSRR, które to
opisuje Aleksander Sołżenicyn.

Kolejny dzień – niedziela. Wstałem
wyspany o w pół do ósmej i zrobiłem
kawkę. Usiadłem do komputera, aby
przeglądać swoje zapiski i coś tam no-
wego popisać. Przy recepcji jest dostęp
do Internetu, więc zszedłem z kompu-
terem, żeby sprawdzić pocztę i wiado-
mości, i pytam na recepcji, o której są
msze św. w kościele. Dowiaduję się, że
za 20 minut jest msza w ośrodku na sali
gimnastycznej. Chętnie skorzystałem
z mszy na miejscu. Ksiądz miał krótkie,
ale bardzo bogate w treść kazanie.
Samo ziarno, bez młócenia słomy.
W ciągu godziny odbyła się msza i od-
mówiony został różaniec październiko-
wy. Uduchowiony, dalej czyniłem to, co

lubię, czyli czytałem i pisałem. Odby-
łem spacer z wyjściem na obiad po
14.00 i na 16.00 wróciłem do pokoju.
Wieczorem ponownie wyszedłem na
spacer i zajrzałem do jednej kawiarni,

tam miejsca zajęte w większości przez
chłopów, usiadłem i obserwuję, co się
dzieje, popijając soczek. Siedzi też kil-
ka wolnych pań, trochę wiekowe, otyłe
i choć mówią, że każda kobieta jest
ładna, zależy to od ilości wypitego

wina. Oceniłem, że ja tyle wypić nie
mogę. Ponadto widzę, że panowie się
do nich nie pchają, więc z solidarności
chłopskiej ja nie pchałem się też. Sie-
działem nie daleko samotnej pani po-
suniętej już nieco w latach, której wy-

gląd i ubiór zdradzał podejrzenia jej nie-
pewnej obyczajowości za młodszych
lat. Obserwowałem jej zachowanie. Wy-
dawało mi się, że wpatruje się w face-
tów jak wiszący nad muchą pająk, a że
usiadłem blisko niej, więc szybko wy-
piłem sok i przeniosłem się do innego
lokalu. Tam nie było wiele lepiej – więk-
sza frekwencja pań, ale kilka razy za-
tańczyłem i po przebytej muzykoterapii
udałem się do pokoju.

Poniedzia³ek
24.10. 2011 r.

– pierwszy dzieñ
turnusu

Ponieważ już wcześniej się zakwa-
terowałem, miałem okazję poobserwo-
wać kuracjuszy z poprzedniego turnu-
su, który się właśnie kończył, a jego
uczestnicy rozjeżdżali się do domów.
Część wyjeżdża wcześniej. U niektó-
rych zaczyna się czarna rozpacz, gdyż
widać, że niektórzy może nawet i się
zakochali albo zauroczyli swoimi part-
nerami, z którymi biegali na tańce. Tur-
nus dobiegł końca i pora wracać do
domu. Część kuracjuszy opuszczało
ośrodek już od soboty, inni w niedzielę,
a pozostali w ostatni dzień pobytu, gdyż
do południa w poniedziałek trzeba opu-
ścić pokój. Jedni znikali, cichaczem
opuszczając ośrodek, jakby chcieli, aby
ich nie zauważono. Drudzy żegnali się
wylewnie, dziękowali wszystkim w koło,
widać było, że z żalem opuszczają sa-

natorium. Jeszcze inni demonstracyj-
nie podjeżdżali swoimi „brykami” pod
próg ośrodka, ładowali swoje toboły do
samochodów i obserwowali, czy ktoś
zwraca uwagę na samochód i ich sa-
mych. Niektórzy zamawiali taksówki,
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aby dostać się do stacji PKP odległej
około 4 km.

Pogoda tego roku o tej porze jest
wyjątkowo sprzyjająca. W promie-
niach jesiennego słońca od przystan-
ku autobusowego PKS do sanatorium
„Fortunat” suną obładowani torbami
kuracjusze. Kila osób z fasonem do-
jeżdża taksówką. Część przyjeżdża
własnymi samochodami. Kto nie za-
mówił sobie miejsca parkingowego,
ten go szuka na ulicy. Na ulicy, vis
a vis posterunku policji, jest zakaz
parkowania, pozostaje tylko szukanie
miejsca naprzeciwko sanatorium For-
tunat. Dla przyjeżdżających na nowy
turnus od rana trwa rejestracja, wypi-
sywanie kart pobytu, wizyta u lekarza,
ustalenie zmiany i stolika na stołów-
ce, odbiór karty zabiegowej. Na sto-
łówce siedzę z dwoma paniami i jed-
nym panem, wszyscy w podobnym
wieku, no, jedna pani może troszkę
starsza, a może mi się tak wydaje. Kto
wie, czy pozostali nie myślą o mnie,
że ja tu przy stoliku najstarszy. Nikt
nikogo o PESEL nie pyta. Jak sanato-
ryjny obyczaj przyzwala przy stoliku,
podczas pierwszego wspólnego po-
siłku, przedstawiliśmy się i mówimy
sobie po imieniu.

Obiad – coś tam wpisane w menu;
jedni patrzą jak w coś najważniejsze-
go, drudzy wcale tym się nie intere-
sują. Przy obiedzie panie ustalają, że
trzeba uderzyć na „łowy” na inne
ośrodki. W „Fortrunacie” jest dużo pa-
nów ze schorzeniami kadriologiczny-
mi, którzy podobno szybko się zako-
chują, ale mają słabe serca. Nie ma
pewności, że na pierwszej randce nie
wykorkują. Nie ma co ryzykować. Bo
nie wiadomo, co im pierwsze stanie...
Lepszy pan z innym schorzeniem.

Po obiedzie badania lekarskie
i przydział otrzymanych zabiegów
(maksimum trzy). Lekarz dyżurny, ba-
dając mnie i planując zabiegi, zalecił
mi dokładnie takie, na które najmniej
miałem ochotę. Sugerowanie lekarzo-
wi, co bym chciał, skończyło się odpo-
wiedzią, że on ma mi zlecić minimum
54 zabiegi, a jak mi się nie podoba, to
można zrezygnować z pobytu w sana-
torium. Zapisał mi zabiegi, przy których
muszę wykonać dużo ruchu, a przede
wszystkim odbywać spacery, idąc na
zabiegi 18 minut w jedną stronę, na
drugą część Nałęczowa, oraz ćwicze-
nia na atlasie i rowerze. Ale dobrze,
że choć zaczynam te zabiegi od 9:00
a nie od 7:20, jak mają niektórzy. Koń-
czę zabiegi o w pół do trzeciej po po-
łudniu. I wtrącę żart: żona w nocy
mówi do męża, który nie mogąc spać,
chodził po sypialni. „Nie możesz spać,
to chodź”, i wyciąga rękę. „No właśnie
chodzę” – odpowiada mąż.

* * *

Dany turnus podzielony jest na 21
dni i 24 godzinne porcje. Nie wszystko
na raz! Zwłaszcza w pierwsze dni po-
bytu. Niektórzy od razu wszystko chcą
wiedzieć, wszędzie być i zobaczyć.
Biegają jak kot z pęcherzem po okoli-
cy, po lokalach. Na deptaku można za-
uważyć pary trzymające się za rękę

(wątpię, że to małżeństwa). Zapobie-
gliwe panie szukają salonów fryzjer-
skich czy kosmetycznych i zamawiają
wizyty (z wyprzedzeniem na trzy dni).
Po kolacji dużo wolnego czasu, a po
niej niektórzy panowie, by sprawdzić,
czy można coś łyknąć mierzą sobie
ciśnienia. Nie protestują na słabą ko-
lację, dojadają po kątach. Pan Wiesiu
po przebytych zawałach i operacjach
mówi, że jak sobie coś golnie, to prze-
trwa dzień bez dojadania.

Wieczorem można spotkać panie
w błyszczących kreacjach, brokat we
włosach, szpilki na nogach. Panowie
w eleganckich garniturach, jedni idą
parami, inni samotnie chyłkiem depczą
na dancing. Pań samotnie poruszają-
cych się wieczorem raczej nie widać.
Chodzą przeważnie razem po kilka lub
zmawiają do towarzystwa panów,
i wtedy idą na spacery albo na dancin-
gi do lokali. Na dancingu najwyżej do
21:45, by przed 22.00 być w ośrodku.
I tu też przypomina mi się żart: „Kiedy
dorastająca dziewczyna powinna być
najpóźniej  w łóżku? Najpóźniej
o 21.00, aby na 22.00 zdążyła do domu”.

Proszę sobie nie myśleć, że wszy-
scy chodzą na dancingi, gdyż chodzą-
cych na nie jest tylko niewielki procent.
Ja należę do tej nielicznej grupy i cho-
dzę na dancingi, zatem opisuję to, co
tam dostrzegam. Nie widzę natomiast

wtedy tego, co się dzieje w ośrodku.
Może i nieciekawe rzeczy tam się
dzieją, bo wątpię, że ci, którzy nie
wyjdą na spacer czy dancing, tylko
siedzą z różańcem. Po kolacji, w nie-
których pokojach też krążą po cichu
flaszeczki. Są też tacy, co nic nie robią
albo siedzą bezczynnie i gapią się
w telewizor, albo błąkają się bez celu
po korytarzach, albo wylegują się

w łóżkach od kolacji. Myślę tutaj o ta-
kich, którzy są mobilni i mogliby się
ruszyć, jakby chcieli. Nie wspominam
o takich, którzy są w złym stanie zdro-
wia i ci rzeczywiście starają się je choć
w pewnym zakresie odzyskać.

Zawsze od pierwszych dni pobytu
organizowane są zbiorowe wycieczki
z przewodnikiem po danym sanatorium,
który pokaże najważniejsze i najciekaw-
sze miejsca. Dla chętnych do zwiedza-
nia ciekawych miejsc w okolicy, organi-
zowane są wycieczki, na które warto się
wybrać. Dni w sanatorium płyną nieza-
leżnie od tego, czy będziemy czy nie
będziemy organizowali sobie życia to-
warzyskiego, czy będziemy korzystali
z proponowanych wyjazdów na wy-
cieczki albo uczestniczyli w organizo-
wanych koncertach dla lubiących dobrą
muzykę czy śpiew. Trzeba wiedzieć, że
sanatorium przez chwilę jest naszym
drugim domem. Tu właśnie widać, czy
ludzie umieją normalnie żyć w domu,
czy umieją organizować sobie czas
w rodzinie, czy są zgodni, zadowoleni,
szczęśliwi czy nieszczęśliwi. Tu wszyst-
ko powoli wychodzi na jaw, trzeba tylko
starać się to zauważyć. Ludzie zmieniają
otoczenie, ale nie zmieniają siebie. Je-
żeli próbują na siłę pokazać, że są inni
niż normalnie, to zakładają maski, które
wcześniej czy później i tak z nich
spadną i odsłonią prawdziwe oblicze.
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ale też namiastką domu i rodziny. Wtedy
szkołę traktujemy jako dom, w którym
przebywamy przez znaczną część dnia,
a nauczycieli i wychowawców jako ro-
dziców, a kolegów i koleżanki jak rodzeń-
stwo i członków rodziny. Choć przekazy-
wanie informacji przez szkołę jest jej
podstawowym zadaniem, to metody
i sposoby przekazywania nauki są nie-
kiedy ważniejsze niż same suche wia-
domości. Szkołę powinniśmy wspominać
z przyjemnością, szacunkiem i uznaniem
i myśleć o niej jak o drugim domu z lat
młodzieńczych, w którym spędzało się
część naszego życia.

Dojrzałe banany – spożywamy, gdyż
jest na to odpowiednia chwila. Nauczmy
się nią karmić bez strachu i poczucia
winy. Powinniśmy być odpowiednio przy-
gotowani do życia, gdyż wtedy łatwiej
będzie nam znosić przeciwności losu.
Gdy mamy odpowiedni zasób wiadomo-
ści, nie tylko teoretycznych, ale i prak-
tycznych, kiedy obserwowaliśmy zacho-
wania starszych ludzi, bardziej doświad-
czonych życiem, to biorąc z nich wzór,
łatwiej nam będzie poruszać się w doj-
rzałym życiu. Dojrzały banan, który po-
równujemy do życia, powinien być zja-
dany tak, aby go wystarczyło jak najdłu-
żej. Nie można dopuścić do zepsucia.

Ważna jest też postawa w życiu, któ-
ra może być optymistyczna lub pesymi-
styczna. I tu takie porównanie. Życie jest
jak pół kieliszka dobrego wina. Pesymi-
ści wpadają w rozpacz, bo kieliszek jest
do połowy pusty, podczas gdy optymiści
są szczęśliwi, że jest do połowy pełny.
Postawa optymistyczna pozwala wierzyć
w siebie mimo chwilowych niepowodzeń,
upokorzeń i daje ona nadzieję na lepsze
jutro.

Nadzieja jest jednym z wymienionych
fundamentów. I tu znowu przykład: pe-
wien wykładowca rozpoczynając wykład
podniósł do góry banknot stuzłotowy
i rozpoczął od pytania: „Czy ktoś chce
ten banknot?” Podniósł się las rąk. Wy-
kładowca ponownie mówi: „Zanim go od-
dam, muszę jeszcze coś zrobić” – po czym
zmiął go z całej siły. „Czy ktoś go nadal
chce”. Dalej wszyscy podnieśli ręce.
A jeśli zrobię to? – spytał, po czym rzucił

go o ścianę, wyzywał go i deptał po nim.
Wreszcie podniósł sponiewierany bank-
not i powtórzył pytanie. Nadal byli chętni,
aby otrzymać ten pieniądz. „Nigdy nie
zapomnijcie tego, co widzieliście” – po-
wiedział wykładowca. „Niezależnie od
tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze
będzie wart 100 zł”. W życiu często by-
wamy poniewierani, deptani, upokarza-
ni i obrażani, a mimo to wciąż jesteśmy
tyle samo warci. I tu też ten przykład
z banknotem pokazuje, że człowiek po-
niżony, oszukany, zdradzony jest jak
uszkodzony banan i też może się wcze-
śniej zacząć psuć. Jeżeli pozostawimy
go samego sobie, jeżeli nie usuniemy
uszkodzeń, to nadaje się do wyrzucenia.
Banan psuje się od środka, ryba od gło-
wy, a człowiek pewnie też od głowy, czyli
od swoich pesymistycznych myśli, od po-
stawy roszczeniowej, że „to ktoś jest win-
ny, a nie ja”.

I tutaj miłość, jako trzeci z wymienio-
nych fundamentów, powinna być tym, któ-
re, jak dojrzały banan, czynią życie doj-
rzałym, i z tego życia w pełni korzystamy.
Na przykład miłość w rodzinie i małżeń-
stwie. Wiele małżeństw się rozstaje, dla-
tego, że ludzie nie potrafią wytrwać
w miłości. Dlaczego to staje się takie trud-
ne, gdy muszą ze sobą żyć na co dzień?
Zazwyczaj oczekujemy zbyt wiele od
współmałżonka i od innych, myśląc, że
to ktoś inny ma być miły, to ktoś inny ma
mnie nosić na rękach, to komuś innemu
nie wolno być w złym humorze, to komuś
innemu nie wolno robić wyrzutów. Jak
temu zaradzić? Niezmiernie ważne jest
to, by w rodzinie wzrastały nieustannie
wzajemna miłość i szacunek. Już drobia-
zgi mogą wpłynąć na poprawę atmosfe-
ry: słowo uznania, komplement, staran-
nie wyszukany prezent. Próbujcie ze
sobą rozmawiać. Szczera rozmowa, dzie-
lona z kimś radość i wspólnie znoszone
cierpienie odnowią i wzmocnią więzi.
Droga kobieto! Bądź miła i wyrozumiała.
Drogi mężczyzno! Nie bądź zimny i obo-
jętny. Miejcie czas dla siebie nawzajem.
Przetrwa tylko prawdziwa miłość, a przy
niej życie ciągle będzie jak dojrzały ba-
nan, którego spożywa się z przyjemno-
ścią.

¯ycie i banany

Temat życia, to bardzo rozległy i nie-
wyczerpany motyw. Przedstawię tutaj kil-
ka analogii na temat życia, które kiedyś
wynotowałem z mądrych książek. Jedną
z analogii to porównanie życia do bana-
nów, gdyż one mogą okazać nam sens
życia. Porównanie do bananów popsu-
tych. Zgniłe banany – wyrzucamy. Tak
wygląda życie niewykorzystane w porę,
a potem jest już za późno. Życie biegnie,
czas upływa i trzeba w nim ciągle podej-
mować decyzje za siebie, które mają
wpływ na nasze dalsze losy. Nadopie-
kuńczość wielu rodziców przyczynia się
do tego, że często dorosłe już dziecko
czeka, aż rodzic podejmie za niego de-
cyzję, gdyż rodzić ów, w imię pojętej nad-
miernej troski, pęta i ubezwłasnowolnia
swoje dziecko w podejmowaniu samo-
dzielnych decyzji. Zanim go wypuści
spod swoich skrzydeł, dziecko jest jak
zgniły banan, który nadaje się do wyrzu-
cenia.

Zielone banany – to życie, które się
jeszcze nie spełniło, w którym trzeba po-
czekać na odpowiednią chwilę. Okres,
który porównujemy do zielonych bana-
nów, to okres kiedy młody człowiek po-
winien przygotowywać się do dorosłości,
do podejmowania samodzielnych decy-
zji. Jest to czas na solidną naukę, ukoń-
czenie szkół oraz przygotowanie do za-
wodów i do życia. Dom, rodzina i szkoła
to podstawowe filary, na których oparta
jest konstrukcja przyszłego człowieka.
Aby te filary mogły mieć mocny funda-
ment, który utrzymują szkielet, powinny
być oparte na trwałym gruncie, którym jest
wiara, nadzieja i miłość. W domu, w któ-
rym przestrzega się prawd wiary, panuje
miłość rodzinna. Taki dom daje nadzie-
ję, że młody człowiek te wartości wynie-
sie poza dom i wniesie w dorosłe życie.
Rodzina, podobnie jak dom, choć obej-
muje większą liczbę członków rodziny,
daje poczucie jedności i nadziei na wza-
jemną pomoc w razie potrzeby. Szkoła
powinna być nie tylko tłocznią wiadomo-
ści i informacji dla młodego człowieka,
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  21 czerwca 1943 r.

Gestapo aresztuje nas w Nienadów-
ce. Jest nas dwóch braci2. Kuter Szy-
mon, Szczygieł Józef, Ożóg Stanisław,
Ożóg Jan, Piskor Józef, Stopa Stani-
sław, Surowiec Józef, Nowiński Józef,
Ożóg Wojciech, Chrzanowski Jan.

W tym dniu jesteśmy w więzieniu
w Rzeszowie, to jest w poniedziałek. Do
Pustkowa wywieźli nas dnia 29 czerw-
ca, w dniu św. Piotra i Pawła. Po ode-
braniu nam ubrań i wszystkich rzeczy,
rozpoczęło się nasze życie lagrowe.

Ósmego lipca nosiliśmy baraki, sza-
lona burza, wiatr, deszcz, przemokliśmy
do nitki. W tym dniu otrzymałem od ma-
musi, dla mnie z bratem, pół bochenka
chleba.

W następnych tygodniach Ukraińcy
strzelają więźniów za zabicie „Sołtysa”
przez „Oberkapów”3 jeden z „oberka-
pów”, który przyczynił się do zabicia
„Sołtysa”, nazwiskiem Bielecki Henryk
z Dębicy umarł z powodów nieznanych,
które budziły różne domysły wśród nas.

Z początkiem października wzięli mnie
do szpitala, gdzie pozostałem prawie do
końca miesiąca. W tym czasie z transpor-
tu z więzienia rzeszowskiego przyjeżdża
Jagusiak Jan z naszej wioski4.

Jeden stary numer5 w tym miesiącu
uciekł z lagru, zabijając we własnej obro-
nie posta6 bagnetem, wyrwanym z po-
chwy. Na drugi dzień posty biły bezlito-
śnie wszystkich więźniów i zastrzeliły
czterech.

Około 12 grudnia przyjechało Gesta-
po z Rzeszowa i rozstrzelało dwudziestu
czterech więźniów z Przewrotnego7. Po
tym wypadku zapanowało straszne przy-
gnębienie, wszyscy zrozumieli, że zosta-
niemy wcześniej czy później rozstrzelani.

  Rok 1944

W lutym zwiększyli porcję chleba
do pół kg na osobę dziennie. Do tego

czasu porcja wynosiła 25 dkg dzien-
nie. Z wiosną służbę przy eskortowa-
niu do pracy pełnili nad nimi „SS”.

Młody chłopiec spod Dębicy usiło-
wał uciekać, został postrzelony od po-
stów i zabity z rewolweru przez lager-
fuhrera8. Trupa posadzono w bramie,
a myśmy, przechodząc, musieli mu się
przyglądać.

Decydują się uciekać dwaj ze Sto-
biernej: Drubka i Szybisty Józef. Pierw-
szy został złapany i zmasakrowany do
niepoznania przez Ukraińców. Trupa
postawili w bramie na widowisko dla
nas. To wszystko mogli uczynić tylko
zezwierzęceni Niemcy. To „komando”9,
z którego oni uciekli, „SS-mani” tak
urządzili, że przyszli ledwo żywi do la-
gru. Za ucieczkę dwóch więźniów, jed-
nego z górki, drugiego z kochanów-
ki10, musieliśmy stać całą noc na placu
apelowym, wstrzymano nam l isty
i paczki, zabrano fotografie i nie ze-
zwolili na wjazd do lagru samochodom
„RGO”11.

Dwudziestego siódmego lipca wy-
wieźli nas wszystkich do Oświęcimia.
Z niewiadomych powodów wysłano
nas dalej na Zachód. Po kilku dniach
strasznej podróży wysiedliśmy w Sach-
sennausen koło Oranienburga. Osa-
dzili nas w lagrze koncentracyjnym,
skąd już nikt żywy nie miał wyjść.

Po obrabowaniu nas wysłano do
fabryki samolotów „Weinkel”, która
była często i ciężko bombardowana od
samolotów alianckich. Po dwóch tygo-
dniach pięciuset z naszego transportu
wysłali z powrotem do „Sachsen”,
a stąd do firmy „Siemens” pod Berlin.

Do 15-tego września pracowałem
bardzo ciężko i to mi stargało dużo siły
„Komando dekunsgrabens”.

Od 15 września przeniesiono mnie
jako tokarza do „kabeluerku”. Do no-
wego roku pracowałem tylko na nocną
szychtę. Zarabiałem 4 marki na dwa
tygodnie, za które oczywiście nic nie
mogłem kupić.

1 Tomasz Wójcik (1920-2006). Urodzony w Nienadówce. Wcześnie straciwszy ojca, jako najstarszy z rodzeństwa (4 braci), u progu swojej dorosłości pełnił obowiązki głowy
rodziny. Podczas pacyfikacji Nienadówki, 21 czerwca 1943 r. został, wraz z młodszym o trzy lata bratem Józefem, aresztowany, i po krótkim pobycie na Zamku w Rzeszowie,
wywieziony do obozu w Pustkowie, następnie wraz z przesuwaniem się frontu, ewakuowany na Zachód, gdzie wyzwoliły go wojska amerykańskie. Do Nienadówki wrócił
23 czerwca 1945 r. Prezentowane zapiski stanowią opis jego życia obozowego.
2 „dwóch braci” – Tomasz i Józef Wójcikowie.
3 „Oberapo” – tu: supernadzorca więzienny.
4 „Jagusiak Jan” – zginął w Oświęcimiu.
5 „stary numer” – tu: więzień o długim stażu.
6 „post” – tu: strażnik więzienny.
7 „więźniów z Przewrotnego” – mieszkańcy wsi Przewrotne w gminie Głogów Małopolski, zaaresztowani podczas pacyfikacji tej wioski, 9 maja 1943 r.
8 „lagerfuhrer” – komendant obozu.
9 „komando” – tu: grupa robocza więźniów.
10 „z górki, ...z kochanówki” – prawdopodobnie są to nazwy miejscowości w pobliżu Pustkowa.
11 „RGO” – Rada Główna Opiekuńcza-organizacja charytatywna, sprawująca opiekę nad więźniami.
12 „przywódców „SS” – powinno chyba być dowódców „SS”.
13 „brat mój odjeżdża” – Józef Wójcik wyzwolony został przez Rosjan, do Nienadówki powrócił kilka dni później po przybyciu Tomasza.

Pamiętnik Tomasza Wójcika1   Rok 1945

Od nowego roku pracujemy na dwie
zmiany z Żydami węgierskimi i słowac-
kimi. Codziennie alarmy przeciwlotni-
cze i naloty, koniec wojny wydaje się
być bliskim.

10 III – brat mój musiał wyjechać,
nie wiedząc dokąd. Zawieźli go do Ber-
lina, do uprzątania gruzów.

20 III – bardzo ciężki nalot na Ber-
lin.

28 III – Straszne bombardowanie
„Siemenstatu”.

Nasz lagier cały spalony. 7 więź-
niów i 39 SS-manów zabitych. W tym
dniu ewakuacja do lagru „Inak”. W tym
lagrze spędziliśmy Święta Wielkanoc-
ne.

3 kwietnia wywieźli nas do Sach-
senhausen. Około 10 IV ciężki nalot na
ukryte fabryki w okolicy lagru. Straszne
zniszczenie. Część lagru spalona bom-
bami, dużo więźniów zginęło od bomb.

Dwudziestego pierwszego kwietnia
ewakuacja całego lagru koncentracyj-
nego. Dziesiątki i setki ludzi ginie od
kul „SS”. Straszny powiew śmierci, lu-
dzie słabną w marszu i są dobijani od
przywódców „SS”12.

Po 4 dniach marszu siedzimy kilka
dni w lesie. Jest nas wszystkich kilka-
naście tysięcy. Ludzie umierali setkami
co dzień.

Stąd brat mój odjeżdża13 samocho-
dem Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża w niewiadomym kierunku.
W niedzielę marsz dalej. We wtorek
„SS” od nas uciekli i my doszliśmy do
wojsk amerykańskich.

To jest 2 maja po południu pod
Schwerinam, około 230 km od Sach-
senhausen.

Wolność.

Do druku podał brat
– Franciszek Wójcik (1929),

zam. Nienadówka 89

Zachowano styl i ortografię oryginału, wpro-
wadzając zasady interpunkcji.
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Ani bryd¿,
ani poker,

mo¿e kant?
Problem w tym, że przedłużenie wieku emerytalnego,

będzie w rezultacie kolejnym przymusem ekonomicznym
wymierzonym w pracodawców. Jeżeli dotknie to prywatne
przedsiębiorstwo, to uderzy to i to bardzo boleśnie przede
wszystkim w przedsiębiorcę. Jeśli dotyczyć to będzie bu-
dżetówki, to dotknie to i to jeszcze boleśniej niż przedsię-
biorcę, całe społeczeństwo. Wyobraźmy sobie mimo wszyst-
ko zmęczonych już ludzi, niewydajnych – w ogromniej więk-
szości niesprawnych intelektualnie – obsługujących klien-
tów w bankach, w urzędach państwowych, w sklepach.
W tym czasie młodzi wykształceni ludzie będą bezrobotni.
Będą się uczyli sztuki przetrwania, jako wykwalifikowana,
ale niestety tania siła robocza w Europie Zachodniej. Z do-
świadczeń ostatnich lat wynika, iż po kilku latach pracy na
zachodzie, kwalifikacji nie podnoszą, ale za to przywożą
pieniądze.

Jest to jedyne dobrodziejstwo, ale tylko dla rządu, który
może się pochwalić, iż społeczeństwo polskie w ubiegłym
roku wydało na święta dwa procent więcej pieniędzy niż
rok wcześniej. Komunikat ministra finansów brzmi wobec
tego: społeczeństwo polskie wcale nie ubożeje, a wręcz
przybywa nam zamożnych obywateli – nic bardziej błędne-
go. Społeczeństwo polskie po „okrągłym stole” i transfor-
macji ustrojowej – głównie autorstwa Balcerowicza, trochę
Millera i Buzka – zostało pozbawione elementarnego pra-
wa współdecydowania o przyszłości gospodarczej pań-
stwa, wynikało to przede wszystkim z faktu, iż nie mogło
dysponować własnym kapitałem początkowym, który na
skutek celowej polityki kolejnych rządów został poddany
degradacji i wypłukaniu najpierw poprzez nomenklaturę
komunistyczną, później poprzez inflację. Jednym słowem,
plany podniesienia wieku emerytalnego, są tylko niechluj-
nym uzasadnieniem w walce obecnego rządu o pozyski-
wanie, a raczej zabezpieczenie realnych wpływów do skar-
bu państwa kosztem ludzi młodych. Warto pamiętać po-
nadto, o pierwszej kardynalnej zasadzie, niezbędnej dla
utrzymania przez określony naród własnej państwowości.
Ta zasada to produkcja, wytwarzanie towaru, również pół-
fabrykatów, narzędzi i maszyn, zarówno na rynki zewnętrz-
ne, jak też rynek wewnętrzny. Do tej podstawowej zasady
przypisana jest co najmniej od dwóch stuleci umiejętność
wykształcenia i wychowania własnej grupy wytwórców.
Ważna jest też jakoś towaru.

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat kolejne rządy
najbogatszych państw dbały o to skrupulatnie. A mimo
wszystko, wbrew interesom poszczególnych narodów, od-
rzuciły wartość pracy ludzkiej na rzecz obrotu kapitałem.
Szanowni Państwo – właśnie skończył się kapitalizm.

W globalnym systemie gospodarczym silniejsi prze-
trwają kosztem słabszych. Rozwiązania zwłaszcza w poli-
tyce społecznej będą miały charakter restrykcji podatko-
wych. Tak więc, obserwujemy od kilku lat oswajanie społe-
czeństw na wszystkich kontynentach, z nowym modelem
sprawowania i utrzymania się przy władzy. Jest to dyktatu-
ra fiskalna obłożona dla niepoznaki pampersem i tanią
coca-colą.

Dariusz Sobolewski

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
dla Katarzyny Warzochy

i Krzysztofa D¹bka

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie odbyła się kameralna uroczystość wręczenia
dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Najzdol-
niejsi uczniowie podkarpackich szkół otrzymali dyplomy z rąk
Andrzeja Reguły – Wicewojewody Podkarpackiego oraz An-
toniego Wydro – Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty.
Uczniowie naszej szkoły Katarzyna Warzocha z klasy II ALO
oraz Krzysztof Dąbek z klasy IV AT otrzymali Stypendium za
najwyższą średnią ocen w szkole. Serdecznie gratulujemy
stypendystom oraz życzymy sukcesów w nauce.

Bogusława Chrostek

Spotkanie z doradc¹ zawodowym
18 i 19 stycznia br. uczniowie wszystkich klas maturalnych

spotkali się z pracownikami Ochotniczego Hufca Pracy w Rze-
szowie. Doradca zawodowy Pani Mariola Lidwin w trakcie
zajęć zapoznała młodzież z działalnością OHP i Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej. Uczestnicy spotkania poznali
także zasady dotyczące funkcjonowania mechanizmów ryn-
ku pracy oraz zawodami w których będzie szansa na znale-
zienie zatrudnienia.

Pośrednik pracy Pani Joanna Jakubowska zapoznała
młodzież z działalnością Młodzieżowego Biura Pracy oraz
przedstawiła aktualne oferty pracy dostępne w biurze. Po
zajęciach osoby zainteresowane podjęciem pracy zarejestro-
wały się w bazie biura, poprzez wypełnienie ankiety poszu-
kującego pracy.

Magdalena Gajerska-Kozak
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Z wiedzą
do lepszej przyszłości” współfinsowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 210
uczniów Technikum w Sokołowie Młp. w latach szkolnych
2010/2011 i 2011/2012 poprzez organizację zajęć pozalek-
cyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrud-
nienia.

Czas trwania projektu: od 01.10.2010r. do 31.07.2012r.
Projekt jest program rozwojowy dla młodzieży Techni-

kum w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. W ramach projektu
młodzież Technikum będzie brała udział w bezpłatnych zaję-
ciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:
I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
– Matematyka
– Język angielski
– Język niemiecki
II. Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z zakresu
kompetencji kluczowych:
– Matematyka
– Język angielski
III. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
– Technikum Ekonomiczne
– Technikum Handlowe
– Technikum Kucharz
– Technikum Informatyczne

– Technikum Elektroniczne
IV. Kursy zawodowe
– Kurs kelnerski
– Kurs małej księgowości
– Asystent w dziale administracji
– Kurs obsługi kasy fiskalnej
– Kurs Grafika wektorowa w programie Corel Draw
– Kurs Edycja w programie Photoshop
– Kurs Komputer PC w środowisku sieciowym
V. Praktyki wakacyjne w przedsiębiorstwach branży gastro-
nomicznej
VI. Wakacyjne wizyty studyjne w przedsiębiorstwach bran-
ży ekonomiczno-handlowej
VII. Wakacyjne wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży
elektroniczno-informatycznej
Dla każdego uczestnika przewidziano możliwość skorzy-
stania z:
VIII. Doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej
IX. Szkolenia ogólnego – Planowanie edukacji oraz kariery
zawodowej
Dodatkowe korzyści: Młodzież biorąca udział w projekcie
będzie miała zapewnione materiały biurowe, materiały edu-
kacyjne (podręczniki, książki, testy), catering podczas
udziału w zajęciach.

Biuro projektu
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp.
pok. nr 218a tel.: 17 77 29 009 fax: 17 77 29 009

p.przyszlosc.zssokolow.edu.pl
mail: p.przyszlosc1.zssokolow@op.pl

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Wiedza
kluczem do sukcesu” współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dzia-
łanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiego za-
kresu pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych dla
220 uczniów/-ennic w latach 2010-2012 w LO w Sokołowie Młp.

Czas trwania projektu: od 01.09.2010r. do 31.07.2012r.
Projekt jest programem rozwojowym dla młodzieży Liceum

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
W ramach projektu młodzież LO będzie brała udział w bez-
płatnych zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:
I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
– Matematyka
– Język angielski
– Język niemiecki
II. Zajęcia dydaktyczne poszerzające wiedzę z zakresu kom-
petencji kluczowych:

– Matematyka
– Język angielski
III. Koła zainteresowań:
– Koło chemiczne
– Koło fizyczne
– Koło biologiczne
IV. Wyjazdy naukowe na uczelnie wyższe
V. Wycieczki edukacyjne do Warszawy i Krakowa
Dla każdego uczestnika przewidziano możliwość skorzysta-
nia z zajęć psychologiczno-pedagogicznych i doradztwa za-
wodowego.

Dodatkowe korzyści: Młodzież biorąca udział w projekcie
będzie miała zapewnione materiały biurowe, materiały edu-
kacyjne (podręczniki, książki, testy), catering podczas
udziału w zajęciach.

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.

pok. nr 218a
tel.: 17 77 29 009, fax: 17 77 29 009

p.sukces.zssokolow.edu.pl, p.sukces1.zssokolow@op.pl



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/212/2012 str. 16

Sprawozdanie z lekcji jêzyka
francuskiego

Dnia 15 grudnia 2011 r. odbyła się w naszej szkole nietypo-
wa lekcja języka francuskiego przeprowadzona przez nauczy-
cielkę tego przedmiotu, panią Joannę Baszkiewicz-Macek. Aby
przybliżyć młodzieży słownictwo dotyczące kuchni francuskiej
oraz kulturę francuską, której znajomość jest również ważna
w procesie nauczania języka obcego, nasza romanistka przy-
niosła na lekcję specjalne naczynie do potrawy zwanej „la fon-
due”. Jest to potrawa znana zwłaszcza w krajach frankofoń-
skich. Polega ona na maczaniu w rozpuszczonym (w specjal-
nym żeliwnym naczyniu) serze żółtym kawałków bułki, nabitych
na długie widelczyki. Naczynie musi być ciągle podgrzewane,
aby ser zachował płynną konsystencję. Lekcja odbyła się w gru-

pie złożonej z drugich klas liceum i technikum. Zanim przystą-
piono do konsumpcji nauczycielka zapoznała młodzież ze słow-
nictwem na temat potraw, naczyń i czynności wykonywanych
podczas przygotowywania posiłków. Dziewczęta z technikum
gastronomicznego pomogły przygotować potrawę w swojej pra-
cowni pod okiem pani Marzeny Sobczuk-Puc. Oprócz walorów
edukacyjnych, potrawa ta dostarczyła wszystkim również do-
znań smakowych, a także i trochę zabawy, gdyż było niemało
śmiechu, gdy trzeba było „łowić” w serze uciekającą bułkę.

Joanna Baszkiewicz-Macek

Szkolny Konkurs Wiedzy
Konsumenckiej

Dnia 15.12.2011 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Kon-
sumenckiej zorganizowany przez p. mgr Annę Kolano, p. mgr
Renatę Woś nauczycieli przedmiotów zawodowych ekono-
micznych. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klasy III
Technikum Handlowe oraz klasy IV Technikum Ekonomiczne.

Celem konkursu było:
- zapoznanie się z podstawowymi prawami konsumenta,
- zdobycie wiedzy nt. jak reklamować towar lub usługę,
- wskazanie instytucji zajmujących się ochroną praw konsu-
mentów w Polsce,
- poznanie zasad ochrony konsumentów w Unii Europejskiej.
Przyznano następujące miejsca:
I miejsce Renata Walicka
II miejsce Iwona Sudoł
III miejsce Rafał Ślusarczyk

Dzięki uczestnictwu w konkursie młodzież mogła zapo-
znać się z zakresem praw konsumenckich oraz z przepisami
prawa ochrony konsumentów. Szkolny konkurs był formą po-
pularyzowania wiedzy konsumenckiej oraz właściwym spo-
sobem rozbudowania świadomości młodych uczestników ryn-
ku.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowa-
ne przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Kolano

XXVII Olimpiada
Wiedzy Ekologicznej

W dniu 9.01.2012 odbyły się eliminacje I stopnia XXVII
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W zawodach rywalizowało
17 uczniów. Najlepszy wynik osiągnęła uczennica klasy II B
Liceum Sylwia Bednarz, drugie miejsce zdobyła Beata Bień-
kowska z tej samej klasy, trzecia była Iwona Ozga z klasy I B
LO. Sylwia Bednarz i Beata Bieńkowska będą nas reprezen-
tować w finale wojewódzkim.

Krzysztof Pustkowski

Krok w przedsiêbiorczoœci – projekt
realizowany przez Zespó³ Szkó³

w Soko³owie M³p.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. bierze udział

w realizacji innowacyjnego Projektu „Krok w przedsiębior-
czość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet 3 „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty kon-
kursowe.

Liderem Projektu jest Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie a partnerami Uniwersytet Pedago-
giczny w Krakowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Rzeszowie.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na
podstawie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-062/10-00.

Głównym celem projektu „Krok w przedsiębiorczość” jest
zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie (w woj. małopol-
skim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowa-
nia postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji ma-
tematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach po-
nadgimnazjalnych. Opracowany program kształcenia opar-
ty będzie na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej
firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej)
i konkurowania na wirtualnym rynku. Program ten może być
wykorzystany powszechnie w szkołach ponadgimnizjalnych
jako wiodąca metoda kształcenia w realizacji zajęć poza-
lekcyjnych lub w ramach „podstaw przedsiębiorczości”
i nowego fakultatywnego przedmiotu „ekonomia w prakty-
ce”, który zostanie wprowadzony zgodnie z harmonogra-
mem reformy oświaty od roku szk. 2012/2013. W ramach
projektu przewiduje się wypracowanie szeregu pomocni-
czych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (scenariu-
sze zajęć, poradnik) oraz uczniów.

Renata Woś
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Zawody II stopnia (okrêgowe)
XXV Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej
W dniu 13 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomicz-

nych w Rzeszowie, odbyły się zawody II stopnia (okręgowe)
XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zespół Szkół w Soko-
łowie Młp. reprezentowała uczennica klasy IV Technikum Eko-
nomiczne Iwona Sudoł. W zawodach brało udział 40 uczniów
ze szkół województwa podkarpackiego.

Anna Kolano

Sukcesy m³odzie¿y Zespo³u
Szkó³ w Soko³owie M³p.

Iwona Sudoł uczennica klasy IV Technikum Ekonomiczne
zakwalifikowała się do zawodów okręgowych XXV Olimpia-
dy Wiedzy Ekonomicznej – opiekun mgr Anna Kolano
Renata Walicka, Iwona Sudoł uczennice klasy IV Technikum
Ekonomiczne zakwalifikowały się do zawodów okręgowych
Olimpiady Przedsiębiorczości – opiekun mgr Renata Woś.

Karolina Bełz uczennica klasy II Liceum zakwalifikowała
się do zawodów okręgowy XXXV Olimpiady Języka Francu-
skiego – opiekun mgr J. Baszkiewicz – Macek.

Kania Ewelina, Karolina Marut, Łukasz Wielgosz z klasy
III Technikum Handlowe oraz Magdalena Matuła,Wioletta

Rodzeń, Maria Sala i Renata Walicka z klasy IV Technikum
Ekonomiczne zakwalifikowali się do zawodów okręgowych
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie – opie-
kun mgr M. Gajerska – Kozak, mgr M. Zawada.

Patrycja Pecka uczennica z klasy III Liceum została wy-
różniona w projekcie „Matematyka? Spróbuj e-learningo-
wo! Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych organizowanym przez Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie – opiekun mgr A. Pomykała.

Renata Walicka uczennica klasy IV Technikum Ekono-
miczne została laureatką drugiego etapu kwalifikacyjnego
X edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunko-
wości i zakwalifikowała się tym samym do etapu trzeciego,
który odbędzie się w marcu na Politechnice Rzeszowskiej –
opiekun mgr Maria Zawada, mgr Małgorzata Dziadzio-Świ-
der.

Zajêcia w ramach kampanii
spo³ecznej „Przekuæ Edukacjê w

¯yciowy Sukces”
8 stycznia br. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego wzię-

ła udział w zajęciach organizowanych w ramach kampanii spo-
łecznej „Przekuć Edukację w Życiowy Sukces” (czas na plan.pl-
decyduj o swojej przyszłości) w Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie. W czasie zajęć młodzież została
zapoznana z aktualną sytuacją na krajowym i lokalnym rynku
pracy oraz tzw. zawodami przyszłości. W drugiej części spo-
tkania uczniowie brali udział w ćwiczeniach psychologicznych
związanych z profilem zainteresowań i preferencjami zawodo-
wymi, a po zakończeniu zajęć zwiedzili budynek WSiZ.

Magdalena Gajerska-Kozak, Jolanta Złamaniec

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu
i Zarz¹dzaniu Karier¹ Zawodow¹

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego: Anna Jaskot (IALO),
Joanna Kulczycka (IALO) oraz Justyna Cisek (II ALO) wzięły
udział w I etapie Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządza-
niu Karierą Zawodową, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.
Głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą
zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego
w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Magdalena Gajerska-Kozak

Sprawozdanie ze szkolnej debaty
pt. „Kszta³towanie postaw
obywatelskich i aktywnoœci

spo³ecznej”
W związku z realizacją Szkolnego Programu Wychowaw-

czego nasza społeczność szkolna wdraża w życie priorytety
wychowawcze, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Sportu oraz przez Kuratorium Oświaty. Ten rok został
ogłoszony „Europejskim Rokiem Wolontariatu” oraz „Rokiem
Aktywności Obywatelskiej”.

W związku z tym w piątek tj. 16 grudnia 2011 r. odbyła się
w naszym Zespole Szkół w Szkolnym Centrum Biblioteczno-
Multimedialnym debata pod tytułem „Kształtowanie postaw
obywatelskich i aktywności społecznej”. Została ona przygo-
towana przez Przewodniczącą Zespołu Wychowawców mgr
Joannę Baszkiewicz-Macek przy współudziale wychowaw-
ców poszczególnych klas, którzy wytypowali uczniów i rozda-
li im do przygotowania zagadnienia, składające się na tema-
tykę debaty.

W spotkaniu udział wzięło po kilku uczniów z większości
klas liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
Oprócz swoich uwag i przemyśleń uczniowie z dwóch klas
przygotowali prezentację multimedialną na temat wolonta-
riatu i pseudokibiców.

Dyskusja rozgorzała na tyle, że trwała od godziny 12:30
do 15:15 i uczestnicy debaty ustalili, że muszą się jeszcze
kiedyś spotkać, aby rozwinąć ten temat, bądź ustalić inny te-
mat interesujący młodzież.

Joanna Baszkiewicz-Macek
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Projekt realizowany przez Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p.
– Inkubator Wiedzy Ekonomicznej III

I. Opis projektu
1. Tytuł projektu: Inkubator Wiedzy
Ekonomicznej III
2. Główne cele projektu:
- poszerzenie wśród młodzieży wiedzy
i umiejętności z dziedziny bankowości
i ekonomii,
- budzenie i rozwijanie wśród uczniów
zainteresowań problematyką współcze-
snej ekonomii, bankowości,
- zwiększenie motywacji uczniów do
poszerzenia swych wiadomości w za-
kresie edukacji ekonomicznej,
- kształtowanie umiejętności nawiązy-
wania znajomości, przyjaźni,
- zwiększenie motywacji wśród uczniów
szkoły ponadgimnazjalnej do kontynu-
acji nauki na kierunkach ekonomicznych,
- zwiększenie motywacji wśród uczniów
szkół gimnazjalnych do kontynuacji na-
uki w technikach ekonomicznych i han-
dlowych,
- zwiększenie wśród młodzieży poczu-
cia wartości,
- wzrost poczucia odpowiedzialności
uczniów za powierzone im zadania,
- nabycie umiejętności efektywnego go-
spodarowania czasem, prezentacji wła-
snych dokonań,
- wzbogacenie chęci aktywnego udzia-
łu w zajęciach pozalekcyjnych,
- integracja młodzieży z różnych oddzia-
łów szkół,
- kształtowanie postaw przedsiębior-
czych, twórczego kreatywnego myśle-
nia na rzecz środowiska lokalnego.
3. Odbiorcy projektu (grupa docelowa
projektu):

Bezpośrednimi adresatami projektu
będzie młodzież Zespołu Szkół w Soko-
łowie Młp. oraz młodzież szkół gimna-
zjalnych pochodząca z terenów wiej-
skich (młodzież przynajmniej z dwóch
szkół gimnazjalnych z powiatu rzeszow-
skiego, powiatu kolbuszowskiego). Re-
krutacja młodzieży do projektu odbędzie
się w lutym 2012 w szkołach, w których
będzie realizowany projekt. Uczestnika-
mi projektu będzie młodzież ucząca się
w Technikum Ekonomicznym, Techni-
kum Handlowym w Zespole Szkół
w Sokołowie Młp. oraz młodzież szkół
gimnazjalnych. Uczestników projektu
będzie 80 osób (56 osób młodzież szkół
gimnazjalnych, 24 uczniów z Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp.).
4. Miejsce realizacji projektu i jego za-
sięg:

Projekt obejmie swoim zasięgiem
gminę Sokołów Młp. (powiat rzeszow-
ski), gminę Kamień (powiat rzeszowski),
gminę Raniżów (powiat kolbuszowski),
woj. podkarpackie.

5. Czas realizacji projektu:
a) rozpoczęcie projektu: (dzień, mie-
siąc, rok) 01.02.2012r.
b) zakończenie projektu: (dzień, mie-
siąc, rok) 29.03.2012r.
6. Szczegółowy opis działań i ich for-
my:

Realizacja projektu odbędzie się
w trzech fazach. Realizacja pierwszej
fazy obejmować będzie przeprowadze-
nie szkoleń przez nauczycieli przedmio-
tów zawodowych ekonomicznych, pod-
czas których młodzież poszerzy swoją
wiedzę w zakresie podstawowych po-
jęć ekonomicznych oraz zapozna się
z zagadnieniami związanymi z banko-
wością (szkolenie prowadzone będzie
od lutego 2012 r. do marca 2012 r.).

Druga faza będzie obejmować zor-
ganizowanie konkursu dla młodzieży
biorącej udział w szkoleniu w dwóch ka-
tegoriach: dla młodzieży gimnazjum i ZS
w Sokołowie Młp. Konkurs „Najlepszy
ekonomista” w szkole gimnazjalnej
i „Najlepszy ekonomista” w ZS w Soko-
łowie Młp. Konkurs odbędzie się po za-
kończeniu szkoleń (marcu 2012 r.). Za-
planowano rozdanie trzech pierwszych
nagród w konkursie „Najlepszy ekono-
mista” w każdej szkole gimnazjalnej
oraz trzy pierwsze miejsca w konkursie
„Najlepszy ekonomista” w ZS w Soko-
łowie Młp. (marzec 2012 r.).

Trzecia faza projektu będzie obejmo-
wała rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie
nagród i dyplomów dla jego uczestni-
ków. Każdy z uczestników szkolenia
otrzyma certyfikat uczestnictwa w szko-
leniu w ramach projektu Inkubator Wie-
dzy Ekonomicznej III.

Informacje o realizowanym projek-
cie zostaną podane do publicznej wia-
domości:
– w lokalnym czasopiśmie „Kurier So-
kołowski” wraz z dokładnym opisem
projektu,
– na stronie internetowej szkoły
www.zssokolow.edu.pl
– na tablicy ogłoszeń w szkole (luty 2012
r. – marzec 2012 r.).

II. Harmonogram realizacji projektu
– Luty 2012 (promocja projektu, rekruta-
cja młodzieży do projektu)

– Luty 2012 (przeprowadzenie szkoleń)

– Marzec 2012 (przeprowadzenie szko-
leń)

– Marzec 2012 (Konkurs „Najlepszy eko-
nomista” w każdej szkole gimnazjalnej
oraz Konkurs „Najlepszy ekonomista”
w ZS w Sokołowie Młp.)

– Marzec 2012 (Zakończenie projektu
Inkubator Wiedzy Ekonomicznej III).

Anna Kolano

Tematyka poszczególnych szkoleń (luty 2012 r. – marzec 2012 r.).
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VII EDYCJA OLIMPIADY
Z PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
1 grudnia 2011 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje

szkolne VII Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło przewodnie
olimpiady to „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Udział
w olimpiadzie zadeklarowało 23 osoby z technikum ekono-
micznego i technikum handlowego. Do zawodów okręgowych
Olimpiady zakwalifikowały się uczennice klasy IV Technikum
Ekonomicznego: RENATA WALICKA i IWONA SUDOŁ. W za-
łożeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie na-
stępujące cele:
•  uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się
w sposób przedsiębiorczy, rozbudzenie i wzmocnienie po-
staw i zachowań przedsiębiorczych wśród młodzieży;

•  doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk
zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu pry-
watnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
•  rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetyczne-
go, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywa-
nia w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowa-
nia się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmo-
wania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;
• tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;
•  lepsze przygotowanie się do wyzwań współczesnego świa-
ta, do których należą tendencja do integracji i globalizacji
życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz
szybszy postęp naukowo-techniczny;
•  zachęcanie do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Renata Woś

Wystawa stolików okolicznoœciowych
Dnia 19.01.2012 roku w ZS w Sokołowie Młp. odbyła się

wywiadówka szkolna. Z tej okazji młodzież z II i IV klasy tech-
nikum w zawodzie Kucharz przygotowała poczęstunek dla
wszystkich obecnych rodziców. Wśród wyrobów gastronomicz-
nych znalazły się głównie zakąski takie jak: koreczki w posta-
ci „jeżyków”, jaja faszerowane w różnej postaci, tartinki, śli-
maczki z ciasta francuskiego, półmisek wędlin, babeczki
z ciasta kruchego podane na słono oraz galaretka w poma-
rańczy. Dodatkowo został zorganizowany pokaz stolików oko-
licznościowych i tablic informacyjnych, prezentujący wysokie
umiejętności młodzieży uczącej się zawodu. Wybrani przed-
stawiciele klas zaprezentowali się rodzicom w swoich stro-
jach kucharskich.

Marzena Sobczuk-Puc

Już po raz drugi w tutejszym MGOKSiR przedszkolaki
z Przedszkola Samorządowego, przy Zespole Szkól im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. zaprezentowały program artystycz-
ny z okazji „Dnia babci i dziadka”.

Przedszkolaki w odpowiedzi na pytanie: „dlaczego ko-
chasz swoją babcię i dziadka?” najczęściej mówią; „można
się z nimi fajnie bawić”, „czytają mi bajki”, „chodzą ze mną na
spacery”. Babcia i dziadek są najważniejszymi obok rodzi-
ców osobami w życiu dziecka. Dlatego dzieciaki w podzięce
za miłość i dobroć, jakie otrzymują od swoich dziadków, za-
prosiły ich na program artystyczny składający się z dwóch
części.

Na początek, po życzeniach złożonych przez panią dy-
rektor Grażynę Majkę, dzieci wystąpiły w „Bajkowych Jaseł-
kach” przygotowanych przez nauczycielki z przedszkola.
W jasełkach składających się z tech aktów wystąpiło 70 wy-
chowanków w wieku od 3 do 6 lat, które w pięknych strojach
opowiedziały historię cudu narodzin Jezusa w Betlejem. Wy-
stępowały Wróżki, Królowa Śniegu, Pinokio, Czerwony Kap-
turek, Smerfetka i wiele innych postaci znanych z baśni i ba-
jek dla dzieci, które dzięki cudowi, jaki dokonał się w Betle-
jem doświadczyły przemiany swojego życia – negatywni bo-
haterowie stawali się pozytywnymi, nieszczęśliwi doznali

szczęścia.
Na drugą część programu składały się wiersze i piosenki,

w których dzieci dziękowały dziadkom za troskę i uśmiech
otrzymywane każdego dnia.

Po występach dzieci zostały nagrodzone brawami i po-
biegły z życzeniami i kwiatami do swoich dziadków.

Tekst i fot. Monika Majka

Kochanym
Babciom

i Dziadkom

Przedszkole Samorz¹dowe w Soko³owie M³p.
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Tradycją się już stało, że na początku stycznia każdego
roku młodzi artyści ze szkół muzycznych prowadzonych
przez Fundację Wspierania Edukacji Artystycznej w Soko-
łowie Małopolskim biorą udział w uroczystym koncercie.
Od wielu lat Niepaństwowa Szkoła Muzyczna organizuje
systematycznie uroczyste
koncerty, na których prezen-
tują się wybrani uczniowie.
Z jednej strony są one nieja-
ko podsumowaniem pracy
poszczególnych sekcji instru-
mentalnych za pierwszy se-
mestr roku szkolnego a z dru-
giej – promocją najlepszych
wychowanków ze wszystkich
oddziałów Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia. Pierwotnie „koncerty no-
woroczne” odbywały się ro-
tacyjnie w siedzibie poszcze-
gólnych szkół. Występowali
w nich oczywiście uczniowie
z większości placówek. I tak
uczniowie Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej występo-
wali wcześniej w Nowej Dę-
bie, Sokołowie Małopolskim,
Kolbuszowej, Rzeszowie i Le-
żajsku.

Począwszy od 2009 roku
Noworoczny Koncert Galowy
odbywa się corocznie na sali widowiskowej Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Ma-
łopolskim. Na umiejscowienie imprezy w Sokołowie złoży-
ło się kilka przyczyn – przede wszystkim przychylność dy-
rekcji MGOKSiR udostępniającego szkole muzycznej salę
i sprzęt akustyczny, centralna lokalizacja w siedzibie fun-
dacji i warunki lokalowe umożliwiające zaproszenie więk-
szej ilości wykonawców.

Noworoczny Koncert Galowy – Sokołów 2012 odbył się
we wtorek 17 stycznia 2012 roku w godzinach wieczor-
nych. Zgromadził liczne grono słuchaczy: sympatyków
szkoły muzycznej, uczniów, rodziców i nauczycieli. Kon-
cert poprowadziła Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.
Wystąpili uczniowie: Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I
i II st. w Sokołowie Małopolskim, Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej II st. w Leżajsku i Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Pruchniku. Scenariusz imprezy przygotował
Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor fundacyjnych szkół mu-
zycznych. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele:

Marta Woś-Karczmarz (Sokołów Małopolski), Danuta Wo-
łoszyn (Sokołów Małopolski), Anna Wójcikiewicz (Sokołów
Małopolski), Grzegorz Wójcikiewicz (Sokołów Małopolski),
Damian Malec (Sokołów Małopolski), Agnieszka Winiarska
(Sokołów Małopolski), Sebastian Lesiczka (Sokołów Mało-
polski), Jadwiga Okopska (Pruchnik), Paweł Nowak (Pruch-
nik), Marta Szałaj (Pruchnik), Wiesław Wojtas (Leżajsk)
i Stanisław Jaworski (Leżajsk).

Koncert dzielił się na dwie części. Pierwsza nawiązują-
ca do okresu Świąt Bożego Narodzenia wypełniona była
kolędami i pastorałkami. Wykonawcami byli w większości
młodsi uczniowie NSM i zespoły fletowe, które wdzięcznie
zaprezentowały kolędy te znane i nieznane. Druga część
koncertu oparta była o dowolny repertuar, w większości
przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej. Trudno wymie-
niać wszystkich wykonawców, ale wśród ciekawszych pre-
zentacji należy wyróżnić: Mateusza Rzeszutka za wykona-
nie na klawiszowych instrumentach elektronicznych „Mar-
sza tureckiego” – W. A. Mozarta, Filipa Hajder za odważne
wykonanie na fortepianie Etiudy op. 46 nr 11 – S. Hellera,
Kamilę Kobylarz za przyjemną prezentację „Walca” na gi-
tarę, Małgorzatę Kidę za piękną prezentację na fortepianie

„Arii c-moll” J. S. Bacha,
dwa duety fortepianowe
z nauczycielem Grzegorzem
Wójcikiewiczem – pierwszy,
w którym grała Magdalena
Pustkowska „Zaproszenie
do walca” – M. Magina i dru-
gi z Andżeliką Skoczylas
i prezentacją „Wariacji na
temat We Wish You a Merry
Christmas”. Dużą przyjem-
ność słuchaczom sprawili
wychowankowie Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej
II st. w Leżajsku. Zagrali: Jo-
lanta Majkut z klasy fortepia-
nu Grzegorza Wójcikiewicza
(Yiruma – River Flows in
You), Dominika Baj z klasy
saksofonu Wiesława Wojta-
sa (Doux poeme – H. Acker-
mans) i znany już z wielu
występów w Sokołowie Ma-
łopolskim Grzegorz Osowski
z klasy akordeonu Stanisła-
wa Jaworskiego ze wspa-

niałą interpretacją Wriacji na temat „Oczy czarne” – Frossi-
niego.

Liczne grono słuchaczy śledzące z zainteresowaniem
przebieg koncertu i poszczególne prezentacje utwierdza
w przekonaniu, że jest to bardzo potrzebne przedsięwzię-
cie. Dla młodych muzyków jest to szansa na zaprezentowa-
nie swoich umiejętności, dla nauczycieli możliwość pochwa-
lenia się swoimi osiągnięciami w pracy pedagogicznej a dla
rodziców duża satysfakcja z występu swoich pociech.
W oczekiwaniu na najbliższe popisy artystyczne uczniów NSM
możemy im tylko życzyć sukcesów artystycznych i satysfakcji
w realizowaniu się w tej jakże pięknej dziedzinie sztuki.

Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia
tegorocznego koncertu. Szczególne podziękowania należą
się: Jackowi Piekiełkowi – dyrektorowi Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekracji, Annie Wójcikiewicz –
prezesowi Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Sła-
womirowi Osiniakowi – akustykowi MGOKSiR.

Grzegorz Wójcikiewicz

NOWOROCZNY

KONCERT GALOWY
– SOKO£ÓW 2012
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„Na Wysokim Olimpie –

Gimnazjalny konkurs

Mitologiczny”

Mitologia odgrywa niebywałą rolę w kształtowaniu się
kultury europejskiej, stanowi bowiem źródło wielu tematów,
wzorów zachowań i wartości. W każdej epoce literackiej
z łatwością można odnaleźć utwory należące zarówno do epi-
ki, liryki jak i dramatu, które tematykę zaczerpnęły z tej antycz-
nej skarbnicy wiedzy o dawnej mentalności i wierzeniach lu-
dzi. Mitologia, która jest zbiorem mitów i podań o bogach

i bohaterach, często wykorzystywana bywa jako natchnienie
przez poetów i pisarzy. Mity, będące opowieściami o wierze-
niach społeczności antycznej, stanowią jedno z niewielu źródeł,
z których możemy się czerpać wiedzę o starożytności.

O tym, że jest to inspiracja głęboko ludzka, uniwersalna,
ukazująca toposy wspólne dla europejskiej świadomości,
świadczy fakt, że w powiązaniu z tradycją biblijną, stanowi
trzon kultury śródziemnomorskiej.

28 listopada 2011 roku odbył się w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II Gimnazjalny Konkurs Mitologiczny „Na Wysokim Olim-
pie”, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych gim-
nazjum. Test konkursowy składał się z kilkunastu zadań, ma-
jących formę, m. in. testu wyboru, uzupełnianki, wykreślanki,
quizu, dotyczył postaci mitologicznych, wybranych mitów,
związków frazeologicznych pochodzenia mitologicznego.
Uczniowie mieli także napisać krótkie wypracowanie.

Najlepiej z mitologicznymi łamigłówkami poradził sobie
uczeń klasy I „A” – Hubert Drewniak. Pozostali laureaci to:
– Kornelia Gałgan – kl. I „C” (II miejsce);
– Aleksandra Naróg – kl. I „C” (III miejsce);
Wyróżnienia: Edyta Pełka (kl. I „B”), Miłosz Bełz (kl. I „C”).

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Anna Koziarz

Od 2008 roku Miejska i Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Sokołowie Mało-
polskim – filia w Trzebusce, przy współ-
pracy z ZS w Trzebusce organizuje kon-
kurs „Patriotyczna Droga Krzyżowa –
Mały Katyń Ziemi sokołowskiej”. Głów-
nym celem konkursu jest pogłębianie
świadomości i wiedzy mieszkańców re-
gionu na temat losów jeńców obozu
NKWD w Trzebusce, oraz mordu doko-
nanego na nich w lesie turzańskim
w 1944 roku. Ponadto przedsięwzięcie
to ma za zadanie propagować wartości
patriotyczno-religijne i promować war-
tościowe spędzanie wolnego czasu,
oraz upowszechniać literaturę regio-
nalną.

W bieżącym roku wspomniana bi-
blioteka w Trzebusce, wspólnie z Towa-
rzystwem Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej, przeprowadziła już czwartą edy-
cję tego konkursu. Trwała ona przez cały
październik 2011 roku, a była adreso-

wana do mieszkańców (dzieci, młodzie-
ży i osób dorosłych) szeroko pojętego
regionu rzeszowskiego. Zadania orga-
nizatorów pełnili niżej podpisani: kie-
rownik filii bibliotecznej w Trzebusce
Katarzyna Partyka oraz nauczyciel hi-
storii w Zespole Szkół w Trzebusce i czło-
nek TMZS Piotr Ożóg.

Ogółem na konkurs zgłoszono rekor-
dową ilość 117 prac: 27 plakatów, 21
projektów znaczka pocztowego, 9 pro-
jektów plakietki, 8 stacji Drogi Krzyżo-
wej, 1 folder, 7 prezentacji multimedial-
nych, 18 wierszy, 10 tekstów Drogi Krzy-
żowej, a także 16 prac nie spełniających
wymogów regulaminowych. Wśród
uczestników byli mieszkańcy: Górna,
Nienadówki Dolnej, Nienadówki Górnej,
Sokołowa Małopolskiego, Trzebosi,
Trzebuski i Wólki Sokołowskiej. Ich pra-

ce oceniała komisja konkursowa zwo-
łana na dzień 8 listopada. Zaproszeni
do niej zostali: instruktor plastyki Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
Henryka Boho, pracownik Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie i wiceprezes
TMZS Łukasz Ożóg, nauczyciel informa-
tyki w Zespole Szkół w Sokołowie Mało-
polskimi członek TMZS Andrzej Pasierb,
nauczyciel historii w Zespole Szkół
w Sokołowie Małopolskim i członek
TMZS Stanisław Kula, oraz nauczyciel
języka polskiego w Szkole Podstawowej
w Tyczynie Adam Janiec. Komisja przy-
znała łącznie 35 nagród i 11 wyróżnień.

W kategorii poezji osób dorosłych
nagrodzona została praca Sabiny Woś
z Sokołowa, a wyróżniona Stanisława
Piersiaka z Wólki Sokołowskiej. Spośród

Czwarta edycja konkursu:

„Patriotyczna Droga Krzy¿owa
– Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”

ZS TRZEBUSKA
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gimnazjalistów najlepsze wiersze napi-
sały: Patrycja Zdeb z Górna (I miejsce),
Edyta Watras z Trzebuski (II miejsce)
i Sabina Szczygieł z Trzebuski (III miej-
sce). Prócz tego uwagę komisji zwróciły
utwory uczniów Szkół Podstawowych:
Magdaleny Smoły z Nienadówki (I miej-
sce), Huberta Ożoga z Nienadówki
(II miejsce) i Pawła Marka Ożoga z Trze-
buski (III miejsce).

W kategorii literackiej Drogi Krzyżo-
wej szkół podstawowych najwyżej oce-
niono: Bernadetę Buczkowską z Trze-
bosi (I miejsce), Andżelikę Ożóg z Trze-
buski (II miejsce) i Sebastiana Barana
z Nienadówki (III miejsce). Wśród gim-
nazjalistów najlepsze teksty opracowa-
li z kolei: Aneta Woś z Nienadówki (I miej-
sce), Kinga Rycek z Trzebuski (II miej-
sce), Paulina Cisek z Nienadówki
(III miejsce) i Konrad Morawski z Niena-
dówki (wyróżnienie).

Autorami najładniejszych projektów
znaczka pocztowego wśród młodszych
dzieci byli: Dagmara
Chorzępa (I miejsce),
Szymon Krzanowski
(II miejsce) i Martyna
Suszek (III miejsce),
a wśród starszych dzie-
ci: Paweł Ożóg (I miej-
sce) i Jakub Winiarski
(wyróżnienie) – wszyscy
z Trzebuski. Ponadto
w tej kategorii nagro-
dzono Alinę Szczygieł
z Nienadówki. Jury na-
grodziło też projekt pla-
kietki Magdaleny Pruc-
nal i wyróżniło Dawida Szczygła (oboje
z gimnazjum w Trzebusce). Oprócz tego
wyróżniono folder gimnazjalistki Magda-
leny Zdeb z Nienadówki. W kategorii
„Stacja Drogi Krzyżowej” spośród osób
dorosłych nagrodzono Jolantę Szczy-
gieł z Nienadówki, zaś spośród młodzie-
ży: Monikę Kwolek z Sokołowa (I miej-
sce), Magdalenę Krasoń z Górna (II miej-
sce) i Bernadetę Sołtys z Nienadówki
(III miejsce).

W kategorii „Plakat” spośród młod-
szych dzieci nagrodzono: Agnieszkę
Kwolek (I miejsce) i Dawida Bolkę
(II miejsce), a wyróżniono: Zuzannę
Wawrzaszek i Patrycję Chorzępę –
wszystkich z Sokołowa. Wśród starszych
dzieci triumfowali: Katarzyna Krudysz
z Sokołowa (I miejsce), Adrianna Kru-
dysz z Sokołowa (II miejsce) i Paweł Wró-
bel z Trzebosi (III miejsce). Najlepszymi
gimnazjalistami byli: Karolina Bazan
z Sokołowa (I miejsce), Beata Węglow-
ska z Sokołowa (II miejsce) i Anna Piekut
z Górna (III miejsce) oraz Anna Nowak
z Nienadówki i Klaudia Bazan z Sokoło-
wa (wyróżnienia). Poza tym nagrodzona
została praca osoby dorosłej – sokoło-
wianki Małgorzaty Kwolek. Jury uhono-

rowało również autorów prezentacji mul-
timedialnych: Klaudię Słoninę z Trzebu-
ski (I miejsce) oraz uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trzebosi: Dariusza Do-
łęgę (II miejsce), Natalię Ostolską (III miej-
sce), a także: Adriana Prucnala, Karoli-
nę Frączek, Marcina Piersiaka i Weroni-
kę Stafa (wyróżnienia).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłosze-
nie wyników miało miejsce 16 listopada
w czytelni sokołowskiej książnicy. Przy-

byłych gości powitał kierownik Bibliote-
ki Publicznej, a zarazem prezes TMZS
Bartosz Walicki. Następnie Piotr Ożóg
odczytał protokół z prac komisji konkur-
sowej. Krótką refleksją na temat konkur-
su podzieliła się również jego organi-
zatorka Katarzyna Partyka. Później
przedstawiciele Jury – Andrzej Pasierb,
Stanisław Kula i Henryka Boho – wrę-
czyli laureatom konkursu i osobom wy-

Finaliœci

Jury

Wrêczanie podziêkowañ.

różnionym dyplomy i nagrody książko-
we, ufundowane przez bibliotekę oraz
TMZS. Specjalne podziękowania prze-
kazano też wszystkim opiekunom
uczestników konkursu oraz jurorom.

Prace konkursowe prezentowane
były na wystawie „Ślad Pamięci Histo-
rycznej” w dolnym kościele w Trzebu-
sce, od 14 do 21 listopada 2011roku.
Stanowiły one ważną część ekspozycji
i cieszyły się dużym zainteresowaniem
zwiedzających. Biorąc pod uwagę
wzrost liczby uczestników konkursu oraz
zainteresowanie wielu zwłaszcza mło-
dych ludzi wystawą, można mieć nadzie-
ję na podobną frekwencję w przyszło-
ści. Dzięki temu świadomość tragicznych
dziejów naszej „małej Ojczyzny” powin-
na wzrastać. Warto też podkreślić, że
jedna z nagrodzonych prac multimedial-
nych autorstwa uczennicy klasy V z ZS
w Trzebusce Klaudii Słoniny, znalazła
się na stronie internetowej TMZS (po-
dobnie jak informacja o samym konkur-
sie). Pobierając przygotowaną prezen-
tację, można zapoznać się z dziejami

obozu NKWD w Trzebusce,
oraz z utrwalaniem pamię-
ci o obozie i lesie w Turzy
w latach powojennych
i współcześnie. Ponadto,
nim poniższy artykuł uka-
zał się na łamach Kuriera,
dzięki Bartoszowi Walickie-
mu informacja o konkursie
i laureatach pojawiły się na
łamach tygodnika katolic-
kiego „Niedziela” (dodatek
rzeszowski, nr 49/2011
z 4 grudnia tegoż roku) – to
zaś ma też swoją wymowę
i znaczenie. Staraniem

TMZS, podjęte zostały starania przygo-
towania publikacji dotyczącej powyższej
tematyki; w pozycji tej znajdą się też
i wybrane prace z dotychczasowych edy-
cji konkursu „Patriotyczna Droga Krzyżo-
wa – Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”. Do
następnej edycji konkursu zapraszamy
w październiku 2012 roku.

Katarzyna Partyka
Piotr Ożóg
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CZĘŚĆ TRZECIA

Szukanie rozwiązań lokalowych,
biblioteka Towarzystwa Oświaty Ludowej (1910-1913)

W dniu 20 marca 1910 r. odbyło się
drugie w tym roku posiedzenie Rady
szkolnej miejscowej (dalej R.s.c. – przyp.
O.P.). Warto przyglądnąć się mu bliżej,
by zorientować się jak takie posiedze-
nia przebiegały. Wzięli w nim udział
członkowie R.s.m.: Michał Bąk (były
przewodniczący R.s.m), Franciszek Ciu-
pak (przewodniczący R.s.m.), Piotr Cho-
rzępa i nauczycielka Maria Niemców-
na. Ciupak i Chorzępa występowali też
na posiedzeniu jako reprezentanci gmi-
ny wiejskiej. Porządek dzienny obrad
podporządkowany był dwóm sprawom:
złożeniu rachunków przez dawnego
przewodniczącego i przekazanie ich
nowemu, oraz zamknięcie rachunków
funduszu szkolnego miejscowego za rok
1909. Obrady przebiegały następująco.
Były przewodniczący R.s.m. Bąk popro-
sił nauczycielkę o odczytanie z dzienni-
ka kasowego R.s.m. w Trzebusce pozy-
cje dochodów i rozchodów. Nad każdą
z tych pozycji zatrzymywano się i pro-
wadzono dłuższą dyskusję. Następnie
zliczono dochody i rozchody. Okazało
się, że dochody pobrane wynosiły
354 K (koron) 87 h (halerzy), a zaległe
268 K 79 h. Wydatki natomiast przed-
stawiały się następująco: wydatki pobra-
ne – 285 K 70 h, zaległe – 270 K. Gotów-
ka w kasie wynosiła 67 K 90 h (czyli nic
się nie zmieniło od poprzedniego po-
siedzenia R.s.m. z 13 stycznia 1910 r. –
przyp. O.P.). Po podliczeniu stanu finan-
sowego, R.s.m. przyjęła je i udzieliła ab-
solutorium byłemu przewodniczącemu
Michałowi Bąkowi. Bąk przekazał nowe-
mu przewodniczącemu Franciszkowi
Ciupakowi gotówkę z kasy oraz księgi
R.s.m. Na tym posiedzenie zakończono,
a pod protokołem złożyli swe podpisy:
Michał Bąk, Franciszek Ciupak i nauczy-
cielka Maria Niemcówna. Obok podpi-
su Bąka widoczny jest specyficzny „krzy-
żyk”, który może sugerować iż jest to
jego podpis bądź też Piotra Chorzępy –
którego podpisu w innej postaci braku-
je. Podobne „krzyżyki znajdują się
i w innych protokołach, m.in. przy per-
sonaliach Józefa Surowca. To kolejny
wymowny dowód powszechności anal-
fabetyzmu na terenie Galicji, sięgające-
go w 1914r. 40% ogółu społeczeństwa.

Kolejne posiedzenie R.s.m. odbyło
się dopiero 5 stycznia 1911r. Wzięli
w nim udział: przewodniczący R.s.m.

Franciszek Ciupak, Piotr Chorzępa
i Józef Surowiec (członkowie) oraz na-
uczycielka Maria Niemcówna. Tym ra-
zem trwało ono krótko i dotyczyło „ugo-
dzenia podwody” po księdza na religię.
Tym razem przywożenie księdza fur-
manką bądź saniami zimą, zgodził się
wziąć na swe barki członek R.s.m. Józef
Surowiec za cenę 96 K na rok.

Następne posiedzenie odbyło się już
26 stycznia 1911r. w składzie takim sa-
mym jak poprzednio. Celem posiedze-
nia było zamknięcie rachunków fundu-
szu szkolnego miejscowego na rok
1910. Na podstawie zapisów dochodów
i rozchodów w dzienniku kasowym
R.s.m. przeprowadzono dyskusję nad
poszczególnymi zapisami i zliczono je.
Okazało się, że dochody pobrane wy-
nosiły 431 K 10 h, a zaległe 292 K 62 h.
Wydatki pobrane wyniosły 414 K 19h.
Gotówka w kasie znajdowała się w kwo-
cie 16 K 91 h. Po udzieleniu absoluto-
rium przewodniczącemu Ciupakowi
i złożeniu podpisów zakończono posie-
dzenie.

Niezwykle ważkie posiedzenie
R.s.m. odbyło się 3 września 1911 r.
Wzięli w nim udział: przewodniczący
R.s.m. Franciszek Ciupak oraz członko-
wie – Ks. Kanonik Ludwik Bukała, Piotr
Chorzępa, Józef Surowiec i nowa na-
uczycielka – Maria Klaklowa (a właści-
wie Klakla; używam formy nazwiska
przyjętej w protokołach R.s.m. – przyp.
O.P.). Poważne były cele wspólnych ob-
rad. Po pierwsze, dyskutowano nad opi-
nią co do obsadzenia stałej posady na-
uczyciela przy tutejszej szkole. Dysku-
sja ta miała odnosić się do pisma ck
(cesarsko królewskiej – przyp. O.P.)
Rady szkolnej okręgowej z dnia 12 kwiet-
nia 1911r. (L.1036). Drugim powodem
posiedzenia, było uwolnienie części
dzieci szkolnych z uczęszczania do
szkoły. Powód tej sytuacji jak i wcześniej
był niezmienny: zbyt ciasny lokal szko-
ły. Obydwa problemy rozwiązano nastę-
pująco (w cytacie oryginalna pisownia
– przyp. O.P.):

„1). Ze względu, że wynajmowany
budynek jest zbyt szczupły na szkołę,
a także niema odpowiedniego mieszka-
nia dla stałego nauczyciela, a innego
lokalu w całej wsi wynająć nie można
Rada szk. m. jednogłośnie uchwala by
tutejszej posady stale nieobsadzać do-

póki nie będzie odpowiedniego budyn-
ku szkolnego.

2). Wobec wielkiej ilości dzieci,
a małej klasy Rada szkolna przychyla
się do prośby petentów i uwalnia 11
dzieci od codziennego uczęszczania do
szkoły. Na tem posiedzenie zakończo-
no i protokół podpisano.”

Na początku XX wieku, jednoklaso-
we szkoły ludowe funkcjonowały w opar-
ciu o nauczyciela mieszkającego zwy-
kle na miejscu w danej miejscowości.
Z reguły też, mieszkanie znajdowało się
w części budynku szkolnego. Ponieważ
w Trzebusce nadal budynku szkolnego
nie było, brakowało też i odpowiednie-
go pomieszczenia bądź pomieszczeń
dla nauczyciela. Wprawdzie jakąś
„izbę” w chłopskiej chacie gdzieś pew-
no by i znaleziono, ale nie rozwiązywa-
ło to wcale problemu – który wracał co
roku jak bumerang. Stąd też znaleziono
póki co rozwiązanie w postaci nie obsa-
dzania posady nauczyciela na stałe:
można stąd wysunąć wniosek, że do-
jeżdżał pedagog z którejś z pobliskich
miejscowości gdzie mieszkał (rodzi się
jednak pytanie czym dojeżdżał – bo nie
ma w protokole mowy o podwodach dla
nauczyciela. Czyżby dochodziła nauczy-
cielka bądź nauczyciel pieszo? – przyp.
O.P.). Zagadkowo wydają się brzmieć
owe „prośby petentów”, bo kim oni byli?
Czy petentami byli rodzice uczniów, czy
też rodziców wsparli tu nauczycielka
i przynajmniej część członków Rady
szkolnej miejscowej? Wydaje się, że ini-
cjatywa mogła tu być z obu stron, tak jak
i dość szybka aprobata załatwienia po-
wyższego problemu. Część rodziców
zapewne nie widziało sensu kształce-
nia dzieci wobec sytuacji, gdzie widzieli
ich wyłącznie jako pracujących na roli.
Nauczyciel przychylał się do zwolnie-
nia części uczniów z obowiązku szkol-
nego w sytuacji, gdy w małej wynajętej
sali musieli się wszyscy pomieścić, co
graniczyło raczej z cudem. W tej sytu-
acji owo „uwolnienie z obowiązku szkol-
nego” akceptowała i R.s.m. i ks. Ludwik
Bukała. Okiełznanie przepełnionej sali
lekcyjnej było możliwe często dzięki
karom cielesnym. To co dziś jest nie do
pomyślenia – wówczas było na porząd-
ku dziennym.

Na posiedzeniu R.s.m. z 31grudnia
1911r. ugodzono Szczepana Pikora

Z A R Y S  D Z I E J Ó W  S Z K O L N I C T W A  W  T R Z E B U S C E
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w kwestii podwody po księdza na reli-
gię; tym razem za kwotę 83 K i 40 h.
W posiedzeniu pod przewodnictwem Fran-
ciszka Ciupaka wzięli udział Józef Suro-
wiec, Piotr Chorzępa i Maria Klaklowa.

Tylko jedno posiedzenie R.s.m. od-
było się w 1912r. Dnia 27 lutego tego
roku, skład posiedzenia był podobny jak
uprzednio; tym razem poszerzył go zno-
wu ks. Ludwik Bukała. Podczas obrad
zamknięto rachunki funduszu szkolne-
go miejscowego za rok 1911. Dochody
pobrane wynosiły 443 K 63 h a wydatki
pobrane 413 K 32 h. Gotówka w kasie
znajdowała się w kwocie 30 K 31 h.
W tej sytuacji przewodniczący Ciupak
uzyskał bez kłopotów absolutorium.

W dniu 5 stycznia 1913r. na kolej-
nym posiedzeniu R.s.m. ugodzono ko-
lejnego chłopa w sprawie podwody po
księdza. Tym razem był nim Wojciech
Ciupak z numeru 229. Zgodził on się
jednak jeździć po księdza tylko do koń-
ca czerwca 1913r. za kwotę 57 K 90 h.
Jak załatwiono tę kwestię w drugim pół-
roczu niestety nie wiemy.

Posiedzenie R.s.m. z 9 lutego 1913 r.
w składzie: Franciszek Ciupak, Piotr
Chorzępa, Józef Surowiec, Maria Kla-
klowa – nauczycielka i ks. Ludwik Buka-
ła – zamknęło rachunki za rok 1912. Tym
razem dochody pobrane wyniosły 328
K 41 h, wydatki pobrane 302 K 66 h,
a wydatki zaległe 120 K. Gotówka w ka-
sie wynosiła 25 K i 75 h. Rada szkolna
miejscowa przyjęła do wiadomości ten
stan i udzieliła przewodniczącemu Fran-
ciszkowi Ciupakowi absolutorium.

Niezwykle ciekawe posiedzenie od-
było się 4 grudnia 1913r. Miało ono krót-
ki i formalny przebieg, wynikający z koń-
czenia pracy w tutejszej szkle nauczy-

cielki Marii Klaklowej. Wzięli w nim
udział tylko przewodniczący R.s.m. Ciu-
pak i wspomniana nauczycielka. Klaklo-
wa oddała przewodniczącemu inwen-
tarz szkolny w postaci księgi „Inwentarz
majątku i dochodów”. Przy tym zazna-
czyła, że „brak tylko jednej ławki, która
znajduje się u Jana Bąka w naprawie”.
Poniżej podano jednak jeszcze jedną,
niezwykle ważną informację. Otóż na-
uczycielka przekazała też:

„Nad to bibliotekę Towarzystwa
Oświaty Ludowej składająca się 96 dzie-
łek”.

Dzięki temu zapisowi, mamy niezbi-
ty dowód funkcjonowania w Trzebusce
nieznanego dotąd Towarzystwa Oświa-
ty Ludowej, ponadto mamy dowód ist-
nienia przy szkole biblioteczki. Wszyst-
ko na to wskazuje, że była to pierwsza
biblioteka w Trzebusce o charakterze
publicznym. Zapewne biblioteka znajdo-
wała się niegdyś we dworze w Trzebu-
sce, ale charakteru otwartego dostępu,
na pewno ona nie miała. Z racji ogrom-
nego analfabetyzmu na wsi galicyjskiej,
zapewne z biblioteczki mogli korzystać
głównie uczniowie szkoły i to na miej-
scu, pod nadzorem nauczyciela.

W 1867r. we Lwowie powstało To-
warzystwo Oświaty Ludowej, którego
działalność skierowana była do robot-
ników i chłopów. Organizacja ta powsta-
ła w dużej mierze dzięki postaci ks. Sta-
nisława Stojałowskiego, który dążył do
uświadamiania narodowego tych
warstw społecznych, oraz polepszenia
ich bytu. Orężem w tych działaniach
miały być m.in. zakładane biblioteki
i czytelnie – funkcjonujące w ramach To-
warzystw Oświaty Ludowej. Działania ta-
kie umożliwił kluczowy rok 1867, w któ-

CZĘŚĆ CZWARTA

Szukanie rozwiązań lokalowych,
próba rozwiązania problemów kadrowych

(styczeń-luty 1914 r.)
Z początkiem 1914 r. pracę w szkole

w Trzebusce rozpoczął nowy nauczy-
ciel; funkcję tę pełnił Władysław Adam-
czyk. W dniu 19 stycznia 1914r. odebrał
on od przewodniczącego Rady szkolnej
miejscowej (dalej R.s.m. – przyp. O.P.)
Franciszka Ciupaka inwentarz szkolny.
Kilka dni później – 25 stycznia tegoż roku
– Adamczyk wziął udział w posiedzeniu
R.s.m.

W posiedzeniu wzięli poza Adam-
czykiem i przewodniczącym Francisz-
kiem Ciupakiem, pozostali członkowie
R.s.m.: Piotr Chorzępa i Józef Surowiec.

rym monarchia habsburska przekształ-
ciła się w dualistyczne państwo – Austro
– Węgry. Wówczas to Galicja otrzymała
Statut Krajowy, który formułował zasady
autonomii galicyjskiej. W tymże 1867 r.
wydano też ustawę przewidującą polo-
nizację oświaty w Galicji. Silny charak-
ter i upór ks. Stojałowskiego sprawiły,
że w sumie w ciągu swojego życia był
aż 27 razy aresztowany, a w więzieniu
spędził ok. 9 lat. To wszystko jednak spra-
wiało, że jego postać była powszechnie
znana; także o czym wiemy i na terenie
Sokołowszczyzny. Zapewne też i tutaj
docierało redagowane przez ks. Stoja-
łowskiego pismo „Wieniec – Pszczółka”.
Według Kazimierza Golasa pisma te
czytywane były przez chłopów z Górna
i Nienadówki, a Wojciech Ożóg z Nie-
nadówki miał prenumerować te pisma,
a nawet pisać do nich artykuły. Sam ks.
Stojałowski przez kilka dni miał przeby-
wać w przyjaznej sobie Nienadówce, co
zapewne nie obyło się bez echa choćby
w sąsiedniej Trzebusce. Należy też przy-
jąć za pewnik, że jego działalność
oświatowo-kulturalna oraz polityczna,
znajdowała zwolenników na terenie
całej Sokołowszczyzny. Podobne do
Towarzystwa Oświaty Ludowej organi-
zacje powstawały później i w pozosta-
łych zaborach, np. od 1875 r. w War-
szawie działało Tajne Towarzystwo
Oświaty Narodowej a od 1880 r. w za-
borze pruskim – Towarzystwo Czytelni
Ludowych.

Problemów lokalowych szkoły
w Trzebusce nie udało się nadal rozwią-
zać, tymczasem zbliżał się wielki kon-
flikt wojenny, a trudny okres I wojny świa-
towej nie dawał nadziei na jego pozy-
tywne rozstrzygnięcie.

Po raz kolejny wówczas wyniknął pro-
blem lokalowy szkoły, a w zasadzie brak
jako takiego budynku szkolnego. Warto
przypomnieć, że od 1902r. wynajmowa-
no pomieszczenie na klasę szkolną,
gdzie borykano się z niebywałą cia-
snotą. Nowy nauczyciel nie tylko do-
strzegał te problemy, ale usiłował jak
najszybciej je rozwiązać. Jego energicz-
ne działania rozbiły się jednak o trudne
realia jakie występowały wówczas po-
wszechnie na terenie klepiącej biedę
Galicji. Realia według zapisu protoko-
lanta przedstawiały się następująco (za-

chowana została oryginalna pisownia –
przyp. O.P.):

„Omawiano sprawę wynajmu ubika-
cji odpowiedniej do pomieszczenia
dzieci, gdyż izba, wynajęta przez Radę
szkolną miejscową u gospodarza, nie
nadaje się na Klasę. Nie może ona po-
mieścić nawet 30 dzieci, podczas gdy
do 140 dzieci miało tam uczęszczać.
Postanowiono zatem poszukać odpo-
wiedniego pomieszczenia dla dzieci.

Uchwalono także i zporządzenie
najważniejszych sprzętów szkolnych,
jak oto ławek, stołu tablicy, a dzieci mają
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tymczasem uczęszczać do jednej klasy
wspólnie.

Zajęto się wreszcie i sprawą wpisów
do szkoły dopełniającej, którą za radą
nauczyciela uchwalono ogłosić i wyko-
nać w przeciągu jednego dnia.”

Po raz pierwszy w protokołach R.s.m.
podana została pełna liczba dzieci zo-
bowiązanych do uczestnictwa na zaję-
cia szkolne, choć należy wątpić by licz-
ba 140 obejmowała wszystkie dzieci
z Trzebuski: część co się zdarzało nie
była puszczana do szkoły przez rodzi-
ców. Dodatkowo trzeba przypuszczać, że
w liczbie tej znaleźć się mogły i dzieci
z innych miejscowości: jeszcze po II woj-
nie światowej zdarzało się, że do Trze-
buski uczęszczały dzieci z Nienadówki
Górnej czy ze Zmysłowa. Z drugiej stro-
ny, według badań źródłowych na począt-
ku XX wieku bo w 1902r. (a więc roku,
w którym szkoła w Trzebusce zaczęła
funkcjonować – przyp. O.P.), liczba
mieszkańców Trzebuski wynosiła 1487
osób, więc liczba 140 dzieci jak najbar-
dziej była realna. W tamtych czasach
rodziny wielodzietne były normą, a nie-
rzadko się zdarzało, że tych dzieci było
i kilkanaście. (oczywiście należy pew-
nie odjąć od ogólnej liczby – dzieci
żydowskie, ale z powodu niewielkiej licz-
by rodzin żydowskich w Trzebusce, nie
był to zapewne wielki odsetek).W sytu-
acji szkoły jednoklasowej, trudno sobie
nawet wyobrazić, jak trudne było na-
uczanie w tej sytuacji; pomijam już czę-
sto nie wystarczające przygotowanie
pedagogiczne samych nauczycieli, któ-
re niejednokrotnie pozostawiało wiele
do życzenia. Nauka przy takiej liczbie
dzieci, gdzie sam nauczyciel zauważał,
iż wynajęta sala klasowa była przepeł-
niona przy 30 dzieciach, prowadzona
być musiała w swoistym systemie „wie-
lozmianowym”. Trudno jednak sobie
wyobrazić by nauczyciel pracował na
trzy zmiany (chyba że ograniczona była
mocno ilość godzin w jednej zmianie);
to zaś oznacza, że sala lekcyjna prze-
pełniona była tak, iż normalna praca
była wręcz nie możliwa. Stąd też efekty
nauczania były i nieraz znikome, co po-
świadczał choćby utrzymujący się wciąż
wysoki analfabetyzm. Wielu uczniów
kończących szkołę umiało z biedą czy-
tać, pisać, rachować oraz odmawiać
podstawowe modlitwy – to zaś w sytu-
acji nie obcowania z gazetą czy książką
– kończyło się często wtórnym analfa-
betyzmem.

Na posiedzeniu R.s.m. z 29 stycznia
1914r. podjęto próbę rozwiązania powy-
żej podanych problemów. Protokół z po-
siedzenia daje też niezbity dowód, iż
przez co najmniej krótki okres czasu
w Trzebusce pracowało dwóch nauczy-
cieli. Angażowanie do pracy dodatkowe-
go nauczyciela w sytuacji jego wyraźne-

go zapotrzebowania nie było wówczas
rzadkością: dla przykładu – od 1907 r.
drugiego nauczyciela miała szkoła
w Górnie, a od 1910 – w Wólce Sokołow-
skiej (gdzie nawet w 1914r. zatrudniono
i trzeciego pedagoga). Stąd też w posie-
dzeniu ze stycznia 1914 r. w Trzebusce,
wzięli udział: ks. Kanonik Ludwik Buka-
ła, przewodniczący R.s.m. Franciszek
Ciupak, Józef Surowiec, Piotr Chorzępa,
nauczyciel Władysław Adamczyk oraz
nauczycielka Adela Szczepańska. Po
uchwaleniu dla Adamczyka 5 koron
z przeznaczeniem na potrzeby szkolne,
zgromadzeni przeszli do omówienia bar-
dziej istotnych problemów. Oto co mówi
Księga Uchwał Rady szkolnej miejsco-
wej w Trzebusce:

„(...) Z kolei omawiano sprawę po-
działu nauki oraz stopni i kto ma te stop-
nie prowadzić. Sprawę tę załatwiono
w ten sposób, że 1 i 2 stopień nauki po-
mieszczono w budynku szkolnym będą-
cym w środku wsi, aby małe dzieci do-
godnie mogły do niej uczęszczać. Sto-
pień 3 i 4 umieszczono w wynajętej kla-
sie na końcu wsi”.

Praktyczny podział uczniów na dwie
grupy według wieku, zapewne usprawnił
i ułatwił pracę, trzeba było znaleźć jednak
dodatkowy budynek na klasę szkolną.
Budynek szkolny w środku wsi to zapew-
ne ten, który dotąd R.s.m. wynajmowała
od gminy wiejskiej. Tajemniczo brzmi owa
wynajęta klasa na końcu wsi. Przyjmując,
że początek wsi znajduje się na styku drogi
wiejskiej z dzisiejszą trasą Rzeszów – Lu-
blin, ów koniec znajduje się gdzieś w Trze-
busce pod lasem. Tam zaś mieszkał prze-
wodniczący R.s.m. Franciszek Ciupak, co
pozwala sądzić, iż dobrze rozeznany
w swojej okolicy potrafił znaleźć w miarę
odpowiednie pomieszczenie na klasę
szkolną. Dalej protokół posiedzenia po-
rusza kolejne ważne sprawy(zachowano
oryginalną pisownię – przyp. O.P.):

„Od nauki codziennej uwolniono na-
stępujące dzieci Oko Katarzynę, Maryę
Surowcową. (z dopisku w protokole wy-
nika też, że Szczepana Surowca przesu-
nięto do III klasy – przyp. O.P.).

Ponieważ do wypisu do nauki dopeł-
niającej nie wszyscy się zgłosili, uchwa-
lono wypisać resztę na listę wykazów
i w ten sposób zniewolić do uczęszcza-
nia do szkoły.

Nauczyciel zobowiązał się również
ściągnąć wszystkie metryki dzieci w wie-
ku szkolnym będących tak w parafii Nie-
nadowskiej jak i Sokołowskiej.

Ponieważ c K Rada szkolna okręgo-
wa (cesarsko – królewska Rada Szkolna
okręgowa miała swą siedzibę w Rzeszo-
wie – przyp. O.P.) zażądała ewidencyi głu-
choniemych, zarządzono spisy tychże,
lecz okazało się, że dzieci takich w gmi-
nie niema. Doniesienie uchwalono wy-
słać do Rady szkolnej okręgowej.

Co do sprzętów szkolnych, jakoto
ławek, tablicy, stołów, to te mają być
w najkrotszym czasie dostarczone.”

Mimo znalezienia dodatkowej sali
lekcyjnej, nadal decydowano się na uwol-
nienie, czyli zwolnienie z obowiązku
szkolnego części dzieci. Trudno dziś za-
wyrokować, co do owego uwolnienia pre-
destynowało. Z drugiej strony dążono do
„zniewolenia” czyli objęcia obowiązkiem
szkolnym te dzieci, które się od niego
uchylały; co zapewne wynika z braku
odpowiedniego podejścia i zrozumienia
potrzeby kształcenia przez rodziców.
Nauczyciel Adamczyk dążył do uporząd-
kowania kwestii formalnych, stąd ściąga-
nie metryk dzieci z obu parafii, do któ-
rych wierni z Trzebuski przynależeli: aż
do powstania parafii miejscowej w 1988r.
Trzebuszczanie podzieleni byli pod tym
względem i przynależeli do Sokołowa
Młp. bądź Nienadówki, a linię podziału
stanowiła droga ciągnąca się przez całą
wieś. Ważną informacją, jest ta o braku
dzieci głuchoniemych w Trzebusce. Uru-
chomienie dodatkowej sali lekcyjnej wy-
magało odpowiedniego wyposażenia,
stąd też postarano się i to w krótkim cza-
sie o odpowiedni sprzęt szkolny; to zaś
dawało nadzieję na sukces prowadzo-
nych działań.

Na posiedzeniu R.s.m. z 19 lutego
1914r., w którym poza przewodniczącym
tegoż organu Ciupakiem i członkami:
Chorzępą i Surowcem wziął udział na-
uczyciel Adamczyk, po raz kolejny podję-
to kwestię podwodów po księdza na na-
ukę religii. Tym razem przeprowadzono
swoisty „przetarg”. Pojawiło się trzech tu-
tejszych gospodarzy, którzy byli zdecydo-
wani za wynagrodzeniem wozić furmanką
księdza raz w tygodniu w oznaczonym
czasie do szkoły w Trzebusce. Naukę za-
pewne sprawował wikariusz sokołowski.
Odbyła się swoista jak ją określono w pro-
tokole „licytacya”. Surowiec Michał pro-
ponował cenę 80 koron, która się okazała
najwyższą. Józef Surowiec opuścił swą
propozycję do 79 K (koron – przyp. O.P)
ale ostatecznie przebił ją Wojciech Suro-
wiec – zgadzając się na 76 K. Kwota ta,
miała obejmować rok administracyjny
1914. Na tym posiedzenie zakończono
i protokół podpisali obecni członkowie
R.s.m. i nauczyciel. Na następnej stronie
w Księdze Uchwał znajduje się krótki za-
pis informujący, że uchwalono 10 K wy-
nagrodzenia dla nauczyciela Adamczy-
ka na prowadzenie ksiąg R.s.m. Ten krót-
ki dopisek podpisali tylko nauczyciel i prze-
wodniczący R.s.m. Franciszek Ciupak.
Współpraca miedzy tymi ludźmi wydawa-
ła się układać znakomicie. Wkrótce jed-
nak okazało się, że pozory mylą, a oby-
dwaj panowie popadną w poważny kon-
flikt. To zaś miało swe odbicie na funkcjo-
nowanie szkoły w Trzebusce.

Piotr Ożóg
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Koncerty Kolęd organizowane przez
Chór Młodzieżowy oraz muzyków z So-
kołowa wpisały się na stałe w kulturalny
kalendarz tego regionu. W tym roku po
raz czwarty Sokołów rozbrzmiewał pięk-
nymi kolędami wykonywanymi przez
chór, solistów i orkiestrę.

Pierwsze dwa koncerty odbyły się
w kościele parafialnym w Sokołowie Młp.
W ubiegłym roku koncert miał miejsce
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie.

Tegoroczny koncert odbył się pod
hasłem „Gloria in excelsis Deo”, czyli
„Chwała na wysokości Bogu”. Oddanie
chwały Bogu, który przyszedł na świat
i stał się człowiekiem, było jednym z za-
miarów organizatorów. Teksty kolęd
i pastorałek wspaniale opisują Boże na-
rodzenie i Bożą dobroć względem czło-
wieka, a wykonywanie ich to także pięk-
na polska tradycja.

W ten wyjątkowy wieczór, w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego Sala Wido-
wiskowa Ośrodka Kultury wypełniła się
aż po brzegi. Mieszkańcy Sokołowa
i okolic mieli okazję posłuchać kolęd
i wspólnie zakolędować z muzykami, so-
listami oraz trzydziestoosobowym chó-
rem. W składzie tegorocznego zespołu
znalazły się osoby, które występowały
już na koncertach w Sokołowie, ale tak-
że muzycy grający gościnnie oraz mu-
zycy i soliści z najbliższej okolicy. Na
scenie wystąpili:
Orkiestra:
I Skrzypce – Radosław Środoń
II Skrzypce – Dominik Lasota
Wiolonczela – Anna Bała
Kontrabas, gitara basowa – Radosław
Piersiak (Sokołów)
Akordeon – Marek Dudek
Instrumenty klawiszowe – Sławomir

Gonet
Harmonijka ustna – Andrzej Zając
Flet – Elżbieta Falandys (Sokołów)
Obój – Michał Grzywna
Klarnet – Michał Karcz
Fagot – Dagna Wilk
Saksofon altowy – Łukasz Rakuś (So-
kołów)
Instrumenty perkusyjne – Michał Pękosz
Instrumenty perkusyjne – Mateusz
Rakuś (Sokołów)
Gitara akustyczna – Sebastian Lesicz-
ka (Sokołów)
Wokaliści:
Beata Kraska
Wioletta Drozd
Izabela Piersiak
Katarzyna Rybak
Urszula Kołodziej
Joanna Kulczycka
Agata Rybak
Beata Kołodziej
Barbara Ożóg
Wojciech Ożóg
Chór Młodzieżowy z Sokołowa Młp.:
Soprany:
Paulina Kurasińska, Suzanna Gonza-
lez, Aneta Surowiec, Joanna Kulczyc-
ka, Izabela Piersiak, Elżbieta Nykiel,
Wioletta Drozd, Beata Kołodziej, Agata
Rybak, Katarzyna Rybak, Beata Kra-
ska,
Alty:
Magdalena Woś, Agnieszka Łuszczki,
Michalina Kościółek, Barbara Ożóg,
Urszula Kołodziej, Beata Węglowska,
Magdalena Mendrela, Maja Solecka,
Gabriela Jacek,
Tenory:
Sebastian Flak, Krzysztof Kołodziej,
Andrzej Mazgaj, Mateusz Woś,
Basy:
Paweł Pecka, Michał Olszowy, Damian

Flak, Paweł Jabłoński,
oraz
Lektor – Michał Szpila
Przygotowanie i prowadzenie zespołu
– Sebastian Lesiczka

Koncert poprowadził Paweł Bukała
z Katolickiego Radia Via w Rzeszowie,
które objęło patronat medialny nad tym
wydarzeniem.

Repertuar tegorocznego Koncertu
Kolęd był bardzo zróżnicowany i zawie-
rał utwory dobrze znane, ale także nie
wykonywane już dzisiaj polskie kolędy
i pastorałki oraz współczesne piosenki
bożonarodzeniowe. Program koncertu
przedstawiał się następująco:
1. Gdy się Chrystus rodzi (orkiestra,
chór)
2. Gdy śliczna Panna (B. Kraska, orkie-
stra, chór)
3. Anioł Pasterzom mówił (orkiestra,
chór)
4. Przy onej dolinie (orkiestra, chór)
5. Cztery lata zawszem pasał (orkiestra,
chór)
6. Wesołą nowinę (I. Piersiak, B. Kra-
ska, orkiestra, chór)
7. Hola, hola pasterze z pola (orkiestra,
chór)
8. Zadumka, z rep. Manitou (W. Drozd,
orkiestra, chór)
9. Pójdźmy wszyscy do stajenki (orkie-
stra, chór)
10. Jezusa narodzonego (orkiestra, chór)
11. Jam jest dudka (W. Ożóg, J. Kulczyc-
ka, U. Kołodziej, B. Ożóg, B. Kołodziej,
A. Rybak, K. Rybak, orkiestra, chór)
12. Gore gwiazda Jezusowi (K. Rybak,
orkiestra, chór)
13. Gloria in excelsis Deo (B. Kraska,
W. Drozd, I. Piersiak, orkiestra, chór)
14. Przybieżeli do Betlejem (orkiestra,
chór)

KONCERT KOLÊD I PASTORA£EK „GLORIA IN EXCESLIS DEO”
SOKO£ÓW MA£OPOLSKI, 6.01.2012 r.

6 stycznia 2012 r. odbył się w naszym mieście kolejny Koncert Kolęd i Pastorałek. Tak jak w ubiegłym roku,
muzycy wystąpili na scenie Ośrodka Kultury w Sokołowie.
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Dodatkowo, pomiędzy niektórymi
utworami, Michał Szpila odczytywał od-
powiednio dobrane fragmenty Pisma
Świętego.

Na koniec konferansjer Paweł Bu-
kała przedstawił skład i podziękował
w imieniu występujących wszystkim,
którzy pomogli w organizacji koncertu.

Pozwolę sobie przypomnieć tutaj te
osoby i instytucje, dzięki którym koncert
mógł się odbyć:
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela
w Sokołowie Małopolskim,
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie
Małopolskim,
Pan Jacek Piekiełek, Dyrektor Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim,
Sławomir Osiniak, Szymon Bełz, pra-
cownicy MGOKSiR – pomoc organiza-
cyjna
Niepubliczna Szkoła Muzyczna w So-
kołowie Małopolskim,
Pani Małgorzata Kwolek – wystrój sce-
ny (wg własnego pomysłu),
Zakład „Eko-Smak” Górno – sponsor
wędlin,
Kwiaciarnia Lavender – sponsor kwia-
tów,
Tomasz Dec – udostępnienie sprzętu
nagłośnieniowego,
Kamil Cisek i Przemysław Migut – na-
głośnienie koncertu, nagranie,
Sylwester Szczepanik – oświetlenie
koncertu,
Studio REJS, Pan Marek Czarnik – re-
jestracja koncertu,
Małgorzata Woś – zdjęcia,
Damian Flak – projekt okładki płyty, pro-
jekt plakatu,
Młodzież z Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży – pomoc organizacyjna,

Składamy jeszcze raz serdeczne
podziękowania dla wszystkich, którzy
współpracowali z nami w przygotowa-
niu koncertu.

Płyta DVD z nagraniem koncertu była
rozprowadzana w styczniu w kościele
parafialnym oraz w Ośrodku Kultury
w Sokołowie. Można ją jeszcze nabyć
u organizatorów.

W imieniu muzyków oraz chórzystów
wyrażam głęboką nadzieję, że jeśli nic
nie stanie na przeszkodzie, to jeszcze
niejednokrotnie damy szansę miesz-
kańcom regionu uczestniczyć w cieka-
wych wydarzeniach muzycznych z Na-
szym udziałem.

Jednocześnie zapraszam do współ-
pracy z sokołowskim Chórem Młodzie-
żowym wszystkich śpiewających (od lat
14) i grających na instrumentach mu-
zycznych. Informacje o próbach chóru
są dostępne w Ośrodku Kultury oraz
w szkołach. Zachęcam do spróbowania
swoich sił.

Sebastian Lesiczka
Fot. Małgorzata Woś
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SP TURZA

Dzień Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej w Turzy

W 1964 r. po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto rozmyślać
o świętowaniu Dnia Babci. Już rok później święto to zaczął
popularyzować „Express Poznański”. W roku 1966 – 21 stycz-
nia ogłoszono Dzień Babci. Życzenia są składane babciom
również w innych krajach. 21 stycznia świętują seniorzy
z Bułgarii i Brazylii, 26 stycznia – Hiszpanii. We Francji jest to
święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedziele mar-
ca. Jesienią święto babć i dziadków jest obchodzone w Rosji,
U.S.A., Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Nieco inaczej wygląda
historia Dnia Dziadka. Święto to obchodzone jest 22 stycznia,
a trafiło do Polski w latach 80-tych XX w. W ten dzień wnuki
składają życzenia swoim dziadkom, a w szkołach organizo-
wane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek
z wręczeniem laurek.

Dzień Babci i Dziadka na stałe już wpisał się w kalendarz
imprez kulturalnych Szkoły Podstawowej w Turzy. Z tej okazji
(23 stycznia) do szkoły przybyły babcie, dziadkowie, rodzice
naszych uczniów oraz najmłodsi mieszkańcy Markowizny,
Rękawa i Turzy razem ze swoimi rodzicami. Okazja była szcze-
gólna, ponieważ (podobnie jak w ubiegłych latach) uroczy-
stość ta połączona była z prezentacją „jasełek” oraz zabawą
choinkową.

Na początku wszystkich przybyłych gości powitał dyrektor
szkoły – mgr Ireneusz Koziarz. Następnie uczniowie klasy II
i III przedstawiły „jasełka” (przygotowane pod kierunkiem
wych. M. Czerwonka i wych. A.Jakubek). Inscenizację wzbo-
gaciły kolędy i pastorałki. Potem przyszła kolej na występ naj-
młodszych uczniów naszej szkoły. Dzieci z oddziału zerowe-
go zaprezentowały program słowno – muzyczny „Dla Babci
i Dziadka” przygotowany przez wych. E. Łuszczki. Wiersze
i piosenki w wykonaniu wnuków dostarczyły przybyłym go-
ściom wiele radości, ale i również wzruszeń.

Starzejemy się. Więcej jest babć i dziadków niż wnuków
i wnuczek. Na każdą setkę małolatów przypada aż 89 rodzi-
ców ich rodziców. Życie zaczyna się po 60-tce – przekonują
ci, których miejsce w społeczeństwie diametralnie zmieniło
się w ciągu ostatnich lat. Bez względu na wiek podejmują oni
nowe wyzwania i nieustannie pragną się rozwijać. Dzisiaj
babcia i dziadek to osoby, które są pełne pomysłów na życie
i przede wszystkim aktywne. Dziadkowie coraz częściej „czę-
stują” wnuki porządną dawką wiedzy. Znają się na sporcie
i nowoczesnych urządzeniach. Mają czas na rozwijanie swo-
ich pasji i tym samym stają się atrakcyjni dla młodego pokole-
nia. Zamiast narzekać na swe dolegliwości zdrowotne raczą
wnuków opowieściami o podróżach albo z kijkami w ręku
uprawiają Nordic Walking. Tacy dziadkowie są partnerami,
autorytetami, które pokazują, że wraz z upływem lat życie może
być wciąż piękne.

Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na po-
częstunek, przygotowany przez rodziców uczniów naszej
szkoły. Następnie przyszła kolej na oczekiwaną przez wszyst-
kie dzieci zabawę. Odbył się konkurs na najlepszy strój kar-
nawałowy oraz konkurs „Mam Talent”. Komitet Rodzicielski
szkoły zatroszczył się również o słodkie podarki dla uczestni-
ków tejże zabawy.

Marta Czerwonka
Aneta Jakubek

Fot. Ireneusz Koziarz
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W dniach od 30 stycznia do 10 lute-
go w budynku MGOKSiR w Sokołowie
Młp odbywał się blok zajęć kulturalno-
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży. Każdy uczestnik nieodpłatnie
mógł skorzystać z interesujących go
zajęć. Codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 do 11.00
odbywały się „Bajkowe Ferie” – projek-
cja różnych, ciekawych bajek dla młod-
szych dzieci. Od 10.00 do 14.00 zainte-
resowani zajęciami sportowo-rekreacyj-

nymi mogli korzystać z bilardu, piłkarzy-
ków oraz tenisa stołowego. W godzi-
nach od 11.00 do12.00 odbywały się
zajęcia plastyczne dla dzieci, a w po-
niedziałki wtorki i środy od 12.30 do
14.30 Klub Twórców Sztuki miał zajęcia
plastyczne dla młodzieży. 2 i 3 lutego
odbył się blok zajęć edukacyjno-tech-
nicznych dla dzieci pt. „Ferie z klocka-
mi”.

Następne proponowane zajęcia co-
dzienne od 12.00 do 13.30 to gry i za-
bawy. Dużym zainteresowaniem tych za-
jęć cieszyły się gry stolikowe, np. „Spa-
dające małpki”, „Bingo”, gry edukacyj-
ne – „Wszystko wiem, wszystko umiem”,
logiczne i słowne typu „scrable” czy „re-
mik”. Dużą frajdę sprawiły dzieciom i mło-
dzieży zabawy ruchowe i integracyjne,
np. zabawa z chustą, mecz rozegrany W „deszczu” baniek mydlanych... Fot. H. Boho, S. Be³z

FERIE 2012

W MGOKSiR

kulami z gazet oraz gra w kręgle z wy-
korzystaniem butelek po wodzie mine-
ralnej i kuli własnoręcznie zrobionej

przez graczy z gazet
umocnionych taśmą kle-
jącą.

Podczas zajęć feryj-
nych okazało się, że mło-
dzież często stojąca z bo-
ku i krytykująca wszystko
i wszystkich potrafi zrzucić
skorupę i świetnie się ba-
wić (nawet 14-latek z 6-lat-
kiem).

Z powodu niskich tem-
peratur planowany na 7 lu-
tego kulig został odwoła-
ny. W tym dniu odbył się
bal przebierańców, pod-
czas którego zostały wyło-
nione i nagrodzone najcie-
kawsze stroje karnawało-
we. 8 lutego od godziny
11.00 Studio Teatralno Mu-
zyczne „Fama” z Dębicy

Fragment wystawy „Ja na Feriach”.

zaprezentowało program artystyczny dla
dzieci połączony z wyśmienitą zabawą
pt. „Królowa Zima i Renifer Rudolf”.

9 lutego dla dzieci i młodzieży zain-
teresowanych plastyką – Miejska i Gmin-
na Biblioteka Publiczna zorganizowa-
ła pokaz audiowizualny na temat eksli-
brisu. Pokaz związany był z konkursem
plastycznym, który ogłosiła biblioteka
sokołowska. Przedmiotem konkursu
jest zaprojektowanie znaku własnościo-
wego książki ze zbiorów bibliotecznych
sokołowskiej książnicy, czyli ekslibrisu.

Codziennie przez Ośrodek Kultury
przewijało się od 40 do 60 osób korzy-
stających z wybranych zajęć oraz im-
prez. Popołudnia od 14.30 do 21.00
oraz soboty od 16.00 do 21.00 przezna-
czone były dla młodzieży starszej i do-
rosłych.

Wszystkim uczestnikom zajęć feryj-
nych serdecznie dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas.

Instruktorzy MGOKSiRPippi, Wiosna i Czerwony Kapturek spotka³y siê na Balu
Przebierañców...
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FERIE 2012 w MGOKSiR
30 stycznia – 10 lutego 2012 r.

Bilard cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Zabawa w krêgle.

Uczestnicy zajêæ plastycznych.

M³odsze dzieci ogl¹daj¹ bajki.

Zabawy z Królow¹ Zim¹, Reniferem Rudolfem...

...i chust¹.

„Poci¹g” przebierañców.

Gra w „spadaj¹ce ma³pki”.

Fot. H. Boho, S. Be³z
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Podczas FERII 2012 młodzież z Klu-
bu Twórców Sztuki oraz z kółka plastycz-
nego trzy razy w tygodniu przychodziła
do Ośrodka Kultury na zajęcia plastycz-
ne. Były to: Justyna Krudysz, Ania Ci-
sek, Monika Kwolek, Marysia Cisek,
Kasia Kraska, Paulina Osiniak, Mar-
cjanna Słonina i Marta Nykiel. Dołączy-
ły do nich Karolina Surowiec z Lublina,
przebywająca u babci na feriach, oraz
Ola Sidor z Sokołowa. Dziewczyny m.in.
malowały na szkle – dla niektórych tech-
nika ta była dobrze znana (poznały ją
wcześniej – na zajęciach kółka plastycz-
nego), dla innych, jak np. dla Justyny –
było to pierwsze spotkanie z malar-
stwem na szkle. Uczestniczki wykony-
wały swoje prace w technice tradycyj-
nego malowania obra-
zów na szkle – z tyłu
szkła, z wyraźnym czar-
nym konturem wypeł-
nionym kolorem,
wodną farbą – tem-
perą. Ponadto dziew-
czyny malowały na kar-
tonach farbami, paste-
lami olejnymi i suchy-
mi, rysowały ołówkiem
i węglem.

Tematyką prac wy-
konywanych podczas
ferii były kapliczki i krzy-
że naszej gminy. „Ka-
pliczka mojej okolicy”, to hasło konkursu
plastycznego, który ogłosiło Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej wraz
z Miejską i Gminą Biblioteką Publiczną
w Sokołowie Młp. Przedmiotem konkursu
są kapliczki, krzyże przydrożne i figury
świętych wtopione w krajobraz ziemi so-
kołowskiej. Konkurs ma na celu przybli-
żenie informacji o kapliczkach istniejących
w regionie oraz zainteresowanie ich hi-
storią w wymiarze regionalnym. W kon-
kursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież
i osoby dorosłe z terenu gminy sokołow-
skiej. Również my, tzn. malujący członko-
wie Klubu Twórców Sztuki (młodzież i do-
rośli) oraz dzieci z kółek plastycznych
w Sokołowie i Turzy (od 13 stycznia odby-
wają się zajęcia kółka plastycznego Karolina przy sztalugach.

Monika maluje przydro¿ny krzy¿.

Paulina... ...oraz Kasia i Justyna maluj¹ kapliczki na szkle.

Ania pastelami maluje kapliczkê z Trze-
buski.

Marysia rysuje o³ówkiem kapliczkê z ul.
Akacjowej.

Marcysia z Ol¹ przy pracy.

w Świetlicy Wiejskiej w Turzy, mieszczą-
cej się w budynku Szkoły Podstawowej),
chcemy wziąć udział w tym konkursie, stąd
już na feriach zaczęliśmy malować, ryso-
wać i tworzyć w różnych innych techni-
kach prace o powyższej tematyce.

Na zdjęciach zamieszczonych obok
widać, że młodzież z dużym zaangażo-
waniem zabrała się do pracy twórczej.
A to dopiero początek...

Tekst i fot. Henryka Boho

Malowanie

na feriach
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10 LAT POWIATOWYCH WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH w Sokołowie Młp.

„Bo¿e Narodzenie w p³askorzeŸbie”
1 października 2011 roku w MGOKSiR odbyły X Powiato-

we Warsztaty Rzeźbiarskie „GLINOLEPY 2011”. Na prze-
strzeni tych dziesięciu lat impreza rozwijała się i ewaluowała.
Pierwsze spotkanie dzieci i młodzieży z rzeźbą w glinie miało
miejsce na WAKACJACH 2001. Wtedy to w MGOKSiR,
25 sierpnia 2001 roku, odbył się Wakacyjny Plener Rzeź-
biarski. Od 2002 roku impreza przebiegała pod nazwą Po-
wiatowy Plener Rzeźbiarski „CERAMI-
DŁA”, a od 2008 roku – Powiatowe Warsz-
taty Rzeźbiarskie „GLINOLEPY”. Patronat
nad nią objął Starosta Rzeszowski.

W jubileuszowym roku istnienia Warsz-
tatów, w dziesiątą rocznicę ich powstania,
nadaliśmy imprezie imię jej inicjatora,
współzałożyciela i współorganizatora –
LESZKA WALICKIEGO – społecznika, re-
gionalisty, przyjaciela, wieloletniego preze-
sa Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołow-
skiej, całym sercem oddanego nie tylko
Powiatowym Warsztatom Rzeźbiarskim,
lecz również innym przedsięwzięciom kul-
turalnym, organizowanym wspólnie z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji. Leszek swoim samochodem
przywoził dzieciom glinę i zawoził wykona-
ne przez nich prace do wypalenia, otwierał
imprezy, współorganizował wystawy oko-
licznościowe, opowiadał uczestnikom o hi-
storii i tradycji sokołowskiego garncarstwa,
o sposobach wyrobu przedmiotów z gliny,
o wypalaniu ich w piecu. Pracował w Komisji Artystycznej
oceniającej wykonane przez uczestników „CERAMIDEŁ – GLI-
NOLEPÓW” rzeźby, płaskorzeźby, ceramikę dekoracyjną.
Nadając imię Leszka Walickiego Warsztatom Rzeźbiarskim,
chcieliśmy zachować w naszej pamięci tego wyjątkowego so-
kołowianina.

Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie nie rozwijałyby się,
gdyby nie pomoc Państwa Jolanty i Antoniego Łuszczkich,
właścicieli sokołowskiego Zakładu Wyrobu Kafli, którzy co roku
dostarczali glinę potrzebną do wykonywania rzeźb oraz wy-
palali je w piecu. Z uprzejmości i ofiarności Państwa Łuszcz-
kich korzystaliśmy od pierwszej edycji „CERAMIDEŁ”. Dzięku-
jemy bardzo i życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia
i pomyślności.

Październikowy plener rzeźbiarski (pisaliśmy o nim w po-
przednim numerze Kuriera Sokołowskiego) był pierwszym
etapem Warsztatów. Wykonane płaskorzeźby o tematyce bo-
żonarodzeniowej pozostawiono do wyschnięcia. Wszystkie
zostały wypalone i poszkliwione. W drugim etapie prace zo-
stały ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.
W skład Jury weszli: przewodnicząca Kinga Ziobro-Działo,
główny instruktor plastyki w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie oraz członkowie – Joanna Boćkowska-Cisek,
artysta plastyk, Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Sokołowskiej i Helena Woźniak, członkini so-
kołowskiego Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”. 6 grudnia
Komisja Artystyczna oceniła 58 płaskorzeźb wykonanych
przez 42 uczestników X Powiatowych Warsztatów Rzeźbiar-
skich „GLINOLEPY 2011” i wytypowała do nagród i wyróż-
nień prace wszystkich 42 autorów.

W I kat. wiekowej 7-10 lat przyznano 5 nagród równo-

rzędnych i 7 wyróżnień:
NAGRODY
Zuzanna Wawrzaszek l.7, SP Sokołów Młp.
Patrycja Chorzępa l.7, SP Sokołów Młp.
Emila Nowak l.10, SP nr 3 Trzeboś.
Jakub Kuraś l.10, SP nr 3 Trzeboś
Aleksandra Nowak l.10, ZS w Jasionce

WYRÓŻNIENIA
Agnieszka Kwolek l.7, SP Sokołów Młp.
Dominika Kapuścińska l.7 SP Sokołów Młp.
Katarzyna Świątoniowska l.10, SP nr 3
Trzeboś
Gabriela Cieśla l.10, ZS w Jasionce
Maciej Kitliński l.10, ZS w Jasionce
Kamila Żyła l.10, Świetlica Wiejska Trzeboś
Górna
Dawid Cisek l.9, Świetlica Wiejska Trzeboś
Górna

W II kat. wiekowej 11-15 lat przyznano
10 nagród równorzędnych i 20 wyróżnień:
NAGRODY
Magdalena Krasoń l.14, PG Górno
Sylwia Węgrzyn l.12, SP Trzebownisko
Michał Chorzępa l.11, SP Trzebownisko
Jagoda Kiełb l.11, SP Sokołów Młp.
Aleksandra Kustra l.11, SP Sokołów Młp.
Marta Nykiel l.11, SP Sokołów Młp.
Ewa Pokrzywa l.14, PG Sokołów Młp.
Monika Kwolek l.14, PG Sokołów Młp.
Katarzyna Skłodowska l.15, PG Sokołów

Młp.
Anna Cisek l.15, Świetlica Wiejska Trzeboś Górna
WYRÓŻNIENIA
Klaudia Kicińska l.12, ZS Trzebuska
Edyta Watras l.13, ZS Trzebuska

Agnieszka Rzeszutek l.13, ZS Trzebuska
Łucja Kozioł l.12, ZS Trzebuska
Andżelika Ożóg l.12, ZS Trzebuska
Monika Watras l.12, ZS Trzebuska
Paulina Krasoń l.14, PG Górno
Karolina Piersiak l.13, PG Górno
Joanna Krasoń l.11, SP nr 1 Górno
Anna Radomska l.11, SP nr 1 Górno

Wystawa pokonkursowa.

Jury przy pracy. Od lewej: Kinga Ziobro-Dzia³o, Bartosz Walicki,
Joanna Boækowska-Cisek.
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19 grudnia 2011 roku w sali klubowej
MGOKSiR miało miejsce otwarcie wystawy
pokonkursowej, a laureatom zostały wręczo-
ne dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Starostę Rzeszowskiego.

Wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie
otrzymali okolicznościową książkę pt. „Nie
święci garnki lepią”, wydaną przez bibliotekę
sokołowską pod redakcją Bartosza Walickie-
go, który w Słowie wstępnym pisze m.in.: (...)
W roku 2001 z inicjatywy ówczesnego, nieży-
jącego już prezesa Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej Leszka Walickiego oraz
instruktor plastyki Henryki Boho odbył się
w Sokołowie Wakacyjny Plener Rzeźbiarski.
W kolejnych latach zyskał on przedłużenie
w Powiatowych Plenerach Rzeźbiarskich „Ce-
ramidła”, przekształconych w roku 2008 w Po-
wiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie „Glinolepy”.
Jubileuszowa, dziesiąta edycja tego ważnego
wydarzenia życia kulturalnego była motywem
powstania niniejszej publikacji. (...) By jednak

krótkie dzieje
w a r s z t a t ó w
rzeźbiarskich osadzić w lokal-
nym kontekście historycznym
i kulturowym, właściwe wydaje
się nakreślić jednocześnie
inne wymiary sokołowskiego
garncarstwa i pracy z gliną – od
historii miejscowego rzemiosła
i działalności cechowej, przez
związaną z tym tematem
pierwszą książkę o Sokołowie,
aż po życie i działalność zasłu-
żonego na niwie sztuki ludowej
Stefana Fusa.

Niech niniejsza publikacja
będzie zatem świadectwem
świetnej przeszłości Sokołowa
i sokołowskiego garncarstwa.

Niech stanowi jednocześnie zapis najnowszych wydarzeń
dotyczących „piękna zaklętego w glinie”. Niech również za-
chęca nowych artystów do sięgania po te środki wyrazu, aby
za pomocą glinianego tworzywa ukazywać świat, ludzi, przeży-
cia wewnętrzne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału
w X Jubileuszowych Powiatowych Warsztatach Rzeźbiarskich
„GLINOLEPY 2011”. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnio-
nym i życzymy dalszej wytrwałości, dziecięcej pasji i swobo-
dy tworzenia.

Dziękujemy Panu Józefowi Jodłowskiemu, Staroście Rze-
szowskiemu, za ufundowanie nagród rzeczowych.

Dziękujemy również Komisji Artystycznej za pracę pod-
czas oceny płaskorzeźb oraz podczas wernisażu.

Wystawa pokonkursowa trwała do 20 stycznia 2012 roku.

Tekst i fot. Henryka Boho

Marcjanna S³onina (kó³ko plastyczne MGOKSiR) odbiera nagro-
dê i dyplom.

Joanna Boækowska-Cisek odczytuje protokó³. Obok stoj¹ Hele-
na WoŸniak i Bartosz Walicki.

Ok³adka broszurki wydanej z okazji 10. Warsztatów RzeŸbiarskich oraz nadania im
imienia Leszka Walickiego.

Ok³adka ksi¹¿ki „Nie œwiêci
garnki lepi¹”.

Zuzanna Smolak l.11, SP nr 1 Górno
Kinga Cieśla l.11, SP Trzebownisko
Karolina Nowak l.11, ZS nr 2 Nienadówka
Izabela Nowak l.11, ZS nr 2 Nienadówka
Gabriela Ożóg l.11, ZS nr 2 Nienadówka
Alina Szczygieł l.13, ZS nr 1 Nienadówka

Katarzyna Kraska l.11, MGOKSiR Sokołów Młp.
Marcjanna Słonina l.12, MGOKSiR Sokołów Młp.
Maria Cisek l.14, Świetlica Wiejska Trzeboś Górna
Urszula Żyła l.13, Świetlica Wiejska Trzeboś Górna
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Kasia Gor¹cy laureatk¹

konkursu plastycznego w G³ogowie M³p.
Dzieci z kółka plastycznego w Sokołowie brały udział w XIX Wojewódzkim

Konkursie Plastycznym „Szopka Betlejemska w oczach dziecka”, organizowa-
nym przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.

Na konkurs zostało wysłanych dziesięć najlepszych prac płaskich – malowa-
nych i rysowanych szopek betlejemskich. Wśród laureatów konkursu była Kasia
Gorący, która zdobyła wyróżnienie.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 20 grudnia
2011 roku w MGDK w Głogowie Młp. Niestety, ani Kasia, ani instruktorka plastyki
nie mogły uczestniczyć w wernisażu. Nagroda rzeczowa oraz dyplom zostały przy-
słane pocztą i wręczone Kasi na zajęciach kółka plastycznego. Dyplom-podzięko-
wanie otrzymała również instruktorka.

(mgoksir)

4 lutego w MGOKSiR odbyły się dru-
gie z kolei Warsztaty Tkactwa Artystycz-
nego (pierwsze miały miejsce 3 grud-
nia 2011 roku). I tym razem prowadzącą
Warsztaty była pani Katarzyna Jurek
z Medyni Głogowskiej. W Warsztatach
wzięły udział członkinie Klubu Twórców
Sztuki „ART-dekor”: Bożena Mrożkie-
wicz, Jolanta Szczygieł, Helena Woź-
niak, Zofia Piersiak, Józefa Kołodziej,
Izabela Kurcek, Maria Murdza, Dorota
Pokrzywa, Małgorzata Cisek, Wanda
Skiba, Danuta Olszowy, Henryka Boho.
W Warsztatach uczestniczyła również
Kasia Kraska z kółka plastycznego przy
MGOKSiR. Kasia techniki tkactwa arty-
stycznego opanowała wcześniej,
w domu, ucząc się od swojej cioci, którą
jest prowadząca Warsztaty.

Warsztaty trwały od dziesiątej do
szesnastej. Były kontynuacją wcześniej-
szych, na których panie poznały podsta-
wowe sploty tkackie. Tym razem, wyko-
rzystując te sploty, uczestniczki Warsz-
tatów nauczyły się sposobów łączenia
kolorów i wrabiania zaprojektowanych
przez siebie motywów. Wcześniejsze
próbki panie zdjęły z krosien tkackich,

zawiązując fantazyjne frędzle, które za-
bezpieczyły brzegi i jednocześnie nada-
ły robótce estetyczny wygląd.

Rozpoczęte na Warsztatach prace
uczestniczki zabrały ze sobą do wykoń-
czenia. Mamy nadzieję zaprezentować
je wkrótce na wystawie, która pokaże,
że nawet niewielkim wysiłkiem, używa-
jąc resztek nici i kolorowych włóczek,
można wyczarować piękne mini gobeli-
ny o różnej tematyce, wykonane różno-
rodnymi splotami.

(mgoksir)

Wyró¿niona w konkursie Kasia Gor¹cy.
Fot. H. Boho

Nauka tkania

gobelinów
– cz. II

Gobelin autorstwa Katarzyny
Jurek.

Kasia Kraska – m³oda adeptka tkactwa ju¿ nied³u-
go skoñczy swoje dzie³o...

Pani Józia Ko³odziej tka swojego grzybka...

Fot. H. Boho

...a Helenka WoŸniak – ksiê¿yc
w chmurach...
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WARSZTATY TKACTWA ARTYSTYCZNEGO
dla cz³onków Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”, 4 lutego 2012 r.

Katarzyna Jurek prezentuje uczestniczkom Warsztatów w³asne prace. Nauka ³¹czenia kolorów i wrabiania wzorów.

Skupione nad krosnami – Helena WoŸniak i Bo¿ena
Mro¿kiewicz...

Praca Marii Murdzy (pierwsza z lewej), wykonana podczas Warsztatów
3 grudnia 2011.

Trochê informacji na temat barwników oraz sposobów farbowania we³ny i sznurka.

Wanda Skiba uczy siê tkactwa od podstaw – to
jej pierwsze spotkanie z tkactwem artystycz-
nym.

Ka¿dy sposób jest dobry, aby powsta³
gobelin – Dorota Pokrzywa tka „do
góry nogami”. Fot. H. BohoDanuta Olszowy przy pracy.



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/212/2012 str. 36

Prezentacje Zespo³ów Kolêdniczych – Soko³ów M³p.
„Tradycja zobowiązuje” – to slogan coraz powszechniej

wykorzystywany komercyjnie, lecz właśnie on powinien przy-
świecać uczestnikom XI edycji Międzygminnej Prezentacji
Zespołów Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych „Hej Kolę-
da, Kolęda pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Założenia regulaminowe są jasne i niezmienne od
lat. Nagradzane i promowane są te zespoły, które przedsta-
wią widowisko nawiązujące do Bożego Narodzenia lub pre-
zentujące tradycyjne formy kolędowania. Dopuszczalne są
współczesne aranżacje sceniczne, w których aktorzy prezen-
tują aktualne problemy i postawy społeczne. Takie widowi-
sko sceniczne, jednakże musi być wynikiem dogłębnych prze-
myśleń i skutkować konsekwentnymi zmianami w scenariu-
szu. Jak widać, z powyższego część uwag merytorycznych
zebranych podczas obrad Jury – będzie odnosić się do opie-

kunów grup teatralnych oraz reżyserów prezentowanych wi-
dowisk. Historię Bożego Narodzenia możemy przenieść
i odgrywać w każdej epoce, lecz jeśli mają się tam znaleźć
kibice jako żołnierze Heroda, to jego pałacem musi być sta-
dion sportowy, a on sam powinien być kimś w rodzaju preze-
sa drużyny sportowej. Lokując pałac negatywnego Heroda,
w nowoczesnym widowisku scenicznym, to dla miejsca naro-
dzin Jezusa – każdy konsekwentnie myślący reżyser powi-
nien znaleźć opozycyjne, ale współczesne środowisko o wa-
lorach pozytywnych. Nawiązując do tegorocznych spostrze-
żeń, szczególnie surowo potraktowane zostały zespoły, w któ-

rych do Betlejem przychodzą złożyć hołd Bożej Dziecinie po-
stacie fikcyjne np. bohaterowie bajek dziecięcych. Zderzenie
bajkowo-fikcyjnego świata z historyczną prawdą (wszak wszy-
scy wierzymy, że Jezus się narodził), podważa istotę wiary
chrześcijańskiej. Dodatkowo, zaobserwowana tego roku ilo-
ściowa i czasowa przewaga scen diabelskich, w konwencji
tradycyjnych jasełek, które mają nieść radość i nadzieje jest
również niewłaściwa i niepokojąca.

Inscenizacja tradycyjnych formy kolędowania, czy chodze-

nia drabów musi być zgodna nie tylko z przekazem, ale i pod-
porządkowana określonej symbolice. Szczodraki, draby i ko-
lędnicy byli powszechnie oczekiwani pomimo, że za wygło-
szone oracje i złożone życzenia należało wręczyć takim akto-
rom datek w formie pokarmów świątecznych. Szczodrość go-
spodarzy (w okresie późniejszym przekazujących również
datki finansowe), była uzależniona od zaangażowania po-

szczególnych grup kolędniczych. Adekwatny do roli, śpiew
i ruch był podyktowany zatem wymierną korzyścią dla aktora,
dlatego we współczesnych rekonstrukcjach niedopuszczal-
ne jest krzykactwo, czy chóralne odśpiewywanie kolęd w takt
bicia o podłogę kijów kolędniczych. Nierzadko zdarzało się
również tak, że nieusatysfakcjonowani kolędnicy dopominali
się o dodatkowe dary lub sami je wykradali. Niedopuszczal-
ne jest zatem dzielenie się „zarobionym” pożywieniem z do-
mownikami. Wymieniając szereg błędów nie należy zapomi-
nać, że adekwatnie do roli; Król jest po to by panować, Żyd
ma śmieszyć, Śmierć ma straszyć, a Diabeł spiskować. Te

szablony zachowań można również przenosić do czasów
współczesnych, ale nadal Prezesów czy Prezydentów odgry-
wających rolę złego króla w końcowej scenie musi spotkać
zasłużona kara.

Podsumowując zarówno w jasełkach jak i inscenizacjach
kolędniczych, każdy kostium wymusza określony ruch i gest
sceniczny, a każdy tekst tj. scenariusz musi się opierać na
zrozumiałej i przemyślanej symbolice. Mówiąc w skrócie, nie-
zależnie od tematu i konwencji widowiska scenicznego reży-
serów i aktorów obowiązuje zasada jedności miejsca i czasu
akcji. Jeśli dodatkowo wszystkie zadania aktorskie nasi pod-
opieczni zrealizują perfekcyjnie lub przynajmniej przyzwo-
icie, każdy taki zespół odniesie sukces na każdym przeglą-
dzie i konkursie.

Damian Drąg
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„Gramy z pompą! Zdrowa mama,
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko” –
tegoroczne hasło Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Fundacja WOŚP to w głównej mie-
rze sztab wolontariuszy, których skupia
idea pomagania innym. Ta szczególna
działalność społeczna ujawnia się
w styczniową niedzielę, kiedy to tysiące
wolontariuszy rozpoczyna kwestować od
wczesnych godzin porannych na tere-
nie całego kraju i poza jego granicami.

WOŚP nie omija również ziemi so-
kołowskiej, ponieważ dzięki takim lu-
dziom jak Adam Woś i Andrzej Miąsik
już od 11 lat w mieście gminnym swoją
siedzibę ma sztab kierowany przez wy-
żej wymienionych. Na terenie Sokoło-
wa Młp. oraz okolicznych miejscowości
kwestowało 35 wolontariuszy; byli nimi
przede wszystkim uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sokoło-
wie Młp. Tradycyjnie już w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji,
w ramach WOŚP odbył się koncert. Jako
pierwszy publiczności zaprezentował
się zespół The Jet – Sons grający muzy-

kę rockabilly, czyli pierwotnego i dzikie-
go rock and rolla. Zaraz po nim wystąpił
zespół Kuki Pau, który w swoim repertu-
arze ma utwory z pogranicza muzyki ska,
reggae i rocka. Na terenie działalności
tutejszego sztabu, dzięki ofiarności lu-
dzi dobrego serca, udało się łącznie
zebrać 10 100 PLN.

Zebrane środki finansowe podczas
tegorocznego finału Fundacja przezna-
czyła na zakup najnowocześniejszego

sprzętu medycznego ratującego życie
wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet w ciąży chorych na cukrzycę.

Za wsparcie przy organizacji koncer-
tu MGOKSiR w Sokołowie Młp. składa
serdeczne podziękowanie właścicie-
lom:
– PPUH Albatros w Nienadówce
– PHPU Zakład Mięsny „Małopolska”

Marek Kida
Fot. A. Dec, A. Miąsik

Prezentacje Zespo³ów Kolêdniczych - nagrody i wyró¿nienia

I KATEGORIA WIEKOWA
Wyróżnienia:
– Grupa Kolędnicza „STANISZEWIACY” ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Staniszewskim –
„Kolęda z Turoniem”
– Mali Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie – „Narodził się Zbawiciel”

II KATEGORIA WIEKOWA
I nagroda – „Kolędnicy z Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Trzebosi – „Kolęda z Gwiazdą”
I nagroda – Grupa Kolędnicza z Zespołu Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie – „Idziemy z kolędą”

III KATEGORIA WIEKOWA
I nagroda – Grupa Kolędnicza z Zespołu Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie – „Draby”

XX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
8 stycznia 2012
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REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych i niepe³nosprawnych

pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Cele Konkursu:
– zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych
– pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania pi-
sanek z zachowaniem akcentów regionalnych
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycz-
nych dzieci, młodzieży oraz dorosłych
– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa
wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami
Wielkiej Nocy
– popularyzacja twórczości uczniów i efektów pracy nauczy-
cieli i instruktorów
– integracja osób niepełnosprawnych
Warunki uczestnictwa:

Przedmiotem Konkursu są przestrzenne, dowolnej wiel-
kości PISANKI i JAJKA WIELKANOCNE, wykonane i zdobio-
ne różnymi technikami: rytowniczą, batiku, haftu, techniką
mieszaną lub inną, np. naklejanie, malowanie, filcowanie, pa-
pieroplastyka.

Mile widziane są pisanki zdobione tradycyjnie: malowa-
ne w wywarze z łupin cebuli, kory dębu itp., zdobione za
pomocą wosku, skrobane, na wydmuszce lub jaju (kurzym,
kaczym, gęsim) gotowanym „na twardo”.

Tematyka powinna nawiązywać do Świąt Wielkiej Nocy
(symboliki, obrzędów, zwyczajów, wystroju itp.) lub regionu
Ziemi Sokołowskiej (przyroda, zabytki itp.). Każdy uczestnik
może dostarczyć dwie własnoręcznie wykonane prace.

Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci (od 6 lat), mło-
dzież, osoby dorosłe i osoby niepełnosprawne, aby dzięki
zabawie przy tworzeniu wielkanocnych dzieł, jeszcze lepiej
poczuć atmosferę zbliżających się Świąt.

Pisanki, szczególnie wydmuszki lub ugotowane „na twar-
do”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Naj-
lepiej pakować je w specjalne tekturowe pudełka. Do środka
prosimy włożyć kartkę z opisem według wzoru:

Imię i Nazwisko

...........................................................................................................

Kategoria wiekowa

...........................................................................................................

Szkoła/Placówka lub miejsce zamieszkania

...........................................................................................................

Imię i Nazwisko nauczyciela/instruktora
(jeżeli prace były wykonywane pod ich kierunkiem)

...........................................................................................................

Telefon kontaktowy lub adres e-mail

...........................................................................................................

Termin nadsyłania prac:
Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
w terminie do 22 marca 2012 roku.

Powołane przez Organizatora Jury oceni prace w pięciu
kategoriach:
I – Dzieci od lat 6 i klas I-III szkół podstawowych
II – Dzieci klas IV-VI szkół podstawowych
III – Gimnazjaliści
IV – Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli
V – Osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek)
Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– estetyka wykonania
– pomysłowość

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz otwarcie wy-
stawy pokonkursowej nastąpi 29 marca 2012 roku o godz.
17.00 w sali klubowej MGOKSiR. Wystawa trwać będzie do
18 kwietnia 2012 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość eksponowania
części prac w przypadku nadesłania ich w większej ilości.

Dostarczone prace po zakończeniu wystawy pokonkurso-
wej można będzie odebrać do końca kwietnia br. Prace nie
odebrane w terminie nie będą przechowywane.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 7729053 –
instruktor plastyki Henryka Boho.

Regulamin Konkursu dostępny na stronie:
www.mgoksir-sokolow.pl



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/212/2012 str. 39

REGULAMIN

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Patronat: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski
Cele:
– Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży
– Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budze-
nie szacunku do przyrody
– Stwarzanie dzieciom możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej na tematy ekologiczne
– Wymiana doświadczeń
– Uczczenie Światowego Dnia Ziemi
Temat:„BŁĘKIT MÓRZ I OCEANÓW”
Wiek uczestników: 6 – 19 lat
Format prac: max A-2
Technika: dowolna

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I kat.: klasy 0-III szkół podstawowych
II kat.: klasy IV-VI szkół podstawowych
III kat.: gimnazjaliści i szkoły ponadgimnazjalne

W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe.

Termin nadsyłania prac: 10 kwietnia 2012 r.

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis: Imię i nazwisko autora pracy; kategoria wiekowa; szkoła/
instytucja; telefon kontaktowy i/lub e-mail; imię i nazwisko nauczyciela/instruktora.

Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 24 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 w sali
klubowej MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR:
www.mgoksir-sokolow.pl

XII POWIATOWY KONKURS
TWÓRCZOŒCI PLASTYCZNEJ DZIECI I M£ODZIE¯Y

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego
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Plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
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Œwi¹teczny pokaz tañca
Sobota 17.12.2011 r. na Świetlicy Wiejskiej w Nienadów-

ce Górnej obfitowała w różne atrakcje i od godziny 16 pano-
wał tam wielki ruch. Działo się tak za sprawą Świątecznych
występów, działających przy Świetlicy grup tanecznych.

Młode tancerki zaprosiły swoich rodziców, dziadków i zna-
jomych, aby móc zademonstrować wyuczone w ostatnim cza-
sie układy taneczne.

Kilkunastominutowy występ wzbudził wiele emocji. Były
gromkie brawa oraz wyrazy uznania i podziwu. Rodzice byli
dumni ze swoich pociech i nie ukrywali tego. Jest to forma
wolnego czasu która pozwala młodym ludziom na realizację
własnych zainteresowań oraz innego sposobu pokazania sie-
bie i odkrycie swojego talentu.

Noc Filmowa na Œwietlicy Wiejskiej
Grudzień każdemu kojarzy się ze Świętami Bożego Naro-

dzenia oraz z ciepłą rodzinną atmosferą, w miesiącu tym
trwają gorączkowe przygotowania.

Tak też było na Świetlicy Wiejskiej w Nienadówce, z tym
że przygotowania i przemyślenia związane były z planowaną
Nocą Filmową. Młodzieży pomysł bardzo się podobał, chęt-
nych nie brakowało, rozmowom i planom nie było końca. Noc
Filmowa spotkała się z aprobatą rodziców. Jej uczestnicy kil-
ka dni wcześniej musieli doręczyć organizatorom oświadcze-
nia – zgody na udział w tym wydarzeniu, podpisane przez
rodziców. Każdy uczestnik mógł wnieść swój wkład w plano-
wane wydarzenie, wszystkie pomysły były brane pod uwagę

i starannie analizowane.
W nocy z 17/18 grudnia na Świetlicy Wiejskiej w Niena-

dówce miała miejsce Noc Filmowa. W sobotę 17 grudnia oko-
ło godziny 20 zaczęli pojawiać się pierwsi najgorliwsi uczest-
nicy. O godzinie 21:00 przybyło już 40 uczniów i uczennic
gimnazjum oraz 25 osób dorosłych ze śpiworami i prowian-
tem. Młodzież dorosła podpisała oświadczenia i zapoznała
się z regulaminem tuż przed rozpoczęciem seansu. Seans
miał miejsce na sali gimnastycznej. Przez całą noc, do godz.
7 00 rano były wyświetlane filmy. Na korytarzu młodzież miała
do dyspozycji czajnik gdzie mogli przygotować sobie herbatę
lub kawę, oraz ciasteczka. Dzięki życzliwości jednej z mam
mogliśmy korzystać z maszynki do popkornu. Niektórych zmo-
rzył sen około godziny 3, ale większość wytrwała do końca.
Po kilkunastominutowym porządkowaniu sali gimnastycznej
i korytarza wróciliśmy do domów. Pomysł ten okazał się strza-
łem w dziesiątkę, gdyż odchodząc, mimo zmęczenia młodzież
już wypytywała o kolejną Noc Filmową.

Kolejnym takim wydarzeniem był Wieczorek Filmowy dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nienadówce. Inicjatywa
powstała w wyniku wielu pytań dzieci i rodziców Szkoły Pod-
stawowej, które nie mogły uczestniczyć w Nocy Filmowej. Wie-
czorek odbył się w przerwie międzyświątecznej tj. 28.12.
2011 r. na sali gimnastycznej w ZS Nr 2. W projekcji uczest-
niczyło 20 osób, filmy i bajki były wyświetlane od godziny
16 do 21. Dzieci wracały do domów uśmiechnięte i zadowolo-
ne z takiej formy spędzenia wolnego międzyświątecznego
popołudnia i wieczoru.

J. Łosak

III edycja Soko³owskiej
Ligi Halowej o Puchar

Burmistrza Gminy i Miasta
Soko³ów M³p.

W listopadzie ubiegłego roku ruszyła III edycja Sokołow-
skiej Ligi Halowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Wzięło w niej udział 8 drużyn,
które rywalizowały ze sobą w systemie
„każdy z każdym”. Z tej fazy rozgrywek
wyłoniły się pary półfinałowe Sokół –
Zorza oraz Ziomki – Cosmos. Do finału
dostały się drużyny Sokół oraz Ziomki;
mecz pomiędzy nimi zakończył się wy-
nikiem 7:5. III miejsce zajęła drużyna
Cosmos Sokołów Młp. pokonując dru-
żynę Zorza Trzeboś stosunkiem bram-
kowym 8 do 3. Wręczenie nagród od-
było się 7 stycznia br. Zwycięscy otrzy-
mali z rąk Bogusława Kidy – Zastępca
Burmistrza GiM Sokołów Młp. oraz Jac-
ka Piekiełka – Dyrektor Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci
piłek. Najlepszym strzelcem III edycji Sokołowskiej Ligi Halo-
wej okazał się być Dawid Pieniek z drużyny Ziomków, a do
grona najlepszych bramkarzy Ligi dołączył Paweł Tęcza z dru-
żyny Zorza Trzeboś. Klasyfikacja końcowa:

1. Sokół Sokołów Młp.
2. Ziomki Górno
3. Cosmos Sokołów Młp.
4. Zorza Trzeboś
5. Orzeł Wólka Niedźwiedzka
6. Sokół II Sokołów Młp.
7. Trzebuska
8. Plantator Nienadówka

Organizatorami Ligi byli: Mateusz
Szot, MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania Andrzejowi Ożogowi –
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
za wsparcie tej inicjatywy oraz Graży-
nie Majka – Dyrektor ZS im. Jana Pawła
II w Sokołowie Młp. za udostępnienie
hali sportowej, na której rozegrano
III edycję Sokołowskiej Ligi Halowej.

Marek Kida
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Badminton (kometka) gra sportowa, podobna do tenisa
ziemnego, rozgrywana na specjalnym boisku, na punkty, po-
jedynczo lub w parach. Polega na przebiciu lotki ponad siatką
w sposób maksymalnie utrudniony dla przeciwnika. Lotki ude-
rza się rakietami.

Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 13,4 m
×5,18 m (gry pojedyncze) lub 13,4 m×6,1 m (gry podwójne).
Siatka, zawieszona na wysokości 155 cm przy słupkach, musi
mieć wysokość 152,4 cm pośrodku; szerokość siatki wynosi
76 cm. Mecze prowadzone są do dwóch wygranych setów
(2:0 lub 2:1). Sety trwają do 11 punktów w grze pojedynczej
kobiet lub do 15 punktów w grze pojedynczej mężczyzn i grze
podwójnej. Punkty zdobywa się poprzez trafienie w pole prze-
ciwnika. Pierwsze świadectwa gry w bad-
mintona znaleziono w Indiach (grano tam
już blisko 2 tysiące lat temu). Badminton
znali też Inkowie. W Europie początek tej
gry liczy się od 1872, kiedy to zademon-
strowano ją po raz pierwszy w brytyjskim
mieście Badminton (stąd nazwa dyscypli-
ny). Międzynarodowa Federacja Badmin-
tona istnieje od 1934. W Polsce od 1964
istniała Społeczna Komisja Kometki,
w 1975 przekształcona w Centralną Komi-
sję Badmintona, a w 1977 – w Polski Zwią-
zek Badmintona.

Badminton wszedł do programu olim-
pijskiego w 1992 (dyscypliną pokazową był
podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 1976).

18 grudnia 2011 r. odbył się I Powiatowy Jesienny Turniej
Badmintona pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Orga-
nizatorami Turnieju byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. oraz UKS „Sokół” Sokołów Młp.
Sędzią Głównym zawodów był Tadeusz Bazan.

W Turnieju udział wzięło 63 zawodników i zawodniczek
z gmin Kamień, Trzebownisko, Raniżów oraz Sokołów Młp.
Mecze toczyły się na 3 boiskach Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp. Po zaciętej rywalizacji miejsca od 1
do 3 zajęli:

I KATEGORIA WIEKOWA (ur. w 1999 r. i młodsi)
Dziewczęta
I Kiełb Gabriela II Kozioł Łucja III Kuca Jagoda

Chłopcy
I Soboń Bartosz II Tęcza Łukasz III Kot Mateusz
II KATEGORIA WIEKOWA (roczniki 1998-1994)
Dziewczęta
I Bazan Kinga II Pieróg Lidia III Jacek Gabriela
Chłopcy
I Cynkier Cezary II Nowak Kacper III Koc Filip

III KATEGORIA WIEKOWA (ur. w 1993 r. i starsi)
Kobiety
I Konefał Marzena II Nizioł Anna III Rzeszutek Renata
Mężczyźni
I Sidor Adam II Kot Maciej III Nizioł Tomasz

Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a zwy-
cięscy poszczególnych grup dodatkowo
puchary. W czasie trwania Turnieju zawod-
nicy oraz trenerzy skorzystali z posiłku
zapewnionego przez organizatorów.
MGOKSiR składa serdeczne podziękowa-
nia za wsparcie panu Andrzejowi Ożogo-
wi – Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów
Młp. oraz Grażynie Majka – Dyrektor ZS
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. za udo-
stępnienie hali sportowej oraz stołówki.

Marek Kida

I Powiatowy Jesienny Turniej Badmintona
pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
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Dzień dobry, do widzenia, proszę,
dziękuję! Te słowa tak wiele znaczą,
a nic nie kosztują. Czy zastanawiałaś
bądź zastanawiałeś się, jak ważne
w życiu każdego człowieka są dobre
maniery? Dzisiejsze społeczeństwo nie-
stety niewystarczająco poważnie traktu-
je savoir vivre. Często uważa się te za-
sady za przeżytek lub obowiązek tylko
i wyłącznie ludzi wyższych sfer. Mówi się
tak mimo że tak naprawdę nie ma się
pojęcia o treści savoir vivre. Tymczasem
reguły te mają nas pouczać jak się za-
chować by się nie ośmieszyć i być do-
brze zapamiętanym. Trzeba tylko być
świadomym tego, że nie chodzi tu o ja-
kieś rzadkie chwile lecz naszą codzien-
ność. Przepuszczanie kobiet w drzwiach
to chyba najbanalniejsza rada, ale po-
kazuje jak często można wykazać się
dobrymi manierami. Znając podstawy
dobrego zachowania wiadomo kiedy
ktoś inny popełni błąd, a samemu bę-
dzie się tego wystrzegać. Warto nadmie-
nić, że savoir vivre jest uwarunkowane
kulturowo, a więc znacząco różni się od
siebie w zależności od regionu świata.

W tym numerze kilka zasad savoir
vivre.

Oficjalne przyjêcie
Podczas oficjalnych przyjęć należy

przede wszystkim zadbać, aby: wszyst-
kim osobistościom został okazany nale-
żyty szacunek (począwszy od stosow-
nego miejsca przy stole); każdy gość
został zaszczycony zwrotem i tytułem,
jaki mu przysługuje; zastosowane zo-
stały zwyczajowe formy uhonorowania
szczególnych gości. Bardzo ważne jest,
aby w zaproszeniu precyzyjnie określić,
jakiego rodzaju spotkanie organizujemy.
Jeszcze do niedawna obowiązywały
zasady, zgodnie z którymi: zaproszenie
na godz. 12.00 oznacza zaproszenie na
aperitif, lub lampkę wina; zaproszenie
na 12.30 – 13.00 zaproszenie na obiad;
zaproszenie na godz. 17.00 – 18.00 na
koktajl; zaproszenie na godz. 19.30
i później to kolacja.

Gospodarze oficjalnego przyjęcia
zajmują miejsca naprzeciw siebie po-
środku stołu albo na przeciwległych
krańcach stołu prostokątnego lub owal-
nego (gospodyni naprzeciwko drzwi

wejściowych). Gość honorowy siada po
prawej ręce gospodyni, a jego małżon-
ka – po prawej ręce gospodarza. Na przy-
jęciach oficjalnych gości sadza się zgod-
nie z zajmowanymi przez nich stanowi-
skami służbowymi. Niezależnie od cha-
rakteru przyjęcia, panie sadza się na
przemian z panami, zwracając uwagę,
żeby małżeństwo nie siedziało koło sie-
bie, a panie – na skraju stołu. Nie roz-
dziela się narzeczonych.

Zasady podawania do sto³u
Powszechnie przyjęta kolejność po-

dawania poszczególnych dań podczas
przyjęcia zakłada następującą kolejność:
aperitif, przystawki, zupa, danie rybne,
danie mięsne, sery, deser i kawa. Oczy-
wiście, liczba podanych dań nie jest obo-
wiązkowa, to od nas zależy ile potraw
przygotujemy. Najlepiej podać cztery lub
pięć dań, a podczas krótkich przyjęć ogra-
niczyć się nawet do trzech. Kolejność,
z jaką podajemy swoim gościom potra-
wy świadczy o naszej kulturze osobistej,
a także o szacunku jakim darzymy przy-
byłych. Serwowanie dań powinniśmy za-
wsze zaczynać od osób starszych. Da-
nia najpierw podajemy kobietom, a so-
bie jako gospodarzom na końcu.

W naszej polskiej rzeczywistości nie-
stety rzadko zachowujemy odpowiednią
kolejność podczas podawania posiłków.
W niektórych domach utarło się, że to
tylko kobiety podają do stołu i w pierw-
szej kolejności przynoszą posiłek męż-
czyznom. Takie zachowanie jest rażą-
cym uchybieniem towarzyskim. Serwu-
jąc potrawy, nie powinniśmy podawać
potraw bezpośrednio z ręki np. podając
wędzonego łososia, talerzyk z nim po-
winniśmy podać na tacy. Prawie wszyst-
kie dania serwowane nie w porcjach
podajemy z lewej strony gościa, wyją-
tek stanowią właśnie dania podzielone

na porcje i zupy. Te podajemy z prawej
strony, podobnie jak wszystkie napoje.

O czym rozmawiaæ przy stole
W pierwszym rzędzie należy okre-

ślić, kto będzie przy tym stole siedział.
Jeśli jest to bliska rodzina lub grupa zży-
tych ze sobą przyjaciół, to można roz-
mawiać na każdy temat, który nie jest
jakimś w tej grupie „tabu”, a więc nie
sprawi nikomu przykrości lub nie dopro-
wadzi do jakiegoś ostrego sporu. Jeśli
jednak jest to spotkanie towarzyskie lu-
dzi, których przynajmniej część zna się
mało lub nie zna się wcale, należy sto-
sować się do wskazań etykiety. Te wska-
zania są następujące: spotkanie ma
przebiegać w miłej atmosferze, ma zbli-
żać ludzi, a nie ich dzielić, nikt podczas
jego trwania nie może zostać dotknięty,
zraniony, obrażony, nie może się też
czuć znudzony. Nie poruszamy tematów,
które mogłyby nas od siebie oddalić,
spowodować konflikt, wywołać w kim-
kolwiek jakieś negatywne reakcje. Z tego
powodu nie rozmawiamy o polityce,
kwestiach światopoglądowych i religij-
nych. Ze względu na ogólnie przyjętą,
miłą atmosferę spotkania towarzyskie-
go nie poruszamy tematów zawodo-
wych. Nie rozmawiamy też z lekarzem
o medycynie i leczeniu, z prawnikiem
o kwestiach prawnych, z księgowym
o rachunkowości itp. Nie rozmawiamy
o kwestiach zdrowia, ani swojego, ani
cudzego. Nie opowiadamy zbyt intym-
nych zdarzeń o sobie ani nie wypytuje-
my nikogo o jego sprawy osobiste. Nie
podejmujemy tematów błahych, takich
które podejmuje się tylko po to, aby pod-
trzymać rozmowę. Podejmujemy pro-
blematykę szeroko rozumianej kultury:
sztuka, literatura, muzyka, teatr, historia,
filozofia itp.

Agata Dec

OGŁOSZENIE
KRUS PT Leżajsk zaprasza rolników do wzięcia udziału w X Ogólnokrajowym

Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja za-
sad ochrony i życia w gospodarstwie rolnym. Organizatorami konkursu są: Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Formularze zgłoszenio-
we dostępne są w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS, Po-
wiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Leżajsku oraz na stronie internetowej
KRUS. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki
Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 16 marca br. Przy
ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony rucho-
mych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych
i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt inwentarskich, stosowanie,
stan i jakość środków ochrony osobistej. Szczegółowe informacje oraz regulamin
konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w najbliższej
Placówce Terenowej i Oddziale Regionalnym KRUS.

Kierownik KRUS PT Leżajsk – Piotr Tokarz
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W czwartkowe popołudnie trójka
żubrów ze Szwajcarii dotarła do Nad-
leśnictwa Stuposiany, gdzie zamiesz-
kała w czterohektarowej zagrodzie
pokazowej. Te największe ssaki Euro-
py od wiosny już będzie można oglą-
dać ze specjalnie w tym celu zbudo-
wanych tarasów widokowych.

Przybysze to dwie trzyletnie krowy
Uroa i Tjlli oraz dwuletni byk Urkan –
wszystkie pochodzą z ogrodów zoolo-
gicznych w Bernie i Goldau. Sam rozła-
dunek zwierząt przeprowadzany był już
niemal w ciemności. Zwierzęta opusz-
czały kolejno skrzynie po czym wskaki-
wały do śniegu, którego metrowa pokry-
wa zalega w tej części gór. Okazało się,
że trzydziestogodzinną podróż zniosły
znakomicie.

– To przemieszczanie żubrów po Eu-
ropie ma na celu zachowanie mocno
zawężającej się puli genetycznej u tych
zwierząt, a właśnie problemy natury ge-
netycznej stanowią największe zagroże-
nie dla trwałości gatunku. Przywiezione
dzisiaj osobniki zostały dobrane z uwagi
na relatywnie dalekie pokrewieństwo
z bieszczadzkimi pobratymcami – obja-
śnia Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Stuposiany. – Pierwszą noc spędziły
zwiedzając nowe miejsce pobytu, wy-
deptały już sobie ścieżkę do wodopoju,
rankiem podeszły w okolice paśnika,

Ponad metrowa pokrywa śniegu
w górach i silne mrozy przekraczające
30 stopni Celsjusza mocno dają się we
znaki leśnej zwierzynie. Mimo że leśni-
cy codziennie dostarczają do lasu nowe
porcje pożywienia, obserwuje się już
szkody w uprawach leśnych wyrządza-
ne przez jeleniowate.

– W taki czas konieczne jest codzien-
ne uzupełnienie zasobów w paśnikach,
gdyż karma soczysta błyskawicznie zni-
ka – mówi Jan Mazur, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Stuposiany – Samej kiszonki
z buraków i kukurydzy wyłożyliśmy już
70 ton. Bezcenna w takich warunkach
okazuje się sól, która pozwala uzupełnić
mikroelementy w pokarmie i zatrzymuje
wodę w organizmie. Zwierzyna z trudem
dokopuje się do liści jeżyny, chętniej za
to żeruje na pędach sadzonek i krzewów,
niszcząc ostatnie ich przyrosty.

Coraz częściej obserwuje się tzw.
spałowanie czyli obgryzanie kory mło-
dych drzew i żerowanie nawet na za-
bezpieczonych specjalnymi preparata-
mi sadzonkach. Dla zapobiegania tym

w którym mają zgromadzoną sporą roz-
maitość karmy. Docelowo w zagrodzie
pokazowej zamieszka 5-7 żubrów. Wkrót-
ce spodziewamy się przybycia kilku
osobników z Francji i Austrii.

Zagroda żubrów w Mucznem (Nadl.
Stuposiany) to element programu ochro-
ny tego gatunku w Karpatach, prowa-
dzonego przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Krośnie. Cały
kompleks obiektów zajmuje dziewięć
hektarów. Platformy widokowe pozwa-
lają na oglądanie zwierząt niemal na
całości zagrody pokazowej. Wybieg jest
bardzo urozmaicony; przez środek prze-
pływa strumyk, zaś paśnik znajduje się
w najodleglejszym punkcie wybiegu,
porośniętym wiekowymi jodłami.

Łączny koszt przedsięwzięcia się-
gnie miliona złotych, z czego 85% to pie-

szkodom leśnicy ścinają osiki i iwy, po-
zostawiając korony tych drzew w cało-
ści jako tzw. żer pędowy, z którego chęt-
nie korzystają jelenie i sarny.

Tęgimi mrozami nie przejmują się
tylko bieszczadzkie niedźwiedzie, które
ten okres spokojnie przesypiają w swo-
ich gawrach.

Edward Marszałek
Rzecznik RDLP w Krośnie

Fot. Piotr Kazimierczak

niądze pochodzące z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, po-
zostałą część dofinansował Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Trudna zima dla zwierzyny
to zagrożenie upraw leśnych

Zwierzyna o œwicie ju¿ oczekuje na karmê.

Szwajcarskie żubry
dotarły w Bieszczady
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Zmiany w Kodeksie Pracy
po 1 stycznia 2012 roku
Z początkiem każdego nowego roku w polskim prawie

dochodzi do (zwykle) sporych i ważnych zmian w przepisach
prawa. Dość istotne zmiany od 1 stycznia 2012 roku weszły
w życie w zakresie Kodeksu Pracy. Oto najważniejsze z nich:
– Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest roz-
szerzenie kręgu podmiotów na rzecz których można wy-
konywać pracę w niedziele i święta o jednostki organiza-
cyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za-
pewniającej całodobową opiekę (art. 15110 ust. 9 pkt g)

– Wydłużono okres w jakim pracownik powinien wykorzy-
stać zaległy urlop. Przed nowelizacją należało tego doko-
nać do końca I kwartału kalendarzowego roku następne-
go. Obecnie po zmianie przepisów zaległy urlop można
wykorzystwać do końca września następnego roku kalen-
darzowego. (art. 168)

– Wydłużone zostały wymiary czasowe dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego. I tak w przypadku urodzenia 1 dziec-
ka dodatkowy urlop wynosi do 4 tygodni, w przypadku
urodzenia większej ilości dzieci – do 6 tygodni. (art. 1821

ust. 1)
– Przyznano prawo do urlopu na warunkach urlopu macie-

rzyńskiego zawodowej rodzinie zastępczej spokrewnio-
nej z dzieckiem (dotychczas musiała ona być niespokrew-
niona)(art. 183 ust. 1)

– Wydłużono również wymiar czasowy dodatkowego urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowni-
ków przysposobiających dzieci lub biorących je na wy-
chowanie jako rodzina zastępcza. I tak w przypadku
1 dziecka wynosi on do 4 tygodni, w przypadku większej
ilości dzieci – do 6 tygodni. (art. 183 ust. 3)

– Zniesiono obowiązek opiniowania pod względem BHP
projektów budowy lub przebudowy obiektów budowla-
nych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy (art.
213 ust. 1)

– Konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana w przepisie
karnym dotyczącym braku zapewnienia budowy lub prze-
budowy obiektów budowlanych, w których przewiduje się
pomieszczenia pracy wykreślająca nakaz opiniowania
projektu (art. 283 ust. 2 pkt 2).

Maciej Bandelak
Doradca Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego

Artykuł opracowany w ramach projektu „Aktywni obywatele – świadome społeczeń-
stwo”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zmień siebie
– szkolenia dla bezrobotnych

Prowadzony przez Stowarzyszenie Pro Carpathia projekt
„Zmień siebie – utrzymaj (samo)zatrudnienie” to okazja do
poszerzenia swoich umiejętności lub zdobycia nowego zawo-
du.

Największą zaletą projektu są szkolenia szyte na miarę, tzn.
albo uczestnik sam sobie szuka szkolenia, które mu odpowiada
albo szukają mu go eksperci z Pro Carpathii. Gdy już je znajdzie
to koszt nauki pokrywany jest z pieniędzy przeznaczonych na
projekt.

– Oczywiście uczestnik musi posiadać predyspozycje do
danego zawodu czy na dane miejsce pracy, ponadto na rynku
musi być zapotrzebowanie na ten zawód – mówi Dominika Szcze-
klik ze Stowarzyszenia Pro Carpathia. – Określeniem tego zaj-
mie się doradca zawodowy podczas rozmowy z uczestnikiem.

Chodzi o to, by np. na kurs księgowości nie kierować osób,
które nie mają do tego zdolności. Po samym szkoleniu, projekt
przewiduje także trzymiesięczne, płatne praktyki zawodowe,
a także zwrot kosztów dojazdu i ewentualny zwrot kosztów opie-
ki nad dzieckiem. W projekcie może wziąć 20 osób. Rekrutacja
trwała do 31 stycznia br. Zakwalifikować się mogą tylko osoby
zwolnione w ramach redukcji czy likwidacji miejsc pracy – a nie
zwolnione dyscyplinarnie. O udział mogą starać się także pra-
cownicy, którzy już są na wypowiedzeniu.

Uczestnikiem podobnego projektu, prowadzonego również
przez Stowarzyszenie Pro Carpathia był Robert Majowicz. –
Często bezrobotni są zdezorientowani, nie wierzą we własne
siły czy możliwości – mówi Robert, który był na półrocznym szko-
leniu dla grafików komputerowych. – Dlatego warto zaliczyć nie
tylko szkolenie zawodowe, ale również warsztaty z psycholo-
giem. Po szkoleniu znalazłem pracę w drukarni, a po kilku mie-
siącach wykonuję już zaawansowane zlecenia. Jestem pewien,
że bez tego szkolenia nie znalazłbym takiej pracy.

Biuro projektu mieści się w Rzeszowie przy ul. Gałęziow-
skiego 6/303, tel. 17 8625076, www.procarpathia.pl.

Projekt dofinansowany jest z unijnego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
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Mija pół roku od dnia otwarcia Krytej Pływalni w Sokoło-
wie Młp. Warto więc pokusić się o małe podsumowanie. Jak
bardzo był potrzebny basen w Sokołowie Młp. świadczy licz-
ba osób, które nas do tej pory odwiedziły. To już ponad
50 tysięcy, nie licząc uczniów, którzy od września uczestniczą
w ramach zajęć w-f. W miesiącu sierpniu była rekordowa fre-
kwencja. Jesienią gościliśmy na krytej pływalni delegację
z Siedlec, gdzie rozpoczęto budowę basenu tego samego
projektanta pana Jacka Niedźwieckiego. Nasz basen wywarł
na gościach pozytywne wrażenia.

12 listopada 2011 r. odbyły się pierwsze zawody pływac-
kie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta pana Andrzeja Ożoga
w ramach III Edycji Turnieju Pięciu Miast. Uczestniczyli za-
wodnicy z Łańcuta, Leżajska, Głogowa Młp., Nowej Sarzyny
oraz z Sokołowa Młp.

6 grudnia w ramach miłej niespodzianki dla młodzieży
i dzieci był wstęp na basen w godzinach popołudniowych.
Basen „pękał w szwach”.

W tym dniu osoby z Środowiskowego Domu Pobytu Dzien-
nego w Sokołowie Młp. wraz z opiekunami korzystały z atrak-
cji basenu, co wywołało wielką radość i uśmiech.

Strzałem w dziesiątkę było zorganizowanie zajęć z aqua
aerobiku przez Panie Beatę Bies i Annę Nizioł. Zajęcia odby-
wają się 2 razy w tygodniu, wieczorem i cieszą się dużą popu-
larnością wśród Pań, a czasem i Panów w różnym wieku.

6 stycznia dzień świąteczny był dniem atrakcji rodzinnych,
rozpoczął się zawodami pływackimi dzieci ze szkół podsta-
wowych. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a zwycięzcy dy-
plomy.

Dodatkową atrakcją byli Kolędnicy Misyjni, którzy zaśpie-
wali kolędy w przerwie zawodów. W tym dniu były ulgowe
bilety dla dzieci i studentów oraz w cenie biletu basenowego
była możliwość korzystania z sauny. Wszystkie te atrakcje
przyczyniły się do dużej frekwencji tego dnia.

Nadmienię, że dekoracje świąteczno-noworoczne na Kry-
tej Pływalni to prace uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

CO S£YCHAÆ W KRYTEJ P£YWALNI
oraz osób z Środowiskowego
Domu Pobytu Dziennego; za któ-
re jeszcze raz dziękuję.

Mam nadzieję, że nadal wiele
osób będzie z przyjemnością i dla
zdrowia korzystać z atrakcji Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Roman Kochański
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– Od jak dawna trenujesz taekwondo?
Taekwondo trenuję od 11 lat. Do-

kładnie od września 1998 roku, gdy mia-
łem 7 lat. Zaledwie dwa tygodnie od
otwarcia „naszego” klubu. Trenuję wła-
ściwie bez przerwy. Jedyna zdarzyła się
po kontuzji (odłamania kości w barku).
Doprowadziło to do operacji, w wyniku
czego miałem cztero miesięczną prze-
rwę, która przeznaczona była głównie
na rehabilitację

– Dlaczego akurat ta dziedzina spor-
tu? Jak to się zaczęło?

Szczerze, to nigdy nie myślałem, że
to będzie akurat ta dziedzina. Wycho-
wywany byłem na żużlowca. Miałem
zostać zawodnikiem, jak mój tata, jed-
nak z pewnych przyczyn nie wyszło
i dlatego czasem zastanawia mnie „co
by było gdyby...?” Podczas spotkań
żużlowych (treningów taty) poznałem
pewnego chłopaka. Mój tata był jego tre-
nerem. Nasi rodzice zaprzyjaźnili się. Po
jednym z poważnych upadków taty za-
mieszkaliśmy z mamą właśnie u nich.
Tam zobaczyłem, co to jest taekwondo,
na czym to polega. Spróbowałem
i spodobało mi się. Nie ukrywam, że za-
wsze podobały mi się filmy akcji i spo-
soby walki, co w dużym stopniu przy-
czyniło się do wyboru akurat tej dziedzi-
ny. Po niedługim czasie rozpocząłem
treningi w Lesznie, jednak trwało to tyl-
ko 2 tygodnie, ponieważ mój aktualny
trener Tomasz Gorwa otwarł wtedy wła-
sny klub, w mojej miejscowości. Nie było
sensu dojeżdżać mając klub obok sie-
bie, więc przepisałem się i tak zostało
do dziś.
– Jakie wady, a jakie zalety widzisz
w tej dziedzinie?

Jedną z największych wad jest chy-
ba narażenie się na spore uszczerbki
na zdrowiu. Jest to sport ful kontaktowy,
więc wszelkie stłuczenia i odbicia są tu
normalne. Często podczas walki zda-
rzają się cięższe kontuzje, takie jak:
połamane ręce, nogi, żebra, szczęki czy
powybijane zęby. Wiem, że brzmi to
strasznie, ale niestety nie sposób tego
pominąć. Nie dzieje się to jednak na-
gminnie. Moim sukcesem jest to, iż przez
te 11 lat i dziesiątki stoczonych walk,
nigdy nie zostałem znokautowany.

Wręcz przeciwnie – często miałem oka-
zje być nokautującym. Zdarzały mi się
jednak poważniejsze kontuzje. Kiedyś
np. podczas walki złamałem nadgarstek
od uderzenia przeciwnika. Z tego wzglę-
du, iż zawody na ów czas były dla mnie
ważne, owinąłem ją bandażem i stoczy-
łem kolejne 4 walki, wygrywając zawo-
dy. Oczywiście ceną tego była pohara-
tana ręka w środku. Kolejną poważ-
niejszą kontuzją było zwichnięcie bar-
ku: najpierw lewego, a później prawe-
go od upadku na nartach (podczas obo-
zu). Kontuzja tak się nasilała, że bark
wciąż „wylatywał” mi, co doprowadziło
do operacji i wstawienia implantów. Za-
letami są na pewno sprawność i bez-
pieczeństwo, które posiadam. Jednak
TKD uczy nie tylko walki, ale i życia
z ludźmi, kultury, opanowania. Jest to
dobry sposób na wyładowanie swojej
energii, zapomnienie o wszystkim in-
nym. Ja, osobiście, przez te półtora go-
dziny treningu, czuję się całkowicie wol-
ny, bez jakichkolwiek problemów. Jest
to czas, w którym nie istnieje życie poza
salą...Nie myśli się o szkole, zadaniach
domowych, nauce, która często czeka
i innych, niemiłych sytuacjach, które nas
dotyczą. Jak już wspominałem, czuje się
bezpieczniej wiedząc, że poradzę so-
bie z kimkolwiek, kto mnie zaatakuje.
Jest to tez frajda, kiedy ludzie czują się
przy mnie bezpieczniej i mówią: „Mamy
„Krakusa”, to nie ma się co bać”.

–  Jak na Twoje hobby reaguje rodzi-
na? Co oni o tym myślą? Jak Cię
wspierają?

Moja rodzina odbiera to różnie. Nie
sprawiają mi większych problemów
z tym związanych i to mnie bardzo cie-
szy. Tata zapewne czuje jednak niedo-
syt, że to TKD wybrałem, a nie speedway,
ale jest dumny, że to robię, czuję się
w tym dobrze i staram się robić wszyst-
ko, by być najlepszy. Sam „siedział”
w sporcie prawie 20 lat i często daje mi
cenne wskazówki. Za to mama większa
wagę przywiązuje, nie do moich osią-
gnięć, lecz do mojego zdrowia. Ciągle
mi powtarza: „Uważaj na siebie” Ale
wiadomo, jak to jest w sportach walki –
nie da się nie oberwać. Jednak pomimo
tej, czasem przesadnej, troski, nie wy-

zywa, gdy z treningów wracam posinia-
czony, opuchnięty. Wręcz przeciwnie.
Zawsze stara się pomóc, doradzić, bym
jak najszybciej mógł być w pełni gotowy
i sprawny do treningu. Siostra jest za-
wsze zadowolona i dumna ze starsze-
go brata. Reszta rodziny interesuje się
tylko zawodami i wyjazdami typu: obóz,
zgrupowanie, szkolenie, seminarium.
Nie mają nic przeciwko. Najwięcej pro-
blemu stwarzają sąsiedzi i znajomi. Co
ciekawe, oni, wiedząc najmniej, do po-
wiedzenia mają najwięcej. Mama czę-
sto słyszy, że jest wyrodna, niepoważna
czy nieodpowiedzialna, ponieważ po-
zwala na to, co robię. Jest to troszkę iry-
tujące, ponieważ to moje życie, więc nie
ich sprawa.

–  Co motywuje Cię do uprawiania tego
sportu?

Hmm, motywacja...To bardzo ważny
czynnik każdego sportowca. Nadaje
nam sens i wytrwałość. Moją motywacją
jest chęć osiągnięcia czegoś w życiu,
by kiedyś ludzie, którzy mnie znali, wspo-
mnieli o mnie i powiedzieli „Ten, to jed-
nak był dobry”. Chęć udowodnienia so-
bie, że wszystko jest możliwe dzięki chę-
ciom, że każdy człowiek może do cze-
goś dojść po przez ciężka prace, wy-
trwałość. Wystarczy tyko chcieć. Kolejną
taką moją motywacją są chyba marze-
nia dotyczące sukcesów na randze Mi-
strzostw Polski czy zawodach między-
narodowych. Na pewno każdy, patrząc
na sławnych Polaków, wyobrażał sobie
siebie stojącego np. w trójce najlep-
szych sportowców kraju w danej dyscy-
plinie. Do tego wszystkiego „rodzi” się
wiele innych motywacji podczas same-
go treningu. Jest nią również rywaliza-
cja w klubie, gdy jeden chce być lepszy
od drugiego, lepiej wypaść na zawo-
dach. Raczej się o tym nie mówi, ale
każdy czuje taką małą satysfakcje, że to
jednak on jest lepszy.

Wywiad z Kamilem Krakowskim
– dwukrotnym srebrnym

medalistą Polski
w sztukach walki taekwondo
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Niezwykłe spotkanie
Ostatnio naszą gminę odwiedził słynny żużlowiec Zbigniew Krakowski wraz

z synem Kamilem Krakowskim, który nie poszedł w ślady ojca, lecz zajął się
inną dyscypliną sportu – taekwondo, która doprowadziła go do dwukrotnego
wicemistrzostwa Polski.

Zbigniew Krakowski był zawodnikiem Unii Leszno. Zdobywał medale indy-
widualne i drużynowe. W latach 1987-1989 był filarem zespołu, który trzykrot-
nie z rzędu sięgnął po drużynowe mistrzostwo Polski. Zespołowo reprezento-
wał też nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Obaj sportowcy 23 lipca 2009 r. spotkali się z młodzieżą w Górnie. Żużlo-
wiec opowiadał o swoich początkach w speedwayu. Powiedział jak dużo trze-
ba pracy, ale i chęci by coś osiągnąć. Większe zainteresowanie wzbudził syn –
Kamil, który bardzo chętnie opowiadał o sztuce walki, jaką jest taekwondo. Na
koniec poprosił kilku młodych chłopców na środek i pokazał kilka chwytów
taekwondo.

Renata Kraska

–  Czy masz swojego idola wśród spor-
towców?

Mam, i to kilku idoli. Co ciekawe,
żaden z nich nie jest związany z TKD.
Są to ludzie, którzy pokonali wszelkie
przeszkody, które stanęły na ich dro-
dze i dążyli do celu za wszelką cenę.
Np. jedną z takich osób jest Travis Alan
Pastrana – amerykański motocyklista
FMX, który jako czternastolatek zdobył
tytuł World Freestyle Champion, co było
początkiem jego wspaniałej kariery. Ale
nie podziwiam go tylko za sukcesy, ale
i za to, że Travis jest jednym z trzech
ludzi na świecie, którzy mogą chodzić
po oderwaniu miednicy od kręgosłupa.
Po tym urazie przez 2 tygodnie był
w stanie śpiączki, a przez kolejne
3 miesiące jeździł na wózku. Pomimo
tak poważnej kontuzji wrócił na tor
i nadal wygrywał, co udowadnia siłę
woli i wiarę we własne możliwości. Sta-
ram się podchodzić do sportu jak on –
wiarą i wytrwałością.

– Jakie jest Twoje największe osią-
gnięcie w taekwondo?

Niektórzy twierdzą, że sukcesy nie
są ważne. Ja uważam, że są jak naj-
bardziej ważne i potrzebne, to wy-
znacznik naszych umiejętności. Zawo-
dy składają się z dwóch eliminacji i fi-
nałów. Na każdej z eliminacji dostaje
się czterech najlepszych zawodników
z kategorii wagowej i przedziale wie-
kowym (na dzień dzisiejszy rywalizują
dwa roczniki). Czasem trzeba wygrać
trzy walki by „załapać” się choćby na
ostatnie miejsce. Chętnych jest wielu,
ale ostatecznie dostaje się ośmiu naj-
lepszych. Moimi największymi osią-
gnięciami jest dwukrotne vice-mistrzo-
stwo Polski, wysokie miejsca na zawo-
dach międzynarodowych, liczna kolek-
cja medali z innych imprez ogólnopol-
skich i wreszcie uczestnictwo w Kadrze
Polski juniorów. Czuję lekki niedosyt,
zwłaszcza po ostatnich mistrzostwach,
ale ostatecznie cieszę się z tego, co
udało mi się osiągnąć, pomimo wiel-
kich problemów zdrowotnych. W końcu
nie każdy szesnasto- i siedemnastola-
tek ma okazje być na podium MP w tak
konkurencyjnym sporcie, jak TKD. Ak-
tualnie przygotowuje się do kolejnych
eliminacji MP. Tym razem jednak już jako
senior i mam nadzieje, że pomimo fak-
tu, iż będę najmłodszym rocznikiem,
zakwalifikuje się po raz trzeci na mi-
strzostwa, a tam powalczę o medal.

–  W związku z tym, że trenujesz, mu-
sisz odmawiać sobie wielu przyjem-
ności. Jakie to są rzeczy i czego naj-
bardziej Ci brakuje?

Tak na prawdę, jeśli komuś zależy
na tym, co trenuje, to nie żałuje, że inni
się bawią, podczas gdy on nie może.

Kiedy się robi coś 11 lat to działa jak
narkotyk. Gdy jestem chory, a zbliża się
godzina treningu, nie wiem co mam ze
sobą zrobić, brakuje mi czegoś. Oczy-
wiście czasem to zły dzień, nadmiar
nauki, pogoda czy zwyczajny brak chę-
ci. Jednak nawet wtedy zwycięża siła
woli i świadomość, że może akurat
przez ten jeden trening przegram wal-
kę. Najgorzej jest, gdy zbliża się czer-
wiec (w TKD jest to raczej spokojny
okres po ważnych zawodach), robi się
ciepło, dzień jest długi i chciałoby się
wyjść z innymi, gdzieś posiedzieć, ale
zwyczajnie nie można. Jednym z wy-
rzeczeń jest jedzenie, ponieważ cza-
sem waży się troszkę za dużo i trzeba
te nadmierne kilogramy „zrzucić”. Mi
osobiście nie przychodzi to łatwo, bo
przyznam szczerze, że lubię jeść. Oczy-
wiście niewskazany jest alkohol, który
dla większości młodzieży jest jedną
z ważniejszych rzeczy. Ale to jest coś,
czego akurat wcale mi nie brakuje, po-
nieważ nigdy nie piłem i nie bawi mnie
upijanie się w „trupa”. Często brakuje
mi czasu w związku z treningami, ale
wydaje mi się, że wszystko zawsze
można pogodzić i jeśli się tylko chce to
można trenować, bawić się i cieszyć
życiem równocześnie.

–  Taekwondo jest dla Ciebie bardzo
ważne i równocześnie absorbujące.
Gdyby Twoja dziewczyna miała coś
przeciwko temu, co robisz i miałbyś
wybierać między drugą połówką, a ta-
ekwondo, to co byś wybrał i dlacze-
go?

To dość ciężkie pytanie z tego
względu, że raczej nigdy się nie spo-
tkałem z tym problemem i ciężko by mi
było tak nagle zrezygnować, zwłaszcza,
że wiąże z tym jakąś tam przyszłość.
Jak wiesz z poprzednich odpowiedzi

jestem dość zżyty z tym, co robię i zaj-
muje to połowę mojego życia. Starał-
bym się to z nią jakoś rozwiązać... Jesz-
cze zależy, czy chodziłoby jej o wieczo-
ry spędzane na treningach, wyjazdy czy
samo to, że walczę. Dążyłbym do jakie-
goś kompromisu, bo raczej na pewno
bym nie zrezygnował... Na pewno...
(chyba, że znów wysiadłyby mi barki
albo jakaś inna kontuzja by mi pomo-
gła przy tym). Innego rozwiązania ra-
czej nie widzę, ponieważ TKD jest ze
mną praktycznie od zawsze i czy nadal
będzie ze mną zależy tylko ode mnie.
A dziewczyna? Dziś jest, mówi, że mnie
kocha itd., ja rezygnuję, a po miesiącu
się okazuje, że to jednak nie ta osoba,
że jednak do siebie nie pasujemy. I co
teraz?? Nie mam ani TKD, ani dziew-
czyny...Wydaje mi się, że jeśli dwie oso-
by się naprawdę kochają, to zawsze
można dojść do jakiegoś kompromisu,
bo chyba właśnie na tym polega zwią-
zek dwojga ludzi – na kompromisie.
Poza tym, ktoś mądry kiedyś napisał,
że „ludzi nie powinno się kochać za
zalety, ale pomimo ich wad”. Gdyby ta
dziewczyna była już ze mną długo
i wiesz...po jakimś czasie powiedziała-
by mi, że albo ona albo TKD, to nie
wiem, ale miał bym problem. Wydaje
mi się, że jeśli naprawdę by jej na mnie
zależało, to nie przeszkadzałoby to jej
na tyle, żeby odejść. A czy Ty rzuciła-
byś chłopaka, bo trenuje TKD albo
jakąś inna dyscyplinę sportu, która aku-
rat Tobie się nie podoba?? Zostawiła-
byś osobę, którą kochasz?? Zwłaszcza,
że w tym przypadku mowa o sporcie,
w którym jeszcze NIKT nigdy nie umarł.
To nawet na piłce nożnej ludziom wy-
siadały serca. Ja bym dziewczynie nie
robił takich problemów.

Rozmawiała Renata Kraska
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Soko³owscy biegacze na nartach
podbijaj¹ Ulanów

VII BIEGU FLISAKÓW
– 12.02.2012 r.,Ulanów

W dniu 12 lutego 2012 roku w Ulanowie odbył się VII Bieg
Flisaków na dystansach 1, 5, 10 i 20 km. W biegu uczestni-
czyły łącznie 104 osoby, a dodatkowo w trakcie imprezy brały
udział 24 osoby korzystające z wypożyczalni nart i nauki po-
ruszania się na nartach. Na dystansie 10 km biegły 24 osoby.
W tej kategorii wśród mężczyzn najszybsi byli: Piotr Bil z Je-
dlicz, Piotr Habrat z Krosna, Wiesław Sondej z Sokołowa
Małopolskiego, a wśród kobiet: Kinga Bazan z Sokołowa Ma-
łopolskiego, Anna Rodziewicz i Bożena Krawiec ze Stalowej
Woli. Na trasie 20 km biegło 31 osób. Czołówkę stanowili
wśród mężczyzn Norbert Bil z Jedlicz, Ryszard Koprowski
z Tomaszowa Lubelskiego, Tadeusz Bazan z Sokołowa Ma-
łopolskiego, a wśród kobiet: Ewa Korkosz z Tomaszowa Lu-

III Edycja Turniej „Piêciu Miast”
w p³ywaniu – £añcut 2012

W dniu 14 stycznia 2012 roku na krytej pływalni w Łańcucie zawodnicy Sekcji pływackiej” Delfinek” wywalczyli dwa srebrne
medale na dystansach 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem dowolnym w kategorii dziewcząt rocznik 2001. Ponadto pozo-
stali zawodnicy plasowali się na miejscach w pierwszej ósemce. Gratuluję.

Wiesław Sondej

Najm³odsze zawodniczki sekcji. Sekcja p³ywacka po zawodach.

belskiego, Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy me-
dal i dyplom, a zwycięzcy statuetki. W sumie sokołowscy bie-
gacze zdobyli: jeden złoty i dwa brązowe medale.

Wiesław Sondej

Z kolegami po biegu.

Na trasie biegu narciarskiego z numerem 33.

Najlepsi w biegu na 10 km.
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Mistrzostwo œwiata
W dniach 20-22 stycznia 2012 roku w łotewskim mieście

Jurmala niedaleko Rygi odbyły się VIII Mistrzostwa Świata
w Pływaniu Zimowym w lodowatej wodzie. temperatura wody
wynosiła 3-4 stopnie C, a powietrza w minusie około -5, -6
stopni, W zawodach uczestniczyło ponad 1000 zawodników
z 25 krajów świata w tym reprezentacja Polski w składzie:
Lech Bednarek – prezes klubu twardziela – Gdańsk, Andrzej
Pazda sekretarz Klubu, Jadwiga Bogusz, Jolanta Leszkow-
ska, Małgorzata Muzylo, Renata Polańczyk, Bogusław Kaźi-
mierczak, Janusz Dudziński, Wojciech Grabowski, Rafał Ol-
szewski, Grzegorz Menet oraz Wiesław Sondej – podkarpac-
kie. Polska zajęła VIII miejsce na 25 krajów zdobywając

1 złoty 2 srebrne meda-
le. Zawody stały na bar-
dzo wysokim poziomie,
nasza reprezentacja Pol-
ski startowała w konku-
rencjach 25 m stylem kla-
sycznym, 25 m oraz 50
stylem dowolnym i szta-
fecie 4 x 25 stylem dowol-
nym i klasycznym – wyni-
ki na stronie zawodów
www.winterswimming
2012.com. Zawodnicy
byli podzieleni na kate-
gorie wiekowe od 20 lat,
do przedziału 70 lat
i więcej. Zawody rozgry-
wano w zatoce Morza
Bałtyckiego na 8 torach
ustawionych pomiędzy
pomostami, w odległości
25 m. Na sygnał startera
w języku angielskim i na

dźwięk z wody w jak najszybszym czasie trzeba było pokonać
w/wym dystanse. Zawodnik naszego zespołu Lech Bednarek
w kategorii powyżej 70 lat zdobył złoty medale 25 m stylem
dowolnym oraz srebrny w stylu klasycznym. Wśród reprezen-
tantów Polski w kadrze znaleźli się Grzegorz Menet z Rze-
szowa, Wiesław Sondej z Sokołowa Małopolskiego. Pierw-
szy startował na dystansie 25 m stylem dowolnym z czasem
25:80, a drugi na dystansie 50 m stylem dowolnym z wyni-
kiem 38:58 zajął 17 miejsce w świecie na 34 startujących
w swojej kategorii i 103 na 195 w ogólnej klasyfikacji pływa-
ków startujących na dystansie 50 m stylem dowolnym. Po-

Ekstremalne
przep³yniêcie

Wis³y
Po raz piąty Morsy przepłynęły Wisłę z jednego brzegu na

drugi 29 stycznia 2012 roku w sztafecie „Przeciągnij Smoka
przez Wisłę”. Promując miasto i Zespół Szkół im. Jana Pawła
II Sokołów Małopolski uczestniczyłem w tym niezwykłym
przedsięwzięciu. Temperatura powietrza wynosiła -11, -12
stopni a wody około 0 stopni.

Wiesław Sondej

dziękowania dla sponsora, który pomaga w realizacji ekstre-
malnych wyczynów. Rozmowy prowadzone podczas przerw
przed zawodami z prezesem i sekretarzem oraz klubami do-
prowadziły do tego, że będziemy tworzyć przy klubach morsa
sekcje pływackie, w których morsy zawodnicy będą trenować
pływanie w zimnej wodzie przygotowując sie do zawodów,
które będą organizowane w Polsce, wyłaniając liczną (około
25 zawodników) reprezentację na Mistrzostwa Świata w roku
2014 w Finlandii. Nasza reprezentacja nie posiadając swojej
federacji pływackiej nie mogła wystawić zawodników w pły-
waniu ekstremalnym na dystansie 450 m tj. 18 razy 25 m.
Obserwując zmagania zawodników z innych krajów w przy-
szłości na następnych MŚ chciałbym wystartować w tej kon-
kurencji, i mam nadzieje że osiągnę taki cel. Na zakończenie
zawodów nasza reprezentacja gościła u ambasadora Łotwy.
Więcej relacji z zawodów przedstawiła Telewizja Polonia, która
filmowała nasza reprezentację.

Wiesław Sondej

Jeszcze ostatnie metry i 126 m przep³yn¹³em przez Wis³ê.

Wywiad w telewizji rosyjskiej.

Z medalem przy flagach.

Z koleg¹ Grzeœkiem.
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VI Bieg Podhalański im. Jana Pawła
II, odbył się 11 lutego 2012 r. (sobota)
Trasa zawodów poprowadzona został
wokół rezerwatu przyrody Bór Na Czer-
wonem. Start i meta znajdowała się na
lotnisku w Nowym Targu. W zawodach
uczestniczyło blisko 700 zawodników
i zawodniczek. Zespół Szkół w Sokoło-
wie noszący imię Jana Pawła II zmoty-
wował mnie do uczestnictwa w tej im-
prezie. Walka z najlepszymi przebiega-
ła na dystansie 30 km gdzie z wynikiem
02:43:22 zająłem w kategorii open 127
miejsce a w swojej kategorii wiekowej
M-3, 26 miejsce. Przed startem tempe-
ratura powietrza wynosiła -23 stopnie.
Dobór odpowiednich smarów, nart oraz
wskazówek trenera Krystiana I. przyczy-
nił się do dobrego wyniku.

Wiesław Sondej

45 osób wzięło udział w V Zimowych
Mistrzostwach Lekarzy w Triathlonie
połączonych z Otwartymi Mistrzostwa-
mi Sandomierza w dniu 18 lutego 2012
roku. Zawody były bardzo dobrze przy-
gotowane mimo ciągle padającego śnie-
gu. Trasa rowerowa i biegowa biegła
ulicami i parkiem sandomierskim o róż-
nym stopniu przewyższenia, trasa bar-

Pami¹tkowe zdjêcie z najlepszymi zawodnikami w kategorii M7.

Mistrzostwa Polski Amatorów
w Biegach Narciarskich

V OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE
ZAWODY TRIATHLONOWE

W SANDOMIERZU

Pierwsza konkurencja p³ywanie na krytej
p³ywalni na dystansie 500 m.

Trzecia konkurencja, bieg na dystansie
3 km.Druga konkurencja jazda na rowerze w warunkach ekstremalnych – 15 km.

dzo niebezpieczna. Pierwsi zawodnicy
na mecie pojawili się w czasie poniżej
godziny (00:51:41).Mój wynik 01:07:19
uplasował mnie na II miejscu w katego-
rii wiekowej powyżej 46 lat. Dla mnie to
bardzo miłe zaskoczenie że moje tre-
ningi Idą w dobrym kierunku. Pamiątko-
wy medal i puchar wzbogacił moją nie-
małą kolekcję.
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Przestêpstwa

Na przełomie miesięcy od stycznia
do 12 lutego 2012 r. w Komisariat Policji
w Sokołowie Młp. zanotował 22 prze-
stępstwa popełnione na terenie działa-
nia tutejszej jednostki. Były to przestęp-
stwa przede wszystkim z kategorii prze-
stępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże
(1 przypadek), kradzieże z włamaniem
(1 przypadek), oszustwo (1 przypadek),
a także uszkodzenie ciała (1 przypadek),
fizyczne i psychiczne znęcanie się nad
rodziną (4 przypadki), kierowanie gróźb
karalnych (1 przypadek), kierowanie sa-
mochodem po drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości (2 przypadki), kiero-
wanie rowerem po drodze publicznej
w stanie nietrzeźwości (1 przypadek),
uszkodzenie mienia, (3 przypadki), kra-
dzież dokumentów (2 przypadki), tar-
gnięcie na własne życie (1 przypadek),
znieważenie funkcjonariusza publiczne-
go (2 przypadki) oraz wypadek drogowy
(2 przypadki).

Policjanci z wydziału ruchu drogo-
wego wyjaśniają okoliczności i przy-
czyny wypadku, do jakiego doszło
w miejscowości Trzebuska. W wyniku
zdarzenia śmierć poniósł 28-letni pa-
sażer samochodu marki VW Golf. Kie-
rujący pojazdem 22-latek i drugi z pa-
sażerów w wieku 23 lat doznali obra-
żeń i przewiezieni zostali karetką po-
gotowia do szpitala.

W dniu 22.01.2012 r. ok. godz. 1
w nocy policjanci interweniowali na miej-
scu zdarzenia drogowego, do którego
doszło w miejscowości Trzebuska. Ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika,
że kierujący samochodem marki VW

Golf, 22-letni mieszkaniec powiatu kol-
buszowskiego jadąc w kierunku Rze-
szowa w miejscowości Trzebuska, na
łuku drogi stracił panowanie nad pro-
wadzonym przez siebie pojazdem. Sa-
mochód zjechał do przydrożnego rowu
i uderzył w przepust. Na skutek uderze-
nia pojazd został wyrzucony i uderzył
w przydrożne drzewo, a następnie prze-
wrócił się na dach. W samochodzie pod-

czas zdarzenia podróżowali 22-letni kie-
rowca i dwóch pasażerów w wieku 23
i 28 lat, mieszkańcy powiatu kolbuszow-
skiego.
Wiadomość: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 13 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Nienadówce (5 kolizji), w Sokołowie
Młp. (3 przypadki), w Górnie (2 koliz-
je) w Trzebusce (1 kolizja), Kamieniu
(1 kolizja), Wólce Sokołowskiej (1 kolizja)

W związku z zimą, a także niskimi
temperaturami Komisariat Policji w So-
kołowie Małopolskim, prosi o zwiększe-
nie uwagi i zainteresowanie się ludźmi
starszymi mieszkającymi samotnie jak
również osobami bezdomnymi. W ostat-
nich latach na terenie podległym pod
tutejszą jednostkę znane były przypad-
ki zamarznięć, czy też wyziębień skut-
kujących poważnymi problemami zdro-
wotnymi.

W okresie zimowym przypominamy
właścicielom posesji o obowiązku od-
śnieżania chodników i obtrącania zwi-
sających sopli z dachów, które mogą
stwarzać zagrożenie dla przechodni
Obowiązek spoczywa na właścicielach
nieruchomości przylegających do nich.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od stycznia do lutego 2012 r.
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Laureaci X Warsztatów Rzeźbiarskich.

X POWIATOWE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE im. LESZKA WALICKIEGO

pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

WYSTAWA POKONKURSOWA „Boże Narodzenie w płaskorzeźbie”
19 grudnia 2011 r.

Glinolepy 2011

Fot. H. Boho

Komisja Artystyczna oceniająca płaskorzeźby. Od lewej stoją:
Bartosz Walicki, Helena Woźniak, Joanna Boćkowska-Cisek
i Kinga Ziobro-Działo.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i odczytanie pro-
tokołu. Stoją od lewej: dyrektor MGOKSiR Jacek Pie-
kiełek oraz członkowie jury - Helena Woźniak,
Bartosz Walicki, Joanna Boćkowska-Cisek.

Uczestnicy wernisażu. Zwiedzanie wystawy pokonkursowej.

Wręczanie nagród i dyplomów. Nagrodę odbiera
Katarzyna Kraska z MGOKSiR w Sokołowie.
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FERIE 2012 w MGOKSiRFERIE 2012 w MGOKSiR

PREZENTACJE ZESPOŁÓW
KOLĘDNICZYCH - SOKOŁÓW MŁP

PREZENTACJE ZESPOŁÓW
KOLĘDNICZYCH - SOKOŁÓW MŁP

Fot. H. Boho, S. Bełz

Gry i zabawy stolikowe.Gry i zabawy stolikowe.

Zabawa z Królową Zimą.Zabawa z Królową Zimą.Bal przebierańców.Bal przebierańców.

Zajęcia plastyczne.Zajęcia plastyczne.

Fot. H. Boho


