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Œwiêto Narodowe 3 Maja
Józef Relidzyński

„RADOSNY DZIEŃ”

Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!
Naród z królem, król z narodem
Odrodzenia ziścił sen...
w upojeniu cudnem, młodem
niech nam dzień rozbłyska ten
Trzeci Maja!... Wielki Boże!
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!
Zorza świta, dzień się rodzi –
Po wolności sięgnij raj!
W górę serca starzy, młodzi!
Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

(za „Rocznice” Warszawa, 1932 r.)

Mieszkańcy Sokołowa Młp. i okolic, jak co roku, poprzez
swoją frekwencję podczas uroczystości z okazji Święta Na-
rodowego Trzeciego Maja oraz Święta Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, pokazali dumę z tego, że czują się
obywatelami Rzeczpospolitej Polski, że to właśnie w naszym
kraju powstała pierwsza nowożytna europejska ustawa za-
sadnicza. To właśnie dzięki przywiązaniu do tradycji naro-
dowej i Kościoła Rzymsko-Katolickiego nasz naród zdołał
zachować swoją tożsamość przez długie lata niebytu na ma-
pach świata.

Obchody 3 majowe rozpoczęły się od uroczystej Mszy św.
w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Następnie uroczy-
stości przeniosły się pod Pomnik poświęcony obrońcom oj-
czyzny w wojnie polsko-bolszewickiej w parku, gdzie uczest-
nicy obchodów wysłuchali okolicznościowego przemówienia
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Bogusława Kidy oraz Andrze-
ja Pasierba Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Chwilę później rozpoczęła się część artystyczna. I tak jako
pierwsi wystąpili uczniowie NSM I st. w Sokołowie Młp. pre-
zentując repertuar związany tematycznie ze świętem. Na kla-

wiszowych instrumentach elektronicznych zagrały Karolina
Boho – uczennica Sebastiana Lesiczki i Magdalena Ożóg –
uczennica Agnieszki Winiarskiej, na flecie Alicja Ożóg –
uczennica Agnieszki Winiarskiej. Po instrumentalnych wyko-
naniach zaprezentował się zespół wokalny przygotowany
przez Annę Wójcikiewicz. W wykonaniu uczniów szkoły mu-
zycznej usłyszeliśmy: „Na Wawel, na Wawel”, „Polonez ry-
cerski”, „Witaj Majowa Jutrzenko”, „Płynie Wisła, płynie”.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja uświetnił
także występ Chóru Młodzieżowego działającego przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-

wie Młp., który został przygotowany do występu przez Seba-
stiana Lesiczkę. Chór na samym początku zaintonował Hymn
Narodowy, a w dalszej części obchodów wykonał następują-
ce utwory Gaude Mater Polonia, Piechota, Modlitwa Obozo-
wa. Wartę honorową pełniły poczty sztandarowe z miejsco-
wych szkół. Podsumowując, chwali się to, że młodzież po-
przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach rangi państwo-
wej kształtuje postawę patriotyczną zachowując przez to naj-
cenniejsze wartości narodowe. Uroczystości zakończyły się
złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem przez
władze samorządowe oraz mieszkańców Sokołowa Mlp.
i okolic.

Organizatorami obchodów byli Ksiądz Proboszcz Parafii
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp., Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp. oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

Czcigodni Księża,
Szanowni Państwo,
Droga Młodzieży

Witam wszystkich bardzo serdecznie
na uroczystościach upamiętniających
jeden z najważniejszych momentów
w naszych dziejach – Uchwalenie Kon-
stytucji 3 Maja.

Pierwszego w Europie i drugiego na
świecie (po Konstytucji Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej) nowocze-
snego zbioru zasad funkcjonowania
państwa zmierzającego ku demokraty-
zacji życia publicznego.

To potrzeba zadbania o godność
człowieka, bez której nie jest możliwa

budowa silnego i sprawiedliwego pań-
stwa, mogącego bronić swoich obywa-
teli kazała naszym rodakom 221 lat temu
uchwalić Konstytucję z której i my dzi-
siaj jesteśmy dumni.

Konstytucja wzmacniała suweren-
ność i stabilność Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, wprowadziła polityczne
zrównanie mieszczan i szlachty oraz sta-
wiała chłopów pod ochroną państwa,
znosiła zgubne Liberum Veto. Twórcy
ustawy zadbali też o reformy wymiaru
sprawiedliwości, miastom nadali nowe
prawa. Powołali armię, do której trady-
cji nawiązuje obecne Wojsko Polskie.

Ustawa zasadnicza z 3 Maja 1791 r.
spotkała się z uznaniem i wyzwoliła en-
tuzjazm znacznej części Polaków. Była

zwiastunem naprawy państwa i ocale-
nia suwerenności Rzeczypospolitej.

Wielka radość w Polsce nie potrwa-
ła długo, niestety znaleźli się zdrajcy na
żołdzie Rosji, czaru goryczy dopełniła
konfederacja targowicka. Polacy nie
zdążyli zreformować Swojego państwa
tak jak tego pragnęli. Reformy i refleksje
nad stanem kraju przyszły wiele za póź-
no.

Wybuchła wojna Polsko-Rosyjska.
Rosjan wsparli Prusacy i Austriacy. Pol-
ska nie była w stanie przeciwstawić się
potędze trzech mocarstw. Nastały mrocz-
ne czasy rozbiorów, germanizacji i rusy-
fikacji, Nastały czasy męczeństwa po-
wstańców, zsyłek patriotów na Sybir,
wywłaszczania majątków szlacheckich
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i grabieży. Nastał czas walki z polską
kulturą i wiarą katolicką.

Ten wielki zryw wolności jakim było
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, który
można porównać tylko z fenomenem so-
lidarności naszych czasów, pozostał
świadectwem dojrzałości polskich elit,
dojrzałości która przyszła jednak zbyt
późno. Ale to świadectwo było także dro-
gowskazem na przyszłość. Było ono nie-
jako testamentem, który wymazana
z mapy Polska, potrafiła podjąć w decy-
dujących momentach swojej historii.

Dzień 3 Maja ogłoszono świętem
narodowym już 1791 roku i obchodzo-
no go do utraty przez Polskę niepodle-
głości. W okresie II Rzeczpospolitej
3 Maja obchodzony był jako oficjalne
święto narodowe. Po drugiej wojnie
światowej władze zakazały publiczne-
go obchodzenia uroczystości. W 1990
roku przywrócono tę datę jako święto
narodowe Rzeczypospolitej.

Konstytucja 3 Maja jest wspaniałym
przykładem myślenia o państwie pol-
skim i troski o jego przyszłość. Jest tra-
giczną lekcją, że o państwie polskim

należy myśleć zawsze, a nie tylko
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
jego bytu. Jest także lekcją, że nigdy
nic nie jest dane na zawsze – a w szcze-
gólności niepodległość i suwerenność
państwa. Jest lekcją zarówno dla oby-
wateli jak i dla rządzących.

Z tej lekcji historii, jaką jest Konsty-
tucja 3 Maja możemy i powinniśmy wy-
ciągać wnioski i czerpać nauki także
w dniu dzisiejszym.

Dzisiejsza Polska nie jest pozbawio-
na zagrożeń. W Polsce obserwujemy
coraz więcej sił reprezentujących obce
interesy. Coraz częściej dostrzega się
uległość naszym sąsiadom i jawne pod-
porządkowanie ich interesom. Dostrze-
ga się również, zjawisko serwilizmu
w polityce rządu polskiego wobec Ro-
sji. Zaniepokojenie budzi umowa ga-
zowa, pakt fiskalny, bałtycki gazociąg
Rosja Niemcy, wiele innych ale przede
wszystkim śledztwo katastrofy Smoleń-
skiej. Dzisiaj żądanie prawdy o Smo-
leńsku jest naszym obowiązkiem nie
przesądzając jaka ona jest. Widzimy
jasno, że rząd polski obowiązki te re-

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Porządek obrad:
1. Problem bezrobocia na terenie miasta i gminy – formy aktywi-
zacji zawodowej.
2. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i
krajowych na terenie miasta i gminy.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Podjęcie uchwał:
– w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Sokołów Młp na rok 2012,
– w sprawie wystąpienia z apelem o przyznanie Telewizji Trwam
miejsca na multipleksie cyfrowym,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie i Mieście Sokołów Młp. na lata 2012-2014,
– w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski – przedstawienie protokołu
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną na temat
analizy kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w 2011r.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

od 15 marca 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r.

– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na działkach

alizuje niedbale, oddał śledztwo Rosji,
a Rosja zachowuje się w tej sprawie
w sposób całkowicie niewiarygodny.

Szanowni Państwo!
Od lat tożsamość Polski spełnia się

w umiłowaniu wolności i niezależności,
to silne i solidarne państwo polskie jest
jedyną organizacją zdolną nam tę wol-
ność zapewnić, zarówno w kontekście
geopolitycznym jak i ekonomicznym.
Dlatego dążenie do realizacji takiego
modelu państwa w dobie dzisiejszych
zagrożeń powinno być naszym zobo-
wiązaniem na przyszłość.

Wszystkim mieszkańcom Gminy
i Miasta Sokołowa Małopolskiego życzę
radosnego świętowania, polecając się
opiece Najświętszej Maryi Panny – Kró-
lowej Polski której dzisiaj również mamy
święto tym bardziej, że z Maryją zwią-
zani jesteśmy poprzez kult Matki Bożej
Sokołowskiej. Życzę wzajemnej życzli-
wości i wytrwałości w realizacji swoich
celów.

Bogusław Kida

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

w Sokołowie Młp. w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Soko-
łów Młp. na lata 2012-2014.
2. Zapoznanie z harmonogramem budowy dróg i chodników na
terenie miasta i gminy.
3. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.

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

Młp. w dniu 16 kwietnia 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Kontrola wydatków na budowę, remonty dróg i chodników
w Gminie w 2011 roku.
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n: 804/1, 805, 806, 807, 3391 w miejscowości Nienadówka sta-
nowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. Przetarg odbył
się w dniu 22 marca 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, lokal nr 1 i nr 4 wydzielone w budynku przystanku
PKS w Sokołowie Mlp. ul. Rynek na cele usługowo-handlowe,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży,
– działki numer 5886 i 5946 położone w Sokołowie na osiedlu
„Zacisze”,
– w sprawie podziału środków finansowych na realizację przed-
sięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy i miasta
w 2012 roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 1122/1 położonej w Sokołowie
Młp. Przetarg został ustalony przetarg na dzień 25 kwietnia 2012
roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych
nr 1406/152 i 1365/10 oraz nr 1406/153 i 1365/11 położonych
w Sokołowie Młp. na osiedlu „Pod Lasem”. Przetarg został usta-
lony przetarg na dzień 25 kwietnia 2012 r.,
– w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobierania czyn-
szu z tytuły dzierżawy lokalu nr 1 i nr 2 wyodrębnionym w budyn-
ku Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. w okresie trwania przerwy
technologicznej,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy działki numer 837/3 położone w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realiza-
cję zadania inwestycyjnego pn: „Budowa i rozbudowa odcinka
sieci wodociągowej przesyłowej średnicy 400 mm o długości
1720 mb, średnicy 315 mm o długości 2050 mb, średnicy 160
mm o długości 25 mb, na terenach położonych w miejscowości
Górno, Turza, Wólka Sokołowska i Sokołów Małopolski”, nazwa
skrócona zadania nadana przez zamawiającego: „Poprawa
zaopatrzenia w wodę Gminy Sokołów Małopolski – Etap I”. Ter-
min otwarcia ofert został ustalony na dzień 19 kwietnia 2012 r.,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu – części działki nr 1158/1
położonej w Sokołowie Młp., na skrzyżowaniu ulic Partyzantów
i Lubelskiej na cele usługowo handlowe, na okres trzech lat,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na dzierżawę działek numer: 1380/2, 1382, 2261/8
położonych w Wólce Niedźwiedzkiej. Termin przetargu został
ustalony na dzień 25 kwietnia 2012 r.,
–  w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania pn:
„Remont drogi gminnej nr 108651R Trzebuska Podlas”. Prze-
targ odbył się w dniu 17 kwietnia 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży działki nr 492/2 w Trzebusce,
–  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wólce Sokołowskiej Pani Marii Marut,
– w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. za rok 2011 r.,
– w sprawie zmian w budżecie 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży działek nr 430/1 i 431/1 położonych w Trzebosi,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż 1/2 części działek numer: 1404/2, 1406/
1. położonych w Wólce Niedźwiedzkiej. Termin przetargu usta-
lony został na dzień 16 maja 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działek numer 1088, 1095, 1089, 1094
położonych w Wólce Niedźwiedzkiej. Termin przetargu ustalo-
ny został na dzień 16 maja 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 2879 położonej w Trzebosi.
Termin przetargu ustalony został na dzień 16 maja 2012 r.,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu – lokalu nr 1 wydzielonego

w budynku przystanku PKS w Sokołowie Młp. ul. Rynek na cele
usługowo-handlowe,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu – budynku starej poczekal-
ni PKS w Sokołowie Młp. na cele usługowo-handlowe,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na dzierżawę lokalu nr 4 wydzielonego w budynku
przystanku PKS w Sokołowie Młp. ul. Rynek na cele usługowo-
handlowe. Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r.,
– w sprawie przyjęcia procedury opracowania i zatwierdzenia
arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2012/1013, dla
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Sokołów
Młp.,
– w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 837/3 po-
łożonej w Sokołowie Młp., ul. Pileckich z przeznaczeniem pod
tymczasowe obiekty przeznaczone do garażowania środków
transportu,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady Miej-
skiej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 17 maja 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2011
rok.
2. Opracowanie opinii.
3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie
Młp.
4. Przedstawienie projektów uchwał.

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

w Sokołowie Młp. w dniu 22 maja 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2011
rok.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

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

Młp. w dniu 23 maja 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2011
rok.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 30 maja 2012 r.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2011
rok.
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2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok obrachunkowy 2011
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako
właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w za-
kresie wspierania rodziny,
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Rzeszow-
skiemu na realizację zadania,
– w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu miasta So-
kołów Młp. do kategorii dróg gminnych,
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrachunkowy 2011 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finanso-
wanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej,
– w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012,
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
„Pod Lipą” w Sokołowie Małopolskim,
– w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Sokołów Małopolski,
– w sprawie wystąpienia ze sprzeciwem likwidacji Komisariatu
Policji w Sokołowie Młp.
4. Omówienie zagadnień dotyczących Policji oraz problematyki
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski – przedstawienie protokołu
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną na temat
wydatków na budowę, remonty dróg i chodników w Gminie
w 2011 rok.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

od 19 kwietnia 2012 r. do 29 maja 2012 r.

– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy – na działce 1330 w Sokołowie Młp. zloka-
lizowana jest m.in. wieża po byłej OSP – przedmiotem dzier-
żawy jest udostępnienie miejsca na dachu wieży celem zain-
stalowania anten nadawczo – odbiorczych sieci bezprzewo-
dowych,
– w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli
ubiegających się o pomoc zdrowotną w składzie: Z-ca Burmi-
strza GiM, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Sportu i
Spraw Społecznych, Dyrektor Zespołu Oświatowego, Prezes
ZNP w Sokołowie Młp., Przewodniczący Komisji Koła NSZZ
„Solidarność, Dyrektor SP w Turzy, Dyrektor ZS Nr 2 w Niena-
dówce,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań pn:
1) Remont drogi Nienadówka przez wieś na działce nr ew.
817/2 w km 0+000-0+600,
2) Remont zatoki postojowej na działce o nr ew. 3392 w Nie-
nadówce.
Przetarg odbył się w dniu 10 maja 2012 r.,
– w sprawie zmian w budżecie 2012,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowa-
nych, położonych w Sokołowie Młp. na osiedlu „Zacisze”, ozna-
czonych w ewidencji gruntów numerami: 5886, 5946. Termin

przetargu ustalony został na dzień 13 czerwca 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działki nr 492/2 położonej w Trze-
busce. Termin przetargu ustalony został na dzień 13 czerwca
2012 r.
– w sprawie wydzierżawienia – udostępnienia miejsca na da-
chu wieży zlokalizowanej na działce nr 1330 w Sokołowie
Mlp. w celu zainstalowania anten nadawczo-odbiorczych sieci
bezprzewodowej, Firmie Usługowo-Handlowej „WAVE-NET”
do używania i pobierania pożytków z miejsca na dachu wieży
OSP i miejsca wewnątrz wieży z podłączeniem zasilania ener-
gii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadań inwestycyjnych pn:
Zadanie I. Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla „Piaski”
w Sokołowie Małopolskim.
Zadanie II. Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla „Piaski
II” w Sokołowie Małopolskim.
Zadanie III. Budowa sieci wodociągowej dla Osiedla „Sło-
neczne” w Sokołowie Małopolskim.
Zadanie IV. Budowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągo-
wej przesyłowej średnicy 400 mm o długości 1720 mb, śred-
nicy 315 mm o długości 2050 mb, średnicy 160 mm o długo-
ści 25 mb na terenach położonych w miejscowości Górno,
Turza, Wólka Sokołowska i Sokołów Małopolski
Zadanie V. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ujęcia
wody pitnej dla Gminy Sokołów Małopolski w – stacja uzdat-
niania wody w Wólce Niedźwiedzkiej
Zadanie VI. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ujęcia
wody pitnej dla Gminy Sokołów Małopolski w – stacja uzdat-
niania wody w Turzy.
Termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 11 czerwca
2012 r.
– w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania fi-
nansowego za rok 2011,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działek nr 2102/13, 2103/9 położonych
w Trzebosi,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży działki nr 3428/42 położonej w Niena-
dówce,
– w sprawie zezwolenia na postawienie reklamy w parku obok
przystanku autobusowego zlokalizowanym na działce nr
1357/1 położonej w Sokołowie Młp., baneru reklamowego
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy część działki nr 1357/1 położonej w Soko-
łowie Młp. ul. Rynek,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadań pn:
„Remont dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp”:
– remont drogi wewnętrznej Turza Środkowa – Turza Stara
w miejscowości Turza,
– remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2722 i 2723
w Wólce Niedźwiedzkiej,
– remont ulicy Poniatowskiego w Sokołowie Młp.,
– remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Sokołowie Młp.
Termin przetargu ustalony został na dzień 11 czerwca 2012 roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek numer: 375, 368/1, 368/3
położonych w Trzebownisku.
Termin przetargu ustalony został na dzień 27 czerwca 2012 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek numer: 430/1, 431/1 poło-
żonych w Trzebosi.
Termin przetargu ustalony został na dzień 27 czerwca 2012 r.
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Maria Kucia
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Kazimierz Smolak

Publikację można potraktować jako zbiór zwarty art. autorstwa K. Smolaka zamieszczonych na łamach
„Kuriera Sokołowskiego”.

we wspomnianym tyglu masz tylko roz-
wodnioną lurowatą papkę, która na pew-
no nie stanie się źródłem wartościowych
przeżyć. Nie samą wypłatą żyje mężczy-
zna i jego rodzina. Aby się rozwijać, lu-
dzie potrzebują bogatego życia we-
wnętrznego. Życie wewnętrzne wielu
mężczyzn można porównać do tygla,
w którym mieszają się myśli, uczucia,
wspomnienia, obserwacje, nadzieje, oba-
wy, zmartwienia, przypuszczenia, posta-
wy, sądy wartościujące, fantazje, życze-
nia, filozoficzne rozważania, wrażenia es-
tetyczne, medytacje, wyobrażenia, prze-
widywania i inspiracje. Osoby o bogatym
życiu wewnętrznym uchodzą w dzisiej-
szych czasach za podejrzanych. Są zbyt
wielkimi indywidualnościami, aby stać się
sprawnie działającymi trybikami w wiel-
kiej społecznej machinie. „Społeczeń-
stwo” potrzebuje mężczyzn biernych, nie-
zawodnych, podobnych do siebie – takich,
którzy nakręcaliby spiralę konsumpcjoni-
zmu i nie pozwalali, by w ulu ucichło. Ide-
alny truteń nie powinien mieć żadnego
życia wewnętrznego.

Chcąc być pełnowartościowym męż-
czyzną, musisz umieć przeciwstawiać
się takiej postawie. Powinieneś dostrze-
gać i rozwijać swoje życie wewnętrzne
i nie dać się sterować i narzucać sobie
opinii lansowanych media, które w Pol-
sce są zdominowane przez obcy kapitał
i są niby polskojęzyczne, ale nie repre-
zentują polskiego interesu. Media, któ-
re pozostały jeszcze w polskich rękach,
są marginalizowane i wyszydzane, cze-
go przykładem jest zaciekły atak na
media katolickie. Do krótkiego rozważa-
nia na temat mojego gatunku, jakim są
mężczyźni, dodam jedną z zasad, którą
polecałbym wszystkim mężczyznom:
aby cieszyli się takim spokojem umysłu,

który pozwoliłby przyjmować sukcesy
z pokorą, wyrazy uznania okazywane
przez przyjaciół odbierać bez nadmier-
nej dumy, oraz aby być wytrzymałym
i przygotowanym na zgryzoty i nieszczę-
ścia i reagować na nie z odwagą, jaka
przystoi mężczyźnie. Co do wytrzyma-
łości mężczyzn, to dodam taki podział:
mężczyźni dzielą się na wytrzymałych,
mniej wytrzymałych i takich, którzy się
rozwodzą. Przedstawię też kilka wyszu-
kanych myśli, przysłów czy luźnych po-
wiedzeń na temat mężczyzn.
Konaj mężu, konaj, bo świeczka pożyczo-
na.
Mąż – stworzenie dwunogie: ciągnie wóz
i zbiera baty.
Leniwy mąż pięknej kobiety ma wielu ak-
tywnych przyjaciół.
Stary mąż młodej kobiety podobny jest do
introligatora. Oprawia książkę, którą inny
czyta.
Każdy mężczyzna ma w sobie trochę z anio-
ła, dzięki czemu może zachwycić kobietę,
i trochę z diabła, by mógł ja uwieść.
Mężczyzna jak kwiat – trudno go sobie
wyobrazić bez kielicha.
I mądry mąż zgłupieje przy złej zrzędnej
żonie.
Żony najpierw mężom podcinają skrzydła,
a potem mają do nich pretensje o niskie
loty.

Dawid i Goliat,
zoo i strachy
oraz lustro

Opowiadanie o tym jak Dawid zabił
Goliata za pomocą kamyka wyrzucone-

Byæ mê¿czyzn¹

W tych moich refleksjach postaram się
poruszyć sprawę mężczyzn, ale tylko
w pewnych określonych obszarach,
i wskażę fragment zagrożeń, które cze-
kają na współczesnego mężczyznę. Te-
mat ten narzucił mi się po przeczytaniu
książki „Być mężczyzną we współcze-
snym zwariowanym świecie” autorstwa
Patrick Fanning i Matthew McKAY. Wyno-
towałem sobie z tej książki kilka myśli
i chciałem się nimi podzielić z Czytelni-
kiem. Świat pędzi do przodu i mimo że
mężczyźni pozostali mężczyznami, a ko-
biety kobietami, to radykalnie zmieniły się
wzorce mężczyzny dawniej i dziś. Dawny
stereotyp mężczyzny to: twardy, samotny
mężczyzna ciężko pracujący, cierpiący
w milczeniu – uciekający się do przemo-
cy. Jak dyktowała tradycja i niekiedy po-
trzeba twardej ręki, mężczyzna był z re-
guły głową rodziny. Chłopu, gdy nie miał
przewagi intelektualnej i moralnej, do do-
minacji wystarczyła mu przewaga fizycz-
na. Domagał się szacunku, którego sam
z reguły nie okazywał. Krążyły stereotypy
wyrażane w ludowych przysłowiach, przy-
śpiewkach z okazji wesel czy innych uro-
czystości, że jak chłop baby nie wypierze,
to ona chodzi głupia cały dzień, lub „kie-
dy mąż żony nie bije, to w niej wątroba
gnije”. Chłop był w pewnym stopniu pa-
nem życia i śmierci, znieważający part-
nerkę, pożądliwy i niegodny zaufania.
Wiadomo, że nie było to regułą w postę-
powaniu, ale nie było to naganne, a na-
wet usprawiedliwione.

Choć można powiedzieć, że mężczyź-
ni mają pełnię władzy, to przeciętny męż-
czyzna czuje się bezsilny w obliczu wy-
darzeń ekonomicznych i politycznych.
Dawniej w dużym stopniu mężczyźni byli
mięsem armatnim podczas wojen. Dziś
w naszym rejonie wojen nie ma, ale tam,
gdzie one trwają, to właśnie mężczyźni
zabijają i są zabijani. Dzisiejsze stereo-
typy mężczyzn są kształtowane przez
media, które kładą nacisk na to, aby
współcześni mężczyźni zajęli się spra-
wami materialnymi. Życie zostaje zdomi-
nowane przez doczesne czysto ze-
wnętrzne sprawy, takie jak pieniądze,
dobra materialne, praca, obowiązki, spra-
wy do załatwienia. Kierujący mediami
chcą współczesnego człowieka sprowa-
dzić do roli trutnia, który po wykonaniu
powierzonych mu zadań jest już niepo-
trzebny i odstawiony na boczny tor. Je-
żeli dasz się zagnać w wir tych spraw, to
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go z procy, pamiętam z lekcji religii
i nasunęło mi ono pomysł, aby porów-
nanie to przenieść na obecne realia po-
lityczne. Dawid pochodził z Gat, żył
w XI w. p.n.e. Jego wzrost miał wynosić
sześć łokci i jedną piędź, czyli ok.
3 metry. Zginął z rąk Dawida, który po-
konał go wyrzuconym z procy kamie-
niem. Biblijnego Goliata swobodnie
możemy porównać do wielu dzisiej-
szych polityków, działaczy, menadże-
rów, właścicieli czy prezesów wielkich
albo i mniejszych firm, którym się wy-
daje, że przewyższają „ważnością” in-
nych, jak Goliat przewyższał wszystkich
wzrostem i siłą. Może to nas i gnębi,
ale godzimy się na takie sytuacje, po-
nieważ czujemy się bezsilni. Natomiast
nie dostrzegamy, że w naszej „Dawi-
dowej kabzie” mamy procę zaopatrzoną
w kamyk zaostrzony poczuciem humo-
ru. Ma on siłę, która gotowa jest obalić
owych groźnych „przedstawicieli wła-
dzy”, przechadzających się w zbroi wy-
wyższenia, bezczelności i tupetu, wy-
dawałoby się nie do pokonania.

Właśnie te moje refleksje chciałem
poświęcić humorowi i z humorem
wzmocnionym ironią dotknąć tak „waż-
nych” osobistości ze świata polityki, na-
uki, biznesu czy nawet Kościoła. Nie
wymieniam nikogo z nazwiska ani na-
wet z imienia, tylko robię to bezosobo-
wo. Ażeby było weselej, pozwolę so-
bie użyć porównań i wcielić polityków
w różne postacie. Inaczej mówiąc, prze-
brać ich w skóry zwierząt lub ptaków
i przedstawić humorystycznie jako po-
lityczne polskie zoo.

W kotłującej się polskiej rzeczywi-
stości politycznej, w której dochodzi do
najróżniejszych zmian, przetasowań,
a nawet politycznych zdrad, nie może
zabraknąć miejsca dla koguta. Kogut
kojarzy się z Ewangelią: „Nim kogut za-
pieje, trzy razy się mnie zaprzesz”,
i owej nocy piał specjalnie dla Piotra.
Słynne pianie koguta, bardziej niż funk-
cję ujawniania ukrytych zamiarów, mia-
ło pełnić rolę ironicznego śpiewu za-
barwionego głosem goryczy. Jakby sta-
wało się głosem Kogoś. „Gdzie się po-
działa twoja pewność, twoje przekona-
nie sprzed kilku chwil, twoja buta, two-
ja podkreślana odmienność od innych,
twoja niezłomna wierność Mistrzowi?”.
Lub: „Gdzie jesteś, czegoś mnie opu-
ścił, kto cię zbałamucił?”, albo „Co ro-
bisz? Czego mnie wyrzucasz ze wspól-
nej grzędy” i innego rodzaju śpiewy
przedstawiające upomnienie, rozcza-
rowania i żale. Dobrze byłoby, aby pia-
nie koguta było głosem budzącym
i przypominającym o naszych skłonno-
ściach do zaparcia się wcześniej wy-
znawanych przekonań, idei. Piotr za-
parł się Jezusa, a kogut mu to przypo-
mniał. Ileż to razy kogut pieje, aby przy-

pomnieć politycznym „Piotrom”, co zro-
bili. Wprawdzie Jezus przebaczył Pio-
trowi i nawet dał mu najwyższą władzę,
ale zobaczył u niego szczere łzy.
A gdzie u naszych polityków skrucha,
pokora, uznanie swojej słabości, za-
przeczenie pysze? Pytam, gdzie podział
się ów kogut, który to z nakazu Jesusa
piał melodię mającą być natarczywą,
lecz punktualną pobudką budzącą su-
mienia. Kogut w trybie natychmiasto-
wym powinien być wezwany do posłu-
gi, kogut ironii – ironii, która wyraża
miłość, a nie pogardę; sympatię, a nie
awersję – powinien być na utrzymaniu
wspólnoty i traktowany z ogromną po-
wagą. Ale modne są teraz zamiany,
więc paw zajął miejsce koguta, które-
go inne „zwierzęta” nie tolerowały. Zo-
stał zastąpiony przez pawia, aby kogut
ironii nie zakłócał spokoju, posiłków
i snu swoim natarczywym „kukuryku”.
Do tego lepiej nadaje się nadęty paw,
który stroi swoje „pawie piórka”, zasła-
niając nimi swoje ułomności. Ponieważ
głos pawia jest charakterystyczny, dla-
tego od czasu do czasu stara się sko-
rzystać, aby zwrócić na siebie uwagę.
Niektórych ludzi ze „świecznika” moż-
na porównać do krokodyli, ponieważ
gotowi są porwać i pożreć swoje ofiary,
wciągnąć je w czeluść swojego odmę-
tu. Inni też gotowi są zamienić się
w krokodyle, ale dlatego, aby wylewać
krokodyle łzy nad tym, co już nie istnie-
je i przepadło, co stracili osobiście. Ko-
lejni są jak warczące psy, gotowe po-
chwycić zębami każdego, kto się zbliży
do ogrodzenia albo odważy wskazać
choć minimalną niezgodę na ogólnie
przyjęte opinie.

Spotkać można wiele kretów – za-
angażowanych w kopanie podziem-
nych korytarzy, które mogą zaprowadzić
ich do pałacu, gdzie goszczą honory,
dostojeństwa i zaszczyty, a kusi ich za-
pach „koryta”. Kret jest ślepy, ale ludzie-
krety też pędzą za władzą na ślepo, nie
widząc nikogo i nic, co się wokół nich
dzieje. Spotkamy też drapieżne sępy,
które jak coś czują, to rzucają się do
lotu nurkowego, aby wbić szpony
w strzępy władzy i wyrwać jakiś kęs dla
siebie.

Część polityków można porównać
do strachów na wróble. Strach na wró-
ble to postawiony i ubrany manekin,
którego ruchomymi częściami są powie-
wające elementy ubioru. Natomiast
strach polityczny to sztywna wyprosto-
wana postawa, nie zmieniające się rysy
twarzy, brak uśmiechu, śmiertelna po-
waga. Powiewają i trzepoczą tylko nie-
naganne stroje. Zadaniem stracha na
wróble jest straszyć, natomiast zada-
niem polityka czy osoby publicznej jest
budzić zaufanie swoją osobą i wyglą-
dem. Oczywiście, nie należy traktować

poważnie owych strachów na wróble
w dwurzędowym garniturze i idealnie
zawiązanym krawacie. Tacy ludzie
łudzą się, że bronią odrobiny władzy,
jaką zdobyli wszelkimi możliwymi środ-
kami, łącznie z tymi niegodnymi.

Lustro wywołuje rumieńce. Kpina
powoduje niepokój i niewygodne życie.
Prezentuje wklęsłe lustro, przed którym
czerwienimy się, widząc nasze zdefor-
mowanie. Lustro uczy nas, by nie ado-
rować samych siebie. Komu wszystko
wydaje się krzywe i brzydkie, tego twarz
staje się skrzywiona i brzydka. Czy
wiesz, że twoja twarz jest przeznaczo-
na przede wszystkim dla innych? Ty
sam nie musisz jej oglądać, co najwy-
żej podczas czesania i golenia. Trzeba
przypomnieć sobie bajkę o smoku Ba-
zyliszku, który zabijał wzrokiem. Szew-
czyk wziął lustro i odbity w nim wzrok
zabił smoka. Niejednego polityka jego
wzrok odbity w lustrze powinien olśnić
i otrzeźwić, a tymczasem jeszcze bar-
dziej go zaślepia, że nie nawet dostrze-
ga dawnych znajomych, i przyjaciół.

W rzeczywistości owi wymienieni
przedstawiciele polskiego świata poli-
tycznego, zaprezentowani w formie ob-
razowej jako zoo, obawiają się tylko
jednego: że nie zostaną potraktowani
poważnie. Obawiają się śmiechu pro-
fanującego, szyderczego, a nawet
uśmiechu współczucia. A my z naszym
„kamykiem”, który uderza w samo czo-
ło, w tym jednym przypadku spełniają-
ce rolę „użyteczną”, dajemy im do zro-
zumienia, że nie traktujemy ich poważ-
nie i umieramy nie ze strachu, ale... ze
śmiechu. Przysłowie mówi, że „na zło-
dzieju czapka gore”, więc politycy czy
inni „winni” niech rozpoznają się i oba-
wiają kamyka z dawidowej kabzy – ka-
myka rażącego ironią, drwiną i humo-
rem.

Ale wydaje mi się, że najsmutniej-
szym i najmniej śmiesznym elementem
naszego życia politycznego jest to, gdy
politycy zapominają, że są Polakami.
W książce Eugeniusz Kwiatkowski au-
tor Marian Drozdowski pisze, że w 1938
roku I kongres Związku Polaków
w Niemczech przedstawił pięć prawd:
1 – jesteśmy Polakami, 2 – wiara ojców
naszych jest wiara naszych dzieci, 3 –
Polak Polakowi bratem, 4 – Polak co-
dziennie narodowi służy, 5 – Polska
matka nasza, nie wolno o matce mówić
źle.

Musimy zacząć mówić ze sobą in-
nym niż dotychczas językiem. Powin-
niśmy odstawić na bok małe gry poli-
tyczne, codzienne złośliwości i podej-
ścia, oraz usunąć nienawiść, a przywo-
łać to wszystko, co nas łączy w jeden
naród – tj. miłość Ojczyzny, Polski. Mu-
simy usunąć pierwiastki uczuciowe,
emocjonalne, a przywrócić do naszej



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/214/2012 str. 9

współpracy spokojny i zdrowy chłopski
rozum. Spróbujmy sobie mówić obiek-
tywna prawdę. Kwiatkowski, pisząc
o ludziach ówczesnej Gdyni, stwierdził:
„nie ma jednak silniejszej więzi pomię-
dzy ludźmi, jak wspólnie prowadzona
walka, wspólny wysiłek, wspólne nie-
bezpieczeństwo i wspólny sukces”. Nie
chcę rozwodzić się nad tym jakie siły
sterują polskimi politykami, którzy nie
mogą albo i nie chcą się zjednoczyć,
tylko załatwiają własne interesy za-
miast na pierwszym miejscu mieć inte-
res Ojczyzny. Dalej pisze, że naród
prawdziwy i żywotny, naród zdrowy
i mocny nie może żyć bez tradycji. czło-
wiek przemija jak meteor: zabłyśnie na
chwilę w atmosferze życia i gaśnie.
A naród trwa i żyje przez wieki, żyje
w innych wymiarach czasu i zdarzeń
niż jednostka. Wyzbądźmy się Polskiej
złaj tradycji, w której dominują waśnie
i swary, a popatrzmy na Ojczyznę, któ-
ra szczególnie dzisiaj jest narażona na
niebezpieczeństwo i jest w potrzebie.

Szaleñstwo
zakupów

„Znowu człowiek wydaje pienią-
dze, których nie ma, na rzeczy, których
nie potrzebuje, by imponować lu-
dziom, których nie lubi”. Tymi słowami
rozpoczynam kolejne rozważania na
temat zakupów, które stają się modne,
których dokonujemy ciągle, nie tylko
z okazji Mikołaja, świąt Bożego Naro-
dzenia czy Wielkanocnych lub innych
uroczystości. Wszechobecne media
dyktują modę, kreują i napędzają za-
kupowe szaleństwa. Wystawione towa-
ry w witrynach sklepowych dodatkowo
zachęcają do kupowania. Dodatkowo
wykorzystuje się przyzwyczajenie ludzi
do nadmiernych zakupów. Ludzie do-
konują zakupów, bo wszyscy kupują.
Aby zrobić zakupy, przede wszystkim
powinna zaistnieć potrzeba czy ko-
nieczność nabycia danego towaru. Na
tę konieczność składa się niekiedy wie-
le czynników, które stoją ponad zdro-
wym rozsądkiem, a są to: panująca
moda, „bo inni to już mają”, „co sobie
o nas pomyślą”, „bo tak wypada”. Duża
część zakupionych rzeczy po chwili nas
nie cieszy, gdyż nabywamy je nie
z własnej chęci, ale z niepisanego
przymusu. Mówi się, że do teatru czy
do filharmonii chodzimy nie dlatego,
że to lubimy, lecz dlatego, że należy
bywać, bo jest to w dobrym tonie, gu-
ście i podnosi prestiż. Podobnie wy-
daje się nam, że w sklepach należy
bywać i z pustą ręką nie pasuje wy-
chodzić, ale za to opuszczamy sklep

z pustą kieszenią i masą niepotrzeb-
nych rzeczy. Nie neguję zakupów jako
takich, gdyż ludzie muszą wymienić zu-
żyte rzeczy na nowe. Dzieci rosną i dłu-
go w tym samym nie pochodzą. Produ-
kowany jest coraz to nowszy i ciekaw-
szy sprzęt, z którego człowiek korzysta.

W obecnych czasach kreowany jest
model życia zwany konsumpcjoni-
zmem, który preferuje, aby człowiek
mógł więcej „mieć” niż by mógł więcej
„być” człowiekiem. Ludzie próbują szu-
kać szczęścia tam, gdzie nie można go
znaleźć, w martwych rzeczach i przed-
miotach, które nigdy ich do końca nie
zadowolą. Żyć nie znaczy brać wszyst-
ko i z wszystkiego korzystać. Jeżeli
chcesz mieć wszystko i z tego czerpać
przyjemność, to w końcu nie będziesz
jej w ogóle odczuwał. Egoista nigdy nie
jest zadowolony, a zawsze nieszczę-
śliwy. Czego sobie odmawiasz, jeżeli
chodzi o twoje własne drogie „Ja”?
Założę się, że pościsz, jeżeli zależy ci
na linii, nie ruszysz słodyczy, jeśli po-
myślisz o wątrobie lub ciśnieniu. Ale
czego sobie odmawiasz, jeżeli chodzi
o innych? Pomyśl o tym poważnie wte-
dy, kiedy nadchodzą święta lub jakieś
inne uroczystości. Może podaruj tym
ludziom coś, czego naprawdę nie mają
i na co ich nie stać. Dołącz do akcji cha-
rytatywnych i nie zamykaj się, kiedy
należy pomóc biedniejszemu i potrze-
bującemu. Jeśli nie masz większego
ideału jak jedzenie i picie, zarabianie
i wydawanie pieniędzy, nie pozwól
swojej głowie i sercu utonąć w brzu-
chu. Na zakończenie tego artykułu do-
łączam tekst modlitwy, którą wyczyta-
łem w książce „Żyć każdym dniem”
Phila Bosmansa: „Panie, wyzwól nas
z chęci posiadania, która nas opętała.
Wybaw nas z chorobliwej chciwości.
Wybaw nas z pożądania rzeczy, które
nas nie zadowalają i tylko jeszcze bar-
dziej potęgują nasza zachłanność”.
Patrz częściej na dzieci, a rzadziej na
tysiące drogich rzeczy, które podsu-
wają ci w sklepach. Patrz częściej na
swoich bliźnich, odpręż się od we-
wnątrz, częściej się śmiej. Wtedy bę-
dziesz żył długo i szczęśliwie.

Ksi¹¿ki
– Paulo Coelho

Gorąco polecałbym czytelnikom
przeczytać książkę pod tytułem „Piąta
Góra” autorstwa Paulo Coelho. Jest to
bardzo pouczająca pozycja dająca wie-
le do myślenia i refleksji nad swoim
życiem, postępowaniem. Wymienię tu-
taj i rozwinę kilka myśli tegoż autora
oraz główne przesłanie książki, które

zawiera się w słowach króla Melchize-
decha do pasterza Santiago: Kiedy cze-
goś gorąco pragniesz, to cały Wszech-
świat działa potajemnie, by udało ci się
to osiągnąć. Od siebie mogę powie-
dzieć, że to na pewno prawda. Moim
ulubionym zwrotem jest powiedzenie
„kto nie walczy, nie zwycięża”. Nie da
się czegoś pragnąć i oczekiwać na jego
spełnienie w cichości, nie walcząc o to.
Sprawy, o których marzymy, leżą tak,
jakby czekały na nas na odpowiedniej
półce. Warunek taki, że z tej półki tylko
trzeba wziąć samemu, a nie czekać, aż
samo przyjdzie.

Kolejne ciekawe stwierdzenie jakie
wynotowałem, brzmi: Jak strumienie
i rośliny, dusze także potrzebują desz-
czu, ale deszczu innego rodzaju: na-
dziei, wiary, sensu istnienia. Gdy tego
brak, wszystko w duszy umiera, choć
ciało nadal funkcjonuje. Można wtedy
powiedzieć; „W tym ciele żył kiedyś
człowiek”. Nadzieja – ktoś powiedział,
że nadzieja to matka głupich. Pewno
głupi wyraził takie przekonanie. Na-
dzieja – pożyczka, której udziela nam
szczęście.

Wiara – wiara i nadzieja w tym sa-
mym stoją zaprzęgu. Jak dwa konie za-
przęgnięte do wozu razem go ciągną,
tak i wiara i nadzieja razem wzięte mają
dużo większą moc niż każde z osobna.
Wiara, że coś osiągnę, musi być przede
wszystkim w sobie, a nadzieja to pod-
parcie wiary. Wierzy się w coś, że to
istnieje lub jest możliwe do osiągnięcia.
Ma się natomiast nadzieję, że się to uda
zrobić czy osiągnąć, ale najczęściej pod
warunkiem, że zacznie się coś czynić
w tym kierunku. Czyli wiara i nadzieja
zależą przede wszystkim od nas.

Sens istnienia – jeżeli człowiek nie
próbuje odpowiedzieć sobie o istotę
życia, to jego życie traci sens. Taki czło-
wiek jest jak liść miotany przez wiatr.
Tańczy, wiruje, raz jest na górze, drugi
raz na dole. Takim człowiekiem jest bar-
dzo łatwo kierować, manipulować. Li-
ście nie zapuszczają korzeni. Gdy wiatr
ucichnie, leżą na kupie i gniją. Jeżeli
mam określony sens istnienia, to do-
strzegam, czy ktoś mną manipuluje, czy
kroczę do swojego wytyczonego celu.
Bardzo często, kiedy spotykamy się ze
sobą, pada takie pytanie – co robisz?
Odpowiedź też często niestety bywa
taka „Nie mam nic do roboty”. Ciśnie
się zatem na usta „A więc ucz się cze-
goś”. w takich chwilach wielu ludzi
poddaje się. Nie nudzą się, nie płaczą,
patrzą tylko jak przemija czas. Nie
przyjmują wyzwań, jakie niesie im
życie, a ono nie rzuca im nowych wy-
zwań. Grozi ci to samo. Stań z losem
twarzą w twarz, zareaguj, nie rezygnuj.
Bóg żąda od człowieka jedynie tego,
czemu jest on w stanie podołać.
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Bo¿e Cia³o –
tradycja
procesji

Boże Ciało to jedno z naj-
bardziej uroczystych świąt
katolickich.
Zostało ustanowione po ob-
jawieniach Julianny Cornil-
lon (1193-1258) z Francji.

Na termin obchodów Bożego Cia-
ła wyznaczono czwartek w oktawie
Trójcy Przenajświętszej. Pierwsze pro-
cesje odbyły się w Kolonii, w Niem-
czech. Podczas nich niesiono krzyż
z Najświętszym Sakramentem. Pod ko-
niec XV wieku procesje były już po-
wszechne w Niemczech, Anglii, Fran-
cji, w północnych Włoszech i w Pol-
sce. W uroczystym pochodzie ze śpie-
wem uczestniczyło duchowieństwo,
cechy rzemieślnicze, bractwa kościel-
ne, szkoły i rzesze wiernych.

Na czele procesji niesiona jest za-
wsze monstrancja z Najświętszym Sa-
kramentem. Monstrancja, czyli drogo-
cenne naczynie, w którym wystawiany
jest chleb eucharystyczny, używana
jest już od XIV wieku głównie w Ko-
ściele katolickim. W Polsce Boże Cia-
ło jest świętem ruchomym; przypada
zawsze 60 dni po Wielkanocy, obcho-
dzi się je w czwartek po uroczystości
Trójcy Świętej. W niektórych krajach
przenoszone jest na kolejną niedzie-
lę. Z uroczystościami Bożego Ciała
wiążą się różne zwyczaje i wierzenia
ludowe. Szczególne własności przypi-
sywano kwiatom i gałązkom, które de-
korowały ołtarze. Po przejściu proce-
sji ludność zrywała gałązki, wierząc
w ich magiczne właściwości. Zatknię-
te za strzechy chałup i zabudowań go-
spodarczych miały strzec przed
ogniem, piorunami i robactwem; zaty-
kane na polach miały chronić przed
szkodnikami. W niektórych regionach
Polski w uroczystość Bożego Ciała
wierni przynoszą do kościoła wianki
z kwiatów i ziół.

Agata Dec

Fot. P. Przyby³o
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Relikwie bł.
Jana Pawła II

w parafii Górno
„Bądźcie świadkami
miłosierdzia”

(z homilii bł. Jana Pawła II – Kraków –
Łagiewniki 17 sierpnia 2002 roku)

Niedziela Bożego Miłosierdzia przy-
padająca w tym roku 15 kwietnia była dla
mieszkańców parafii pw. Ofiarowania
NMP w Górnie wyjątkowa. Tego bowiem
dnia w progi naszej świątyni i całej wspól-
noty parafialnej zostały uroczyście wpro-
wadzone relikwie bł. Jana Pawła II – na-
szego wielkiego Rodaka. Relikwie to kro-
pla krwi przekazana naszej parafii przez
kard. Stanisława Dziwisza – wieloletnie-
go sekretarza bł. Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się koncer-
tem w wykonaniu naszego młodzieżowe-
go chóru „Młody Duch” i towarzyszącej
mu orkiestry, którego założycielem i dy-
rygentem jest p. Dariusz Kosak. Chór
wykonał pieśni, które swoją treścią na-
wiązywały do pontyfikatu bł. Jana Pawła
II. Były nimi: ulubiona piosenka religijna
bł. Papieża czyli „Barka”, hymny Świato-
wych Dni Młodzieży „Zbudowani na Chry-
stusie” i „Abba Ojcze” oraz utwór „Cały
dla Boga”. Miedzy utworami odczytane
zostały fragmenty homilii bł. Jana Pawła
II z pielgrzymek do Ojczyzny. Teksty czy-
tał Łukasz Dudzik.

Po koncercie nastąpiło uroczyste
wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II.
Podczas procesyjnego wniesienia reli-
kwii przez panów z Rady Parafialnej chór
„Młody Duch” wykonał utwór „Aprite le
potre a Cristo”, ten, który był śpiewany
podczas beatyfikacji Jana Pawła II
1 maja 2011 roku w Rzymie. Następnie
Ksiądz proboszcz Jan Lib odczytał świa-
dectwo autentyczności relikwii i zawie-
rzył całą wspólnotę parafialną opiece bł.
Jana Pawła II odmawiając litanie ku Jego
czci.

Tej doniosłej, a pewno nawet histo-
rycznej naszej uroczystości parafialnej
przewodniczył i homilie w tym dniu głosił
ksiądz Infułat Wiesław Szurek – wikariusz
biskupi z Rzeszowa. W czasie homilii
zwrócił uwagę na dar Bożego miłosier-
dzia jaki ludzkość otrzymała przez św.
s. Faustynę, która także jest czczona
w naszej parafii poprzez nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem
jej relikwii odprawiane w każdy trzeci pią-
tek miesiąca. Ksiądz Infułat przypomniał
także wiernym, aby świętowali po chrze-
ścijańsku niedzielę – Dzień Pański –

a więc z Bogiem, nie zapominając nigdy
o centrum niedzieli jakim jest Euchary-
stia. Wezwał też do częstego korzysta-
nia z sakramentu Bożego miłosierdzia
jakim jest sakrament pokuty i pojedna-
nia. Ksiądz Infułat wspomniał także w for-
mie świadectwa swoje osobiste spotka-
nia z bł. Janem Pawłem II. Na koniec zo-
stał odmówiony akt zawierzenia światu
Bożemu miłosierdziu, który został wypo-
wiedziany przez bł. Jana Pawła II pod-
czas jego ostatniej pielgrzymki do Polski
17 sierpnia 2002 roku. Uroczystość zo-
stała zakończona ucałowaniem relikwii
przez wiernych.

 W uroczystości brali udział licznie
zgromadzeni wierni naszej parafii a tak-
że z parafii sąsiednich, był obecny rów-
nież poczet sztandarowy z Zespołu Szkół
im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Dar relikwii, który otrzymała nasza
wspólnota parafialna jest dla nas wszyst-
kich szczególnym zobowiązaniem, aby-
śmy jeszcze mocniej przylgnęli swoim
życiem do zmartwychwstałego Jezusa
Chrystusa, tak, jak całym swoim życiem
uczył nas tego bł. Jan Paweł II. Ten dar
jest dla nas – parafian z Górna – także
zadaniem, abyśmy w swoje codzienne

życie wcielali słowa, które pozostawił
nam Bł. Papież z Polski. Wierzymy w to
mocno, że pomoże nam w tym Jego wsta-
wiennictwo. Dlatego każdego 16 dnia
miesiąca w naszej świątyni będzie od-
prawiana Msza św., podczas której bę-
dziemy się modlić w intencji naszej Oj-
czyzny, całego Kościoła powszechnego
i naszej parafii. Po Mszy św. zostanie
odprawione nabożeństwo ku czci bł. Jana
Pawła II, w czasie którego będą odczyty-
wane prośby i podziękowania za Jego
wstawiennictwem, a na zakończenie na-
stąpi ucałowanie relikwii.

Bł. Jan Paweł II wezwał nas byśmy
byli świadkami Bożego miłosierdzia. Ufa-
my, że za jego wstawiennictwem – my
parafianie z Górna – potrafimy wypełnić
te słowa ciesząc się darem jego relikwii.

Bł. Janie Pawle II – módl się za nami.

Ks. Marek Wygonik
wikariusz parafii Górno
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się publiczności w maksymalny sposób
wykorzystały dzieci z świetlicy wiejskiej
w Markowiźnie, które przedstawiły pro-
gram składający się z recytacji, śpiewu,
tańca, a nawet humorystycznej insceni-
zacji teatralnej. Do występu dzieci przy-
gotowała p. Wanda Skiba. Ostatnią
osobą kończącą ten etap Parafiady była
Aleksandra Nizioł reprezentująca ZS
w Górnie. Zagrała ona na keyboardzie
trzy utwory „Słodkiego miłego życia”,
„Nie lękajcie się”, „Jesteś szalona”.
Swoje umiejętności instrumentalne ta
zdolna osoba szlifuje w NSM w Sokoło-
wie Młp. W przerwach technicznych po-
między poszczególnymi częściami czas
publiczności umilał występ Kapeli
„Boys” z Leżajska.

Do ciekawostek obchodów XII Para-
fiady można zaliczyć pokaz umiejętno-
ści, zwinności, charakteru i samodyscy-
pliny zapaśników z Kamienia. O samych
zapasach i zawodnikach opowiadał Wójt
Kamienia Ryszard Bugiel, dzięki które-
mu gościliśmy całą sportową ekipę.

Prezentacja dorobku artystycznego
uczniów NSM I i II st. w Sokołowie Młp.
to kolejny punkt programu Parafiady.
Szkoła od lat promuje i tworzy miej-
scową kulturę wspierając przy okazji
takie przedsięwzięcia jak chociażby XII
Parafiada w Górnie. Pierwszą pod-
opieczną NSM, która zaprezentowała
się przed publicznością była Karolina
Rząsa. Zaśpiewała nam ona utwór
„Choć pomaluj mój świat” oraz „Kocham
cię życie”. Jako drugi wystąpił Bogumił
Rembisz wykonując utwory akordeono-
we. Następnie na scenie pojawił się
Mateusz Rzeszutek, który zaprezentował
swoje umiejętności gry na keyboardzie
w utworach „Radio Hello”, „Tico –tico”.
Prezentację zakończył występ solistki
Katarzyny Rybak, która zaśpiewała pio-
senkę „Wiem, że jesteś tam” z rep. Ani
Wyszkoni oraz Modlitwę Esmeraldy.
Opiekę artystyczną nad tą grupą mło-
dych i zdolnych osób sprawował p. Grze-
gorz Wójcikiewicz – Dyrektor Niepań-

XII Parafiada w Górnie
3 czerwca br. w Parafii pw. Ofiarowa-

nia NMP w Górnie bawiliśmy się wspól-
nie podczas XII Parafiady. Rozpoczęła
się ona Uroczystą Mszą Świętą Polową
odprawioną na obiektach Stadionu im.
400-lecia Parafii oraz Wiejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji. Mszę Św.
celebrował Proboszcz Parafii pw. Ofia-
rowania NMP w Górnie ks. Jan Lib.

Druga część Parafiady miała charak-
ter rozrywkowy. Rozpoczęła się ona od
występów uczniów z miejscowych szkół.
I tak, jako pierwsi przed publicznością
zaprezentowali się najmłodsi, a miano-
wicie grupa 5 i 6 latków z przedszkola
działającego w ramach Zespołu Szkół
im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.
Maluszki tańczyły i śpiewały ku uciesze
swoich rodziców i dziadków na twa-
rzach, których od razu pojawił się
uśmiech. Opiekunami grupy były Anna
Kasprzak, Barbara Potocka, Maria Rę-
bisz i Maryla Radomska. W między cza-
sie marszowym krokiem na teren gościn-
nych obiektów wkroczył pochód Orkie-
stry Szałamaistek oraz tańczących ma-
żoretek. Nazwa orkiestry nawiązuje do
instrumentu, na którym grają dziewczy-
ny. Szałamaje to instrument dęty blasza-
ny o prostej budowie, składający się
z wiązki trąbek i jednego ustnika. Cha-
rakteryzują się głośnym i efektownym
brzmieniem. Orkiestra działa przy Wo-
jewódzkim Domu Kultur w Rzeszowie,
drugą instytucją patronującą jest II Liceum
Ogólnokształcące im. Płk. Leopolda
Lisa-Kuli w Rzeszowie. Kierownikiem ar-
tystycznym orkiestry jest kapelmistrz
p. Edward Laska. Obecnie Orkiestra
Szałamaistek ćwiczy swój kunszt także
w Wiejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji na terenie, którego odbywała się
Parafiada. Do występu dziewczyny zo-
stały przygotowane przez p. Kamila
Niemca i p. Edytę Gazdę-Łuksa.

Następnie uwagę zebranych przykuł
występ Zespołu Tanecznego Fado
z Zespołu Szkół w Górnie podzielonego
na dwie grupy. Grupa młodsza zapre-
zentowała się w programie pt. „Statek”.
Natomiast grupa młodzieżowa wykona-
ła bardziej skomplikowany taniec nowo-
czesny. Zespół prowadzi p. Patrycja
Wacław. Swoimi umiejętnościami arty-
stycznymi pochwaliły się również grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Ignacego Partyki z Zaborza. Zaprezen-

towała ona program pt. „Wiosenne roz-
terki”, który powstał w ramach zajęć po-
zalekcyjnych – chór i rytmika. Do wystę-
pu dzieci przygotował p. Zbigniew Du-
dek. Swoją okazję do zaprezentowania

Oficjalnego otwarcia XII Parafiady doko-
na³ ks. Jan Lib wraz z Mieczys³awem Ko-
biernik – So³tysem So³ectwa Górno.

Wœród przyby³ych goœci znaleŸli siê m.in.: Andrzej O¿óg – Burmistrz GiM Soko³ów M³p. wraz ze swoim zastêpc¹ Bogus³awem Kid¹,
redaktor radia VIA Jwona Koszty³a oraz ks. Marek Dy³o, ks. Wikariusz Marek Wygonik, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieczys³aw
Miazga, Wójt Gminy Kamieñ Ryszard Bugiel, Jerzy Bednarz – Sekretarz Gminy Kamieñ, Komendant Komisariatu policji w Soko³owie
M³p. Pawe³ Suski, Prof. Kazimierz O¿óg, Radni miejscy S Hajder, M Buszta, J Me³ech, M Mul, P Holdenmajer, Eugeniusz Bernat i
Kazimierz Smolak – prezesi ZM Smak Górno, Dyrektor Szko³y Podstawowej Zofia Marut, Prezes OSP Górno Adam Piersiak.



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/214/2012 str. 13

stwowej Szkoły Muzycznej oraz p. Anna
Wójcikiewicz – Prezes Fundacji Wspie-
rania Edukacji Artystycznej.

Tradycyjnie już dla dzieci został przy-
gotowany osobny blok zabaw, który zo-
stał przeprowadzony przez animatora
oraz jego dwie pomocnice. Animator
zabawiał dzieci wspólnym śpiewem, grą
na gitarze oraz konkursami, natomiast
jego koleżanki pomalowały twarze dzieci
specjalnymi farbkami. Skoro jesteśmy

już przy atrakcjach warto wymienić po-
zostałe. Do głównych można zaliczyć
darmowe przejażdżki bryczką, plac za-
baw dla dzieci (zjeżdżalnia, trampolina,
samochodziki), popcorn, wata cukrowa,
lody, kiełbaski z grila.

Do Apelu Jasnogórskiego parafian
oraz przybyłych gości poprowadził Chór
La Strada z Zalesia. W między czasie
wirtuozerią gry na akordeonie zaskoczył
zebranych Dominik Dul, który wykonał
utwór „Walc francuski”. XII Parafiada
zakończyła się Apelem Jasnogórskim
i wspólną modlitwą parafian.

Tak spędzona niedziela w rodzinnej
atmosferze, w duchu katolickiej nauki
społecznej pokazała, że można się
wspaniale bawić bez alkoholu, nachal-
nego wulgaryzmu i przemocy. W roli kon-
feransjerów prowadzących Parafiadę
wystąpili Mieczysław Kobiernik – Sołtys
Sołectwa Górno oraz piszący te słowa.
Patronat medialny nad XII Parafiadą
sprawowało Radio Via oraz Kurier So-
kołowski.

Bardzo serdecznie chcemy podzię-
kować sponsorom:
Ks. Proboszcz Jan Lib;
Mieczysław Miazga Prezesów ZM
„Smak” z Górna, Eugeniusz Bernat, Ka-
zimierz Smolak;
Jan Kiełb i Andrzej Kania – Firma KRA-
MER specjalizująca się w produkcji folii
przemysłowej;
Marek Miazga Właściciel firmy Betmar-

w Górnie – wyroby betoniarskie, oraz
galanteria betonowa;
Tadeusz Tupaj Właściciel firmy T-Tbruk
w Górnie – beton towarowy, prefabryka-
ty betonowe;
Bogusław Piekut – Właściciel Baru Mix
w Górnie;
Tomasz, Bogdan, Krzysztof Radomscy –
właściciele firmy „Styrobud” w Górnie –
beton towarowy, wyroby betoniarskie,
oraz galanteria betonowa;
Dariusz Zdeb – Sklep Przemysłowy „Rol-
nik” w Górnie – wyroby do produkcji rol-
nej i ogrodowej;
Marta i Ryszard Stelmach lekarze rodzin-
ni;
Józef Ziemiański z małżonką Właścicie-
la firmy Centrolas w Górnie – usługi le-
śne oraz drewno opałowe;
Cukiernia Galary Bożena i Janusz Son-
dej – wyroby cukiernicze;
Zygmunt Krawczyk – Sklep firmowy
w Górnie;
Grzegorz Krawczyk i Adam Piersiak –
Sklep Przemysłowy „ABC” w Górnie;
Spółdzielnia Producentów Trzody
Chlewnej w Górnie – oferuje ponadto
środki ochrony roślin, nawozy, oraz efek-
tywne mikroorganizmy tzw. e-emy;
Firma Elektryczna ELE-POM Stanisław
Zagaja – Krzywa Wieś przy Sanatorium
świadczy usługi w zakresie kontrole
pomiarowe instalacji elektrycznej, wy-
konawstwo i modernizacja instalacji
elektrycznych w budynkach mieszkal-
nych i użyteczności publicznej, instala-
cje odgromowe;
Piekarnia ZUZA Bogusława Tupaj – ofe-
rująca wypieki chleba na zakwasie bez

polepszaczy, konserwantów i chemicz-
nych dodatków. Chleb Tradycyjny, a tak-
że z różnymi dodatkami oraz chleby na
specjalne zamówienia np. diety, ozdob-
ne, lub okolicznościowe;

Zakład HAPPY CARS Zbigniew Watras
– kompleksowe naprawy samochodów,
naprawy bieżące, serwis opon, diagno-
styka komputerowa;
MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jacek Pie-
kiełek.

Bardzo serdecznie dziękuję p. Wój-
towi Gminy Kamień Ryszardowi Bugiel
za wspaniały pokaz zapasów, który cie-
szył się ogromnym zainteresowaniem,
co znaczy że musimy go jeszcze powtó-
rzyć.

Dziękujemy całemu komitetowi orga-
nizacyjnemu w osobach: Ks. Proboszcz
Jan Lib, Dyrektor ZS im. Ks. Prałata Mie-
czysława Lachora w Górnie Lucyna Per-
lak, Radny Miejski Andrzej Godek, Dy-
rektor MGOKSiR Jacek Piekiełek, Ma-

rek Kida Przew. Rady Sołeckiej, Zofia
Kosak, Dariusz Kosak i Mieczysław Ko-
biernik.

Dzięki takim wspaniałym osobom,
które nas otaczają jesteśmy ogromnie

Gry i zabawy dla dzieci.

Bogumi³ Rembisz wykonuje utwory akor-
deonowe.

Aleksandra Nizio³ z ZS im. Ks. Pra³ata
M. Lachora w Górnie.
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dumni, i dzięki temu można tak dużo
wiele dobrego zrobić w naszej małej
ojczyźnie. Serdeczne Bóg zapłać wam
i naszym sponsorom, którzy tak otwarci
są na potrzeby innych, oraz promocję
naszej miejscowości.

Szczególne podziękowania należą
się: Grażynie Kołodziej Danucie Dudzik,
Halinie Dudzik, Irenie Kuryś, za przygo-

Wielkie święto dziś w Trzebosi
Już grają organy,
Co za chwilę je poświęci
Ksiądz Biskup Kochany!

Spod rąk mistrza płynie gama
Dźwięków różnorodna,
By muzyka była tutaj
Chwały Bożej godna!

Serce rośnie, gdy organy
Brzmią tak pełnym głosem,
Choć i tacy się znaleźli,
Co kręcili nosem:

„Bida wkoło, a nasz proboszcz
To rozrzutny taki!
Stare pudło remontuje,
Co zjadły robaki! „

Lecz Ksiądz Proboszcz umie cenić
Staroć wiekiem zżartą.
Dziś patrzymy na złocenia,
Mówiąc: Było warto!

Te piszczałki, te registry,
Wszystko odnowione,
Niech przez Ciebie, Drogi Ojcze,
Będzie poświęcone!

Pan Bóg hojnie błogosławił
Naszym mistrzom w pracy,
Bo dar synka i córeczki
Ich domy wzbogacił!

Niech pieśń święta dusze wiernych
Unosi do nieba,
A darczyńcom i sponsorom
Nie zabraknie chleba.

Bo jak ktoś dla Pana Boga
Nie szczędzi ofiary,
Otrzymuje Jego miłość
I łaski bez miary!

Dziś obecność Twa, Pasterzu,
Wszystkim dopomoże,
Przeżyć święto w tym kościele
Opatrzności Bożej.

Więc o Twe błogosławieństwo
i o Słowo prosi
Zgromadzona przy ołtarzu
Parafia w Trzebosi.

Autorką tego wiersza jest Siostra
Iwona Józefiak z Dębowca. Jest ona
zaprzyjaźniona z tą Parafią od wielu lat.
Pisała na zamówienie wiersze: na mi-
sje, prymicje, jubileusze. Oddaje ona

w nich całą rzeczywistość przeżywanej
uroczystości. Tak było i tym razem, kie-
dy odbywała się Uroczystość odnowio-
nych organów. Przewodniczył jej bp
Kazimierz Górny. W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście, kapłani z de-
kanatu, władze samorządowe, oraz ar-
tyści zajmujących się konserwacją. Byli
obecnie parafianie. Organy te mają
14 głosów. Zostały zbudowane przez
Stanisława Janika z Krosna w 1887 r.
Na przestrzeni wielu lat odbywały się
prace remontowe organów. Ostatni re-
mont generalny instrumentu został prze-
prowadzony przez Pawła Ziaję z Chmiel-
nika w latach 2011-12. W tych samych
latach odnowiono: prospekt organowy
i chór muzyczny.

Organy są usytuowane na chórze
muzycznych na przeciw głównego ołta-
rza. Konserwacją chóru i prospektu or-
ganowego zajmowali się – Edyta i Piotr
Powroźnik-Dedio z Przeworska.

Elementy ozdobne organów (snycer-
ka) zostały bardzo starannie odnowione
mimo licznych uszkodzeń. Wszystkie od-
nowione szczerym złotem. W organach
jest 660 piszczałek. Organy mają dwie
klawiatury: manuałową i pedałową. Pre-
zentacji organów z Trzebosi dokonał Ks.
Prof. Andrzej Widak i poprowadził kon-
cert organowy, zapowiadając poszcze-
gólne utwory. Koncert organowy wokal-
no-instrumentalny był w wykonaniu dr. To-
masza Zająca oraz Beaty Kraski (para-
fianki, studentki Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy). Po koncercie rozpoczę-

Fot. S. Be³z

Zawodnicy prezentuj¹ chwyty zapaœnicze, które s¹ bardzo zró¿nicowane.

towanie smacznego poczęstunku dla
zaproszonych gości i osób występują-
cych na scenie, Mateuszowi Tupaj, Wła-
dysławowi Dudzik, Sławomirowi Osi-
niak, Szymonowi Bełz oraz Dariuszowi
Kosak za przygotowanie nagłośnienia
oraz sceny, nauczycielom, że poświęci-
li swój wolny czas oraz włożyli mnóstwo
pracy w przygotowanie Parafiady od

strony technicznej, opiekunom, anima-
torom, instruktorom za przygotowanie
dzieci do występów artystycznych, spon-
sorom za wsparcie materiałowe i finan-
sowe, dziękujemy również wszystkim
rodzinom za liczne przybycie i wspólne
świętowanie.

Marek Kida
Mieczysław Kobiernik

Poœwiêcenie odnowionych organów w Trzebosi
10 kwietnia 2012 r.
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ła się Msza święta, podczas której zosta-
ły poświęcone odnowione organy.

Homilię wygłosił Biskup Ordyna-
riusz, nazywając organy królem instru-
mentu. Ten instrument pomaga nam
przeżywać radości i smutki, pomaga
chwalić Boga. Wyraził wdzięczność
wszystkim ofiarodawcom. Gruntowny
remont organów jest bardo kosztowny.
Został przeprowadzony dzięki pomocy
finansowej:

Podkarpacki Wojewódzki Urząd Kon-
serwatorski w Przemyślu – 60.000 zł, od
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
10.000 zł, decyzją Pana mgr Andrzeja
Ożoga Burmistrza Miasta i Gminy Soko-
łów Młp. – 20.000 zł, wielkim dobrodzie-
jem w odnowieniu tych organów okazał
się tutejszy Rodak ks. Stanisław Matuła,
który na ten cel przeznaczył 20.000 do-
larów USD. Bardzo doceniam osoby, które
w parafii chodzą co miesiąc po zbiórce
oraz chwała tym parafianom co dali na
ten cel grosz. Rozliczenie prac remontu
tej świątyni – w tym konserwacji organów
– prowadzi nam parafianka Pani Maria
Popek, której jak najserdeczniej dzięku-
ję za bezinteresowną pomoc. Chociaż
parafianie co miesiąc składają się po 20
zł na prace remontowe w parafii, to tak
szybkie odnowienie organów nie byłoby
możliwe bez poparcia życzliwych osób,
którymi są dla nas stale: Pan Poseł Sta-
nisław Ożóg i Pan inż. Tadeusz Chmiel
którzy, nam wyprosili dużą pomoc finan-
sową. Organy bardzo przyozdobiły ko-
ściół w Trzebosi swoim pięknem po kon-
serwacji. Warto w starych kościołach od-
nawiać stary, klasyczny instrument bo
nowe świątynie nie są wyposażane
w tego typu instrument.

Autor Ks. Józef Fila

Trzech Was było nierozłącznych
z gimnazjalnej ławy:
Damian szybki, Rafał grubszy
i Tomek chudawy.

Tamci poszli do kapłaństwa,
Tyś jeszcze dojrzewał,
a Bóg w Twoje dobre serce,
łask strumienie wlewał.

Kto te łaski Ci wypraszał
Wolą Bożą nękał?
Spracowana, pochylona
Babcia to Helenka.

Różańcami torowała
drogę do ołtarza.
Kiedyś Ty elektronikę
Komputerem wdrażał

Mama Władza z entuzjazmem
robiąc lody „Koral”
dziękowała, że Bóg Tomka
na swą służbę woła.

Tata Edward w „Styrobudzie”
już o w pracy o świcie.
Bo odkładać przecież trzeba
na syna Prymicje.

Dzisiaj cieszą się wraź z Tobą
i świętują wszyscy:
i rodzice i babunia
no i trzy siostrzyczki.

Najpierw Basia ze swym mężem
i studentka Ala,
która na święcenia Twoje
ze ślubem czekała

Pragnąć, aby nie Ksiądz Proboszcz
I nie Ksiądz wikary
lecz ksiądz Tomasz,
połączył ich parę.

Jest Agatka z Kaesemu
jeszcze uczennica

I znowu
Prymicje

w Trzebosi
Rzadko się zdarza, żeby trzech kole-

gów z jednej z klasy poświęciło się ka-
płaństwu. Mowa w tym artykule będzie o
Ks. Rafale Flak, Ks. Damianie Ożóg i Ks.
Tomaszu Kołodziej. Ci dwaj pierwsi rok
temu odprawiali prymicje w Trzebosi:
12 czerwca 2011 r. – Ks. Rafał, 19 czerw-
ca – Ks. Damian.

W tym czasie Tomek jako kleryk przy-
glądał się co czeka go w przyszłym roku.
Czas upłynął bardzo szybko, zarówno
wspólnocie parafialnej jak i diakonowi To-
maszowi. Napisał on ciekawą pracę ma-
gisterską jako jeden z warunków dopusz-
czających do święceń. Przygotowania do
Prymicji szły podwójnym torem.

Na to niecodzienne wydarzenie przy-
gotowywała się cała Parafia i jego rodzi-
na pod kierunkiem rodziców. Wszyscy
korzystali z doświadczeń ubiegłorocz-
nych. W kościele parafialnym były spe-
cjalne nabożeństwa, spowiedź.

Święcenia odbyły się 26 maja o go-
dzinie 10.00, wszystkich diakonów było
17. Z każdej parafii byli: księża, rodziny
i zaproszeni goście.

Ks. Neoprezbiter Tomasz został uro-
czyście przewieziony przez cała parafie
(6 km). bryczką i pięknymi końmi w asy-
ście księży, strażaków, dzieci i młodzieży.

Na drugi dzień – 27 maja o godz.
10.30 ks. Tomasz odprawiał uroczystą
Mszę św. w kościele parafialnym. Witały
go: dzieci wierszem S. Iwony, małżonko-
wie Genowefa i Henryk Kraska oraz Ks.

może z niej wyrośnie
dobra zakonnica.

I Ksiądz Proboszcz nasz szczęśliwy
minę ma radosną.
Że kolejne powołanie
w parafii urosłą!

Czego życzyć Tobie mamy
Księże nasz kochany?
Bądź wytrwały bądź gorliwy
Maryi oddany.

Pracuj chętnie dla Jezusa,
dla Jego Kościoła.
Choćby przyszło raz nie jeden
pod ocierać z czoła

Ułaj Bogu całym sercem
Jego Opatrzności.
Która niechaj Cię prowadzi
Drogą do świętości.

autorka: Siostra Iwona Józefiak z Dębowca

Proboszcz. Kazanie prymicyjne głosił
saletyn Ojciec Jan Ożóg, rodem z Trze-
bosi.

Prymicjant składał dziękczynienie
Bogu i ludziom. Uroczyście błogosławił
uczestników Mszy i rozdawał pamiątko-
we obrazki, na których jest motto jego
kapłaństwa: „Tomasz mu odpowiedział:
Pan Mój i Bóg Mój” – J.20,28.

Dalsza uroczystość prymicyjna odby-
wała się w domu strażaka w Trzebosi.

Warto wspomnieć wystąpienie kole-
gów Ks. Tomasza, którzy poprowadzili
piękny apel o godzinie 21.00.

Parafia Trzeboś dotychczas korzysta-
ła z posługi kleryków w czasie wakacji
i przerw świątecznych. Będzie nam bra-
kować ich posługi kleryckiej. Oczekując
na nowe powołania życzymy kolejnemu
prymicjantowi pięknej pracy na wiejskiej
i miejskiej parafiach. Jak mówił Ks. Pro-
boszcz niech nigdy nie opuszcza tych
młodych księży świadomość że mają pra-
cować na chwałę Bożą.

Ks. Józef Fila
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Podziękowanie
Sióstr

Misjonarek
Już po raz trzeci Parafia Trzebosi

przyjęła nas otwartymi rękami i gorącym
sercem. Po raz pierwszy przybyłam do
Trzebosi w 2008 roku na zaproszenie
ks. Józefa Fili, tutejszego proboszcza.
Odwiedziłam tę gościnną parafię razem
z moją współsiostrą, s. Wirgilią, która po
trzech latach, w 2011 roku miała okazję
spotkać się ponownie z tutejszymi pa-
rafianami. Obecnie jestem w Trzebosi
z s. Leoncją, by dzielić z Wami radości
i problemy misyjnej posługi, oraz uka-
zać owoce naszej czteroletniej współ-
pracy. Dzisiaj pragniemy podziękować

za Waszą wielkoduszną pomoc. Wiemy,
że dzięki niej nasza praca w Dimako sta-
je się coraz bardziej skuteczna. Od
dwóch lat możemy cieszyć się „Ogni-
skiem Dzieciątka Jezus”- murowanym
budynkiem, składającym się z dwóch
klas, który pełni wiele funkcji. Przed po-
łudniem w klasach odbywają się zaję-
cia szkolne, po południu spotykają się
w nich dzieci i młodzież przygotowują-
ce się do przyjęcia sakramentów, zaś
w wolnych chwilach w klasach groma-
dzi się młodzież na zajęciach wyrów-
nawczych. Dzięki waszej pomocy mo-
głyśmy także przeprowadzić w „Ogni-
sku” konieczne reparacje.

Dzieło, które wspólnie tworzymy przy-
czynia się do polepszenia warunków

pracy dzieci i młodzieży, efekty są już
widoczne. Cieszymy się lepszymi osią-
gnięciami w nauce dzieci naszej Kato-

lickiej Szkoły Pod-
stawowej, nasi
uczniowie zajęli
pierwsze miejsce
w konkursie mię-
dzyszkolnym. Mło-
dzież, która nie ma
odpowiednich wa-
runków do nauki
w swoim domu
(brak światła, hałas
związany z faktem,
iż rodziny kameruń-
skie są wielodzietne
i wielopokoleniowe)
chętnie przychodzi
do naszego „Ogni-
ska” znajdując
w nim miejsce przy-
stosowane do pra-
cy. Podejmując pra-
cę duszpasterską
na parafii, nareszcie

możemy odpowiedzieć na potrzeby na-
szej młodzieży, która licznie gromadzi się
na katechezie sakramentalnej. Do nie-
dawna, nie mając odpowiednich budyn-
ków, byłyśmy zmuszone katechizować na
zewnątrz, pod palmą, uzależnione od
warunków klimatycznych.

Nasza posługa na misjach to przede
wszystkim głoszenie Dobrej Nowiny.
Kościół w Kamerunie jest młody, potrze-
buje żywego świadectwa i czytelnych
znaków. Najbardziej wyraźnym znakiem
jest kaplica, miejsce, którego nasi wier-
ni szukają, by w ciszy, na modlitwie do-
świadczyć obecności Boga. Nasza ka-
plica z każdym rokiem staje się bardziej
sakralna, stwarzająca klimat do modli-
twy a to wszystko dzięki ofiarowanym
nam sześciu pięknym witrażom. Zarów-
no twórcom witraży jak i ich fundatorom
pragniemy serdecznie podziękować.

Ciesząc się z tego co dzięki Waszej
pomocy mogłyśmy już osiągnąć jeste-
śmy świadome, że praca nie jest zakoń-
czona. Przed nami kolejne wyzwania.
Przyglądając się naszej misyjnej rze-
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czywistości widzimy konieczność rozbu-
dowy naszego „Ogniska”. Pragniemy
przygotować jeden większy budynek,
którym mogłyby pomieścić liczną grupę
osób na wspólnych spotkaniach, reko-
lekcjach i animacji kulturalnej.

Mój pobyt w Trzebosi, bogaty w wie-
le serdecznych spotkań, napawa mnie
nadzieją, iż nasze żywe pragnienia zo-
staną zrealizowane. Dziękuję za każdy
gest dobroci wyrażony uśmiechem, sło-
wem i konkretnym wsparciem material-
nym. Pomocną dłoń wyciągnęli do nas

nie tylko mieszkańcy Trzebosi, ale rów-
nież sąsiednie parafie: Górno, Brzóza
Królewska, Raniżów, Sokołów Młp.

Nie mogę przemilczeć także wiel-
kodusznego daru dziecięcych serc, któ-
re biegnąc, z radością odpowiedziały
na moją prośbę o stroje komunijne.
Dzięki nim nasze dzieci będą szczęśli-
we iż mogą przyozdobić nie tylko swo-
je serca, ale także być pięknie ubrane

na przyjęcie najważniejszego Gościa
– JEZUSA.

Za zaproszenie mnie do Trzebosi,
za opłacenie biletu i za zorganizowa-
nie mojego pobytu na terenie swojej
parafii serdecznie dziękuję ks. Józefo-
wi Fili. Jestem bardzo ubogacona wi-
dząc wielkość Jego serca i oddanie
sprawie misji.

Wraz z moją wspólnotą pamiętam
w codziennej modlitwie o ks. Józefie
i o wszystkich naszych dobroczyńcach
ufając, że Bóg wynagrodzi Wasz trud
i obdarzy swoim błogosławieństwem.

Dobro jest zasiane, dzięki naszej
współpracy będzie wzrastało a błogo-
sławieństwo Boga pozwoli, byśmy mo-
gli wspólnie cieszyć się dojrzałym owo-
cem.

s. Jacqueline TSHIBANGU
Karmelitanka Dzieciątka Jezus

„Dobry Pasterz, pasterz według Bo-
żego serca jest największym skarbem,
jaki Bóg może dać parafii i jednym
z najcenniejszych darów Bożego miło-
sierdzia” – te słowa św. Jana Marii Vian-
ney najpełniej i najtrafniej oddają
wdzięczność parafian za dar dobrego
Pasterza w osobie ks. proboszcza Wie-
sława Doparta.

31 maja 2012 r. minęły 33 lata od
przyjęcia święceń kapłańskich oraz
15 lat posługi duszpasterskiej ks. pro-
boszcza W. Doparta w parafii Mazury.

Cóż wiemy o życiu naszego dusz-
pasterza? Niewiele, on sam nic nie
mówi, my zaś choć ciekawi, nie pyta-
my.

Dopiero Jubileusz taki jak ten, przy-
wołuje do refleksji i odpowiedzi na py-
tania: „Jakim jest kapłanem, co zrobił
dla społeczności?”

Stąd moja refleksja i chęć przypo-
mnienia, a zarazem utrwalenia, cho-
ciażby cząstki Jego dotychczasowego
pracowitego, pobożnego i intensywne-
go życia w służbie Bogu i ludziom.

Ks.Wiesław Dopart urodził się 5 I
1953 r. w Gwoźnicy Górnej w oddanej
Bogu i Ojczyźnie rodzinie Stefanii i Wła-
dysława Dopartów. Ochrzczony został
w tutejszym kościele parafialnym pw.
św. Antoniego z Padwy. Edukację
szkolną rozpoczął w 1960 r. w 8-klaso-
wej Szkole Podstawowej w Gwoźnicy
Górnej, którą kierował wówczas Mie-
czysław Antonik.

Ks. proboszcz Marian Bal przygoto-
wał go do przyjęcia I Komunii św. a tak-
że wskazywał drogę do Boga na lek-
cjach religii, które wówczas odbywały
się przy kościele. Jako ministrant słu-
żył do Mszy św. odprawianej jeszcze
do 1962 r. w języku łacińskim. Niewąt-
pliwie to właśnie ks. M. Bal – kapłan
o wielkim i dobrym sercu, niezwykle
skromny i pobożny ksiądz, obok rodzi-
ców wywarł ogromny wpływ na kształ-
towanie się jego osobowości.

Jednak pierwszym wzorem życia,
pracowitości i odpowiedzialności była
dla niego mama. Oprócz wychowywa-
nia trzech synów, angażowała się
w prace przy kościele i na plebanii, po-
magała przy organizacji większych uro-
czystości kościelnych. Tata miał opinię
wielkiego społecznika. Przez wiele lat
był przewodnikiem pieszej Pielgrzym-

ki Gwoźnickiej na Kalwarię Pacławską.
W pielgrzymkach brała udział ludność
z całej okolicy, nie tylko Gwoźnicy. An-
gażował się duchowo w ich organiza-
cję, stwarzał odpowiednią atmosferę,
dyscyplinował pielgrzymów. Mały Wie-
sław chodził razem z nim. Ten piękny
zwyczaj pielęgnował przez lata i także
dziś, jako ksiądz proboszcz rokrocznie
pielgrzymuje w sierpniu wraz z grupą
wiernych na Kalwarię.

W 1968 r. rozpoczął naukę w Liceum
Ogólnokształcącym im A. Mickiewicza
w Strzyżowie. Był pilnym i zdolnym
uczniem, bardzo lubianym przez kole-
żanki i kolegów, gdyż miał poczucie hu-
moru, lubił żartować. Miał liczną grupę
przyjaciół, mieszkał w internacie, lubił
towarzystwo i nic nie wskazywało na
to, że zostanie księdzem. A jednak, idąc
za głosem powołania, po zdaniu matu-
ry w 1972r., wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w Przemyślu.
Już jako kleryk przyjeżdżał do Gwoźni-
cy uczestniczył w uroczystościach ko-
ścielnych, pięknie śpiewał. Do dziś star-
si mieszkańcy wioski wspominają jego
piękny śpiew z kolegą, także klerykiem,
na dwa głosy podczas Świąt Wielka-
nocnych. Święcenia kapłańskie przyjął
31 maja 1979 r. z rąk arcybiskupa
I. Tokarczuka. W latach 1979-1988 jako
wikariusz pełnił posługę kapłańską
w kilku parafiach.

Były to kolejno: – Rogi k/Krosna
(2 lata), Łąka (3 lata), Kańczuga (2 lata),
Przemyśl na Kazanowie (1 rok), Rudo-
łowice (1 rok).

„¯ycie to powieœæ Boga,
Ty pozwoli³eœ Mu j¹ pisaæ”

– w 33 rocznicę święceń kapłańskich księdza kanonika Wiesła-
wa Doparta proboszcza parafii pw. M.B. Nieustającej Pomocy
w Mazurach.
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W 1988 r. objął stanowisko probosz-
cza w Sławęcinie w dekanacie Jasło-
Zachód. W ciągu 9 lat posługi duszpa-
sterskiej w tej parafii dał się poznać
jako pracowity i otwarty na potrzeby pa-
rafian kapłan. Za zasługi został odzna-
czony R.M., czyli przywilejem noszenia
rokiety i mantoletu. Od 1997 r.jest pro-
boszczem w parafii Mazury w dekana-
cie Sokołów Młp. W skład parafii ery-
gowanej 4 lutego 1938 r. wchodzą wsie
– Mazury i Korczowiska (z kaplicą do-
jazdową) oraz przyłączony w 1948 r.
przysiółek Turka i w 1958 r. przysiółek
„Turza za Lasem „l iczącą
wspólnie około 1.200 miesz-
kańców. W niniejszym artyku-
le skupię się jednak na sa-
mych Mazurach, gdyż Korczo-
wiska i jej mieszkańcy swoim
zapałem i pracą zasługują na
oddzielne, większe opracowa-
nie. Ich wkład duchowy i ma-
terialny w parafialną świątynię
jest ogromny i za to z serca im
dziękujemy.

Każda parafia jest inna.
I każda jest darem od Boga dla
księdza i dla wiernych. Jest
wielką szansą do wykorzysta-
nia dla każdego z nas, choć
każdego na swój sposób, by
służyć Bogu. Potrzebne tu jest
zarówno doświadczenie star-
szych, jak i zapał młodych lu-
dzi. Potrzebny jest nam wszyst-
kim ksiądz przewodnik.

Mazury miały szczęście do
dobrych i oddanych księży
proboszczów. Wystarczy
wspomnieć ks. S. Bąka – bu-
downiczego mazurskiej świą-
tyni i charyzmatycznego kapła-
na, ks. M. Dobrzańskiego, ks.
L. Sieradzkiego, ks. J. Kowala
i ks. J. Półchłopka – którzy kon-
tynuowali i ubogacali dzieła
swoich poprzedników.

Ks. Wiesław Dopart, to w opinii pa-
rafian niezwykły człowiek, bo zamienia
słowo w czyn. Zapał proboszcza, jego
energia i bardzo dobra organizacja
pracy sprawiły, że parafialne inwesty-
cje wyrosły niczym grzyby po deszczu.
Oto najważniejsze z nich:

W otoczeniu kościoła:
– parking przykościelny na ponad 100
aut
– kute, metalowe ogrodzenie kościoła
od strony południowej
– zazielenienie otoczenia świątyni tzw.
‘małą architekturą’
– odwodnienie kościoła i plebanii
– granitowe schody do świątyni wraz
z barierkami dla niepełnosprawnych
– automatyzacja dzwonnicy
– wymiana drzwi wejściowych
– nowe zegary na wieży kościelnej

– wyasfaltowanie drogi do plebanii
– kostka brukowa na placu kościelnym.

Kościół – wnętrze:
– gruntowne, artystyczne malowanie
kościoła
– piękna, granitowa posadzka
– wykonanie centralnego ogrzewania
– renowacja obrazu Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy oraz 6 rzeźb umiesz-
czonych w ołtarzu głównym
– umieszczenie 6 witraży w bocznych
oknach
– odnowienie Grobu Pańskiego pocho-
dzącego z okresu okupacji,

– poprawa instalacji nagłaśniającej
– nowa szopka Bożonarodzeniowa
– nowe, 19-głosowe organy na chórze
(w końcowym etapie realizacji).

Inne:
– remont starej plebanii,
– wybudowanie budynku gospodarcze-
go, garażu.

Dalsze inwestycje służące wspólno-
cie parafialnej, to inwestycje cmentar-
ne:
– wybudowanie nowej, nowoczesnej
kaplicy cmentarnej
– wymiana ogrodzenia cmentarza
– wybrukowanie większości alejek
– zasadzenie świerków wokół ogrodze-
nia na nowym cmentarzu
– wybudowanie boksów-śmietników
– uruchomienie studni z wodą.

Oczkiem w głowie ks. proboszcza
jest kościelny las, który pieczołowicie

pielęgnuje, Dba o nowe zalesienia, kil-
kakrotnie zasadzono parę tysięcy sa-
dzonek sosen, świerków, dębów, a tak-
że je ogrodzono w obawie przed szkod-
nikami.

Wszystkie te inwestycje świadczą
o wzorowej wręcz współpracy ks. Do-
parta z parafianami. Świadczą także
o wzajemnym zaufaniu księdza do pa-
rafian i parafian do księdza.

Ks. W. Dopart w swoich działaniach
duszpasterskich jest otwarty na drugie-
go człowieka. Jego kapłańska praca to
nie tylko odprawianie Mszy św. czy

udzielanie sakramentów. Do hi-
storii przeszło piękne przygo-
towanie parafii na peregryna-
cję kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej oraz uroczy-
stość 60-lecia powstania para-
fii w 1998 r.

Co roku w Wielkim Tygo-
dniu wszyscy parafianie mogą
uczestniczyć w wyjątkowej
Drodze Krzyżowej, której stacje
umieszczone są przy drogach
naszej wioski a kończą się na
cmentarzu, oraz jedynej
w swoim rodzaju Mszy św. od-
prawianej w asyście księży –
Rodaków w dzień Wszystkich
Świętych na mazurskiej nekro-
polii.

Na uwagę zasługują także
Msze św. prymicyjne (ks.
Cz. Matuły i o. J. Matuły – fran-
ciszkanina) czy śluby wieczy-
ste (s. M. Kołodziej) w naszej
świątyni.

Warto też wspomnieć o ma-
zurskiej Straży Grobowej, któ-
ra z powodzeniem bierze
udział w Przeglądach Straży
Grobowych.

Do zadań kapłańskich należy także
katecheza dzieci i dorosłych, troska
o ministrantów oraz pomoc chorym i po-
trzebującym czy będącym w trudnej sy-
tuacji rodzinom.

Ks. mgr W. Dopart jest autorem pra-
cy „Dzieje parafii Mazury w latach 1938-
1998”.

Życie to nieustająca droga do Boga
i do serca drugiego człowieka – stąd
dobrze układająca się współpraca
z Radą Parafialną, Akcją Katolicką, Ca-
ritasem, Kołem Misyjnym, scholą oraz
środowiskiem lokalnym – szkołą,
strażą, zespołem „Mazurzanie”, Stowa-
rzyszeniem Rozwoju Wsi Mazury i in-
nymi.

To także szeroko otwarte drzwi ko-
ścioła i plebanii dla księży – Rodaków,
Gości i parafian.

Bożena Smolak
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Redakcja Kuriera Soko³owskiego zwraca siê z proœb¹ do osób wspó³pracuj¹cych w przygotowywaniu naszego pisma
o dostarczenie materia³ów na najbli¿szego numeru w terminie do 14 sierpnia 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

Porządki na krytej
pływalni

Od 16.04.2012 r. do 29.04.2012 r. kry-
ta pływalnia w Sokołowie Młp. była nie-
czynna z powodu przerwy technologicz-
nej spowodowanej koniecznością prze-
glądu wszystkich urządzeń po rocznym
użytkowaniu obiektu. W tym czasie wy-
mieniono i wyczyszczono filtry, w centra-
lach klimatyzacyjnych, a także usunięto
usterki powstałe podczas użytkowania
Pływalni. Za utrudnienia w korzystaniu
z obiektu – przepraszamy.

Od maja przy naszej Pływalni zaczę-
ło działać Wodne Przedszkole. Zajęcia
skierowane są do dzieci w wieku od 4 do
8 lat, odbywają się dwa razy w tygodniu
w czwartki od godz.17.00-18.00 i soboty
od godz.10.00-11.00. Dzieci rozpoczy-
nają swoją przygodę z pływaniem pod
opieką wykwalifikowanych instruktorów
pływania. Zajęcia odbywają się w kom-
fortowych warunkach, w basenie o dł.
12,5 m głębokości 0,9 m w wodzie o temp.
320. Woda rewelacyjnie wpływa na ogól-
ny rozwój dzieci, relaksuje je zarówno fi-
zycznie jak i psychicznie. Koszt za 8 zajęć
to 120 zł. Zapisy w kasie Pływalni.

Z okazji Dnia Dziecka 1.06.2012 r. od
godz. 6.00-16.00 dzieci i młodzież do 18
roku życia miała bezpłatny godzinny wstęp
na Pływalnię. Było wiele radości i uśmie-
chu wśród milusińskich. Promocja dla mi-
lusińskich cieszyła się dużym zaintereso-
waniem, pływalnię odwiedziło w tym cza-
sie około 250 dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że nadal aktualna jest
promocja na Aqua Aerobik, do końca
czerwca – osiem zajęć za 88 zł.

W czerwcu planujemy przeprowadzić
kurs na Młodszego Ratownika. Chętnych

serdecznie zapraszamy, do zapisywania
się w kasie pływalni, więcej informacji
w obiekcie Pływalni lub pod nr tel. 17 77
20 021.

W tym wydaniu Kuriera Sokołowskie-
go przygotowaliśmy dla czytelników ku-
pon rabatowy na zakup biletu wstępu na
pływalnię w cenie 4 zł od osoby (jeden
kupon będzie uprawniał do jednorazo-
wego wejścia dla dwóch osób), kupony
te będzie można wyciąć ze strony w Ku-
rierze Sokołowskim – zapraszamy do
czytania Kuriera Sokołowskiego.

Na zbliżające się Dni Sokołowa za-
praszamy do punktu informacyjnego Kry-
tej Pływalni gdzie będą udzielane infor-
macje na temat działalności naszej Kry-
tej Pływalni i zaplanowanych imprezach,
będą czekały także liczne atrakcje i nie-
spodzianki dla odwiedzających nasz
punkt.

Opracowała Beata Dec

Zapraszamy do krytej pływalni
w Sokołowie Młp. i korzystania

z jej atrakcji.
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„W duchu
wdziêcznoœci...”

16.03.1930 to piękna karta historii naszej miej-
scowości: z inicjatywy trzech mieszkańców powsta-
ła Ochotnicza Straż Pożarna, która u swego po-
czątku zrzeszała ok. 20 członków.

Do tej historii dopisuje się dzień 12 maja 2012 r.
Dzień podniosły dla naszej jednostki. Druhny i druho-
wie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi zgroma-
dzili się pod swoją remizą, aby w pięknym orszaku,
udać się na godzinę 13:00 na Mszę Święta do Kościo-
ła Parafialnego i poświęcić sztandar Jednostki. W uro-
czystości wzięła udział orkiestra dęta z OSP Brzózy
Królewskiej, która pięknie akompaniowała podczas
przemarszu. Ksiądz Proboszcz Józef Fila i siostra Ja-
qlina- misjonarka z Kamerunu dokonali uroczystego
aktu poświęcenia sztandaru jednostki, a w homilii ks.
Proboszcz nawiązał do wielkiej odpowiedzialności i za-
angażowania Strażaków ochotników w różnego rodza-
ju formy pomocy, natomiast prezes jednostki OSP Trze-
boś, naszkicował rys historyczny kształtowania się cho-
rągwi i sztandarów na przestrzeni dziejów narodu Pol-
skiego.

Następnie w uroczystym pochodzie orszak udał się
pod remizę, gdzie odbyły się dalsze uroczystości i po-
witanie zaproszonych gości. Była to również okazja do
nadania odznaczeń, uroczystego przekazania sztan-
daru jednostce tego dokonał dyrektor biura zarządu
wojewódzkiego druh Mieczysław Kot. Poświecono rów-
nież odremontowany samochód bojowy marki Star oraz
kapliczkę św. Floriana naszego patrona.

Ta uroczystość to okazja do wyrażenia wdzięczno-
ści tym co jednostkę tworzyli i tworzą. Niech to święto-
wanie będzie impulsem do pracy na rzecz dobra wspól-
nego i społeczności Trzebosi.

Prezes OSP Trzeboś

Strój do pracy
na upa³y

Strój biznesowy dla kobiety to kla-
sycznie garnitur lub garsonka, ewen-
tualnie sukienka z marynarką. W okre-
sie letnim wybieramy kolory jasne, któ-

re odbijać będą światło. Biznesowy
strój wymaga także butów pełnych,
choć dopuszczalne są czółenka z od-
krytymi piętami (ale nie palcami). Czę-
sto też wymagane jest noszenie raj-
stop lub pończoch. Decydując się na
sukienkę koniecznie trzeba zwrócić
uwagę na jej materiał. Dobrym wybo-
rem jest bawełna, a bardzo kiepskim
stylon. Wybieramy też taki materiał, na
którym nie będzie odznaczać się wil-
goć. Jeśli sukienka jest bez ramion, to
jej długość powinna być przynajmniej
do kolan (na spotkanie biznesowe bie-
rzemy też marynarkę lub bolerko, by
przykryć ramiona). Sukienka z krótki-
mi rękawkami pozwala na „przycięcie”
długości powyżej kolan jednak nie
więcej niż 5 cm. Unikać należy głębo-
kich dekoltów dlatego najlepszy bę-
dzie dekolt typu karo czy też łódka.

Strój biznesowy dla mężczyzny to
garnitur. W lecie preferowane są kolo-

ry jasne typu beż czy popiel. Do mary-
narki zakładamy koszulę z krótkim rę-
kawem, wykonaną z naturalnych ma-
teriałów. Do garnituru konieczne są
oczywiście pełne buty. Do jasnego
garnituru najlepiej wybrać buty w ko-
lorze brązowym. W sezonie letnim trze-
ba zaopatrzyć się w lżejsze skarpetki
wykonane z bawełny. Tam gdzie pa-
nuje nieco luźniejsze podejście do stro-
ju, na okres upałów można pozwolić
sobie na sportowy lniany garnitur.
Spodnie takiego garnituru są znacz-
nie bardziej przewiewne.

Upa³y a higiena
osobista

Oto lista „grzechów” jakie najczę-
ściej popełniamy podczas upałów:
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– kąpiel i prysznic od święta. Zapach
przepoconej koszuli w zatłoczonym
autobusie męczy współpasażerów.
Warto więc brać prysznic co najmniej
raz dziennie i stosować antyprespiran-
ty, które zmniejszają wydzielanie potu.
Bezwzględnie należy codziennie za-
kładać czyste ubrania,
– chmura perfum. Przesadne perfumo-
wanie to zazwyczaj domena kobiet.
W gorące dni najlepiej w ogóle zrezy-
gnować z zapachów lub stosować za-
miast perfum wody toaletowe,
– odkryte buty i zaniedbane stopy.
W takich przypadkach warto wyznawać
jedną zasadę – jeśli nie dbasz o stopy,
to ich nie pokazuj,
– bardzo krótkie spódniczki, mocno
wydekoltowane lub prześwitujące stro-
je – oczywiście założone w nieodpo-
wiednie miejsce np. do Kościoła lub
biura,
– zbyt ciężki i nieodpowiedni makijaż,
który wprost spływa z twarzy.

Pla¿owy
savoir-vivre

Plaża jest miejscem wspólnym
i każdy ma prawo na niej przebywać,
ale tylko gdy przestrzega określonych
zasad. Gdy jesteś na plaży z dziećmi,
nie zabraniaj im zabawy, ale nie po-
zwól hałasować, zaczepiać innych
i sypać piaskiem. Pamiętaj też żeby nie
wołać głośno dzieci lub znajomych.
Gdy grasz np. w piłkę wodną, odejdź
trochę dalej od innych kąpiących się,
bo możesz im co chwila rzucać piłkę
na głowę.

Na plażę warto zabrać parasol od
słońca. Rozbijając go zwróć uwagę czy
nie przeszkadzasz innym użytkowni-
kom plaży np. czy nie rzucasz cienia
na osobę, która akurat się opala. Bar-
dzo ważną kwestia jest dbanie o po-
rządek. Nie zostawiaj śmieci na plaży
ani też nie zakopuj ich w piasku. Nie-
potrzebne papiery, puszki, ogryzki
i inne śmieci zbierz do foliowej torebki
i wyrzuć do śmietnika.

Gdy na plaży gdzie przebywasz nie
ma odpowiedniego miejsca do prze-
bierania się, wówczas jeszcze w domu
włóż strój plażowy. Niestosowne jest
publiczne przebieranie się na plaży.
Głośne słuchanie muzyki na plaży jest
niedozwolone. Na wielu kąpieliskach
wręcz istnieje zakaz przynoszenia ra-
dia czy magnetofonu. Ważne też jest
przestrzeganie zakazu palenia papie-
rosów na plaży, gdyż większość osób
chciałaby pooddychać świeżym po-
wietrzem.

Agata Dec

Nasi najlepsi
Zbliżający się do końca rok szkolny

2011/2012 możemy uznać za szczegól-
nie udany dla Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim. Za sukcesem szkoły zawsze stoją
osiągnięcia uczniów i nauczycieli. Po-
zwolimy sobie zaprezentować najważ-
niejsze z nich.

Szczególne osiągnięcia uczniów:

• Paulina Pawłowicz (NSM II st.) – uczen-
nica klasy fortepianu Grzegorza Wójci-
kiewicza
– I miejsce w ogólnopolskim V Festiwalu
Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglą-
dzie Szkół Muzycznych, 22.04.2012 –
Jarosław
•  Andżelika Skoczylas (NSM I st.) –
uczennica klasy fortepianu Grzegorza
Wójcikiewicza
– Wyróżnienie I stopnia (z najwyższą
punktacją) w Przeglądzie Szkół Muzycz-
nych Fundacji Wspierania Edukacji Arty-
stycznej „Prezentacje – Jarosław 2012”

Pozostałe sukcesy uczniów:

•  Natalia Pomykała (NSM I st.) – klawi-
szowe instrumenty elektroniczne; Seba-
stian Lesiczka
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•  Aleksandra Drelich (NSM I st.) – klasa
fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•  Aleksandra Nicpoń (NSM I st.) – klasa
fortepianu; Anna Wójcikiewicz
– Wyróżnienie III stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•  Karolina Rząsa (NSM I st.) – sekcja
wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•  Karolina Bandura (NSM I st.) – klasa
fortepianu; mgr Anna Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław

•  Natalia Sudoł (NSM I st.) – klasa forte-
pianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
– Wyróżnienie w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•  Aleksandra Gwiazdowska (NSM I st.)
– klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójci-
kiewicz
– Wyróżnienie w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•  Malena Majka (NSM I st.) – klasa forte-
pianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
– Wyróżnienie w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•  Barbara Nizioł (NSM I st.) – klasa forte-
pianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
– Wyróżnienie w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•  Arkadiusz Tabaka (NSM I st.) – klasa
fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
– Wyróżnienie w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-
26.11.2011 – Sokołów Młp.
•  Krzysztof Kościółek (NSM I st.) – kla-
sa klawiszowych instr. elektronicznych;
Sebastian Lesiczka
– I miejsce w XII Międzypowiatowym Kon-
kursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.2011
– Sokołów Młp.
•   Wioletta Prucnal (NSM I st.) – klasa
klawiszowych instr. elektronicznych;
mgr Anna Wójcikiewicz
– III miejsce w IV Międzypowiatowym
Festiwalu Muzyki Elektronicznej,
23.11.2011 – Sokołów Młp.
•   Karolina Bandura (NSM I st.) – klasa
klawiszowych instr. elektronicznych;
mgr Anna Wójcikiewicz
– III miejsce w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•   Kamila Kobylarz (NSM I st.) – klasa
gitary; mgr Damian Malec
– Wyróżnienie III stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Ireneusz Pieniek (NSM I st.) – klasa
fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Alicja Ożóg (NSM I st.) – klasa fletu;
mgr Agnieszka Winiarska
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
– Wyróżnienie w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•   Dominika Golesz (NSM I st.) – klasa
fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
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Tradycją się stało, że odbywający się
corocznie Festiwal Muzyki Dawnej or-
ganizowany wspólnymi siłami przez To-
warzystwo Promocji Kultury Muzycznej
w Leżajsku i Fundację Wspierania Edu-
kacji Artystycznej w Sokołowie Małopol-
skim zamyka koncert, który odbywa się
pod hasłem „Piękno baroku”. W nie-
dzielne popołudnie 20 maja 2012 roku
na scenie Sali Widowiskowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
spotkali się melomani, pasjonaci muzy-
ki klasycznej. Koncert rozpoczął się od
wprowadzenia w klimat imprezy i kilku
refleksji nawiązujących do kończącego
się właśnie V Festiwalu Muzyki Dawnej
– Leżajsk 2012 przez Annę Wójcikiewicz
– prezesa Fundacji Wspierania Eduka-
cji Artystycznej w Sokołowie Małopol-
skim.

W ramach koncertu zaprezentowali
się zaproszeni najlepsi uczniowie
z Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Kolbuszowej, Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Leżajsku, a także laureaci
części konkursowej „V Festiwalu Muzy-

Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Magdalena Pustkowska (NSM I st.) –
klasa fortepianu; mgr Grzegorz Wójci-
kiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Bartłomiej Szabat (NSM I st.) – klasa
fortepianu; mgr Marta Woś-Karczmarz
– II miejsce w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.
•   Katarzyna Rybak (NSM I st.) – sekcja

wokalna; mgr Anna Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
– I miejsce w XII Międzypowiatowym Kon-
kursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.2011
– Sokołów Młp.
•   Mateusz Rzeszutek (NSM I st.) – kla-
sa klawiszowych instr. elektronicznych;
mgr Agnieszka Winiarska
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Małgorzata Kida (NSM I st.) – klasa

fortepianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
– Wyróżnienie II stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Bartosz Kołodziej (NSM I st.) – klasa
gitary; mgr Damian Malec
– Wyróżnienie III stopnia w II Przeglądzie
Szkół Muzycznych, 22.04.2012 – Jaro-
sław
•   Filip Hajder (NSM I st.) – klasa forte-
pianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
– III miejsce w XII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej, 25-26.11.
2011 – Sokołów Młp.

ki Dawnej – Leżajsk 2012” ze szkół mu-
zycznych z Sokołowa Małopolskiego
i Leżajska. Z pośród laureatów na sce-
nie pojawili się: Marek Ćwikła (NSM I st.
w Leżajsku) zdobywca wyróżnienia
z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikie-
wicza, Adrian Węglarz (NSM I st. w Le-
żajsku) zdobywca wyróżnienia z klasy
fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, Ja-
kub Amarowicz (PSM I st. w Leżajsku)
zdobywca I miejsca z klasy gitary Grze-
gorza Wziątki i Paulina Pawłowicz Wę-
glarz (NSM II st. w Sokołowie Małopol-
skim) zdobywczyni I miejsca z klasy for-
tepianu Grzegorza Wójcikiewicza.

Do koncertu przygotowali uczniów:
Olga Pogorilec (fortepian) z PSM I st.
w Kolbuszowej, Aleksander Pogorilec
(skrzypce) z PSM I st. w Kolbuszowej,
Danuta Wołoszyn (skrzypce) z PSM I st.
w Leżajsku, Grzegorz Wziątka (gitara)
z PSM I st. w Leżajsku, Grzegorz Gerula
(wiolonczela) z PSM I st. w Kolbuszo-
wej i Grzegorz Wójcikiewicz (fortepian)
z NSM I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim. Uczniom akompaniowali: Tomasz
Blicharz – nauczyciel PSM I st. w Kolbu-

szowej i Grzegorz Wójcikiewicz – dyrek-
tor NSM I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim.

Koncert obejmował repertuar nawią-
zujący do hasła festiwalu „Z muzyką po-
przez wieki – od renesansu do klasycy-
zmu” z przewagą polifonii barokowej.
Pojawiły się także utwory klasyczne
i kilka miniatur współczesnych. Po wy-
stępach uczniów odbyło się spotkanie
organizatorów z uczestnikami, symbo-
liczny poczęstunek i wręczenie podzię-
kowań.

Gala odbyła się przy wsparciu spon-
sorów, spośród których organizatorzy
szczególnie gorąco dziękują panu Ka-
zimierzowi Smolakowi z Zakładów Mię-
snych Smak Górno. Podziękowania
należą się również Jackowi Piekiełkowi
– dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Małopolskim za pomoc organiza-
cyjną w przygotowaniu gali.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor NSM I i II st.

w Sokołowie Małopolskim

Piêkno Baroku
Gala na podsumowanie V Festiwalu Muzyki Dawnej w Le¿ajsku

Paulina Paw³owicz

Fot. Natalia
Sadowy

Natalia Potañska Kajetan Walawski Dominika Baj
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Prezentacje
– Jaros³aw 2012

Fundacja Wspierania Edukacji Arty-
stycznej w Sokołowie Małopolskim jest
inicjatorem i głównym organizatorem
przeglądu szkół muzycznych odbywa-
jącego się od 2011 roku w Jarosławiu.
Obejmuje on uczniów szkół muzycznych
I i II stopnia. Przegląd ma charakter prze-
słuchań, które podlegają ocenie przez
powołaną przez prezesa fundacji Komi-
sję Konkursową.

Jako miejsce przeglądu została wy-
brana jedna z piękniejszych sal koncer-
towych w Województwie Podkarpackim
– Sala Lustrzana w Kamienicy Attavan-
tich w Jarosławiu. Sala Lustrzana jest
wyposażona w wysokiej klasy fortepian
i dobre nagłośnienie – sprzyjające pre-
zentacjom wymagającym odpowiednie-
go instrumentarium. Administratorem
Kamienicy Attavantich jest Centrum Kul-
tury i Promocji w Jarosławiu, z którym
Fundacja Wspierania Edukacji Arty-
stycznej w Sokołowie Małopolskim ma
zawartą umowę partnerską.

II Przegląd Szkół Muzycznych Fun-
dacja Wspierania Edukacji Artystycznej
„Prezentacje – Jarosław 2012” odbył się
22 kwietnia 2012 roku. Przesłuchania
uczestników odbywały się praktycznie
przez cały dzień od godziny 9.00 rano
do 15.00 po południu. Wzięli w nim
udział uczniowie ze szkół muzycznych:
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II
st. w Leżajsku, Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Sokołowie, Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaro-
sławiu i Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Pruchniku. Uczestnicy zostali
pogrupowani w kategorie związane
z ilością lat nauki w szkole muzycznej
i oceniani w systemie punktowym obo-
wiązującym w polskim szkolnictwie ar-
tystycznym. Uczestnicy mieli szansę
zdobyć wyróżnienia I stopnia (minimum
24 punkty), II stopnia (minimum 22 punk-
ty) i III stopnia (minimum 21 punkty). Wy-
konawców oceniała Komisja Konkurso-
wa złożona z wybranych nauczycieli
szkół fundacyjnych: Anna Wójcikiewicz
(Sokołów Młp.) – przewodnicząca, Sta-
nisław Jaworski (Leżajsk), Jadwiga
Okopska (Pruchnik i Jarosław), Marta
Szałaj (Pruchnik i Jarosław), Paweł No-
wak (Pruchnik) i Joanna Podkówka (Le-
żajsk).

Poziom prezentacji był w tym roku
dosyć wysoki. Średnia punktacja wśród
wyróżnionych uczestników wyniosła
22,08 punktów. Jako kryteria oceny bra-
no przede wszystkim pod uwagę: dobór
repertuaru, umiejętności techniczne
i stronę muzyczną wykonywanych utwo-

rów. Nie bez znaczenia była ogólna pre-
zencja wykonawcy obejmująca także
strój i zachowanie na scenie. Punktacja
wskazuje, że uczestnicy i nauczyciele
bardzo poważnie podeszli do przygoto-
wania się do przeglądu. Można powie-
dzieć, że właściwie każdą prezentację
słuchało się z dużym zainteresowaniem.

Dla Fundacji Wspierania Edukacji
Artystycznej w Sokołowie Małopolskim
przegląd okazał się dużym sukcesem.

Wyróżnienia I stopnia
•  Andżelika Skoczylas – fortepian, Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I st. w So-
kołowie Młp.
•  Faustyna Lis – skrzypce, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku

Wyróżnienia II stopnia
•  Adrian Olejarz – akordeon, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruch-
niku
•  Adrian Węglarz – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżaj-
sku
•  Patryk Buryło – fortepian, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
•  Pawłowicz Paulina – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna II st. w Soko-
łowie Młp.
•  Rafał Solarski – fortepian, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
•  Karolina Bandura – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Soko-
łowie Młp.
•  Sławomir Juszczak – fortepian, Nie-

państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ja-
rosławiu
•  Monika Czyrny – gitara, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
•  Alicja Ożóg – flet, Niepaństwowa Szko-
ła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.
•  Beata Olejarz – keyboard, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
•  Damian Kania – gitara, Niepaństwowa
Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
•  Mikołaj Wańkowicz – keyboard, Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Pruchniku
•  Magdalena Pustkowska – fortepian,
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Młp.
•  Dominika Golesz – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Soko-
łowie Młp.
•  Dawid Fudali – akordeon, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
•  Katarzyna Kędzior – skrzypce, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruch-
niku
•  Izabela Kozyra – keyboard, Niepań-

Okazało się, że uczniowie osiągnęli
dużo lepszy wynik niż w poprzednim
roku a ilość uczestników wskazuje na
spore zaangażowanie zarówno uczniów
jak i nauczycieli.

Grzegorz Wójcikiewicz

Fot. Natalia Sadowy

Aleksandra Wilczyñska

Faustyna Lis Mateusz Rzeszutek

And¿elika Skoczylas

Katarzyna Rybak

Wyniki II Przegl¹du Szkó³ Muzycznych
Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej
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stwowa Szkoła Muzycz-
na I st. w Leżajsku
•  Katarzyna Rybak – wo-
kal, Niepaństwowa Szko-
ła Muzyczna I st. w Soko-
łowie Młp.
•  Szymon Pupka – akor-
deon, Niepaństwowa
Szkoła Muzyczna I st.
w Pruchniku
•  Mateusz Rzeszutek –
keyboard, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Młp.
•  Karolina Rząsa – wokal, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie
Młp.
•  Ireneusz Pieniek – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Soko-
łowie Młp.
•  Bartłomiej Zygmunt – akordeon, Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Le-
żajsku
•  Patryk Piróg – keyboard, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu
•  Zuzanna Segiet – gitara, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu
•  Natalia Sudoł – fortepian, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie
Młp.
•  Julia Bojarska – fortepian, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Jarosławiu
•  Małgorzata Kida – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Soko-
łowie Młp.
•  Aleksandra Drelich – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Soko-
łowie Młp.
•  Natalia Pomykała – keyboard, Niepań-

stwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Sokoło-
wie Młp.

Wyróżnienia
III stopnia

•  Katarzyna Urban –
skrzypce, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna
I st. w Pruchniku
•  Michał Serafin – forte-
pian, Niepaństwowa
Szkoła Muzyczna I st.
w Pruchniku

•  Kamila Kobylarz – gitara, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie
Młp.
•  Julia Maruszak – fortepian, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżaj-
sku
•  Zuzanna Buryło – fortepian, Niepań-

stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruch-
niku
•  Bartosz Kołodziej – gitara, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie
Młp.
• Majkut Jolanta – fortepian, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku
•  Maciej Budziński – skrzypce, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruch-
niku
•  Anna Sabatowska – keyboard, Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Ja-
rosławiu
•  Martyna Balawender – gitara, Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaro-
sławiu
•  Karol Jarosz – keyboard, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
•  Aleksandra Nicpoń – fortepian, Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I st. w So-
kołowie Młp.

Niespotykane wydarzenie artystycz-
ne miało miejsce w Sokołowie Małopol-
skim. Na zaproszenie Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim przybył do
Sokołowa znany w całej Polsce z nowa-
torskiego podejścia do muzyki ludowej
zespół „Janusz Prusinowski Trio”. Kon-
cert odbył się 17 maja 2012 roku w go-
dzinach wieczornych.

Janusz Prusinowski Trio to ucznio-
wie i kontynuatorzy muzyków wiejskich,
a zarazem awangardowa formacja
o charakterystycznym brzmieniu i wła-
snym języku improwizacji. Muzykę łączą
z tańcem, archaiczność – z nowocze-
snością.

Rozpoznawalny styl Trio stanowi
próbę nowego odczytania najważniej-
szych elementów wiejskiej muzyki z cen-
tralnej Polski. Mazurki – śpiewane, gra-
ne, sprawdzone setki razy w tańcu, im-

prowizowane na żywo i... człowiek
współczesny. Co można wydobyć z ar-
chaicznych, na pozór prostych melodii
i rytmów bez uciekania się do mody na
miksowanie sampli? Okazuje się, że tra-
dycyjna muzyka polskiej wsi może być
punktem odniesienia dla wielu gatun-
ków: poprzez melodykę i rubato bliska
Chopinowi, z powodu improwizacji nie-
odległa bluesowi i jazzowi, kolorystyką
przywodząca na myśl muzykę współ-
czesną, ekspresją zaś – rocka.

W latach 2008–2010 Trio kilkakrot-
nie występowało we Francji i we Wło-
szech (m.in. na festiwalu Corso Polonia
w Rzymie), a także w Gruzji, Azerbej-
dżanie, Estonii, USA (m.in. Carnegie
Hall NY, Chicago Symphony Center),
Kanadzie (Vancouver Folk Music Festi-
val), Belgii, Portugalii, Luksemburgu
i oczywiście w Polsce. W 2010 roku mu-
zycy skupili się na wiejskich źródłach

muzyki Fryderyka Chopina – powstał
specjalny program przygotowany we
współpracy z pianistami: Januszem Olej-
niczakiem, Magdaleną Wojciechowską
i Nargiz Alijarową. Zespół grał również
wspólne koncerty z Michałem Urbania-
kiem, Arturem Dutkiewiczem i Alimem
Qasimovem. Muzyka Trio rozbrzmiewa
też w przedstawieniach teatralnych Te-
atru Narodowego i Teatru Polskiego
Radia.

W 2008 roku zespół wydał płytę „Ma-
zurki”, która zebrała entuzjastyczne re-
cenzje, w 2010 zaś – „Serce”, utytuło-
wane Folkowym Fonogramem Roku
2010 w konkursie fonograficznym Pol-
skiego Radia.

Koncert pozostawił na słuchaczach
niezapomniane wrażenia. Inne spojrze-
nie na muzykę źródeł, odmienny sposób
traktowania materiału melodycznego
z elementami wariacji i improwizacji za-
skakiwał i zachwycał. To coś czego jesz-
cze nie było w Sokołowie Małopolskim.
Liczymy na to, że coraz częściej będzie-
my gościć tak interesujących artystów.

Grzegorz Wójcikiewicz

Janusz Prusinowski Trio
Koncert w Soko³owie Ma³opolskim

Anna Wójcikiewicz

Komisja Konkursowa
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Dzieła Bacha, Haendla, Mozarta
i wielu innych wybitnych kompozytorów
działających w okresie od renesansu do
klasycyzmu zabrzmiały w salach koncer-
towych Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sokołowie Małopolskim. W dniach od
16 do 20 maja 2012 roku odbył się V Fe-
stiwal Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012. Fe-
stiwal zgromadził młodych artystów;
uczniów szkół muzycznych pierwszego
i drugiego stopnia, a także melomanów
renesansowych, barokowych i klasycz-
nych brzmień. Przybyli do Leżajska
przedstawiciele szkół muzycznych prak-
tycznie z całej Polski i wybitni znawcy
muzyki sięgającej w odległe czasy.

V Festiwal Muzyki Dawnej został zor-
ganizowany wspólnie przez Towarzy-
stwo Promocji Kultury Muzycznej w Le-
żajsku i Fundację Wspierania Edukacji
Artystycznej w Sokołowie Małopolskim.
Patronat nad festiwalem objął Starosta
Leżajski – Jan Kida. Wsparcia finanso-
wego i rzeczowego udzieliły Starostwo
Powiatowe w Leżajsku i Urząd Miasta
w Leżajsku.

Uroczystego otwarcia V Festiwalu
Muzyki Dawnej dokonał Stanisław Ja-
worski – dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku, imprezy fe-
stiwalowe poprowadziła Anna Wójcikie-
wicz – prezes Fundacji Wspierania Edu-
kacji Artystycznej w Sokołowie Małopol-
skim.

Historia festiwalu

Festiwal Muzyki Dawnej zaistniał już
jako impreza mająca stałe miejsce
w kalendarzu kulturalnym miasta Leżaj-
ska. Początkowo impreza pod nazwą
„Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej”
odbywała się w formie konkursu doty-
czącego interpretacji dzieł kompozyto-
rów okresu renesansu, baroku i klasy-
cyzmu – skierowanego do uczniów szkół
muzycznych I stopnia. Ideę konkursu
obrazowało hasło przewodnie „Z mu-
zyką poprzez wieki – od renesansu do
klasycyzmu”, które towarzyszy przedsię-
wzięciu po dziś dzień. Pierwsza edycja
miała miejsce w 2008 roku. Na podsu-
mowanie zmagań konkursowych odbył
się koncert rzeszowskiego zespołu mu-
zyki dawnej „Vox Angeli”. Z biegiem cza-
su festiwal przerodził się w wydarzenie
artystyczne o rozszerzonej formule,

gdzie poza częścią konkursową odby-
wały się imprezy towarzyszące w posta-
ci prelekcji, lekcji otwartych, wystaw
i oczywiście koncertów zaproszonych
artystów.

W 2009 roku gościliśmy na Dziecię-
cym Festiwalu Muzyki Dawnej wybitne-
go wirtuoza gry organowej – Marka Ste-
fańskiego, który wystąpił z recitalem
w Bazylice OO. Bernardynów w Leżaj-
sku. W trzeciej edycji Dziecięcego Fe-
stiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku
(2010 rok) wystąpił Zespół Muzyki Daw-
nej „Giulivamente” z Kolbuszowej – ze-
spół wielokrotnie nagradzany, występu-
jący z koncertami w całej Polsce. Wy-
kłady i prelekcje wygłosiły: Agata Ma-
zur – etnomuzykolog z rzeszowskiego
Muzeum Etnograficznego, Iwona Ćwi-
kła – specjalistka w zakresie teorii mu-
zyki. Konsultacji uczestnikom udzielali
członkowie Komisji Konkursowej – wy-
kładowcy szkół muzycznych.

Rok temu odbył się koncert w wyko-
naniu wybitnej pianistki, specjalizującej
się w historycznych instrumentach kla-
wiszowych – Katarzyny Drogosz. Artyst-
ka przygotowała recital na pianoforte –
replice XVIII-wiecznego fortepianu
z czasów Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta. Pani Katarzyna Drogosz gościła rów-
nież w tym roku, już jako przewodniczą-
ca Komisji Konkursowej i wykładowca.

Przes³uchania

konkursowe

Istotą festiwalu jest zaangażowanie
dzieci i młodzieży w poznawanie i wy-
konywanie muzyki dawnej. Dzieje się
tak poprzez udział w podstawowej for-
mie festiwalowej, którą jest konkurs in-
terpretacji dzieł muzycznych powstałych
na przestrzeni wieków. Biorą w nim
udział wychowankowie szkół muzycz-
nych pierwszego i drugiego stopnia.

W tym roku konkurs dla uczniów zgro-
madził 180 uczniów reprezentujących 21
szkół muzycznych. Na scenę weszli wy-
konawcy ze szkół: Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. nr 3 w Warszawie, Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
w Sokołowie Małopolskim, Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku,
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łań-
cucie, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. w Leżajsku, Niepubliczna Szkoła
Muzyczna II st. w Dębicy, Społeczna Szko-

ła Muzyczna I st. w Tymbarku, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I st. w Strzyżowie,
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Nowej Dębie, Państwowa Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
w Bielsku-Białej, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I i II st. w Sanoku, Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. w Biłgoraju, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chrza-
nowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Jaworznie, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Kolbuszowej, Społeczna
Szkoła Muzyczna I i II st. w Rzeszowie,
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Le-
żajsku, Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. w Przeworsku, Zespół Szkół Muzycz-

nych nr 1 w Rzeszowie, Zespół Szkół Mu-
zycznych nr 2 w Rzeszowie i Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II st. w Stalowej Woli.
Przesłuchania odbywały się pod okiem
trzech komisji konkursowych ukierunko-
wanych na poszczególne sekcje. Komi-
sja oceniająca sekcję instrumentów kla-
wiszowych pracowała w składzie: Doro-
ta Makowiecka – ZSM nr 2 w Rzeszowie,
Jarosław Kloc – PSM I st. w Biłgoraju,
Jolanta Jarosz – PSM I I st. w Chrzano-
wie i Urszula Buda – ZSM nr 1 w Rzeszo-
wie. Wykonawców grających na instru-
mentach dętych i strunowych oceniali:
Lucyna Chwistek-Cisło – NSM II st.
w Dębicy, Monika Welc – ZSM nr 1 w Rze-
szowie, Renata Rudkowska – PSM I i II st.
w Stalowej Woli, Wiesław Wojtas – PSM
I st. w Przeworsku i Zbigniew Mikuszew-
ski – PSM I st. w Strzyżowie. Trzecia ko-
misja – oceniająca zespoły – pracowała
w składzie: Andrzej Czernik – PSM I st.
w Biłgoraju, Grażyna Dziok – PSM I i II st.
w Sanoku, Ireneusz Wereda – PSM I st.
nr 3 w Warszawie, Magdalena Kania-
Łakomik – POSM I i II st. w Bielsku-Białej
i Anna Wójcikiewicz – NSM I i II st. w So-
kołowie Małopolskim. Obradom prze-
wodniczyła Katarzyna Drogosz z Akade-
mii Muzycznej w Katowicach.

V Festiwal Muzyki Dawnej
– Le¿ajsk 2012
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Uczestnicy występowali ze swoim
repertuarem w ramach jednej z pięciu
kategorii: KATEGORIA I (dla uczniów
szkół muzycznych I stopnia) – ucznio-
wie klas 2-4 cyklu sześcioletniego
i uczniowie klas 1-2 cyklu czteroletnie-
go, KATEGORIA II (dla uczniów szkół
muzycznych I stopnia) – uczniowie klas
5-6 cyklu sześcioletnie-
go i uczniowie klas 3-4
cyklu czteroletniego, KA-
TEGORIA III – uczniowie
szkół muzycznych II stop-
nia, KATEGORIA IV – ze-
społy szkół muzycznych
I stopnia i KATEGORIA V
– zespoły szkół muzycz-
nych II stopnia. Soliści
prezentowali swoje
umiejętności na tradycyj-
nych instrumentach kla-
sycznych takich jak for-
tepian, skrzypce, wiolon-
czela, akordeon, klarnet,
trąbka, gitara, saksofon,
flet i rzadko spotykanych jak harfa i flety
barokowe z epoki. Zespoły wykazały się
bardzo wielką różnorodnością, zarów-
no pod względem składów jak i propo-
zycji repertuarowych. Wystąpiły między
innymi: duety mieszane (gitara, flet), tria
i kwartety klasyczne (skład smyczkowy
z towarzyszeniem fortepianu), składy
sekcyjne (kwartet gitarowy), zespoły gra-
jące na instrumentach dawnych i chóry.

Przesłuchania konkursowe trwały
dwa dni – 16 i 17 maja 2012. Konkurso-
wa oceniała uczestników w grupach
ukierunkowanych na poszczególne sek-
cje. Pierwszego dnia festiwalu oceniani
byli soliści. Drugiego dnia praca komisji
skoncentrowała się zespołach. Po za-
kończeniu przesłuchań 17 maja w go-
dzinach wieczornych odbyło się ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród po-
łączone z koncertem laureatów.

Laureaci V Festiwalu

Muzyki Dawnej

Grupa – instrumenty klawiszowe
Kategoria I
I miejsce – Jan Kochmański, PSM I st.
w Łańcucie
II miejsce – Emilia Mróz, ZSM im. Woj-
ciecha Kilara w Rzeszowie
III miejsce – Julia Ziaja, ZSM im. Wojcie-
cha Kilara w Rzeszowie
III miejsce – Kacper Staniak, ZSM im.
Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
Wyróżnienie – Marek Ćwikła, NSM I
i II st. w Leżajsku
Wyróżnienie – Piotr Ostrowski, PSM I st.
w Biłgoraju
Wyróżnienie – Anna Banaśś, PSM I st.

w Leżajsku
Wyróżnienie – Patryk Buryło, NSM I st.
w Pruchniku
Kategoria II
I miejsce – Jagoda Szal, ZSM im. Woj-
ciecha Kilara w Rzeszowie
I miejsce – Elżbieta Mąkowska, SSM
I st. w Tymbarku

II miejsce – Zuzanna Łukaszek, PSM
I st. w Strzyżowie
III miejsce – Laura Kolat, PSM I st. w Ja-
worznie
Wyróżnienie – Jonasz Giemza,PSM I st.
w Łańcucie
Wyróżnienie – Aleksandra Ptak, PSM
I st. w Chrzanowie
Wyróżnienie – Adrian Węglarz, NSM I
i II st. w Leżajsku

Kategoria III
I miejsce – Paulina Pawłowicz, NSM
II st. w Sokołowie Małopolskim
II miejsce – Diana Łania, ZSM im. Woj-
ciecha Kilara w Rzeszowie
III miejsce – Gabriela Dziuba, ZSM im.
Wojciecha Kilara w Rzeszowie
III miejsce – Aleksandra Czerniecka,
ZSM im. Karola Szymanowskiego
w Rzeszowie
Wyróżnienie – Lidia Cieśśla, ZSM im.
Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
Wyróżnienie – Angelika Niemiec, SSM

II st. w Rzeszowie
Wyróżnienie – Aleksandra Rząsa, ZSM
im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Grupa – instrumenty dęte i strunowe
Kategoria I
I miejsce – Jakub Amarowicz, PSM I st.
w Leżajsku
II miejsce – Bartłomiej Połeć, PSM I st.
w Przeworsku
III miejsce – Michał Stącel, PSM I st.
w Przeworsku
Wyróżnienie – Beniamin Kosior, PSM
I st. w Przeworsku
Wyróżnienie – Grzegorz Cynar, PSM
I st. w Strzyżowie
Kategoria II
I miejsce – Aleksandra Augustyn, POSM
I i II st. w Bielsku-Białej
II miejsce – Łukasz Salamon, PSM I st.
w Strzyżowie
III miejsce – Anna Toporkiewicz, SSM
I st. w Tymbarku
III miejsce – Łukasz Urbański, PSM I st.
w Leżajsku
Wyróżnienie – Marta Sułkowska, SSM
I st. w Tymbarku
Wyróżnienie – Michał Dawidziuk, SM
I st. nr 3 w Warszawie
Wyróżnienie – Marcin Przeszło, PSM
I st. w Leżajsku
Wyróżnienie – Marianna Gurne, PSM
I st. nr 3 w Warszawie
Wyróżnienie – Paulina Kosior, PSM
I i II st. w Stalowej Woli

Wyróżnienie – Mateusz Franczyk, ZSM
im. Karola Szymanowskiego w Rzeszo-
wie
Kategoria III
Wyróżnienie – Maciej Kita, NSM II st.
w Dębicy

Grupa – zespoły
Kategoria IV
I miejsce – Zespół instrumentalny „Lili-
put”, SSM I st. w Tymbarku
II miejsce – Orkiestra Kameralna, PSM
I st. nr 3 w Warszawie
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III miejsce – Trio: obój, harfa, wioloncze-
la, POSM I i II st. w Bielsku-Białej
III miejsce – Duet skrzypcowy I, PSM I st.
nr 3 w Warszawie
Wyróżnienie I st. – Chór PSM I st. w Bił-
goraju, PSM I st. w Biłgoraju
Wyróżnienie II st. – Zespół Muzyki Daw-
nej „Il Mattino”, PSM I st. nr 3 w Warsza-
wie
Wyróżnienie II st. – Duet gitarowy
„Twins”, PSM I i II st. w Stalowej Woli
Wyróżnienie II st. – Trio gitarowe, PSM
I st. w Leżajsku
Wyróżnienie II st. – Kwartet fortepiano-
wy, PSM I st. w Strzyżowie
Wyróżnienie II st. – Duet fortepianowy
„Mateusz i Eliza”, SSM I st. w Tymbarku
Kategoria V
I miejsce – Duet: fortepian i skrzypce,
PSM I i II st. w Sanoku
II miejsce – Duet: flet i skrzypce, POSM
I i II st. w Bielsku-Białej

Wyk³ad

Katarzyny Drogosz

Jedną z ważnych imprez towarzyszą-
cych przesłuchaniom konkursowym był
wykład popularno-naukowy pod tytułem
„Rozwój instrumentów klawiszowych na
przestrzeni wieków”. Wykład odbył się
16 maja 2012 roku o godzinie 14.00
w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej. Wykład poprowadziła Katarzyna
Drogosz. Pani Katarzyna Drogosz na co
dzień wykłada na Akademii Muzycznej
w Warszawie i Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, prowadzi również czynną dzia-
łalność koncertową. Na zajęciach warsz-
tatowych w ramach wykładu uczestnicy
mogli zapoznać się z budową współcze-
snego fortepianu i szpinetu – protoplasty
dzisiejszych instrumentów klawiszowych
takich jak fortepian czy klawesyn. Odbyła
się również prezentacji oryginalnego szpi-
netu. Uczniowie mieli możliwość dotknąć
klawiatury tego ciekawego instrumentu,
a niektórzy dostąpili możliwości zagrania
całości swojego repertuaru.

Janusz Prusinowski

Trio

Dużą atrakcją dla uczestników festi-
walu i widzów okazał się koncert zespo-
łu „Janusz Prusinowski Trio”. Wystąpili
oni w drugim dniu festiwalu po zakoń-
czeniu przesłuchań konkursowych.
17 maja 2012 roku na Sali Koncertowej
Muzeum Ziemi Leżajskiej słuchaliśmy
w ich wykonaniu mazurków, oberków,
przyśpiewek i innych melodii nawiązu-
jących do rodzimej muzyki ludowej.

Janusz Prusinowski Trio to ucznio-
wie i kontynuatorzy muzyków wiejskich,
a zarazem awangardowa formacja
o charakterystycznym brzmieniu i wła-
snym języku improwizacji. Muzykę łączą
z tańcem, archaiczność – z nowocze-
snością. Rozpoznawalny styl Trio stano-
wi próbę nowego odczytania najważ-
niejszych elementów wiejskiej muzyki
z centralnej Polski. Mazurki – śpiewa-
ne, grane, sprawdzone setki razy w tań-
cu, improwizowane na żywo i... człowiek
współczesny. Co można wydobyć z ar-
chaicznych, na pozór prostych melodii
i rytmów bez uciekania się do mody na
miksowanie sampli? Okazuje się, że tra-
dycyjna muzyka polskiej wsi może być
punktem odniesienia dla wielu gatun-
ków: poprzez melodykę i rubato bliska
Chopinowi, z powodu improwizacji nie-
odległa bluesowi i jazzowi, kolorystyką
przywodząca na myśl muzykę współ-
czesną, ekspresją zaś – rocka.

Koncert pozostawił na słuchaczach
niezapomniane wrażenia. Inne spojrze-
nie na muzykę źródeł, odmienny spo-
sób traktowania materiału melodyczne-
go z elementami wariacji i improwizacji
zaskakiwał i zachwycał. To coś czego
jeszcze nie było w Leżajsku. Liczymy na
to, że coraz częściej będziemy gościć
tak interesujących artystów.

Piêkno baroku

w Soko³owie M³p.

W niedzielne popołudnie 20 maja
2012 roku na scenie Sali Widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Mało-
polskim spotkali się melomani, pasjona-
ci muzyki klasycznej. Rozpoczęła się
Gala na podsumowanie V Festiwalu
Muzyki Dawnej w Leżajsku. Koncert roz-
począł się od wprowadzenia w klimat
imprezy i kilku refleksji nawiązujących
do kończącego się właśnie V Festiwalu
Muzyki Dawnej – Leżajsk 2012 przez
Annę Wójcikiewicz – prezesa Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
kołowie Małopolskim.

W ramach koncertu zaprezentowali
się zaproszeni najlepsi uczniowie
z Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Kolbuszowej, Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Leżajsku, a także laureaci
części konkursowej „V Festiwalu Muzy-
ki Dawnej – Leżajsk 2012” ze szkół mu-
zycznych z Sokołowa Małopolskiego
i Leżajska. Z pośród laureatów na sce-
nie pojawili się: Marek Ćwikła (NSM I st.
w Leżajsku) zdobywca wyróżnienia
z klasy fortepianu Grzegorza Wójcikie-
wicza, Adrian Węglarz (NSM I st. w Le-
żajsku) zdobywca wyróżnienia z klasy
fortepianu Grzegorza Wójcikiewicza, Ja-

kub Amarowicz (PSM I st. w Leżajsku)
zdobywca I miejsca z klasy gitary Grze-
gorza Wziątki i Paulina Pawłowicz Wę-
glarz (NSM II st. w Sokołowie Małopol-
skim) zdobywczyni I miejsca z klasy for-
tepianu Grzegorza Wójcikiewicza.

Do koncertu przygotowali uczniów:
Olga Pogorilec (fortepian) z PSM I st.
w Kolbuszowej, Aleksander Pogorilec
(skrzypce) z PSM I st. w Kolbuszowej,
Danuta Wołoszyn (skrzypce) z PSM I st.
w Leżajsku, Grzegorz Wziątka (gitara)
z PSM I st. w Leżajsku, Grzegorz Gerula
(wiolonczela) z PSM I st. w Kolbuszo-
wej i Grzegorz Wójcikiewicz (fortepian)
z NSM I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim. Uczniom akompaniowali: Tomasz
Blicharz – nauczyciel PSM I st. w Kolbu-
szowej i Grzegorz Wójcikiewicz – dyrek-
tor NSM I i II st. w Sokołowie Małopol-
skim. Koncert obejmował repertuar na-
wiązujący do hasła festiwalu „Z muzyką
poprzez wieki – od renesansu do klasy-
cyzmu” z przewagą polifonii barokowej.
Pojawiły się także utwory klasyczne
i kilka miniatur współczesnych.

Po występach uczniów odbyło się
spotkanie organizatorów z uczestnika-
mi, symboliczny poczęstunek i wręcze-
nie podziękowań. Na spotkaniu Grze-
gorz Wójcikiewicz – dyrektor Towarzy-
stwa Promocji Kultury Muzycznej w Le-
żajsku – dokonał podsumowania prze-
biegu festiwalu. Podziękował współor-
ganizatorom, nauczycielom, sponsorom
i uczestnikom.

Grzegorz Wójcikiewicz
– dyrektor Towarzystwa Promocji

Kultury Muzycznej w Leżajsku

Podziêkowania

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania: panu Janowi Ki-
dzie – Staroście Leżajskiemu za przy-
jęcie patronatu nad festiwalem i po-
moc w zakupie nagród, Starostwu
Powiatowemu w Leżajsku za wspar-
cie finansowe, Urzędowi Miasta
w Leżajsku za przekazane upominki
i materiały promocyjne. Szczególne
podziękowania składamy sponso-
rom: panu Janowi Ćwikła (Inter-Auto-
Test), panu Mieczysławowi Sulikow-
skiemu (FHU Akord – sklep muzycz-
ny w Leżajsku), firmie SOL-TON (sklep
muzyczny w Rzeszowie), firmie Mul-
tiDom, panu Kazimierzowi Smolako-
wi (Zakłady Mięsne – Smak Górno),
i Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – za
wsparcie finansowe i organizacyjne
V Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżaj-
sku. Podziękowania należą się rów-
nież pani Natalii Sadowy za kronikę
fotograficzną wydarzenia.
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Niepaństwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. w Sokołowie Małopolskim syste-
matycznie uczestniczy w konkursach,
warsztatach, przesłuchaniach i festiwa-
lach organizowanych dla uczniów szkół
muzycznych pierwszego i drugiego stop-
nia. Tym razem braliśmy udział w odby-
wającym się w Leżajsku festiwalu o za-
sięgu ogólnopolskim – V Festiwalu Mu-
zyki Dawnej – Leżajsk 2012.

Paulina Pawłowicz, uczennica kla-
sy pierwszej Niepaństwowej Szkoły Mu-
zycznej II st. w Sokołowie Małopolskim
w klasie fortepianu Grzegorza Wójcikie-
wicza zdobyła I miejsce w kategorii III –
uczniów średnich szkół muzycznych.
Paulina otrzymała najwyższą w grupie
punktację – 21,80 co pozwoliło jej zna-
leźć się najwyżej w swojej grupie.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Małopolskim

Zapraszamy dzieci i młodzież w wie-
ku 6 – 15 lat. Prowadzimy naukę gry
na: fortepianie, skrzypcach, gitarze,
akordeonie, saksofonie, flecie, klarne-
cie, trąbce, naukę śpiewu w sekcji wo-
kalnej i naukę gry na klawiszowych in-
strumentach elektronicznych (dostęp-
ność instrumentów uzależniona od za-
interesowania). Uczniowie uczestniczą
w indywidualnych lekcjach gry na in-
strumencie, grupowych zajęciach teo-
retycznych (kształcenie słuchu, audy-
cje muzyczne) i zespołach wokalnych
lub instrumentalnych. Najmłodsi w ra-
mach zajęć grupowych uczęszczają na
rytmikę. Absolwenci otrzymują świa-
dectwa potwierdzające uzyskanie wie-
dzy i umiejętności umożliwiających
podjęcie dalszej nauki w szkołach mu-
zycznych II stopnia. Szkoła wpisana jest

Próba akustyczna

Na przesłuchaniach konkursowych
odbywających się 16 maja 2012 roku
w Ali Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Leżajsku Paulinka zagrała; Jana Se-
bastiana Bacha – Allemande i Courran-
te z Suity c-moll oraz Józefa Haydna –
Presto z Sonaty e-moll (cz. I). Jako lau-
reatka wystąpiła 17 maja 2012 roku na
koncercie laureatów odbywającym się

Koncert laureatów

w Muzeum Ziemi Leżajskiej gdzie za-
grała fragment Suity c-moll Jana Seba-
stiana Bacha.

Gorąco gratulujemy Paulince zdoby-
cia I miejsca i życzymy dalszych sukce-
sów artystycznych.

Anna Wójcikiewicz
Prezes Fundacji Wspierania

Edukacji Artystycznej
w Sokołowie Małopolskim

Fot. Natalia Sadowy

WIELKI SUKCES
PAULINY NA

OGÓLNOPOLSKIM
V FESTIWALU

MUZYKI DAWNEJ

ZAPISY DO SZKÓŁ MUZYCZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

w ewidencji szkół artystycznych prowa-
dzonej przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st.
w Sokołowie Małopolskim

Zapraszamy absolwentów publicz-
nych i niepublicznych szkół muzycznych
I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów,
którzy zdobywali swoje umiejętności
w trakcie kształcenia prywatnego. Przyjmu-
jemy uczniów w wieku od 12 do 21 roku
życia. Absolwenci naszej szkoły mogą pod-
jąć dalszą naukę na wyższych uczelniach
artystycznych i pedagogicznych. Szkoła
wpisana jest w ewidencji szkół artystycz-
nych prowadzonej przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji
Zapisy przyjmuje dyrektor NSM

I i II st. – tel. 604 888 796. Zgłoszenia na

rok szkolny 2012/2013 przyjmujemy do
30 czerwca 2012. Wszystkich kandyda-
tów obowiązuje badanie przydatności
do kształcenia muzycznego lub egza-
min wstępny (dla kandydatów do szko-
ły muzycznej II st.). Terminy badania
przydatności lub egzaminu wstępnego
uzgadniamy indywidualnie z każdym
zainteresowanym. Ze względu na ogra-
niczoną ilość miejsc informujemy, że
o przyjęciu do szkoły decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne połączo-
ne z zapisami odbędzie się 30 czerw-
ca 2012 roku o godz. 12.00 w siedzi-
bie szkoły muzycznej w Sokołowie Ma-
łopolskim przy ul. Lubelskiej 41 (Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Małopolskim).

Zachęcamy do rejestracji kandyda-
tów poprzez stronę internetową pod
adresem: www.muzyczna.com.pl.
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Ciekawe lekcje z jêzyka
francuskiego dla gimnazjalistów

W ramach promowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sokołowie Młp. wśród młodzieży ostatnich klas gim-
nazjalnych, pani Joanna Baszkiewicz-Macek przeprowadzi-
ła lekcje języka francuskiego we wszystkich klasach trzecich
tutejszego gimnazjum w dniach: 6, 17 i 23 maja 2012 r. Lek-
cje te miały na celu nawiązanie kontaktu z uczniami klas gim-
nazjalnych, aby przybliżyć im działalność naszej szkoły i za-
chęcić do wyboru naszej placówki, jako ich przyszłej szkoły
średniej. Dodatkowym celem było także zapoznanie młodzie-
ży z kulturą i językiem francuskim, aby uświadomić jej zna-
czenie znajomości języków obcych we współczesnym świe-
cie oraz zachęcić uczniów do wyboru tego języka w przyszło-
ści. Na lekcjach uczniowie poznali podstawowe zwroty fran-

cuskie przydatne przy nawiązywaniu kontaktu, nazwy kolo-
rów, marek samochodów francuskich, a także nazwy najważ-
niejszych zabytków Paryża oraz nazwiska znanych aktorów,
piosenkarzy i postaci historycznych. Nauczyli się też niektó-
rych podstawowych słów dotyczących podróży, czy też przy-
miotników opisujących francuskie samochody. Lekcje prze-
biegły w sympatycznej, nieco zabawowej atmosferze, zaś pod
koniec lekcji nauczyciel rozdał uczniom ankiety ewaluacyjne
do wypełnienia oraz specjalne zeszyty do nauki języka fran-
cuskiego, zawierające francuskie słówka na marginesie. Ze-
szyty były sponsorowane przez Ambasadę Francuską, która
stara się, aby język francuski nie zniknął całkiem z polskich
szkół.

Joanna Baszkiewicz-Macek

Dni Otwarte w ZS w
Soko³owie M³p.

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w dniu 28.03.2012 r. zor-
ganizował Dni Otwarte. W tym dniu naszą szkołę odwiedzili
gimnazjaliści, którzy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2012/2013.
Zespół Szkół w Sokołowie

Młp. prowadzi rekrutację na na-
stępujące kierunki kształcenia
w roku szkolnym 2012/2013:
I. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CE (okres nauki 3 lata)
2 oddziały z rozszerzeniami do
wyboru przez uczniów od klasy II

z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biolo-
gii, chemii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie.
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

Dzieñ Dziecka
W Dzień Dziecka 1 czerwca 2012 r. młodzież ZS działają-

ca w Szkolnym Kole PCK przygotowała i przeprowadziła
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I – III
w Szkole Podstawowej w Sokołowie Młp. Celem zajęć było
zapoznanie dzieci z udzielaniem pierwszej pomocy osobom
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poszkodowanym, czyli znajomość podstawowych numerów
ratunkowych – 112, 999, układanie osób poszkodowanych
w pozycji bocznej bezpiecznej, prowadzenie resuscytacji
krążeniowo – oddechowej. Dzieci zostały zapoznane z tymi

zagadnieniami teoretycznie, a następnie każde dziecko uło-
żyło swoją koleżankę/kolegę w pozycji bocznej bezpiecz-
nej oraz przeprowadziło na jednym z dwóch fantomów resu-
scytację krążeniowo – oddechową (masaż serca i sztuczne
oddychanie). W wykonywaniu tych czynności pomagały im
starsze koleżanki.

Po zakończeniu szkolenia z udzielania pierwszej pomo-
cy dzieci brały udział w zabawach i konkursach przygotowa-
nych również przez dziewczyny z PCK. Były to m.in. konkurs
rysunkowy pt. „Jak sobie wyobrażasz udzielanie pierwszej
pomocy”, zabawy ruchowe (z chustą) na małej sali gimna-
stycznej oraz uczestnictwo w zabawach taneczno-wokalnych.
Każde dziecko za aktywny udział w zajęciach otrzymało sym-
boliczne upominki (książki, długopisy, mazaki, temperówki)
ufundowane przez dyrekcję ZS w Sokołowie Młp.

W zajęciach z dziećmi brały udział następujące uczenni-
ce: Dominika Pietraszek i Elżbieta Nykiel – tegoroczne ma-
turzystki, Anna Lichota z kl. II A LO, Hiacynta Kuszaj, Sylwia
Pietraszek, Karolina Sobota, Dominika Flak, Klaudia Górak,
Eliza Krzanowska i Bernadetta Ożóg z kl. IBLO oraz Daria
Niezgoda z kl. I BT.

Andrzej Miąsik

I Ogólnoszkolny Konkurs
„Czytamy lektury”

I Ogólnoszkolnemu Konkursowi „Czytamy lektury”, który
odbył się 19 marca 2012 r. w Zespole Szkół w Sokołowie
Młp., przyświecało hasło: „Wszystko, co we mnie dobre za-
wdzięczam książce”.

Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas matural-
nych liceum i technikum z języka polskiego. Celem konkursu
było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, sprawdzenie
stopnia znajomości lektur, rozwijanie umiejętności jasnego
i precyzyjnego wypowiadania się, a także kształcenie umie-
jętności wyrażania własnych opinii i właściwego ich argu-
mentowania.

Laureatkami konkursu zostały następujące uczennice:
– I miejsce – Justyna Bednarz IIIBLO
– II miejsce – Andżelika Kościółek IIIALO
– III miejsce – Justyna Magdalena Sabat IIIBLO

Po konkursie nauczyciel wśród uczniów 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 pisowni, zapamiętując
trudniejsze wyrazy,
– zwroty zawarte w książkach wzbogacają nasze słownictwo,
poprzez stosowaną w nich terminologię,
– książki przekazują wiedzę o świecie, uczą i kształtują nasza
postawę względem drugiego człowieka,
– czytanie książek uczy logicznego myślenia, szukania związ-
ku między zjawiskami, a także wyciągania wniosków.

Stąd wniosek końcowy, że warto czytać książki...
Renata Kotula

Udzia³ Iwony Sudo³ uczennicy z klasy IV
Technikum Ekonomiczne w Konkursie
Wiedzy o Funduszach Europejskich

20.04.2012 r. Iwona Sudoł z klasy IV Technikum Ekono-
miczne, brała udział w Konkursie Wiedzy o Funduszach Eu-
ropejskich w województwie podkarpackim. Konkurs został

zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. Celem konkursu było pro-
mowanie wiedzy o funduszach unijnych wśród młodzież
szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka konkursu obejmowa-
ła następujące zagadnienia: Polityka spójności i jej instru-
menty finansowe – definicja i rodzaje Funduszy Europej-
skich na lata 2007-2013, Narodowa Strategia Spójności –
założenia i cele.

Anna Kolano

IX Powiatowy Konkurs
Jêzyków Obcych

Dnia 30.03.2012 r. w Dynowie odbył się IX Powiatowy Kon-
kurs Języków Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu rzeszowskiego z języka angielskiego. Uczestnicy
konkursu zostali wyłonieni poprzez eliminacje szkolne prze-
prowadzone w szkołach w Dynowie, Trzcianie, Tyczynie i So-
kołowie Młp. Naszą szkołę reprezentowały: Andżelika Ko-
ściółek, Angelika Siekaniec, Justyna Sabat, Daria Stopyra,
Karolina Bełz.

Spośród naszych uczniów najwyższą lokatę uzyskała An-
dżelika Kościółek uzyskując III miejsce. Gratulujemy!

Anna Podgórska
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Kolejny sukces
uczniów naszej Szko³y

W dniach 21-22 kwietnia 2012 roku w siedzibie Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się rozgrywki
międzywojewódzkie dla uczniów z zakresu Przedsiębiorstwa
Symulacyjnego. Wzięło w nich udział 20 najlepszych uczniów
reprezentujących 50 szkół biorących udział w Projekcie,
z każdego z 5 województw, tj. lubelskiego, mazowieckiego,
podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Indywidu-
alne rozgrywki uczniów prowadzone były według jednolitego
scenariusza i trwały dwa dni.

Za główne kryteria oceny merytorycznej wirtualnych firm
utworzonych i prowadzonych przez uczniów przyjęło: wynik
finansowy, przychody ze sprzedaży, majątek firmy, funkcjo-
nalność telefonów komórkowych i wdrożenie ISO w przedsię-
biorstwie.

Zwyciężyli w rozgrywkach międzywojewódzkich:
I miejsce – Adrian Tomicki uczeń Państwowych Szkół Budow-
nictwa i Geodezji w Lublinie;
II miejsce – Piotr Grochala uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp.;
III miejsce – Mariusz Kępka uczeń Państwowych Szkół Bu-
downictwa i Geodezji w Lublinie;
IV miejsce – Artur Wójcik uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp.

Na wyróżnienie zasługują również:
Magdalena Góra – uczennica ZSE w Staszowie;
Grzegorz Puchalski – uczeń ZSB-G w Białymstoku;
Kamil Tryzna – uczeń ZSB-G w Białymstoku;
Przemysław Kulesza – uczeń ZSP w Warce;
Iwona Sudoł – uczennica ZS w Sokołowie Młp.;
Anita Szeląg – uczennica ZSE w Staszowie;
Daniel Boczkowski – uczeń ZSP w Warce.

Wszyscy zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich otrzymali
z rąk Kierownika Projektu Pani Teresy Bogackiej, Kanclerza
WSEI w Lublinie, nagrody w postaci tabletów, a laureaci roz-
grywek międzywojewódzkich laptopy.

Wszystkim uczestnikom trzyetapowych rozgrywek z zakre-
su Przedsiębiorstwa Symulacyjnego serdecznie gratulujemy
osiągniętych wyników, a szczególnie wyżej wymienionym
uczniom i ich Nauczycielom.

Waldemar Ziemniak

Konkursy z fizyki
W dniu 13 kwietnia 2012 r. odbył się szkolny konkurs fi-

zyczny dla klas pierwszych, który był zarazem eliminacją do
konkursu powiatowego. Zadania konkursowe obejmowały
tematyką następujące działy fizyki: kinematyka, dynamika,
praca, moc i energia.

Konkurs szkolny wygrała Katarzyna Jabłońska z klasy I a
LO. Drugie miejsce zajęła Iwona Ożga z i b LO, a trzecie Doro-
ta Dul z I b T.

Wymienione uczennice uzyskały awans do V Powiatowe-
go Konkursu z fizyki „Z fizyką za pan brat” dla uczniów klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskie-
go”, który odbył się 17 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Reprezentantki naszej
szkoły spisały się bardzo dobrze, zajmując czołowe miejsca.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Katarzyna Jabłońska,
która uzyskała drugie miejsce.

Klasyfikacja końcowa V Powiatowego Konkursu z fizyki

„Z fizyką za pan brat”:
I miejsce – Grzegorz Krużel – ZS TW w Trzcianie,
II miejsce – Katarzyna Jabłońska – ZS w Sokołowie Małopol-
skim,
III miejsce – Iwona Przybysz – ZS TW w Trzcianie,

Laureatom nagrody wręczył pan Dyrektor ZS TW w Trzcia-
nie mgr inż. Janusz Jakubek. Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom i nagrody ufundowane między innymi przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Biuro-Mat i Wydaw-
nictwo Szkolne PWN. Organizatorem konkursu była mgr Bar-
bara Selwa.

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie gratuluje-
my i życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Tomasz Nowak

Konkurs „JESTEM
PRZEDSIÊBIORCZY” –
sukces naszych ekonomistów
Renata Walicka uczenni-

ca Technikum Ekonomiczne-
go została laureatką II etapu
w konkursie „Jestem przed-
siębiorczy”. Uczennica za-
prezentowała swój pomysł na
biznes pt. „Ogród marzeń”.
Konkurs organizowany był
przez Państwową Wyższą
Szkołę Techniczno-Ekono-
miczną w Jarosławiu. Opie-
kun: p. R. Woś, p. A. Kolano.

Anna Kolano

Konkurs S³ynni Francuzi
Dnia 19.04.2012 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im.

Mikołaja Kopernika w Rzeszowie odbył się konkurs pt. „Słyn-
ni Francuzi” („Les Francais celebres”) zorganizowany przez
Instytut Alliance Francaise w Rzeszowie. Konkurs miał formę
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pisemnego testu kulturoznawczego i polegał na udzieleniu
odpowiedzi na temat znanych postaci z dziedziny sportu, kina,
polityki, historii i świata mody. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy II A LO: Karolina Bełz, Paulina Janusz i Wio-
letta Rak.

Joanna Baszkiewicz-Macek

Lekcja pokazowa
z przedsiêbiorczoœci
dla gimnazjalistów

Dnia 28 marca 2012 r. w naszej szkole została przeprowa-
dzona lekcja otwarta z przedmiotu przedsiębiorczość, zorga-
nizowana przez mgr Annę Kolano i mgr Renatę Woś. Uczest-
nikami zajęć byli uczniowie miejscowego gimnazjum w licz-
bie 18 osób, wsparci pomocą uczniów klasy III Technikum
Handlowego. Dwugodzinne zajęcia dotyczyły prowadzenia
symulacyjnej firmy. W symulacyjnej grze „Kaczki” uczniowie
pracując w grupach, zajmowali się organizowaniem przed-
siębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Sami musieli zadbać
o środki produkcji, korzystali z kredytu, lokowali pieniądze,
wypożyczali sprzęt, kupowali surowce, modyfikowali produkt
w zależności od wymagań rynku, dbali o sprzedaż, opłacali

pracowników, a w końcowej fazie ustalali wynik finansowy.
Uczestnicząc w grze, uczniowie mieli okazję sprawdzić się
w pracy zespołowej (organizacja i synchronizacja działań,
podział zadań, praca w stresie), w pełnieniu określonych ról,
w efektywnym gospodarowaniu czasem oraz planowaniu dzia-
łań. Gra wprowadziła elementy współzawodnictwa. Każde-
mu zależało, by jak najwięcej zarobić. Uczniowie chętnie
angażowali się w swoje role, każdy chciał być najlepszy. Grze
towarzyszyły prawdziwe emocje. Niewątpliwym walorem gry
był aspekt matematyczny. Notowanie przychodów i kosztów
na karcie bilansowej wymagało niesamowitej sprawności ra-
chunkowej. To właśnie bezbłędnie prowadzona rachunko-
wość czasem decyduje o zwycięstwie.

Dziękujemy gimnazjalistom za uczestnictwo w zajęciach.
Renata Woś

Lekcja pokazowa
z wiedzy o kulturze

21 marca w naszej szkole odbyła się lekcja z wiedzy
o kulturze dla uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Głównym celem lekcji było

wzbogacenie wiedzy o kulturze słowa w języku młodzieżo-
wym traktowanym jako stale rozwijający się system, a także
obserwacja zmian w nim zachodzących. Uczniowie gimnazjum
w swoich wypowiedziach stwierdzili, że na język młodzieżowy
składają się wyrażenia, dające wyraz pewnej solidarności ko-
leżeńskiej. Ponadto język młodzieżowy, stanowi według nich
manifestację przekory i służy przede wszystkim podkreśleniu
więzi społecznej i psychicznej ich środowiska. Młodzież gim-
nazjalna doszła również do wniosku, że zasób słów w ich języ-
ku podlega ciągłym przekształceniom i ewolucji. Użycie tego
słownictwa jest wynikiem swoistego snobizmu językowego,
a także ich społecznym rodowodem i pragnieniem odróżnie-
nia się od ogółu. Uczniów podczas lekcji najbardziej zaintry-
gowało tworzenie słownika gwary uczniowskiej.

Renata Kotula

Podkarpacki Dzieñ Demokracji
Lokalnej

4.06.2012 r. uczennice klasy 2 ALO Karolina Bełz, Magda
Sądej, Anna Ożóg oraz Joanna Szewc-wszystkie jako roz-
szerzony przedmiot wybrały wiedzę o społeczeństwie, uczest-
niczyły w nietypowej lekcji o demokracji, czyli Podkarpackich
Dniach Demokracji Lokalnej zorganizowanych przez Sejmik
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Uczennice wy-
słuchały wykładu Przewodniczącej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Pani Teresy Kubas-Hul na temat idei Dni
Demokracji Lokalnej oraz Pana profesora Zygmunta Niewia-
domskiego na temat podstawowych założeń funkcjonowania
samorządu terytorialnego w RP, a następnie wzięły udział
w interesującym panelu dyskusyjnym pt. „Po co nam demo-
kracja lokalna?” Panelistami byli: Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Pani Teresa Kubas-Hul, Mar-
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szałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta
oraz dr Mieczysław Janowski. Podczas spotkania został ogło-
szony konkurs „Mój pomysł na zmiany w Polsce” na jeden
z tematów do wyboru:
– „Gdybym był Posłem do Parlamentu Europejskiego to...”
– „Gdybym był Posłem do Sejmu to...”
– „Gdybym był Przewodniczącym Sejmiku to...”

Patronat nad konkursem objęli: Posłanka do Parlamentu
Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Rynasiewicz, Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul. W konkursie przewidzia-
no atrakcyjne nagrody:
– Staż w Parlamencie Europejskim
– Staż w Biurze Poselskim
– Staż w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie wszyst-
kich uczniów Naszej Szkoły. Więcej informacji na temat regu-
laminu udziela nauczyciel wiedzy o społeczeństwie – p. Mag-
dalena Gajerska-Kozak.

Magdalena Gajerska-Kozak

Pokazy naukowe z chemii
na Politechnice Rzeszowskiej

Dnia 23 marca uczniowie należący do koła chemicznego
w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” brali udział

w zajęciach labora-
toryjnych prowa-
dzonych przez pra-
cownika Wydziału
Chemicznego Poli-
techniki Rzeszow-
skiej. Program zajęć
obejmował przygo-
towanie dwóch
emulsj i:  woda
w oleju i olej w wo-
dzie będących bazą
do kremów i maści.
Uczniowie praco-
wali w grupach trzy-
osobowych i samo-
dzielnie uzyskali za-
planowane w in-
strukcji produkty. Do
otrzymanych kre-
mów dodawali wg
własnego upodoba-

nia wybrane olejki zapachowe uzyskując atrakcyjniejszy za-
pach swojego produktu. Następnie otrzymane emulsje pod-
dano analizie mikroskopowej w celu ustalenia ich jakości.
Uczniowie obejrzeli również obrazy mikroskopowe prepa-
ratów dostępnych w handlu i porównali je z tymi uzyskanymi
przez siebie w laboratorium. Otrzymane kremy mogli zabrać
do domu.

Tematyka zastosowania chemii w kosmetologii bardzo
zainteresowała biorące udział w zajęciach uczennice, które
postanowiły spróbować również w domu wytworzyć samo-
dzielnie kremy ze składników ogólnie dostępnych w handlu.

Przeprowadzone zajęcia były dobrym przykładem prak-
tycznego zastosowania wiedzy chemicznej do uzyskiwania
produktów życia codziennego. Przyczyniły się do zwiększe-
nia motywacji uczniów do nauki chemii.

Anna Smotryś

Pokazy naukowe z fizyki
na Politechnice Rzeszowskiej

W dniach 15, 22, 23 marca 2012 r. uczniowie z naszej
szkoły uczęszczający na Koło Fizyczne w ramach projektu
„Wiedza kluczem do sukcesu” uczestniczyli w pokazach na-
ukowych z fizyki na Politechnice Rzeszowskiej. Zajęcia pro-
wadził dr Jan Mamczur. Podczas tych spotkań uczniowie wy-

słuchali prelekcji na temat pola magnetycznego, ruchu obro-
towego, optyki falowej oraz aerodynamiki i nadprzewodnic-
twa. Wszystkie te zagadnienia były omawiane na przykładzie
prezentowanych doświadczeń. Uczniowie mieli możliwość
m.in. zaobserwować zjawisko lewitacji, obejrzeć widmo linio-
we emitowane przez różne gazy szlachetne, poznać zasadę
działania żyroskopu, wykonać szereg doświadczeń z wyko-
rzystaniem ciekłego azotu. Uczestnictwo w tego rodzaju za-
jęciach było dla uczniów ciekawym przeżyciem, dało im moż-
liwość pogłębienia wiedzy oraz konfrontacji z uczelnianą rze-
czywistością.

Tomasz Nowak

Spotkanie Kó³ Naukowych
w Lublinie

Dnia 19 kwietnia 2012 r. uczennice klasy III B T wzięły
udział w ostatnim Kole Naukowym, które odbyło się w Wy-
ższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Koła Naukowe
to jedno z działań w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kom-
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petencji. Dwie uczennice Anna Sowa oraz Kinga Ożóg przy-
gotowały w języku angielskim prezentację o Sokołowie Młp.
W ten sposób zaprezentowały one wiadomości oraz umiejęt-
ności zdobyte podczas dotychczasowych Kół Naukowych.
Uczennice wspaniale zaprezentowały się przed uczniami
z dwóch szkół rzeszowskich, szkoły z Krosna, Jarosławia oraz
Łańcuta. Po skończonych prezentacjach wszyscy uczniowie
wraz z przewodniczką udali się na zwiedzanie Starego Mia-
sta w Lublinie.

Agnieszka Bałut

Udzia³u m³odzie¿y w Pierwszym
Frankofoñskim Maratonie

Fotograficznym w Rzeszowie

Dnia 2.06.2012 r. odbył się w Rzeszowie Pierwszy Fran-
kofoński Maraton Fotograficzny organizowany przez Instytut
Francuski w Polsce. W tym samym czasie, w 14 miastach
w Polsce drużyny składające się z dwóch osób, wyposażo-
nych w aparat fotograficzny wyruszyły w plener w poszuki-
waniu natchnienia i odpowiednich „obiektów” do zdjęć, któ-
rych tematy zostały ogłoszone o godz. 10:00 w języku fran-
cuskim dla wszystkich uczestników (2 pierwsze tematy spo-
śród 4). Brzmiały one następująco: „Prawidłowo i na opak”
oraz „Wyglądasz dziś wyjątkowo ładnie”. Uczestnicy Mara-
tonu musieli wykazać się fantazją, wyobraźnią i inwencją
twórczą. Wszyscy rozpierzchli się po mieście, aby zrealizo-
wać swoje pomysły. Ile było drużyn, tyle było pomysłów. Po
upływie dwóch „pracowitych” godzin, wszyscy spotkali się
na rzeszowskim rynku i wyruszyli nad Wisłok, aby tam odpo-
cząć na nadbrzeżnych bulwarach i nieco się posilić. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy Maratonu znów otrzymali kolej-
ne dwa tematy zdjęć: „Nie chce mi się pracować” oraz „Po-
wrót do dzieciństwa”. I znów wszyscy wyruszyli w drogę,
aby zrealizować swoje fantazyjne pomysły. Po zakończeniu
zdjęć dwuosobowe drużyny udały się do 9 Gimnazjum
w Rzeszowie przy ulicy E. Orzeszkowej, gdzie w pracowni
komputerowej „zgrały” swoje zdjęcia Komisji Konkursowej,
która w najbliższym czasie ma rozstrzygnąć, które zdjęcia
uważa za najciekawsze. Następnie komisje lokalne z każ-
dego miasta prześlą zwycięskie zdjęcia do Warszawy, gdzie
ponownie zostaną one ocenione przez Komisję Główną.
Oprócz tego można także głosować na wybrane drużyny,
aby przyznać im nagrodę publiczności. Z naszej szkoły
w konkursie udział wzięły: Patrycja Stec i Beata Cielińska
z kl. II B T, tworząc drużynę „TULIPE” oraz Patricia Rogala
i Dominika Ożóg z kl. II A LO, których drużyna nazywała się
„MESDEMOISELLES”. Ich zdjęcia można podziwiać na stro-
nie internetowej naszej szkoły www.zssokolow.edu.pl, zaś
głosować można na załączonym linku (należy kliknąć na
miasto RZESZÓW, a potem na nazwy drużyn lub nazwiska
i wejść w ich zdęcia. Nad zdjęciami powinien się znajdować
przycisk do głosowania). Z jednego komputera (IP) można
głosować tylko raz. Zachęcamy wszystkich do głosowania
i trzymamy kciuki za nasze dziewczyny!!!

Joanna Baszkiewicz-Macek

Wycieczka do Warszawy
4.06.-5.06.2012 r. młodzież z klas I A B LO i II A B LO

Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. wzięła udział w dwudnio-

wej wycieczce do Warszawy w ramach zadania 9 Zajęcia
pozaszkolne – wycieczki edukacyjne w ramach projektu
„Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.

Młodzież podczas wycieczki zwiedziła następujące miej-
sca: Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Kró-
lewski, Starówkę, Katedrę Św. Jana, Trakt Królewski, Grób
Nieznanego Żołnierza, Łazienki Królewskie, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego oraz Wilanów. Opiekunowie wy-
cieczki: p. mgr Antoni Kula, p. mgr Waldemar Ziemniak,
p. mgr Renata Furman, p. mgr Agnieszka Pomykała.

Anna Kolano

Sukces uczennicy Liceum
w konkursie fotograficznym
W dniu 19.04.

2012 r. w Zespole
Szkół Zawodowych
im. kard. Stefana
W y s z y ń s k i e g o
w Dynowie odbyło
się podsumowanie
XII edycji Woje-
wódzkiego Konkur-
su „Podkarpacka
Tęcza” pod hasłem
Magiczne Podkar-
pacie. W kategorii
fotograficznej III miejsce zajęła uczennica klasy I BLO Iwona
Ozga.

Grzegorz Macek

Zakoñczenie projektu
Inkubator Wiedzy
Ekonomicznej III

28.03.2012 r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyło
się zakończenie projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
III, który finansowany był przez Narodowy Bank Polski
w ramach edukacji ekonomicznej młodzieży. W spotkaniu
udział wzięli: p. Dyrektor Antoni Kula, p. Wicedyrektor Anna
Kolano, p. Renata Woś, przedstawiciele Oddziału Okręgo-
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wego NBP w Rzeszowie (p. Bogusław Kapusta Zastępca
Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie oraz
p. Monika Mularz Dobrowolska) oraz przedstawiciele i mło-
dzież ze szkół, które biorą udział w projekcie: Gminnego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie, Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. Św. St. Kostki w Kamie-
niu, ZS w Sokołowie Młp.

Podczas spotkania rozdano młodzieży nagrody za:
1. Konkurs „Najlepszy ekonomista” w szkole gimnazjalnej
w ramach projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
I miejsce Krystian Kołodziej Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.
II miejsce Dominika Rodzeń Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.
III miejsce Damian Gancarz Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.
I miejsce Aleksandra Baran Zespół Szkół im. Św. St. Kostki
w Kamieniu

II miejsce Ewelina Kida Zespół Szkół im. Św. St. Kostki
w Kamieniu
III miejsce Filip Bzduń Zespół Szkół im. Św. St. Kostki w Ka-
mieniu
I miejsce Agata Wilczyńska Gminne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Raniżowie
II miejsce Filip Jaskuła Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Raniżowie
III miejsce Marta Rodzeń Gminne Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Raniżowie
2. Konkurs „Najlepszy ekonomista” w ZS w Sokołowie Młp.
w ramach projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej
I miejsce Łukasz Wielgosz
II miejsce Magda Nawara
III miejsce Tomasz Kolano

Głównymi celami projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicz-
nej było: poszerzenie wśród młodzieży wiedzy i umiejętno-
ści w dziedzinie bankowości, ekonomii, budzenie i rozwija-
nie wśród uczniów zainteresowań problematyką współcze-
snej ekonomii, bankowości, zwiększenie motywacji uczniów
do poszerzenia swych wiadomości w zakresie edukacji eko-
nomicznej, kształtowanie umiejętności nawiązywania zna-
jomości, przyjaźni oraz rozwój kontaktów interpersonalnych,
zwiększenie motywacji wśród uczniów szkoły ponadgimna-
zjalnej do kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych,
zwiększenie motywacji wśród uczniów szkół gimnazjalnych
do kontynuacji nauki w technikach ekonomicznych i handlo-
wych, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego
kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego.

Realizacja projektu zapewniła wymierne korzyści dla
uczestników projektu w postaci zdobytej wiedzy oraz prak-
tycznych doświadczeń, które w przyszłości przełożą się na
rozwój lokalnej społeczności w zakresie ekonomii i banko-

wości. Młodzież miała możliwość kształtowania swoich umie-
jętności, talentów, co przyczyni się do budowania poczucia
własnej wartości.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyskała możli-
wość uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki
w szkole oraz okazję do zdobycia umiejętności pracy w gru-
pie. Projekt zapewnił rozwój kontaktów interpersonalnych
wśród młodzież oraz pozwolił na poznanie samego siebie,
swoich możliwości i ograniczeń. Przyczynił się do świado-
mego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami, które
staną się warunkiem budowania dobrych relacji z otocze-
niem, co znajdzie wyraz w aktywnym uczestnictwie, w życiu
społecznym swojego środowiska.

Anna Kolano

Zakoñczenie roku szkolnego
klas trzecich LO

i czwartych Technikum
27.04.2012 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku

szkolnego klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego i czwar-
tych Technikum. Szczególne słowa uznania skierował dy-
rektor ZS pan Antoni Kula do tegorocznych absolwentów.

Złożył on gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, podzię-
kował za piękną postawę uczniowską, za liczne sukcesy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz życzył
osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, umożli-
wiających kontynuacje nauki na wybranych wyższych uczel-

niach. Niezwykle miłym akcentem uroczystości było wręcze-
nie uczniom wyróżniającym się na nauce świadectw, dyplo-
mów i nagród pamiątkowych. Najlepsi sportowcy za swoje
osiągnięcia zostali nagrodzeni pucharami oraz dyplomami.

Młodzież z następujących klas otrzymała świadectwa
w wyróżnieniem:
Klasa III ALO: Andżelika Kościółek, Andżelina Kruczek, Re-
nata Ożóg, Marta Pasierb, Gabriela Peszek, Paweł Wojdyła
Klasa III BLO: Justyna Bednarz, Anna Ożóg, Patrycja Pecka,
Magdalena Rodzeń, Justyna, Magdalena Sabat, Ewelina
Stasiak, Daria Stopyra, Natalia Falandysz
Klasa IV AT: Krzysztof Dąbek
Klasa IV BT: Justyna Matuła
Klasa IV CT: Renata Walicka, Iwona Sudoł
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ekonomicznych oraz zostaną zapozna-
ne z zagadnieniami dotyczącymi pienią-
dza (szkolenie prowadzone będzie
w czerwcu 2012 r.).

Druga faza będzie obejmować zor-
ganizowanie konkursu plastycznego dla
dzieci biorących udział w zajęciach
warsztatowych pt. „Mój banknot” – jak
wyobrażam sobie pieniądz.

Konkurs odbędzie się po zakoń-
czeniu wszystkich zajęć (czerwiec
2012 r.).

Zaplanowano rozdanie wyróżnień

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. re-
alizuje projekt „Mały bankowiec” finan-
sowany przez Narodowy Bank Polski.

Opis projektu „Mały bankowiec”
I. Główne cele projektu:
– zapoznanie z historią pieniądza,
– rozumienie, że ilość pieniędzy jest
ograniczona,
– kształtowanie nawyku racjonalnego
gospodarowania pieniędzmi,
– promowanie idei przedsiębiorczości
wśród dzieci,
– zdobywanie wiedzy z edukacji ekono-
micznej,
– zwiększanie świadomości odbioru
przekazu reklamowego,
– rozwijanie sprawności manualnej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
II. Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi adresatami projektu
będą dzieci ze szkoły podstawowej kla-
sy I (dzieci z gminy Sokołów Młp., po-
wiat rzeszowski). W projekcie będzie
udział brało 35 uczestników (dzieci ze
Szkoły Podstawowej z Sokołowa Młp.).
III. Czas realizacji projektu:
a) rozpoczęcie projektu: (dzień, miesiąc,
rok) 01.06.2012 r.
b) zakończenie projektu: (dzień, mie-
siąc, rok) 30.06.2012 r.
IV. Szczegółowy opis działań i ich formy:

Realizacja projektu odbędzie się
w trzech fazach. Realizacja pierwszej
fazy obejmować będzie przeprowadze-
nie zajęć warsztatowych (gry, zabawy,
pogadanki) przez nauczycieli przedmio-
tów zawodowych ekonomicznych, pod-
czas których dzieci poszerzą swoją wie-
dzę w zakresie podstawowych pojęć

ZS GÓRNO

Relacja z Powiatowego Konkursu Piosenki
Religijnej w Górnie

Już po raz jedenasty 16 maja br. odbył się w Domu Kultury
w Górnie POWIATOWY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
organizowany przez grupę nauczycieli z Zespołu Szkół im.
Ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Patronat nad konkursem objął Pan Andrzej Ożóg – Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 135 wyko-
nawców z różnych części naszego powiatu. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy 53 utwory muzyczne. Konkurs prowadzili: Pa-
trycja Zdeb i Bartek Godek.

Wykonawcy (soliści i zespoły) byli oceniani w 4 katego-
riach wiekowych. Występowali przy akompaniamencie gitar,
instrumentu klawiszowego, perkusji. Nad całością czuwała
główna organizatorka Halina Godek oraz Marta Perlak. Ob-
sługę techniczną zapewnili: Dariusz Kosak, Maciej Stec i Ja-
kub Stec. Dekorację sceny przygotowała Bożena Oczkowska
wraz z młodzieżą. Wiele osób (pracowników ZS w Górnie)
aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyło w przygotowa-
niach i w realizacji konkursu. Zdjęcia z całości wykonywał
Maciek Godek i są do obejrzenia na naszej stronie interneto-
wej www.szkolagorno.eu.

Impreza jak zawsze cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem publiczności, która oklaskiwała występy dzieci i mło-
dzieży. Wykonawcy pięknie prezentowali się w odświętnych
strojach przygotowanych na występy.

Komisja jury w składzie: Kamil Niemiec – przewodniczący
oraz członkowie Edyta Łuksa-Gazda i Joanna Januszewska
przyznała nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach wie-
kowych:

Nowy projekt realizowany
w Zespole Szkó³ w Soko³owie M³p.

„Ma³y bankowiec”

w konkursie „Mój banknot” (czerwiec
2012 r.).

Trzecia faza projektu będzie obejmo-
wała rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie
wyróżnień i dyplomów dla jego uczest-
ników. Każdy z uczestników zajęć otrzy-
ma certyfikat uczestnictwa w zajęciach
warsztatowych w ramach projektu „Mały
bankowiec”.
V. Harmonogram realizacji projektu
czerwiec 2012 (promocja projektu, re-

krutacja dzieci do projektu)
czerwiec 2012 (przeprowadzenie zajęć
warsztatowych)
czerwiec 2012 (przeprowadzenie zajęć
warsztatowych)
czerwiec 2012 (Konkurs „Mój banknot”)
czerwiec 2012 (Zakończenie projektu
„Mały bankowiec).

Anna Kolano, Renata Woś

Tematyka poszczególnych zajęć warsztatowych (czerwiec 2012 r.):
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Kategoria 4 – Gimnazjum
I miejsce – Katarzyna Gawryś – Zespół Szkół w Wólce Podle-
śnej – „Krzyżu święty”
I miejsce – Zespół „Młody Duch” z Górna – „Panie my Twoje
dzieci”
II miejsce – Zespół wokalny „Ambers” z Gimnazjum w Niena-
dówce – Andżelina Baniak, Kamila Ozga, Beata Prucnal, Aneta
Woś, Marzena Ożóg i Andżelika Cisek – „Ojcze nasz”
II miejsce – Sylwia Jurek z Zespołu Szkół w Nienadówce –
„Alleluja”
II miejsce – Karolina Szpak z Zespołu
Szkół nr 4 w Pawłokomie – „W cieniu
Twoich rąk”
III miejsce – Klaudia Partyka z Zespo-
łu Szkół w Kamieniu – „Modlitwa do do-
brego Boga”
III miejsce – Zespół wokalny z gimna-
zjum w Białobrzegach – „Jezus daje
nam zbawienie”
Wyróżnienie – Zespół wokalny z Gim-
nazjum nr 4 w Łańcucie
Kategoria 3 – klasy IV – VI
I miejsce – Zespół „Karmelki” – Szko-
ła Podstawowa w Górnie – „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi”
I miejsce – Zuzanna Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa
w Łańcucie – „Nie lękaj się”
II miejsce – Natalia Kolano – Szkoła Podstawowa w Wólce
Łętowskiej – „Ave Maria Jasnogórska”
II miejsce – Zespół wokalny – Joanna Szewc, Agnieszka Lau-
fer, Sabina Mścisz i Piotr Matuska – Szkoła Podstawowa
w Jeżowym Podgórzu – „Matka, która pod krzyżem stała”
III miejsce – Zespół wokalny – Szkoła Podstawowa w Łańcu-
cie – „Mój Jezus”
III miejsce – Duet wokalny – Wiktoria Kida i Bogusława Nizioł
– Zespół Szkół w Łowisku – „Kobierzec Maryjny”
III miejsce – Klaudia Kokoszka i Małgorzata Lech – Zespół
Szkół w Wólce Podleśnej – „Europo nie możesz żyć bez Boga”
Wyróżnienie – Renata Ożóg – Szkoła Podstawowa w Górnie –
„Zbudowani na Chrystusie”
Kategoria 2 – klasy 1-3
I miejsce – Marcelina Zdeb – Zespół Szkół w Łowisku – „Tobie
daję”
I miejsce – Konrad Daniel z Caritasu w Nienadówce – „Nie
wiem jak to się stało”
I miejsce – Zespół wokalny z Górna – „Panie mój przychodzę
dziś”
I miejsce – Oliwia Szybisty i Zuzanna Pogoda – Zespół Szkół
w Stobiernej – „Don Bosko”
II miejsce -Anna Sączawa – Szkoła Podstawowa w Górnie
Zaborzu – „Mała Tereska”
II miejsce – Sabina Skiba – Szkoła Podstawowa w Górnie –
„Wiele jest serc”
II miejsce – Zespół „Karila” – Anna Czerwonka i Karolina
Bandura – Szkoła Podstawowa w Turzy -”Jak odnaleźć mam
Chrystusa”

II miejsce – Karolina Matyka, Andżelika Koc i Magdalena
Piela – Szkoła Podstawowa w Jeżowym – Centrum – „Jezu
ufam Tobie”
III miejsce – Zespół wokalny z Łowiska – Mateusz Kida, Ma-
riusz Kida i Kacper Krasoń – „Dzieckiem Bożym jestem ja”
III miejsce – Weronika Trzeciak – Zespół Szkół w Nienadów-
ce – „Kobierzec Maryjny”
III miejsce – Aleksandra Chorzępa – Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Nienadówce – „Na drugi brzeg”
Wyróżnienie – Beata Zagaja – Zespół Szkół w Nienadówce –
„Otwórz me oczy”
Wyróżnienie – Dominika Sołtys – Zespół Szkół nr 2 w Niena-
dówce – „Święta Maryjo Królowo”
Wyróżnienie – Karolina Krzanowska, Martyna Drapała, Domi-
nika Kołodziej, Marcin Smoła i Łukasz Rumak – Zespołu Szkół
Nienadówka- „Wielki skok”
Kategoria 1 – dzieci przedszkolne
Wszystkie dzieci – I miejsce
1 Zespół wokalny „Boże nutki” – Maryla Kozioł, Arkadiusz
Tabaka, Kinga Majka, Sara Kurpianowicz i Jakub Rak – Przed-
szkole w Sokołowie Młp. – „Na drugi brzeg”

2 Duet Emilia Łyko i Adrian Kida – Ze-
spół Szkół w Łowisku – „Kapliczka”
3 Krzysztof Kuca – Przedszkole w So-
kołowie – „Taki duży, taki mały”
5 Madzia Piróg – Przedszkole w Trze-
bownisku – „Jesteś radością mojego
życia”
6 Weronika Perlak, Magdalena Do-
bosz, Martyna Chorzępa, Patrycja Pie-
la, Edyta Serafin i Zuzanna Cupryś –
Przedszkole w Górnie – „Aniele Boży”

Konkurs zakończył się wręcze-
niem nagród za występy sceniczne.
Wszyscy wykonawcy niezależnie od
miejsc na podium, otrzymali pamiąt-
kowe upominki, a ich opiekunowie po-

dziękowanie za przygotowanie uczestników do konkursu. Na
zakończenie Pani Dyrektor mgr Lucyna Perlak pogratulowała
wykonawcom i podziękowała organizatorom za przygotowa-
nie kolejnego już tak udanego konkursu.
Ogromne podziękowania dla hojnych sponsorów:
- Dariusz Zdeb Sklep „ROLNIK” Górno
- Zofia Buczkowska „Bar na Ursynowie” Łowisko
- Zarząd Telekomunikacji „WIST” w Łące
- Stanisław Perlak – Oficer PSP w Rzeszowie
- Zygmunt Krawczyk Sklep Spożywczy Górno
- Firma „Smak” w Górnie
- Maciej Szmyd Zakład Piekarnictwa Trwałego – Górno Dołęga
- Adam Piersiak i Grzegorz Krawczyk Sklep „ABC” Górno
- Piekarnia „GS” Sokołów Młp.
- Prywatna Praktyka Lekarska – Marta i Ryszard Stelmach
- Firma „TT-Bruk” Górno
- Firma „Rich-Pol” Rzeszów
- Firma „Styrobud” Trzeboś

Dziękujemy, Bóg zapłać.
Halina Godek



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/214/2012 str. 38

Finał XII Indywidualnych Szachowych
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego

Szkół Podstawowych, Gimnazjów
i Szkół Ponadgimnazjalnych

Górno, 23-24 maja 2012 r.

W dniach 23-24 maja 2012 r. w Górnie odbyły się Woje-
wódzkie Indywidualne Mistrzostwa Szkół w Szachach. Za-
równo w pierwszym jak i w drugim dniu rozgrywek celem było
wyłonienie indywidualnych mistrzów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkar-
packiego. W ciągu dwóch dni mistrzostw rozgrywanych w sali
Wiejskiego Domu Kultury w Górnie partie szachowe rozgry-
wało prawie 400 młodych szachistów. Organizatorami turnie-
ju byli: Burmistrz Miasta i Gminy w Sokołowie Małopolskim
Pan Andrzej Ożóg, MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim (dy-
rektor Jacek Piekiełek), Podkarpacki Wojewódzki Szkolny

Związek Sportowy w Rzeszowie (prezes Jacek Bigus), Ze-
spół Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie (dyrektor Lucyna Per-
lak), Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie (prezes
Zenon Chojnicki). O prawidłowy przebieg zawodów zadbali
sędziowie: Sędzia główny Zenon Chojnicki – Sędzia Klasy
Międzynarodowej, asystowali: Bolesław Ziółkowski, Kazi-
mierz Kozubal.

Zaproszonych gości oraz uczestników przywitał Pan An-
drzej Godek (były nauczyciel ZS w Górnie i obecny Radny
Gminy Sokołów Małopolski) oraz Prezes Podkarpackiego
Szkolnego Związku Sportowego Pan Jacek Bigus. Impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Rozgrywki finałowe zostały rozegrane systemem szwajcar-
skim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosiło 10 minut dla
zawodnika na partię.

W kategorii dziewcząt z klas I – III zwyciężyły:
I miejsce – Mytych Wiktoria (Czarna Sędz.)
II miejsce – Flisiak Julia (Rzeszów)
III miejsce – Mirowska Oliwia (Pilzno)
IV miejsce – Wójtowicz Gabriela (Podleszany)
V miejsce – Wojtas Emilia (Pilzno)
VI miejsce – Folta Justyna (Wysoka)
W kategorii chłopców z klas I – III zwyciężyli:
I miejsce – Szpar Miłosz (Rzeszów)
II miejsce – Gąsiorek Michał (Przeworsk)
III miejsce – Żola Jan (Podleszany)
IV miejsce – Złotek Mikołaj (Rudnik nad Sanem)
V miejsce – Bober Tomasz (Górki)
VI miejsce – Bień Hubert (Dębica)
W kategorii dziewcząt z klas IV – VI zwyciężyły:
I miejsce – Kozubal Aleksandra (Brzozów)
II miejsce – Jurkiewicz Zuzanna (Brzozów)
III miejsce – Krzysztyńska Anna (Brzozów)
IV miejsce – Winter Anna (Krosno)
V miejsce – Pędrak Paulina (Pilzno)
VI miejsce – Łuka Agnieszka (Rzeszów)
W kategorii chłopców z klas IV – VI zwyciężyli:
I miejsce – Kalwik Mateusz (Krosno)
II miejsce – Gaj Szymon (Przeworsk)
III miejsce – Szpunar Marcin (Wysoka)
IV miejsce – Jeżak Paweł (Przemyśl)
V miejsce – Matyja Szymon (Pilzno)
VI miejsce – Chodorowski Adrian (Krosno)
Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych dziewcząt:
I miejsce – Cyboran Katarzyna (Czarna)
II miejsce – Białowąs Inga (Brzozów)
III miejsce – Trybowska Anna (Rudnik nad Sanem)
IV miejsce – Kłys Dominika (Grabiny)
V miejsce – Burdzy Joanna (Rudnik nad Sanem)
VI miejsce – Kasprzyk Karolina (Górno)
Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych chłopców:
I miejsce – Miskiewicz Kamil (Pilzno)
II miejsce – Lewtak Dominik (Dębica)
III miejsce – Gawiec Konrad (Czarna)
IV miejsce – Gierulski Kamil (Rzeszów)
V miejsce – Drabek Jan (Golcowa)
VI miejsce – Wilk Tomasz (Mielec)
Wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt:
I miejsce – Władyka Angelika (Sanok)
II miejsce – Dobrzańska Joanna (Lesko)
III miejsce – Dobrzańska Magdalena (Lesko)
IV miejsce – Bazan Kinga (Rzeszów)
V miejsce – Kamińska Joanna
VI miejsce – Mikołajczyk Magdalena (Lesko)
Wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych chłopców:
I miejsce – Lewtak Damian (Czarna)
II miejsce – Jaskółka Tomasz (Brzozów)
III miejsce – Mika Tomasz (Czarna)
IV miejsce – Janzer Hubert (Przemyśl)
V miejsce – Ziaja Krystian (Krosno)
VI miejsce – Łopuszański Kamil (Krosno)

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i pu-
chary. Głównym sponsorem wyżej wymienionej imprezy był
Prezes Zakładów Mięsnych Smak w Górnie Pan Kazimierz
Smolak, który zapewnił dla wszystkich gości smaczny poczę-
stunek. Składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy również pozostałym sponsorom: Sklep Firmo-
wy – Zygmunt Krawczyk, Sklep ABC – Piersiak Adam.

Katarzyna Bethoon, Ewa Czosnek, Barbara Potocka
nauczyciele wychowania fizycznego

w Zespole Szkół w Górnie
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Kilka słów o młodym mistrzu karate
z Górna, czyli krótka rozmowa
z Patrykiem i jego rodzicami

Patryk Piersiak jest niespełna dwunastoletnim chłopcem,
który w 2007 r. rozpoczął swoją sportową przygodę związaną
z karate tradycyjnym. Ta dyscyplina sportu, można rzec, wy-
brała go sama; a mianowicie pewnego razu Patryk wraz ze
swoim tatą wybrali się do Cen-
trum zabaw dla dzieci „Fantazja”
w Rzeszowie i przez pomyłkę
znaleźli się na treningu Akade-
mii Karate Tradycyjnego Marty
Niewczas. Zafascynowany chło-
piec poprosił tatę o zapisanie go
właśnie do tej sekcji sportowej.
I tak te omyłkowe drzwi do Fan-
tazji okazały się być drzwiami do
życiowej pasji Patryka.

Obecnie chłopiec trenuje
w 30 osobowej grupie trzy razy
w tygodniu. Z tej grupy została
wyłoniona kadra, w której zna-
lazł się Patryk i dlatego uczęsz-

X Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
z „PODWÓRKA NA STADION”

O PUCHAR TYMBARKU

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół
im. Ks. M. Lachora w Górnie wzięli udział w X Turnieju Piłki
Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z PODWÓRKA NA STADION”
O PUCHAR TYMBARKU. Drużyny liczyły po 12 zawodników
z czego 6-ciu to skład podstawowy, pozostali to rezerwowi.
Skład podstawowy dziewcząt to:
1. Weronika Olszowa
2. Emilia Chorzępa
3. Andżelika Łuszczki
4. Kinga Kowalczyk
5. Angelika Witkoś
6. Sabina Skiba

Rezerwowi: Patrycja Ciupak, Anna Wójcik, Ola Zybura,
Klaudia Chorzempa, Patrycja Burek i Julka Marciniec.

Skład podstawowy chłopców to:
1. Robert Bizior
2. Kamil Dudzik
3. Michał Czubat
4. Arek Perlak
5. Dominik Nizioł
6. Marcin Kutyła

Rezerwowi: Konrad
Majka, Mateusz Ożóg,
Krystian Stec, Mateusz
Doktor, Łukasz Olszowy,
Marek Warzocha i Łu-
kasz Stępniewski.

Pierwszy etap elimi-
nacji Miejsko-Gminnych
miał miejsce 7 maja
2012 r. na obiektach
sportowych w Trzebu-
sce. Zarówno drużyna

chłopców jak i dziewcząt zajęła I miejsce, uzyskując tym sa-
mym awans do Turnieju Powiatowego. Podczas rozgrywek
turnieju powiatowego drużyna chłopców obroniła I miejsce
i zakwalifikowała się do Turnieju Wojewódzkiego. Drużyna
dziewcząt zajęła II miejsce, co również pozwoliło na udział
w rozgrywkach na wyższym szczeblu. Turniej Powiatowy odbył
się 10 maja 2012 r. także na obiektach sportowych w Trzebu-
sce.

Finał Wojewódzki odbył się 18 maja 2012 r. i miał miejsce
na obiektach sportowych ZKS Stalowa Wola. W całym turnie-
ju wzięło udział 40 drużyn dziewcząt i chłopców. W rozgryw-
kach dzieci wykazały się niezwykłym zaangażowaniem i ol-
brzymią ambicją w akcjach ofensywnych, jak i defensywnych.
Z dużą determinacją dążyły do zwycięstwa zgodnie z zasa-
dami fair play. Mimo tak zaciętej walki, niestety, nie udało się
naszym drużynom uzyskać wyjścia z grupy. Drużyna chłop-
ców trafiła na twardego rywala – UKS 6 Jasło, której zdołali
strzelić 2 bramki. UKS 6 Jasło okazał się zwycięzcą całego
turnieju. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale
i dyplomy za poszczególne miejsca oraz drobne upominki.
Dzieci miały zapewniony ciepły i smaczny poczęstunek. Nasi
mistrzowie, radośni i pełni wrażeń wrócili do szkoły.

Barbara Potocka
Halina Godek

cza jeszcze na dodatkowe
treningi. Opierają się one
w większości na ćwicze-
niach ogólnorozwojowych
poprawiających spraw-
ność ruchową. Patryk spy-
tany o to jak wygląda ry-
walizacja i sposób pre-
zentacji umiejętności na
zawodach odpowiada,

Patryk Piersiak wychowanek Aka-
demii Karate Tradycyjnego w Rze-
szowie prezentuje niektóre swo-
je trofea sportowe.
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Relacja z Konkursu
Przyrodniczo-Ekologicznego

„Przyjaciel Przyrody”

Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół im. ks. M. Lacho-
ra odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Eko-
logicznego pt. „Przyjaciel Przyrody” dla klas III Szkół Podsta-
wowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu placówek
Gminy Sokołów Młp.
1. Szkoła Podstawowa w Górnie-Zaborzu
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebosi
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebosi
4. Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej
5. Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej
6. Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce
7. Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie

niemalże z marszu: „karate to walka z niewidzialnym prze-
ciwnikiem, każdy ruch wymaga precyzji, trzeba posiadać dy-
namikę i siłę”. Tata dodaje, że trzeba mieć również orientację
przestrzenną, ponieważ każda część ciała po każdym ruchu
musi znaleźć się w określonym miejscu. To wszystko oce-
niają sędziowie. Mimo, że rywalizacja jest zaciekła to Patryk
już na drugich zawodach, w jakich uczestniczył zdobył pierw-
sze miejsce. Skoro jesteśmy już przy osiągnięciach warto wy-
mienić te największe, na koncie Patryka można odnotować:
– 3 miejsce drużynowo na Mistrzostwach Europy w Lublinie,
– 3 miejsce drużynowo na Mistrzostwach Polski w Gdyni,
– 1 miejsce drużynowo na Mistrzostwach Polski w Płocku (nie-
dawny sukces).

„Drużyna składa się z trzech zawodników. Trener (sensej)
Piotr Ramont, który nie mógł być na zawodach w Płocku nie
ukrywał wzruszenia kiedy dowiedział się o wielkim sukcesie
chłopców” – mówił tata Patryka.

Patrykowi Piersiakowi redakcja gratuluje sukcesów
i w przyszłości życzy jeszcze większych.

Tekst i fot. Marek Kida

Nim Patryk dosta³ kimono (na pocz¹tku nie mo¿na go nosiæ)
musia³ zdaæ egzamin na bia³y pas. Nastêpnie zdobywa³ kolej-
no: ¿ó³ty, pomarañczowy, zielony, pierwszy niebieski i obecny
drugi niebieski pas. Przed Patrykiem zostaje jeszcze do zdoby-
cia: br¹zowy pierwszy, br¹zowy drugi, br¹zowy trzeci oraz czar-
ny pas (sk³ada siê z dziewiêciu poziomów – dany, przy czym
dziewi¹ty jest najs³abszy).

Uczniowie w miłej atmosferze wykonywali poszczególne
zadania tj.
– pisali test,
– malowali bukiet kwiatów polnych i łąkowych,
– układali puzzle,
– rozpoznawali nasiona zbóż,
– układali rozsypankę wyrazową o tematyce ekologicznej.

Komisja w składzie: Anna Marszał, Katarzyna Chmiel,
Adriannna Zagaja – Baniak, Anna Kiełb wyłoniła zwycięz-
ców:
I miejsce: uczniowie Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Gór-
nie, w składzie: Aleksandra Zybura, Weronika Olszowa, Anna
Wójcik, opiekun: Halina Godek

II miejsce: uczniowie Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej
w składzie: Kinga Decowska, Wiktoria Kołodziej, Izabela Ose-
tek, opiekun: Grażyna Dec
III miejsce: uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce Soko-
łowskiej w składzie: Elżbieta Burek, Wioletta Chorzępa, Anna
Sączawa opiekun: Krystyna Ożóg

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim
uczniom i opiekunom za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Dziękujemy również za pracę komisji konkursowej, a zwy-
cięzcom gratulujemy.

Organizatorzy Konkursu:
Bożena Oczkowska

Katarzyna Chmiel
Halina Godek
Barbara Tupaj









XII Parafiada
w Górnie,
3.06.2012 r.

XII Parafiada
w Górnie,
3.06.2012 r.

Poświęcenie odnowionych organów w Trzebosi
10 kwietnia 2012 r.
Poświęcenie odnowionych organów w Trzebosi
10 kwietnia 2012 r.

I z nowu Prymicje w Trzebosi, 27.05.2012 r.I z nowu Prymicje w Trzebosi, 27.05.2012 r.

Święto OSP
w Trzebosi
12.05.2012 r.

Święto OSP
w Trzebosi
12.05.2012 r.

Fot. S. Bełz

Fot. I. Matuła

Fot. Z. Rembisz
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Monika Kwolek i Ewa Pokrzywa
uczestniczkami fina³u

Ogólnopolskiego Konkursu
„M£ODZI PRZECIWKO

PATOLOGIOM SPO£ECZNYM”

4 czerwca 2012 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej
Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbył się finał szó-
stej edycji ogólnopolskiego
konkursu „Młodzi przeciw
patologiom społecznym”.
Partnerami Konkursu orga-
nizowanego przez Pedago-
gium WSNS byli: Wolontariat
programu „Profilaktyka a Ty”,
Komenda Główna Policji,
Fundacja Pedagogium, Fun-
dacja Kidprotect.pl oraz Pol-
skie Stowarzyszenie im. Ja-
nusza Korczaka.

Ideą konkursu jest zain-
teresowanie uczniów, na-
uczycieli oraz pedagogów
problematyką twórczej pro-
f i laktyki  środowiskowej.
Konkurs ma za zadanie
zwrócić uwagę uczestników
na współczesne metody
przeciwdziałaniu patolo-
giom społecznym, które
oparte są na działaniach kul-
turo technicznych; teatrze,
muzyce, sporcie, plastyce. Ten model działań profilaktycz-
nych opiera się na założeniu kluczowej roli aktywnego śro-
dowiska rówieśniczego w przeciwdziałaniu przestępczo-
ści, wykluczeniu i innym zagrożeniom ładu społecznego.

Konkurs przebiegał w trzech etapach w 2 kategoriach.
W trakcie pierwszego etapu uczniowie tworzyli prace lite-
rackie lub audiowizualne w jednej z dwóch kategorii: „My-
ślenie Słowem” lub „Myślenie Obrazem”. Do wyboru mieli
następujące tematy:
1. Internet (ile wolności, ile bezpieczeństwa; rozrywka czy
nałóg)
2. Autorytet (wzór, lider, guru)
3. Samorządność (w inspiracji Janusza Korczaka)

Finał konkursu odbywał się w siedzibie Pedagogium
w Warszawie. Zakwalifikowano do niego 100 uczniów re-
prezentujących gimnazja i licea z całego kraju. W tym gro-
nie znalazły się dwie uczennice z Publicznego Gimnazjum
w Sokołowie Młp. Monika Kwolek oraz Ewa Pokrzywa. Fi-
naliści najpierw pisali test z wiedzy o społeczeństwie a na-

stępnie oglądnęli spektakl teatralny pt. „Na huśtawce”.
W spektaklu tym, jak aktorzy wystąpili tzw. wykluczeni –
„ludzie spod Dworca Centralnego”. Następnie wysłuchali
wykładu Jakuba Śpiewaka Prezesa Fundacji „Kidpro-

tect.pl” na temat „Cyberprzemocy”
oraz zapoznali się z Programem Pro-
filaktycznym „PaT”, który przedsta-
wił Tomasz Sieniawa. Na zakończe-
nie odbyło się podsumowanie kon-
kursu oraz wręczenie nagród i dy-
plomów. Nagrody – laptopy oraz apa-
raty fotograficzne laureatom konkur-
su wręczal i :  dyr.  Departamentu
Zwiększania Szans Edukacyjnych
MEN Jacek Krawczyk, Przewodni-
czący Krajowej Rady Kuratorów Są-
dowych Andrzej Martuszewicz, Prze-
wodnicząca Polskiego Stowarzysze-
nia im. Janusza Korczaka Barbara
Sochal, prof. dr hab. Marek Konop-
czyński – rektor Pedagogium WSNS
oraz rzeźbiarz Andrzej Renes – twór-
ca m.in. pomników kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i Stefana Starzyń-
skiego w Warszawie. Warto zazna-
czyć, że każdy z uczestników kon-
kursu ma zagwarantowany darmowy

pobyt w trzecim etapie konkursu, na 5 dniowym obozie pro-
filaktyczno-rekreacyjnym, który w tym roku odbędzie się
w Lublińcu.

Stanisław Kula

Z wizyt¹ w Warszawie

31 maja 2012 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
wraz z opiekunami odwiedzili stolicę.

Wycieczka rozpoczęła się bardzo wcześnie rano, bo już
o 3.00. Pomimo tak wczesnej pory wszyscy uczestnicy bez
żadnych problemów stawili się na miejscu i mogliśmy ru-
szać w drogę. Droga nam się nie dłużyła. Już o godzinie
9.00 byliśmy gotowi do zwiedzania Warszawy. Spacer roz-
poczęliśmy od Starego Miasta, następnie przeszliśmy No-
wym Światem, Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Pre-

Ewa Pokrzywa i Monika Kwolek na wystawie pokonkur-
sowej

Ewa Pokrzywa i Monika Kwolek w auli Pedagogium
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zydenckiego i doszliśmy do Placu Piłsudskiego. Spaceru-
jąc po Warszawie zatrzymaliśmy się m.in. przy pomniku
Małego Powstańca, Syrence warszawskiej czy też koło
Kolumny Zygmunta. Weszliśmy do Katedry Wojska Polskie-
go. Dużym przeżyciem dla wszystkich było, gdy stojąc na

Placu Zamkowym po raz pierwszy zobaczyliśmy rozcią-
gający się widok na nowo wybudowany Stadion Narodo-
wy. Po spacerze przejechaliśmy w pobliże Stadionu Na-
rodowego, jednak nie mogliśmy zobaczyć go od środka,
bo było to ze względu na zbliżające się „EURO 2012”
niemożliwe. Później mieliśmy chwilę odpoczynku w gale-
rii Złote Tarasy.

Kolejnym punktem w naszym programie było zwiedza-
nie Sejmu. Rozpoczęło się ono od krótkiego spotkania
z senatorem RP Władysławem Ortylem. Następnie odwie-
dziliśmy salę obrad Sejmu, gdzie uczestnicy mogli dokład-
nie obejrzeć miejsca, które do tej pory znali tylko z telewi-
zji. Podczas tej wizyty dowiedzieli się również wielu istot-
nych informacji, które dotyczą funkcjonowania sejmu i se-

natu. Odwiedziliśmy również salę kolumnową, gdzie odby-
wają się najważniejsze uroczystości np. opłatek poselski,
ale także gdzie obradowały komisje śledcze. Spacer po
polskim parlamencie skończyliśmy w części gdzie obradu-
je Senat. Tam zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie wspól-
nie z senatorem Władysławem Ortylem, od którego otrzy-
maliśmy okolicznościowe pamiątki.

Po wizycie w sejmie udaliśmy się w dalszą drogę. Na-
stępnym punktem wycieczki, również bardzo przez młodzież
oczekiwanym była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, któ-
rego celem jest promowanie nowoczesnej komunikacji na-
ukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez
samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktyw-
nych wystawach. Centrum jest instytucją powołaną i finan-
sowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Wystawa stała, która znajduje się w Centrum
Nauki Kopernik, składa się z kilkuset interaktywnych sta-
nowisk umieszczonych w sześciu galeriach stałych: Świat
w ruchu, człowiek i środowisko, korzenie cywilizacji, Bzzz!,
strefa światła, RE: generacja, teatr robotyczny.

W laboratoriach Centrum Nauki Kopernik mogą ekspe-
rymentować wszyscy, którzy ukończyli 13 lat. W laborato-
rium biologicznym uczniowie poznają, czym jest m.in. ter-
mocykler, zestaw do elektroforezy, komora laminarna czy
pipeta automatyczna. W pracowni chemicznej zwiedzający
próbują wyprodukować wodór, wytworzyć prąd w wyniku

reakcji chemicznej oraz wytrącić metale z roztworów i zmy-
dlania tłuszczów. W pracowni robotycznej zbudują lub za-
programują swojego robota, a w laboratorium fizycznym
przyjrzą się światłu, falom, zjawiskom termicznym i aku-
stycznym oraz zbadają pędzące cząstki elementarne.

Oczywiście nasi uczniowie chcieli tam spędzić dużo wię-
cej czasu, jednak koniec pobytu w Warszawie zbliżał się
nieubłaganie i trzeba było ruszać w drogę powrotną do
Sokołowa.

Mimo, iż wycieczka trwała 22 godziny i była bardzo in-
tensywna myślimy, że uczestnikom się podobała i wrócili
z niej zadowoleni.

Organizatorzy wycieczki

* * *

W imieniu uczestników wycieczki kieruję słowa podzię-
kowania pod adresem Pana Władysława Ortyla – senatora
RP, za to że w czasie obrad Senatu, znalazł dla nas czas,
za opiekę oraz za pamiątki, którymi nas obdarował.

Dziękuję również Panu Stanisławowi Ożogowi – Posło-
wi na Sejm RP za zorganizowanie naszego wejścia do
Sejmu oraz polecenie naszej grupy Panu senatorowi Wła-
dysławowi Ortylowi.

Stanisław Kula
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I Edycja Międzygminnego Konkursu
Matematycznego Klas Trzecich
„Mały Pitagoras”

Dnia 27 kwietnia o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce odbyła się I Edycja Międzygminnego Konkur-
su Matematycznego Klas Trzecich pod Honorowym Patrona-
tem Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., gdzie naj-
lepsi matematycy zebrali się, aby przystąpić do finałowego
konkursu o tytuł „Małego Pitagorasa”. Wzięło w nim udział
20 uczniów. Na rozwiązanie 16 wcale niełatwych zadań mieli
niewiele czasu – bo tylko 90 minut. Trzeba podkreślić, że za-
dania były zróżnicowane i wychodziły ponad program. Ale
dla takich śmiałków i miłośników matematyki nie było to trud-
ne wyzwanie.

2 maja Komisja Konkursowa w składzie Halina Godek-
nauczyciel Zespołu Szkół im. Lachora w Górnie, Małgorzata
Kula – nauczyciel Zespołu Szkół w Trzebosi, Joanna Szwaja-
nauczyciel Zespołu Szkół w Nienadówce oraz organizator
Konkursu Adriana Zagaja-Baniak sprawdziły prace uczniów.
11 maja Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce mgr
Anna Grzebyk przekazała ma ręce najzdolniejszych uczniów
nagrody i dyplomy oraz dla uczniów z najwyższymi wynikami –
statuetkę z wygrawerowanym napisem „Mały Pitagoras”. Po-
zostali uczestnicy otrzymali dyplom oraz drobny upominek.

I miejsce oraz tytuł „Mały Pitagoras” zdobyli – Sebastian
Ciupak – uczeń Zespołu Szkól Nr 1 w Nienadówce i Kinga
Mazgaj – uczennica Zespołu Szkół w Stobiernej; II miejsce –
Jan Dworak, Kamil Pokrzywa – uczniowie Zespołu Szkół
w Jasionce, Maciej Krzanowski, Marcin Smoła – uczniowie
Zespołu Szkół w Nienadówce; III miejsce – Michał Pieniek –
uczeń Zespołu Szkół w Trzebosi.

Wyróżnienie zdobyli: Marek Warzocha – uczeń Zespołu
Szkół im. Lachora w Górnie, Konrad Drapała – uczeń Zespo-
łu Szkół im św. Jadwigi Królowej w Trzebusce i Izabela Ose-
tek – Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wól-
ce Niedźwiedzkiej.

Jestem przekonana, że w przyszłości owoce Konkursu
będą dla nas wszystkich powodem zawodowej satysfakcji
i poczucia spełnienia ważnej misji pracy z uczniami.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję.
Adriana Zagaja-Baniak

Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu
„Mały człowiek – wielki wynalazek”

Z przyjemnością informujemy o wynikach wojewódzkiego
konkursu technicznego organizowanego w Zespole Szkół
Nr 1 w Nienadówce.

Celem konkursu jest min. inspirowanie aktywności twór-
czej, motywowanie uczniów do pracy samokształceniowej,
rozwijanie zdolności twórczego myślenia technicznego, uak-
tywnianie i poszerzanie zainteresowań młodzieży zagadnie-
niami z zakresu nauk technicznych, a przede wszystkim osią-
ganie satysfakcji z realizacji własnych pomysłów.

Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryte-
ria, pod względem których były oceniane prace:
- oryginalność pracy i innowacyjność,
- wkład pracy własnej,
- własne pomysły i rozwiązania zastosowane przez autora pracy,
- funkcjonalność,
- estetyka wykonania pracy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe.

Oto wyniki konkursu:
Prace z dziedziny elektroniki i elektrotechniki:
I miejsce – Zbigniew Śliż
II miejsce – Stanisław Baran
III miejsce – Dominik Syrek
Prace modelowo-konstrukcyjne:
I miejsce – Mateusz Batorowicz

Wyróżnienia:
Patryk Tęcza
Piotr Furman

Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie:
dr Rafał Reizer – Uniwersytet Rzeszowski
dr inż. Paweł Wojewoda – Politechnika Rzeszowska
mgr Grzegorz Szybisty – ZS Nr 1 w Nienadówce
mgr Wojciech Nowak – ZS Nr 2 w Nienadówce

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji naszego Konkursu w następnym
roku szkolnym.

Marta Dymek

Prace nagrodzone przez komisjê konkursow¹.
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Projekt Etnolog – zaloguj się na ludowo!

Uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce
w roku szkolnym 2011/2012 brali udział w projekcie „Projekt
Etnolog – zaloguj się na ludowo!” Jest to program edukacyj-
ny w ramach, którego uczniowie odkrywają i badają tradycje
ludowe swojej miejscowości. Uczniowie wybrali temat pro-
jektu „Wesele naszych dziadków”. Zainteresowanie uczniów

naszej szkoły tym tematem wyniknęło z potrzeby poznania
wartości, jakie niesie ze sobą folklor, taniec, muzyka, obrzę-
dowość, tradycje związane z własną miejscowością i regio-
nem, w którym mieszkają. Najważniejszym celem pracy
z dziećmi było budzenie dumy z przynależności do środowi-
ska wiejskiego, poczucie więzi i szacunek do tego, co odcho-
dzi już w przeszłość, co jest dziedzictwem naszych przodków

– mieszkańców naszej „małej ojczyzny”. Uczniowie w ramach
projektu zrealizowali wiele zadań, m.in. przeprowadzili wy-
wiady z dziadkami na temat jak wyglądało kiedyś wesele
w Nienadówce. Oprócz wywiadów uczniowie zgromadzili po-
kaźną kolekcję starych zdjęć. Ponadto mieli okazję uczestni-
czyć w spotkaniu z Panią Genowefą Biernat, współautorką
scenariusza „Wesela nienadowskiego”, która barwnie opo-
wiedziała o starych zwyczajach i obrzędach weselnych w Nie-
nadówce. Uczestniczyli w warsztatach z etnologiem, Panią
Justyną Orlikowską, która opowiedziała o pracy etnologa
i jak należy gromadzić zdobyte informacje. Efektem pracy jest
wystawa „Wesele naszych dziadków”, którą można zobaczyć
w ZS Nr 1 w Nienadówce.

Opiekunki projektu

NASZE PRACE NA MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI W RZESZOWIE

W dniach 22-26 marca 2012 r. w Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie miała miejsce VI Międzynarodowa Konferen-
cja Pedagogiczna poświęcona „Wyzwaniom edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju”. Uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły wzięli udział w jej przygotowaniu, ponieważ
przygotowali piękne prace o tematyce wiosennej. Wszystkie
zostały wykonane z materiałów ekologicznych, gdyż taki był
wymóg organizatora.

Ponieważ wystawa ta była na skalę międzynarodową,
uczniowie bardzo przejęli się swoją rolą. Kilka dni w tygodniu
zostawali po lekcjach i pod opieką Pań: Adriany Zagai-Ba-
niak, Barbary Kołodziej i Małgorzaty Gałkowskiej wykonywali
wiosenne ozdoby z materiałów takich jak: bibuła, krepina,
tektura, filc, rafia, papierowe kule, gazety, słomki, farby i wielu
innych. Na skutek tych działań powstały kosze z papierowej
wikliny pełne kolorowych wiosennych kwiatów, bociany, żaby,
kwitnące drzewa z tektury, ptaki wykonane techniką orgiami,
motyle, ule itp. Wszystko wyglądało starannie, kolorowo i przy-
woływało na myśl zbliżającą się porę roku, wiosnę.

Prace zostały opisane w kilku językach i wystawione
w czasie trwania konferencji. Goście w niej uczestniczący byli
pod ich ogromnym wrażeniem, a dowodem na to jest podzię-
kowanie dla Pani Dyrektor, uczniów i nauczycieli, które
w kwietniu przysłał do naszej szkoły Podkarpacki Kurator
Oświaty, Pan Jacek Wojtas. Dziękuje w nim za dołożenie wszel-
kich starań, by goście biorący udział w konferencji czuli się
w naszym kraju znakomicie i by wywieźli z niego same naj-
lepsze wspomnienia.

Cieszymy się, że mogliśmy się do tego przyczynić.
B. Kołodziej
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MAMY KOLEJNYCH STYPENDYSTÓW!

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły starają się o stypen-
dia w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpac-
kiego”.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku nabór wniosków prowadzony był w terminie
od 24 listopada do 7 grudnia 2011 r., natomiast w maju zosta-
ły ogłoszone listy rankingowe.

Stypendia w wysokości 4.200,00 zł brutto rocznie zostały
przyznane 522 uczniom szkół gimnazjalnych z naszego wo-
jewództwa.

Nasza szkoła może się pochwalić dwojgiem nowych sty-
pendystów. Są to Jan Mełech – uczeń klasy II gim. i Małgorza-

Noc Muzeów – Rzeszów 2012

Już po raz kolejny uczniowie klas IV-VI ZS Nr 1 i Nr 2
w Nienadówce zamienili się w nocnych marków i zwiedzali
rzeszowskie muzea. Pierwszym muzeum na naszej trasie było
Muzeum Techniki i Militariów, gdzie oglądnęliśmy wystawę
zabytkowych pojazdów i militariów, mogliśmy wspiąć się na
prawdziwy czołg, pozować z prawdziwym karabinem maszy-
nowym. Mogliśmy dotykać wszystkie eksponaty. To nie po-
zwoliło się nam nudzić, dodało smaku i dreszczu emocji.

Kolejnym punktem naszego zwiedzania było Muzeum
Mleczarstwa, gdzie oglądaliśmy maszyny, urządzenia i sprzęt
mleczarski ilustrujące rozwój mleczarstwa na przestrzeni wie-
ków. Krystian z ZS Nr 2 w nagrodę za prawidłowa odpowiedź
mógł pokręcić korbą wielkiej wirówki. Szło mu całkiem nieźle,

co widać. Z wirówki wydobywa się odtłuszczone mleko i śmie-
tana.

Po tym emocjonującym pokazie mogliśmy przemieścić się
Rynek, gdzie czekały na nas kolejne atrakcje.

W centrum Rzeszowskiego Rynku weszliśmy do Podziemi
„Rzeszowskich piwnic”. Jak widać staliśmy w ogromnie dłu-
giej kolejce, dając sie wciągnąć w niezapomnianą nocną przy-
godę ze sztuką i historią.

Do Muzeum Dobranocek dotarliśmy późnym wieczorem,
czekało tutaj na nas również wiele atrakcji. Jedną z nich była
ekspozycja „Cała prawda o Uszatku” prezentująca historię
kariery Misia Uszatka – od literackiego pierwowzoru do filmu
animowanego. Mimo późnej pory humory mam dopisują.

Aby zwiedzić Muzeum Etnograficzne i poczuć powiew
dawnych obyczajów, również trzeba było odczekać swoje,
ale ten trud można było zrekompensować sobie np. fajną fotką
z elegancką damą w bieli, a następnie podążać szlakiem sta-
rych izb pachnących przeszłością i drewnem.

Na koniec mogliśmy obejrzeć sztukę wystawioną przez
aktorów z Teatru Maska „Niech żyje cyrk!” Wyjazd ten wzbo-
gacił naszą wiedzę na temat Podkarpacia. Miło spędziliśmy
nocne godziny w stolicy naszego województwa.

Uczestnicy Nocy Muzeów

ta Mełech – uczennica klasy I gim. Ich opiekunem dydaktycz-
nym jest Pani Bożena Mełech.

Najważniejsze warunki, jakie należało spełnić, aby móc
ubiegać się o stypendium to:
– średnia ocen 4,5 ze wszystkich przedmiotów,
– średnia ocen 5,0 co najmniej z 3 dowolnie wybranych przed-
miotów matematycznych,
– dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nieprze-
kraczający 1166,00 zł
– Plan Rozwoju stypendysty, opracowany przez opiekuna.

Otrzymane stypendia mają przyczynić się do rozwijania
wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zakup odpowiednich
pomocy naukowych.

B. Kołodziej
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GRATULACJE DLA KUBY
Uczeń naszej szkoły Jakub Rogala wziął udział w ogól-
nopolskim konkursie historycznym zorganizowanym
przez IPN „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy
w latach 1939 – 1989. W kraju czy poza krajem? Dyle-
maty Polaków”.

W pierwszym etapie konkursu Kuba zajął II miejsce, uzyskując
75% punktów na 100 możliwych. Umożliwiło mu to zakwalifikowanie
się do finału ogólnopolskiego. Finałowym zadaniem było przygoto-
wanie pisemnej prezentacji na temat życia i działalności politycznej
wybranej osoby, która przeciwstawiała się władzom komunistycznym
w Polsce.

Kuba przeprowadził wywiad z panem Stanisławem Alotem, dzia-
łaczem nauczycielskiej Solidarności, który w czasie stanu wojennego
w Polsce był internowany i osadzony w więzieniu w Załężu, następ-
nie bezprawnie wcielony do czynnej służby wojskowej i wielokrotnie
represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Finał konkursu miał miejsce 2 kwietnia 2012 r. w Warszawie
w Teatrze „Kamienica”. Kuba wraz ze swoim opiekunem – nauczycie-
lem historii w naszej szkole, Panem Krzysztofem Bazylskim wzięli
udział w tym wydarzeniu. Oprócz części oficjalnej, na której uczestni-
kom zostały wręczone dyplomy i nagrody miała miejsce także część
artystyczna w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Korzystając z okazji Kuba wraz z opiekunem zwiedzili także
w Warszawie Muzeum Powstania warszawskiego, Centrum Kopernik
i Stadion Narodowy.

K. Bazylski

Spotkanie z Lidią Miś

W ramach corocznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
30 maja 2012 roku została zaproszona do ZS Nr 1 i ZS Nr 2
w Nienadówce znana i lubiana pisarka, Pani Lidia Miś, au-
torka takich dzieł literatury dziecięcej jak: „Odwiedzając
czarownice”, „Opowieści biblijne dziadzia Józefa”, „Serce
Lasu”.

W obu szkołach dzieci przywitały Panią Lidię bardzo
ciepło i serdecznie. Pisarka podzieliła się niezwykłymi opo-
wieściami... były bajki, wspomnienia dzieciństwa, historyj-
ki z życia.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści,
a później zadawali również pytania. Na koniec Pani Lidia

rozdawała autografy, chętnie pisała specjalne dedykacje
w zakupionych przez młodą publiczność książkach.

Mamy nadzieję, że pisarka odwiedzi nas jeszcze nie
raz.

Organizatorki spotkania
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ZS NIENADÓWKA NR 2

„Bo gdzie jeszcze ludziom
tak dobrze jak tu...”

– podsumowanie IX edycji konkursu wojewódzkiego
„Moja miejscowość i region są piękne”

Już po raz dziewiąty, 19 kwietnia 2012 roku, odbyło się
w Zespole Szkół Nr 2 w Nienadówce podsumowanie woje-
wódzkiego konkursu „Moja miejscowość i region są piękne”
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Stanisław Ożóg
poseł na Sejm RP, Andrzej Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp. oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszo-
wie Bogdan Kaczmar.

Celem konkursu jest zaangażowania uczniów i ich środo-
wisk do aktywnego poznania swojej małej ojczyzny oraz od-
krywania jej piękna, walorów historycznych, kulturowych
i obyczajowych.

Z roku na rok zainteresowanie konkursem jest coraz więk-
sze. W tym roku do zmagań konkursowych przystąpiło aż 18
szkół. Wpłynęło 180 prac z następujących szkół: ZS w Soko-
łowi Młp., ZS w Trzebosi, ZS w Łowisku, ZS w Górnie, ZS
w Wólce Niedźwiedzkiej, ZS w Trzebusce, ZS Nr 1 w Stobier-

nej, ZS Nr 1 w Nienadówce, ZS Nr 2 w Nienadówce, SP
w Kamieniu Prusinie, SP Nr 2 w Trzebosi, SP Nr 3 w Trzebosi,
SP Nr 2 w Górnie, SP Nr 2 w Leżajsku, Publicznego Gimna-
zjum w Medyni Głogowskiej, Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Stanach, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie, Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie-Zapuściu.
Zaproszonych gości powitał Andrzej Sztorc, dyrektor Ze-

społu Szkół Nr 2 w Nienadówce. Następnie głos zabrał Stani-
sław Ożóg, poseł na Sejm RP, który pogratulował organizacji

IX edycji konkursu, wyraził radość, że młodzież jest tak zwią-
zana ze swoją Małą Ojczyzną, powiedział również: „Wszyscy
mieszkamy w Ojczyźnie Polsce, ale na co dzień wzrastamy
w duchu patriotyzmu właśnie tutaj w naszej rodzinnej miej-
scowości, o która warto dbać i którą warto szanować. Andrzej
Ożóg, burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., stwierdził nato-
miast, że siła naszego patriotyzmu kształtuje się już w mło-
dym wieku i rozpoczyna od miłości Małej Ojczyzny.

Tradycją spotkań
podsumowujących kon-
kurs jest udział gościa
specjalnego. W tym roku
gościliśmy grupę akro-
batyczną z TG Sokół
w Rzeszowie wraz z jej
opiekunem dr Grzego-
rzem Bielcem. Grupa ta
należy do elitarnego klu-
bu ELITE TALENT CLUB,
tworzą go utalentowani
polscy akrobaci. Więk-
szość z nich jest medali-
stami Mistrzostw Świata
i Europy w akrobatyce
i fitness. Próbkę ich
kunsztu można było
obejrzeć w telewizyjnym
programie rozrywkowym „Mam Talent”, gdzie zespół Jadzia i
Dominika został pierwszym finalistą 2 polskiej edycji progra-
mu „MAM TALENT”. Grupa trenuje pod kierunkiem dr Grze-
gorza Bielca, wielokrotnego Mistrza Europy, Wicemistrza
Świata, Multimedalisty Mistrzostw i Pucharów Polski w akro-
batyce. Gimnastycy zaprezentowali układy taneczno-akroba-
tyczne, który dostarczył niezapomnianych wrażeń uczestni-
kom konkursu.

Punktem kulminacyjnym konkursu był moment ogłosze-
nia werdyktu jury i wręczenia nagród zwycięzcom IX edycji
konkursu „Moja miejscowość i region są piękne”. Prace kon-
kursowe oglądało i życzliwie oceniało jury w składzie: Alina
Jarosz, Anna Osiniak, Krystyna Ożóg nauczycielki ZS Nr 2
w Nienadówce, Małgorzata Sztorc nauczycielka w ZS Nr 1
w Nienadówce, Andrzej Pasierb nauczyciel informatyki w ZS
w Sokołowie Młp., przewodniczący Rady Gminy i Miasta
w Sokołowie, znawca i miłośnik Ziemi Sokołowskiej, dr Bar-
tosz Walicki historyk, regionalista, kierownik Miejsko-Gmin-

Honorowi goœcie konkursu.

Laureaci konkursu ze swoimi opiekunami.

Goœæ specjalny konkursu: Grupa akrobatyczna z TG Sokó³
w Rzeszowie wraz z opiekunem dr Grzegorzem Bielcem.

Jadzia i Dominika.
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nej Biblioteki Publicznej w Sokołowie; prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Piotr Ożóg nauczyciel histo-
rii w ZS w Trzebusce, Łukasz Ożóg pracownik Muzeum Okręgo-

wego w Rzeszowie. Wybór laureatów był bardzo trudny, bo-
wiem prace, które wpłynęły na konkurs zaskakiwały różno-
rodnością, pomysłowością ujęcia tematu. Oceniane były
w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gim-
nazjum. Kryteriami oceny były: zawartość merytoryczna pra-
cy, forma wykonania; estetyka i staranność, bogactwo wyko-
rzystanych źródeł informacji, wkład własny oraz oryginal-
ność.

Ogółem nagrodzono 54 prace, a 29 prac otrzymało wy-
różnienia. Jak co roku, dzięki hojności sponsorów, atrakcyjne
nagrody książkowe otrzymali nie tylko laureaci IX edycji kon-
kursu ale też osoby wyróżnione. Organizatorzy konkursu przy-
znali nagrody specjalne ufundowane przez Pana Posła Sta-
nisława Ożoga oraz Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rze-
szowie Pana Bogdana Kaczmara.

Nagrody wręczone uczniom zostały ufundowane dzięki
pomocy finansowej następujących osób i firm: Danucie i Ar-
kadiuszowi Łuszczki właścicielom firmy CERAMIX, Szymo-
nowi Nowakowi właścicielowi firmy Sigma Rzeszów, Paw-
łowi Putyło właścicielowi firmy SKORPION z Nienadówki,
Małgorzacie i Robertowi Sadowy z Nienadówki, właścicie-
lom firmy Rekord II, Bogdanowi, Krzysztofowi, Tomaszowi
Radomskim właścicielom firmy
Styrobud z Górna, Helenie Nie-
miec właścicielce firmy trans-
portowej z Nienadówki, Radzie
Rodziców przy Zespole Szkół Nr
2 w Nienadówce, posłowi Sta-
nisławowi Ożogowi, burmistrzo-
wi Andrzejowi Ożogowi, Bogda-
nowi Kaczmarowi, dyrektorowi
Muzeum Okręgowego w Rze-
szowie.

Wszystkim naszym sponso-
rom, którzy przyczynili się do
tego, że uczniowie otrzymali
piękne nagrody, a podsumowa-
nie konkursu było niezwykle uro-
czyste, pragniemy złożyć wyra-
zy uznania i najserdeczniejsze
podziękowania za ich życzliwość
i hojność. Szczególne podzięko-
wania kierujemy również do
uczestników, nauczycieli, którzy nas nie zawiedli i przygoto-
wali prace, a następnie przyjechali na podsumowanie z całe-
go regionu. To dzięki wam, młodzi miłośnicy Małej Ojczyzny
nasz konkurs mógł się odbyć po raz kolejny.

Mamy nadzieję, że organizując ten konkurs stwarzamy
uczniom możliwość zaangażowania się w odkrywanie, bada-
nie oraz poznawanie pięknych i ważnych miejsc związanych
z historią i kulturą naszych wsi i miasteczek. Mogą również
poczuć ten szczególny klimat, gdzie ludzie mają uśmiech na
twarzy i są ze sobą za pan brat.

Więcej informacji na temat konkursu oraz zdjęć związa-
nych z podsumowaniem można znaleźć na stronie http://
www.biblionka2.1k.pl/.

Organizatorki konkursu

Nagrodzone prace konkursowe.

Wrêczanie nagród specjalnych ufundowanych przez patronów konkursu.

Sponsorzy konkursu.
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

„Usłyszę – zapomnę, zobaczę – zapamiętam,
zrobię – zrozumiem”, czyli o ciekawych formach
przyswajania wiadomości...

W Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wy-
równywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizo-
wany jest projekt pt. „Równy start- lepsze jutro”, którego uczest-
nicy brali udział w ciekawych lekcjach muzealnych oraz atrak-
cyjnych warsztatach dydaktycznych realizowanych w formie
wycieczek.

Pierwsza z nich odbyła się 13 kwietnia 2012 roku. Był to
wyjazd do Baranowa Sandomierskiego i Pacanowa skiero-
wany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W trakcie wy-

„Ksi¹¿ka to wiedzy rzeka dla
mola i dla cz³owieka”

pasowanie na czytelnika w Zespole Szkół
w Wólce Niedźwiedzkiej

24 maja 2012 r. uczniowie z klasy 1 SP uczestniczyli
w uroczystości pasowania na czytelnika szkolnej biblioteki.
W tym celu zostali zaproszeni do przygotowanej szkolnej sali
sądowej na rozprawę teatralną pt „Sąd nad ksiązką”, którą
przeprowadzili ich starsi koledzy i wysłuchali recytacji wier-
szy o książce. Pozwoliło im to utrwalić poznane wcześniej,
m.in. przy różnych spotkaniach w bibliotece pozytywne aspekty
czytania książek, a w szczególności podkreślało nieocenioną
wartość czytania w każdym momencie ludzkiego życia.

Samego aktu pasowania na czytelnika dokonali aktorzy
szkolnego teatrzyku, poprzez dotknięcie ramienia pierwszo-
klasisty kolorowym pawim piórem i wypowiedzeniem słów:
„Pasuję cię na czytelnika szkolnej biblioteki”.

Na pamiątkę tej uroczystości uczniowie otrzymali koloro-
we książki ufundowane przez firmę „MARKOL” z Wólki Nie-
dźwiedzkiej. Świadkami tej miłej uroczystości byli: dyrektor
Ryszard Rybak, uczniowie z klasy 1 SP i 3 SP wraz z wycho-
wawczyniami: Joanną Sroką i Grażyną Dec oraz przedstawi-
ciele rodziców.

Uroczystość ta zakończyła obchody Święta Książki w na-
szej szkole, na które wcześniej złożyły się:
– czytanie bajek przedszkolakom i dzieciom z klas zerowych
przez uczennice z klasy II gimnazjum Magdalenę Krasoń
i Aleksandrę Miazgę,
– przygotowanie w bibliotece szkolnej gazetki tematycznej pt.
„Dzieje Książki”,
– prezentacja w bibliotecznej galerii ilustracji do ulubionej
książki oraz ogłoszenie konkursu wiedzowego dla uczniów

z klas 4 -6 SP pod hasłem: „Dzieciństwo i szkolne lata Stefa-
na Wyszyńskiego”.

Nad całością tego przedsięwzięcia czuwała bibliotekarka
szkolna Maria Tęcza.

M.T.

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

cieczki dzieci zwiedziły Baranów Sandomierski – zamek i ze-
spół ogrodów oraz Pacanów, gdzie w Europejskim Centrum
Bajki spędziły niezapominane chwile.

Kolejna wycieczka odbyła się 18 maja 2012 r. Jej uczest-
nicy, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, zwiedzali Kra-
ków oraz Wieliczkę.

Pierwszym punktem programu był Kraków – najczęściej
odwiedzana atrakcja turystyczna w Polsce, miasto przeboga-
te w treści, będące jakby żywą lekcją – nie tylko historii, ale
i wielu innych przedmiotów. Uczniowie zwiedzali Serce Kra-
kowa – Drogę Królewską i Wzgórze Wawelskie (zwiedzanie
grobów królewskich, dzwonu Zygmunta oraz Smoczej Jamy).

Na chwilę wstąpili również na krakowski rynek z gęstą
siecią uliczek. Obejrzeli stojący na rynku kościół Mariacki
oraz znane a całym świecie Sukiennice. Mogli również, choć
przez chwilę, poczuć atmosferę krakowskich juwenaliów
i z zachwytem przyglądali się zabawom żaków.

Największą jednak atrakcją tego wyjazdu była podziem-
na trasa turystyczna w Kopalni Soli w Wieliczce oraz Muzeum
Żup Solnych. Wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jezio-
ra, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac
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górniczych to doskonała lekcja o zmaganiach ludzi z żywio-
łami, ich pracy, pasjach i wierzeniach.

Wiele atrakcji czekało również uczestników kolejnej wy-
cieczki, która odbyła się w dniach 23-25 maja 2012 roku. Był
to wyjazd do Zakopanego przeznaczony dla uczniów klas
starszych szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. Pro-
gram tej eskapady obejmował takie urokliwe miejsca jak: Prze-
łęcz Snozka – kamieniołom andezytów, Dębno – zabytkowy
kościółek, Dolina Kościeliska, Wąwóz Kraków, Smocza Jama
i inne. W Murzasichlu uczniowie byli z wizytą w Izbie Regio-
nalnej i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali gawędy
góralskiej o życiu i zwyczajach górali.

W czasie pobytu w Zakopanem uczestnicy wycieczki zwie-
dzali miasto: cmentarz na Pęksowym Brzysku, skocznie nar-
ciarskie, Krupówki.

Sporą atrakcją wycieczki okazał się 3 godzinny pobyt
w zespole basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej.

W programie wycieczki znalazł się również wyjazd kolejką
na Gubałówkę a także piesze wędrówki po Tatrzańskim Par-
ku Narodowym. Wszystkim zapadnie głęboko w pamięć Po-
lana Rusinowa, gdzie można było podziwiać przepiękną pa-
noramę Tatr, zobaczyć szałasy pasterskie i zdegustować
oscypki.

Z pewnością równie atrakcyjna okaże się także planowa-

Wycieczka do Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej

w Wólce NiedŸwiedzkiej

Dnia 29.05.2012 r. dzieci z zerówek i przedszkola w Wólce
Niedźwiedzkiej wzięły udział w corocznej wycieczce do miej-
scowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Panowie strażacy bar-

na na koniec roku szkolnego jeszcze jedna wycieczka. Bę-
dzie to dwudniowy pobyt w stolicy. Jej uczestnicy będą mieli
możliwość zwiedzania Starego Miasta i zobaczenia na wła-
sne oczy Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta, Pomnika
Syrenki czy Grobu Nieznanego Żołnierza. Wybiorą się rów-
nież z wizytą do Sejmu i Senatu RP. Planowane jest także
ciekawe spotkanie w Pałacu Kultury i Nauki oraz Muzeum
Techniki. A największą chyba atrakcją będzie niezapomnia-
na lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Bez wątpienia wycieczki w szkole są jedną z ważniejszych
form organizacyjnych procesu dydaktyczno – wychowawcze-
go dzieci i młodzieży i zaliczają się do najbardziej przez nich
lubianych. Mają też silną funkcję motywacyjną: pobudzają
aktywność poznawczą, wyzwalają chęć do badań i ekspery-
mentów, do aktywnej percepcji. Tak bogata oferta zajęć po-

zaszkolnych dla podopiecznych Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej możliwa jest tylko dzięki realizacji projektu „Równy
start- lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Udział w tych zajęciach-wycieczkach był dla
uczniów doskonałą okazją do poszerzania wiadomości
w bardzo atrakcyjnej formie i rozwijania swoich zaintereso-
wań. Wszak każda wycieczka to „otwieranie okna na świat”...

M. Jodłowska, B. Płoszaj

Z wizyt¹ w Izbie Regionalnej – Murzasichle.

Na górskim szlaku.
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Nowa forma aktywnoœci
dzieci w przedszkolu

w Wólce NiedŸwiedzkiej

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Samorządo-
wym w Wólce Niedźwiedzkiej wprowadzono nowa formę ak-
tywności dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Co miesiąc miały
miejsce Zajęcia Teatralne prowadzone przez wykwalifikowa-
nego aktora p. Jerzego Czosnykę, które miały za zadanie
uświadomić i pokazać małym przedszkolakom jak ważna jest
prawidłowa mowa. Dzieci bardzo chętnie brały w nich udział.
Podczas zajęć prowadzonych w formie aktywnej zabawy uczy-

„My rodzinê dobr¹ mamy…”

W dniu 8.06.2012r. w Zespole Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów zerowych z oka-
zji Dnia Rodziny. Przybyłych gości powitał dyrektor Ryszard
Rybak, który podkreślił znaczącą rolę rodziny w prawidłowym
rozwoju dziecka.

dzo chętnie opowiedzieli przedszkolakom o swojej pracy,
zaprezentowali stroje na różne okazje i pokazali jak pracują
urządzenia wykorzystywane podczas pożaru i powodzi. Nie-
bywałą atrakcją dla przedszkolaków było lanie wody z węża
oraz przejażdżka wozem strażackim. Każdy mógł przymie-
rzyć kask i zakręcić ręczną syreną strażacką. Na koniec dzie-
ci odpoczęły przy przygotowanym przez strażaków poczę-
stunku. To był dla przedszkolaków dzień pełen wrażeń!

Barbara Bolka

Dzieci pod kierunkiem wychowawców Ewy Kuduk i Eweli-
ny Wawrzaszek zaprezentowały część artystyczną, na którą
złożyły się wiersze, inscenizacje, piosenki i tańce.

Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek dla
dzieci i rodziców. Spotkanie dało możliwość zintegrowania
rodziców, którzy w części nieoficjalnej mogli wymienić się
spostrzeżeniami, uwagami dotyczącymi swoich pociech oraz
porozmawiać na nurtujące ich tematy.

Ewa Kuduk

ły się one prawidłowej wymowy i właściwej artykulacji gło-
sek. Miały też możliwość budowania Własnego teatru wyobraź-
ni (przenosiły niewidoczne ciężary, przechodziły przez rzekę,
chodziły po nieistniejącej linie, naśladowały ruchy robota,
przebywały na scenie). Dzięki takiej formie zajęć przedszko-
laki nabrały pewności siebie, wzbogaciły wyobraźnię, popra-
wiły koordynację wzrokowo-ruchową. Szczególną zaletą tych
zajęć jest zmniejszenie u dzieci występowanie dysleksji.

Barbara Bolka
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SP NR 2 GÓRNO

Konkurs Ortograficzny
w Górnie Zaborzu

19 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Par-
tyki w Górnie odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Orto-
graficznego, którego organizatorem był Zespół Edukacji Wcze-
snoszkolnej. Do rywalizacji w konkursie zgłosiło się 12 szkół

z terenu gminy Sokołów
Młp. przybyłych uczniów
oraz ich opiekunów po-
witała dyrektor Zofia
Marut, a uczniowie klas
IV – VI zaprezentowali
krótki program arty-
styczny dla gości.
Uczestnicy konkursu
zmagali się z testem or-
tograficznym – obejmu-
jącym zasady pisowni –
opracowanym zgodnie
z nową podstawą pro-
gramową z zakresu wie-
dzy przewidzianej dla
klas I – III.

Do konkursu zgłoszono 23 uczniów wyłonionych podczas
szkolnych eliminacji. Szkoła mogła wytypować po dwóch kan-
dydatów z każdej klasy trzeciej. Spośród 23 uczestników kon-
kursu jury wyłoniło trzech laureatów, którzy najlepiej opano-
wali zasady pisowni.
I miejsce: Lidia Hajder, Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej;
II miejsce: Sebastian Ciupak, Zespół Szkół Nr1 w Niena-
dówce;
III miejsce: Karolina Bandura, Szkoła Podstawowa w Turzy.

Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z trudno-
ściami ortograficznymi i prezentowali wysoki poziom wiedzy
oraz umiejętności ortograficznych z zakresu I etapu eduka-
cyjnego. Za wielki wysiłek włożony w przygotowanie otrzy-
mali dyplomy oraz upominki, a zwycięzcy piękne nagrody
książkowe. Dzieci i nauczyciele mogli bliżej poznać się przy
wspólnym poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli finan-
sowo nasz konkurs: Janowi Kiełb oraz firmie „Kramer”, Dariu-
szowi Zdeb właścicielowi sklepu „Rolnik”.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Podró¿ po „Krainie Bajek”
z Nin¹ Opic

Dnia 26 kwietnia 2012 roku w czytelni Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim miało miej-
sce spotkanie autorskie z panią Niną Opic, połączone z pre-
zentacją jej własnych, autorskich książek stworzonych z myślą
o najmłodszych czytelnikach.

Pani Nina, rodowita rzeszowianka, to obdarzona talentem
literackim psychoterapeutka i wykładowca-szkoleniowiec.
W swoim dorobku pisarskim ma kilkanaście książek, pisa-
nych zarówno prozą jak i wierszem, adresowanych do od-
biorcy dziecięcego, ale i dorosłego.

W podróż po „Krainie Bajek” autorka zabrała 38 sześcio-
latków z dwóch grup sokołowskiego Przedszkola Samorzą-
dowego, którym towarzyszyły panie nauczycielki. Pisarka prze-
czytała kolejno trzy swoje opowiadania. Dwa, zatytułowane:
Leśna Szkoła Dobrych Manier i Nic nie rozumiem, pochodziły
z książki Niebieski koralik (2011 r.). Ostatnie, noszące tytuł
Detektyw na tropie, znalazło się w wydanej pod koniec ubie-
głego roku pozycji Kłapcio i jego ferajna. Po przeczytaniu każ-
dego z opowiadań pani Nina zadawała dzieciom pytania do-
tyczące odczytanego tekstu. Poprawne odpowiedzi zgłasza-

jących się ochotników nagradzane były zakładkami do ksią-
żek. Następnie nasz gość nauczył dzieci czeskiej piosenki Ja
mam malovanou vestu, co w języku polskim znaczy: „mam
malowaną wstążkę”. Odśpiewano również wspólnie utwór
zatytułowany Kukułka. Najmłodsi ośmieleni przez autorkę dali
kilka występów, piosenkarskich i recytatorskich, zarówno so-
lowych jak i w duetach, triach, a nawet w kwartetach. Później
odbyła się „konferencja prasowa”. Każdy sześcioletni dzien-
nikarz mógł zadawać pani Ninie pytania, na które ona chęt-
nie i wyczerpująco odpowiadała. Zabawa trwała w najlepsze,
ale płynący zbyt szybko czas uzmysłowił nam, iż spotkanie
z pisarką powoli dobiega końca. Wszystkie dzieci chórem po-
dziękowały słownie pani Ninie za spotkanie, a wybrana spo-
śród nich delegacja wręczyła bukiet kwiatów z krepiny wyko-
nanych w czasie zajęć przedszkolnych. Na sam koniec każdy
z uczestników obdarował jeszcze autorkę laurką, własnego
pomysłu i wykonania, a pani Nina rewanżowała się przygoto-
wanymi specjalnie na tę okoliczność przez pracowników bi-
blioteki pamiątkami ze spotkania kładąc na nich swój auto-
graf. Można było także kupić książki pisarki, które opatrywała
odręcznymi dedykacjami. Dwa tytuły, również z dedykacjami,
autorka przekazała do zbiorów bibliotecznych Oddziału dla
Dzieci.

Spotkanie upłynęło w miłej, pełnej humoru i dobrej zaba-
wy atmosferze, którą – mam nadzieję – widać na zrobionych
w jego trakcie fotografiach.

Donata Drozd
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DZIEÑ MATKI
W MGOKSiR

W SOKO£OWIE

28 maja 2012 roku w sali widowisko-
wej MGOKSiR odbył się program arty-
styczny zadedykowany kochanym Ma-
mom. Zespoły taneczne przygoto-
wały po dwa układy: „Kolorowa
planeta” (dzieci w wieku 5-6 lat)
wystąpiła z układami „Ogród”
i „Mój przyjaciel”; „Wesoła plane-
ta”(7-9 lat) – „Cały świat” i „Taniec
połamaniec”; najstarsza grupa
„Planeta” (10-14 lat) z układami
„Ja” oraz „Takata”. Po koncercie
wszystkie dzieci obdarowały swo-
je mamy różyczkami z bibuły wy-
konanymi przez instruktorów tań-
ca i plastyki oraz panie z klubu
„ART-dekor”, działającego przy
tutejszym Ośrodku Kultury. Dzieci

Koncert w Soko³owie M³p.
Kuki Pau, Tymczasowi

31 maja odbył się w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji odbył się koncert dwóch lokalnych
zespołów.

Po raz pierwszy na deskach sce-
nicznych tutejszego Ośrodka pojawił
się zespół Tymczasowi grający muzy-
kę Blues, Rock. Członkowie zespołu
pochodzą z Górna i Kamienia. Tymcza-
sowi odnoszą już pierwsze sukcesy.
W roku 2010 zespół otrzymał nagrodę

uczęszczające na
zajęcia plastyczne
wręczyły mamom
własnoręcznie wy-
konane laurki. Wszy-
scy uczestnicy im-
prezy częstowali się
ciastkami, a ponad-
to dzieci z kółek
otrzymały batonik
i soczek.

Mamy nadzieję,
że czas spędzony
razem z dziećmi był

w konkursie „Młodzi Realizują Marze-
nia VI”. Do ważniejszych wydarzeń
z życia zespołu należał występ jako su-
port przed zespołem „Dżem”. Chłopcy
z zespołu grali również podczas koncer-
tów, które gościły takie gwiazdy polskiej
sceny muzycznej jak Czerwone Gitary,
Brown, One Gain, Blenders. W tym roku
zespół nagrał swoją debiutancką płytę
pt. „Bliżej Was”. Warto wspomnieć, że
28 kwietnia br. Tymczasowi wygrali kon-
kurs „Out of underground”.

Na zakończenie wystąpił zespół
Kuki Pau, o którym w Sokołowie chyba
każdy słyszał. Powstał on na bazie so-
kołowskiego zespołu Wolfgang. Kuki

Pau, grający
muzykę rag-
gae i ska, nadal
się rozwija

i odnosi coraz większe sukcesy.
Świadczą o tym nagrody, które zdoby-
wa oraz koncerty, na jakich gości ze-
spół (m.in. Festiwal Regge w Ostródzie,
Cieszanów Roc Festiwal, udział i wy-
różnienie dla wokalistki w Szansie na
Sukces – edycja z zespołem „Dżem”).

Zespołom życzymy dalszych sukce-
sów i już dziś zapraszamy na Dni So-
kołowa gdzie będzie można usłyszeć
zespół Tymczasowi. Organizatorem
koncertu był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp., który składa serdeczne podzięko-
wania p. Kazimierzowi Smolakowi – Wi-
ceprezesowi Zakładu Mięsnego „Smak
Górno” za dobre serce i udzieloną po-
moc.

Marek Kida

Zespó³ Kuki Pau

„Dziêkujemy wszystkim zgromadzonym na naszym koncercie
w Domu Kultury w Soko³owie M³p. w dniu 31.05.2012. Serdeczne
podziêkowania sk³adamy panu dyr. Jackowi Piekie³kowi oraz pra-
cownikom MGOKSIR za pomoc w organizacji koncertu. Szczególne
podziêkowania kierujemy do pana Andrzeja Godka oraz pana Ge-
rarda Godka za realizacjê naszego klipu.” Zespó³ TYMCZASOWI

przyjemny i udany.
Życzymy Mamom jak
najwięcej chwil, w tak
miłej atmosferze.

I n s t r u k t o r z y
MGOKSiR w Sokoło-
wie dziękują wszyst-
kim za udział w im-
prezie, życząc
wszystkiego najlep-
szego naszym kocha-
nym podopiecznym
oraz ich Mamom.

Z. Słonina, H. Boho
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„Tworzycie wiedzę i historię
o Małych Ojczyznach...”

Mirosław Karapyta

26 maja 2012 r. już po raz dziewiąty odby-
ło się Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Sa-
morządowej w Filii Gminnego Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Świlczy, którego orga-
nizatorami byli: Podkarpackie Stowarzysze-
nie Samorządu Terytorialnego pod patrona-
tem Marszałka Województwa Podkarpackie-
go, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji z/s w Trzcianie. Na Forum przybyli wy-
dawcy i redaktorzy prasy samorządowej z Pod-
karpacia. Całość spotkania prowadził były
długoletni dyrektor WDK w Rzeszowie – Le-
sław Wajs. Ponadto w Forum uczestniczyli:
– Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie
– Zygmunt Nowak – Dyrektor Biura PSST
w Rzeszowie
– Marek Jastrzębski – Dyrektor Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie
– prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Dziekan Wy-
działu Filologicznego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego
– Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego
– Wojciech Wdowik – Wójt Gminy Świlcza
– Wiesław Machowski – Wicewójt Gminy Świl-
cza
– Adam Majka – Dyrektor GCKSiR w Trzcianie
– Bogdan Biskup – redaktor czasopism regio-
nalnych
– Czesław Drąg – Kierownik Działu Upo-
wszechniania Sztuki i Współpracy z Samorzą-
dami.

Jak na każdym poprzednim Forum tak i tym
razem wszyscy uczestnicy z niecierpliwością
czekali na wykłady, a w szczególności na wy-
kład prof. Kazimierza Ożoga. Wykład o walo-
rach języka ojczystego i błędach uwłaczają-
cych kulturze języka – wulgaryzmach, skró-
tach i skrótowcach, zapożyczeniach, tworach
językowych – wzbudziły zainteresowanie
i pobudziły do refleksji.

Podczas Forum odbyła się „mała” uroczy-
stość jubileuszowa gminnego kwartalnika
społeczno-kulturalnego „Trzcionka”. Z okazji
mijającego 15-lecia gratulacje, wyrazy uzna-
nia i podziękowania na ręce Redaktor naczel-
nej p. Zofii Dziedzic złożyli Wójt Gminy Świl-
cza Wojciech Wdowik oraz Dyrektor GCKSiR
w Trzcianie Adam Majka.

Na zakończenie Lesław Wajs ogłosił wy-
niki corocznego konkursu dla czasopism sa-
morządowych. Tegoroczny temat dotyczył naj-
lepszych prezentacji walorów turystycznych
„Małych Ojczyzn”. Wyróżnione zostały spo-
śród 25 zgłoszonych do konkursu dwie gaze-
ty: „Wiadomości Brzozowskie” oraz „Kurier
Sokołowski”.

Agata Dec

VI Miêdzynarodowe
Targi ̄ ywnoœci
Ekologicznej

„EKOGALA 2012”

W dniach 25-27 maja 2012 r.
w Regionalnym Centrum Widowi-
skowo-Sportowym w Rzeszowie przy
ul. Podpromie 10, odbyły się VI Mię-
dzynarodowe Targi Żywności Eko-
logicznej „EKOGALA 2012”. Impre-
za połączona była z obchodami Dni
Samorządu Terytorialnego, która
26 maja zgromadziła samorządow-
ców, władze regionu oraz
wielu mieszkańców Pod-
karpacia. Wśród nich zna-
leźli się między innymi
Marszałek Województwa
Podkarpackiego Mirosław
Karapyta, Prezydent Rze-
szowa Tadeusz Ferenc,
Wiceminister Skarbu Pań-
stwa Jan Bury, Przewod-
nicząca Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego
Teresa Kubas – Hul, Czło-
nek Zarządu Wojewódz-
twa Lucjan Kuźniar oraz
Wicewojewoda Alicja Wosik. W Mię-
dzynarodowych Targach wzięl i
udział producenci żywności ekolo-
gicznej oraz stowarzyszenia i firmy
świadczące usługi dla branży eko-
logicznej, jak również jednostki do-
radztwa rolniczego i inne działają-
ce na rzecz rozwoju rolnictwa eko-
logicznego. Oprócz silnej i licznej
grupy wystawców rolnictwa ekolo-
gicznego z Podkarpacia na „EKO-
GALI 2012” zaprezentowały się tak-
że firmy i organizacje ekologiczne
z Francji, Czech, Chorwacji, Rumu-
nii, Niemiec oraz Ukrainy. Najwięk-
szym zainteresowaniem zwiedzają-
cych targi cieszyły się stoiska, na któ-
rych odbywały się pokazy i degusta-
cje zdrowych i ekologicznych wyro-

bów żywnościowych.
Targom towarzyszyły liczne kon-

ferencje naukowe poświęcone pro-
blematyce rynku żywności ekologicz-
nej w Polsce, a także liczne prezen-
tacje i konkursy z nagrodami.

Podczas uroczystości miało miej-
sce wręczenie nagród w ramach kon-
kursu IX Podkarpackiego Forum Lo-
kalnej Prasy Samorządowej, które
było poświęcone zagadnieniom, roli
i kondycji papierowych, lokalnych,
samorządowych gazet i czasopism.
W bieżącym roku konkurs dotyczył
„Najlepszych prezentacji walorów tu-
rystycznych „Małych Ojczyzn”. Powo-
łana przez PSST komisja spośród 25

nadesłanych tytułów, postanowiła
przyznać honorowe wyróżnienia dla
dwóch czasopism:
– „Wiadomości Brzozowskie” –
Brzozowski Miesięcznik Społeczno-
Kulturalny,
– „Kurier Sokołowski” – Pismo
Społeczno-Kulturalne.

Z rąk Marszałka Województwa
Podkarpackiego Mirosława Karapy-
ty wyróżnienie dla naszego czasopi-
sma odebrał Burmistrz Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski Andrzej
Ożóg.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni, iż
nasze czasopismo zostało dostrze-
żone i nagrodzone. Serdecznie dzię-
kujemy!

B. Dąbkowska
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Kolejna Noc Filmowa
na Œwietlicy Wiejskiej
w Nienadówce Górnej

Grudniowa Noc Filmowa bardzo się
spodobała młodzieży i dorosłym. Mło-
dzi ludzie ciągle dopytywali kiedy jest
planowany kolejny taki seans. Mając już
jakieś doświadczenie można było lepiej
zaplanować i zorganizować tą Noc niż
poprzednią. Każdy uczestnik mógł
wnieść swój wkład w planowane wyda-
rzeni, wszystkie pomysły były brane pod
uwagę i starannie analizowane. Opie-
kunowie też mieli już doświadczenie,
oraz mniejsze niż poprzednio obawy,
związane z zachowaniem się młodzie-
ży. Poprzednia tzn. Grudniowa Noc Fil-
mowa pokazała pozytywne strony w za-
chowaniu się młodzieży zwłaszcza gim-
nazjalnej. Gimnazjaliści byli grzeczni
i kulturalni. Każdy niepełnoletni uczest-
nik musiał przynieść z sobą oświadcze-
nie podpisane przez rodziców. W nocy
z 31.03.2012-01.04.2012 na Świetlicy

Wiejskiej w Nienadówce miała miejsce
Noc Filmowa. W sobotę 31 marca około
godziny 20 zaczęli pojawiać się pierwsi
najgorliwsi uczestnicy. Przybyli wcze-
śniej niż inni, aby zająć sobie lepsze
miejsce i jeden z kilku miękkich matera-

cy. Około godziny 21przyszło 24
uczniów i uczennic gimnazjum oraz 25
osób dorosłych ze śpiworami i prowian-
tem. Po godzinie 21:00 nadal docierali
spóźnieni uczestnicy nocnej atrakcji.
Młodzież dorosła podpisała oświadcze-
nia i zapoznała się z regulaminem tuż
przed rozpoczęciem seansu. Seans miał

Wystêp zespo³ów
tanecznych z ZS nr 2

w Nienadówce na
przegl¹dzie tanecznym

w G³ogowie M³p.

W dniach 18 i 19 kwietnia 2012 r.
w Głogowie Małopolskim odbył się
VI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Form Tanecznych
„Pierwsze Kroki”. Przegląd ma na celu
popularyzację tańca wśród dzieci i mło-
dzieży, wymianę pomysłów i doświad-
czeń w zakresie pracy z zespołami ta-
necznymi oraz rozwijanie wraż-
liwości estetycznej młodzieży
poprzez bezpośredni kontakt
z muzyką i tańcem.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp. reprezentowały na tej impre-
zie dwa zespoły – Twist i Top Dan-
ce. Obie formacje taneczne
ćwiczą swoje umiejętności w go-
dzinach pracy świetlicy MGOKSiR
przy Zespole Szkół nr 2 Niena-
dówce, prowadzonej przez panią
Jolantę Łosak. Choreografem
obydwu zespołów jest pani Magdalena
Macek a grupy składają się kolejno
z 9 i 14 osób. Zespół Twist tworzą: Karo-
lina Niemiec, Agnieszka Guzy, Natalia
Szynal, Paulina Baran, Natalia Putyło,
Jagoda Ożóg, Natalia Wójcik, Klaudia
Zdeb i Izabela Dudek. W skład formacji
Top Dance wchodzą: Izabela Nowak,

miejsce na sali gimnastycznej. Przez
całą noc, do godz. 7 00 rano były wy-
świetlane filmy. W przeciwieństwie do
gimnazjalistów dorośli mogli opuścić se-
ans w każdej chwili, dlatego też trwała
rotacja osób dorosłych. Na korytarzu

młodzież miała do dys-
pozycji czajnik gdzie
mogli przygotować so-
bie herbatę lub kawę.
Jeden z uczestników
przyniósł maszynkę do
popkornu. Niektórych
zmorzył sen, ale więk-
szość wytrwała do koń-
ca. Po kilkunastominu-
towym porządkowaniu
sali gimnastycznej i ko-
rytarza wróciliśmy do

domów. Najwytrwalsi udali się prosto do
kościoła na Mszę Św.

Z niecierpliwością czekamy na na-
stępną Noc Filmową i mamy nadzieję,
iż tego typu projekcje będą odbywać się
cyklicznie w Naszej Świetlicy.

J. Łosak

Martyna Cyrek, Klaudia Jękot, Katarzy-
na Krzyśko, Gabriela Krzyśko, Karolina
Ożóg, Klaudia Ożóg, Sylwia Ożóg, Ga-
briela Ożóg, Kacper Putyło, Dominika
Nędza, Paulina Niemiec, Agnieszka
Wójcik oraz Wioletta Niemiec.

Zespoły Top Dance i Twist wystąpiły
podczas przeglądu w II kategorii wieko-
wej, obejmującej przedział 10 do 15 lat.
Łącznie na scenie zaprezentowało się
30 formacji tanecznych. Były to zespoły
show-dance, tańca nowoczesnego,
współczesnego, disco, towarzyskiego
i estradowego. Profesjonalne jury wyło-
niło laureatów I, II i III miejsca, przyzna-
jąc im statuetki oraz nagrody finanso-
we. Kryteriami oceny były: dobór reper-
tuaru i technika wykonania, opracowa-

nie choreograficzne, dobór muzyki, do-
bór i estetyka kostiumów a także ogólny
wizerunek sceniczny.

Zespół Twist zaprezentował 8 minu-
towy mix muzyczny, składający się
z ośmiu różnych utworów, utrzymanych
w klimacie hip hop i dance. Stroje odda-
wały charakter muzyki. Cześć dziew-

czyn, wystylizowana na grupę kobiecą,
wykonywała ewolucje na krzesłach i pre-
zentowała subtelniejsze w formie cho-
reografie, natomiast pozostała część
reprezentowała kulturę hip hop w styli-
zacji męskiej i tańczyła do mocniejsze-
go brzmienia. Wejścia na scenę każdej
z grup przeplatały się, tworząc mix.

Zespół Top Dance przedstawił układ
taneczny do 3 minutowego utworu dan-
ce, utrzymanego w pogodnym brzmie-
niu. Wszyscy tancerze ubrani byli
w barwne stroje i pomiędzy krokami
umieszczonymi w choreografii wykony-
wali różnorodne figury taneczne, m.in.
podnoszenia.

Po zakończonym przeglądzie
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-

my i pozowali do
wspólnego zdjęcia.
Udział w głogowskim
przeglądzie był dla
wszystkich tańczących
dzieci nagrodą za cier-
pliwość i systematycz-
ność w dążeniu do roz-
wijania swoich możli-
wości tanecznych, po-
kazał korzyści płynące
z pracy w zespole,
umożliwił zaprezento-
wanie swojej pracy

szerszej grupie odbiorców a także po-
zwolił ocenić własny występ na tle in-
nych tańczących zespołów.

Wszystkim tańczącym gratuluję uda-
nego występu, dziękuję za wkład wnie-
siony w przygotowanie choreografii
i miłą współpracę.

Magdalena Macek
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Hasłem tegorocznej edycji konkur-
su było: „Błękit Mórz i Oceanów”.

Na konkurs wpłynęło ogółem 339
prac plastycznych wykonanych różnymi
technikami, w trzech kategoriach wieko-
wych: 6-9 lat, 10-12 lat i 13-19 lat, z 30
placówek oświatowo-kulturalnych po-
wiatu rzeszowskiego.

16 kwietnia Komisja Artystyczna
w składzie – przewodnicząca Joanna
Boćkowska-Cisek, artysta plastyk oraz
dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej i Hele-
na Woźniak z Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor” – dokonała przeglądu
wszystkich prac i postanowiła przyznać
37 osobom nagrody i wyróżnienia, bio-
rąc pod uwagę wartości plastyczne oraz
czytelne przesłanie hasła konkursu.

W I kategorii wiekowej przyznano
dwie I Nagrody, dwie II Nagrody, cztery
III Nagrody i sześć Wyróżnień:
I NAGRODA
– Wiktoria Wesół, Zespół Szkół w Wy-
sokiej Głogowskiej
– Martyna Ziemba, Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Niechobrzu
II NAGRODA
– Magdalena Kot, MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp.
– Aleksandra Ożóg, Zespół Szkół w Trze-
busce
III NAGRODA
– Amelia Prucnal, Zespół Szkół w So-
kołowie Młp.
– Dagmara Chorzępa, Zespół Szkół
w Trzebusce
– Justyna Zdeb, Zespół Szkół w Głogo-
wie Młp.
– Natalia Naja, MGOKSiR (kółko pla-
styczne w Turzy)
WYRÓŻNIENIA
– Zuzanna Bąk, MGDK w Głogowie Młp.
– Klaudia Członka, MGOKSiR (kółko
plastyczne w Turzy)
– Agnieszka Kwolek, Zespół Szkół
w Sokołowie Młp.
– Magdalena Sosnowska, MGDK w Gło-
gowie Młp.
– Bryan Bieniek, Szkoła Podstawowa
w Błędowej Zgłobieńskiej
– Dawid Pikor, Zespół Szkół w Trzebu-
sce
W II kategorii wiekowej przyznano dwie
I Nagrody, dwie II Nagrody, trzy III Na-
grody i dziewięć Wyróżnień:
I NAGRODA
– Julia Kasiak, Zespół Szkół w Głogo-
wie Młp.
– Karolina Mazur, Zespół Szkół w Gło-

gowie Młp.
II NAGRODA
– Diana Mucha, Zespół Szkół w Głogo-
wie Młp.
– Paulina Wójcik, MGOKSiR w Sokoło-
wie Młp.
III NAGRODA
– Paweł Kwolek, Zespół Szkół w Soko-
łowie Młp.
– Lidia Matwij, Zespół Szkół w Głogo-
wie Młp.
– Julia Lis, Zespół Szkół w Głogowie
Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Patrycja Ostrowska, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Chmielniku
– Aleksandra Boguń, MGOKSiR (kółko
plastyczne w Turzy)
– Paweł Dec, MGOKSiR (kółko plastycz-
ne w Turzy)
– Dominika Borek, Szkoła Podstawo-
wa w Boguchwale
– Dominik Pastuła, Zespół Szkół w Gło-
gowie Młp.
– Maja Kida, Zespół Szkół w Głogowie
Młp.
– Hubert Wojtusik, Zespół Szkół w Gło-
gowie Młp.
– Michał Gut, Zespół Szkół w Sokołowie
Młp.
– Sylwia Kraska, Zespół Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej
W III kategorii wiekowej przyznano
jedną I Nagrodę, dwie II Nagrody, dwie
III Nagrody i dwa Wyróżnienia:
I NAGRODA
– Joanna Diak, Zespół Szkół Technicz-
no-Weterynaryjnych w Trzcianie
II NAGRODA
– Natalia Babiarz, Liceum Ogólnokształ-
cące w Tyczynie
– Roksana Kurcek, Zespół Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
III NAGRODA
– Ewa Pokrzywa, Zespół Szkół w Soko-
łowie Młp.
– Maksymilian Sułuja, Zespół Szkół
w Głogowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Krzysztof Gliwa, Zespół Szkół w Gło-
gowie Młp.
– Sylwia Wiater, Liceum Ogólnokształ-
cące w Tyczynie

Nadesłane na Konkurs prace
w przeważającej większości były bar-
dzo interesujące. Ich poziom artystycz-
ny Komisja ocenia jako bardzo dobry.

Zdarzyły się prace szablonowe, nie-
samodzielnie wykonane, niepoprawnie
zakomponowane, nieestetyczne, po-

siadające różne elementy nietrwale
przyklejone (plastelina, ziarna zbóż,
muszle itp.) oraz takie, które nie odno-
siły się do tematu „Błękit mórz i oce-
anów” lub ich format był niezgodny
z regulaminem.

Nagrodzone i wyróżnione prace ce-
chuje duże zróżnicowanie zarówno pod
względem wybranej przez uczestnika
techniki plastycznej, jak i poziomu ar-
tystycznego. Młodzi twórcy nie szczę-
dzili czasu ani wysiłku na to, aby osta-
teczny efekt ich pracy był satysfakcjo-
nujący nie tylko dla nich samych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym oraz dziękujemy
nauczycielom i instruktorom za przygo-
towanie prac na XII Powiatowy Konkurs
Plastyczny „Ziemia – Nasz Dom”.

24 kwietnia o godz. 11-tej w MGOK-
SiR miało miejsce otwarcie wystawy
pokonkursowej oraz wręczenie laure-
atom konkursu dyplomów i nagród rze-
czowych. W wernisażu wzięli udział na-
grodzeni i wyróżnieni wraz z opieku-
nami, a także członkowie Jury – dr Bar-
tosz Walicki, Joanna Boćkowska-Ci-
sek, Helena Woźniak oraz Organiza-
torzy – dyrektor MGOKSiR Jacek Pie-
kiełek i instruktor plastyki Henryka
Boho.

Dyrektor Jacek Piekiełek powitał ze-
branych gości oraz otworzył wystawę
pokonkursową, na którą złożyło się 37
prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz
36 prac zakwalifikowanych na wysta-
wę.

Protokół z obrad Komisji Artystycz-
nej odczytała jej przewodnicząca, Jo-
anna Boćkowska-Cisek. Laureatom
Konkursu zostały wręczone dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Starostę Rzeszowskiego, Józefa Jo-
dłowskiego oraz MGOKSiR. Podzięko-
wania za zaangażowanie i pracę wło-
żoną w przygotowanie podopiecznych
– laureatów – do XII Powiatowego Kon-
kursu Plastycznego „ZIEMIA – NASZ
DOM” otrzymali nauczyciele i instruk-
torzy. Od Organizatora podziękowania
otrzymali również członkowie Jury.

Na koniec uroczystości wykonano
na pamiątkę wspólne zdjęcie, zwiedza-
no wystawę oraz częstowano się przy-
gotowanymi przez Organizatora słody-
czami i napojami.

Wystawa pokonkursowa trwała do
21 maja 2012 roku.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

XII POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŒCI PLASTYCZNEJ
DZIECI I M£ODZIE¯Y „ZIEMIA – NASZ DOM”

pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
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Komisja Artystyczna przy pracy...

Dyrektor Jacek Piekie³ek wita goœci i otwiera wystawê pokonkursow¹.

Na wystawie...

Uczestnicy wernisa¿u.

Zwiedzanie wystawy.

Wrêczanie podziêkowañ nauczycielom.

Odbiór nagród i dyplomów.Przewodnicz¹ca Komisji odczytuje protokó³.
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NASZE SUKCESY

Kó³ko plastyczne w Soko³owie

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonują prace o róż-
nej tematyce, dowolnymi technikami – malują farbami, rysują
kredkami i pastelami, wykonują kolaże, wydrapywanki, grafi-
kę. Tematy swych prac czerpią z natury, przyrody, otaczające-
go ich środowiska i oczywiście z bogatej dziecięcej wyobraź-
ni. Wykonywane prace często związane są z konkursami pla-
stycznymi organizowanymi przez MGOKSiR oraz inne insty-
tucje oświatowo-kulturalne. Od lutego młodsze i starsze dzie-
ci zaczęły tworzyć prace na XII Powiatowy Konkurs Twórczo-
ści Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ZIEMIA – NASZ DOM. Błę-
kit Mórz i Oceanów”, organizowany przez MGOKSiR pod pa-
tronatem Starosty Rzeszowskiego oraz na II Konkurs pod ha-
słem „Kapliczka mojej okolicy”, organizowany przez Miejską
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie pod honorowym
patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
O pierwszym konkursie piszemy w osobnym artykule na str. 56.
Dodać można tylko, że na zajęciach dzieci wykonały kilka-
dziesiąt kolaży i prac rysunkowych na temat życia w środowi-
sku wodnym naszej planety, mając na uwadze dbałość o czy-
stość wód oraz ochronę fauny i flory mórz i oceanów Ziemi.

Celem konkursu „Kapliczka mojej okolicy” było udoku-
mentowanie i popularyzacja zabytków kultury materialnej Pod-
karpacia oraz krzewienie miłości do „Małej Ojczyzny”. Uczest-
nicy zajęć plastycznych rysowali i malowali kapliczki i przy-
drożne krzyże, figury świętych, kapliczki nadrzewne – znaj-
dujące się na terenie gminy i miasta Sokołów. Starsze dzieci

malowały obrazki na szkle i na kartonie, również rysowały
pastelami suchymi i olejnymi; młodsze przede wszystkim
wykonywały obrazki kredkami lub pastelami. Na konkurs zo-
stało złożonych kilkadziesiąt prac. Wśród nagrodzonych i wy-
różnionych w konkursie byli: w kategorii dzieci młodszych
6-9 lat – Natalia Maruszak (II nagroda), Agnieszka Ożóg

(II nagroda), Kacper Kustra (wyróżnienie); w kategorii dzieci
starszych (10-12 lat) – Katarzyna Kraska (I nagroda), Marta
Nykiel (I nagroda), Marcjanna Słonina (I nagroda), Paulina
Osiniak (II nagroda).

29 maja w sali klubowej MGOKSiR miało miejsce otwarcie
wystawy pokonkursowej i uroczyste wręczenie nagród i dy-
plomów laureatom konkursu. Wystawa w Ośrodku Kultury
trwać będzie do 20 czerwca, a potem – do końca sierpnia –
w sokołowskiej bibliotece.

Kó³ko plastyczne w Turzy

Również na zajęciach kółka plastycznego w Turzy dzieci
przygotowywały prace na oba konkursy. Tutaj także uczestni-
cy zajęć malowali kapliczki i krzyże temperami na szkle, pa-
stelami suchymi na kartonie oraz wykonywali barwne kolaże
na temat „Błękit Mórz i Oceanów”. W konkursie „Ziemia –
Nasz Dom” nagrodzono i wyróżniono 4 osoby. W I kat. wieko-
wej 6-9 lat III nagrodę zdobyła Natalia Naja, a wyróżnienie –
Klaudia Członka. Wyróżnienia w II kat. wiekowej 10-12 lat
otrzymali: Aleksandra Boguń i Paweł Dec.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „Kaplicz-
ka mojej okolicy” byli (w kategorii dzieci starszych 10-12 lat) –

Agnieszka O¿óg rysuje ka-
pliczkê œw. Onufrego.

Kasia Kraska maluje nadrzewn¹
kapliczkê z turzañskiego lasu.

Nagrodzone dzieci z kó³ka plastycznego na wernisa¿u wystawy
„Kapliczka mojej okolicy” – 29 maja 2012. Stoj¹ od lewej: Agniesz-
ka O¿óg, Paulina Osiniak, Kacper Kustra, Kasia Kraska i Marta
Nykiel.

Dzieci wykonuj¹ kola¿e z kolorowego papieru.

Maja S³onina i Oliwia Sadowy wykonuj¹
kola¿e na konkurs „Ziemia – Nasz Dom”.

Madzia Kot, zdo-
bywczyni II nagro-
dy w kat. wiek.
6-9 lat – podczas
wernisa¿u w dniu
24 kwietnia 2012.
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Barbara Dec (I nagroda), Dominika Chorzępa (II nagroda),
Alicja Maziarz (II nagroda), Aleksandra Boguń (III nagroda)
i Paweł Dec (III nagroda).

Klub Twórców Sztuki „ART-dekor”

Podobnie jak dzieci i młodzież z kółek plastycznych – człon-
kowie Klubu „ART-dekor” również biorą udział w konkursach
i wystawach. Na zajęciach klubowych panie nauczyły się tech-

Nagrodzone dzieci z kó³ka plastycznego na wernisa¿u wystawy
„Kapliczka mojej okolicy” – 29 maja 2012. Stoj¹ od lewej: Ola
Boguñ, Ala Maziarz, Dominika Chorzêpa, Basia Dec i Pawe³ Dec.

Przygotowywanie prac na konkurs „Kapliczka mojej okolicy”.

Panie „filcuj¹” wielkanocne jaja.

Laureatki konkursu „Pisanka Wielkanocna” – cz³onkinie KTS
„ART-dekor” na wernisa¿u 29 marca 2012 roku. Stoj¹ od lewej:
Jolanta Szczygie³, Marzena Jab³oñska, Ma³gorzata Kula, Dorota
Pokrzywa (z ty³u), Izabela Kurcek, Bo¿ena Mro¿kiewicz (z ty³u),
Ma³gorzata Kwolek, Halina Piek³o, Danuta Olszowy, Wies³awa
Pa³ka, Krystyna Rzucid³o, Zofia Piersiak i Stanis³awa Dyla.

Justyna Krudysz i Henryka
Boho – z nagrodami i dyplo-
mami.

Natalia i Klaudia na wystawie pokonkursowej – 24 kwietnia 2012.

niki filcowania na sucho i wykonały piękne pisanki na I Po-
wiatowy Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”. Wśród
nagrodzonych (w kat. osób dorosłych) były: – Bożena Mroż-
kiewicz, Helena Woźniak, Zofia Piersiak, Stanisława Dyla,
Danuta Olszowy, Izabela Kurcek, Małgorzata Kula, Małgo-
rzata Kwolek i Wiesława Pałka. O konkursie – otwarciu wy-
stawy i wręczaniu nagród – pisaliśmy w poprzednim numerze
Kuriera.

W kwietniu Justyna Krudysz z Sokołowa wykonywała pra-
ce na Konkurs plastyczny na ilustracje do wybranego frag-
mentu „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Konkurs organizo-
wał Miejski Dom Kultury w Kol-
buszowej. Mogła w nim wziąć
udział młodzież gimnazjów
i szkół średnich. Każdy z uczest-
ników mógł zilustrować dowol-
ny fragment poematu – historię
przedstawiającą trzy kolejno
występujące wydarzenia. Tech-
nika wykonywanych prac to ry-
sunek tuszem i akwarela, nato-
miast format prac – A5.

Justyna wykonała trzy ilu-
stracje do Księgi Trzeciej „Umi-
zgi” – fragmentu opisującego
grzybobranie. Jury oceniło na-
desłane prace i przyznało Justy-
nie II Nagrodę w II kategorii wie-
kowej (szkoły średnie).
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Podczas obchodów Dni
Kolbuszowej, w dniu 3 maja
miała miejsce „Biesiada
u Adama – Z Panem Tade-
uszem i bigosem staropol-
skim”. Impreza odbywała się
na ulicy Mickiewicza w Kolbu-
szowej. W programie było
między innymi – Jarmark rze-
miosła i rękodzieła, Bieg ulicz-
ny, Konkurs staropolskich
smaków, Występy zespołów
i kapel ludowych, a także Fi-
nały Konkursów o Panu Tade-
uszu, gdzie jednym z nich był
Finał Konkursu plastycznego.
Członkinie Klubu Twórców

Sztuki w osobach: Justyna Krudysz, Helena Woźniak i prowa-
dząca Klub Henryka Boho, wzięły udział w imprezie – wystawie
pokonkursowej. Justyna odebrała dyplom oraz nagrody: rze-
czową i pieniężną, a instruktor Henryka Boho – dyplom-podzię-
kowanie za przygotowanie Justyny do konkursu.

Na konkurs „Kapliczka mojej okolicy” prace przygotowy-
wały i osoby dorosłe, i młodzież. Wśród prac były piękne pa-
stele, rysunki, obrazki malowane na szkle, na kartonie oraz
olej na płótnie. Ten ostatni wykonany został przez Grzegorza
Szota z Turzy, przedstawiający złamany przydrożny krzyż
z „sokołowskich pól”. Panie Małgorzata Kula, Helena Woź-
niak i Małgorzata Cisek namalowały obrazy na szkle: „czer-
woną” kapliczkę, nieistniejącą już, legendarną kapliczkę św.
Jana Nepomucena z Koziego Rynku i kapliczkę nadrzewną
z turzańskiego lasu. Młodzież również malowała kapliczki na
szkle – Justyna Krudysz i Marysia Cisek – kapliczkę z ulicy
Akacjowej i kapliczkę z Wólki Sokołowskiej (Marysia naryso-
wała jeszcze ołówkiem kapliczkę z ul. Akacjowej). Ponadto
wykonane zostały kapliczki i krzyże pastelami olejnymi, suchy-
mi, ołówkiem, węglem, piórkiem i temperami. Kasia Kochań-

0128.jpg – Wystawa pokonkursowa.

ska wykonała trzy prace przedstawiające kapliczki nadrzew-
ne z turzańskiego lasu, każdą w innej technice – pastele (su-
cha i olejna) oraz temperą na kartonie. Ania Cisek i Monika
Kwolek oraz pani Małgorzata Kwolek pastelami olejnymi na-
malowały: kapliczkę z Trzebuski, przydrożny krzyż z Sokołowa
i kapliczkę św. Jana Nepomucena z Nienadówki. Pani Jolanta
Szczygieł narysowała piórkiem „krzyż pod lipami” z Sokoło-
wa, Helena Woźniak węglem – krzyż przydrożny z Sokołowa,
a Małgorzata Kula pastelami suchymi – krzyż znajdujący się

w turzańskim lesie, niedaleko grobu pomordowanych przez
NKWD. Wszyscy wymienieni zdobyli nagrody.

Gratulujemy wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym!
Życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć w twórczej pracy!

(mgoksir)
Fot. H. Boho, B. Walicki, H. Woźniak

Na wernisa¿u wystawy „Kapliczka mojej okolicy” – 29 maja 2012.
Stoj¹ od lewej: Marysia Cisek, Ania Cisek, Monika Kwolek, Hele-
na WoŸniak, Ma³gorzata Kwolek, Alina Szczygie³, z ty³u – Ma³-
gorzata Cisek i Jolanta Szczygie³, Ma³gorzata Kula, Grzegorz
Szot i instruktor plastyki Henryka Boho.

Wykonywanie prac na konkurs „Kapliczka mojej okolicy”.

Ilustracje do „Pana Tadeusza” wykonane przez Justynê.
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Tegoroczne przesłuchania oceniała
powołana przez organizatorów Komi-
sja w składzie: przewodnicząca – pani
Anna Wójcikiewicz Prezes Fundacji
Wspierania Edukacj i  Artystycznej
i nauczyciel Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Sokołowie Młp. oraz
członkowie: ks. Zbigniew Kraska były
wikariusz w Parafii Sokołów Młp. i pani
Honorata Kiwała nauczyciel Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w So-
kołowie Młp.

Komisja po przesłuchaniu 20 pre-
zentacji wykonanych przez solistów,
duety i zespoły wokalne z 11 instytucji
oświatowo-kulturalnych reprezentują-
cych gminy: Dynów, Tyczyn, Chmiel-
nik, Świlcza, Cmolas oraz Sokołów
Młp. w czterech kategoriach wieko-
wych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15
lat biorąc pod uwagę: dobór repertu-
aru, technikę wokalną, aranżację utwo-
rów oraz wyraz artystyczny prezenta-
cji postanowiła przyznać nagrody
i wyróżnienia:

I kategoria wiekowa (4-6 lat) na-
gród i wyróżnień nie przyznano

II kategoria wiekowa (7-9 lat) na-
gród nie przyznano, wyróżnienie dla
zespołu wokalnego ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Chmielniku za utwory
„Wybrał Cię Bóg” i „Dzięki Ci, Panie”

III kategoria wiekowa (10-12 lat)
I nagrody nie przyznano, II nagroda dla
Moniki Wójcik z Zespołu Szkół w Trzę-
sówce za utwory „Dobra Matko” i „Gdy
serce Twoje”, III nagroda dla Sary Cze-
kaj ze Szkoły Podstawowej w Maty-
sówce za utwory „Tylko mnie prowadź”
i „Barka”, wyróżnienie dla zespołu wo-
kalnego ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Górnie za utwory: Na drugi brzeg”
i „Przebaczone winy, darowane długi”.

IV kategoria wiekowa (13-15 lat)
I nagroda dla zespołu wokalnego „Mło-
dy Duch” z Górna za utwory „Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi” i „Panie, my
Twoje dzieci”, II nagroda dla kapeli
„Mała Olsza” z Gminnego Centrum
Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcia-
nie za utwory „Gdy klęczę przed Tobą”
i „Ave Divino Fior”, III nagroda dla Ka-
roliny Szpak z Zespołu Szkół nr 4
w Pawłokomie za utworu „Modlitwa”
i „W cieniu Twoich rąk”, wyróżnienia
nie przyznano.

Zdobywcy nagród
I – III zostali nominowa-
ni do Finału Przeglądu,
który odbył się 19 maja
2012 roku w Niżańskim
Centrum Kultury.

Wszyscy uczestnicy
Przeglądu otrzymali za
miejsca I – III dyplom
i nagrody, pozostali wy-
różnienia i dyplomy za
udział w Przeglądzie,
gorący posiłek oraz na-
poje.

Agata Dec

„Chcê œpiewaæ Panu...”

10 maja br. śpiew i muzyka wypełniły salę widowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. podczas przesłuchań konkursowych IX Międzygminnego
Dziecięcego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „Chcę śpiewać Panu...” pod patronatem
Starosty Rzeszowskiego.

Fot. H. Boho
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14 kwietnia br. na hali sportowej Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II odbył się
IV Powiatowy Wiosenny Turniej Badmin-
tona pod Patronatem Starosty Rzeszow-
skiego.

Na 4 boiskach rywalizowało 48 za-
wodniczek i zawodników reprezentują-
cych: Gmine Sokołów Młp. (Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Ze-
spół Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie,
Uczniowski Klub Sportowy w Trzebusce)
oraz Gminy Trzebownisko i Głogów Młp.

Uroczystego otwarcia o godzinie
10:00 dokonał Tadeusz Bazan – Sędzia
Główny który podczas otwarcia Turnie-
ju omówił regulamin oraz zasady roz-
grywek. Mecze rozgrywane były w sys-
temie grupowo – pucharowym.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:
I kategoria wiekowa (ur. w 1999 i młod-
sze/si) Dziewczynki: 1. Kiełb Gabriela,
2.Kozioł Łucja, 3. Kuca Jagoda, 4. Rze-
szutek Zuzanna. Chłopcy: 1. Soboń
Bartosz, 2. Stec Łukasz, 3. Pokrzywa
Zbigniew, 4. Wilk Patryk.
II kategoria wiekowa (ur. 1998 – 1994)
Dziewczęta: 1. Zając Paulina, 2. Jacek
Gabriela, 3. Gałgan Kornelia, 4. Bazan
Karolina. Chłopcy: 1. Cynkier Cezary,
2. Koc Filip, 3. Smółka Albert, 4. Konefał
Damian.
III kategoria wiekowa (ur. w 1993 i star-
si) Mężczyźni: 1. Kościółek Łukasz, 2.
Koziarz Zbigniew, 3. Wołcz Janusz, 4.
Nizioł Tomasz.

Nagrody wręczyli Tadeusz Bazan
oraz piszący te słowa. Wszyscy uczest-
nicy Turnieju wraz z osobami towarzy-
szącymi otrzymali gorący posiłek, napoje
zimne i gorące, zawodniczki i zawodni-
cy za zajęcie I miejsca otrzymali oko-
licznościowe puchary wraz z grawerką,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe; II – IV
miejsce – okolicznościowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji składa serdeczne
podziękowania za udzielenie wsparcia
finansowo-organizacyjnego dla: Józe-
fa Jodłowskiego – Starosty Rzeszow-
skiego, Andrzeja Ożoga – Burmistrza
Gminy i Miasta, Grażyny Majki – Dyrek-
tora Zespołu Szkól im. J. Pawła II w So-
kołowie Młp.

Jacek Piekiełek

IV Powiatowy
Wiosenny Turniej

Badmintona
pod Patronatem

Starosty
Rzeszowskiego
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28 kwietnia br. odbył się XI Miejsko-
Gminny Turniej Tenisa Stołowego pod
patronatem Andrzeja Pasierba – Prze-
wodniczącego
Rady Miejskiej
w Sokołowie
Młp. oraz An-
drzeja Ożoga
Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Soko-
łów Młp.

W Turnieju
wzięło udział 67
osób reprezen-
tując Zespół
Szkół z Górna,
WKS „Górno-
via” z Górna,
UKS przy Szko-
le Podstawowej
z Górna, Zespół Szkół nr 2 w Nienadów-
ce, Zespół Szkół z Trzebuski, UKS „Her-
kules” z Trzebuski, Zespół Szkół z So-
kołowa Młp. oraz Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko-

łowie Młp. uroczystego otwarcia doko-
nali Andrzej Godek – Radny Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp. – sędzia główny
Turnieju oraz Edward Buczak – Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Trzebusce. Rywali-
zowano na 12 stołach. Wyniki w po-
szczególnych kategoriach:
I kategorie wiekowa (do 13 lat):
Dziewczęta – 1. Martyna Godek, 2. Pa-
trycja Perlak
Chłopcy – 1. Mateusz Krawiec, 2. Kon-
rad Kustra, 3. Damian Wąsik, 4. Krzysz-
tof Kołodziej
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat):
Dziewczęta – 1. Karolina Kasprzyk, 2.

Anna Nowak, 3. Adrianna Kobiernik, 4.
Lidia Pieróg
Chłopcy- 1. Sebastian Miazga, 2. Da-
wid Szponar, 3. Krystian Kołodziej, 4.
Grzegorz Rumak

III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat)
Dziewczęta – 1. Paulina Prucnal
Chłopcy – 1. Patryk Ryba
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat):
Kobiety – 1. Patrycja Prucnal
Mężczyźni – 1. Mateusz Golesz
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat)
Mężczyźni: 1. Bogdan Prucnal, 2.
Edward Buczak
VI kategoria wiekowa (od 56 lat i po-
wyżej)
Mężczyźni: 1. Stanisław Majka
Niepełnosprawni/Ne:
Kobiety – 1. Ewa Cisek, 2. Anita Szeli-
ga, 3. Katarzyna Kochańska, 4. Ewa
Muskus

Zdobywcy miejsc I, II, III, IV reprezen-
towali gminę Sokołów Młp. na Turnieju
Powiatowym, który odbył się 29 kwiet-
nia br. również na obiektach Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali gorący posiłek, napoje
zimne i gorące. Za zajęcie I miejsca
w poszczególnych kategoriach zawod-
nicy otrzymali okolicznościowe statuet-
ki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
II i III miejsca – okolicznościowe dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.
oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w So-
kołowie Młp.za wsparcie finansowo-or-
ganizacyjne.

Jacek Piekiełek

29 kwietnia br. Obiekty Zespołu
Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.
gościły uczestników XI Powiatowego
Wiosennego Turnieju Tenisa Stołowe-
go pod Patronatem Starosty Rzeszow-
skiego Józefa Jodłowskiego. W Turnie-
ju na 12 stołach rywalizowało 78 zawod-
niczek i zawodników reprezentujących
5 Gmin Powiatu Rzeszowskiego: Kra-
sne, Kamień, Głogów Młp., Grodzisko
Dolne, Trzebownisko, Sokołów Młp. oraz
Gmina Grodzisko Dolne.

Uroczystego otwarcia Turnieju doko-
nał Sędzia Główny Turnieju Andrzej
Godek – Radny Rady Miejskiej w Soko-
łowie Młp.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach przedstawiają się następująco:
I kategoria wiekowa (do 13 lat) Dziew-
częta: 1. Godek Martyna, 2. Perlak Pa-
trycja, Chłopcy: 1. Krawiec Mateusz, 2.
Wąsik Damian, 3. Kołodziej Krzysztof
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat)
Dziewczęta: 1. Pieróg Lidia, 2. Kasprzyk

Karolina, 3. Nowak Anna. Chłopcy: 1.
Jaskuła Piotr, 2. Miazga Sebastian, 3.
Kołodziej Krystian.
III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat)
Dziewczęta: 1. Prucnal Paulina, 2. Pier-
siak Magdalena, 3. Flis Monika Chłop-
cy: 1. Piekło Szymon, 2. Chwajoł Daniel
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat)
Kobiety: 1. Prucnal Patrycja Mężczyź-
ni: 1. Mazera Adrian, 2. Piersiak Paweł,
3. Czerwonka Paweł.
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat)
Kobiety: 1. Kopeć Genowefa, 2. Godek
Halina, 3.Staniec Marta, Mężczyźni:
1.Wilk Andrzej, 2. Dudzik Władysław, 3.
Prucnal Bogdan.
VI kategoria wiekowa (56 lat i powy-
żej) Mężczyźni: 1.Bandelak Wojciech,
2. Pasierb Kazimierz, 3. Majka Stanisław.
Niepełnosprawne/i Kobiety: 1. Szewc
Iwona, 2. Cisek Ewa, 3. Koc Katarzyna,
Mężczyźni: 1.Młynarczyk Rafał, 2. Mły-
narczyk Dariusz, 3. Chmielowski Stani-
sław.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzy-
mali gorący posiłek, napoje zimne i go-
rące. Za zajęcie I miejsc zawodnicy
otrzymali okolicznościowe puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe; za II – III
miejsca – dyplomy oraz nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej
Godek oraz piszący te słowa. Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji składa serdeczne podziękowania
Staroście Rzeszowskiemu, Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta oraz Dyrektorowi Ze-
społu Szkól im. J. Pawła II w Sokołowie
Młp.za udzielenie wsparcia finansowo-
organizacyjnego. Zdobywcy I i II miej-
sca w poszczególnych kategoriach wie-
kowych oraz niepełnosprawni ruchowo
mogących grać stojąc bez ograniczeń
wiekowych będą reprezentować Powiat
Rzeszowski na XIII Podkarpackiej Olim-
piadzie Tenisa Stołowego Łańcut 2012,
która odbędzie się 17 czerwca br. w hali
MOSiR-u w Łańcucie

Jacek Piekiełek

Wiosenny Turniej
Tenisa Sto³owego
eliminacje do XIII

Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa

Sto³owego

XI POWIATOWY WIOSENNY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego
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9 maja br. odbył się na obiektach
Zespołu Szkół w Trzebusce X Powiato-
wy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
i Chłopców im. M. Wielgusa (rocznik
2001 i młodsi). Uroczystego otwarcia do-
konał Edward Buczak Dyrektor Zespołu

„Sportowa
majówka”
Soko³ów M³p.

2 V 2012 r.

Drugiego maja na miejscowym
boisku ORLIK przy ul. Sportowej ro-
zegrany został Amatorski turniej piłki
siatkowej zespołów trzyosobowych.
Pomimo zmiennej pogody oraz dłu-
giego weekendu majowego do tur-
nieju zgłosiło się cztery zespoły.
W wyniku sportowej rywalizacji naj-
lepsi okazali się chłopcy z drużyny
JOKER w składzie: Winiarski Bartek,
Grochala Piotr oraz Ożóg Przemek.
Wygrana drużyna otrzymała puchar
natomiast pozostałe zespoły pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. Wszystkim zawodnikom dzięku-
jemy za udział w turnieju i zaprasza-
my serdecznie na kolejne edycje!!!

Ze sportowym pozdrowieniem
animatorzy ORLIKA

Tomasz Nizioł
Bogusław Rybak

Szkól w Trzebusce. Turniej sędziowali
Sebastian Godek oraz Michał Chmiel re-
prezentujący Kolegium Sędziów Pod-
okręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie. Opie-
kę medyczną pełnił ratownik medyczny
Grzegorz Pietrzak.

W dniu 7 maja br. obiekty Zespołu
Szkół w Trzebusce gościły uczestników
X Miejsko-Gminnego Turnieju Piłki Noż-
nej Dziewcząt i Chłopców „Z Podwórka
na Stadion” o Puchar Tymbarku pod
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga.

Uroczystego otwarcia dokonał
Edward Buczak – Dyrektor Zespołu Szkół
w Trzebusce. Turniej sędziowali: An-
drzej Matejski oraz Janusz Anasychin.
Opiekę medyczną sprawował ratownik
medyczny Grzegorz Pietrzak.

W kategorii dziewcząt zwyciężył Ze-
spół Szkół z Górna wygrywając 2:0 z Ze-
społem Szkół z Trzebosi oraz remisując
0:0 z Zespołem Szkół z Trzebuski; II-gie
miejsce Zespół Szkół z Trzebuski poko-
nując 1:0 Trzeboś; III-cie miejsce Trze-
boś.

Chłopcy rozgrywali Turniej w dwóch
grupach. W grupie pierwszej zwycięstwo
odniósł Zespół Szkół z Górna pokonu-
jąc 7:0 Zespół Szkół z Trzebosi oraz 5:1
Szkołę Podstawową z Sokołowa Młp.;
II-gie miejsce Sokołów Młp. wygrywa-

„Z Podwórka na Stadion”
 o Puchar Tymbarku

Rywalizację w kategorii dziewcząt
wygrała drużyna z Zespołu Szkół w Trze-
busce pokonując 3:0 Zespół Szkół
z Górna. W kategorii chłopców zwycię-
żyła Szkoła Podstawowa z Matysówki
wygrywając po 3:1 z Zespołem Szkół
z Górna oraz ze Szkołą Podstawową
z Kamienia; II-gie miejsce zajęło Górno
pokonując 4:0 Kamień; III-cie miejsce
zdobył Kamień.

Zwycięskie drużyny reprezentowały
Powiat Rzeszowski na Finale Woje-
wódzkim, który odbył się 21 maja br. na
obiektach Fundacji na rzecz Kultury Fi-
zycznej i Sportu w Kolbuszowej.

Uczestnicy Turnieju otrzymali gorą-
cy posiłek, napoje zimne i gorące, a tak-
że okolicznościowe puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe z rąk Grażyny
Pacyny-Tasior Przewodniczącej Komi-
sji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finan-
sów oraz Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp., Edwarda Buczaka –
Dyrektora Zespołu Szkół w Trzebusce
oraz piszącego te słowa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania Prezeso-
wi Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszo-
wie, Burmistrzowi Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Trzebusce za udzielenie wsparcia fi-
nansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

jąc 4:0 z Trzebosią; III-cie miejsce zaję-
ła Trzeboś.

I-sze miejsce w drugiej grupie uzy-
skał Zespół Szkół z Trzebuski pokonu-
jąc po 1:0 Szkołę Podstawową nr 2
z Nienadówki oraz Szkołę Podstawową
nr 3 z Trzebosi; II-gie miejsce Nienadów-
ka remisując 0:0 z Trzebosią; III-cie miej-
sce zajęła Trzebos.

W meczu o III-cie miejsce Sokołów
Młp. pokonał Nienadówkę 7:0, nato-
miast Górno zwyciężając 2:0 z Trze-
buską zajęło I-sze miejsce w Turnieju.

Wszyscy uczestnicy otrzymali gorą-
cy posiłek, zimne i gorące napoje. Za
miejsca I – III uczestniczące zespoły
otrzymały okolicznościowe puchary, dy-
plomy oraz piłki nożne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.
oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trze-
busce za udzielenie wsparcia finanso-
wo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

Turniej Pi³ki No¿nej
Dziewcz¹t i Ch³opców

im. M. Wielgusa
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„Z podwórka
na stadion”
W dniach 10-11 maja br. na obiek-

tach Zespołu Szkól w Trzebusce odbył
się X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt i Chłopców „Z podwórka na
stadion” o Puchar Tymbarku pod patro-
natem Józefa Jodłowskiego – Starosty
Rzeszowskiego.

10 maja odbył się Turniej chłopców.
Uroczystego otwarcia dokonał Edward
Buczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Trze-
busce. Zwycięstwo odniosła drużyna
z Zespółu Szkół z Górna wygrywając 4:0
ze Szkołą Podstawową z Lecki oraz 2:1
ze Szkołą Podstawową z Łowiska; II-gie
miejsce Łowisko pokonując 3:0 Leckę;
III-cie miejsce zajęła Lecka.

11 maja odbył się Turniej dziewcząt.
Uroczystego otwarcia dokonał Edward
Buczak. W Turnieju poza klasyfikacją
wystąpiła drużyna z Zespołu Szkół
w Trzebusce pokonując 2:1 Szkołę Pod-
stawową z Kamienia Podlesie oraz uzy-
skała wynik bezbramkowy z Zespołem
Szkół z Górna zdobywając I-sze miej-
sce; II-gie miejsce Górno remisując 0:0
z Kamieniem Podlesie; III-cie miejsce
Kamień Podlesie. W meczu o I-sze miej-
sce Szkoła Podstawowa Kamień Pod-
lesie pokonała 4:1 Zespół Szkół z Gór-
na. Obie drużyny wraz z Zespołem

Szkół z Górna (chłopcy) reprezentowa-
ły Powiat Rzeszowski na Finale Woje-
wódzkim, który odbył się 18 maja br. na
obiektach ZKS „Stal” w Stalowej Woli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali gorą-
cy posiłek, napoje zimne i gorące.

Drużyny za miejsca I – III otrzymały
okolicznościowe puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe (piłki nożne) z rąk
Andrzeja Godka – Radnego Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp., Edwarda Bucza-
ka oraz piszącego te słowa. Sędziami
byli reprezentujący Kolegium Sędziów
Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie

Sebastian Godek oraz Michał Chmiel.
Opiekę medyczną pełnił ratownik me-
dyczny Grzegorz Pietrzak.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. skła-
da serdeczne podziękowania Staroście
Rzeszowskiemu, Prezesowi Podokręgu
Piłki Nożnej w Rzeszowie, Burmistrzowi
Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Dy-
rektorowi Zespołu Szkól w Trzebusce za
udzielenie wsparcia finansowo-organi-
zacyjnego.

Jacek Piekiełek

Od 26 maja do 1 czerwca na obiekcie ORLIK w Sokołowie Młp.
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbyło się
wiele imprez sportowych. Dzieci, młodzież jak również dorośli z gmi-
ny Sokołów uczestniczyli m.in. w różnego rodzaju turniejach piłki
nożnej, piłki siatkowej. Dla najmłodszych animatorzy zorganizowali

gry i zabawy, tory
przeszkód i wiele in-
nych atrakcji. Wszyst-
kim uczestnikom
wręczono pamiątko-
we dyplomy, nagrody
rzeczowe a najlepsi
w sportowej rywaliza-
cji (turniejach) otrzy-
mali wspaniałe pu-
chary ufundowane
przez Burmistrza
Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. W tygodnio-
wej rywalizacji udział
wzięło ponad 200
osób. Już za rok spró-
bujemy pobić fre-
kwencję a przegrani
będą mieli okazję do
rewanżu!!!

Animatorzy ORLIKA

Tomasz Nizioł
Bogusław Rybak

„Sportowa
rywalizacja...”
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Czerwiec w Domu Pomocy Społecz-
nej w Górnie to miesiąc intensywnych
przygotowań do Dnia Kultury Ludowej
pod hasłem „Jak to drzewiej bywało...”
organizowanego przez Stowarzyszenie
na Rzecz Niepełnosprawnych Miesz-
kańców DPS w Górnie, a dofinansowa-
nego z budżetu województwa podkar-
packiego w celu realizacji zadań w za-
kresie kultury.

W założeniu swym dzień ten miał
spełniać te same funkcje, co organizo-
wane każdego roku w naszym Domu
imprezy plenerowe. Początkowo były to
tzw. „Majówki” dobrze zresztą już zna-
ne wszystkim zaprzyjaźnionym z naszym
Domem osobom. Z czasem „Majówka”
przekształciła się w dzień integracyjny
osób niepełnosprawnych, którego celem
było przede wszystkim dostarczenie roz-
rywki mieszkańcom naszej placówki.
Tego roku postanowiliśmy jednak połą-
czyć przyjemne z pożytecznym i do im-
prezy o charakterze wyłącznie rekre-
acyjnym włączyć elementy edukacyjne
i kulturalne. Wiadomo, że kultura wyso-
ka jest często trudna w odbiorze dla
większości osób otoczonych opieką
przez domy pomocy społecznej. Z tego
też powodu wybór padł na kulturę lu-
dową, tak bliską przecież większości
z nas. Ponadto przybliżenie kultury lu-
dowej początku XX wieku pozwala na
poznanie korzeni tutejszej ludności
i wzmocnienie własnej tożsamości oraz
przynależności do danej grupy społecz-
nej.

Ponieważ organizacja tak ważnego
wydarzenia to olbrzymie wyzwanie jak
na skromne możliwości finansowe Sto-
warzyszenia, dlatego też należało po-
zyskać dodatkowe fundusze. Szansą na
zdobycie środków finansowych okazał
się udział w konkursie organizowanym
przez Zarząd Województwa Podkarpac-
kiego pod nazwą „Mecenat Kulturalny”.
Przedmiot konkursu pokrywał się z za-
planowanymi przez członków Stowarzy-
szenia celami, więc nie pozostało nic
innego jak zgłosić w nim swój udział.
W ten oto sposób możliwość realizacji
zaplanowanego zadania stała się jak
najbardziej realna.

Wynik pierwszych przygotowań oka-
zał się zaskakujący już dla samych or-

ganizatorów. Wydawać by się mogło, że
zwłaszcza mieszkańcy Górna powinni
posiadać pewną podstawową wiedzę
dotyczącą choćby samego stroju ludo-
wego Lasowiaków, czyli grupy etnicznej
zamieszkującej niegdyś tutejsze tereny.
Okazało się jednak, że strój lasowiacki
jest u nas często mylony ze strojem rze-
szowskim. Otóż męski strój lasowiacki
to brązowe lub „siwe” spodnie, lniana
koszula i sukmana z brązowego płótna
podczas gdy męski strój rzeszowski
wzorowany był na mundurach wojska
austriackiego skąd jego niebieski kolor
i czerwone podbicie, a także metalowe
błyszczące guziki i kieszenie nakryte trój-
kątną patką. Różnic często nie dostrze-
galiśmy również w strojach kobiecych.
Strój kobiecy z okolic Rzeszowa był
o wiele bogatszy od stroju lasowiackie-
go ze względu na bliskie sąsiedztwo du-
żego miasta i wzorowanie się na stro-
jach mieszczańskich. Natomiast kobie-
cy strój lasowiacki to lniana koszula
z przyramkami zdobiona czarnym lub
czerwonym haftem, podobnie jak i obfi-
cie marszczona spódnica szyta z czte-
rech szerokości płótna. Oczywiście stro-
je różniły się między sobą w zależności
od miejscowości. Aby przybliżyć te róż-
nice uczestnikom naszego spotkania
mieszkańcy Domu Pomocy w Górnie
przygotowali pokaz strojów ludowych
wraz z ich krótkim omówieniem.

Wielu z nas nie zastanawia się rów-
nież nad znaczeniem nazwy „Lasowia-
cy”. Nazwa ta jest wszystkim bardzo
dobrze znana. Niewiele jednak osób
wie, że jest to etnonim, czyli nazwa okre-
ślająca daną grupę etniczną, który utwo-
rzyli sami Lasowiacy, co jest stosunko-
wo rzadkim zjawiskiem na terenie Pol-
ski. Pierwotnie sami nazwali się „Lesio-
kami” ze względu na zamieszkiwane
przez nich puszczańskie tereny. Dopie-
ro w XIX wieku nazwa ta została prze-
kształcona przez etnografów na „Laso-
wiaków”. Jak każda grupa etniczna na
terenie Polski tak i Lasowiacy posiadali
gwarę specyficzną dla danego regionu.
Niewiele osób umie się nią jeszcze po-
sługiwać. Na szczęście w gminie Ka-

mień wciąż pielęgnowane są tradycje
związane z gwarą ludową podczas co-
rocznych spotkań GWARKAM. Uczest-
nicy tych spotkań zgodzili się na przed-
stawienie przygotowanych przez nich
prezentacji, a my mamy nadzieję, iż przy-
czynią się one przede wszystkim do
tego, że wszyscy będziemy wreszcie
dumni z naszego dziedzictwa kultury
regionalnej, bo przecież język, którym
posługuje się dana grupa etniczna sta-
nowi o jej tożsamości.

Założeniem Dnia Kultury Ludowej
było przedstawienie możliwie jak naj-
większej ilości aspektów życia na wsi
początku XX wieku stąd też w progra-
mie zostały przewidziane liczne konkur-
sy dotyczące zwyczajów, prac polo-
wych, czy też twórczości ludowej. Oczy-
wiście osoby, biorące udział w konkur-
sach będą mogły długo je wspominać
dzięki nagrodom dofinansowanym
z budżetu województwa podkarpackie-
go. Ludowy akcent znalazł się również
w jadłospisie, ponieważ wszystkie posił-
ki przygotowane zostały z uwzględnie-
niem tradycyjnych przepisów ludowych.

Już podczas przygotowań do plano-
wanego przez Stowarzyszenie święta
okazało się, że jeden dzień to stanow-
czo za mało, by przedstawić choćby uła-
mek wielowiekowego dorobku folklory-
stycznego naszego regionu. Organiza-
torzy mają jednak nadzieję, że uczest-
nicy tego wydarzenia, zwłaszcza ci naj-
młodsi, zmienią swoje nastawienie do
kultury ludowej, i że dostrzegą jej pięk-
no właśnie w prostocie, a jednocześnie
bogactwie jej przejawów.

Czy się to uda, tego niestety chyba
nigdy się nie dowiemy. Pozostaje jed-
nak mieć nadzieję, że choćby część
z uczestników tego wydarzenia poczuje
dumę na myśl, jak bogate są nasze tra-
dycje.

Na pewno jednak Dzień Kultury Ludo-
wej to wspaniała okazja do przerwania
monotonii codzienności dla mieszkańców
Domu Pomocy w Górnie oraz wszystkich
zaproszonych gości, którym życie nie
szczędziło przykrych doświadczeń.

Joanna Januszewska

„Jak to drzewiej
bywa³o...”

Dzieñ Kultury Ludowej
w Domu Pomocy

Spo³ecznej w Górnie
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Urokliwe, malownicze i przede
wszystkim bezpieczne Góry Świętokrzy-
skie to doskonałe miejsce na ekspresową
weekendową wycieczkę dla całej rodzi-
ny. Jest to dość spory obszar bogaty
w przeróżne atrakcje turystyczne. Do jed-
nych z tych atrakcji od niedawna należy
Kamieniołom Szewce położony w Gmi-
nie Sitkówka – Nowiny. 21 kwietnia br.
został on oficjalnie odda-
ny do użytku turystyczne-
go. Znaleźć to urokliwe
miejsce nie jest trudno,
ponieważ oddalone jest
ono o zaledwie 10 – 15
minut pieszej spokojnej
wędrówki od Jaskini Raj
bardzo łatwym i przyjem-
nym szlakiem. Do same-
go Kamieniołomu docho-
dzimy drogą służącą nie-
gdyś do transportu cen-
nego surowca skalnego; co samo w so-
bie stanowi atrakcję zwłaszcza, że
wzdłuż niej kwitną przylaszczki i zawilce
gajowe. Sam Kamieniołom znajduje się
na świętokrzyskim szlaku archeo-geolo-
gicznym i trasa prowadząca do niego
oznakowana jest tablicami kierunkowy-
mi.

Kamieniołom Szewce – już w poło-
wie XVII wieku zainteresowano się zło-
żami skalnymi w Szewcach. Do lat 60.
XX wieku kamieniołom był eksploatowa-
ny. Między innymi ze skał wydobytych
w tej okolicy powstał cokół Kolumny Zyg-
munta. „Skały jak klawisze fortepianu”
a właściwie warstwy wapienia dewoń-
skiego ułożone pod kątem 45 stopni zwra-
cają szczególną uwagę gdy tylko znajdzie-
my się u stóp tego Kamieniołomu. Na miej-
scu oprócz podziwiania formacji geolo-
gicznych można przyjrzeć się śladom po
technice górniczej wykorzystywanej do
wydobywania skał. Podsumowując Ka-
mieniołom Szewce to pozostałość po in-
gerencji człowieka w środowisko natu-
ralne, które zostało odpowiednio zago-
spodarowane stając się dzisiaj nie lada
gratką dla miłośników geoturystyki.

Miejscowość Szewce wiąże się też
z ciekawym przedsięwzięciem rekon-

strukcji historycznej pt. Marsz Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej. Szlak
prowadzi z krakowskich Oleandrów do
Kielc. Skoro jesteśmy już przy tematyce
historycznej warto nadmienić, iż w Zgór-

sku (Gmina Sitkówka – Nowiny) znajdu-
je się symboliczny grób Aleksandra
Życińskiego pseud. „Wilczur”, którego
życiorys i tragiczne losy jego rodziny
można było poznać w marcu podczas
koncertu Andrzeja Kołakowskiego po-
święconego żołnierzom wyklętym, który
odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie.

Jeżeli ktoś planuje dłuższy pobyt w tym

rejonie warto zastanowić się nad odpo-
wiednim zakwaterowaniem. Gmina Sit-
kówka – Nowiny wychodzi temu zadaniu
naprzeciw oferując bogatą bazę nocle-
gową na każdą kieszeń (w poprzednim
numerze „Kuriera Sokołowskiego” moż-
na znaleźć kupon rabatowy na usługi noc-
legowe w Schronisku Młodzieżowym
„Ventus” w Nowinach – miejsce atrakcyj-
ne ze względu na niską cenę pobytu oraz
usytuowanie w pobliżu kompleksu boisk
sportowych i basenu rekreacyjnego „Per-
ła”. Również to, iż Gmina ta stanowi geo-
logiczne wrota do Gór Świętokrzyskich
przemawia za wybraniem właśnie jej jako
bazę noclegową i wypadową podczas kil-
kudniowego pobytu.

Szczegółowe informacje dot. Kamie-
niołomu Szewce oraz okolicy można uzy-
skać w Punkcie Informacji Turystycznej
zlokalizowanym na parterze Krytej Pły-
walni „Perła” w Nowinach od poniedział-
ku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00; tel.
41 346-52-60, 41 345-96-50 w. 35. Infor-
macji udziela Grzegorz Pabian – prze-
wodnik świętokrzyski PTTK.

Marek Kida

106. sesja PSPL
na terenie Gmi-
ny Sitkówka-No-
winy, 20-22.04.
2012 r.
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Dzisiaj zapuka³ do mego okna las,

by³ spocony i dr¿¹cy, powiedzia³ ¿e

szuka schronienia przed ludŸmi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z sie-
dzibą w Krakowie zorganizowali dla dziennikarzy i redakto-
rów gazet lokalnych z całego kraju 107 sesję terenową
w Katowickich Lasach Państwowych. Tak więc 25 maja br.
przedstawiciele mediów lokalnych, regionalnych oraz ogól-
nopolskich – w sumie 40 osób spotkało się w godzinach po-
rannych w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach gdzie powitał ich Zastępca Dyrektora Bogdan
Gieburowski. Kolejnym punktem wizyty było Nadleśnictwo
w Rudach Raciborskich, gdzie zapoznano się ze stanem lasu
na olbrzymim pożarzysku. Nadleśnictwo to dotknął w 1992 r.

olbrzymi pożar, który pochłonął 4500 ha lasów oraz kolejne
4500 ha w nadleśnictwach sąsiednich: Kędzierzyn i Rudzi-
niec. Pożar ten pozostawił po sobie ranę na wiele dziesiąt-
ków lat. Podczas akcji gaśniczej zginęło wtedy dwóch straża-
ków i podczas tej wizyty dziennikarze złożyli kwiaty na sym-
bolicznych grobach, które znajdują się w miejscu tej tragedii.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom sesji wiele atrak-
cji. Jedną z nich był przelot helikopterem patrolującym teren
Nadleśnictwa w Rudach. Kolejnym punktem zwiedzania była
szkółka kontenerowa w Nędzy, gdzie gospodarze przedsta-
wili nowoczesne technologie w szkółkarstwie leśnym oraz
metody kontrolowanej mikoryzacji sadzonek grzybami sym-
biotycznymi. Następnie wszyscy udali się do Nadleśnictwa
Ustroń na nocleg w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu – Jaszowcu. Następnego

dnia odbyła się konferencja prasowa z dr Kazimierzem
Szablą – Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach. Przedstawił stan lasów na terenie RDLP
oraz ich szczególne znaczenie dla tego najbardziej zurba-
nizowanego regionu w kraju. Zaprezentowano problemy
i sukcesy, które towarzyszą w codziennej trosce o dobrą kon-
dycję lasów na tym terenie, a także formy ich ochrony i dzia-
łalności na rzecz edukacji dzieci, młodzieży oraz społecz-
ności lokalnej. Podczas konferencji Dyrektor podkreślił fakt,
że to właśnie Śląsk jest jednym z najbardziej zielonych re-
gionów Polski bo aż 31,7 proc. Jego terenów to lasy. Rośnie
liczba szkółek leśnych, które dysponują coraz lepszym ma-
teriałem genetycznym potrzebnym do nasadzeń, przywraca
się także lasom ich pierwotnych mieszkańców: żubry i głusz-
ce. Dziennikarze mieli okazje spotkać się i porozmawiać

107. sesja terenowa PSPL
w Katowickich
Lasach Państwowych
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z dr Stanisławem Gorczycą Zastępcą Przewodniczącego Se-
nackiej Komisji Środowiska, który na kilkanaście minut za-
szczycił nas swoja wizytą.

Kolejny luźniejszy punkt programu, to wyjazd wyciągiem
krzesełkowym na Czantorię, gdzie leśnicy zaprezentowali
walory turystyczne i krajobrazowe lasów Nadleśnictwa Ustroń,
spacer ścieżką przyrodniczo-turystyczną. W sobotnie popo-
łudnie dziennikarze odwiedzili Nadleśnictwo Wisła, gdzie
zwiedzili Galerię Adama Małysza, Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej – Dzielcu oraz Karpacki Bank Genów i Wo-
lierową Hodowlę Głuszca na Wyrchczadeczce.

W niedzielę rano wyruszono w drogę powrotna do Katowic,

a po drodze uczestnicy wyjazdu zatrzymali się w Nadleśnictwie
Kobiór gdzie przyjęła nas pani Maria Michalska Zastępca Dy-
rektora RDLP w Katowicach. Zwiedziliśmy Muzeum Zamkowe
w Pszczynie, a na zakończenie Ośrodek Edukacji Ekologicznej
„Pszczyńskie żubry” w Jankowicach. I tak żegnając się z pięk-
nem, dotarliśmy w godzinach popołudniowych do Katowic.

Redakcja „Kuriera Sokołowskiego” składa serdeczne po-
dziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach oraz Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Prasy
Lokalne z siedzibą w Krakowie za zaproszenie i możliwość
udziału w tym przedsięwzięciu.

Tekst i fot. Agata Dec



KURIER SOKO£OWSKI nr 3/214/2012 str. 70

Leœnicy dzieciom,
czyli

„Jak miœ Gustaw
przygód ³asy

zwiedza³
podkarpackie lasy”

Z inicjatywy krośnieńskiego oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Leśnego po-
wstaje bajka z tekstem Macieja Penara
o przygodach pluszowego misia Gusta-
wa, który wędruje po lasach Podkarpa-
cia. Swą podróż zaczyna w Krośnie...

W Krośnie jest Dyrekcja Lasów,
która ma... niedźwiedzia w logo.
Zatem pędzę, szkoda czasu,
tam na pewno mi pomogą!

Tu, w budynku przy Bieszczadzkiej,
miś się wiele wnet dowiedział,
dostał też specjalną mapkę,
według której będzie zwiedzał.
(...)
Nim wyruszę, spiszę jeszcze
kilka bardzo ważnych zasad:
Nie należy śmiecić, wrzeszczeć
i rozpalać ognisk w lasach!

Podczas swojej wędrówki miś od-
wiedza górę Cergową, Iwonicz Zdrój,
rezerwat Źródliska Jasiołki, rezerwat
Zwiezło, Gołoborze. Podczas przejażdż-
ki bieszczadzką ciuchcią podziwia pięk-
ne widoki roztaczające się wokół. Po
drodze mija międzynarodową ścieżkę
edukacyjną „Udava – Solinka”, odwie-
dza rezerwat Sine Wiry. Na trasie wę-
drówki miś Gusio zwraca uwagę na wie-
le ciekawych i rzadkich roślin chronio-
nych w rezerwatach przyrody. Spotyka
też zwierzęta: salamandrę, rysia, wilka,
jelenie, dziki, pustułkę, węża Eskulapa
oraz niedźwiedzie. W zagrodzie poka-
zowej w Mucznem na terenie Nadleśnic-
twa Stuposiany, Gustaw spotyka żubry.

Kolejnym celem jego wyprawy jest
Technikum Leśne w Lesku, Góra Sobień
i Polanki.

Na terenie Lasów Birczańskich,
w Łomnej, miś podziwia „Las medialny”.
W Przemyślu odwiedza doktora Andrze-
ja Fedaczyńskiego, który leczy zwierzę-

Regionalna
Dyrekcja
Lasów
Państwowych
w Krośnie
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Mimo obfitych opadów deszczu licz-
ne grono przedstawicieli władz i miło-
śników bieszczadzkiej przyrody przybyło
pod zawartą na głucho bramę obiektu.
Po słowach powitania, głos zabrał dy-
rektor Edward Balwierczak, który przy-

Następnie obecni księża kapelani
i proboszcz parafii Ustrzyki Górne po-
święcili stojącą nieopodal bramy ka-
pliczkę z płaskorzeźbą św. Huberta au-
torstwa leśnika Piotra Kazimierczaka.
Kolejnym punktem było przerąbanie je-
dlinowej wstęgi broniącej dostępu do
bramy, po czym nadleśniczy Jan Mazur
otworzył wrota obiektu. Jako pierwsza
przekroczyła je tego dnia wicewojewo-
da Alicja Wosik.

Uczestnicy przeszli następnie na
pierwszy z tarasów widokowych, gdzie
już w towarzystwie pozujących do zdjęć
sześciu żubrów, głos zabierali goście,
m.in. Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP,
Krzysztof Mróz, wójt Gminy Lutowiska.

Impreza zakończyła się poczęstun-
kiem w hotelu w Mucznem, gdzie zapre-

zentowano walory niedawno utworzo-
nego Leśnego Kompleksu Promocyjne-
go „Lasy Bieszczadzkie”. W specjalnym
namiocie obejrzeć można było koncep-
cję graficzną projektowanego Centrum
Promocji Leśnictwa w Mucznem.

Zagroda pokazowa położona jest
przy trasie Stuposiany-Muczne, nad po-
tokiem Czerwonym, w uroczysku Kruty-
jówka. Czynna jest w godzinach od
9 do 19. Jej zwiedzanie jest bezpłatne.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

ta w swojej klinice „Ada”. Spotyka tam
rysia, niedźwiedzicę i bociany. Wytyczo-
na trasa wędrówki wiedzie Gustawa do
Krasiczyna, Tam zwiedza on zamek, któ-
ry przez wiele lat był siedzibą Szkoły
Leśnej. Następnym etapem wyprawy jest
Nadleśnictwo Oleszyce ze szkółką kon-
tenerową i Nadleśnictwo Narol ze swo-
imi atrakcjami: rzeką Tanwią, Kobylim
jeziorem, bagnami i torfowiskami. Na
terenie Nadleśnictwa Sieniawa miś po-
dziwia piękne stare dęby oraz wilczą
kapliczkę. Odwiedza też głuszce w Nad-
leśnictwie Leżajsk, a w Tuszymie koniki
polskie. Zmęczony daleką wyprawą miś
Gustaw wraca do Krosna, korzystając
z tajemnego przejścia. Po drodze od-
wiedza jeszcze rezerwat Prządki i żegna
się z czytelnikami, zapraszając ich jed-
nocześnie do lasu słowami:

I Ty, drogi Czytelniku,
gdy okazja się nadarzy,
Wyrusz poznać trud leśników,
pracę drwali i węglarzy...

Z babcią, dziadziem, tatą, mamą,
odwiedź choćby jedno miejsce,
które krótko opisano
w wierszowanej tej książeczce.

Lecz pamiętaj – ważna sprawa:
las jest zwierząt, roślin domem,
toteż przykład weź z Gustawa
i... bądź gościem na poziomie!

Inicjatorami powstania tej książeczki
są leśnicy zrzeszeni w Krośnieńskim Od-
dziale Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Z okazji Dnia Dziecka – z naj-
lepszymi życzeniami dla Dzie-
ci – leśnicy z Podkarpacia.

Zagroda w Mucznem
uroczyœcie otwarta

Oficjalne otwarcie zagrody pokazowej żubrów w Nadleśnictwie Stu-
posiany miało miejsce w czwartek 17 maja. Symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali: Alicja Wosik, wicewojewoda podkarpacka,
prof. Wanda Olech-Piasecka, prezes Stowarzyszenia Miłośników
Żubrów i Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie.

pomniał o wkładzie leśników w reintro-
dukcję żubra na tereny górskie. To wła-
śnie w Nadleśnictwie Stuposiany niemal
pół wieku temu zbudowano pierwszą

zagrodę aklimatyzacyjną, która zapocząt-
kowała hodowlę najliczniejszej obecnie
górskiej populacji tego gatunku.

– Bardzo ważna jest dla nas społecz-
na akceptacja działań na rzecz ochrony
przyrody i myślę, że możliwość ogląda-
nia żubrów w ich środowisku, będzie tę
akceptację zwiększać. Jestem przekona-
ny, że obiekt ten znakomicie przysłuży
się nie tylko edukacji przyrodniczej pro-
wadzonej przez Lasy Państwowe, ale sta-
nie się też ważnym elementem promocji
turystyki dla całego regionu. – mówił
dyrektor Balwierczak
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Wiesław Janusz
Mikulski

Urodził się 12 lipca 1959 roku
w Ostrołęce w rodzinie robotniczej o ro-
dowodzie chłopskim. Ukończył teologię
w Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego), studia pody-
plomowe filologii polskiej o specjalno-
ści nauczycielskiej w Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysz-
tora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia
Humanistyczna im. A. Gieysztora) oraz
bibliotekarstwo w Państwowym Studium

Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekar-
skim w Ciechanowie. Obecnie pisze pra-
cę doktorską z literaturoznawstwa pod
kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Ka-
sperskiego z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W latach 1987-1992 pracował

jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Biblio-
tece Publicznej im. Wiktora Gomulickie-
go w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako
nauczyciel religii równolegle w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psar-
skiego w Ostrołęce oraz w II Liceum
Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Od
1994 roku do dnia dzisiejszego naucza
jako katecheta oraz polonista w Zespo-
le Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama
Chętnika w Ostrołęce. Debiutował jako
poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach

„Zielonego Sztandaru”. Jest żonaty
z Janiną-Żanetą z d. Jakubiak, z wy-
kształcenia polonistką i bibliotekarką,
pracującą w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Wiktora Gomulickiego
w Ostrołęce. Dzieci nie posiada.

Odbył kilka podróży zagranicznych,
m.in. do Leningradu, Moskwy (dzisiej-
sza Rosja), do Lwowa (dzisiejsza Ukra-
ina), do Francji i Monako, do Włoch,
Watykanu i San Marino, do Grecji, do
Holandii, Belgii i Luksemburga, do
Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do
Izraela – Ziemi Świętej i na Litwę.

Dotychczas ukazały się samodziel-
ne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar”
(1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opa-
danie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy”
(2002), „Dotyk Twojej miłości” (2008),
„Kielich jesieni” (2008), „Nadzieja
i czas” (2010).

W. J. Mikulski jest współautorem wie-
lu antologii poezji, m.in. następujących:
„A Duch wieje kędy chce...” (Lublin
1994), „Modlitwy znane i na nowo od-
kryte” (Kraków 1996), „Miłość jak ziarno
odwagi. Antologia poezji religijnej” (Bia-
łystok 2000), „Ogrody przeobrażeń”
(Łódź 2001), Tom VIII „Antologii Poezji
Emigrantów” (USA 2001), „Krzyż – Drze-
wo Kwitnące” (Warszawa 2002), „Furt-
ka słońca...” (Bydgoszcz 2004), Antolo-

gia „Contemporary Writers of Poland”
(Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Miecz-
kowskiej na j. angielski); „Tu się tylko
gościem jest, tam się do domu powra-
ca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji
współczesnej. Antologia” (Kraków
2005), „Wieczność nie ma kalendarza.
Epigramat w polskiej liryce religijnej
1939 – 2005. Antologia” (Kraków 2006),
„POSTscriptum. Antologia” (Kraków
2008), „ANTOLOGIA POEZJI Grupy Mło-
dych Artystów i Literatów” (Łódź 2008),
„Poetycka Poczta” (Kielce 2008).

Poezje Mikulskiego były publikowa-
ne w kilkuset pismach krajowych i polo-
nijnych. W sumie ukazało się ponad dwa
tysiące czterysta publikacji drukiem,
m.in. w następujących czasopismach:
POEZJA DZISIAJ (Warszawa), Dekada
Literacka (Kraków), Magazyn Literacki
(Warszawa), Twórczość (Warszawa),
Lektura (Kraków), Fraza (Rzeszów),
Akant. Miesięcznik Literacki (Byd-
goszcz), Integracje (Warszawa), Pro
Arte. Pismo Kulturalno – Literackie (Po-
znań), Autograf (Gdańsk), Regiony (War-
szawa), Przekrój (Kraków), Więź (War-
szawa), Kwartalnik Kulturalny „SEKRE-
TY ŻARu” (Warszawa), Aspekty Kultu-
ralne (Poznań), Arkusze Literackie (Wro-
cław), ZNAJ. Kwartalnik Artystyczno-
Naukowy. Ogólnopolskie Pismo Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich (Płock);
Orzeł Biały (Londyn), Głos Katolicki
(Paryż), Głos Polski (Buenos Aires), Sło-
wo (Berlin), The Scrolls – Zwoje Interne-
towe Czasopismo Kulturalne (Edmon-
ton), Nasza Misja (Kolonia), Głos Polski
(Toronto), Słowo Ojczyste (Grodno),
Nasza Gazeta (Wilno), The Life of Polo-
nia (Boston), The Sarmatian Review

(Houston) – tłum. na j. angielski, Kurier
Praski (Praga), Teraz. Miesięcznik Spo-
łeczno-Kulturalny /magazyn/ (Filadel-

z cyklu „Ikar”

* * *

Żonie

Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
– niebieski odlot duszy...

z cyklu „Krzyk wiatru”

* * *

Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych śle-
pych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu
oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

z cyklu „Samotność gwiazd”

* * *

tak wiele interesów spraw
uliczek krętych naszych godzin
Panie oczyść nas i spraw
by zachwyt Tobą miłość rodził

w zmęczeniu minut w pocie dni
które jak chmury przemijają
oczyść nas Panie i spraw by
deszczem spadały w ziemię czasu

tak wiele interesów spraw
i słów i słów zbyt wiele pada
oczyść nas Panie z kłamstwa prawd
miłością swoją wyspowiadaj...
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fia), Teczka (Paryż), Rycerz Niepokala-
nej (Rzym), Ognisko (Kopenhaga), Kraj
(Brisbane), Monitor Polonijny (Bratysła-
wa), Spotkania (Wilno), Gazeta Lwow-
ska (Lwów), Polonia Węgierska (Buda-
peszt), Głos znad Pregoły (Kaliningrad),

Słowo YU – Polonii (Belgrad), Dziennik
Kijowski (Kijów), Panorama Polska. Nie-
zależny Magazyn Kulturalny (Edmon-
ton), Gazeta Polska (Moskwa), Quo Va-
dis (Rzym), Czyn Katolicki (Londyn),
Kurier Ateński (Ateny), Nasza Wspólno-
ta (Bruksela), Notatki (Kopenhaga), Przy-
jaźń (Krasnojarsk), Magazyn Polski
(Grodno), Relacje (Sztokholm), POLO-
NIA – Magazyn Społeczno-Kulturalny
(Oxford), POLISH NEWS. America‘s Le-
ading Bilingual Illustrated Monthly (Chi-
cago), „VAGABOND Pages” (Toronto;

tłum. na j. angielski Danuty Mieczkow-
skiej), Biuletyn Polonijny (Montreal),
Monitor (Chicago), Kurier Wileński (Wil-
no), Tydzień (Londyn), oraz w tygodniku
izraelskim „Nowiny Kurier” (Tel-Aviv).
Wiersze tego poety można spotkać

w licznych – w ponad dwustu – porta-
lach internetowych (w tym na jego stro-
nie domowej: www.wjmikulski.prv.pl).

Twórczość Mikulskiego była prezen-
towana m.in. na antenie Radia Polonia
(Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Ra-
dia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia
Warszawa, Radia Rezonans (Sosno-
wiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego
Radia As (Szczecin), Radia Emaus
(Łódź).

W. J. Mikulski jest publicystą wielu
pism (także w wersji internetowej), m.in.
korespondentem „Głosu Katolickiego”,
tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzy-
mał od redaktora naczelnego tygodnika
ogólnopolskiego „Niedziela” medal
„Mater Verbi”. Wspomniany pisarz jest
autorem książek: „35 lat naszej wspól-
nej drogi. Monografia Zespołu Szkół Za-
wodowych Nr 4 im. Adama Chętnika

w Ostrołęce (1968 – 2003)” (zarys mo-
nograficzny, Ostrołęka 2002); „Dzieje
ostrołęckiej <<Czwórki>>. Monogra-
fia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im.
Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 –
2005)” (kilkusetstronicowa, z aneksami,
zdjęciami, przypisami, Ostrołęka 2007).

Został odznaczony przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra
Edukacji Narodowej – Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej. Medal „Mater
Verbi” nadał mu redaktor naczelny ogól-
nopolskiego tygodnika katolickiego

NIEKTÓRE STRONY INTERNETOWE Z POEZJĄ
WIESŁAWA JANUSZA MIKULSKIEGO:

www.poezja.eu/01wpp/salon-n/mikulski-wieslawjanusz
http://www.skp44.pl/wiersz/mikulski.html
www.katolicki.net/krag-przyjaciol/poezja_mikulski_wiersze.html
http://www.katolicki.net/katolicki_spiewnik_muzyka_mikulski.html
www.apostol.pl [w dziale: poezja]
www.rubikon.e.pl
www.wjmikulski.prv.pl

„Niedziela”; zaś medal III Krajowej Kon-
ferencji Samorządy RP dla Jana Pawła
II „Kultura w nauczaniu Jana Pawła II” –
Burmistrz Kamieńska.

Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta
Ostrołęki i odznakę honorową „Za za-
sługi dla miasta Ostrołęki”.

Muzykę do wierszy tego poety
skomponowali: 1) Dariusz Bunkowski
(z zawodu nauczyciel i kierownik arty-
styczny zespołu wokalno – instrumen-
talnego ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika
w Ostrołęce; wspomniany kompozytor
także sam śpiewa pieśni do słów Mi-
kulskiego, które nagrane są na płytę
CD; utworów tych można słuchać
w formie poezji śpiewanej na stronie:
www.katolicki.net/katolicki_spiew-
nik_muzyka_mikulski.html); 2) Henryk
Gadomski (kierownik artystyczny i dy-
rygent znanego Chóru „CANTILENA”
z II LO im. Cypriana Kamila Norwida
w Ostrołęce; Chór ten pod dyrekcją
kompozytora śpiewa a cappella pieśń
do słów wiersza Mikulskiego „***Jak
Ci dziękować...”, coraz częściej wyko-
nywaną na Dziękczynienie w czasie li-
turgii Mszy świętej); 3) Tadeusz i Rafał
Kowalewscy (ich kompozycje śpiewa
zespół wokalno-instrumentalny z Ostro-
łęckiego Centrum Kultury); 4) Małgorza-
ta Krawczak z Państwoweej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce.

Jest członkiem Związku Literatów
Polskich.

z cyklu „Kielich jesieni”

* * *

jak Ci dziękować
za sen i nadzieję
za wiary kiście
którymi się żywię
za słowa Twego spadające
krople gdy upał życia
doskwiera na drogach

jak Ci dziękować
kiedy wszystko Twoje
i wszystko w Tobie
rodzi się i ginie
i darem Twoim
są owoce moje
i moje serce
co dla Ciebie bije ...

z cyklu „Drżenie słońca”

PROŚBA

jestem małym dzieckiem
na bezdrożach świata
weź mnie za swą rękę
poprowadź poprowadź

płyną nIebem chmury
jak szalone lata
weź mnie za swą rękę
i prowadź i prowadź ...

z cyklu „Ku słońcu”

* * *

Panie stoję obok Ciebie
a Ty patrzysz na mnie

umęczony za miłość
umęczony za prawdę

Panie Twoja miłość
leczy mnie i dźwiga

zmęczonego w drodze
mocą Twego krzyża

z cyklu „Marzenie słońca”

* * *

kiedy wznoszę do Ciebie serce
niebo rośnie we mnie
gwiezdną falą
kołysze się kołysze się
noc

kiedy wznoszę do Ciebie serce
cisza wzbiera się
w morze tęsknoty
morzem tęsknoty
faluje noc...
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Œwi¹tynia
z Rzochowa
Projekt „Przeniesienie i zesta-
wienie zespołu kościelnego
pw. św. Marka Ewangelisty wraz
z wyposażeniem i wystrojem
z Mielca-Rzochowa do Parku
Etnograficznego Muzeum Kul-
tury Ludowej w Kolbuszowej”
dobiegł końca.

W naszym skansenie powstało pięk-
ne założenie kościelne, w skład które-
go wchodzą świątynia z 1843 r. wraz
z dzwonnicą oraz ogrodzenie z cztere-
ma kapliczkami. Natomiast we wnętrzu
znalazły się odrestaurowane ołtarze,
ambona, chrzcielnica i witraże.

Realizacja przedsięwzięcia rozpo-
częła się w drugim kwartale 2010 r. od
rozbiórki kościoła i dzwonnicy. Następ-
nie przeniesiono obiekty do skansenu
i zestawiono na nowych fundamentach.
W związku z tym, że wygląd zewnętrzny
kościoła jest odtworzeniem stanu z prze-
łomu XIX i XX w., wykonana została rów-
nież rekonstrukcja dachów gontowych.
Co ważne – podczas prac budowlanych
w maksymalnym stopniu wykorzystano
ciesielskie techniki obróbki drewna, któ-
re stosowane były w ubiegłych stule-
ciach. Równocześnie prowadzono pra-
ce dotyczące konserwacji artystycznej
i estetycznej wyposażenia kościoła. Po
ich zakończeniu wszystkie elementy
wnętrza zostały zestawione w świątyni.

Nadal trwają jednak prace przy re-
alizacji scenariusza wyposażenia ko-
ścioła i jego otoczenia. Uroczyste otwar-
cie i pełne udostępnienie obiektu dla
zwiedzających planowane jest na kwie-
cień 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
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IX miejsce na
Mistrzostwach Polski
w Triathlonie – Środa

Wielkopolska, 9.06.2012 r.
Mistrzostwa Polski Weteranów w triathlonie na dystansie

olimpijskim (1500 m pływanie, 40 km jazda na rowerze,
10 km bieg) rozgrywane w dniu 9 czerwca 2012 roku w Śro-
dzie Wielkopolskiej skupiła najlepszych polskich zawodni-
ków. Dla mnie była to inauguracja zawodów triathlonowych

w tym sezonie. Mój rekord życiowy w pływaniu z czasem
00:30:05 dodał ducha do dalszej walki, 01;18;15 w jeździe
na rowerze na dystansie 40 km przybliżał mnie do wysokiej
lokaty, bieg na dystansie 10 km z czasem 00:43:55, i łączny
wynik 02:38:43 uplasował mnie w pierwszej dziesiątce. Tre-
ning, i jeszcze raz trening znacząco przyczynił się do mojego
sukcesu. Sukcesy przybliżają mnie do spełnienia moich ma-
rzeń i wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata w Triathlonie
na Hawajach.

II miejsce w Półmaratonie
Sandomierskim

Około 400 osób
wystartowało w so-
botę 05.05.2011 r.
w biegach zorgani-
zowanych w ra-
mach II Sandomier-
skiego Weekendu
Kwitnących Sadów.
Z sandomierskiego
Rynku wystartowali
uczestnicy biegów
na 10 kilometrów,
półmaratonu i mara-
tonu. Trasa prowa-
dziła przez malow-
nicze zakątki miasta
i tereny gmin Obra-
zów i Samborzec, wśród kwitnących sadów. Moje przygoto-
wania nie poszły na marne w półmaratonie w kategorii open
byłem 17 na około 50 startujących, a w kategorii M 50 zają-
łem II miejsce z czego jestem bardzo zadowolony, bo bieg był
trudny.
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Obowiązek naprawienia
szkody wyrządzonej

przestępstwem
Do celów postępowania karnego należy uwzględnienie

prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, w tym na-
prawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Naprawienie
szkody to w szczególności wyrównanie straty, którą poszko-
dowany poniósł.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 46 § 1 k.k. w razie
skazania za każde przestępstwo, w wyniku którego zaistniała
szkoda lub krzywda, może być orzeczony obowiązek napra-
wienia szkody w całości albo w części lub zostać orzeczone
zadośćuczynienie. Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody
może nastąpić z urzędu (zwłaszcza w wypadkach oczywistej
nieporadności pokrzywdzonego np. wiek, choroba, skutkują-

cej niemożnością realizacji przysługujących mu uprawnień
procesowych), a w przypadku wniosku pokrzywdzonego lub
innej osoby uprawnionej (np. przedstawiciela ustawowego
małoletniego) musi być orzeczony.

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody
powinien być złożony do momentu zakończenia pierwszego
przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej.

Kodeks karny nie definiuje pojęcia szkody. Jeśli szkoda,
rozumiana zarówno jako majątkowa, jak i niemajątkowa, nie
zaistniała, możliwe jest – w razie skazania – zasądzenie za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę. Możliwe jest łączne za-
sądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, a ponieważ
podstawy faktyczne orzeczenia tych dwóch środków karnych
są różne (szkoda – odszkodowanie, krzywda – zadośćuczy-
nienie), należy przyjąć, że jednoczesne orzeczenie obu środ-
ków może nastąpić tylko wtedy, gdy w sprawie mamy do czy-
nienia z zaistnieniem szkody. Brak szkody wyrządzonej prze-
stępstwem nie wyklucza bowiem zasądzenia zadośćuczynie-
nia, natomiast wyklucza zasądzenie odszkodowania.

Jeśli tylko wina sprawcy została udowodniona, sąd nie
może odmówić orzeczenia tego środka, powołując się na przy-
kład na trudności w zakresie udowodnienia rozmiaru szkody.
W tym przypadku sąd musi przeprowadzić postępowanie do-
wodowe w celu ustalenia wysokości szkody wyrządzonej prze-
stępstwem, ewentualnie zasądzić obowiązek naprawienia
szkody w tej części, która została udowodniona. Środek kar-
ny nie musi zatem obejmować pełnego odszkodowania; sąd
karny może ograniczyć się jedynie do określonego sposobu
naprawienia szkody (np. restytucja) lub jej naprawienia jedy-
nie w części. W takiej sytuacji do dochodzenia pełnego od-
szkodowania pozostaje droga powództwa cywilnego.

Opracowała Anna Zięba – doradca w Podkarpackim
Ośrodku Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

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

Skandia Maraton w MTB
na rowerach górskich

Lublin był gospodarzem kolejnej edycji Skandia Maraton
Lang Team. Na płaskiej i głównie asfaltowej trasie ulokowa-
nej w rejonie centrum miasta w dniu 27 maja 2012 roku wy-
startowało ponad 600 uczestników. Ja startowałem na dy-
stansie mini w Mistrzostwach Polski OSP. Mój wynik to 1:22:48
bez regulaminowej kary. Udział w zawodach był przetarciem
do zawodów w triathlonie. Moim sponsorem był Pan Stefan
Popek – menedżer firmy Sprint–Cars.

III Edycja Turnieju Pięciu
Miast w pływaniu

III Edycja Turnieju Pięciu Miast w pływaniu zorganizowa-
na w Nowej Sarzynie w dniu 02.05.2012 przyniosła zawodni-
kom sekcji pływackiej dużo radości, nowych rekordów i suk-
cesów. Zawodniczka Zimniak Gabriela odebrała pamiątkowy
medal i dyplom za III miejsce w stylu klasycznym na dystansie
50m. Najmłodsi zawodnicy sekcji pływackiej reprezentowali
Sokołów osiągając bardzo dobre rezultaty. To za sprawą Bur-

Ponad 200 za-
wodników z całej
Polski zgłosiło się
do udziału w zawo-
dach do Pucharu
Polski Masters
w Pływaniu, które
odbyły się 12,13,05.
2012 (sobotę i nie-
dzielę) w Stalowej
Woli. Impreza orga-
nizowana była już
po raz II.Mój start na
dystansie 200 m
stylem dowolnym z wynikiem 3:32:49 był dla mnie bardzo
udany, zająłem 3 miejsce i mogę bez obaw startować w mara-
tonach pływackich na otwartych akwenach.

Tekst i fot. M. Sondej

mistrza Gminy i Miasta Andrzeja Ożoga możemy poszczycić
się takim osiągnięciami – Dziękujemy.

Brązowy medal
w Pucharze Polski

Mastersów w pływaniu
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 21.03 do 10.04.2012 r.

Przestêpstwa

W okresie od 21 marca do 10 czerw-
ca 2012 r. Komisariat Policji w Sokoło-
wie Młp. zanotował 75 przestępstw po-
pełnionych na terenie działania tutej-
szej jednostki. Były to przestępstwa
przede wszystkim z kategorii prze-
stępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże
(6 przypadków), kradzieże z włama-
niem (8 przypadków), oszustwo (5 przy-
padków), uszkodzenie ciała (9 przy-
padków), kierowanie gróźb karalnych
(5 przypadków), kierowanie gróźb ka-
ralnych przez telefon(4 przypadki) fi-
zyczne i psychiczne znęcanie się
(6 przypadków), kierowanie samocho-
dem po drodze publicznej w stanie nie-
trzeźwości (7 przypadków), kierowanie
rowerem po drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości (4 przypadki), kiero-
wanie samochodem po drodze publicz-
nej mimo orzeczonego zakazu sądo-
wego (1 przypadek), uszkodzenie mie-
nia (8 przypadków), pobicie (3 przypad-

ki), naruszenie miru domowego (1 przy-
padek), wyrąb i kradzież drzewa z lasu
(1 przypadek), kłusownictwo (1 przypa-
dek), nielegalne posiadanie środków
odurzających (1 przypadek), wyłudze-
nie pożyczki (1 przypadek), otrucie
psów (1 przypadek), przywłaszczenie
rzeczy (1 przypadek) oraz wypadki dro-
gowe (2 przypadki).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP w Sokołowie Młp. wykonali 31 czyn-
ności służbowych na miejscu przy koli-
zjach drogowych, z których najwięcej
miało miejsce w Sokołowie Młp. (10 ko-
lizji), w Nienadówce (3 kolizje), w Gór-
nie (2 kolizje), w Trzebusce (2 kolizje),
w Trzebosi (3 kolizje), w Wólce Nie-
dźwiedzkiej (4 kolizje), w Turzy (2 koli-
zje) w Kamieniu (4 kolizje), i w Kątach
Trzebuskich (1 kolizja)

Do większości tragedii dochodzi
przez lekkomyślność pływających oraz
lekceważenie obowiązujących przepi-
sów. Pływanie po alkoholu, który skła-
nia do brawury, obfitym posiłku, długiej
kąpieli słonecznej, a także w miejscu
nieznanym i niedozwolonym grozi uto-
nięciem. Z tego powodu Policja apelu-
je, aby:
• korzystać tylko ze zorganizowanych,
strzeżonych kąpielisk;
• rozsądnie oceniać swoje umiejętno-
ści;

• nie skakać na głowę do nieznanej
wody;
• pełnić właściwy nadzór nad dziećmi;
• przed kąpielą i w jej trakcie nie spo-
żywać alkoholu;
• nie wchodzić do wody po silnym na-
słonecznieniu;
• sprawdzić sprzęt do pływania przed
wypłynięciem.

Mając na uwadze okres wakacyjny
życzymy mieszkańcom udanego wypo-
czynku, wypoczywając nad wodą zacho-
waj rozsądek i umiar podczas kąpieli.

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski
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VI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych
Form Tanecznych „ Pierwsze Kroki” w Głogowie Młp.,
18-19.04.2012 r.

IX Międzygminny Dziecięcy Przegląd
Pieśni i Piosenki Religijnej „Chcę
śpiewać Panu …”, 10.05.2012 r.

XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „ZIEMIA  NASZ DOM.
Błękit Mórz i Oceanów” pod patronatem Starosty
Rzeszowskiego. Laureaci Konkursu, 24.04.2012 r.

Fot. H. Boho

Dzień Matki, 28.05.2012 r.

Fot. H. Boho

Fot. H. Boho

Fot. M. Macek
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PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

14.04.2012 r.14.04.2012 r.

28.04.2012 r.28.04.2012 r.

XII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa
Województwa Podkarpackiego Szkół
Podstawowych, Gimnazjów i Szkół
Ponadgimnazjalnych

29.04.2012 r.29.04.2012 r.

„Z Podwórka na Stadion” – o Puchar Tymbarku

10.05.201210.05.2012 11.05.201211.05.2012

18.05.201218.05.2012

7.05.20127.05.2012

X Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
im. M. Wielgusa

23-24.05.2012 r.23-24.05.2012 r.

9.05.2012 r.9.05.2012 r.

Fot. S. Bełz
Fot. M. Kida

Fot. S. Bełz

Fot. M. Kida

Fot. M. Kida Fot. K. Bethoon

Fot. M. Kida


