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

Młp. w dniu 5 marca 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o działalności Klubów Sportowych.
2. Informacja o funkcjonowaniu basenu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż działki nr 1359/7 położonej w Trzebosi.
Termin przetargu ustalony został na dzień 14 marca 2012 r.,
- w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: „Dostawa materiałów kamiennych i żużla paleniskowego do remon-
tu dróg na terenie Gminy Sokołów Młp.”. Przetarg odbył się w dniu 24 lutego 2012 r.,
- w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: „Dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na
terenie Gminy Sokołów Młp.”. Przetarg odbył się w dniu 24 lutego 2012 r.,
- w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn: „Dostawa betonu do budowy i remontu chodników na terenie Gminy
Sokołów Młp.”. Przetarg odbył się w dniu 24 lutego 2012 r.,
- w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działek nr 841/4, 841/6 położonych w Sokołowie Młp., ul. Pileckich z przeznaczeniem
pod tymczasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków transportu,
- w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczycieli,
- w sprawie unieważnienia przetargu dot. sprzedaży działki nr 1122/1 położonej w Sokołowie Młp. przy ulicy Polnej,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do dzierżawy, działki nr 817/22 położonej w Nienadówce z przeznaczeniem na dojazd do
działki siedliskowej,
- w sprawie zmian w budżecie 2012,
- w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów
ekranowych,
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - budynek starej poczekalni PKS w Sokołowie Młp.,
- w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na działkach nr:
804/1, 805, 806, 807, 3391 w miejscowości Nienadówka stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. Termin przetargu
został ustalony na dzień 15 marca 2012 r.,
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działek numer: 1380/2, 1382, 2261/8 położonych
w Wólce Niedźwiedzkiej, za kwotę 250.00 złotych za 1 ha rocznie, z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności rolniczej,
- w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maria Kucia

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

w Sokołowie Młp. w dniu 7 marca 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Spółek Wodnych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Porządek obrad
1. Zagadnienia związane z problematyką rolnictwa i łowiectwa na terenie miasta i gminy.
2. Informacja o pracy Spółek Wodnych.
3. Podjęcie uchwał.
- w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora,
wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu,
- w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012,
- w sprawie zmiany uchwały dot. przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych
miejscowości Górno,
- w sprawie włączenia Gminy Sokołów Młp. do Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podkar-
packiego,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu 14 marca 2012 r.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp. od 9 lutego 2012 r. do 13 marca 2012 r.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/213/2012 str. 4

Czego dotyczyły poprawki do budżetu
zgłoszone przez Pana i innych parla-
mentarzystów z PiS?

Staraliśmy się odpowiedzieć na po-
trzeby naszego regionu. Zaproponowa-
liśmy wiele rozwiązań, które były logicz-
ne i pozwalały przesunąć środki na in-
westycje. Opracowałem poprawki, któ-
re gwarantowały pieniądze na wały
przeciwpowodziowe, modernizację linii
kolejowej nr 25 Dębica-Mielec-Ocice,
prace projektowe przy obwodnicy Kol-
buszowej w ciągu drogi krajowej nr 9,
modernizację drogi krajowej nr 4 na
odcinku Łańcut-Jarosław wraz z bu-
dową obwodnic Łańcuta i Przeworska,
budowę ronda w ciągu drogi krajowej
nr 4 w miejscowości Nagawczyna, czy
kontynuację budowy drogi ekspresowej
S-19 na odcinku Stobierna-Sokołów
Małopolski. Poza tym były jeszcze pro-
pozycje innych posłów z PiS przesuwa-
jące środki m.in.: na utrzymanie urzą-
dzeń melioracji wodnej podstawowej
w Województwie Podkarpackim, czy na
rozbudowę Komendy Powiatowej Poli-
cji w Jaśle.

Dlaczego posłowie PO i PSL z Podkar-
pacia zagłosowali przeciwko przeka-
zaniu pieniędzy dla regionu, o którego
interes powinni zabiegać?

Nie potrafię odpowiedzieć na to py-
tanie, ponieważ nie ma takich powodów,
dla których mógłbym podnieść rękę
przeciwko pieniądzom na inwestycje
dla regionu, który reprezentuje w Sej-
mie. To jest ważna kwestia zwłaszcza
jeśli dotyczy głosowań nad inwestycja-

mi chroniącymi dobytek mieszkańców
Podkarpacia, bo takim było głosowanie
nad poprawką wprowadzającą środki
finansowe na wały przeciwpowodziowe.

Obserwując działania rządu można
dojść do wniosku, że takich antyspo-
łecznych głosowań będzie więcej. Czy
to jest słuszna obawa?

W chwili obecnej najbardziej ucier-
pią samorządy – te najbiedniejsze.
W procedowaniu na etapie podkomisji
są dwa projekty zmian do ustawy o do-
chodach jednostek samorządu terytorial-
nego – jeden obywatelski, a drugi komi-
syjny. Oba zakładają likwidację tzw. Ja-
nosikowego, czyli części równoważącej
dla samorządów. Dotychczas bogatsze
samorządy – w przypadku gmin te, któ-
re mają dochody na mieszkańca powy-
żej 150% średniej krajowej wpłacały
pieniądze do systemu wyrównawczego.
Ze zgromadzonych środków korzystały
biedniejsze samorządy. W przypadku
Podkarpacia z omawianego systemu
wyrównawczego czerpał samorząd wo-
jewództwa, który w minionym roku po-
brał 105 mln zł oraz prawie wszystkie
gminy i powiaty. Te łącznie otrzymały
189 mln zł.

Na czym polegają proponowane zmia-
ny?

Projekt obywatelski zakłada ograni-
czenie o ponad 30% systemu wyrów-
nawczego, pozostała część byłaby przy-
znawana uznaniowo na zasadzie dota-
cji i po analizie wniosków składanych
przez samorządy. Drugi projekt ustawy

przewiduje ograniczenie systemu wy-
równawczego o ponad 50%. W tej spra-
wie w parlamencie zarysował się po-
dział regionalny. Bogatsze regiony Pol-
ski protestują przeciwko obecnemu sys-
temowi i uprawiając lobbing mogą do-
prowadzić do wprowadzenia niekorzyst-
nych zapisów. W przypadku przyjęcia
proponowanych zmian do ustawy straty
poniosą samorządy podkarpackie, po-
nieważ mają niskie dochody.

Czy skutki wprowadzenia nowych prze-
pisów będą odczuwalne dla mieszkań-
ców Podkarpacia?

Obawiam się, że w wielu podkarpac-
kich gminach może dojść do przekro-
czenia zadłużenia powyżej 60%. A to
wobec braku możliwości realizacji za-
dań własnych i zadań zleconych będzie
skutkowało koniecznością wprowadze-
nia zarządu komisarycznego.

Czy realizacja pozostałych zadań sce-
dowanych na gminy i powiaty jest za-
grożona?

Z wielkim niepokojem obserwuję
sposób podziału pieniędzy z rezerwy
budżetu państwa na usuwanie skutków
powodzi. Do końca ubiegłego roku usu-
nięto jedynie 29% skutków powodzi
z 2010 roku bez odniesienia się do pro-
blemu osuwisk, co jest dramatem dla lu-
dzi żyjących na tym terenie. W chwili
obecnej obowiązuje ustawowy zapis,
mówiący o tym, że z rezerwy na usuwa-
nie skutków powodzi mają być sfinan-
sowane podwyżki płac dla części służb
mundurowych. W ten sposób rząd po-

Podkarpacie straciło
142 mln zł na inwestycje

Koalicja PO-PSL odrzuciła wszystkie poprawki do bu-
dżetu państwa na 2012 rok, które przyznawały pienią-
dze na inwestycje w regionie. Przeciwko poprawkom
zagłosowali posłowie PO i PSL z Podkarpacia. – To bar-
dzo przykre, że dyscyplina partyjna wzięła górę nad roz-
sądkiem. Nie ma takich powodów, dla których mógłbym
podnieść rękę przeciwko budowie obwodnicy, lub kon-
tynuacji budowy drogi ekspresowej S-19. Jesteśmy
w Sejmie po to, aby reprezentować wolę mieszkańców
podkarpackich wsi i miast, dla mnie to jest najważniejsze.
– Mówił tuż po głosowaniu Poseł Stanisław Ożóg, autor
i współautor poprawek do budżetu państwa na 2012 rok.

Stanis³aw O¿óg Pose³ na Sejm RP, cz³o-
nek Komisji Finansów Publicznych, Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Podkomisji sta³ej ds. fi-
nansów samorz¹dowych. Prezes Zarz¹-
du Okrêgowego PiS w Okrêgu Rzeszów.
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Informujemy, że w dniach 16 do 29 kwietnia 2012 r. planowana jest przerwa
technologiczna w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. – w tych dniach pływalnia będzie
zamknięta. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej
www.basen.sokolow-mlp.pl i na tablicy ogłoszeniowej wewnątrz pływalni. Będzie to
przegląd obejmujący wszystkie urządzenia uzdatniające wodę, klimatyzujące po-
mieszczenia i naprawę wszelkich drobnych usterek wynikłych w czasie użytkowania
pływalni. Koniec marca to czas także na bilans za 2011rok, pływalnia uzyskała do-
chody w wysokości 412 584 80zł i poniosła koszty związane z uruchomieniem
i utrzymaniem obiektu w należytym stanie technologicznym i higienicznym w wyso-
kości 681 404 94zł.Część kosztów została poniesiona raz i nie będzie już występo-
wała w dalszej działalności pływalni.Obecnie planujemy przyciągnąć klientów do
korzystania z pływalni poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych,
które to poprawią stan zdrowia młodszych i starszych klientów, a jednocześnie też
poprawi to stan finansów Krytej Pływalni. Zapraszamy wszystkich do częstego od-
wiedzania i brania czynnego udziału w imprezach sportowych w naszej pływalni.

DOCHODY I WYDATKI ZA 2011 r.

Wpływy z usług 408 647,94
Dochody z najmu 3 936,86

Suma dochodów 412 584,80

Wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 316 144,17
Zakup energii elektrycznej 112 979,69
Zakup gazu 83 763,64
Zakup wody 22 475,07
Usługi pozostałe 23 868,86
Koszty pozostałe 111 582,70
Należny odpis przekazany na ZFŚS 10 590,81

Suma wydatków 681 404,94

Różnica (Dochody – Wydatki) -268 820,14

zbywa się obowiązku realizacji swoje-
go zadania wynikającego z szeregu
ustaw jakim jest przeciwdziałanie powo-
dzi i usuwanie jej skutków. Ten obowią-
zek przekłada na administrację samo-
rządową.

A co będzie się działo w obszarze
oświaty – bo to jest kolejne zadanie sa-
morządu terytorialnego?

Subwencja oświatowa wystarcza
samorządom w 68% na wydatki bieżą-
ce, z tego powodu dochodzi do zamy-
kania placówek oświatowych. W Woje-
wództwie Podkarpackim do 31 sierpnia
br. przewidziano do likwidacji aż 206
szkół. To jest przerażająca perspekty-
wa, ale winę za taką sytuację ponosi
rząd, który zleca zadania dla samorzą-
dów: gmin i powiatów bez zabezpiecze-
nia środków na realizację tych zadań.

Likwidacji ulęgają nie tylko placówki
oświatowe, rząd zamyka sądy i proku-
ratury. Doszło do uszczuplenia ilości
posterunków energetycznych, zamy-
kane jest Schronisko dla Nieletnich
w Łańcucie, pojawiły się propozycje zli-
kwidowania dziewięciu sądów rejono-
wych. Jakie jest Pana zdanie na ten
temat?

Jestem zdecydowanym przeciwni-
kiem likwidacji instytucji wymiaru sprawie-
dliwości i wielu innych zakładów zlokali-
zowanych na terenie Podkarpacia, gdyż
w konsekwencji doprowadzi to do margi-
nalizacji województwa. Należy wziąć pod
uwagę, że likwidacja dziewięciu sądów
rejonowych spowoduje konieczność za-
mknięcia co najmniej jednego sądu okrę-
gowego, a to będzie skutkowało zamknię-
ciem sądu apelacyjnego.

Czy Prawo i Sprawiedliwość popiera
działania rządu?

Decyzje podejmowane przez rząd są
krzywdzące dla mieszkańców Podkar-
pacia. Likwidacja rejonów energetycz-
nych, sądów, prokuratur, czy stacji sa-
nepidu jest wielkim nieporozumieniem
i to absolutnie nie ma nic wspólnego
z oszczędnościami.

Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 15 czerwca 2012 roku. Teksty i zdjêcia nale¿y przekazy-
waæ na adres redakcji:

Redakcja Kuriera Soko³owskiego
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p.

36-050 Soko³ów M³p., ul. Lubelska 5, e-mail: redakcja@kurier-sokolowski.com

Proœba nasza podyktowana jest koniecznoœci¹ odpowiednio wczeœniejszego zgromadzenia mate-
ria³ów do druku uwzglêdniaj¹cego cykl przygotowawczy u wydawcy. Po wskazanym terminie nade-
s³ane materia³y mog¹ siê ukazaæ dopiero w nastêpnym numerze Kuriera Soko³owskiego.

Zespó³ Redakcyjny Kuriera Soko³owskiego

Przerwa
technologiczna

w Krytej P³ywalni

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkiej Nocy z tej okazji sk³adam
w imieniu w³asnym oraz wspó³pracowników
Krytej P³ywalni najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, rodzinnych Œwi¹t w atmosferze
domowego ciep³a i wœród przyjació³.

Weso³ego ALLELUJA.
Roman Kochañski
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Marzanno, Marzanno odpływaj, prosimy
nie chcemy już więcej żadnych śladów zimy.
Hen, aż do bieguna płyń tą rwącą rzeką,
nic tu już po tobie, płyń od nas daleko.

Niech odejdą z tobą mrozy oraz chłody,
o powrocie zimy nie może być mowy
Marzanno odpływaj, świeć nam słonko drogie,
za ciepłe promienie dziękujemy tobie...”

21 marca zawitała kalendarzowa wiosna, a wraz z nią śpiew
ptaków oraz cieplejsze promienie słońca. W tym dniu topimy
Marzannę. Obrzęd topienia Marzanny znany jest od co naj-
mniej XV wieku. Już Jan Długosz pisał o takim zwyczaju, okre-
ślając go mianem starodawnego. Dawniej topiono Marzannę
w czwartą niedziele postu, dopiero w 2. Połowie XX wieku ów
zwyczaj zaczęto celebrować pierwszego dnia wiosny.

Marzanna była ubrana w szmatki kukłą – koniecznie ze

słomy. Teraz to, czy jest to słomiana Kukla nie ma już takiego
znaczenia. Ta personifikacja śmierci i zimy dawniej np. na Ślą-
sku ubierana była w strój druhny weselnej, teraz widzimy ją
często w postaci starej, brzydkiej kobiety. Dziś Marzannę jedy-
nie topimy, zaś dawniej obchodzono się z nią znacznie bar-
dziej surowo. Po obejściu domów z taką kukłą, wychodzono
za wieś i przy rzece, stawie czy potoku podpalano ją i następ-
nie wrzucano do wody.

Po pozbyciu się ze wsi Marzanny – zimy, uroczyście wno-
szono gaik – zielona gałąź, obwieszoną jajkami, wstążkami –
symbolizujący wiosnę. Obrzęd miał spowodować odejście zimy,
zakończenie okresu martwoty, uśpienia całej przyrody. Jedno-
cześnie wiosenne odrodzenie przyrody miało przynieść w no-
wym roku wegetacyjnym powodzenie w uprawie roślin i hodow-
li zwierząt. Najdłużej ten zwyczaj w swojej tradycyjnej, obrzędo-
wej formie utrzymał się na Śląsku, w Wielkopolsce i na Podhalu,
gdzie Marzanna nazywana była m.in. śmiercią lub śmierteczką.

Agata Dec

Œmigus
– Dyngus

Zwyczaj polewania się wodą
w Poniedziałek Wielkanocny,
czyli śmigus – dyngus, swoje
korzenie ma jeszcze w wierze-
niach pogańskich.

Do XV wieku dyngus i śmigus były
dwoma odrębnymi zwyczajami. Śmigus
polegał na symbolicznym biciu np. wit-
kami wierzby po nogach, a następnie ob-
lewaniu wodą. Celem tego było oczysz-
czenie się z brudu i przygotowanie du-
szy do zbliżającej się wiosny.

Z biegiem czasu na zwyczaj śmigu-
sa nałożył się zwyczaj tzw. dyngusowa-
nia, który dawał możliwość wykupienia
się pisankami z podwójnego lania. Po-
czątkowo Kościół uważał ten zwyczaj za
pogański. Jednak po wielu latach bez-
owocnej walki przekształcił go i przyswoił
do swojego kalendarza świąt.

Niegdyś Śmigus dyngus był zwycza-
jem praktykowanym jedynie na wsiach.
Sądziło się, że oblewanie wodą ma za-
pobiegać chorobom i sprzyjać płodno-
ści. Dlatego „wodnym celem” częściej
stawały się młode panny niż mężczyźni.
Panna, której nie oblano bądź nie wy-
chłostano, czuła się obrażona i zaniepo-
kojona, gdyż oznaczało to brak zaintere-
sowania ze strony miejscowych kawale-
rów i perspektywę staropanieństwa. Pier-
wotnie dziewczęta miały prawo do re-
wanżu dopiero następnego dnia, we wto-
rek (który kiedyś był dniem świątecznym
podobnie jak poniedziałek).

Agata Dec

Uroczyste Śniadanie
Wielkanocne w tradycji

chrześcijańskiej

Śniadanie wielkanocne jest tradycyj-
nym końcem Wielkiego Postu. Mimo, że
spożywane jest najczęściej w kameral-
nym gronie, ma uroczysty charakter i rzą-
dzi się pewnymi regułami.

Poświęcony w Wielką Sobotę pokarm
można napocząć dopiero podczas wiel-
kanocnego śniadania. Powinien zająć
on na stole centralne miejsce, do które-
go będzie łatwy dostęp. Przed rozpoczę-
ciem śniadania gospodarz powinien od-
mówić modlitwę. Może też przeczytać na
głos fragment Ewangelii według Św.
Łukasza (24,36-43).

Śniadanie rozpoczyna się od dziele-
nia jajkiem – symbolem nowego życia
i zmartwychwstania Chrystusa – i złoże-
nia sobie życzeń pomyślności. Jajko
można pokroić na ćwiartki i posypane
solą i pieprzem ułożyć na osobnym tale-
rzyku. Gospodarz, prócz życzeń składa-
nych indywidualnie, powinien złożyć je
wszystkim zebranym. Oprócz poświęco-
nych pokarmów, których należy spróbo-
wać, spożywa się także wszystkie potra-
wy przygotowane na ten dzień.

Powinniśmy pamiętać także o obowią-
zujących cały rok zasadach dobrego za-
chowania się przy stole – o nieśpiesznym
kosztowaniu potraw, niemówieniu z peł-
nymi ustami, nietrzymaniu łokci na stole,
o poprawnym posługiwaniu się sztućca-
mi oraz umiejętnym wygłaszaniu toastów.

Barszcz biały – główne danie na wiel-
kanocnym stole – podawany jest albo
w talerzu, albo w bulionówce. Jeśli do
barszczu wrzucamy niepokrojone jajko
i kiełbasę, to powinniśmy oprócz łyżki po-
dać również nóż i widelec.

Dżentelmen w restauracji

Kiedyś mężczyzna szedł, mając ko-
bietę po swej lewej stronie, aby mieć wol-
na prawą rękę, która jest sprawniejsza
i móc w każdej chwili stanąć w obronie
partnerki. Zmieniły się jednak czasy i oby-
czaje. W nowych warunkach rola mężczy-
zny – rycerza polega nie na obronie, ale
na udzielaniu kobiecie pomocy, gdy się
np. poślizgnie lub upadnie. Dlatego obec-
nie stosowany jest zwyczaj, aby partner-
ka była po prawej stronie partnera.

Wkraczając w progi jakiegokolwiek po-
mieszczenia, mężczyzna otwiera drzwi ko-
biecie i puszcza ją przodem. To on pomaga
partnerce zdjąć płaszcz, oddaje go do szat-
ni i odbiera numerek. Mężczyzna pierwszy
wkracza na salę i torując drogę kobiecie
zmierza do wolnego stolika. Jeśli stolik wska-
zuje kelner, to kolejność jest inna. Kobieta
idzie za kelnerem, a za nią jej partner.
W tym miejscu warto wspomnieć o hierar-
chii miejsc w sali kawiarnianej. Najlepsze
stoliki to ustawione w rzędach pod ścianą:
z nich bowiem można obserwować całą
salę. Do tych rzędów zatem kieruje swoje
kroki mężczyzna i te miejsca proponuje pa-
niom. Zajmując stolik, odsuwa krzesło ko-
biecie i pomaga jej usiąść. Kelner podaje
kartę z menu kobiecie i to ona pierwsza do-
konuje wyboru. Z kolei mężczyzna studiuje
kartę, a następnie wspólnie składają zamó-
wienie. Rachunek reguluje mężczyzna.
Kobieta wstaje i pierwsza opuszcza salę
kawiarnianą. Mężczyzna zasuwa krzesła
i podąża za partnerką do szatni, gdzie od-
biera pozostawioną garderobę, pomaga-
jąc ubrać się partnerce.

Agata Dec
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Kazimierz Smolak

Relacje
i obserwacje

z pobytu w dniach
od 24.10 do 14.11 2011 r.

na turnusie
sanatoryjnym
w Na³êczowie

(cz. II)

Wtorek – pierwszy zabieg w Starych
Łazienkach, a są to natryski i kąpiel su-
cha węglowodanowa. Następnie powrót
spacerem na bazę do Fortunatu. Tam za-
raz drugi zabieg, chwila na odpoczynek,
obiad i po obiedzie niebawem trzeci za-
bieg. Wbrew pozorom trzeba mieć też siłę
na to, aby te zabiegi odbyć. Po każdym
zabiegu mokrym trzeba przynajmniej pół
godziny odpocząć, najlepiej na łóżku, gdy
zabiegi są w tym budynku, gdzie się
mieszka. Jak w innym budynku, to trzeba
ciepło się ubrać i odpocząć na korytarzu,
aby nie przeziębić rozgrzanego organi-
zmu. Bywają tacy, którym się wydaje, że
im więcej zabiegów wybiorą, tym szyb-
ciej podleczą swoje ciało i proszą leka-
rza, aby im przepisał dodatkowe zabiegi,
albo je dokupują. Niektórzy serwują so-
bie nawet po siedem zabiegów dziennie,
nie wiedząc, że przeciążają one orga-
nizm. Często zdarza się, że wracają do
domu w gorszym stanie niż jak wyjechali.
Potem po powrocie do domu ich współ-
małżonkowie dziwią się i podejrzewają
ich o niecne sprawy, że „zamiast wypo-
częty, tryskający życiem, powraca jak
z zesłania”. Jest takie powiedzenie: „Nie
naraz, Bartoszku, bierz zawsze, a po trosz-
ku”, i jak ktoś na siłę chce się szybko po-
stawić na nogi, to one mogą odmówić
posłuszeństwa. Sanatorium to nie tylko
zabiegi, które regenerują ciało, ale dla
równowagi duch też potrzebuje regene-
racji i odpoczynku i tu powinna być har-
monia ciała z duchem. Odpoczynek psy-
chiczny czasem więcej daje sił niż fizycz-
ny. Jakby ktoś się siedem razy na dzień
modlił, a nie rozruszał ciała, to i ciało
i duch byłyby mdłe. Potrzebna jest tu rów-
nowaga ciała i ducha, czyli należy korzy-
stać z zabiegów tych, które są konieczne,
co lekarz zlecił, korzystać ze spacerów,
rozmów, wycieczek, a dla ducha też z tań-
ców czy koncertów potrzebnych dla do-
brego samopoczucia.

Kolejny dzień – środa. Jak zwykle
śniadanie, zabiegi i przed obiadem ze-

branie na stołówce w sprawie wyżywie-
nia, jakie otrzymujemy. Miałem wrażenie,
że tłumaczą się, dlaczego takie posiłki
podają, ażeby uprzedzić ewentualne re-
klamacje. I tu przypomina mi się żart, jak
to jeden drugiemu opowiada, że jemu to
z żoną przy kochaniu schodzi trzy godzi-
ny. I mówi: „Godzinę namawiam, godzi-
nę się nastrajam, chwilkę se bzyknę
i godzinę się tłumaczę, czego tak krót-
ko”. W tym przypadku na stołówce tłu-
maczyli się tylko kwadrans. Po obiadku
tylko jeden zabieg i wolne do kolacji. Po
kilku zabiegach nie chce się wyruszać
na spacery, więc najlepszy jest odpoczy-
nek i praca z komputerem. Potem kola-
cja, a po niej większą grupką z budynku
poszliśmy na wieczorek. Na wieczorkach
tanecznych poza sezonem bywają ludzie
przeważnie z ośrodków sanatoryjnych.
Na jednym z dancingów jeden z gości,
dość otyły osobnik, pewno kuracjusz,
przechodząc przez salę niespodziewa-
nie upadł. Chyba zemdlał. Po chwili wstał
i ludzie od stolika, przy którym siedział,
wyszli z nim z sali. Później, jakby nic się
nie stało, widziałem go siedzącego przy
stoliku. Ale omdlenia spotyka się wszę-
dzie, czy to w kościele, czy w innych miej-
scach zbiorowego pobytu ludzi.

Czwartek – podobny dzień do innych:
posiłki, między posiłkami zabiegi, spa-
cery, wieczorem pobyt w kawiarni, aże-
by podpisać listę obecności na zajęciach
nadobowiązkowych lecz najbardziej dla
mnie przyjemnych. Taniec traktuję jako
integralną część leczenia, ponieważ
wypoczywam po zabiegach i wysiłku
umysłowym, którego staram sobie nie od-
mawiać. Inspiracją dla mnie jest siedzą-
cy na ławeczce przed Pałacem Mała-
chowskich, odlany z brązu, Bolesław
Prus, którego wiele dzieł powstało wła-
śnie podczas pobytów w nałęczowskim
sanatorium. Nie mogę przyrównywać się
do Prusa i nie chcę, ale jeżeli on pisał
swoje książki podczas pobytu w Nałę-
czowie, to i ja próbuję go naśladować.
Oprócz krótkich relacji z poszczególnych
dni pobytu kontynuuję pisanie rozpoczę-
tych książek, które, mam nadzieję, uda
mi się skończyć i wkrótce się ukażą. Po-
godę mamy przepiękną. Drzewa w par-
ku to mieszanka wielobarwnych kolorów.
Wyzbywają się liści, które ścielą się pod
nogami, ale służby porządkowe dzielnie
z nimi sobie radzą, uprzątając je w miarę
możliwości na bieżąco. Seria ciepłych dni
i nawet nocy.

Oprócz muzykoterapii można zaob-
serwować też „krzakoterapię”. Widać,
jak pary spacerują po lesie nie zwraca-
jąc uwagi na kleszcze. Lato dla wczaso-
wiczów jest lepsze na stosowanie krza-
koterapii, choć wtedy groźne są klesz-
cze, od złotej jesieni, gdyż w lecie bujna
zieleń zakrywa spacerowiczów i pewno

dlatego krzakoterapia jest częściej i chęt-
niej stosowana. Jesień, gdzie liść, pomi-
mo że jest piękny w swojej krasie, ale
opada i odsłania przestrzeń spacerową,
więc mniej osób z tego korzysta. Mam
szczęście, że trafiłem na tę porę roku,
kiedy wygląd parku jest najładniejszy.
Często widzę, że ludzie podnoszą opa-
dłe liście, wybierając najciekawsze oka-
zy, i spacerują z nimi. Też to takie sympa-
tyczne, ale żeby obdarowywali się liśćmi
jak kwiatami tego raczej się nie spotyka.
Jest w sklepie stoisko z kwiatami. A kwiaty
mogą czasami czynić cuda. Nie muszą
to być drogie, kosztowne kwiaty. Choć
niekoniecznie, bo zwyczajny zwykły
uśmiech, dobre słowo, drobny gest to
także kwiaty! Ponadto uważam, że kom-
plementy i kwiaty mają jedną moc, tylko
że komplementy nie kosztują, więc je
rozdaję za darmo, bajerując niekiedy te
panie, które są tego warte. Ale choćby
i nie były warte, to też bajeruję, traktując
to jako dobry uczynek. Z tego się akurat
nie spowiadam, gdyż znam przypadek,
jak spowiadał się zięć i mówi do księ-
dza, że ciężko zgrzeszył z powodu kłam-
stwa. Ksiądz się go pyta, w jaki sposób
skłamał, a on mówi, że powiedział teścio-
wej, że jest piękna. Ksiądz mu tłumaczy,
że „to nie jest grzech, gdyż działałeś
w obronie własnej”.

Piątek – to samo, w koło Macieju czy-
li papu, gimnastyka, kąpiele, spacery. Do
Starych Łazienek na zabiegi jest 18 mi-
nut w jedną stronę, więc rozumie się
samo przez się, że spacer jest wkompo-
nowany w rehabilitację. Było tak ciepło,
że ludzie w parku na ławeczkach opalali
się do słońca, korzystając z ostatnich
gorących promieni. Obserwując space-
rujących, których jest wielu, odkrywa się
przekrój wiekowy środowiska. Wszystko,
co żyje, powychodziło przed pensjonaty
bądź do parku na trasy spacerowe. Cią-
gnących nogami jest więcej niż porusza-
jących się raźnie. Można poznać, choć-
by i wzrok był słabszy, że jak ktoś żwawo
kroczy i wyprzedza spacerujących, to
prawdopodobnie to będzie mieszkaniec
Nałęczowa albo okolic, który śpieszy do
pracy czy do domu.

* * *

Podczas spaceru wstąpiłem do skle-
pu, taki mini Super Market, aby chwilę
odpocząć i poobserwować kupujących,
a szczególnie kuracjuszy, oraz wycią-
gnąć z tego jakieś refleksje. W sklepach
nic nie ma gratis, wszystko mamy za pie-
niądze. Nawet szczęśliwy los w kolektu-
rze Lotto też musimy kupić za pieniądze.
To, co ludzie kupują, to rzeczy, bez któ-
rych niekiedy swobodnie można się
obejść. Im ludzie bardziej otyli, tym ich
siatki z produktami spożywczymi są bar-
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dziej wypchane. Im mniej panie urodzi-
we, tym bardziej kręcą się koło modnych
ciuchów albo stoisk z biżuterią czy per-
fumerią lub innego tego typu ozdobnymi
rzeczami. Czego komu brakuje, chciał-
by to nabyć. Ale nie wiem, czy ci ludzie
wiedzą, że to, co jest najistotniejsze
w życiu, dane mają gratis. Nie muszą pła-
cić za powietrze w płucach, za słońce,
które świeci za darmo przez cały dzień
i nie muszą nawet przekręcać kontaktu,
aby go zapalić. Nie płacisz drogi Czytel-
niku za oczy, które to wszystko podzi-
wiają, za uszy, które słyszą dźwięki, za
nie czyniącą hałasu pompkę ssąco-tło-
czącą, która w nas bije i utrzymuje przy
życiu. Czy to nie wspaniałe, że dostaje-
my to wszystko gratis w świecie, w któ-
rym miarą wszystkiego są pieniądze.
A przyjaźń, miłość, uprzejmość tego nie
można kupić w supermarketach. Gdy je-
steś smutny, nie kupisz funta radości czy
kilograma ochoty do życia. Te wartości,
których nie da się kupić, a są najistot-
niejsze w życiu, one muszą być gratis.
Musisz je pełnymi garściami sam rozda-
wać za darmo i będą do ciebie wracać
za darmo od innych. Ale jeżeli twoje Ja
nie jest zdolne, aby coś komuś podaro-
wać, to jest ono chore, bo twoje Ja za
bardzo przytyło. Chorym Ja dotknięci są
przeważnie ludzie samotni i bezduszni.
Oni zamiast zwykłej ludzkiej skóry na cie-
le mają grubą nieprzenikalną powłokę,
którą zasłaniają drogimi ubraniami. Bu-
dują potężne strzeżone wille, otoczone
grubym murem. Wydawałoby się, że
mają wszystko, co można nabyć za pie-
niądze, ale brakuje im tego, co najważ-
niejsze, a to można dostać tylko gratis.
I na koniec tych refleksji nasuwa mi się
pytanie: jak u mnie, jak u ciebie, drogi
Czytelniku, z tą chorobą?

Wracając do ośrodka zaczerpnąłem
głęboko powietrza, swoimi oczami oglą-
dałem cuda natury z życiodajnym słoń-
cem na czele, swoimi uszami wsłuchi-
wałem się w bicie swego serca, które
przywiozłem do sanatorium z profilem
kadriologicznym, aby odpoczęło i wyci-
szyło się w pięknym Nałęczowie.

Sobota – znowu to samo, co w pozo-
stałe dni, gdyż jest pełna pula zabiegów.
W południe grzecznościowo podwiozłem
do stacji PKP panią, z którą siedzę przy
stoliku na stołówce. Po obiedzie chwila
„odsapku” i po-15-tej muzykoterapia na
tzw. fajfach w Rolniku. Tam pewno nie
umieją zmieniać płyt z muzyką albo mają
tylko jedną, gdyż melodie lecą w kółko te
same, aż do znudzenia. Po kilku dniach
chodzenia na fajfy i słuchania tych sa-
mych melodii można tańczyć na pamięć,
choćby nawet brakło prądu. Lecą tam
melodie greckie np. refren „Pij greckie
wino”. Może i fajny jak się go słucha
pierwszy czy drugi raz, ale dziesiąty

i więcej to jednych przyprawia o mdło-
ści, a inni nie patrzą na nic, tylko tańczą,
tańczą i tańczą. Po kolacji delikatny spa-
cerek i później na chwilę wziąłem samo-
chód i pojechaliśmy w kilka osób do ka-
wiarni „Wołyń”. Tam byliśmy z półtorej
godziny i przed 21:30 byliśmy już Fortu-
nacie w swoich pokojach. Po obchodzie
pielęgniarek po całym budynku, my
w jednym pokoju po cichu, aby siostry
nie słyszały, dokończyliśmy integracyjne
spotkanie.

Niedziela – zmiana czasu, ale wsta-
łem wcześnie. O 7:30 postanowiłem
pójść do kościoła, gdyż na spotkaniu in-
tegracyjnym umówiliśmy się, że o 9-tej
po śniadaniu pojedziemy do Kazimierza
Dolnego zobaczyć jego zabytki i trasy
spacerowe nad Wisłą. Byłem zauroczo-
ny tym miastem, ale że zapomniałem
zabrać ze sobą aparatu fotograficznego,
więc postanowiłem, że do Kazimierza
przyjadę jeszcze raz z aparatem i jak
będzie dobra widoczna pogoda. Po dro-
dze wstąpiliśmy do Bazyliki Mniejszej
w Wąwolnicy, by podziwiać jej piękną
neogotycką architekturę wraz z ciekawym
i bogatym wnętrzem. Wróciliśmy i już cze-
kał na nas gotowy obiad. Po południu
LB, czyli leżenie bykiem, to znaczy od-
poczynek po spacerze po Kazimierzu
i okolicach. Zdrowy i mocny sen zrege-
nerował siły i na wieczór byłem rześki
i wypoczęty, ale już nie chciało mi się
deptać spacerkiem. Wziąłem więc samo-
chód i pojechałem zobaczyć do kawiar-
ni „Wołyń”, czy mnie tam nie ma. Poby-
łem tam dobrą godzinę i zaraz po 21.00
byłem już w pokoju.

Poniedziałek, 31.10.2011 r., od rana
ten sam scenariusz jak codziennie. Po-
siłki, a między posiłkami zabiegi i dopie-
ro przed kolacją chwilę wolnego. Część
kuracjuszy pobierała druki na przepust-
kę i zgłaszała chęć wyjazdu w dzień
Wszystkich Świętych do domu. Ja też
zgłosiłem wyjazd i otrzymałem zgodę.

Wtorek – pierwszy listopad. Wyjecha-
łem o 6 tej rano i wróciłem o 21.00. Miałem
obawy, że na drodze będą korki, ale nawet
jechało się elegancko w obie strony.

Środa – od rana ten sam rytm. Po
obiedzie wyjazd na wycieczkę z całą
grupą autokarem do wsi Kozłówka, po-
łożonej 9 km od Lubartowa. Jest tam ze-
spół pałacowo parkowy, który w przeszło-
ści najpierw był własnością wojewody
chełmińskiego Michała Bielińskiego.
W 1742 roku pałac już istniał. Syn Mi-
chała Bielińskiego, Franciszek, w 1799
roku sprzedał dobra kozłowieckie Alek-
sandrowi Zamojskiemu. Od tej pory do-
brami zarządzała dynastia Zamojskich
do 1944 roku, kiedy na tym terenie utwo-

rzono muzeum. W 1994 roku po stara-
niach rodziny zamojskich o odzyskanie
swoich dóbr, Urząd Marszałkowski
w Lublinie odkupił za 17 mln zł prawa do
zespołu pałacowo parkowego od spad-
kobierców Zamojskich i urządził tam re-
prezentacyjny ośrodek Urzędu Marszał-
kowskiego, coś na wzór Zamku Potoc-
kich w Łańcucie, z którego korzysta cza-
sem Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Byłem pełen podziwu i zachwytu dla wy-
glądu, wystroju i wyposażenia w zabyt-
kowe przedmioty z dawnej świetności
zamku. Chwała tym, którzy to stworzyli,
jak i tym, którzy to zabezpieczyli od znisz-
czenia i przywrócili dawny blask i wygląd.
Z prawdziwą przyjemnością zwiedzali-
śmy też kaplicę i park, po którym spacer
dawał rozkosz, kiedy szedłem po grubym
dywanie ze świeżo spadłych liści. Przy-
pomniały mi się czasy mojej młodości,
kiedy jeździłem do lasu, aby w jesieni
nagrabić ściółki leśnej, którą przywozi-
łem do gospodarstwa. Ściółkę wykorzy-
stywało się do okrywania kopców z ziem-
niakami, do ocieplania starego domu, ro-
biąc tzw. „pogródkę” wokół domu oraz
jako ściółka do obory. Z wycieczki wróci-
liśmy na kolację. Po kolacji leżenie by-
kiem, gdyż bolały mnie nogi i żaden spa-
cer ani dancing nie wchodził w rachubę.

Czwartek – dzień piękny, słoneczny,
aż grzech siedzieć w pokojach. Najpierw
zabiegi, które trzeba było wybrać, póź-
niej obiad i po krótkim odpoczynku lu-
dzie gromadnie wyruszyli na spacery po
parku, który codziennie gubi masę liści.
Dosłownie roje ludzi, którzy korzystają
z uroków parku, z promieni słońca, z ci-
szy i spokoju. Wieczorem w kawiarni „Pa-
łacowa”, grupa z sanatorium K., kończą-
ca swój turnus., przy stoliku, na którym
stał piękny pożegnalny kwiatuszek, ofia-
rowany pewnej pani przez miłego pana,
w uroczystym nastroju kończyła swój po-
byt sanatoryjny. Aż miło było patrzeć, jak
ludzie w ten sposób organizują sobie
pożegnania. Liczna grupa na koniec tur-
nusu chciała dać wyraz swojemu zado-
woleniu z pobytu i dlatego miła atmosfe-
ra udzielała się też innym uczestnikom
wieczorku. Przy takiej okazji dziwne by
było, gdyby nie było koncertu życzeń
adresowanych do osób siedzących przy
stolikach i robiących pożegnalne spotka-
nie.

Piątek – dalej wspaniała pogoda.
Służby porządkowe w parku uwijają się
ze spadłymi liśćmi. Do południa kuracju-
sze przebiegają po parku wzdłuż
i wszerz, depcząc na zabiegi, które są
ulokowane w różnych miejscach. Noszą
ze sobą najczęściej reklamówki z ręcz-
nikami i pantoflami lub jakieś inne torby.
Tu akurat nie widać „rewii mody”, prę-
dzej jakiś dres lub inny sportowo-wychod-
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ny strój. W kawiarni „Dom Zdrojowy” przy
pijalni ciągle można kogoś spotkać na
kawie czy ciastku. Choć niewiele osób
równocześnie, ale wymiennie ktoś tam
przesiaduje. Za kawiarnią pijalnia i pal-
miarnia, z której też korzysta część osób,
gdyż kuracjusze dostają karty wstępu na
pijalnię.

Sobota – dzień niby wolny od pracy,
ale nie od zabiegów. Tak samo, jak
w każde dni, zasuwanie na zabiegi, któ-
rych jest tyle samo co w normalny dzień.
Po obiedzie pojechaliśmy w cztery oso-
by zwiedzić muzeum kowalstwa i kuźnię
w Wojciechowie. Po zwiedzeniu poszli-
śmy tam do restauracji na golonkę, z któ-
rej słynie ten lokal. Rzeczywiście golon-
ka opiekana była bardzo dobra, choć
czekaliśmy na nią 40 minut, ale okres
oczekiwania zakrapialiśmy dobrym piw-
kiem z sokiem. Piwko wypiliśmy przed,
a nie po golonce. I tu przypomina mi się
żart ze słowami „przed i po”, może i nie
na miejscu, ale go przytoczę. Polak, Ru-
sek, i Niemiec na misjach pokojowych
wybrali się do domu uciech. Z „burdel-
mamą” umówili się, że będą płacić we-
dług długości. Po wszystkim, jak doszło
do płacenia, Rusin i Niemiec zapłacili
dużo, a Polak mało, więc oni próbują się
z niego podśmiewać, że tak mało zapła-
cił. Polak odpowiada im: „Bo wy jeste-
ście głupcy, daliście sobie zmierzyć
przed, a ja po”. Za sutą i pyszną golonkę
wydaje mi się, że zapłaciliśmy według
wagi, a nie wielkości kości w golonce.
Z określeniem „wydaje mi się” jest po-
dobnie jak z dowcipem: Studentki me-
dycyny zdają egzamin z anatomii i pro-
fesor zadał pytanie, czy w członku jest
kość. Jedna odpowiada, że nie ma, dru-
ga, że jest. Do pierwszej profesor mówi:
„ Pani zdała”, a do drugiej „ pani się zda-
wało”.

Niedziela – dłużej człowiek nie po-
śpi, bo o 8:00 śniadanie, o 10:00 msza
święta na miejscu w sali gimnastycznej.
I znowu ksiądz w krótkich, ale ciekawych
rozważaniach poruszył temat z Ewange-
lii o pannach mądrych i nieroztropnych,
przenosząc to porównanie na życie czło-
wieka i okres Wszystkich Świętych, kie-
dy odwiedzamy cmentarze i zapadamy
w zadumę i refleksję.

Po mszy wyjechałem na ponowne
zwiedzanie Kazimierza Dolnego, podzi-
wiałem jego uroki i wykonałem pamiąt-
kowe zdjęcia. Pogoda i widoczność była
bardzo ładna, choć delikatnie pociągało
chłodem. Było 8 stopni C. Powrót na
obiad, po nim relaks i odpoczynek, czyli
leżenie bykiem z książką w ręku. Po 15-
tej delikatny spacerek na fajfy, tam chwi-
la zawracania głowy nogami, czyli taniec.
Fajfy trwają do 17 tej, więc spacerek par-
kiem z powrotem na kolację. Natura to

ma do siebie, że ciągnie jak wilka do lasu,
więc mnie po kolacji wraz towarzystwem
z sanatorium zaciągnęła do kawiarni
Pałacowej. Z naturą nie można walczyć,
więc jej uległem. Nie narzekam, było faj-
ne towarzystwo.

Poniedziałek – to samo, w koło Ma-
cieju. Dzień podobny do dnia, wieczory
do wieczorów, a wieczorki taneczne do
tanecznych wieczorków. Ja na dancin-
gach w uczuciach byłem stały, tylko pa-
nie się zmieniały. Wszystkie kobiety da-
rzyłem takim samym uczuciem, tylko part-
nerki do tańca się zmieniały. Pań było
tyle, że każde wejście to około cztery gra-
ne kawałki zatańczyłem z inną.

Wtorek – do południa zabiegi i po-
prosiłem panie pielęgniarki, aby lekarz
prowadzący przyjął mnie w pierwszej
turze na końcową wizytę lekarską i pod-
pisał mi przepustkę na dwa dni. Po obie-
dzie wyjechałem do domu, gdyż była
potrzeba, abym reprezentował nasz Za-
kład Mięsny Smak – Górno na Targach
Specjał w Rzeszowie. Ponadto w ten wie-
czór, byłem na spotkaniu imieninowo-
pożegnalnym dobrego mojego znajome-
go i przyjaciela ze służb mundurowych.

Środa – w dzień byłem na targach,
a wieczorem na bankiecie, gdzie wrę-
czane były nagrody i wyróżnienia targo-
we za najlepsze produkty i stanowiska.
Otrzymaliśmy jedno z głównych wyróż-
nień. Wielkość nagrody była adekwatna
do ciężkości mojej głowy po imprezie,
gdyż zwycięzcy nagród posadzono przy
głównym stole, a ja, zmęczony licytacją
na bankiecie i zabiegami w sanatorium,
nie byłem w stanie dorównać kroku po-
zostałym uczestnikom imprezy siedzą-
cym przy stole.

Targi odbywały się w środę i czwar-
tek, 9 i 10 listopada 2011 roku, w hali
sportowej w Rzeszowie na Podpromiu.

Czwartek był dniem spokojniejszym
na targach, gdyż było mniej zwiedzają-
cych i mniejsze zainteresowanie klien-
tów. W środę targi czynne były do godzi-
ny 18-tej a w czwartek do 15-tej. Po ich
zakończeniu wróciłem wieczorem do Na-
łęczowa.

Piątek, 11 listopada 2011 roku, podob-
ny do niedzieli, gdyż nie było żadnych
zabiegów i wolny czas trzeba było orga-
nizować sobie samemu. Im dłużej prze-
bywa się w sanatorium, tym więcej po-
znaje się współtowarzyszy i czas szyb-
ciej i przyjemniej płynie. Ludzie dobierają
się według zainteresowania. Z sąsiednie-
go sanatorium wyjechało na walizkach
sześć osób za nadużywanie alkoholu,
a wiadomo, że do lustra nie pili. U nas
akurat nie zauważyłem takich osób. Część

naszych współtowarzyszy chodziło
grzecznie na wieczorki taneczne i kultu-
ralnie z nich wracało, a wśród nich i ja.
Pozostali woleli po kolacji oglądać tele-
wizję lub siedzieć cicho w pokojach, aby
ich nie przyłapano, jak sobie przepłuczą
gardło. Ani jeden raz nie spóźniliśmy się
do budynku, gromadnie lub pojedynczo
meldowaliśmy się przed godziną 22.00.
Nawet panie pielęgniarki i recepcjonistki
były z naszego turnusu zadowolone, że
byliśmy wyjątkowo zdyscyplinowani.

Sobota – jeden z ostatnich dni, kiedy
były jeszcze zabiegi i należało dopilno-
wać wpisów w karty zabiegowe. Dla każ-
dego zostały przygotowane karty wypi-
sowe, które odbiera się przy wyjeździe.
Ostatnie okruchy ciepła zaczynają zani-
kać i robi się chłodniej. Temperatura na
polu spadla do 4 stopni C. Wybrałem się
z małą grupą jeszcze raz do Wojciecho-
wa na spokojne oglądnięcie kuźni i mu-
zeum kowalstwa oraz zrobienie zdjęć,
gdyż ostatnio znów zapomniałem wziąć
aparatu. Ale tym razem, nauczeni do-
świadczeniem, najpierw poszliśmy za-
mówić sobie golonki, które mają tu reno-
mę i są rzeczywiście bardzo dobrze przy-
rządzone. Aby nie czekać, umówiliśmy
się z restauratorką, że przyjdziemy na nie
za godzinę. Przez ten czas zwiedziliśmy
muzeum i kuźnię, i trochu zmarznięci
wstąpiliśmy na czekające na nas pysz-
ne gorące golonki z opiekanymi ziem-
niaczkami i surówkami. Tym razem zapi-
liśmy to grzanym winem, które miało bar-
dzo dobry smak i zapach miodu i korze-
ni. Jedną porcję grzańca zamówiliśmy
na wynos, aby móc się pochwalić tym,
co nie chcieli zrobić sobie z nami wy-
cieczki. Celowo zrezygnowaliśmy z obia-
du na rzecz golonki, gdyż obiad i golon-
ka to byłoby za dużo na raz. Wieczorem
po kolacji obowiązkowo udałem się na
jeden z ostatnich wieczorków tanecznych
na tym turnusie, aby było co wspominać
i zakończyć turnus miłym akcentem. Wi-
dać było, że niektórzy z żalem żegnają
życie sanatoryjne, do którego idzie się
szybko przyzwyczaić. W domu czy w pra-
cy zawsze są jakieś obowiązki, proble-
my, zmartwienia, a w sanatorium podsta-
wiona jest pod nos „pełna micha” i o tej
samej porze, trzy razy na dzień. W karcie
zabiegowej wpisane są godziny zabie-
gów i nie trzeba się martwić, co będę
robił i czym się zajmę. Godziny zabie-
gów tak są rozpisane, że na każdy za-
bieg spokojnie można zdążyć, choćby
trzeba było nawet pójść do odległych
Starych Łazienek lub basenu.

Niedziela – ostatni dzień pełnego po-
bytu, choć zagwarantowany pobyt mamy
do poniedziałku do godz. 10 tej, a po tej
porze należy opuścić pokoje, gdyż już
zjeżdżają kolejne turnusy. Część ludzi już
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zaczyna wyjeżdżać w sobotę, większość
w niedzielę. Ja też odjeżdżałem w nie-
dzielę i musiałem wypełnić druk z prośbą
o wcześniejsze opuszczenie sanatorium.
Co posiłek, to nas jest mniej na jadalni.

Podsumowanie

Codziennie, oprócz zbiegów, przed
obiadem lubią stać jacyś akwizytorzy, któ-
rzy rozdają ulotki przed wejściem na sto-
łówkę i zapraszają na spotkania promo-
cyjne. Na takich spotkaniach wyłapują
naiwnych ludzi, którzy dadzą się oma-
mić najróżniejszymi propozycjami niby
cudownych nowości, rewelacyjnych in-
nowacji, takie, jak to się mówi „sranie
w banie”. Albo inne porównanie, „bez
mydła pranie, bez gówna sranie”.

Ale, jak to mówią, w każdym z nas
suma nałogów jest taka sama. I jedni,
którzy wydają się najspokojniejsi i bez
nałogów, mają nałóg łatwowierności,
nadmiernego zaufania. Dadzą się uwieźć
takim, którzy żerują na ludzkiej naiwno-
ści i potrafią wcisnąć i wmówić jak w Żyda
chorobę oferowany produkt lub jakieś
cudowne rzeczy, kilkakrotnie droższe niż
gdyby nabył je ktoś w sklepie, na rynku
czy w innych punktach. I w taki sposób
przywiezione ze sobą fundusze na tur-
nus sanatoryjny jedni stracą na tego typu
promocjach, drudzy na kawach, piwkach,
dobrych winkach w miłych towarzy-
stwach, inni na piciu wódki w ukryciu po
pokojach, a pozostali na kawiarniach,
wieczorkach, dancingach. Jeszcze inni
lubią wycieczki, które też kosztują i są
organizowane przez biura turystyczne
obsługujące sanatoria. Nie ma dnia, aby
na stołówce w porze obiadowej czegoś
nie oferowali. Można też wydać pienią-
dze na „Kulturę”, czyli: w Pałacu Mała-
chowskim w Sali koncertowej odbywają
się liczne koncerty muzyczne, występy
zespołów artystycznych (śpiewu, tańca).
Średnia cena biletu wstępu to 20 zł. Kon-
certy zaczynają się o 15:30. Sam piękny
śpiew to nie wszystko, musi jeszcze być
odpowiedni nastrój by go słuchać. Na
plantach też oprócz biżuterii i upomin-
ków stoją z książkami, przewodnikami
turystycznymi i innymi, gdzie też można
stracić pieniądze. Ale są też tacy kura-
cjusze, którzy poza tym, co muszą, nie
wychylają się poza budynek sanatoryj-
ny, siedzą cicho po pokojach albo pałę-
tają się po korytarzach, holu czy przed
budynkiem na ławkach. Udają zgorszo-
nych, jak inni idą na spacery czy na wie-
czorki taneczne. Część z nich cichaczem,
aby ich nie widziano, przemyca na po-
koje butelczyny z napojami wyskokowy-
mi i w ciszy pokoju odreagowuje to, że
inni mogą normalnie wyjść i publicznie
wypić lampkę wina, a oni tylko udają
świętych, ale nimi nie są. Moim zdaniem
wszystkie oferowane atrakcje sanatoryj-

ne powinny być brane normalnie i z umia-
rem, jak w życiu. Będąc na turnusie sa-
natoryjnym staram się skorzystać z wy-
cieczek, ze spacerów, z koncertów, z wie-
czorków tanecznych, ale bez przesady.
Jeszcze dużo czasu zostaje mi, aby ro-
bić to, co lubię, czyli poczytać książkę
i opisać jakieś spostrzeżenia, uwagi bądź
napisać jakiś artykuł. Z wszystkiego trze-
ba skorzystać po trochu, w myśl zasady,
„Nie naraz, Bartoszku, bierz zawsze
a po troszku”.

* * *

Co śmiesznego można zauważyć
w ludziach? A to, że przede wszystkim
zawsze myślą na odwrót:

- Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze,
potem tracą pieniądze, by odzyskać zdro-
wie.

- W domu jedno z małżonków nie
wyciągnie drugiego na tańce czy zaba-
wę sylwestrową, a jak przyjedzie do sa-
natorium, to niektórych ciężko zegnać
z parkietu.

- W domu kłóci się o złotówkę,
a w sanatorium hojną ręką stawia kolejkę.

- U siebie jest pantoflarzem albo kurą
domową, a w sanatorium na odwrót, pró-
buje zamienić pozycje, ale najczęściej
to nie wychodzi, bo z kury orła nie zrobi
(nie umie latać).

- W domu zje, co jest, i co ma poda-
ne, a na stołówce grymasi, jakby jadał
same marcepany.

* * *

Jak tańczą?
Jedni tańczą dobrze i pięknie, a ta-

niec ich jest zharmonizowany, zgrany
i aż miło popatrzeć. Bywają to niekiedy
pary, które już od jakiegoś czasu się znają
lub tańczyły razem w zespołach. Często
bywają to małżeństwa lub jakieś inne
związki partnerskie, które razem przy-
jeżdżają do Nałęczowa z Lublina czy
okolic.

Drudzy tańczą jak łobuzy, wesoło, lek-
ko, traktując partnerów jak rzecz przelot-
nie trzymaną w rekach. Tańczą ze swo-
im partnerem, a już uśmiechają się do
tańczących obok.

Trzeci – jak zakochani, rozczuleni
swoimi partnerami i rozgrzani do czer-
woności, ocierają się o siebie i zapomi-
nają, że ludzie na nich patrzą. Wydaje
im się, że czas się zatrzymał, że są tylko
sami w tym tłumie tańczących.

Jedni jak źrebaki, inni jak cyrkowcy,
niektórzy jak pesymiści, z wiecznie nie-
zadowoloną miną, a jeszcze inni jak nie-
obecni: tańczą bo nie widzą lepszego
i innego zajęcia dla siebie.

Trafiają się i tacy, którzy na dancin-
gu zachowują się, jakby wygrali taniec
z gwiazdami. Kołują, ogarnięci jakąś wy-

ższością czy namiętnością, a wygląda
na to, że chcą aby ich podziwiać. Lubią,
jak się ich obserwuje i podziwia w tań-
cu.

Niektórzy tańczą jak naukowcy, eks-
perymentalnie, badawczo, krytycznie,
chciałoby się powiedzieć zimno i sztyw-
no. Można domniemać, że znajdują się
myślami poza obiektem.

Bywają tacy, co nie tańczą w ogóle,
choć przychodzą i siedzą przy stolikach,
aby popatrzeć i posłuchać muzyki. Jedni
z tych nie mają zamiaru tańczyć, a dru-
dzy – panie – nie tańczą najczęściej dla-
tego, że ich panowie nie proszą do tań-
ca. Są też panowie, z którymi panie nie
chcą pójść do tańca dlatego, że są albo
pijani, albo śmierdziele, co się za prze-
proszeniem nie myją i capią smrodem
(niestety tacy też się zdarzają).

* * *

Ludzie, zjeżdżając z sanatorium
z powrotem do domowego ogniska, po-
wróćcie do zwyczajnego życia, do naj-
zwyklejszych rzeczy, z których się ono
składa się: do zadowolenia, dobroci,
przyjaźni! Wnoście radość do życia. Je-
żeli na dworze nie będzie słońca, zacho-
wajcie słońce w swoim sercu. Pielęgnuj-
cie przyjaźnie sanatoryjne, nauczcie się
przyjaźnie żyć we własnym otoczeniu
i niech ten chwilowy sanatoryjny odpo-
czynek, w oderwaniu od problemów dnia
codziennego, da Wam siłę i motywację
do dalszego życia, a wszystko dobrze się
ułoży.

Ja³owe nasiona

Przytaczam tutaj bajkę o tym, jak przy-
szły cesarz Chin poszukiwał żony. Idąc
za radą mędrca zaprosił na bal wiele
znakomitych, bogatych i pięknych pa-
nien. Na bal poszła też biedna panna,
która chciała choć z bliska zobaczyć księ-
cia. Książę otoczony dworem oznajmił –
„Każda z was otrzyma nasionko. Ta, któ-
ra w ciągu sześciu miesięcy wyhoduje
najładniejszy kwiat, zostanie przyszłą
cesarzową Chin”. Dziewczyna zasadzi-
ła swoje ziarnko w doniczce i pieczoło-
wicie o niego dbała, aby był na słońcu
i ziemia była ciągle wilgotna. Mijały mie-
siące i nic. Dopytywała się wieśniaków
znających się na uprawie, ale wszystko
na próżno. Każdy dzień oddalał ją od
spełnienia marzeń, choć jej miłość nie
słabła. Po sześciu miesiącach w donicz-
ce nadal nic nie wyrosło. Dziewczyna nie
miała się czym pochwalić, ale oznajmiła
matce, że w wyznaczonym dniu i godzi-
nie zjawi się w pałacu, choć wiedziała,
że to będzie jej ostatnie spotkanie z uko-
chanym księciem, ale nie chciała stracić
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starają się opanować świat, czy pewne
jego rejony, rzucają jałowe hasła, czyli
jałowe nasiona, że społeczeństwa lepiej
będą się rozwijać i lepiej im się będzie
powodzić, jak ochrona życia ludzkiego
nie będzie broniona prawem. Wmawia
się ludziom, że poczęte życie, to jeszcze
nie życie, że objęte jest dopiero ochroną
prawną od iluś tam tygodni. Te pierwsze
tygodnie życia zostawia się specjalnie,
aby matki, które nie mają sumienia i bez
głębszego zastanowienia, dokonywały
aborcji. Bardzo często przyczyną aborcji
są też ojcowie, zostawiając matkę samą,
wycofując się z roli ojcowskiej odpowie-
dzialności, wycofując miłość, na której
opierała się kobieta – matka. Tworzone
są ruchy, wykorzystujące przeciwników
wyznawców religii chrześcijańskich, któ-
re wmawiają, że za życie odpowiadamy
my sami, więc po co stanowić przepisy,
które broniłoby życia z mocy prawa. Wy-
korzystując różne sytuacje życiowe, w
jakich znajdują się przyszłe matki, wręcz
zachęcają do aborcji, głosząc, że zabieg
aborcyjny, to nic nie znaczący zabieg.
Podniecają atmosferę, gdy ktoś stanie
w słusznej obronie życia. Nie byłoby
tego problemu, gdyby kiedyś matki dzi-
siejszych zwolenników aborcji, właśnie
ich usunęły spod własnego serca i nie
dały im życia. Ale za to, że matki ich uro-
dziły, to zamiast cieszyć się życiem
i dziękować Bogu i matce za otrzymane
życie, sprzeniewierzają się Bogu i życiu,
przyczyniając się oraz zezwalając do za-
bijania bezbronnych dzieci, a niekiedy
wręcz do tego zachęcają. Ale żeby to
zrobić, żeby to się im udało, to najpierw
trzeba wyrwać ludziom z serca Boga.
Dlatego tak zaciekle walczą z Kościołem,
religią, duchowieństwem. Jak im się to
powiedzie, to zostaną same jałowe na-
siona, i jak w bajce, cesarzową będzie
największa oszustka, a nie uczciwa ce-
sarzowa.

Zaczarowany
o³ówek

Jeden chłopiec, który był bardzo cie-
kawy, lubił obserwować i naśladować
starszych, pewnego razu zaciekawił się
ołówkiem, gdy widział, jak mama pisze
list. Wypytywał mamę, do kogo pisze list
i ciągnął za język, co pisze i o kim. „Pi-
szesz do cioci, co robiliśmy ostatnio,
gdzie byłaś z tatusiem, czy może o mnie
piszesz?” – zapytał. „To prawda, piszę
też o tobie” – odpowiedziała mama –
„ale to, co chciałam ci powiedzieć i prze-
kazać, że od tego, co piszę, czyli od tre-
ści, ważniejsze jest czym ten list piszę.
Najważniejszy jest ołówek i chcę ci go
podarować jak dorośniesz”. Chłopiec

obejrzał ołówek. Myślał, że to może jakiś
szczególny, ale nie zauważył w nim nic
ciekawego: „Przecież on niczym nie róż-
ni się od tego ołówka, którym nieraz ja
rysuję czy piszę”. „Wszystko zależy od
tego, jak na niego spojrzysz” – tłuma-
czy mu mama. „Na pewno jeszcze nie
wiesz tego, ale wiąże się z nim pięć
ważnych cech. Jeśli te cechy będziesz
odpowiednio pielęgnował, zapamiętasz
je i weźmiesz sobie do serca, zawsze
będziesz żył zgodnie ze swoim sumie-
niem i z otaczającymi cię ludźmi”. Chło-
piec zdumiał się jakie właściwości ma
ten ołówek.

Pierwsza cecha: możesz tym ołów-
kiem dokonać wielkich rzeczy, mogą po-
wstać wspaniałe dzieła, możesz wiele
osiągnąć, ale nigdy nie zapominaj, że
istnieje dłoń, która kieruje twoją ręką
i twoimi krokami. Ta dłoń to Bóg, i to On
prowadzi cię zgodnie ze swoją wolą.

Druga cecha: czasem, kiedy ołówek
się stępi i pisze gorzej, musisz przerwać
pisanie i użyć temperówki. Ołówek
z tego powodu trochę ucierpi, ale po-
tem będzie miał ostrzejszą końcówkę.
Dlatego tobie też czasem trzeba będzie
się zatrzymać, zrobić rewizję swoich
czynów i nawet „utemperować” swoje
postępowanie. Dlatego naucz się zno-
sić ze spokojem cierpienia, które z tego
powodu cię mogą dotknąć, bo dzięki nim
wyrośniesz na dobrego człowieka.

Trzecia cecha: używając ołówka za-
wsze możesz poprawić błąd za pomocą
gumki. Zapamiętaj, że poprawianie nie
jest niczym złym, przeciwnie, jest bar-
dzo ważne, bo gwarantuje uczciwe po-
stępowanie. Upadamy i błądzimy łatwo,
natomiast jeżeli zrozumiemy potknięcie
i chcemy się poprawić, to w życiu tą
„gumką”, która wymazuje nasze błędy,
jest miłosierny Bóg, który nam przeba-
cza, jeżeli się do Niego szczerze zwró-
cimy o przebaczenie.

Czwarta cecha: w ołówku nie jest
ważna drewniana otoczka, ale grafit
w środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się
w to, co się dzieje w tobie. Drewniana
otoczka to tak jakby ciało człowieka,
a grafit to jego dusza. Jeżeli będziemy
bardziej dbali o ciało niż o duszę, to
drewno nie może pozostawić po sobie
trwałego śladu, a grafit tak. Nawet spor-
towiec, któremu wydaje się, że wszyst-
ko zależy, od zdrowego i wytrenowane-
go ciała, bez rozumu, bez silnej woli,
bez tego, co kieruje ciałem, nie jest
w stanie nic zdziałać.

Piąta cecha: ołówek zawsze pozo-
stawia ślad. Pamiętaj, że wszystko, co
uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dla-
tego miej świadomość tego, co robisz.
I w tym miejscu zostawiam Cię, Drogi Czy-
telniku, abyś mógł zastanowić się nad
swoim życiem i swoim działaniem i prze-
myśleć, jaki zostawiasz po sobie ślad.

tej okazji. Dziewczyna przyszła z do-
niczką bez kwiatka, a wszystkie pozostałe
panny z najprzeróżniejszymi kwiatami,
jeden piękniejszy od drugiego. Nadeszła
oczekiwana chwila. Wszedł książę, dłu-
go i uważnie przyglądał się każdej dziew-
czynie. Kiedy obejrzał wszystkie, ogłosił
swój werdykt, wskazując na biedną pan-
nę jako przyszłą swoją żonę. Podniósł
się krzyk, że wybrał tę, która nie zdołała
wyhodować rośliny. Książę spokojnie
odrzekł: ona jedna wychowała kwiat
uczciwości, który czyni ją godną tronu
cesarzowej. Wszystkie nasiona, które
wam wręczyłem, były jałowe i z żadnego
nie mogło nic wyrosnąć. I to opowiada-
nie próbuję przenieść na grunt naszego
życia politycznego w Polsce i świecie.
Ile to w naszych czasach jest, wyhodo-
wanych tych przysłowiowych „kwiatów”
z jałowych nasion. Mistrzami w rozda-
waniu jałowych nasion dla ludzi,
a zwłaszcza młodzieży, są władni tego
świata, którzy wykorzystując różne mody,
trendy sugerują, że jak będziesz postę-
pował według ich wskazówek, to wyro-
śnie z ciebie piękny „kwiat”. Decydenci
do sterowania zachowań ludzkich posłu-
gują się mediami, które im służą. Pewno
dlatego zarobki w telewizji czy innych
medialnych miejscach są takie wysokie,
aby władający czy mający wpływ, mogli
narzucać z góry określone wymogi i ocze-
kiwali takiego przekazu, jak sobie za-
życzą. Dostęp do mediów dla organiza-
cji katolickich jest ograniczony, a istnie-
jące niezależne media katolickie są
szczególnie atakowane, i prowadzona
jest przeciw nim nagonka w mediach
uzależnionych od władz. Mówi się, kto
ma media ten ma władzę. Dlatego też
taka walka o media. W mediach można
przekazywać zarówno dobre, jak i złe in-
formacje. Przez eter płynący z mediów
można „ustawić” część słuchaczy,
a zwłaszcza takich, którzy nie mają wy-
robionego swojego zdania, narzucić
i wmówić słuchaczom, że „Jałowe na-
siona”, które są propagowane w me-
diach, to najlepsze nasiona i z nich moż-
na wyhodować piękne kwiaty, takie jak
w bajce o przyszłym cesarzu Chin, który
poszukiwał żony. Jednym z przykładów,
którym zechcę się posłużyć to temat abor-
cji. Po Bogu najwyższą wartością jest
życie ludzkie, bez którego nie byłoby ist-
nienia, nie byłoby nas, nie miałby kto czy-
nić ziemię sobie poddaną. Bóg stworzył
ludzi, by się rozmnażali, by napełniali
ziemię i cieszyli się nią, tak jak cieszy się
Bóg z ludzi, niech oni też radują się
z Niego i wypełniają Jego posłannictwo.
Można powiedzieć, że Bóg zasadził
„płodne nasiona”, z których rozmnażają
się ludzie, zapełniając ziemię. Obrona
życia ludzkiego, od zarania dziejów do
czasów współczesnych, jest i była jak naj-
bardziej naturalna. Obecnie siły, które
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Dzień Chorego został ustanowiony
13 maja 1992 r. przez naszego wielkie-
go rodaka błogosławionego Jana Paw-
ła II w 75 rocznicę objawień fatimskich
i 11 rocznicę zamachu na Jego życie.
Dzień Chorego wyznaczono na 11 lute-
go, ponieważ data ta łączy się z pierw-
szym objawieniem Matki Bożej w Lourd
oraz z „Listem Apostolskim Salvifici Do-
loris Ojca Świętego Jana Pawła II do
Biskupów, Kapłanów, Rodzin Zakonnych
i Wiernych Kościoła Katolickiego o Chrze-
ścijańskim Sensie Ludzkiego Cierpienia
[W Rzymie, u Św. Piotra, 11 lutego 1984
roku, w dniu liturgicznego wspomnienia
Matki Bożej z Lourdes, w szóstym roku
Pontyfikatu. Jan Paweł II]”.

Wodo z boku Chrystusowego,
obmyj mnie.
Męko Chrystusowa,
pokrzep mnie.
O dobry Jezu,
wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

Z okazji XX obchodów Świa-
towego Dnia Chorego, po uro-
czystej mszy świętej w Koście-
le Parafialnym w Górnie, odby-
ło się w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji nieco-
dzienne spotkanie w duchu
modlitwy, wspólnej rozmowy,
a nawet zabawy. Możliwość
spotkania ludzi schorowanych,
starszych, często samotnych
uświadamia jak cudownym le-
karstwem jest kontakt z drugim
człowiekiem. Bogaty program
obchodów rozpoczął się od
wspólnej modlitwy, po czym po-
dano posiłek, aby wzmocnić się

przed czekającymi atrakcja-
mi. Oprawę muzyczną spo-
tkania zapewnił Dariusz Ko-
sak z zespołem (Darek – or-
gany i akordeon, Kamil Nie-
miec – skrzypce, Maciej Stec
– gitara i kontrabas, Jakub
Stec – perkusja), który wraz
z Tomaszem Januszewskim
poprowadził również wspól-
ną zabawę. Bardzo ciekawym
elementem programu okazał
się być występ dzieci z Ka-
mienia, które zaprezentowa-
ły kilka tańców towarzyskich
sprawiając w ten sposób
ogromną przyjemność
wszystkim zebranym. Nie-

spodzianką przygotowaną przez dzie-
ci, pod bacznym okiem Tomasza Janu-
szewskiego oraz jego małżonki Małgo-
rzaty, była inscenizacja teatralna opi-
sująca zdarzenia związane z Objawie-
niami Matki Bożej w Lourdes. Obchody
Dnia Chorego w Górnie zakończyły się
Apelem Jasnogórskim.

Organizatorami Dnia Chorego byli

Wstań i idź, twoja wiara cię uzdrowiła
(Łk. 17,19)

Parafialny Zespołu „Caritas” oraz
Szkolne Koła „Caritas”. Sponsorem
tego spotkania była Spółka „Smak”;
zbierano również wolne datki do pusz-
ki „Caritas”.

Tekst i fot. Marek Kida
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W związku ze zmianą administracyjną w sołectwie Górno umieszczamy mapę odzwierciedlającą nowy
podział miejscowości po wprowadzeniu ulic.

GÓRNO

GÓRNO
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Niepañstwowa Szko³a Muzyczna I st.
w Soko³owie Ma³opolskim

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat. Prowadzi-
my naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie,
saksofonie, flecie, klarnecie, trąbce, naukę śpiewu w sekcji
wokalnej i naukę gry na klawiszowych instrumentach elektro-
nicznych (dostępność instrumentów uzależniona od zaintere-
sowania). Uczniowie uczestniczą w indywidualnych lekcjach
gry na instrumencie, grupowych zajęciach teoretycznych
(kształcenie słuchu, audycje muzyczne) i zespołach wokal-
nych lub instrumentalnych. Najmłodsi w ramach zajęć grupo-
wych uczęszczają na rytmikę. Absolwenci otrzymują świadec-
twa potwierdzające uzyskanie wiedzy i umiejętności umożli-
wiających podjęcie dalszej nauki w szkołach muzycznych
II stopnia. Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół artystycz-
nych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Uczniowie Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim aktywnie uczestniczą we wszela-
kiego typu przedsięwzięciach artystycz-
nych w regionie. Najlepsi występują na
konkursach i uroczystych koncertach or-
ganizowanych w naszej placówce lub
zaprzyjaźnionych szkołach muzycznych
w Województwie Podkarpackim. Tym ra-
zem – 25 marca 2012 roku w Sali Wido-
wiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim – odbyły się dwa koncerty
na których wystąpili praktycznie wszyscy

uczniowie. Miały one charakter typowe-
go popisu umiejętności gry i małych
warsztatów muzycznych. Młodzi artyści
z sokołowskiej szkoły muzycznej prezen-
towali wzajemnie przed sobą i rodzica-
mi wybrane utwory z przepracowywane-
go na lekcjach repertuaru. Dzięki takiej
formie mogli zarówno pokazać poczynio-
ne w ramach nauki postępy jak i posłu-
chać kolegów i koleżanek.

Pierwszy koncert odbył się o godzi-
nie 16.00 i wzięli w nim udział uczniowie
sekcji: skrzypiec, gitary, fletu i klawiszo-
wych instrumentów elektronicznych. Na

scenie wystąpiło 35 uczniów, akompa-
niowali: Izabella Potocka (uczennica
NSM II st. w Sokołowie Małopolskim),
Agnieszka Winiarska i Grzegorz Wójci-
kiewicz. Do występu przygotowali swo-
ich podopiecznych nauczyciele: Anna
Wójcikiewicz (klawiszowe instrumenty
elektroniczne), Sebastian Lesiczka (kla-
wiszowe instrumenty elektroniczne, gi-
tara), Agnieszka Winiarska (klawiszowe
instrumenty elektroniczne, flet), Damian
Malec (gitara), Grzegorz Wójcikiewicz
(klawiszowe instrumenty elektroniczne)
i Danuta Wołoszyn (skrzypce). Następny

ZAPISY DO SZKÓ£
MUZYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY
2012/2013

Niepañstwowa Szko³a Muzyczna II st.
w Soko³owie Ma³opolskim

Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych
szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów,
którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia pry-
watnego. Przyjmujemy uczniów w wieku od 12 do 21 roku
życia. Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć dalszą naukę
na wyższych uczelniach artystycznych i pedagogicznych. Szko-
ła wpisana jest do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegó³y rekrutacji

Zapisy przyjmuje dyrektor NSM I i II st. – tel. 604 888 796.
Zgłoszenia na rok szkolny 2012/2013 przyjmujemy do 29 czerw-
ca 2012. Wszystkich kandydatów obowiązuje badanie przy-
datności do kształcenia muzycznego lub egzamin wstępny (dla
kandydatów do szkoły muzycznej II st.). Terminy badania przy-
datności lub egzaminu wstępnego uzgadniamy indywidualnie
z każdym zainteresowanym. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc informujemy, że o przyjęciu do szkoły decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Zachęcamy do rejestracji kandydatów poprzez stronę in-
ternetową pod adresem: www.muzyczna.com.pl

Popisy uczniowskie w NSM I i II st.
w Soko³owie Ma³opolskim
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koncert rozpoczął się o godzinie 18.00.
Wystąpili na nim pianiści, akordeoniści
i uczniowie z sekcji wokalnej. Na drugim
popisie słuchaliśmy 25 uczniów. Zostali
oni przygotowani do prezentacji przez
nauczycieli: Anna Wójcikiewicz (forte-
pian, wokal), Marta Woś-Karczmarz (for-
tepian) i Grzegorz Wójcikiewicz (forte-
pian, akordeon). Obydwa koncerty po-
prowadziła Anna Wójcikiewicz – prezes
Fundacji Wspierania Edukacji Artystycz-
nej w Sokołowie Małopolskim. Nagło-
śnienie przygotował Sławomir Osiniak
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim.

Dla niektórych uczniów występ na
niedzielnym popisie był ważnym spraw-
dzianem przed zbliżającymi się przed-
sięwzięciami artystycznymi. Już wkrótce
wezmą udział w II Przeglądzie Szkół
Muzycznych Fundacji Wspierania Edu-
kacji Artystycznej – Jarosław 2012, któ-
ry odbędzie się 22 kwietnia 2012 roku.
Następną ważną imprezą, na której za-
prezentują się nasi najlepsi będzie
V Festiwal Muzyki Dawnej – Leżajsk
2012 (16 i 17 maja 2012). Już dziś życzy-
my reprezentantom Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie
Małopolskim powodzenia na scenach
Jarosławia i Leżajska.

Grzegorz Wójcikiewicz 12.03.2012 r. w Zespole Szkół w So-
kołowie Młp. odbył się konkurs „Jestem
przedsiębiorczy” organizowany przez
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowo-
ści „KAPITAŁ”. Koło naukowe funkcjonu-
je przy Instytucie Ekonomii i Zarządza-
nia w Państwowej Wyższej Szkole Tech-
niczno – Ekonomicznej w Jarosławiu.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów
z Technikum Handlowego i Technikum
Ekonomicznego.

Do drugiego etapu, który odbędzie się
2 kwietnia br. w Państwowej Wyższej
Szkole Techniczno – Ekonomicznej
w Jarosławiu zakwalifikowały się nastę-
pujący uczniowie z klasy III Technikum
Handlowe i IV Technikum Ekonomiczne:
1. Renata Walicka
2. Iwona Sudoł
3. Magda Nawara
4. Łukasz Wielgosz

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. prowadzi rekrutację na następujące kierunki
kształcenia w roku szkolnym 2012/2013:

I. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (okres nauki 3 lata)
2 oddziały z rozszerzeniami do wyboru przez uczniów od klasy II z języka polskiego,
języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, wiedzy o społe-
czeństwie.

II. TECHNIKUM (okres nauki 4 lata)
Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
Technik teleinformatyk

III.  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (okres nauki 3 lata)
Sprzedawca
Kucharz
Wędliniarz
Mechanik pojazdów samochodowych

Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w sekretaria-
cie szkoły od 14 maja do 1 czerwca 2012 r.

Oferta
edukacyjna

Zespo³u Szkó³
w Soko³owie

M³p.

Konkurs
„JESTEM PRZEDSIÊBIORCZY”

– sukces naszych ekonomistów
i handlowców

5. Joanna Kraska
6. Tomasz Kolano
7. Jolanta Samson
8. Maria Sala
9. Urszula Cisek
10.Karolina Marut

Głównym założeniem konkursu było
umożliwienie młodzieży sprawdzenia
swojej wiedzy, umiejętności i predyspo-
zycji w pytaniach konkursowych, a także
rozwijanie przedsiębiorczego myślenia.
Uczniowie mogli sprawdzić się w roli
przedsiębiorcy działającego w zmienia-
jących się warunkach ekonomicznych
i rynkowych. Konkurs miał na celu wy-
kształcenie wśród młodych ludzi przeko-
nania, że przedsiębiorczym można być
w każdym wieku, realizując swoje pasje
w biznesie i indywidualnie rozwijać się
zawodowo.

Anna Kolano
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Fina³ wojewódzki
z prowadzenia

Przedsiêbiorstwa
Symulacyjnego w ramach

projektu „Szko³a
Kluczowych Kompetencji”

W dniu 17 marca 2012 r. w PCEN
w Rzeszowie odbył się finał wojewódzki
z prowadzenia Przedsiębiorstwa Symu-
lacyjnego w ramach projektu „Szkoła Klu-
czowych Kompetencji” współfinansowa-
nego ze środków UE, uczestniczyło w nim
4 uczniów naszej szkoły wyłonionych
w konkursie wewnątrzszkolnym przepro-
wadzonym przez p. Waldemara Ziemnia-
ka.

Młodzież podejmowała decyzje
o charakterze biznesowym, brała udział
w rozgrywkach i rywalizacji pomiędzy ze-
społami z 10 innych szkół województwa
podkarpackiego, które tworzyły i funkcjo-
nowały w wirtualnym świecie Przedsię-
biorstwa Symulacyjnego „SKK – Skok Ku
Karierze”. Uczniowie we własnej wirtu-
alnej firmie zatrudniali, określali wyso-
kość wynagrodzenia i zwalniali pracow-
ników, nabywali działki budowlane, two-
rzyli zakłady produkcyjne, magazyny
i transport, korzystali z tzw. usług obcych,

kupowali surowce, produkowali i sprze-
dawali wyroby gotowe w ramach prze-
targów, dbali o renomę i wdrażali nowo-
czesne rozwiązania we „własnym” wir-
tualnym przedsiębiorstwie.

Najlepszym zespołem w woj. podkar-
packim okazali się uczniowie z Zespołu
Szkół w Sokołowie Małopolskim: Sudoł
Iwona, Wójcik Artur, Krasoń Tomasz i Gro-
chala Piotr. Uzyskali fenomenalny wynik

sprzedaży niemal 3 krotnie przewyższa-
jący wynik drużyny, która zajęła drugie
miejsce. Uczniowie za etap wewnątrzsz-
kolny otrzymali cyfrowe aparaty fotogra-
ficzne wraz z kartą pamięci, natomiast za
etap wojewódzki multimedialne tablety.

Życzymy sukcesów na etapie mię-
dzywojewódzkim, który odbędzie się
w Lublinie.

Waldemar Ziemniak

Konkurs
„Najlepszy ekonomista”
w szkole gimnazjalnej”

i „Najlepszy ekonomista
w Zespole Szkó³

w Soko³owie M³p.”

07.03.2012 r., 09.03.2012 r. i 21.03.
2012 r. w Zespole Szkół im. Św. St. Kost-
ki w Kamieniu, Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. oraz Gmin-
nym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Raniżowie w ramach projektu „Inku-
bator Wiedzy Ekonomicznej II „ odbył
się konkurs „Najlepszy ekonomista”
w szkole gimnazjalnej”.

Natomiast 23.03.2012 r. odbył się
konkurs „Najlepszy ekonomista w Ze-
spole Szkół w Sokołowie Młp.” W kon-
kursach brała udział młodzież uczest-
nicząca w szkoleniach „Narodowy
Bank Polski” oraz „Euro” w ramach pro-
jektu Inkubator Wiedzy Ekonomicz-
nej III.

Uczestników konkursu było 80 osób
(56 osób młodzież szkół gimnazjal-
nych, 24 uczniów z Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. z Technikum Handlo-
wego i Technikum Ekonomicznego).

Anna Kolano
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Młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp. z Technikum Ekonomicznego, Tech-
nikum Handlowego, Technikum Kucharz,
Technikum Informatycznego i Technikum
Elektronicznego bierze udział w bezpłat-
nych kursach zawodowych organizowa-
nych w ramach projektu „Z wiedzą do
lepszej przyszłości” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Priorytet IX, Działanie 9.2.

W roku szkolnym 2011/2012 w kur-
sach uczestniczy 70 uczniów/uczennic.
Młodzież mogła wybrać sobie następu-
jące kursy:
• Kurs kelnerski,
• Kurs Asystent w dziale administracji,
• Kurs Edycja w programie Photoshop,
• Kurs obsługi kasy fiskalnej,
• Kurs małej księgowości,
• Kurs Grafika wektorowa w programie
Corel Draw,
• Kurs Komputer PC w środowisku sie-
ciowym.

Poszczególne kursy trwają od stycz-
nia do czerwca 2012 r.
• 8.02, 25.02.2012 r. w Zespole Szkół
w Sokołowie Młp. odbył się Kurs zawo-
dowy – Edycja w programie Photoshop
w ramach projektu „Z wiedzą do lepszej
przyszłości” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX, Działanie 9.2. W kursie wzię-
ło udział 12 uczniów/-ennic. Lista
uczniów biorących udział w kursie: Jo-
anna Kraska, Dec Patryk, Grochala Piotr
Paweł, Nowak Maciej, Rzeszutek Mate-
usz, Psiuch Marcin, Baumgart Karolina,
Bałut Ewelina, Konrad Biały, Chorzępa
Tomasz, Matuła Patryk, Olszowy Kamil.
• 18.02, 25.02.2012 r. w Zespole Szkół
w Sokołowie Młp. odbył się Kurs obsługi
kasy fiskalnej w ramach projektu
„Z wiedzą do lepszej przyszłości” współ-
finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Priorytet IX, Działa-
nie 9.2.W kursie wzięło udział 12 ucz-
niów/-ennic. Lista uczniów, którzy udział
biorą w kursie: Cisek Urszula, Ewelina
Kania, Kolano Tomasz, Marut Karolina,
Nowakowska Aneta, Ślusarczyk Rafał,
Watras Anna, Wielgosz Łukasz, Wilk Ka-
mila, Drapała Katarzyna, Łuszczki Ga-
briela, Woś Wioletta.
• 24.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03.
2012 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
odbył się Kurs asystent w dziale admini-
stracji w ramach projektu „Z wiedzą do
lepszej przyszłości” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Priorytet IX, Działanie 9.2.W kursie

wzięło udział 12 uczniów/-ennic. Lista
uczniów biorących udział w kursie: Ro-
dzeń Wioleta, Maria Sala, Spieczny Ewe-
lina, Stec Agnieszka, Sudoł Iwona, Woś
Natalia, Elżbieta Pełka, Łuszczki Gabrie-
la, Socha Iwona, Sondej Magdale-
na, Woś Łucja, Woś Wioletta.
• 24.02, 03.03, 10.03, 17.03,
24.03.2012 r. w Zespole Szkół w So-
kołowie Młp. odbył się Kurs zawo-
dowy – Komputer PC w środowisku
sieciowym w ramach projektu
„Z wiedzą do lepszej przyszłości”
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX, Działanie 9.2. W kursie
wzięło udział 12 uczniów/-ennic.
Lista uczniów biorących udział
w kursie: Biały Konrad, Chrzępa Tomasz,
Konior Krystian, Malec Damian, Olszo-
wy Kamil, Małysa Krzysztof, Sarzyński

Adam, Krzanowski Dominik, Madej Piotr,
Sądej Marcin, Sudoł Damian, Falandys
Paweł.

• 10.03, 17.03, 24.03.2012 r. w Zespo-
le Szkół w Sokołowie Młp. odbył się Kurs
zawodowy – Komputer PC w środowi-
sku sieciowym w ramach projektu
„Z wiedzą do lepszej przyszłości” współ-

finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Priorytet IX, Działanie
9.2. W kursie wzięło udział 12 uczniów/-
ennic. Lista uczniów biorących udział
w kursie: Bęben Kamil, Czerepak Eweli-
na, Drapała Katarzyna, Dudzik Kamil, Dul
Dorota, Miazga Renata, Kuryś Jakub,
Łuszczki Gabriela, Tasior Karolina, Woś
Wioletta, Pełka Elżbieta, Woś Łucja.

Młodzież za udział w poszczególnych
kursach otrzyma certyfikaty uczestnictwa.
W najbliższym czasie (lipiec 2012) mło-

dzież weźmie udział w praktykach zawo-
dowych i wakacyjnych wizytach studyj-
nych w przedsiębiorstwach. Projekt re-

alizowany w Zespole Szkół w Sokołowie
Młp. cieczy się dużym zainteresowaniem
wśród młodzież Technikum.

Anna Kolano

Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu
„Z wiedz¹ do lepszej przysz³oœci”
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I Ogólnoszkolnemu
Konkursowi „Czytamy
lektury”, który odby³ siê

19 marca 2012 r.
w Zespole Szkó³

w Soko³owie M³p.,
przyœwieca³o has³o:

Wszystko,
co we mnie dobre

zawdziêczam
ksi¹¿ce

Ciekawa lekcja
dla gimnazjalistów

z chemii

Dnia 13 marca odbyła się lekcja po-
kazowa z chemii dla zainteresowanych
przedmiotem gimnazjalistów. Temat lek-

cji: „Czary czy nauka” miał na celu wzbu-
dzić ciekawość uczniów i chęć do na-
ukowego wyjaśnienia tajemnic obserwo-
wanych „magicznych” przemian che-
micznych. W pokazie uczestniczyli
uczniowie klas pierwszych, drugich i trze-
cich gimnazjów w Sokołowie Młp. i Gór-
nie.

Podczas lekcji p. mgr inż. Anna Smo-
tryś – nauczyciel chemii przedstawiła sie-

dem doświadczeń o tajemniczo brzmią-
cych tytułach:
• Wywoływanie dżina.
• Czy 1+1 zawsze równa się 2?
• Chemiczna tęcza.
• Rozpuszczalny metal.
• Niebezpieczny kret.
• Pasta do zębów dla słonia.
• Chemiczny ogród.

Po każdym doświadczeniu szczegó-
łowo omówiono przyczyny obserwowa-
nych zjawisk. Wykład prowadzono wy-
korzystując możliwości tablicy interaktyw-
nej dodatkowo wzmacniając wizualiza-
cję omawianych problemów.

Prezentowane doświadczenia poru-
szały następującą tematykę:
• wpływ katalizatora i odczynu środo-
wiska na przebieg reakcji chemicznej,
• zastosowanie chromatografii bibuło-
wej do analizy i rozdziału mieszanin,
• zachowanie się metali aktywnych
w wodzie,
• niebezpieczne dla zdrowia środki
czyszczące,
• zachowanie się soli metali ciężkich
w szkle wodnym.

Anna Smotryś

Konkurs został zorganizowany dla
uczniów klas maturalnych liceum i tech-
nikum z języka polskiego. Celem kon-
kursu było rozbudzenie zainteresowań
czytelniczych, sprawdzenie stopnia zna-
jomości lektur, rozwijanie umiejętności
jasnego i precyzyjnego wypowiadania
się, a także kształcenie umiejętności
wyrażania własnych opinii i właściwego
ich argumentowania.

Laureatkami konkursu zostały nastę-
pujące uczennice:
- I miejsce – Justyna Bednarz IIIBLO

- II miejsce – Andżelika Kościółek IIIALO
- III miejsce – Justyna Magdalena Sabat
IIIBLO

Po konkursie nauczyciel wśród ucz-
niów klas maturalnych przeprowadził
debatę Dlaczego warto czytać książki?

Uczniowie doszli do następujących
wniosków:
- czytanie rozwija wyobraźnię i pozwala
spojrzeć na świat z innej strony,
- czytając książki utrwalamy zasady pi-
sowni, zapamiętując trudniejsze wyrazy,

- zwroty zawarte w książkach wzboga-
cają nasze słownictwo, poprzez stoso-
waną w nich terminologię,
- książki przekazują wiedzę o świecie,
uczą i kształtują nasza postawę wzglę-
dem drugiego człowieka,
- czytanie książek uczy logicznego my-
ślenia, szukania związku między zjawi-
skami, a także wyciągania wniosków.

Stąd wniosek końcowy, że warto czy-
tać książki...

Renata Kotula
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Ciekawe lekcje dla gimnazjalistów z historii

2 marca 2012 roku po raz drugi w naszej szkole odbyła się lekcja dla uczniów
gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Pierwsze
takie spotkanie z historią średniowiecza miało miejsce 24 lutego 2012 roku. Ucznio-
wie klasy III A LO – Daniel Sobota i Marcin Jaskot, którzy należą do grupy rekonstruk-
cyjnej (Drużyna Grodu Horodna) zaprezentowali młodzieży repliki strojów i uzbroje-
nia z czasów Bolesława Chrobrego. Opowiedzieli im o pożywieniu i głównych zaję-
ciach ludzi żyjących w XI wieku. Chętni gimnazjaliści mogli przymierzyć stroje i wy-
próbować ekwipunek średniowiecznego woja (kolczugę, tarczę, hełm, łuk i miecz).

Agata Jaskot

VII EDYCJA
OLIMPIADY

Z
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

– ELIMINACJE
OKRÊGOWE

Spośród ponad 19 tysięcy zawodni-
ków zgłoszonych do VII edycji Olimpiady
Przedsiębiorczości z naszej szkoły do
eliminacji okręgowych zostały zakwalifi-
kowane dwie uczennice z klasy IV C
Technikum Ekonomiczne. Przechodząc,
więc do II etapu Iwona Sudoł i Renata
Walicka 1 marca br. uczestniczyły w eli-
minacjach okręgowych olimpiady, które
odbyły się w Krakowie. Uczestnictwo
w olimpiadzie wymagało od naszych za-
wodniczek wykazania się na teście do-
skonałą znajomością zagadnień z zakre-
su przedsiębiorczości, ekonomii, finan-
sów i zarządzania oraz orientacją w bie-
żących wydarzeniach gospodarczych.
Szereg pytań testowych dotyczył też te-
gorocznego hasła przewodniego Olim-
piady, które brzmi: „Społeczna odpowie-
dzialność biznesu”.

Celem Olimpiady jest promowanie
wiedzy z zakresu ekonomii oraz rozbu-
dzanie i wzmacnianie wśród młodzieży
postaw i zachowań przedsiębiorczych.
W minionych sześciu edycjach wzięło
udział łącznie ponad 100 000 uczniów.

Renata Woś

Konkurs na prezentacjê
multimedialn¹

nt. „¯ycie i dzia³alnoœæ
naukowa Marii

Sk³odowskiej-Curie”
Rozstrzygnięto wyniki szkolnego kon-

kursu na prezentację multimedialną na
temat: „Życie i działalność naukowa Marii
Skłodowskiej-Curie”.

W konkursie udział wzięło dziewię-
cioro uczniów naszej szkoły:
Magdalena Dolecka  z klasy I A LO
Katarzyna Rembisz  z klasy I A LO
Justyna Gumieniak  z klasy I A LO
Aneta Cisło  z klasy I B LO
Mateusz Rosół  z klasy I AT
Karolina Baumgart  z klasy I BT
Łukasz Sworst  z klasy II ALO
Tomasz Waberski  z klasy II AT
Monika Kot  z klasy II B LO

Wyniki konkursu:
I miejsce – Justyna Gumieniak I A LO
II miejsce – Monika Kot II B LO
III miejsce – Aneta Cisło I B LO

Gratulujemy zwycięzcom!
Anna Smotryś

VII Podkarpackie Targi Edukacyjne

27 lutego br. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w VII Podkarpackich Tar-
gach Edukacyjnych EduSalon. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 100
wystawców reprezentujących renomowane uczelnie z kraju i z zagranicy.

W bogatej ofercie edukacyjnej każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie, a nie-
zdecydowani mogli skorzystać z porad psychologów i doradców zawodowych
z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie. Po zwiedzeniu
targów młodzież wzięła udział w warsztatach przygotowujących do egzaminu matu-
ralnego z matematyki na temat „Matematyczne co nie co, czyli o rozwiązywaniu
zadań maturalnych”.

Magdalena Gajerska-Kozak
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21.02.2012 r. odbył się Szkolny Kon-
kurs Wiedzy o działalności normalizacyj-
nej Polskiego Komitetu Normalizacji.
Konkurs został zorganizowany przez
p. Annę Kolano, p. Renatę Woś – nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych ekono-
micznych. W konkursie wzięło udział 23

uczniów z klasy III Technikum Handlo-
wego, IV Technikum Ekonomicznego.
Uroczyste rozdanie nagród połączone
z wykładem na temat normalizacji odby-
ło się 23 lutego 2012 r. Wykład został
wygłoszony przez przedstawiciela PKN.

Celem konkursu było:

•  Zapoznanie się z podstawowymi za-
gadnieniami o normalizacji.
•  Zdobycie wiedzy nt. zadań Polskiego
Komitetu Normalizacji.
•  Znaczenie Polskiej Normy.

W konkursie przyznano 3 pierwsze
miejsca i 3 wyróżnienia:
I miejsce – Renata Walicka
II miejsce – Iwona Sudoł
III miejsce – Joanna Kraska
Wyróżnienia – Maria Sala, Agnieszka
Stec, Magdalena Nawara.

Udział młodzieży w konkursie rozsze-
rzył wiedzę z zakresu normalizacji i dzia-
łalności PKN. Wiadomości wdrażane
w procesie kształcenia przełożą się na
rozwój świadomości potencjalnych (przy-
szłych) przedsiębiorców i pracowników.

Nagrody za udział w konkursie zo-
stały ufundowane przez Polski Komitet
Normalizacji.

Anna Kolano

29.02.2012 r. i 21.03.2012 r. odbyło
się szkolenie w Zespole Szkół im. Świę-
tego St. Kostki w Kamieniu oraz
22.02.2012 r. i 07.03.2012 r. w Gminnym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżo-
wie w ramach projektu „Inkubator Wie-
dzy Ekonomicznej III” finansowanego
przez Narodowy Bank Polski. Młodzież
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp. w szkoleniu brała udział
22.02.2012 r., 24.02.2012 r., 07.03.
2012 r. i 09.03.2012 r. Realizatorem pro-
jektu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
Projekt jest wdrażany przez p. Renatę
Woś i p. Annę Kolano. Warsztaty w ra-
mach projektu prowadzone były przez
p. Renatę Woś. Młodzież z gimnazjum wzię-
ła udział w pierwszej fazie realizacji projek-
tu są to szkolenia. Tematyka szkoleń:
Szkolenie luty 2012 r. – „Bank central-
ny – Narodowy Bank Polski”. „Banki
komercyjne”
• Historia bankowości centralnej
w Polsce.
• Podstawowe funkcje NBP. Polityka
monetarna NBP.
• Kreacja pieniądza.
• Numizmatyka.

• Rola banków komercyjnych w gospo-
darce.
• Konta bankowe dla nastolatków, kry-
teria wyboru. Karty płatnicze.
• Podstawowe rodzaje lokat banko-
wych. Opłacalność lokat bankowych.
• Bezpieczeństwo depozytów: gwa-
rancje, nadzór bankowy.
Szkolenie marzec 2012 r. – „Banki ko-
mercyjne” – „EURO”.
• Kredyty bankowe dla ludności. Kre-

dyty bankowe dla przedsiębiorstw.
• Koszty i korzyści wprowadzenia
EURO w Polsce.
• Strategia wejścia do strefy EURO.
• Funkcjonowanie Eurosystemu.

Podczas szkolenia młodzież posze-
rzyła swoją wiedzę w zakresie podsta-
wowych pojęć ekonomicznych oraz za-
pozna się z zagadnieniami związanymi
z bankowością.

Anna Kolano

Uroczystoœæ wrêczenia nagród przez PKN zwyciêzcom
Szklonego Konkursu Wiedzy o dzia³alnoœci normalizacyjnej

Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p.

Szkolenia
w ramach projektu
„Inkubator Wiedzy
Ekonomicznej III”
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W bieżącym roku szkolnym Zespół
Szkół Nr 1 w Nienadówce organizuje
konkurs techniczny pn.: „Mały człowiek
– wielki wynalazek”. Jest to konkurs tech-
niczny, na który zgłaszane są prace mo-
delowo-konstrukcyjne, mające charakter
działających urządzeń (modeli) różnego
przeznaczenia z zakresu następujących
dziedzin oraz ich połączeń: mechaniki,
elektroniki, elektrotechniki. Główne cele
konkursu to: inspirowanie aktywności
twórczej, motywowanie uczniów do pra-
cy samokształceniowej, rozwijanie zdol-
ności twórczego myślenia technicznego,
uaktywnianie i poszerzanie zaintereso-
wań młodzieży zagadnieniami z zakre-
su nauk technicznych – inspiracja do
wyboru zawodu, osiąganie satysfakcji

z realizacji własnych pomysłów. Patro-
nem medialnym naszego konkursu jest
Radio Rzeszów.

Zapraszamy firmy i instytucje do sko-
rzystania z niepowtarzalnej okazji i włą-
czenia się w tę niecodzienną inicjatywę
promującą twórczość uczniów – przy-
szłych konstruktorów. Wierzymy, że po-
moc Państwa firm umożliwi nam zrealizo-
wanie zamierzonych inicjatyw i będzie
wkładem w rozwój i edukację młodych
twórców. Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wsparcie drobnymi nagrodami (np.: fir-
mowe gadżety). W zamian oferujemy re-
klamę firmy na stronie internetowej szko-

ły: http://www.zs1-nienadowka.pl i na pla-
katach kolejnych edycji konkursu. Nagro-
dy (firmowe gadżety) można przesłać na
adres Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce
z dopiskiem „Konkurs Techniczny”.

Bliższe informacje na temat „Konkur-
su” można uzyskać w sekretariacie szko-
ły pod numerem tel. (017) 771 23 19, jak
również na stronie internetowej http://
www.zs1-nienadowka.pl/konkurs_
tech.php. Wszelkie pytania można kie-
rować również pod adres e- mail:
zs1_nka@wp.pl, ew. marta@dymek.eu,
joannaszwaja@op.pl.

Marta Dymek

WYRÓ¯NIENIE W KONKURSIE
Witryna naszej szkoły niedawno obchodziła roczek, a już otrzyma-

ła wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie pn. „Witryna interneto-
wa mojej szkoły” w kategorii gimnazja.

Jest to konkurs organizowany przez Podkarpackie Centrum Edu-
kacji Nauczycieli w Rzeszowie – we współpracy z Międzynarodowymi
Targami Rzeszowskimi i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Celem Konkursu jest promocja szkół i placówek oświatowych wo-
jewództwa podkarpackiego, ich historii, dorobku i osiągnięć, poprzez
ukazanie zgłoszonych witryn internetowych. Konkurs daje okazję do

pokazania talentu i wiedzy
młodych uzdolnionych
uczniów oraz ich umiejęt-
ności pracy indywidualnej
i zespołowej.

Z danej szkoły mogła
być zgłoszona jedna witry-
na internetowa.

Jesteśmy zgranym ze-
społem, który interesuje się
tworzeniem stron interneto-
wych, projektowaniem gra-

fiki komputerowej oraz programowaniem aplikacji bazodanowych. Ko-
rzystamy z takich technologii jak: HTML, XHTML, PHP, CSS, Flash, My-
SQL. W skład naszego zespołu wchodzi dwóch uczniów II klasy gimna-
zjum: Jan Mełech i Konrad Morawski oraz opiekun – Marta Dymek.

Dołożymy wszelkich starań, aby za rok zająć wyższe miejsce.
Marta Dymek

„Ma³y
cz³owiek –

wielki
wynalazek”
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Poezja Jana Brzechwy i Juliana Tuwima od lat „uczy, bawi
i wychowuje” najmłodsze pokolenia Polaków. Pełne humoru
oraz wartości wychowawczych wiersze są lubiane przez przed-
szkolaków i uczniów młodszych klas. Aby jeszcze bardziej je
spopularyzować i zaciekawić nimi najmłodszych uczniów na-
szej szkoły wychowawczynie klas pierwszych Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce zorganizo-
wały Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 0 – III. Celem kon-
kursu było budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka pol-
skiego, prezentacja recytatorskich i aktorskich uzdolnień
uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs przebiegał w II etapach. W pierwszym, nauczycie-
le uczący w poszczególnych klasach wytypowali po dwóch
uczestników, którzy 21 marca o godzinie 900 przystąpili do dru-
giego etapu – eliminacji szkolnych. Każdy z dwunastu uczest-

„Jasia i Małgosię” znamy wszyscy od
najmłodszych lat w oryginalnej wersji
braci Grimm. Natomiast wersja napisa-
na przez Jana Brzechwę ma całkowicie
inny klimat. Stąd też 8 marca w naszym
przedszkolu odbyło się przedstawienie
bajki pt. „Jaś i Małgosia”. Przygotowali
je uczniowie klasy III szkoły podstawo-
wej na działającym kółku artystycznym,
które prowadzi w naszej szkole pani Ad-
riana Zagaja-Baniak.

Uczniowie ćwiczyli swoje role z wiel-
kim zaangażowaniem. Prace nad przed-
stawieniem trwały dwa miesiące, w tym

Szkolny Konkurs Recytatorski „Tuwim i Brzechwa
dzieciom” w Zespole Szkó³ Nr 1 w Nienadówce

ników prezentował jeden dowolny utwór poetycki Jana Brze-
chwy lub Juliana Tuwima. Recytatorów oceniała Komisja Kon-
kursowa w składzie: p. Dyrektor Anna Grzebyk, p. Barbara Ko-
łodziej i p. Iwona Słobodzian. Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników i naradzie przewodnicząca komisji ogłosiła na-
stępujące wyniki:
I miejsce – Aleksandra Jedynak, klasa Ib, wiersz „Kotek”
Patrycja Biernat, klasa 0b, wiersz „Kaczka Dziwaczka”
II miejsce – Weronika Trzeciak, klasa Ia, wiersz „Żuk”
Aleksandra Ożóg, klasa Ia, wiersz „Kwoka”
III miejsce – Martyna Drapała, klasa II, wiersz „Samochwała”
Aleksandra Chorzępa, klasa III, wiersz „Sowa”.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
a pozostali uczestnicy dyplomy wyróżnienia i drobne upominki.

Maria Falandys, Teresa Płoszaj

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W PRZEDSZKOLU
czasie mali aktorzy przy pomocy wycho-
wawczyni wykonali także potrzebne re-
kwizyty oraz oprawę plastyczną. Nato-
miast rodzice uczniów uszyli piękne stro-
je, które ubarwiły występ dzieciom.

Gra uczniów, kolorowe przebrania
oraz dekoracje przyciągnęły uwagę dzie-
ci, które z dużym zainteresowaniem oglą-
dały spektakl. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszył się strój wilka. Na zakoń-
czenie uczniowie wykonali piosenkę.
Całe spotkanie zakończyło się gromkimi
brawami, a na twarzach maluchów wi-
dać było uśmiech i zadowolenie.

Przygotowujemy już kolejne przed-
stawienie, gdyż w naszej szkole od lat
tradycją jest, że starsi uczniowie przygo-
towują przedstawienia teatralne dla
młodszych. Dzięki temu bajki stają się
dzieciom bliższe i bardziej zrozumiałe,
a nauka z nich płynąca na dłużej pozo-
staje w ich pamięci.

Adriana Zagaja-Baniak

Obsada aktorska: Narrator – Krzysiek Maziarz,
Małgosia – Dominika Kołodziej, Jaś – Maciek
Krzanowski, Mama – Karolina Krzanowska, Cza-
rownica – Ola Chorzępa, Wilk – Konrad Daniel.
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8 marca – niemal każdy kojarzy tę wyjątkową datę. W tym
dniu świętują wszystkie kobiety. W Zespole Szkół Nr 1 w Nie-
nadówce każdego roku z tej okazji uczniowie przygotowują
akademię. To najlepsza okazja, by złożyć wszystkim paniom
życzenia i podziękować za to, że po prostu są.

W tym roku przygotowali ją uczniowie klasy V i VI oraz III
szkoły podstawowej pod opieką Pana Bogdana Putyły i Pani
Małgorzaty Sondej. Wszystkie obecne na sali kobiety, zarów-
no te małe, jak i duże czuły się wyjątkowo, słysząc piękne
wiersze i piosenki, płynące z głębi serca.

Po akademii miała swój debiut sceniczny szkolna grupa
kabaretowa „Nieogarnięci”, działająca w ramach innowacji
pedagogicznej. Historia grupy jest bardzo krótka, gdyż po-

wstała ona dopiero w tym roku szkolnym. Jej innowacyjny
charakter polega na tym, że łączy w sobie wiedzę i umiejęt-
ności z trzech przedmiotów: języka polskiego, j. angielskie-

WIOSNA, ACH TO TY!

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to Ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty.

P i e r w s z y
dzień wiosny od
wieków miał dla
l u d z k o ś c i
ogromne zna-
czenie. Data 21
marca jest trady-
cyjnie uważana
za koniec mrocz-
nej, groźnej zimy,
a początek no-
wego, pięknego,
pełnego nadziei
roku. Jest więc
dniem magicznym i wyjątkowym.

W Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce
w pierwszy dzień wiosny panowała niezwy-
kła atmosfera. W godzinach od 10. 30 do 12.
30 na sali gimnastycznej zgromadzili się
uczniowie klas IV –VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum, by wspólnie powitać nadchodzącą
wiosnę. Wybrani nauczyciele specjalnie na te
okazję przygotowali quizy i zabawy. Odbył się

ŒWIÊTO KOBIET

go i informatyki. Uczniowie wchodzący w skład gru-
py piszą scenariusze, poznają nowe słownictwo
z języka angielskiego, uczą się obsługi sprzętów
i programów komputerowych, a przede wszystkim
dobrze się bawią i poznają nawzajem. Zajęcia ta-
kie bardzo korzystnie wpływają na relacje interper-
sonalne, uczą dystansu do siebie i do innych, uod-
parniają na stres, związany z publicznym wystę-
pem.

Z okazji Dnia Kobiet grupa „Nieogarnięci” zapre-
zentowała dwa krótkie skecze, ukazujące rolę kobie-
ty w codziennym życiu. Występ dostarczył wszystkim
dobrej zabawy. Uroczystość przebiegła w miłej, we-
sołej atmosferze, a wszystkie kobiety z Zespołu Szkół

Nr 1 w Nienadówce poczuły się w tym dniu potrzebne i doce-
nione.

B. Kołodziej

m.in. konkurs na najfajniejszą
wiosenną fryzurę i najpiękniej-
szy wiosenny plakat, miał miej-
sce quiz przyrodniczy i wyścig
z balonami.

Pomysł, by w ten sposób
uczcić pierwszy dzień kalendarzo-
wej wiosny okazał się świetny. Za-
bawa była wyśmienita, a ucznio-
wie zrozumieli, że w tym dniu nie
warto wagarować, skoro w szko-
le czeka na nich tyle atrakcji.

B. Kołodziej
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CZĘŚĆ PIĄTA

Konflikty na linii R.s.m. – nauczyciel, trudny czas
początku I wojny światowej (1914-1915)

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

W dniu 14 maja 1914 r. odbyło się
kolejne w tym roku posiedzenie Rady
szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp.
O.P.). Wzięli w nim udział: przewodniczą-
cy R.s.m. Franciszek Ciupak oraz człon-
kowie tego organu: Piotr Chorzępa i Jó-
zef Surowiec, a także nauczyciel – Wła-
dysław Adamczyk. Powodem zwołania
posiedzenia był konflikt pomiędzy R.s.m.,
a nauczycielem, który ni stąd ni zowąd
wybuchnął na wiosnę tegoż roku. Konflikt
spowodowała pochopna decyzja Adam-
czyka, który postanowił część gruntu
szkolnego, który był przeznaczony na pole
dla nauczyciela – wynająć jako pastwi-
sko „na lato”. Zapewne wynajął je jakiś
miejscowy chłop za opłatą, tyle że ta opłata
wszystko na to wskazuje miała trafić do
kieszeni nauczyciela, to zaś spowodowa-
ło silny protest R.s.m. Na posiedzeniu
z 14 maja, omawiano więc „sprawę na-
prawy gruntu szkolnego, będącego czę-
ścią inwentarza, a zatem nie własnością
nauczyciela”. Przewodniczący Ciupak
oraz Piotr Chorzępa, polecili Adamczy-
kowi uprawiać pole własnym kosztem, na
co nauczyciel się nie zgodził i zdecydo-
wanie zaoponował, stwierdzając nie bez
słuszności, że owe pole, „bez większego
nakładu, niezdatne jest pod uprawę”.
Wszystko na to wskazuje, że teren owego
pola znajduje się dziś w obrębie stadionu
przy ZS w Trzebusce i dopiero podczas
prac odwadniających przy budowie sta-
dionu uporano się z problemem podcho-
dzenia sporej ilości wody gruntowej – to
zaś na wiosnę powodowało powstawa-
nie nieraz i grzęzawiska. Przesadna i su-
rowa reakcja R.s.m., spowodowana była
jednak samowolą nauczyciela i próbą
zmuszenia go, by zajął się rozwiązaniem
problemu pola należącego do szkoły.
Ostatecznie obie strony zmuszone były
pójść póki co na kompromis, stąd w pro-
tokole znalazło się krótkie stwierdzenie:

„Ponieważ nauczyciel na powyższe
żądania nie mógł się zgodzić, Rada szk.
miejscowa z braku funduszów, odłożyła
przekopanie rowu na gruncie szkolnym
na później. Na tem posiedzenie zamknię-
to.”

Kompromis ów nie rozwiązywał tej
sprawy, a obustronny niesmak pozostał,
co prowokowało kolejne nieporozumie-
nia. Zapewne ten niesmak odbił się i na
podpisach pod protokołem, bo gdy niepi-
śmienny Józef Surowiec złożył pod nim

charakterystyczny „krzyżyk”, nauczyciel
obok dopisał:

„x podpisał za Józefa Surowca
Adamczyk Wł.”
Dotąd takie podkreślanie analfabety-

zmu w protokołach nie było praktykowa-
ne.

Konflikt narastał. Podczas kolejnego
posiedzenia R.s.m. z 24 czerwca 1914 r.,
w którym uczestniczyły te same osoby co
uprzednio, atmosfera była równie gorą-
ca. Zaczęło się dość niewinnie. Nauczy-
ciel Adamczyk zgłosił wniosek dotyczący
„nagród pilności dla dzieci z okazji koń-
czącego się roku szkolnego.” Szybko się
okazało, że R.s.m. nie dysponowała od-
powiednimi środkami na ten cel, więc nic
w tej sprawie nie uchwalono. Atmosfera
jednak wyraźnie zgęstniała. Tym bardziej,
że drugą z kolei sprawą było złożenie
urzędu sekretarza R.s.m. przez nauczy-
ciela, a to (zapis według oryginalnej pi-
sowni – przyp. O.P.):

(...) z powodu, iż Przewodniczący
mimo kilkakrotnego wezwania, nie zwró-
cił zabranej Książki Kasowej, którato
Książka ma być stale w Kancelaryi szkol-
nej, a kontrolę przeprowadza R. szk.
miejsc. na posiedzeniu. Wniosek ustąpie-
nia sekretarza przyjęto.

Nadto nauczyciel zażądał od Prze-
wodniczącego wyjaśnienia, na jaki cel
użyto 100 K (100 koron – przyp. O.P.), prze-
znaczony na zapomogę dla biednych
dzieci, naco odpowiada Przewodniczą-
cy, że uczyni to, odnosząc się do ck. Rady
szk. okręgowej (cesarsko – królewskiej
Rady Szkolnej Okręgowej w Rzeszowie –
przyp. O.P.). Na tem posiedzenie zamknię-
to.”

Nie wiemy dziś na co przewodniczą-
cy R.s.m. przeznaczył owe spore środki
finansowe i czy w ogóle odpowiednie pi-
smo do Rady Szkolnej Okręgowej wysto-
sował (zaognienia stosunków R.s.m.
w stosunku do instytucji odgórnych póź-
niej nie widać). Nie wiemy też, czy pyta-
nie nauczyciela kryjące w sobie zarzut
było zasadne. W podpisach pod protoko-
łem widać jednak zdenerwowanie i fru-
strację Adamczyka, który utrwalił swoją
godność w niezwykle zamaszysty i pełny
„esów floresów” sposób. Dodatkowo też,
po raz kolejny zaświadczył analfabetyzm
członka R.s.m. Surowca – zaznaczając, iż
podpis złożył za niego osobiście.

Trudno powiedzieć jak dalej potoczy-

ła by się współpraca obu stron. Zaledwie
4 dni po powyższym posiedzeniu, Gaw-
ryło Princip dokonał zamachu na parę
arcyksiążęcą w Sarajewie, to zaś w koń-
cu lipca 1914 r. doprowadziło do wybu-
chu I wojny światowej. Na kolejnym po-
siedzeniu R.s.m. w Trzebusce Adamczy-
ka nie było. Albo zrezygnował z posady,
albo R.s.m. doprowadziła do jego odej-
ścia...albo wybuch zawieruchy wojennej,
wciągnął skonfliktowanego nauczyciela
w szeregi c.k. armii. Fakt faktem, w Trze-
busce słuch o nim z biegiem czasu za-
ginął. Jego odejście miało dla uczniów
w Trzebusce brzemienne skutki: oznacza-
ło bowiem powrót do stanu kadrowego
nauczycieli sprzed 1914 r. (czyli szkoły
prowadzonej przez jednego nauczycie-
la), a sytuacja ta miała się jeszcze długo
później nie zmienić.

W posiedzeniu z 15 sierpnia 1915 r.
wzięli udział: przewodniczący Ciupak,
członkowie R.s.m.: Józef Surowiec, Piotr
Chorzępa oraz nauczycielka Adela
Szczepańska. Tym razem po nerwowych
poprzednich posiedzeniach, to odbyło się
w dość sielankowym zwłaszcza jak na
czasy wojny nastroju. Powodem takiego
nastroju było powiadomienie, które wy-
stosowała Rada Szkolna Krajowa we
Lwowie. Pismo to poprzez Radę Szkolną
Okręgową w Rzeszowie ostatecznie do-
tarło do Trzebuski. Informowało ono, iż
naczelny organ oświatowy gotów jest przy-
znać pewną kwotę, tytułem bezzwrotne-
go zasiłku z Funduszu Szkolnego Krajo-
wego. Pieniądze te miały być przezna-
czone, na „pokrycie wydatków resztare-
acyjnych (restauracyjnych – przyp. O.P.)
jednej szali szkolnej w Trzebusce.” W tej
sytuacji postanowiono natychmiast zare-
agować i przygotować plan wydatków ta-
kiegoż remontu. Tak R.s.m. uchwaliła za
odpowiednią kwotę: przestawienie pie-
ca i dokupienie cegły i wapna – 50 K, pra-
ca murarza i bielenie ścian – 27 K, wpra-
wienie 14 szyb do okien (każda po 1 K) –
14 K, mycie ławek i podłogi – 9 K. Razem
dawało to dokładnie kwotę 100 K, co po-
zwala sądzić, iż na właśnie taką sumę ów
zasiłek określono. Zapewne plan takiego
zestawienia finansowego konsultowano
z fachowcem, w tym przypadku głównie
z murarzem (ewentualnie zdunem). Fa-
chowcem tym mógł być podpisany pod
protokołem Wojciech Ożóg. Należy przy-
puszczać, że on też podjął się wykonania
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planowanych prac remontowych. Nie
wiadomo jednak, czy do nich na skutek
działań wojennych i wprowadzania
oszczędności w ogóle doszło.

Wybuch i przebieg I wojny światowej
miał ogromny wpływ na funkcjonowanie
szkolnictwa. Było to widoczne w samej
frekwencji uczniów na zajęcia. Dla przy-
kładu, według badań Antoniego Kuli,
w Sokołowie Młp. stosunek liczbowy za-
pisanych uczniów do pobierających na-
ukę przed wojną przedstawiał się nastę-
pująco: w latach 1906/1907 – 82,4%,
1910/1911 – 83,5%. W latach I wojny św.
Dla przykładu: w latach 1915/1916 sto-
sunek ten wynosił 72% a w latach 1917/
1918 – 78%. Najgorzej miała się sytuacja
przedstawiać w latach 1914/1915 a przy-
czynami tego stanu miały być: okupacja
przez wojska rosyjskie Sokołowa i wyjazd
z miasteczka wielu nauczycieli. Jak było
w Trzebusce? Według zapisu w później-
szym protokole z 1917 r. nauka w 1915 r.
miała w ogóle się nie odbywać. Życie szko-
ły widoczne jest choćby w protokołach
R.s.m. O ile lata 1911-1914 (do wybuchu
wojny), pozostawiły w Księdze Uchwał
R.s.m. w sumie 14 protokołów, to czas
wojenny obejmuje ich zaledwie 7. Zapew-
ne z racji braku dużego budynku szkol-
nego i innych budynków dużych rozmia-
rów (np. kościelnych – tych nie było bo
parafia w Trzebusce jeszcze nie powsta-
ła), Trzebuska uniknęła możliwości sta-
cjonowania większych oddziałów wojska.
Wojsko nie ominęło oczywiście miastecz-
ka Sokołowa Młp. ale i części wsi – np.
Trzebosi. Ogólnie jednak i w Trzebusce
na pewno, odczuwalny był spadek liczby
dzieci uczęszczających na zajęcia szkol-
ne. Wynikało to choćby i z tego, że w cza-
sie I wojny światowej wielu mieszkańców

– mężczyzn powołanych zostało do CK
armii. W tej sytuacji obowiązki ojców i star-
szych braci spadały na młodsze latorośle
– w tym i dzieci.

Drugie posiedzenie w czasie I wojny
św., R.s.m. odbyło dopiero 2 grudnia 1915
roku (poprzednie przypominam – 15 sierp-
nia 1915 r. – przyp. O.P.) Rolę sekretarza
R.s.m. przejęła nauczycielka Adela Szcze-
pańska, co widoczne jest w charaktery-
stycznym dla niej piśmie w protokole. Po-
nadto w obradach uczestniczyli: przewod-
niczący Franciszek Ciupak, Piotr Chorzę-
pa i po raz pierwszy pojawiający się na
posiedzeniu R.s.m. – Antoni Nowak. No-
wak zastępował zapewne nieobecnego
Józefa Surowca (pojawił on się jeszcze
na posiedzeniu R.s.m. w 1916 r. – później
wszystko na to wskazuje jego obowiązki
przejął właśnie Nowak). Celem obrad
było ułożenie preliminarza na rok szkol-
ny 1915/1916. Wydatki stałe przedstawia-
ły się następująco: wynajęcie lokalu
w budynku gminnym za rok 1915/1916 –
140 K, utrzymanie budynku szkolnego
(bielenie, mycie) – 40 K, obsługa szkoły –
40 K, opał – 227 K, koszty związane
z nauką religii (jak określono w protokole
– „koszta nauczyciela religii (podróże)” –
140 K, za prowadzenie kancelarii R.s.m.
– 20 K, wydatki nadzwyczajne – 10 K. Jak
widać w tym zestawieniu, najwięcej pie-
niędzy szło na opał, wynajem sali szkol-
nej i na podwody dla księdza, bo aż
507 K z 617 K, które stanowiły całość wy-
datków. Nie wiadomo jak ten preliminarz
był realizowany w praktyce. Rok szkolny
1915/1916 był zapewne mocno skróco-
ny – zaczął się albo w grudniu 1915, albo
w styczniu 1916 r.

Podczas posiedzenia poruszono też
kwestię ściągnięcia odpowiedniej ilości

dochodów w postaci tzw. „datków konku-
rencyjnych”. Owe datki konkurencyjne, to
rodzaj podatku płaconego od posiadanej
ziemi i przeznaczanego na cele szkolne.
Wojna przyniosła kryzys, który dotknął
i tych najbogatszych. Wszystko na to wska-
zuje, że co najmniej część ludzi i to dość
majętnych, najwyraźniej zaczęła uchylać
się od płacenia tychże datków. Stwierdzo-
no, że od „p. Błotnickiego”, zostało jesz-
cze z 1909 r. 108 K 79 h (halerzy – przyp.
O.P.); Jan Pasek Błotnicki był trzecim
z kolei właścicielem dóbr w Dzikowcu. Na-
stępnie zgromadzeni uchwalili, że należy
ściągnąć datki także za lata: 1910, 1911,
1912, 1913, 1914 i 1915; ponadto od
Banku Ziemskiego w Łańcucie – za lata:
1913, 1914 i 1915. Stwierdzono też, że
niejaki Chaim (tu niestety następuje nie-
wyraźny zapis nazwiska, z końcówką –
„ser” – przyp. O.P.) i spółka oraz Nowak
(chodzi zapewne o Jana Nowaka z Nie-
nadówki, który wykupił od ostatniego po-
siadacza tutejszych dóbr ziemskich
z dworem w Trzebusce Zamoyskiego, pa-
łac z parkiem – przyp. O.P.), zalegają
z datkami od nabytej realności w Trzebu-
sce.). Kim był ów Chaim... i spółka? Wiele
na to wskazuje, że chodzi o Chaima Hau-
sera, który wykupił grunty Zamoyskiego
blisko dawnego dworu (po przeciwnej,
czyli zachodniej stronie drogi wiodącej
z Rzeszowa do Sokołowa Młp.) i założył
tam cegielnię w Trzebusce. Nie wiemy
dziś, czy udało się ściągnąć wspomniane
powyżej datki konkurencyjne. Po stwier-
dzeniu kłopotów z ich ściąganiem, posie-
dzenie R.s.m. zakończono. Należy jednak
przypuszczać, że kłopot ten doskwierał
szkolnym działaczom do końca I wojny
światowej, o czym wspominają zapiski
w późniejszych protokołach.

CZĘŚĆ SZÓSTA

Kryzys szkolnictwa w czasach I wojny światowej
(1916 – czerwiec 1918 r.)

Czasy I wojny światowej przyniosły
ziemiom polskim straty ludnościowe i go-
spodarcze; wojna ta miała też ogromny
wpływ na funkcjonowanie polskiego
szkolnictwa na terenie Galicji i ośrodków
narodowej kultury. Kryzys w funkcjono-
waniu szkolnictwa był widoczny nie tyl-
ko w dużych ośrodkach miejskich, ale
i na wsi. Nie inaczej było i w Trzebusce.
Widoczne to było choćby w obradach
Rady szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. –
przyp. O.P.), oraz w tym o czym dyskuto-
wano. W czasie wojny, najważniejsze
było zaspokojenie podstawowych po-
trzeb, które umożliwiały funkcjonowanie
szkoły w ogóle. Trzeba było natomiast
porzucić dążenia i marzenia o budowie

budynku szkolnego; to zaś oznaczało
utrzymanie trudnej egzystencji szkoły
w oparciu o wynajętą salę w budynku
gminnym w Trzebusce.

W 1916 r. udało się spotkać R.s.m. na
obradach tylko raz i to już końcem roku.
W dniu 15 grudnia 1916 r. w obradach
udział wzięli: ksiądz kanonik Ludwik Bu-
kała, nowa nauczycielka – Michalina Bry-
kajłówna (na początku grudnia tego roku
pracę w Trzebusce zakończyła Adela
Szczepańska – przyp. O.P.), przewodni-
czący R.s.m. Franciszek Ciupak oraz
członkowie – Piotr Chorzępa i Józef Su-
rowiec (Surowiec wziął udział w tych ob-
radach po raz ostatni, a był członkiem
tego organu od 1909 r. – przyp. O.P.). Na

porządku obrad omawiano następujące
sprawy: wynajem mieszkania dla na-
uczycielki oraz kwestie związane z opa-
łem dla szkoły i kancelarii. Wszystko na
to wskazuje, że trudności czasów wojny
doprowadzały do napiętych sytuacji, któ-
re miały swe korzenie w rosnących ce-
nach rynkowych – a co za tym idzie i ro-
snących wydatkach R.s.m. Protokół ob-
rad ukazuje nam tę sytuację dobitnie.
Sprawę wynajmu mieszkania dla na-
uczycielki udało się załatwić. Uchwalo-
no, że wynajęte zostanie mieszkanie
u Jana Bąka za kwotę 20 K (koron –
przyp. O.P.) miesięcznie. Znacznie gorzej
było z kwestią opału, gdyż drzewo było
bardzo drogie. Wprawdzie czytając da-
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lej tekst protokołu, wydaje się, że dano
sobie i tutaj rady z tym problemem:

„Nauczycielka upomina się o opał.
Uchwalono na razie pół sąga złożyć
w komórce w budynku szkolnym, drugą
zaś połowę dać i zwieść na opał kance-
laryi szkolnej przeznaczono.

Na tem posiedzenie zamknięto.”
Wpatrując się uważnie w tekst, moż-

na jednak zauważyć, że wcześniej wpi-
sano w linijkę zdanie, które później zo-
stało wykreślone. Zdanie to zaś ukazuje
nam jak trudno było dojść do ostatecz-
nego kompromisu w sprawie przydziału
opału. Brzmi ono nastepująco (zachowa-
na została oryginalna pisownia – przyp.
O.P.):

„Przewodniczący Rady s. m. stanow-
czo odmówił, powiedział, że drzewa nie
da do kancelaryi szkolnej. a drzewa prze-
znaczonego na opał klasy nie złoży
w komórce, która mieści się w budynku
szkolnym.”

Widzimy więc bardzo poważną roz-
bieżność w tych dwóch zapisach. Trudno
dziś wyrokować, z czego wynikał ten ostry
sprzeciw Ciupaka. Prawdopodobne jest
to, że opał wcześniej składany w owej
komórce szkolnej, nie był wykorzystywa-
ny wyłącznie na ogrzanie sali lekcyjnej,
co wydaje się, że zadowalało by przewod-
niczącego R.s.m. Czyżby nauczycielka
samodzielnie brała drzewo na ogrzanie
kancelarii szkolnej? Być może to właśnie
doprowadziło do szewskiej pasji Ciupa-
ka, który wyczulony był na samowolę na-
uczycielską, o czym najlepiej świadczy
zatarg z Władysławem Adamczykiem.
Trudno bowiem zakładać, że opał mógł
podbierać ktoś inny... Tym razem jednak
osiągnięto porozumienie, choć podział
opału po połowie na ogrzanie dwóch po-
mieszczeń, mógł doprowadzić do sytuacji,
że opału nie wystarczyło i tu i tu; zwłasz-
cza iż był to dopiero grudzień.

Następne posiedzenie R.s.m. odby-
ło się dopiero ponad pół roku później,
31 lipca 1917 r. W obradach udział wzię-
li: przewodniczący R.s.m. Franciszek
Ciupak, Ks. Kanonik Ludwik Bukała, An-
toni Nowak, Piotr Chorzępa i nauczyciel-
ka Michalina Brykajłówna. Na porządku
dziennym omawiano zamknięcie rachun-
ków funduszu szkolnego miejscowego
za lata 1913, 1914 i 1916. Po sprawdze-
niu rachunków R.s.m. przyjęła do wiado-
mości sprawozdanie przewodniczącego
Ciupaka z administrowania tym fundu-
szem. Niezwykle wymowne jest zdanie
z protokołu, dotyczące roku 1915.

„Za rok 1915 Przewodniczący Rady
s. m. nie przedłożył rachunków, gdyż na-
uka się nie odbywała, i żadnych przy-
chodów ani rozchodów nie było”.

Poniżej w protokole ukazano szcze-
góły rachunków za dotychczasowe lata
„wojenne”, w których nauka się odbywa-
ła. W roku 1913, suma przychodów wy-

niosła 289 K i 18 h (halerzy – przyp. O.P.),
rozchody wyniosły 166 K i 41 h a pozo-
stałość kasowa wynosiła 122 K 77h.
W następnym 1914 r., suma przychodów
wyniosła 326 K i 17 h, rozchodów zaś
291 K i 52 h. Tym razem w kasie pozo-
stało znacznie mniej, bo 34 K 65h. Po
roku przerwy w ujęciu rozrachunkowym,
w 1916 r. sytuacja finansowa przedsta-
wiała się następująco: przychody wyno-
siły 557 K i 56 h, rozchody sięgnęły po-
ziomu 433 K i 29 h, a pozostałość kaso-
wa figurowała w kwocie 124 K i 27 h.
Poniżej protokół podaje ważną informa-
cję, potwierdzającą dotychczasowe kło-
poty ze ściąganiem podatków na cele
szkolne:

„Ponieważ pan Jan Pasek Błotnicki
zalega z datkiem konkurencyjnym za kil-
ka lat (tu następuje prawie 2 wierszowa
przerwa w zapisie – przyp. O.P.) dlatego
Rada s.m. uprasza C.K. Radę s.o. o ścią-
gnięcie zaległych należytości.Na tem po-
siedzenie zamknięto.”

Owa przerwa w zapisie protokołu za-
pewne sugeruje kłopoty z podjęciem de-
cyzji w sprawie Błotnickiego. Prawdopo-
dobnie wahano się nad podjęciem róż-
nych kroków, ale ostatecznie postanowio-
no sprawę załatwić za pośrednictwem
nadrzędnego organu szkolnego – „C.K.
Rady s.o.”, czyli Cesarsko-Królewskiej
Rady szkolnej okręgowej z siedzibą
w Rzeszowie. Zapewne liczono na to, że
nacisk tej instytucji ma największe szan-
se na przełamanie kilkuletniego uchyla-
nia się dziedzica, od uregulowania dat-
ków konkurencyjnych.

Kolejne posiedzenie R.s.m. odbyło
się u schyłku 1917 r., w dniu 27 grudnia.
Rada szkolna miejscowa zwołała posie-
dzenie w celu ułożenia preliminarza wy-
datków na potrzeby tutejszej szkoły
w roku 1918. W posiedzeniu udział wzię-
li: przewodniczący R.s.m. Franciszek
Ciupak, członkowie tego organu: Piotr
Chorzępa (w protokole niniejszym raz
użyta jest też inna forma tego nazwiska –
„Chorzempa” – przyp. O.P.) i Antoni No-
wak, oraz nauczycielka – Michalina Bry-
kajłówna. Uchwalono rozdysponowanie
kosztów w następujący sposób: na wy-
najem budynku szkolnego – 200 K, za
wynajem mieszkania dla nauczycielki –
240 K, wewnętrzne urządzenie budynku
szkolnego – 200 K, opał do izby szkolnej
– 500 K, obsługa izby szkolnej (chodzi tu
zapewne o sprzątanie Sali, przyniesie-
nie opału i zapalenie w piecu – przyp.
O.P.) – 40 K, koszta kancelarii – 10 K, spra-
wa metryki (załatwianie metryk uczniów
z parafii sokołowskiej i nienadowskiej
w celu wypełnienia dokumentów szkol-
nych – przyp. O.P.) – 10 K, podwoda „po
Księdza do Sokołowa do dzieci szkol-
nych” – 200 K. Suma wszystkich kosz-
tów dawała kwotę 1400 K, co obecni
w posiedzeniu zaaprobowali.

Warto tu porównać planowane wy-
datki, do tych jakie ujęto u schyłku 1915
roku, a obejmować one miały głównie
rok szkolny 1915/1916; czyli wobec pod-
jęcia nauki dopiero w drugim półroczu,
dotyczyły one pierwszej połowy 1916 r.
Wówczas suma wszystkich wydatków
sięgnęła 617 K, co dodając drugie tyle
dało by za cały rok 1916 sumę 1234 K.
Przy 1400 w planach na 1918 r. oznacza
podrożenie kosztów o prawie 170 K. To
zaś pokazuje rosnącą drożyznę w cza-
sach tzw. „wielkiej wojny”, która dawała
się silnie odczuć wszystkim, a szczegól-
nie tym najbiedniejszym.

W dniu 4 czerwca 1918 r., odbyło się
następne posiedzenie R.s.m. W obra-
dach udział wzięli: jako delegat do Rady
(szkolnej – przyp. O.P.) powiatowej – ks.
Ludwik Bukała, reprezentanci gminy
Trzebuska – Franciszek Ciupak, Antoni
Nowak i Łukasz Bąk, oraz miejscowa
nauczycielka – Michalina Brykajłówna.
Nauczycielka pełniąc funkcję protokolan-
ta, nie omieszkała zapisać:

„Ksiądz Proboszcz z Sokołowa Leon
Szado i Właściciel obszaru dworskiego
na posiedzenie nie przybyli.”

Co do proboszcza sokołowskiego,
nie wiemy co było powodem jego absen-
cji. Tajemniczo brzmi ów „Właściciel ob-
szaru dworskiego”. Nie chodzi tu już za-
pewne o byłego właściciela dóbr soko-
łowskich Władysława Zamoyskiego, któ-
ry swe tutejsze dobra po prostu rozpar-
celował i wyprzedał. Czyżby chodziło
o kolatora parafii sokołowskiej i właści-
ciela dóbr w Dzikowcu Jana Paska Błot-
nickiego, o którym już poprzednie proto-
koły dwukrotnie wspominały? Być może,
bo inny właściciel dworski raczej nie
wchodzi tu w rachubę.

Powodem zebrania w Trzebusce tak
szanownego gremium, miały być wybo-
ry przewodniczącego Rady szkolnej miej-
scowej, oraz jego zastępcy; co było je-
dynym celem tego posiedzenia. W sytu-
acji okrojonego składu wyborczego, gło-
sowanie miało krótki przebieg. Na wnio-
sek ks. Proboszcza nienadowskiego
Bukały:

„Jednogłośnie obrano na Przewoni-
czącego Rady szkolnej miejscowej
p. Franciszka Ciupaka, a na zastępcę
przewodniczącego Antoniego Nowaka.
Na tem posiedzenie zakończono i pod-
pisano.”

Tym samym przewodniczenie R.s.m.
pozostało nadal w rękach Franciszka
Ciupaka. Warto tu wspomnieć, że roz-
począł on sprawowanie tej godności
w 1909 r., co przy kadencyjności tej funk-
cji w wymiarze 3 lat, oznacza iż Ciupak
uzyskał wyborczy sukces już po raz
czwarty. I wojna światowa powoli zmie-
rzała do końca. Wszyscy liczyli na lepsze
czasy, także dla dziejów tutejszej szkoły.

Piotr Ożóg
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Projekt „Równy start – lepsze jutro”
realizowany od września 2010 r. do lip-
ca 2012 r. w Zespole Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Wólce Niedźwiedzkiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach”, Działa-
nie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych
świadczonych w systemie
oświaty”, Poddziałanie
9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług
edukacyjnych”.

Realizowany w Zespo-
le Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej projekt „Rów-
ny start −– lepsze jutro”
znacząco przyczynia się do wzbogace-
nia oferty zajęć pozalekcyjnych, dzięki
którym uczniowie naszej szkoły pod-
noszą swoje umiejętności i rozwijają za-

„Równy start – lepsze jutro” projekt realizowa-
ny w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.1 POKL

interesowania.
W ramach projektu prowadzone są

następujące zajęcia:
1. Zajęcia wyrównawcze:
– z matematyki,
– z przyrody i biologii,

– z chemii,
– z języka angielskiego.
2. Zajęcia przed sprawdzianem i egza-
minem:
– przygotowujące do sprawdzianu,
– przygotowujące do egzaminu gimna-
zjalnego,
3. Kurs grafiki komputerowej dla uczniów.
4. Zajęcia z języka niemieckiego.
5. Spotkania z psychologiem oraz warsz-
taty w zakresie doradztwa zawodowego.

Poprzez udział w zajęciach wyrów-
nawczych uczniowie mają możliwość
wyrównywania zaległości w nauce,
a dzięki temu zminimalizowania niepo-
wodzeń szkolnych. Z kolei zajęcia przed
sprawdzianem i egzaminem mają na

celu lepsze przygotowanie uczniów do
egzaminów zewnętrznych. W ramach
rozwoju swoich zainteresowań ucznio-
wie biorą udział w zajęciach z języka nie-

mieckiego i kursie grafiki komputerowej.
Od początku realizacji projektu

wsparciem zostały objęte 233 osoby,
w tym 123 uczennice i 111 uczniów.
Uczestnikom projektu zostały przekaza-
ne materiały biurowe min.: notesy, tecz-
ki, segregatory, długopisy, ołówki, przy-
bory. Uczestnicy podczas zajęć korzy-
stają z cateringu. Szkoła wzbogaciła się
w liczne pomoce dydaktyczne do prowa-
dzenia zajęć m.in. zestawy do lekcji mul-
timedialnych (komputery przenośne,
projektory i głośniki), drukarkę fotogra-
ficzną, programy interaktywne, słowniki,
testy, repetytoria, podręczniki i gry dydak-
tyczne.

Udział w projekcie oznacza również
szereg nieodpłatnych wycieczek dla
uczestników. W 2011 r. były to: jedno-
dniowe wyjazdy do Zamościa – Zwierzyń-
ca i Kurozwęk, dwudniowa wycieczka
w Góry Świętokrzyskie oraz trzydniowa
w Pieniny i do Zakopanego. Na 2012 rok
zaplanowane są wyjazdy: dla dzieci
młodszych do Pacanowa, Wieliczki i Kra-
kowa oraz do Zakopanego i Warszawy
dla młodzieży.

W dzisiejszych czasach nowocze-
sność w szkole to nie tylko pracownia

wyposażona w komputery, to szkoła, któ-
ra realizując program nauczania, stara
się także odpowiadać na potrzeby
uczniów, pomagając im przezwyciężyć
problemy w nauce, odkrywać predyspo-
zycje i rozwijać talenty. To placówka,
w której nauczyciele pochylają się nad
uczniami, którzy mają trudności w opa-
nowaniu materiału, diagnozują przyczy-
ny tych problemów i oferują pomoc w ich
rozwiązywaniu. Dzięki realizacji projek-
tu unijnego „Równy start – lepsze jutro”
uczniowie korzystają z szerokiej gamy
zajęć pozalekcyjnych, które są adekwat-
ne do ich potrzeb i oczekiwań. Bardzo
duże zainteresowanie udziałem w pro-
jekcie jest potwierdzeniem potrzeby re-
alizacji tego typu inicjatyw w naszej miej-
scowości.

B. Płoszaj, M. Jodłowska

„RÓWNY START – LEPSZE JUTRO”

Wycieczka Pieniny-Zakopane 2011 r.

Zajêcia z chemii.

Zajêcia z matematyki.

Zajêcia z j. niemieckiego.



KURIER SOKO£OWSKI nr 2/213/2012 str. 28

Od 20 marca, w każdy wtorek, o godzinie
17.40 TVP Rzeszów emitować będzie nowe od-
cinki programów z cyklu „Leśne rezerwaty Pod-
karpacia”. Natomiast w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych (8 kwietnia 2012) o godz. 19.00
zaplanowano premierę filmu „Rezerwaty Lasów
Birczańskich”.

W 2011 roku powstały cztery nowe filmy z popularnego
cyklu, prezentujące rezerwaty: „Gołoborze” k. Baligrodu, „Go-
lesz” k. Jasła, „Polanki” k. Sanoka oraz rezerwaty istniejące
na Pogórzu Przemyskim w Leśnym Kompleksie Promocyjnym
„Lasy Birczańskie”.

Filmy zrealizowano przy współpracy z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Krośnie. Koordynatorem projektu było
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpa-
thia”. Autorem programów jest Jacek Szarek z Telewizji Rze-
szów, która wszystkie odcinki wyprodukowała. Całość prowa-
dzi Edward Marszałek, leśnik i autor książek przyrodniczych,
a po konkretnych rezerwatach oprowadzają miejscowi leśni-
cy. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

GOŁOBORZE (20 marca 2012 r. godz. 17.40)
W tym odcinku odwiedzimy wielkie rumowisko skalne

w okolicach Rabego w Bieszczadach. Zobaczymy występują-

ce tam unikatowe porosty, mszaki oraz reliktowe sosny, znaj-
dziemy kamienie szlachetne, źródła wód mineralnych i wej-
dziemy do starej sztolni, którą dziś zamieszkują nietoperze.
Opowiemy także o związkach Aleksandra Fredry z tą okolicą.
Po rezerwacie oprowadzają: Łukasz Bajda, Teodor Furs i Mar-
cin Scelina.

GOLESZ (27 marca 2012 r. godz. 17.40)
Wzgórze Golesz wznosi się w południowo-zachodniej czę-

ści województwa podkarpackiego, na prawym brzegu Wisłoki,
tuż przy drodze z Jasła do Pilzna. W 2000 roku utworzono tu
rezerwat przyrody, w którym ochroną objęto niezwykłe ostań-
ce skalne wraz z otaczającym je lasem i stanowiskami rzad-
kich i cennych roślin. W rezerwacie turyści mogą także zoba-
czyć pozostałości po średniowiecznej warowni, a w okolicy –
cmentarze z okresu I wojny światowej oraz wodospad. Po re-
zerwacie oprowadzają: Roman Frodyma, Ireneusz Hołodniak
i Andrzej Wietecha.

POLANKI (3 kwietnia 2012 r. godz. 17.40)
Prezentacja rezerwatu położonego kilka kilometrów na

wschód od Sanoka. Niedaleko terenów gęsto zaludnionych,
na zboczach Gór Słonnych zachował się naturalny fragment
puszczy karpackiej. Wędrując ścieżką dydaktyczną możemy
zobaczyć pamiątki wojennej historii, stare odwierty ropy nafto-
wej i gazu, źródła wód mineralnych, a także wiele okazów
puszczańskiej flory i fauny. Po rezerwacie oprowadza Eligiusz
Michniowski.

REZERWATY LASÓW BIRCZAŃSKICH (8 kwietnia 2012 r.
godz. 19.00 i 10 kwietnia godz. 17.40)

W tym programie zwiedzamy rezerwaty Pogórza Przemy-
skiego i sąsiadujących z nim Gór Sanocko Turczańskich. To
jedna z najdzikszych krain w Polsce, pokryta karpacka puszczą,
pełną wielkich drapieżników – niedźwiedzi, wilków i rysi. Za-
chowało się tu wiele osobliwości florystycznych. Niektóre ro-
śliny, jak np. ostrożeń siedmiogrodzki, mają tu swe jedyne sta-
nowiska w Polsce. Oprócz rezerwatów przyrody, ten obszar
chroniony jest także w ramach Leśnego Kompleksu Promocyj-
nego „Lasy Birczańskie”. W filmie zobaczymy stare cmenta-
rze, pozostałe po dawnych mieszkańcach tych terenów i wy-
słuchamy opowieści o tzw. „Księstwie Arłamowskim”, w któ-
rym dostojnicy PRL-u polowali na grubego zwierza i gdzie in-
ternowany był Lech Wałęsa. Po rezerwatach oprowadzają:
Józef Czwerynko, Paweł Dec i Ryszard Kapuściński.

Telewizja Rzeszów zaprasza!

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

PUNKT KONSULTACYJNY
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Nr 1 w Rzeszowie
ul. Batorego 9, tel. 17 85 28 130

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Rze-
szowie zaprasza do nowo utworzonego PUNKTU KONSUL-
TACYJNEGO w Sokołowie Młp. mieszczącego się w bu-
dynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Lu-
belskiej 37, tel. 17 77 29 771.

Celem punktu jest:
•  Stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez
rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsul-
tacji udzielonych przez specjalistów w zakresie pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej.
•  Umożliwienie wczesnego rozpoznania problemów edu-
kacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży.

Godziny otwarcia Punktu Konsultacyjnego:
Poniedziałek 8:00 – 11:00

Wtorek 9:00 – 13:00
Środa – praca w PPP Nr 1 w Rzeszowie

Tel. 17 772 97 71

„Leśne rezerwaty Podkarpacia”
w Telewizji Rzeszów
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Gmina Sitkówka-Nowiny leży 10 km od Kielc i 5 km od
węzła Chęciny na drodze nr 7 łączącej morze z górami. Warto
się tu zatrzymać, obejrzeć historię Ziemi zapisaną w skałach
i zrelaksować się na Krytej Pływalni „Perła”. W sąsiedztwie
gminy znajdują się znana w Europie Jaskinia Raj i zamek kró-
lewski w Chęcinach.

Obecny obraz gminy Sitkówka-Nowiny jest wynikiem skom-
plikowanych procesów geologicznych trwających setki milio-
nów lat. Przyroda hojnie wyposażyła gminę w surowce przede
wszystkim w kamień wapienny, który stał się podstawą rozwo-
ju przemysłu materiałów budowlanych. Nieczynne już kamie-
niołomy stworzyły raj dla geologów, studentów i uczniów, tury-
stów i miłośników przyrody oraz kolekcjonerów skał i skamie-
niałości.

Na terenie gminy znajdują się m.in. Rezerwat Geologiczny
„Góra Żakowa” z Jaskinią Piekło, Góra Berebrysówka z ka-
mieniołomem Zgórsko, pomnik przyrody nieożywionej „Kowa-
la” oraz kamieniołom „Szewce”, który gmina Sitkówka-Nowi-
ny udostępniła dla ruchu turystycznego na przełomie 2011
i 2012 roku.

W kamieniołomie „Kowala” badacz i paleontolog z Łodzi
Adrian Kin znalazł unikalne w skali światowej okazy trylobitów
sprzed 350 milionów lat. Potem – na podstawie tego znalezi-
ska – pan Adrian zelektryzował badaczy na całym świecie wy-
jaśnieniem zjawiska tzw. ścieżek trylobitów. Okazało się, że
szły jeden za drugim wiedzione zapachem.

Gmina Sitkówka-Nowiny ma dobrą bazę noclegową i prak-
tycznie na każdą kieszeń. Jest hotel Magnolia, Motel Zgórsko
i Schronisko Młodzieżowe „Ventus”, które należy do gminy
(obok publikujemy kupon rabatowy na usługi schroniska). Bazę
noclegową uzupełnia baza rekreacyjna w postaci Krytej Pły-
walni „Perła” i kompleksu sportowego. Leśne i górskie tereny
wokół gminy, przez które przebiegają
szlaki turystyczne, idealnie nadają się do
uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Zapraszamy do odwiedzenia gminy
Sitkówka-Nowiny www.nowiny.com.pl!

Szczegóły
w Punkcie Informacji Turystycznej

zlokalizowanym na parterze
Krytej Pływalni „Perła”

w Nowinach
czynny:

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-17.00
tel. 41 346-52-60, 41 345-96-50 w. 35

Informacji udziela Grzegorz Pabian,
przewodnik świętokrzyski PTTK

Kamienio³om Szewce.

P R O P O Z Y C J A  N A  W Y C I E C Z K Ę ,  N A  W E E K E N D  L U B  N A  W C Z A S Y

Gmina Sitkówka-Nowiny
– turystyczne i geologiczne wrota do Gór Świętokrzyskich
Leżąca 10 km od Kielc gmina Sitkówka-Nowiny zaprasza do odwiedzenia nie tylko pasjonatów

geoturystyki. – Warunki do noclegu i rekreacji mamy dobre i na każdą kieszeń, a położenie przy
dużych szlakach komunikacyjnych sprawia, że nasza gmina może być doskonałą bazą wypadową
dla tych, którzy chcą poznać Kielce lub Góry Świętokrzyskie – zachęca Stanisław Barycki, wójt
gminy Sitkówka-Nowiny.
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26 lutego 2012 r. w MGOKSiR zostały
ocenione przez Jury prace nadesłane na
I Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzie-
ci, młodzieży, osób dorosłych i niepełno-
sprawnych pod hasłem „Pisanka Wiel-
kanocna”. W skład Jury weszli: przewod-
nicząca Jury Joanna Boćkowska-Cisek,
artysta plastyk, dr Bartosz Walicki, pre-
zes Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej i Henryka Boho, instruktor pla-
styki w MGOKSiR.

Przedmiotem Kon-
kursu były przestrzen-
ne pisanki i jajka wiel-
kanocne, dowolnej
wielkości, wykonane
i zdobione różnymi
technikami: rytow-
niczą, batiku, haftu,
techniką mieszaną lub
inną, np. naklejanie,
malowanie, filcowanie,
papieroplastyka; skro-
bane lub malowane
woskiem. Tematyka
zdobienia jajek nawią-
zywała do Świąt Wiel-
kiej Nocy (symboliki,
obrzędów, zwyczajów,
wystroju itp.) lub regio-
nu Ziemi Sokołowskiej (przyroda, zabytki
itp.). Każdy uczestnik mógł dostarczyć na
Konkurs maksymalnie dwie własnoręcz-

Kó³ko plastyczne w Turzy

Od 13 lutego 2012 roku w świetlicy
wiejskiej w Turzy odbywają się zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży w wie-
ku od 6 do 15 lat. Grupa entuzjastów
sztuk plastycznych liczy kilkanaście
osób. Zajęcia odbywają się w ponie-
działki w godz. 16.00-17.30, a prowadzi

nie wykonane pisanki.
Do udziału w Konkursie zgłosili się

uczestnicy w pięciu kategoriach wieko-
wych: 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 oraz V – Osoby niepełnosprawne
(bez względu na wiek).

Na Konkurs wpłynęło ogółem 518 pi-
sanek. Spora część pisanek tworzyła stro-

iki lub nawet koszyczki wielkanocne. Jury
podjęło decyzję, żeby ocenić tylko jajka
i nie brać pod uwagę dodatkowych ozdób

w postaci różnorodnych elementów roślin-
nych i dekoracyjnych (gałązek, piórek,
kwiatów, zwierzątek itp.). Na Konkurs do-
starczono również prace płaskie, które
zostały odrzucone ze względu na niezgod-
ność z Regulaminem.

W Konkursie wzięło udział 31 placó-
wek oświatowo-kulturalno-wychowaw-
czych z terenu powiatu rzeszowskiego.

Komisja nagrodziła 66 osób – auto-
rów 97 pisanek, przyznając wszystkim
nagrody równorzędne:

I kat. (Dzieci od lat 6 i klas I-III szkół podstawo-
wych) – nagrodzonych 18 osób
- Zuzanna Król – Zespół Szkół Budy Gło-
gowskie – Oddział Przedszkolny
- Paulina Trawka – Szkoła Podstawowa nr 3
Chmielnik
- Emila Dzieszko – Szkoła Podstawowa nr 3
Chmielnik
- Gabriela Delikat – Szkoła Podstawowa nr 3
Chmielnik
- Paulina Przybysz – Szkoła Podstawowa
Krzywa Wieś
- Kinga Cisek – Szkoła Podstawowa nr 1 Trze-
boś
- Karolina Gargaś – Szkoła Podstawowa Wola
Zgłobieńska
- Kinga Ożóg – Zespół Szkół nr 1 Nienadów-
ka
- Julia Ożóg – Zespół Szkół nr 1 Nienadówka
- Agata Ożóg – Zespół Szkół nr 1 Nienadów-
ka
- Karolina Salach – Zespół Szkół Rudna Wiel-
ka

je instruktor plastyki z MGOKSiR – Hen-
ryka Boho. Uczestnicy zajęć wykonują
prace w różnych technikach plastycz-
nych i na różne tematy – począwszy od
rysunku pastelami (suchymi i olejnymi),
przez malowanie farbami, kolaże, po
malarstwo na szkle. To dopiero począ-
tek pracy z dziećmi, lecz już można oglą-
dać wystawę wykonanych przez dzieci
prac – galerię autoportretów czy malo-
wanych na kartonie pisanek i koszyków
wielkanocnych. W chwili obecnej wszy-
scy tworzą prace na konkurs plastyczny
pod hasłem „Błękit mórz i oceanów”,
a starsze dzieci malują obrazki na szkle,

również na konkurs – „Kapliczka mojej
okolicy”.

(mgoksir)

Konkurs „Pisanka Wielkanocna” – rozstrzygniêty!

Jury przy pracy. Od lewej: Joanna Boækowska-Cisek, Henryka
Boho, Bartosz Walicki.
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- Emanuel Szalony – Zespół Szkół Trzciana
- Rafał Liszcz – Zespół Szkół Głogów Młp.
- Rafał Kowalski – Szkoła Podstawowa Ka-
mień Prusina
- Gabriela Nosal – Zespół Szkół Trzeboś
- Wiktoria Popek – Zespół Szkół Trzeboś
- Jakub Drąg – Szkoła Podstawowa nr 3
Chmielnik
- Emilia Smagała – Zespół Szkół Trzciana
II kat. (Dzieci klas IV-VI szkół podstawowych)
– nagrodzonych 14 osób
- Dominika Ślęczka – Szkoła Podstawowa
Lutoryż
- Marita Dulewska – Szkoła Podstawowa nr 3
Dylągówka
- Magdalena Rożek – Szkoła Podstawowa nr
3 Dylągówka
- Katarzyna Kraska – MGOKSiR Sokołów Młp.
- Nikola Gubernat – Szkoła Podstawowa Wola
Zgłobieńska
- Michał Gut – Zespół Szkół Sokołów Młp.
- Jagoda Kiełb – Zespół Szkół Sokołów Młp.
- Justyna Rzeszutek – Szkoła Podstawowa
Krzywa Wieś
- Aleksandra Bajek – Zespół Szkół Głogów
Młp.
- Sławomir Czarnota – Szkoła Podstawowa
Wólka Hyżneńska
- Anna Kogutek – Szkoła Podstawowa Błę-
dowa Zgłobieńska
- Agata Naja – Świetlica MGOKSiR Markowi-
zna
- Natalia Saj – Szkoła Podstawowa Kamień
Prusina
- Barbara Walas – Szkoła Podstawowa Wólka
Hyżneńska
III kat. (Gimnazjaliści) – nagrodzonych 11
osób
- Kinga Rycek – Zespół Szkół Trzebuska
- Dominik Łach – Zespół Szkół Kamień
- Justyna Radomska – Zespół Szkół Kamień
- Alicja Nazimek – Publiczne Gimnazjum Hyż-
ne
- Maria Cisek – MGOKSiR Sokołów Młp.
- Agnieszka Ziobro – Zespół Szkół Niechobrz
- Monika Walas – Publiczne Gimnazjum Hyż-
ne
- Angelica Baran – Publiczne Gimnazjum
Hyżne
- Jarosław Iskra – Zespół Szkół Kamień
- Michał Holdenmajer – Zespół Szkół Soko-
łów Młp.
- Aleksandra Makarska – Publiczne Gimna-
zjum Hyżne
IV kat. (Młodzież szkół ponadgimnazjalnych
i dorośli) – nagrodzonych 11 osób
- Bożena Mrożkiewicz – Klub Twórców Sztu-
ki „ART-dekor” Sokołów Młp.
- Helena Woźniak – Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” Sokołów Młp.
- Zofia Piersiak – Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” Sokołów Młp.
- Stanisława Dyla – Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” Sokołów Młp.
- Danuta Olszowy – Klub Twórców Sztuki
„ART-dekor” Sokołów Młp.
- Izabela Kurcek – Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” Sokołów Młp.
- Małgorzata Kula – Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” Sokołów Młp.
- Małgorzata Kwolek – Klub Twórców Sztuki
„ART-dekor” Sokołów Młp.
- Wiesława Pałka – Klub Twórców Sztuki „ART-
dekor” Sokołów Młp.
- Danuta Łuszczki – Sokołów Młp.
- Ewa Stec – Markowizna

Piekiełek, powitał wszystkich gości. Pro-
tokół z obrad Komisji odczytała jej prze-
wodnicząca, Joanna Boćkowska-Cisek.
Potem nastąpiły miłe chwile dla nagro-
dzonych dzieci, młodzieży, dorosłych i nie-
pełnosprawnych – wręczanie dyplomów
i nagród rzeczowych, poczęstunek
i wspólne fotografie.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że cała
grupa nagrodzonych ze Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Kamieniu przy-
była na wernisaż, mimo pewnych niedo-
godności, w komplecie. Prace tej grupy
wyróżniają się spośród innych prac na-

desłanych na
Konkurs – są nie-
zwykle dokładnie
i starannie wyko-
nane, a jednocze-
śnie oryginalne
i pomysłowe.

Serdeczn ie
g r a t u l u j e m y
wszystkim nagro-
dzonym oraz ich
opiekunom – in-
struktorom, tera-
peutom i nauczy-
cielom, pod któ-
rych kierunkiem
wykonane zostały
tak piękne pisan-
ki – i życzymy ko-

lejnych sukcesów na dalszej drodze twór-
czej. Dziękujemy za udział w Konkursie
również pozostałym uczestnikom, których
prace zostały zaprezentowane na wysta-
wie pokonkursowej.

Zaproszeni goście z zainteresowa-
niem oglądali wystawę. Nie zmieściły się
na niej wszystkie prace, ale zdecydowa-
na większość. Można ją oglądać do 16
kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Nagrodzonym, opiekunom oraz
wszystkim biorącym udział w Konkursie –

ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej po-
myślności w życiu zawodowym i prywat-
nym – życzą Organizatorzy oraz Jury Kon-
kursu.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

V kat. (Osoby niepełnosprawne – bez wzglę-
du na wiek) – nagrodzonych 12 osób
(Wszystkie osoby ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kamieniu)
- Maria Szcząchor
- Antoni Sądej
- Grzegorz Idzior
- Elżbieta Rębisz
- Grzegorz Wilk
- Joanna Gazda
- Stanisław Chmielowski
- Stanisław Socha
- Alicja Olszowy
- Marta Stryjecka
- Emilia Wrona
- Bronisława Górniewicz

Jury w swojej końcowej ocenie stwier-
dziło, że poziom artystyczny nadesłanych
na Konkurs prac był wyrównany i bardzo
dobry. Na szczególne uznanie zasługują
przede wszystkim pisanki wykonane tra-
dycyjnymi technikami zdobienia, znany-
mi przecież od pokoleń, jak np. pisanki
skrobane na wydmuszce, zdobione wo-
skiem, barwione w wywarze z łupin cebu-
li. Prace nagrodzone cechuje duża orygi-
nalność w zakresie tworzonego ornamen-
tu oraz estetyka wykonania.

29 marca o godz. 17-tej w sali klubo-
wej MGOKSiR miało miejsce uroczyste
otwarcie wystawy pokonkursowej połą-
czone z wręczaniem nagród zwycięzcom
Konkursu. Na wernisaż licznie przybyli
laureaci wraz z opiekunami i osobami to-
warzyszącymi. Dyrektor MGOKSiR, Jacek

Wrêczanie nagród i dyplomów

Zwiedzanie wystawy.
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W świadomości społecznej Polaków zakorzenił się dogmat,
że Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca to wy-
mysł komunistycznej propagandy, spuścizna po braterstwie
PRL z ZSRR. I coś w tym prawdy jest, ale to nie PRL wymyślił to
święto. Jest ono nawet starsze od Republiki Rad. Swoimi ko-
rzeniami sięga starożytności, a mianowicie Matronaliów. Było
to święto rzymskie podczas, którego kobiety udawały się do
gaju przy świątyni Junony na Eskwilinie (jedno z siedmiu rzym-
skich wzgórz). Składały tam ofiary z kwiatów i modliły się
o szczęście w życiu mał-
żeńskim, zaś mężczyźni
w tym dniu obdarowywali
swoje żony prezentami.
Nowożytny początek ob-
chodów Święta Pań sięga
roku 1910 i należy je trak-
tować jako hołd oraz wyraz
szacunku złożony wszyst-
kim kobietom walczącym
o swoje prawa, a w szcze-
gólności równouprawnie-
nie polityczne. Walkę
o prawa wyborcze dla ko-
biet zapoczątkowały sufra-
żystki. Prowadziły ją czyn-
nie działając głównie w Stanach Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii. Droga do pełnego rów-
nouprawnienia niestety jeszcze się nie skoń-
czyła i w wielu krajach prawa kobiet są nie-
przestrzegane. Wystarczy spojrzeć na daty
aby uświadomić sobie jak w kolejnych latach
kobiety uzyskiwały prawa wyborcze: 1918 r. –
Polska, 1920 r. – USA, 1924 – Turcja, 1928 r. –
Wielka Brytania, 1931 r. – Portugalia, 1944 r. –
Francja, 1946 – Włochy, 1971 r. – Szwajcaria
[Kanton („państwo” wchodzące w skład Kon-
federacji Szwajcarskiej) Appenzell Innerrho-
den przyznał prawa wyborcze kobietom do-
piero w 1990 r.], 1984 r. Lichtenstein, 2005 r.
Kuwejt. W niektórych krajach kobiety do dzi-
siaj nie posiadają praw wyborczych lub są
one ograniczone (np. Arabia Saudyj-
ska, Zjednoczone Emiraty Arabskie) –
źródło wikipedia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
postanowił uczcić Święto Pań w spo-
sób szczególny. Jednocześnie była to
okazja do zaprezentowania umiejętno-
ści artystycznych dzieci i młodzieży ko-
rzystających z oferty Ośrodka i jego
świetlic wiejskich. Uroczysta akademia
okolicznościowa rozpoczęła się od
przywitania Pań przez Dyrektora
MGOKSiR oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej, po czym na scenie po-
jawili się pierwsi mali artyści, pod-
opieczni Zofii Słoniny (instruktora tań-
ca w MGOKSiR) podzieleni na trzy zespoły taneczne. Jako pierw-
szy wystąpił zespół „Kolorowa Planeta” (dzieci w wieku 5 i 6 lat)
w układzie „Ogród”, zaraz po nim publiczność miała okazję obej-
rzeć układ taneczny „Cały świat” przygotowany przez zespół
„Wesoła Planeta”(dzieci w wieku 7-9 lat). Ostatnim zespołem
prowadzonym przez Zofie Słoninę, który się zaprezentował za-
cnej Kobiecej publiczności był zespół „Planeta” (dzieci w wieku
10-13 lat) w układzie choreograficznym „Ja”.

Kolejna część programu okazała się być bardzo bogata
w dźwięki instrumentów muzycznych i głosów wokalnych – na
scenie zaprezentowali się uczniowie Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim. Ten mini koncert
otworzył swoim występem Adrian Ożóg – uczeń Grzegorza
Wójcikiewicza – wykonując na klawiszowym instrumencie elek-
tronicznym popularną melodię pt. „Wisło moja”. Następnie Ka-
tarzyna Rybak zaśpiewała piosenkę z repertuaru Ani Wyszko-
ni pt. „Wiem, że jesteś tam”. Kasię do występu przygotowała

Anna Wójcikiewicz. Zaraz
po niej na scenie pojawiła
się Andżelika Skoczylas
z klasy fortepianu Grzego-
rza Wójcikiewicza, która wy-
konała utwór Yana Tierse-
na „Comptine d’Un Autre
Été” z filmu pod tytułem
„Amelia”.

Swoimi umiejętnościa-
mi tanecznymi pochwaliły
się również dzieci i mło-
dzież uczęszczająca na za-
jęcia organizowane przez
MGOKSiR w Nienadówce
i Trzebusce. Ta liczna gru-

pa reprezentowała następujące zespoły ta-
neczne: Twist (Nienadówka), Top Dance (Nie-
nadówka), Fresh (Trzebuska). Wszystkie wy-
żej wymienione zespoły prowadzi instruktor
tańca Magdalena Macek, która podczas tego
występu zaprezentowała widowni również
grupę taneczną „Ladies” z Sokołowa Młp.

Po występie tanecznym na scenie ponow-
nie pojawiła się uczennica NSM I st. w Soko-
łowie Młp., a mianowicie Karolina Bandura –
uczennica Anny Wójcikiewicz – wykonując
na klawiszowym instrumencie elektronicz-
nym popularną melodię pt. „Łabędzia rzeka”.
Gościnnie wystąpiła również młodzież z Le-
żajska – Anita Pecyna i Mateusz Winiarski
w utworze pt. „Bombonierka” z rep. Barbary

Stępniak i Grzegorza Turnaua – pod-
opieczni Fundacji Wspierania Eduka-
cji Artystycznej w Sokołowie Młp.

Muzyka i taniec idą w parze dlate-
go na scenie ponownie pojawili się tan-
cerze (grupa Twist w układzie tanecz-
nym Latino, grupa Top Dance w ukła-
dzie do piosenki Glam Pom, grupa
Fresh w układzie do muzyki składanej).

Prócz muzyki, śpiewu i tańca pod-
czas sokołowskiego Dnia Kobiet moż-
na było obejrzeć program artystyczny
(recytacja) przygotowany przez mło-
dzież z Zespołu Szkół im. J. Pawła II
w Sokołowie Młp. pod bacznym okiem
Agnieszki Dudzik – nauczyciel języka
polskiego.

Na zakończenie sokołowskich obchodów Dnia Kobiet moż-
na było poczuć się jak podczas rewii, ponieważ na scenie
ponownie zagościły podopieczne Magdaleny Macek.

MGOKSiR składa najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Kobietom z okazji ich święta.

Marek Kida

Niech ka¿dy siê dowie, ¿e dzisiaj jest Dzieñ Kobiet!!!
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W 2011 r. dzieñ 1 marca zosta³ ustanowiony œwiêtem pañstwowym, po-
œwiêconym ¿o³nierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pierw-
szy dzieñ marca jest dniem szczególnym. Tego dnia, 1951 roku w warszawskim
wiêzieniu mokotowskim po sfingowanym procesie politycznym rozstrzelano
siedmiu cz³onków IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ,
podziemnej organizacji niepodleg³oœciowej powsta³ej w 1945 roku.

Powojenna konspiracja niepodleg³oœciowa by³a – a¿ do powstania „Soli-
darnoœci” – najliczniejsz¹ form¹ zorganizowanego oporu spo³eczeñstwa
polskiego wobec narzuconej w³adzy. W czerwcu najwiêkszej aktywnoœci zbroj-
nego podziemia, w roku 1945, dzia³a³o w nim bezpoœrednio 150-200 tysiêcy
konspiratorów, zgrupowanych w oddzia³ach o bardzo ró¿nej orientacji.
20 tysiêcy z nich walczy³o w oddzia³ach partyzanckich. Kolejnych kilkaset ty-
siêcy stanowili ludzie zapewniaj¹cy partyzantom: aprowizacjê, wywiad, schro-
nienie i ³¹cznoœæ. Doliczyæ trzeba jeszcze oko³o 20 tysiêcy uczniów z podziem-
nych organizacji m³odzie¿owych sprzeciwiaj¹cych siê komunistom. £¹cznie
daje to grupê ponad pó³ miliona ludzi tworz¹cych spo³ecznoœæ ¯o³nierzy
Wyklêtych. Ostatni „leœny” ¿o³nierz ZWZ-AK, a póŸniej WiN, Józef Franczak ps.
„Laluœ”, zgin¹³ w walce w paŸdzierniku 1963 roku.

Narodowy Dzieñ Pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych ma byæ wyrazem ho³du dla
¿o³nierzy drugiej konspiracji za œwiadectwo mêstwa, niez³omnej postawy pa-
triotycznej i przywi¹zania do tradycji niepodleg³oœciowych, za krew przelan¹
w obronie Ojczyzny.

Andrzej Ko³akowski  (ur. 1964 r.) – dzia³acz opozycyjny, bard, poeta i peda-
gog. Ukoñczy³ pedagogikê na KUL, a w roku 2006 na tej samej uczelni obroni³
pracê doktorsk¹ na temat „System instytucjonalnej opieki ca³kowitej nad dziec-
kiem w Polsce w latach 1945-1956 i jego realizacja w domach dziecka w woje-
wództwie gdañskim”. Mieszka w Gdañsku. Pracowa³ jako wychowawca i kate-
cheta w Zespole Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych w Gdañsku. Od 2006
roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdañskiego. Publikowa³ fe-
lietony i artyku³y historyczne w „Naszym Dzienniku”. Napisa³ i wyda³ drukiem
kilka ksi¹¿ek z zakresu historii wychowania w Polsce. Za dzia³alnoœæ opozy-
cyjn¹ w latach 80 odznaczony zosta³ w roku 2008 Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. Od wielu lat koncertuje, wykonuj¹c autorskie piosenki
o tematyce historyczno-religijno-spo³eczno-politycznej przy akompaniamen-
cie gitary. Pierwszy sukces to II nagroda na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Pio-
senki Autorskiej w Hybrydach w 1984 roku. Inspiracj¹ dla twórczoœci Andrzeja
Ko³akowskiego s¹ rzeczy, które nie przemijaj¹ i s¹ zawsze obecne w ¿yciu cz³o-
wieka, a wiêc: wiara, nadzieja i mi³oœæ. Wszystkie one znajduj¹ odbicie w historii,
st¹d te¿ ballady historyczne s³u¿¹ nie tylko upamiêtnieniu osób i wydarzeñ, ale
ukazaniu znaczenia tych wielkich wartoœci w ¿yciu ludzkim.

Przed i po koncercie mo¿na by³o zwiedziæ wystawê „¯o³nierze wyklêci. Anty-
komunistyczne podziemie na RzeszowszczyŸnie po 1944 roku”.

Koncert ku pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych
W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki,
To śpiący rycerze majora Łupaszki.
Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom,
Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach.

(A. Kołakowski, Rozstrzelana armia – fragment)

1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Posłowie postanowili uczcić go poprzez minutę ciszy. Jednak
znaleźli się i tacy reprezentanci naszej ojczyzny, którzy zdecy-
dowali się na opuszczenie sali sejmowej. To wszystko świad-
czy o tym, że bój o pamięć i należne miejsce w historii polski
dla żołnierzy wyklętych jeszcze się nie skończył. Toczy go mię-
dzy innymi bard Andrzej Kołakowski, który poprzez swoją twór-
czość w poetycki sposób ujawnia prawdziwą historię podzie-
mia antykomunistycznego i jego nierównej walki z sowiecką
okupacją.

11 marca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbył się jego koncert. Autorskie
utwory wyśpiewywane potężnym męskim głosem przy akom-
paniamencie gitary dawały wspaniały efekt. Jednak to nie do-
znania artystyczne były najważniejsze, ale lekcja historii, nie-
złomności wiary jaką dzięki Andrzejowi Kołakowskiemu mo-
gliśmy wspólnie wysłuchać. Wstrząsające historie rodzin uzna-
nych za wrogów Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 r. Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza) przerażały brutalnością jaką
wobec tych niewinnych osób, zwłaszcza dzieci, stosowały „służ-
by bezpieczeństwa”. Między innymi o tym można było dowie-
dzieć się wysłuchując koncertu Andrzeja Kołakowskiego. Abs-
trahując od tematu zastanawiającym jest fakt, że tak mało mło-
dzieży pojawiło się na koncercie. Czyżby historia (zwłaszcza
ta współczesna) własnego narodu była tak mało interesująca.

Organizatorami koncertu byli Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Słowa uznania należą się Łukaszowi Ożogowi za ogrom
pracy, którą włożył w zorganizowanie całego koncertu.

Marek Kida
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Wspólny wyjazd na lodowisko
– jako jedna z form dzia³alnoœci œwietlic

Aby uatrakcyjnić zajęcia świetlicowe dzieciom i młodzieży
w dniu 25.02.2012 r. został zorganizowany wyjazd na otwarte
lodowisko do Rzeszowa. Był to wspólny wyjazd dla dzieci i mło-
dzieży uczestniczących na zajęcia świetlicowe w Nienadówce
oraz Trzebusce. Inicjatywa wspólnego wyjazdu na lodowisko
wypłynęła od pani Joli Łosak, która z zaangażowaniem zapla-
nowała i zorganizowała ów wyjazd.

Celem takiego wspólnego wyjazdu było zintegrowanie śro-
dowiska dzieci i młodzieży z obu świetlic a przede wszystkim
otwarcie się na współpracę. Taki wspólny wyjazd ma walory
wychowawcze, uaktywnia sportowo, budzi prospołeczne po-
stawy pomocy oraz przyczynia się do rozwoju umiejętności in-
terpersonalnych. W tym miejscu pragnę wspomnieć, że mło-
dzież mile wspominając ubiegło roczne wyjazdy niejednokrot-
nie dopytywała opiekunów o wspólny tegoroczny wyjazd na
lodowisko.

Wyjazd został zorganizowany za zgodą Dyrektora Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
pana Jacka Piekiełek, który dofinansował nam wyjazd, za co

jako opiekunowie i w imieniu młodzieży jesteśmy wdzięczni.
Sam wyjazd na lodowisko nie do końca był pewny ze wzglę-

du na niesprzyjającą aurę, która przyniosła nocną odwilż
i deszcz. Ostatecznie po konsultacjach zapadła decyzja o wy-
jeździe pod warunkiem planu zastępczego, który przewidywał
w razie niemożności skorzystania z lodowiska wyjście do kina.
Sobota jednak ku zadowoleniu opiekunów wyjazdu przyniosła
słoneczną pogodę a lodowisko było suche i bardzo dobrze przy-
gotowane po przerwie technicznej do jazdy.

Wśród uczestników wyjazdu były dzieci ze szkół podstawo-
wych jak również młodzież gimnazjalna. Gimnazjalistki,
a zwłaszcza te, które były kolejny raz na lodowisku bardzo chęt-
nie udzielały rad i pomocy młodszym. Choć dziś dzieci i mło-
dzież umiejętnie radzą sobie z jazdą na łyżwach, a nauka ta
rozpoczyna się od łyżworolek. Na początku młodzież dopyty-
wała opiekunów o dwugodzinny pobyt na lodowisku. Jednak
jedna godzina w zupełności im wystarczyła, gdy doszło zmę-
czenie. Na zakończenie wyjazdu wybraliśmy się do McDonalds’a,
aby zjeść ciepły posiłek, porozmawiać, troszeczkę odpocząć.

Wyjazd dobiegł końca gdy uczestnicy wspólnie podzięko-
wali sobie za miłą i koleżeńską atmosferę oraz rozeszli się lub
rozjechali do domów spod miejsc wyznaczonych na spotkanie.

Opr. Małgorzata Śliż

W dniu 26.02.2012 r. w Kamieniu
odbył się VII Międzygminny Turniej Siat-
kówki o Puchar Wójta Gminy Kamień.
Nowo powstała drużyna z Sokołowa
Małopolskiego o nazwie „JOKER” wzię-
ła udział w tych zawodach i zajęła trze-
cie miejsce na dziesięć drużyn biorących
udział. Drużyny biorące udział w zawo-
dach to: „Joker” Sokołów Małopolski,
Krzywa Wieś, Raniżów, Kamień Podle-
sie, Kamień Prusina, Nowy Kamień,
KSM Rzeszów, Nowa Sarzyna, Górno,
Górnovia.

Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy A i B, po pięć. Rozgrywki odbywa-
ły się na zasadzie krzyżówki, czyli każdy
z każdym. Z każdej grupy wychodziły po
dwie drużyny i przechodziły do półfina-
łów. Drużyna z Sokołowa Małopolskiego
znalazła się w grupie B i okazała się naj-

lepsza w swojej grupie. Niestety, w półfi-
nale nie dała rady pokonać drużyny
z Raniżowa, która ćwiczy systematycz-
nie od czterech lat i zajęła zaszczytne
trzecie miejsce. Dodatkowo jeden z za-
wodników z Sokołowa, Przemysław
Ożóg, otrzymał wyróżnienie dla najlep-
szego rozgrywającego na tych zawo-
dach. Zwycięzcami tych zawodów zostali
zawodnicy z Krzywej Wsi, a drugie miej-
sce zajął Raniżów.Całość zawodów prze-
biegła w miłej, sportowej atmosferze.
Uzyskanie takiego wyniku bez systema-
tycznych treningów przez drużynę „JO-
KER” jest nie lada wyczynem. Skład dru-
żyny: 1. Ożóg Radosław Libero, 2. Ożóg
Przemysław rozgrywający, 3. Grochala
Piotr środkowy, 4. Surowiec Marek środ-
kowy, 5. Szostecki Łukasz środkowy,
6. Winiarski Bartosz przyjmujący, 7. Ba-
łut Wojciech przyjmujący, 8. Motyl Da-
mian przyjmujący, 9. Zając Rafał ataku-
jący, 10. Ciak Radosław atakujący.

Gratulujemy wyniku oraz życzymy
samych sukcesów w lidze.

Paweł Rusin

„JOKER”
Sokołów Młp.
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Maratoñczyk z Soko³owa
M³p. na trasie Maratonu

w Barcelonie

25 marca 2012 r. odbyła się kolejna edycja corocznego
Maratonu w Barcelonie. Trasa biegu dookoła tego niezwykle
pięknego miasta zaczyna
i kończy się na Av. Reina
Cristina i liczy 42 195 m.
Maraton istnieje od 1978
roku. Maratończycy na tra-
sie przebiegają obok naj-
większych atrakcji tury-
stycznych miasta jak:
Camp Nou (baza z druży-
ny piłkarskiej, FC Barcelo-
na), wspaniały La Pedrera
Gaudiego, jego arcydzie-
ła Sagrada Familia i UNE-
SCO oraz Hospital de Sant
Pau. Każdego roku mara-
ton przyciąga tysiące
uczestników oraz turystów
z całego świata. W tego-
rocznej edycji wzięło
udział około 20000 uczest-
ników. Z przyjemnością in-
formujemy, że nasze Mia-
sto reprezentował Pan Wiesław Sondej. Ukończył bieg
i osiągnął bardzo dobry wynik, klasyfikując się w pierwszej
połowie (8655 miejsce). Jego wynik to 03:54:47 s.

Przed startem w jednym z najwiêk-
szych maratonów w Europie Bar-
celona 2012.
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 13.02 do 20.03. 2012 r.

Do sprzedania

działka budowlana
20 ar

w Sokolowie Malopolskim
na Osiedlu Północ II

cena 6500/ar,
wszystkie media

tel. 791 113 379

Przestępstwa
Od 13 lutego do 20 marca 2012 r.

Komisariat Policji w Sokołowie Młp. za-
notował 28 przestępstw popełnionych na
terenie działania tutejszej jednostki. Były
to przestępstwa przede wszystkim z ka-
tegorii przestępstw przeciwko mieniu tj.
kradzieże (2 przypadki), kradzieże z wła-
maniem (5 przypadków), oszustwo
(1 przypadek), uszkodzenie ciała (1 przy-
padek), kierowanie gróźb karalnych
(3 przypadki), kierowanie gróźb karal-
nych przez telefon (1 przypadek), kiero-
wanie samochodem po drodze publicz-
nej w stanie nietrzeźwości (2 przypadki),
uszkodzenie mienia (6 przypadków), tar-
gnięcie na własne życie (2 przypadki),
publikowanie treści pornograficznych
w miejscu publicznym (1 przypadek),
podrobienie podpisu (1 przypadek), po-
bicie (1 przypadek), wyrąb i przywłasz-
czenie drzewa z lasu (1 przypadek) oraz
wypadek drogowy (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe
W analizowanym czasie policjanci

KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 17 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce
w Sokołowie Młp. (6 kolizji), w Niena-
dówce (1 przypadek ), w Górnie (2 koli-
zje) w Trzebusce (1 kolizja), Wólce So-
kołowskiej (1 kolizja), w Trzebusce (2 ko-
lizje), w Kamieniu (2 kolizje) i w Łowisku
(2 kolizje).

Wypalanie traw
Corocznie wiosną na terenie gmin

dochodzi do wypalania traw i zarośli. Jest
to jeden z najbardziej brutalnych sposo-
bów niszczenia środowiska. Wbrew po-
zorom, wypalanie nie daje żadnych ko-
rzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi je-
dynie szkody dla przyrody, jak i samego
człowieka.

Osoba wypalająca trawy podlega
surowej karze, a jej wymiar uzależniony
jest od kwalifikacji prawnej czynu.
§ Ustawa o ochronie przyrody „Kto wy-
pala roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydroż-
nych, szlakach kolejowych, w strefie
oczeretów lub trzcin – podlega karze
aresztu lub grzywny”.
§ Ustawa o lasach „w lasach, na tere-
nach śródleśnych, na obszarze łąk, tor-
fowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużyt-
ków rolnych, pasów przydrożnych, szla-
ków turystycznych i kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin oraz w odle-
głości do 100 m od granicy lasów, wy-
palanie wierzchniej warstwy gleby i po-
zostałości roślinnych jest ZABRONIO-
NE!!!”
§ Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie ochrony prze-

ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów „Wypalanie
słomy i pozostałości roślinnych na po-
lach jest ZABRONIONE!!!”
§ Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów „Rozpala-
nie ognia, wysypywanie gorącego popio-
łu i żużla lub wypalanie wierzchniej war-
stwy gleby i traw, w miejscu umożliwiają-
cym zapalenie się materiałów palnych
albo sąsiednich obiektów jest ZABRO-
NIONE”.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

Bieg
Sztafetowy
w Kopalni

Soli Bochnia

W dniach 9-11 marca
odbył się 12 Godzinny Bieg
Sztafetowy w Kopalni Soli
Bochnia. Stowarzyszenie IM
2010 Polska reprezentowa-
ła drużyna w składzie: Adam
Łaganowski, Wiesław Son-
dej, Daniel Ślimakowski, Ro-
bert Podsiadły. Bieg sztafeto-
wy rozgrywany był na głębo-
kości 212 metrów pod zie-
mią, przy temperaturze po-
wietrza 6-15 stopni Celsjusza
i polegał na tym, żeby w cza-
sie 12 godzin przebiec jak
największą ilość kilometrów.
Na trasie (pętli o dł. 2420 m)
zawsze musi przebywać je-
den z zawodników drużyny.
Nasz zespół w stawce 61 dru-
żyn zajął dobre, 32 miejsce,
przebiegając 61 pętli, co dało
149 km i 376 metry.

Zawody
W dniu 24.03.2012 r. w Sokołowie Młp. w siłowni

Evitka o godz. 17.00 odbyła się 2 edycja zawodów
w wyciskaniu sztangi leżąc. W konkurencji wzięło
udział 17 zawodników. W kategorii do 20 roku życia
pierwsze miejsce zdobył Mariusz Brito ciężarem
35,5 kg wycisnął 73 powt., drugie miejsce z wynikiem
36 kg, 70 powt. zajął Wojciech Ożdżyński, trzecie –
Sławomir Nowak 37,5 kg, 66 powt. W kategorii od
20 do 30 lat pierwsze miejsce zajął Jerzy Drapała
54,5 kg, 75 powt., drugie miejsce Piotr Prucnal
35,5 kg, 74 powt. i trzecie miejsce 32 kg, 72 powt.
Bogdan Chajec. W kategorii powyżej 30 lat pierwsze
miejsce zajął Łukasz Marecki 47 kg, 63 powt., drugie
miejsce Robert Koziarz ciężarem 34,5 wykonał
61 powt., trzecie miejsce Mirek Motyl 49 kg 51 powt.

W tym roku odbyły się także zawody w kategorii
open, które polegały na wyciśnięciu 100 kg na ilość
powt. Pierwsze miejsce zajął Jerzy Drapała z Kolbu-
szowej wyciskając 28 powt., drugie miejsce Kamil
Ciszewski z Nowej Sarzyny wyciskając 19 powt. i trze-
cie miejsce brat bliźniak Zbigniew Drapała 14 powt.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplo-
my natomiast uczestnicy, którzy znaleźli się poza po-
dium otrzymali nagrody pocieszenia. Sponsorem
głównym imprezy była firma Olimp Laboratories, si-
łownia Evitka oraz Aktivlab.

Zespó³ IM 2010 Ironman 2010 wœród nich
W. Sondej.

Podczas pokonywania pêtli licz¹cej oko-
³o 2500 m.
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Zdrowych, radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych
oraz pomyœlnoœci w ¿yciu zawodowym i osobistym
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Dzień Kobiet

8 marca 2012 r.

Fot. S. Osiniak
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PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

11 marca 2012 r.

Fot. M. Kida

Popisy uczniowskie w NSM I i II st. w Sokołowie Młp.

25.03.2012 r.

Koncert Andrzeja Kołakowskiego - utwory autorskie o tematyce
historyczno-religijno-społeczno-politycznej, przy akompaniamencie gitary.

I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”. Uczestnicy wernisa , 29.03.2012 r.żu

Fot. H. Boho

Fot. G. Wójcikiewicz


