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Panie Pośle, co należy zmienić w polskim systemie
oświaty, na co należy postawić szczególny nacisk?

Dobra szkoła to taka, która w nowoczesny sposób przeka-
zuje wiedzę i umiejętności potrzebne do funkcjonowania we
współczesnym świecie. Jednak to nie jedyne zadanie ogól-
nie pojętej oświaty. Szkoła powinna pełnić jeszcze funkcję
wychowawczą, a mianowicie kształtować młodzież na dobrych
i praworządnych Polaków. Niestety obecny rząd wprowadza
bardzo szkodliwe rozwiązania: ograniczanie godzin lekcji
historii, wprowadzenie odpłatności na za drugi kierunek stu-
diów, czy zmykanie szkół. Zamiast logicz-
nego i racjonalnego myślenia, szkoły przy-
gotowują uczniów do bezmyślnego rozwią-
zywania testów. Czas pokazał, jak dziś pod-
kreślał Prezes Jarosław Kaczyński, że eks-
peryment edukacyjny z gimnazjum okazał
się totalnym nieporozumieniem. Zauważal-
nym stało się również, że w szkołach trze-
ba przywrócić dyscyplinę. Informacja, na
jaką powołał się podczas spotkania z dzien-
nikarzami Prezes Jarosław Kaczyński, że
25% polskiej młodzieży zagrożona jest sto-
czeniem się w świat przestępczy, napraw-
dę daje do myślenia. Nawiązując do tych
niepokojących danych można śmiało po-
wiedzieć, że misyjna rola oświaty w dzie-
dzinie wychowania zanika. Korzystając
z okazji chciałbym zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden poważny problem związany z re-
formą edukacji w naszym kraju, a mianowi-
cie „zjawisko podręczników jednorazowe-
go użytku”. Obowiązująca doktryna resortu
edukacji działa sprzecznie z dobrem rodzi-
ny, ponieważ nie liczy się z kosztami zaku-
pów pomocy dydaktycznych dla dzieci jaką
ponoszą rodzice. Dowolność i zmienność
wyboru podręczników sprawia, że nie mogą
one posłużyć młodszym rocznikom. Szczególnie dotyka to
rodzin wielodzietnych. Dlatego domagamy się uporządkowa-
nia tych spraw.

Szukać pieniędzy w głębokich kieszeniach a nie płytkich
– mówił dzisiaj Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak należy
rozumieć tę myśl?

W tych słowach Prezes Jarosław Kaczyński jasno dał do
zrozumienia, że PiS opowiada się za podatkiem progresyw-
nym. Ta forma opodatkowania osób fizycznych jest optymal-
na. Nakłada ona większe obciążenia podatkowe na osoby
o najwyższych dochodach zmniejszając jednocześnie wiel-
kość daniny społecznej płaconej przez osoby uboższe. Po-

datek progresywny przeciwdziała rozwarstwieniu społeczne-
mu i dysproporcji majątkowej ludności. Wracając do przyto-
czonych przez Pana słów dodam, że te „głębokie kieszenie”
mają w Polsce między innymi wielkie, zagraniczne sieci han-
dlowe, które najczęściej podatków w Polsce nie płacą.

Oszukane pokolenie. Pokolenie, które ma teraz 20, 30
lat. Osoby te w znakomitej części są wykształcone, a jed-
nak nie widzą przed sobą szans na znalezienie godziwej
pracy. Jak temu zaradzić?

PiS ten temat nie jest obcy. Listy i e-maile z opisem proble-
mów ze znalezieniem pracy docierają do mojego biura po-
selskiego niemal każdego dnia. Jak Pan zapewne dzisiaj sły-
szał nawet do samego Prezesa Jarosława Kaczyńskiego
w ciągu roku przyszło blisko 40 tys. listów i tych pisanych na
papierze, i tych elektronicznych. Nie straciliśmy kontaktu ze
społeczeństwem i problemy Polaków głęboko leżą nam na
sercu. PiS chce wdrożyć rozwiązanie, które pozwoliłoby za-
gospodarować potencjał drzemiący w polskiej młodzieży.
Pozwolę sobie na streszczenie dzisiejszej myśli Prezesa Ja-
rosława Kaczyńskiego, a mianowicie, że nowe miejsca pracy
mogą w Polsce powstać. Wystarczy uwolnić przedsiębiorczą
siłę, która tkwi właśnie w młodych. Jednak aby tego dokonać

Podczas spotkania Jaros³awa Kaczyñskiego z mieszkañcami Podkarpacia aula Poli-
techniki Rzeszowskiej wype³ni³a siê po brzegi. Prezesa PiS serdecznie przywita³
Pose³ na Sejm RP Stanis³aw O¿óg, który jest równoczeœnie Prezesem Zarz¹du Okrê-
gu PiS nr 23. Warto nadmieniæ, ¿e w³aœnie w tym rzeszowsko – tarnobrzeskim okrêgu
wyborczym PiS osi¹ga jedne z najlepszych wyników wyborczych w skali kraju.

Założenia programowe PiS zaprezentowane podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z miesz-
kańcami województwa podkarpackiego.

Komentarzu politycznego udziela
Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg

20 października br. w sali wykładowej „S” Politechniki Rzeszowskiej Prezes PiS Jarosław
Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Podkarpacia. Nieco wcześniej odbyła się konferencja pra-
sowa z udziałem dziennikarzy podkarpackich mediów. Podczas wizyty w Rzeszowie Jarosław
Kaczyński dużo mówił o problemach dręczących Polskę oraz o metodach ich rozwiązania.
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trzeba po pierwsze usunąć barierę biurokratyczną. Po drugie
pozaprawne rozwiązania, które blokują dostęp do rynku zby-
tu nowo powstałym przedsiębiorstwom. Przy takich patolo-
gicznych układach młody przedsiębiorca jest praktycznie bez
szans. Po trzecie trzeba usunąć barierę dostępu do kapitału
inwestycyjnego. PiS proponuje własny program finansowa-
nia inicjatyw gospodarczych, który skierowany będzie do lu-
dzi zakładających działalność gospodarczą i zatrudniających
w nowo powstałej firmie co najmniej jedną osobę. Program
pomocowy broniłby się przed sytuacją, w której po takie łatwe
pieniądze chciałyby sięgnąć wielkie firmy – korporacje. Kapi-
tał trafiłby tam gdzie powinien. W ten sposób w dość szybkim
czasie znalazłyby się miejsca pracy – zwłaszcza dla ludzi
z terenów małomiasteczkowych i wiejskich, gdzie ciężko jest
o pracę.

Nie omieszkam spytać się Pana Posła o kwestię kryzy-
su i polityki w Polsce.

Nie wierzcie, że ten kryzys jest dlatego, że są obiektywne
trudności – mówi Jarosław Kaczyński. Kryzys Turcji się nie
ima i nas też nie powinien. I nie sposób się z tym nie zgodzić,
a za pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju trzeba
obarczyć nieudolność rządów PO i PSL. Polityka obecnej eki-

py rządzącej – powtórzę to za Prezesem Jarosławem Kaczyń-
skim – to polityka transakcyjna, która nastawiona jest na do-
raźne, partykularne cele. Za jedno z głównych zadań Prawo
i Sprawiedliwość stawia sobie odrzucenie obecnego rządu
wszelkimi możliwymi demokratycznymi metodami, ponieważ
uważa go za najgorszy od 1989 roku. Znowu pozwolę sobie
na cytat „Złe rządy w czasie kryzysu szkodzą szczególnie” –
a obecny rząd nie jest wstanie uchronić Polski przed kryzy-
sem. Pomimo takich atutów jakie posiada nasza ojczyzna tj.:
energicznego i przedsiębiorczego, przyzwyczajonego do trud-
nych warunków społeczeństwa, w naszej gospodarce kredyt
odgrywa niewielką stosunkowo rolę; mamy złotówkę, która
nas osłania przed skutkami kryzysu.

Jarosław Kaczyński mówił dzisiaj: My propozycję kon-
struktywnego wotum nieufności adresujemy nie do konkret-
nej partii, ale do każdego posła oddzielnie...

Tak, jest to zapowiedź utworzenia gabinetu ponad podzia-
łami politycznymi. Przypomnę tylko o tym, że taka konstrukcja
nie jest obca naszej tradycji ustrojowej. Taki charakter miały
na przykład rządy Władysława Grabskiego w pierwszej poło-
wie lat 20-tych XX w. Jak wiadomo nie był to czas łatwy, nasza
państwowość dopiero się odbudowywała, a kraj toczyły o nie-
bo większe problemy ekonomiczne. Abstrahując od historii
ustrojowej, naszym kandydatem na premiera rządu technicz-
nego jest przecież niebędący politykiem prof. Piotr Gliński.

300 mld zł z budżetu UE dla Polski. Czy to jest realne?
Podczas dzisiejszego spotkania Jarosław Kaczyński,

w obecności dziennikarzy, wzywa Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska do jasnego i głośnego zapowiedzenia za-
wetowania budżetu UE na lata 2014-2020 w razie nie otrzy-
mania dla naszego kraju zapowiadanych 300 mld zł. Uzu-
pełnia jeszcze, że taką deklaracje złoży na pewno kandy-
dat PiS na premiera rządu technicznego i tu ma Pan odpo-
wiedź na swoje pytanie. PiS względem UE stawia sobie
również jeszcze jeden priorytet, a mianowicie doprowadze-
nie do wyrównania dopłat dla rolników do poziomu śred-
niej unijnej, ponieważ obecny podział jest rażąco niespra-
wiedliwy. Polska musi być pełnoprawnym członkiem Unii
Europejskiej. Nasz kraj zasługuje na równe traktowanie.
Nie możemy się zgodzić na tworzenie grup wewnątrz Unii,
które będą decydowały o losach większości przez pryzmat
swoich partykularnych interesów.

Ziemia podkarpacka jest wyjątkowo piękna, ale nie-
bogata. Jak ustosunkuje się Pan Poseł do tego zdania?

Rzeczywiście ziemia podkarpacka jest wyjątkowo pięk-
na i to jest jej wielki atut, natomiast bogata może się stać
jeśli tylko zmieni się polityka rządu PO-PSL w stosunku do
naszego województwa. A teraz konkretniej. PiS opowiada
się za zrównoważonym rozwojem regionów Polski, czyli
sprzeciwia się podziałowi na Polskę A i B – dwóch prędko-
ści, gdzie stosuje się dysproporcje inwestycyjne uzależ-
nione od położenia geograficznego. Tymczasem polityka
rządu PO-PSL nie ma nic wspólnego zarówno ze zrówno-
ważonym rozwojem, jak i potrzebą solidaryzmu społecz-
nego. W interesie nas wszystkich leży kwestia rozbudowy
infrastruktury drogowej, a w szczególność drogi ekspreso-
wej S-19 oraz autostrady A4, ale także nowoczesnych linii
kolejowych. Przez brak takich magistral komunikacyjnych
Podkarpacie przegrywa w walce o pozyskiwanie przedsię-
biorstw chcących zainwestować w naszym regionie.

Przypomnę, że obszar obecnego woj. podkarpackiego
przed wojną należał do Centralnego Okręgu Przemysło-
wego, którego pozostałościami są między innymi Huta Sta-
lowa Wola, PZL Mielec, WSK Rzeszów. Przypomnę rów-
nież, że w naszym regionie powstał silny ośrodek nauko-
wo-badawczy przemysłu lotniczego i ten potencjał należy
wykorzystać. „Dolina Lotnicza” może stać się wiodącą marką
województwa podkarpackiego. Kłopot w tym, iż wszystko
wymaga odpowiednich inwestycji. Za rządów Prawa i Spra-
wiedliwości powstał, między innymi dzięki staraniom ś.p.
Grażyny Gęsickiej, Program Rozwoju Polski Wschodniej
oraz inne programy sektorowe, które przynosiły realne ko-
rzyści dla nas wszystkich. Tylko dwie największe rzeszow-
skie uczelnie tj. Uniwersytet i Politechnika uzyskały na re-
alizację różnych projektów, dzięki tym programom, w su-
mie miliard złoty. Podaję tę sumę tylko po to, aby uzmysło-
wić czytelnikom ile straciło Województwo Podkarpackie
w dniu 2 lutego 2008 r. kiedy to wszystkie projekty z Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko zostały wykreślone, a było ich w sumie 12 (w tym np.
budowa drogi ekspresowej S-19 czy zbiornika przeciwpo-
wodziowego Kąty-Myscowa).

Dziękuję Panu za rozmowę.
Ja również dziękuję i korzystając z okazji już dzisiaj

zapraszam mieszkańców sokołowszczyzny na kolejne de-
baty dotyczące spraw społecznych organizowane przez
Zarząd Prawa i Sprawiedliwości.

Z Posłem Stanisławem Ożogiem – Prezesem Zarządu
Okręgu PiS nr 23 rozmawiał Marek Kida.
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„Długo czekałem owej godziny,
aż wreszcie nadeszły Twoje urodziny.
Więc chcę przed Tobą serce otworzyć
i najlepsze życzenia Ci złożyć:
żyj długo w szczęściu i radości,
nigdy nie zaznaj przykrości
i samych tylko pogodnych dni
na urodziny życzymy Ci”

STO LAT
Pan Marcin Krawczyk urodził się

24.10.1912 roku w Turzy w rodzinie rol-
niczej. Jako młody chłopiec odbył służ-
bę wojskowa w Połomyjach. Ożenił się
z Anną Nizioł z Turzy. Zamieszkali razem
i powiększyli swoją rodzinę o szóstkę

dzieci: trzy córki – Krystynę, Marię i Gra-
żynę oraz trzech synów – Stanisława,
Czesława i Ryszarda.

Wraz z żoną pracował na roli. Czyn-
nie uczestniczył w II Wojnie Światowej,
a później został zmuszony przez Niem-
ców do zastępczych robót w Górnie, gdzie
pracował w bardzo ciężkich warunkach
przez 3 lata. Był członkiem Armii Krajo-
wej. Ukrywał się w lesie Turzańskim i tam
też został ciężko ranny. Obecnie jest Kom-
batantem Armii Krajowej. Otrzymał Krzyż
Zasługi od Prezydenta Lecha Wałęsy „za
udział we wojnie obronnej”.

Obecnie Pan Marcin nadal mieszka
w Turzy ze swoimi synami Czesławem
i Ryszardem. Doczekał się 17 wnucząt
i 14 prawnucząt.
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Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 10 września 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola obiektów sportowych z ana-
lizą realizacji wsparcia finansowego na
działalność poszczególnych klubów.
2. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 17 września 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za
6 miesięcy br. – pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodar-
czych, Budżetu, Finansów
i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu
19 września 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu gminy
i miasta za 6 miesięcy br. – pozyskiwa-
nie środków pozabudżetowych.
2. Informacja o działalności Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
gospodarka wodno-ściekowa oraz od-
padami komunalnymi.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 20 września 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za
6 miesięcy br. – pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.
4. Kontrola wydatków szkół na dzień
31 sierpnia 2012 r.
5. Ocena sytuacji finansowej w oświa-
cie.

Sesji Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.
w dniu 26 września 2012 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji budżetu gminy
i miasta za 6 miesięcy br. – pozyskiwa-
nie środków pozabudżetowych.
2. Informacja o działalności Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
gospodarka wodno-ściekowa oraz od-
padami komunalnymi.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia VI zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Sokołów Młp.,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy o partnerstwie w realizacji
zadania pn. Przebudowa drogi gmin-
nej w ciągu ulic Garncarskiej i Kocha-
nowskiego w Sokołowie Młp. w km od
00+000 do 0+583,

- w sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych, na terenie Gminy So-
kołów Młp., udostępnianych dla ope-
ratorów i przewoźników warunków
i zasad korzystania z tych przystan-
ków i stawki opłat,

- w sprawie ustalenia stawki opłat za
korzystanie z przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub za-
rządzającym jest Gmina Sokołów
Młp.,

- w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

- w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej,

- w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

- w sprawie podziału Gminy i Miasta So-
kołów Młp. na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okrę-
gu wyborczym,

- w sprawie zawarcia z Powiatem Rze-
szowskim porozumienia dotyczącego
powierzenia przez Powiat Rzeszow-
ski prowadzenia zadania publiczne-
go,

- w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

- w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

- w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na realizację operacji
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Trzebuska i osiedla przy
ulicy Rzeszowskiej w Sokołowie Młp.,

- w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku
długoterminowego kredytu w wysoko-
ści 3 764 000 00 zł z przeznaczeniem

W dniu 24.10.2012 r. z życzeniami
do Jubilata przybyli: Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Barbara
Ożóg, Kierownik Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Leżajsku

Piotr Tokarz, Proboszcz Parafii Sokołów
Młp. ks. Jan Prucnal, Wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Bronisława Szot oraz najbliższa rodzi-
na i przyjaciele.

Życzeniom nie było końca, uroczy-
ście odśpiewano „200 lat”, a zacny Jubi-
lat z uśmiechem na twarzy zdmuchnął
świeczkę na urodzinowym torcie. Pra-
wnuczek Dawid Dec wyrecytował w imie-
niu zebranych wiersz.

Redakcja Kuriera Sokołow-
skiego jeszcze raz składa Jubi-
latowi najszczersze życzenia.

Tekst i fot. Agata Dec
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na sfinansowanie planowanych spłat
rat pożyczek i kredytów Gminy Soko-
łów Młp.,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/
127/2011 Z DNIA 28 GRUDNIA 2011
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Sokołów Młp. na lata
2012-2018,

- w sprawie zmian w budżecie na rok
2012.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski –
przedstawienie protokołu z przeprowa-
dzonej kontroli przez Komisję Rewi-
zyjną.

Informacja o wydanych
Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.
od 28 czerwca 2012 r.
do 25 września 2012 r.

- w sprawie wyrażenia zgody na pod-
najem budynku Klubu Sportowego
w Sokołowie Młp.,

- w sprawie powierzenia pełnienia obo-
wiązków dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Sokołowskiej Pani Marii
Marut,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu
części działki nr 839/16 położonej przy
ulicy Pileckich w Sokołowie Młp., pod
tymczasowe obiekty przeznaczone do
garażowania środków transportu,

- w sprawie zmian w budżecie,
- w sprawie ogłoszenia konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.,

- w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej,

- w sprawie ogłoszenia przetargu na
zadanie pn.: Dostawa rur do wykona-
nia rowów krytych na terenie Gminy
Sokołów Młp. Przetarg odbył się
w dniu 25 lipca 2012 r.,

- w sprawie powołania Komisji Egza-
minacyjnej dla nauczyciela ubiegają-
cego się o awans zawodowy na sto-
pień nauczyciela mianowanego,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 3428/42 w Niena-
dówce. Przetarg odbył się w dniu
29 sierpnia 2012 r.

- w sprawie wydzierżawienia gruntu
dzierżawy części działki nr 3176/3 po-
łożonej w Sokołowie Młp., przy ulicy
Lubelskiej na cele usługowo-handlo-
we,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-

daży działek nr: 5550/5, nr 5550/7, nr
5515/8 położonych w Sokołowie Młp.
na osiedlu „Północ”,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 3509/26 w Nienadówce,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 3509/48 w Nienadówce,

- w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 3509/47 w Nienadówce,

- w sprawie głoszenia przetargu na re-
alizację zadania pn: Zakup biletów
miesięcznych dla uczniów dojeżdża-
jących do szkół na terenie miasta
i gminy Sokołów Młp.,

- w sprawie zmian w budżecie 2012,
- w sprawie powołania komisji do od-

bioru zadań pod nazwą:
Zadanie I: Remont drogi Nienadówka
przez wieś na działce o nr ew. 817/2
w km 0+000 -0+600,
Zadanie II. Remont zatoki postojowej
na działce o nr ew. 3392 w Nienadów-
ce,

- w sprawie powołania komisji konkur-
sowej w celu przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora Zespo-
łu Szkół w Sokołowie Młp.,

- w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekra-
czającej równowartości kwoty 14 000
euro,

- w sprawie przedłożenia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. za I półro-
cze 2012 r. o kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmiany zarządzenia nr
288/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki, gdzie dokonano
zmiany w składzie Komisji Przetargo-
wej,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Górnie
Pani Lucynie Perlak,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
w Górnie Pani Zofii Marut,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
w Trzebosi Pani Annie Ożóg,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
w Trzebosi Pani Genowefie Kraska,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nie-
nadówce Pani Annie Grzebyk,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nie-
nadówce Panu Andrzejowi Sztorc,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi
Pani Helenie Piróg,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej Panu Ryszardowi Rybak,

- w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie
Młp., Panu Wiesławowi Sondej,

- w sprawie powierzenia pełnienia obo-
wiązków dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Turzy Pani Marcie Czerwonka,

- w sprawie zmian w budżecie 2012,
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-

chomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 3360/8 w Nienadówce,

- w sprawie powołania Komisji odbioru
i przekazania do użytkowania zreali-
zowanego zadania pn. „Przebudowa
i remont budynku ośrodka kultury wraz
z instalacjami wewnętrznymi; wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, centralnego ogrzewania
oraz budowę kortu tenisowego, boiska
do siatkówki i mini koszykówki, placu
zabaw, miejsc postojowych na samo-
chody osobowe, utwardzenie dojść
i dojazdu,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 774/2 w Trzebosi.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 3.10.2012 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 2879 w Trzebosi.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 3.10.2012 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działek nr: 430/1, 431/1
w Trzebosi. Termin przetargu został
ustalony na dzień 3.10.2012 r.

- w sprawie ogłoszenia przetargu na
„Dostawę i dystrybucję energii elek-
trycznej do obiektów Zamawiające-
go”. Termin przetargu został ustalony
na dzień 19.10.2012 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 3509/48 w Niena-
dówce. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 17.10.2012 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 3509/47 w Niena-
dówce. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 17.10.2012 r.,

- w sprawie ogłoszenia przetargu i za-
twierdzenia regulaminu przetargu na
sprzedaż działki nr 3509/26 w Niena-
dówce. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 17.10.2012 r.,

- w sprawie wydzierżawienia gruntu
części działki nr 839/16 położonej przy
ulicy Pileckich w Sokołowie Młp., pod
tymczasowe obiekty przeznaczone do
garażowania środków transportu,

- w sprawie zmian w budżecie 2012,
- w sprawie skierowania projektów

uchwał na sesję Rady Miejskiej.
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Wyrazy szczerego współczucia i żalu

Pani Danucie Urzędowicz
z powodu śmierci

SYNA GRZEGORZA

składają Dyrektor oraz pracownicy
MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Markowi Sliżowi
Kierownikowi

Referatu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu GiM Sokołów Młp.

z powodu śmierci

TATY

składa
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

wraz z pracownikami

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

Panu Markowi Sliżowi
Kierownikowi

Referatu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu GiM Sokołów Młp.

z powodu śmierci

TATY

składają Dyrektor oraz pracownicy
MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Andrzejowi Pasierbowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
z powodu śmierci

BRATA MIECZYSŁAWA

składa
Stanisław Ożóg Poseł na Sejm RP

Panu Andrzejowi Pasierbowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

BRATA MIECZYSŁAWA

składa
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

wraz z pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Andrzejowi Pasierbowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
z powodu śmierci

BRATA MIECZYSŁAWA

składają
Dyrektor oraz pracownicy MGOKSiR

w Sokołowie Młp.
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Pamiêæ
o zmar³ych
Dzień Wszystkich Świętych obcho-

dzony jest 1 listopada nie tylko w Pol-
sce, obchodzą go także narody o innej
kulturze i wyznawanej religii. W tym dniu
zapalają się znicze na wielu cmenta-
rzach w różnych krajach. W ten sposób
czczona jest pamięć najbliższych, któ-
rzy odeszli.

W Europie w tym dniu odwiedza się
groby bliskich, składa się wieńce i kwia-
ty oraz zapala świece i znicze. To dzień
refleksji i zadumy nad śmiercią oraz nad
sensem ludzkiego życia i jego przemi-
janiem.

Inne obyczaje mają np. mieszkańcy
Filipin czy Meksyku, gdzie Dzień Wszyst-
kich Świętych ma charakter bardzo ra-
dosny. W Meksyku tego dnia organizuje
się zabawy, a na Filipinach w tym dniu
cmentarze zapełniają się ludźmi, usta-
wia się namioty, w których odbywają się
huczne biesiady i uczty.

W niektórych anglosaskich krajach
o tradycji protestanckiej np. Nowa Ze-
landia, USA, czy Wielka Brytania odpo-
wiednikiem Dnia Wszystkich Świętych
jest Halloween obchodzone 30 paź-
dziernika. Podczas Halloween w USA
odbywają się uliczne zabawy i parady,
które czasem trwają do białego rana.
Natomiast w ciągu dnia dzieci przebra-
ne za różne postacie wędrują od domu
do domu i gdy ktoś z domowników otwo-
rzy drzwi, krzyczą: „Poczęstunek albo
psota”. Zazwyczaj częstuje się dzieci
słodyczami, ciasteczkami itp.

Dzień Święta Zmarłych jest w Pol-
sce dniem wolnym od pracy, wiele osób
podróżuje wtedy, aby odwiedzić groby
swoich bliskich. To święto ma charakter
religijny, jest wyrazem pamięci, szacun-
ku i oddania czci zmarłym.

Następny dzień po Wszystkich Świę-
tych – 2 listopada obchodzony jest dzień
wspominania zmarłych, zwany w ko-
ściele katolickim Zaduszkami. Dla kato-
lików łacińskich i wielu innych chrześci-
jan zachodnich jest to dzień modlitwy
za wszystkich wiernych w Chrystusa,
którzy odeszli już z tego świata.

Agata Dec

Jednostka powstała w 1912 roku,
założycielami byl i  ówczesny pro-
boszcz parafii ks. Ludwik Bukała i dy-
rektor szkoły Jakub Pieńczak, który
objął funkcję komendanta.

Obaj doskonale znali niebezpie-
czeństwa związane z żywiołem ognia.
I Nienadówka i Sokołów Młp. poznały
niszczycielską siłę ognia.

Początki działania Straży były nad-
zwyczaj trudne. Nim nowa jednostka
zdążyła okrzepnąć, w 1914 roku wy-
buchła I wojna światowa. Powołanie
młodych strażaków do wojska zdezor-
ganizowało działanie jednostki zaled-
wie po 2 latach istnienia.

Po zakończeniu wojny w 1918
roku, strukturę Straży trzeba było bu-
dować niemal od podstaw. Niestety
czas stabilizacji nie nadszedł, młodzi
strażacy dołączyli  do walczących
o niepodległość w okresie międzywo-
jennym.

Nie tylko brak ludzi był problemem
dla Jednostki. Brak było również środ-
ków na wyposażenie straży.

Pierwszy sprzęt gaśniczy stanowi-
ła zwykła sikawka ręczna, a do pożaru
wyjeżdżano pożyczanymi furmankami.
Dopiero w latach 20-tych strażakom
zaczęła służyć dwucylindrowa sikaw-
ka wahadłowa konna pieszczotliwie
zwana „Wandą”. Jej kariera zakończy-
ła się w 1964 roku, teraz służy jako
eksponat w Muzeum Etnograficznym
w Kolbuszowej.

Stałą siedzibę zdobyła Straż dopie-
ro w 1934 roku – była to drewniana
szopa na pastwisku gminnym, gdzie
przechowywano sprzęt pożarniczy.

Trzy lata później OSP w Nienadów-
ce otrzymała sztandar, ufundowany
przez mieszkańców, przy wsparciu
miejscowej Kasy Stefczyka. Sztandar
został poświęcony 6 czerwca 1937
roku i dotrwał do dziś. Podczas oku-
pacji przechowywał go ówczesny ko-
mendant Straży – Leon Nawłoka. Od-
nawiany w 1989 i 2011 roku służy przy
okolicznościowych wystąpieniach Jed-
nostki podczas świąt i różnych uroczy-
stości.

I I  wojna światowa poczyni ła
ogromną wyrwę w strażackich szere-
gach. Wielu strażaków-żołnierzy zo-
stało na polach bitew, innych wywie-
ziono na przymusowe roboty, były też
ofiary hitlerowskiego terroru – ci, któ-
rzy zginęli podczas pacyfikacji Niena-
dówki w dniu 21 czerwca 1943 roku
i Ci, którzy nie wrócili z obozów kon-
centracyjnych.

Po wojnie nastąpiły zmiany. OSP
poddano zasadzie centralizacji zarzą-
dzania i objęto systemowym planowa-
niem. Komendantów jednostek wyzna-
czała instancja zwierzchnia. W archi-
wum OSP zachował się akt nominacji
Jakuba Ciska na Komendanta Straży
w Nienadówce dokonany przez Ko-
mendanta Wojewódzkiego Straży Po-
żarnych w Rzeszowie.

W warunkach powojennych Straż
zajmowała się profilaktyką przeciwpo-
żarową, szkoliła politycznie swoich
członków oraz prowadziła działalność
kulturalno-oświatową.

Przełom ustrojowy w 1956 roku za-
owocował likwidacją komendantów
i komend OSP, powstały zarządy z pre-
zesem na czele i naczelnicy straży.

Długoletnim prezesem OSP był Jan
Śliż, potem Tadeusz Ożóg. Naczelni-
kami byli zaś kolejno: dawny komen-
dant Jakub Cisek, Bronisław Chorzę-
pa i Józef Krzanowski. Z górą ćwierć

100 lat OSP
w Nienadówce

26 sierpnia 2012 roku we wsi Nienadówka swoje
100-lecie istnienia obchodziła miejscowa

Ochotnicza Straż Pożarna.
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wieku naszej Straży przewodził Ludwik
Nowak, zaś ostatnie 12 lat – Marek Przy-
bysz.

Obecnie w Zarządzie OSP Niena-
dówka pełnia służbę: Daniel Poźniak,
Wiesław Bojda, Janusz Ożóg, Tadeusz
Ożóg, Marcin Prucnal, Janusz Ożóg,
Kamil Ożóg, Tomasz Drzał.

Kolejne lata zmieniały nie tylko lu-
dzi na stanowiskach, zmieniała się też
siedziba Straży i jej sprzęt.

Obecna siedziba Straży Pożarnej
OSP Nienadówka to remiza wybudo-
wana w 1956 roku z jednym stanowi-
skiem na samochód. Po podwyższeniu
ścian i wymianie dachu w 1995 roku,
ściany zewnętrzne otynkowano. W na-
stępnych latach wymieniono również
okna i drzwi. Wzniesiono również wie-
że do suszenia węży.

W 1960 roku OSP Nienadówka
otrzymała motopompę M-800. Dwie
trzecie potrzebnej kwoty uzyskano dzię-
ki hojności okolicznych mieszkańców.

Pierwszym wozem bojowym był po-
zyskany w 1964 roku samochód gaśni-
czy z beczką i autopompą, marki BED-
FORD – służył 24 lata. Kierowcą został
strażak – ochotnik Tadeusz Prucnal.

Potem nastał czas auta marki STAR
25 – 9 lat w służbie.

Od 3 lat w pracy pomaga OSP sa-
mochód gaśniczy z beczką i autopompą
IVECO CARGO.

Stan kadrowy OSP w Nienadówce
wahał się w poszczególnych latach
od 15 do 28 członków. Istniała nawet
7-osobowa drużyna żeńska.

Przez 100 lat istnienia OSP Niena-
dówka zmienił się wygląd wsi i praca
strażaka. Współczesny strażak poma-
ga w walce z każdym żywiołem i jego
konsekwencjami. Jest do dyspozycji
przy wypadku drogowym i gdy zaginie
człowiek. Jest po prostu tam, gdzie ist-
nieje taka potrzeba.

W tym szczególnym okresie, Jubi-
leuszu 100-lecia istnienia OSP w Nie-
nadówce, wspomnijmy jeszcze raz i za-
pamiętajmy druhów ze straży pożarnej
poległych na polach bitew I i II wojny
światowej, zamęczonych w więzieniach
i obozach koncentracyjnych, spoczy-
wających w obcej ziemi z dala od bli-
skich i rodzinnej wioski.

Wspomnijmy również i zapamiętaj-
my tych, co chronili naszą okolicę przed
zagrożeniem pożarowym i spieszyli na
ratunek w razie potrzeby, a naturalną
koleją rzeczy odeszli od nas na zawsze.

Oto strażacy: Leon Nawłoka, Ludwik
Pikor, Stanisław Motyl, Bronisław Cho-
rzępa, Tomasz Ożóg, Tadeusz Jacek,
Marian Kinicki, Tomasz Prucnal, Wła-
dysław Woś, Stefan Surowiec, Tadeusz
Prucnal, Piotr Śliż, Jakub Cisek, Jan
Bełz, Walenty Krawiec, Ludwik Nowak,
Jan Śliż, Jan Ciupak, Franciszek No-

wak, Jan Ożóg, Ludwik Baran, Stani-
sław Nowak, Stefan Kuter, Jan Jodłow-
ski, Stanisław Lepianka, Józef Puk, Jó-
zef Tatara, Edward Lepianka, Wojciech
Marszał, Stanisław Koziarski, Euge-
niusz Lepianka, Tadeusz Marszał, Sta-
nisław Wójcik i wielu innych, których
sylwetki zatarł już upływ czasu. Cześć
ich pamięci!!!

W tę szczególną jubileuszową uro-
czystość 100-lecia pamiętajmy o na-

szych Seniorach i Druhach Honoro-
wych, życzmy im dużo zdrowia, pogo-
dy ducha i satysfakcji z wzorowo peł-
nionej służby.

Miejmy nadzieję, że Jednostka OSP
w Nienadówce – dostojna stulatka,
wbrew swojemu wiekowi, będzie przy-
ciągać do siebie młodych ludzi.

Świętowanie Jubileuszu 100-lecia,
Jednostka OSP w Nienadówce wraz
z zaproszonymi gośćmi rozpoczęła od
Mszy Św. w Kościele Parafialnym pod
wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła.
Mszę celebrował ksiądz kapelan Zbi-
gniew Gargaś.

Po Mszy Św. uroczysty pochód po-
dążył pod remizę przy akompaniamen-
cie orkiestry i w towarzystwie uroczych
mażoretek z OSP w Brzózie Królew-
skiej. Na miejscu pani Bożena Prucnal
i młodszy brygadier Janusz Wiercioch
odsłonili tablicę pamiątkową.

Dalsza część uroczystości odbyła
się dzięki uprzejmości pani Dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 1 mgr Annie Grzebyk na
terenie jej władztwa.

Jubilaci i zaproszeni goście zebrali
się na boisku szkolnym. Były obecne
zaprzyjaźnione jednostki OSP, przed-
stawiciele władz wojewódzkich, gmin-
nych i samorządowych.

Wśród zaproszonych gości znajdo-
wali się Poseł Stanisław Ożóg, Euro-
poseł Tomasz Poręba, Dyrektor Zarzą-
du Wykonawczego Wojewódzkiego
Związku OSP RP druh Mieczysław Kot,
Komendant Wojewódzki PSP w Rze-
szowie, Zastępca Komendanta Miej-
skiego PSP w Rzeszowie mł. bryg. Ka-
zimierz Witek, Prezes Miejsko-Gminne-
go Zarządu OSP RP w Sokołowie Młp.

druh Kamil Rzeszutek, Komendant Miej-
sko-Gminnego OSP w Sokołowie Młp.
Zbigniew Bury, Proboszcz parafii Nie-
nadówka ks. Józef Galant, Starosta
Powiatowy Józef Jodłowski, Burmistrz
Miasta i Gminy Sokołów Młp. Andrzej
Ożóg, Zastępca Burmistrza Bogusław
Kida i Radny Powiatowy Piotr Hadała.

Byli Prezesi, Naczelnicy, Poczty
Sztandarowe, Druhny i Druhowie z za-
przyjaźnionych jednostek OSP.

Wśród zaproszonych gości nie mo-
gło zabraknąć Rady Sołeckiej wraz
z Sołtysem Jerzym Jedynakiem na czele.

Pojawili się sponsorzy i wszyscy Ci,
którym na sercu leży dobro Jednostki
OSP w Nienadówce.

Kto mógł przybył osobiście, niektó-
rzy zaznaczyli swą obecność przy po-
mocy reprezentantów lub ciepłych li-
stów.

Każdy gratulował i składał życze-
nia dalszej owocnej pracy. Wręczono
odznaczenia druhom i uhonorowano
strażaków-Seniorów doceniając trud
i poświęcenie, jakie każde pokolenie
Nienadówki wnosi w działalność rodzi-
mej OSP.

Szczególne miejsce w sercach stra-
żaków OSP w Nienadówce zajmuje
młodszy brygadier Janusz Wiercioch
zawsze chętny do pomocy. Wręczone
mu odznaczenie jest formą wyrażenia
wdzięczności za jego pracę.

Wszyscy zebrani wraz ze strażaka-
mi dzielnie walczyli z temperaturą,
gdyż pogoda dopisała i słoneczko
mocno grzało.

Na przemówieniach zakończono
część oficjalną uroczystości i przystą-
piono do celebrowania 100-lecia
w mniej oficjalny sposób – zacieśnia-
jąc więzy przy wspólnym stole dzieląc
się jadłem i napitkiem oraz snując pla-
ny na kolejne 100 lat...

Jednostka OSP w Nienadówce
pragnie z tego miejsca jeszcze raz ser-
decznie podziękować wszystkim oso-
bom, które swoim działaniem przyczy-
niły się do radosnego świętowania
100-lecia.

Daniel Poźniak
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Uroczystości
w Nienadówce

W tym roku 26 sierpnia jak już tradycja nakazuje odbyło
się coroczne święto Dni Patrona Parafii pod wezwaniem
Świętego Bartłomieja Apostoła w Nienadówce oraz Dożyn-
ki Parafialne. Jest to dzień będący ukoronowaniem cało-
rocznego trudu włożonego przez rolników oraz zakończe-

niem najważniejszych prac polowych i zebrania plonów,
a głównie plonów zbóż. Święto to tego roku zbiegło się
z Jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
nadówce, a więc nabrało większego znaczenia dla miesz-
kańców tej miejscowości. Wyjątkowo dużą ilość zgroma-
dzonych powitali Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg
oraz Proboszcz Parafii ks. Józef Galant. Zaprezentowały
się również dwa zespoły dożynkowe z Nienadówki Górnej
oraz z Nienadówki Środkowej, które przygotowały program
artystyczny i przepiękne wieńce dożynkowe.

W trakcie trwania festynu znalazły się atrakcje dla
wszystkich niezależnie od wieku. Jedna z nich to teatr BA-
ZYL ART z Przemyśla, który prowadził piknik rodzinny gdzie
zabawy, animacje i gry rozbawiały wszystkich uczestników
tych najmłodszych jak i starszych. Natomiast firma „STY-
ROBUD” mająca siedzibę na terenie Trzebosi udostępniła
nieodpłatnie zjeżdżalnię dla dzieci, dmuchane pole do gry
w piłkę nożną, ujeżdżanie byka i inne atrakcje z konkursa-
mi i nagrodami.

Organizatorami tej uroczystości byli: Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski Andrzej Ożóg, Ksiądz Józef
Galant Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Bar-
tłomieja Apostoła w Nienadówce, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim,
a także Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienadów-
ce, Rada Parafialna Parafii Nienadówka oraz Sołtys i Rada
Sołecka w Nienadówce.

Uwieńczeniem popołudniowego spędzania czasu ra-
zem, bawiąc sie i angażując w gry i konkursy przygotowa-
ne dla tych najmłodszych i nie tylko była zabawa tanecz-
na wraz z zespołem FAIR PLAY z Dylągówki.

Paulina Dec
Łukasz Rakuś

Do¿ynki 2012
Tegoroczne Gminne Święto Plonów „Dożynki 2012” od-

było się w Wólce Sokołowskiej. Dzień ten był ukoronowaniem
całorocznego trudu włożonego w prace na roli przez rolni-
ków. Jest to zakończenie najważniejszych prac polowych
i zebranie plonów. Dożynki, bo o tym mowa, to największe
święto gospodarskie rolników. Dożynki obchodzono w Polsce
prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku,
kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarcz-
no-dworska. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków.
Była to zabawa, poczęstunek i tańce – w nagrodę za dobrze
wykonana pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były
i są do dziś uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu,
od efektów którego, od ilości i jakości zbiorów zależała i zale-
ży ludzka egzystencja.

Uroczystości Dożynkowe rozpoczęła uroczysta Msza Świę-
ta Dziękczynna w kościele pw. Chrystusa Króla w Wólce So-
kołowskiej, którą odprawili ks. Jan Prucnal proboszcz parafii
Sokołów Młp. i ks. Józef Fila proboszcz parafii Trzeboś – dusz-
pasterz rolników Dekanatu Sokołowskiego. Podczas Mszy
zostały poświęcone wieńce przyniesione przez rolników z całej
gminy. W tym roku było ich 10 i po zakończonej Mszy grupy
dożynkowe zaprezentowały swój dorobek artystyczny na sce-
nie. Kolejno wystąpiły: Wólka Sokołowska, Wólka Niedźwiedz-
ka, Górno Zaborze, Trzebos Dolna, Trzebuska, Trzeboś Środ-
kowa, Nienadówka Górna, Trzebuska młodzież, Nienadówka
Środkowa, Trzeboś Podlas. Starostami tegorocznych Doży-
nek byli pani Agata Dul oraz pan Wiesław Kobiernik. Organi-
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zatorami uroczystości byli: Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
który objął Honorowy Patronat nad uroczystością, ks. Pro-
boszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp., Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp. Patronat medialny objęło Radio VIA oraz czasopismo
lokalne „Kurier Sokołowski”.

Wszystkim zebranym na obiektach Szkoły Podstawowej
w Wólce Sokołowskiej podczas tego wyjątkowego popołu-
dnia przygrywała Kapela Widelanie z Widełki. Zespół ten po-
wstał w 2001 roku. W swoim repertuarze prezentują melodie

i przyśpiewki popularne na północnych połaciach regionu rze-
szowskiego i południowych krańcach Puszczy Sandomier-
skiej. Występują nie tylko na terenie kraju, ale również poza
jego granicami. Podczas III – ciej konfrontacji Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Dębicy otrzymali pierwsza nagrodę. Wide-
lanie koncertowali również w Bretanii na północy Francji, ka-
pela występowała także na antenie Radia Rzeszów.

Najmłodszych uczestników Dożynek zabawiał Teatr „Ba-
zyl Art.” z Przemyśla. Zabawy, animacje, gry, konkursy z na-
grodami, śpiew, taniec oraz malowanie twarzy – to wszystko
przez kilka godzin zapewniła grupa Bazyl – Art.

Dodatkowo przeprowadzono Konkurs Plastyczny pt. „Do-
żynkowy wieniec”. Każdy uczestnik mógł wykonać jedną pra-
cę plastyczną pastelami olejnymi na kartonie w formacie A3.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie: Henryka Boho
– instruktor plastyki w MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz Zofia
Słonina – instruktor tańca w MGOKSiR w Sokołowie Młp.
z pośród wszystkich uczestników Konkursu Jury przyznało
5 równorzędnych nagród. Otrzymali je: Nikola Kłosowska
z Trzebosi Podlas, Patrycja Magda z Trzebuski, Magdalena

Frączek z Trzebosi Podlas, Lidia Hajder z Wólki Sokołow-
skiej, Natalia Pasierb z Rakszawy. Nagrody wręczyli Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp., Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz
instruktorki, które zorganizowały Konkurs.

Podczas całej imprezy Dożynkowej wszyscy mogli korzy-
stać z placu zabaw, urządzeń pneumatycznych udostępnio-
nych bezpłatnie przez Firmę „Styrobud”.

Późnym popołudniem ogłoszono wyniki Konkursu na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy oraz najciekawszą prezenta-
cje dorobku artystycznego.

I nagrodę ufundowana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
Młp. pana Andrzeja Ożoga otrzymał
Zespół Dożynkowy z Wólki Sokołow-
skiej

II nagrodę ufundowaną przez
Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp. pana Bogusława Kidę
otrzymał Zespół Dożynkowy z Trze-
bosi Górnej

III nagrodę ufundowaną przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. pana Andrzeja
Pasierba otrzymał Zespół Dożynko-
wy z Trzebuski.

Dodatkowo nagrodę dla Zespo-
łu Dożynkowego z Nienadówki Gór-

nej ufundowała pani Agata Dul – Starościna Dożynek, nato-
miast Starosta Dożynek pan Wiesław Kobiernik ufundował
nagrodę dla Zespołu Dożynkowego z Wólki Niedźwiedzkiej.
Zespół Dożynkowy z Trzebosi Podlas otrzymał nagrodę ufun-

dowaną przez panią Stanisławę Hajder Radną Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp. Wszystkie Zespoły Dożynkowe, które
uczestniczyły w Dożynkach otrzymały podziękowania, dyplo-
my oraz prezenty zakupione przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji.

Na zakończenie zespół Erato ze Stalowej Woli zaprosił
wszystkich do tańca pod gwiazdami. Chętnych nie brako-
wało, a głos muzyki słychac było w sąsiednich miejscowo-
ściach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Mlp. składa serdeczne podziękowanie wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do orga-
nizacji tej Uroczystości.

Paulina Dec
Mateusz Rakuś
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Myśl przewodnia kazania: „Ludzie wsi, z tej drogi trzeba
zawrócić!

Taki temat podpowiedział mi jeden z gospodarzy w Para-
fii. Do dzisiaj uprawiają pole i chowają zwierzęta gospodar-
cze.

Przed wyjaśnieniem przewodniej myśli kazania ks. Józef
Fila przytoczył wiersze wypowiedziane przez dzieci na odpu-
ście Matki Bożej Częstochowskiej połączonym z dziękczy-
nieniem za zbiory w kościółku dojazdowym Rakszawa-Kąty:

Bogu najpierw dzięki,
za zdrowie, pogodę.
Potem naszym – Władzom,
za to, że – ludowe.

Dobrze wam, dobrze nam.
Lepiej jeszcze trzeba.
Rządźcie gospodarze,
by nie brakowało chleba.

Najgorzej na świecie, to mają rolnicy,
bo każdy urzędnik inaczej ich ćwiczy.
Ładnie wyglądają co ziemi nie mają.
Na wczasy wyjeżdżają brzuchy opalają.

Truskawek, malin, owoców i zboża,
bo wszystkim kieruje Opatrzność Boża.

Niech Bóg oddala powodzie, grady i zawieje,
na całym Podkarpaciu niech się dobrze dzieje.

Upały minęły, niech nie powracają,
A bogate źródła, zdrową wodę dają.

Nawet najbiedniejszym niech nie braknie chleba,
Użycz nam Panie Boże, wszelkich darów Nieba.

By wszyscy swą pracę z modlitwą wiązali,
a po życiu doczesnym, wiecznie Królowali.

W tym roku przypada 100-lecie śmierci Bł. Ks. Markiewi-
cza. Jest on przedstawicielem Podkarpacia związanego bar-
dzo z życiem wsi. Ten wielki wychowawca dzieci i młodzieży
napisał: „ W połowie XIX w., a w Galicji nawet długo później,
rodzina polska miała charakter wybitnie wiejski. Ponad 75%
rodzin mieszkało na wsi i utrzymywało się z uprawy roli i ho-

dowli bydła. Była to przeważnie rodzina wielopokoleniowa,
z wyraźną strukturą wewnętrzną, w której główną rolę pełnił
ojciec jako głowa domu. Autorytet ojca był nie podważalny.
Ideałem była rodzina wielodzietna”.

A co widać na wsi dzisiaj?
1. Coraz więcej ugorów, zaniedbanych i opuszczonych

pól.
2. Żeby coś urosło, trzeba grodzić pole.
3. Już do rzadkości należy na wsi krowa-jedyna żywiciel-

ka rodziny, jak się kiedyś mówiło.
4. Nie sprzyjająca rozwojowi wsi polityka państwa. Za

marne grosze skupują mleko.
5. Rolnik musi o swoje walczyć.

Z a c h ę c o n o
uczestników doży-
nek do wzięcia
udziału w obronie te-
lewizji Trwam pod
hasłem: „Obudź się
Polsko!” na 29 wrze-
śnia w Warszawie.
W kazaniu był oma-
wiany problem da-
rów Caritasu, na któ-
re ludzie są bardzo
nastawieni.

Zamiast korzy-
stać ze zdrowiej żyw-

ności wyprodukowanej u siebie to nastawiają się na produkty
Unijne, bardzo chemizowane. Tak samo na korzystanie z tan-
detnych wyrobów chińskich.

Warto więc dla uzdrowienia sytuacji polskiej wsi korzystać
z mądrości wielkiego Polaka – Bł. Ks. Markiewicza, który po-
lecał nie tylko swoim wychowankom, ale i społeczeństwu dwie
bardzo potrzebne cnoty:

a) powściągliwość,
b) pracę
Mądrość ludowa powiada: „Oszczędnością i pracą, naro-

dy się bogacą”.
Wieś musi zachować swój styl i charakter, nie upodabniać

się do życia w mieście co jest dziś bardzo zauważalne gołym
okiem. Wieś ma piękne tradycje, zwyczaje, których dowodem
są organizowane corocznie dożynki i prezentacja poszcze-
gólnych wiosek i przysiółków. Po prostu – z tej dzisiejszej
drogi, wieś musi zawrócić.

Skrót kazania wygłoszonego przez dekanalnego duszpasterza rolników
ks. Józefa Filę podczas Gminnych Dożynek,

które odbyły się w Wólce Sokołowskiej 2 września 2012 r.
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Kazimierz Ożóg

Niezwykła
lekcja historii

Kiedy uczestniczymy co roku w uro-
czystej Mszy św. na grobach pomordo-
wanych żołnierzy Armii Krajowej w Tu-
rzy, nasz umysł stara się wgłębić w tra-
giczne losy naszego narodu, a serce –
jak to serce – podlega wielu wzrusze-
niom. Dla miasta i gminy Sokołów Młp.
są to najważniejsze uroczystości w roku.
Jest to za każdym razem prócz przeżyć
religijnych i modlitwy w intencji pomor-
dowanych wspaniała lekcja historii,
otwierająca nas na wielką ojczystą prze-
strzeń wartości i wierność polskim za-
sadom. Tak było i w tym roku, kiedy 16
września w piękne niedzielne popołu-
dnie, w przeddzień kolejnej rocznicy
agresji ZSRR na Polskę, modliliśmy się
w Turzy. Las turzański był świadkiem
wielu tragicznych wydarzeń, kiedy w lip-
cu 1944 wkroczyła na te tereny Armia

Czerwona, a z nią NKWD zbrodnicza
organizacja sowiecka, wprowadzająca
komunistyczny terror, dokonująca plano-
wej eksterminacji najbardziej wartościo-
wego polskiego żywiołu patriotycznego,
zwłaszcza żołnierzy Armii Krajowej, któ-
rych zwykle aresztowano, poddawano
torturom, mordowano bądź wysyłano na
Syberię. Lasy Turzańskie otulają swoim
igliwiem szczątki setek polskich patrio-
tów. I my musimy o tym pamiętać, bo
z tej pamięci – jak pisze Jan Paweł II ro-
dzi się tożsamość narodu. A bez tej toż-
samości, poczucia, że stanowimy naród
obejmujący nie tylko teraźniejszość, ale
i przeszłość, nie możemy stanowić od-
rębnej, wartościowej wspólnoty narodo-
wej. Dzisiaj w dobie konsumpcjonizmu,
powszechnej medialności, europeizacji,
relatywizacji podstawowych wartości
chcą nam pamięć i tożsamość wyrwać.

Piękna uroczystość zgromadziła wie-
le setek wiernych nie tylko z okolic So-
kołowa, ale i z dalszych stron. Mszy św.
koncelebrowanej przez wielu kapłanów
przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz
Górny, ordynariusz diecezji rzeszow-
skiej. Kazanie do zgromadzonych wier-
nych, wśród których widzieliśmy czci-
godne osoby kombatantów, przedstawi-

cieli Sejmu Rzeczypospolitej, władz sa-
morządowych, służb mundurowych, licz-
ne poczty sztandarowe, młodzież
szkolną, Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego wygłosił Rektor Wyższego
Seminarium w Rzeszowie ks. profesor
Jacenty Mastej. W porywających sło-
wach mówił On o prawdziwej miłości
Ojczyzny zamordowanych tu żołnierzy
polskich, którzy dając przykład, przyna-
glają nas do miłości wszystkiego, co
Polskę stanowi. Bardzo wzruszające
były modlitwy i Apel Pamięci. Zawsze
one dają prócz Mszy św. najwięcej do
myślenia. Przecież co roku tu się gro-
madzimy, aby się pomodlić i umocnić
naszą lokalną, sokołowską wspólnotę
w miłości tej ziemi, dla nas najdroższej.
Także i w tym roku skierował do uczest-
ników Uroczystości słowa pokrzepienia
ojciec Diecezji Rzeszowskiej, biskup

Kazimierz Górny, który szczególnie pod-
kreślił bohaterstwo tych, którzy oddali za
ojczyznę swoje życie. Oni są niedości-
głym wzorem umiłowania polskości. I tę
polskość – która jest dzisiaj wypłukiwa-
na – należy z wszystkich sił nam pod-
trzymywać – mówił ks. biskup z wielkim
wzruszeniem.

Wielkim przeżyciem dla nas, uczest-
ników uroczystości w Turzy, jest za każ-
dym razem salwa honorowa. Słyszymy
ją, jednocześnie odnosząc te huki,
w tym niezwyczajnym lesie, do tamtych
strzałów w tył głowy i salw plutonów eg-
zekucyjnych. Następuje po niej cisza,
przerywana płaczem dzieci, które w cią-
głości pokoleń, jakby opłakiwały ofiary
tamtych zbrodni. Bo tamci bestialsko
zabici wiedzieli, że nawet nie będą mieć
pogrzebu. Zbyt wiele zażądał od nich
Bóg i to wszystko Mu dali, ale, paradok-
salnie, odarci dosłownie z wszystkiego,
w czasie każdej wrześniowej uroczysto-
ści mają najwspanialszy pogrzeb pro-
wadzony przez biskupa i tylu duchow-
nych, z udziałem tysięcy żałobników.

I na koniec tego skromnego artykułu
chcę podać parę myśli, które bez prze-
rwy kołatały się w mojej głowie w czasie
tej lekcji historii:
Jak to możliwe?
Taka zbrodnia i taka ofiara!
Jaki to ma sens?
Czy zostanie tylko popiół i zamęt?
Możliwe, bo zostały kości.
A sens idzie daleko w przyszłość.
Naród musi pamiętać.
Naród musi i stąd czerpać soki do życia.
Musi pielęgnować ten gwiaździsty diament
Pamięci i tożsamości.

Apel Pamięci odczytał por. Rafał
Foryś, Dowódcą Kompanii Honorowej
był kpt. Janusz Pająk z I Batalionu
21 Brygady Strzelców Podhalańskich,
Kompanię Honorową wystawił I Batalion
21 Brygady Strzelców Podhalańskich,
Kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej
z Rzeszowa był kpt. Andrzej Kufel.
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Przemówienie
Burmistrza

Gminy i Miasta

Soko³ów M³p.

Pełniąc honory gospodarza gminy
w imieniu swoim i mieszkańców ziemi so-
kołowskiej serdecznie witam na dzisiej-
szej uroczystości Jego Ekscelencję Bi-
skupa Ordynariusza Ks. Kazimierza Gór-
nego Honorowego Obywatela Sokołowa
Małopolskiego,

Witam podkarpackiego eurodeputo-
wanego Pana Tomasza Porębę

Witam Posłów na Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej
- Pana Stanisława Ożoga
- Pana Kazimierza Gołojucha
- Pana Kazimierza Moskala
- Pana Andrzeja Szlachtę
- Witam Senatorów Rzeczpospolitej Pol-
skiej – Pana Zdzisław Pupę oraz Pana-
Kazimierza Jaworskiego
- Witam czcigodnych księży Dekanatu
Sokołowskiego i Diecezji Rzeszowskiej
na czele z Ks. Infułatem Józefem Sonde-
jem,
- Księdza Jerzego Buczka – Kanclerza
Kurii Diecezji Rzeszowskiej
- Ks. Janusza Sądela – Wicekanclerza
Kurii Diecezji Rzeszowskiej
- Ks. Dziekana Dekanatu Sokołowskie-
go Jana Krzywickiego
- Ks. Proboszcza Parafii Sokołów Mało-
polski Jana Prucnala
- Ks. Dyr. Radia VIA Bogusława Przekla-
sę
- Witam Rodzinę zamordowanego pod-
porucznika Eugeniusza Zymroza ps.
„Macedończyk”
- Witam Rodzinę zamordowanego pod-
porucznika Zdzisława Brunowskiego ps.
„Cygan”
- Witam rodzinę kaprala Zdzisława
Łaskawca ps. „Monter”
- Witam Organizacje Kombatanckie,
- Witam przedstawicieli Związku Sybira-
ków wraz z pocztem sztandarowym
- Witam przedstawicieli Światowego
Związku Żołnierzy AK wraz z pocztem
sztandarowym
- Witam Związek Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego wraz z pocztem
sztandarowym
- Witam Wojewódzki Komitet Ochrony
Pamięci, Walk i Męczeństwa wraz z pocz-
tem sztandarowym
- Witam Związek Inwalidów Wojennych
RP wraz z pocztem sztandarowym
- Witam Związek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych wraz z pocz-
tem sztandarowym
- Witam przedstawicieli Stowarzyszenia
Motocyklistów PATRIA
- Witam zastępcę Komendanta Woje-
wódzkiego Policji Andrzej Sabika
- Witam Komendanta Miejskiego Policji
Konrada Wolaka
- Witam Komendanta Komisariatu Poli-

cji w Sokołowie Młp. Pawła Suskiego
- Witam przedstawicieli wojska
- ppłk Mariusza Stopę Komendanta 34
Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Rzeszów
- insp. Marka Strączka Dowódcę Okrę-
gu Południowo-Wschodniego Związku
Strzeleckiego Strzelec
- Związek Strzelecki Strzelec działający
przy Zespole Szkół Technicznych w Kol-
buszowej
- Ks. kapitana dra Tomasza Skupienia
Kapelana 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich
- kpt Andrzeja Kufla – Kapelmistrza Or-
kiestry Wojskowej Rzeszów
- Poczty Sztandarowe z woj. podkarpac-
kiego
- Witam pełnomocnika prezydenta Rze-
szowa Henryka Wolickiego
- Witam Starostę Rzeszowskiego Józe-
fa Jodłowskiego
- Mieczysława Janowskiego
- Witam samorządowców z Powiatu
Rzeszowskiego oraz Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.
- Witam Jerzego Chłopka nadleśnicze-
go Leśnictwa Głogów
- Kazimierza Białasa Leśniczego Leśnic-
twa Turza
- Witam dzieci i młodzież zebrane na
dzisiejszej uroczystości
- Witam Przedstawicieli prasy, radia i te-
l e w i z j i
- Witam Honorowego Obywatela Soko-
łowa Młp. prof. Kazimierza Ożoga,
- Witam Chór Młodzieżowy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.
- Witam Przedstawicieli Organizacji
i Stowarzyszeń
- Witam Mieszkańców woj. podkarpac-
kiego
- Witam Mieszkańców Miasta Sokołów
Młp. i Gminy

Serdecznie pragnę podziękować
wszystkim przybyłym na dzisiejsze ob-
chody mordu niewinnych ofiar terroru so-
wieckiego. Wyrażam wobec wszystkich
tu przybyłych głęboki szacunek za pa-
mięć o swojej historii i pamięć pomordo-
wanych w tym miejscu ofiar. Ta pamięć to
udział w tej uroczystej mszy świętej.

Znakiem II wojny światowej i wkro-
czenia Armii Czerwonej do Naszej Oj-
czyzny, a szczególnie tych terenów jest
to dzisiejsze miejsce naszych uroczysto-
ści.

Obóz przejściowy w Trzebusce, gdzie
stacjonował oddział NKWD, zaowocował
setkami bezimiennych ofiar w Lesie Tu-
rzańskim. Obóz założony został w sierp-
niu 1944 r. na pastwisku gminnym. Obóz
składał się z 5-7 ziemianek i domu spół-
dzielczego, był szczelnie ogrodzony
i dokładnie pilnowany. Wewnątrz prze-
słuchania, tortury. Warunki, w których
przetrzymywano więźniów były straszne:
brud, wilgoć w ziemiankach, woda po
kolana, ciasnota. Więźniowie byli stłocze-
ni jeden na drugim. Do obozu trafili mię-
dzy innymi żołnierze Armii Krajowej ze
Lwowa, w tym gen. Filipkowski.

To co działo się w obozie i Lesie Tu-
rzańskim otaczane było ścisłą tajemnicą.
Skazani w lesie sami kopali sobie gro-
by, zabijano ich strzałem w tył głowy lub
podrzynano gardła. Według relacji
świadków przez obóz mogło przewinąć
się 1700 ludzi, natomiast Las Turzański
może być grobem od 500 do 700 osób.
Zbrodniarze, którzy dokonali tego ma-
kabrycznego dzieła nie popełnili błędu
Katyńskiego, tu pomordowanym nie po-
zostawiono ubrań ani innych rzeczy
mogących identyfikować ofiary. Dziś
ponad wszelką wątpliwość są tu pocho-
wani AK-owcy z Ropczyc: podporucznik
Eugeniusz Zymróz ps. „Macedończyk”,
podporucznik Zdzisław Brunowski ps.
„Cygan” i kapral Zdzisław Łaskawiec ps.
„Monter”.

Podczas ekshumacji prowadzonych
w latach 90 odnaleziono 5 grobów ze
szczątkami 17 osób. Aby poznać praw-
dę, całą prawdę należałoby sięgnąć do
archiwów w Moskwie i Kijowie. Istnieją
bardzo poważne przypuszczenia, lokali-
zacji wielu grobów w innych częściach
tego kompleksu leśnego w okolicach
Trzebuski i Nienadówki.

Pamięć o tym co się tu działo była
pielęgnowana przez księży katolickich,
mieszkańców sokołowszczyzny, a teraz
w tych czasach należy tę tragiczną histo-
rię przekazywać by pamięć pomordowa-
nych nie umarła by była swoistym me-
mento. Bez pamięci nie ma polskości, nie
ma narodu wolnego. Historia lubi się
powtarzać i mylą się ci, którzy mówią, że
liczy się tylko przyszłość. Naród, który
zapomina o przodkach, o swoich boha-
terach prędzej czy później zginie.

Pamiętamy, że na tych terenach: Rze-
szowa, powiatu rzeszowskiego i powia-
tu kolbuszowskiego terror sowiecki wo-
bec niepodległościowego podziemia był
najsroższy w całym kraju. Tu zginęło naj-
więcej żołnierzy i najwięcej było podda-
nych represjom, zsyłkom i nieludzkim
prześladowaniom.

Dziś ten symboliczny pomnik – autor-
stwa Piotra Kidy – jest widocznym zna-
kiem tego co zbrodniczy reżim uczynił
naszemu narodowi, resztę przykrywa las
i niedostępne archiwa.

Dziękuję, że po raz kolejny na Uro-
czystościach na Grobach Turzańskich tak
licznie uczestniczą przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich szczególnie z Ar-
mii Krajowej.

Dziękuję wszystkim księżom, którzy
co roku tak licznie uczestniczą w Uroczy-
stościach Turzańskich.

Jestem wdzięczny J.E. Księdzu Bisku-
powi Kazimierzowi Górnemu za jego sta-
rania w upamiętnieniu tego szczególne-
go miejsca. To właśnie patronat i wspar-
cie księdza Biskupa sprawiły, że Turza
i Trzebuska mają właściwe miejsce w hi-
storii podkarpacia. Ksiądz Biskup uczest-
niczył od początku we wszystkich uroczy-
stościach rocznicowych w tym miejscu.

Pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji
dzisiejszej uroczystości.
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Kazimierz Smolak

Podró¿ ¿ycia – Indie
cz. II

Około południa zbliżamy się do
Agry. Jest to jak na indyjskie warunki
nieduże miasto, bo liczące tylko trzy
miliony mieszkańców. Mijamy ulice,
które wydają się być niekończącym
targiem. Ruch ludzi oraz sprzedających
przeogromny. Trzeba tam chodzić z rę-
kami przytulonymi do siebie, aby nie
trącać przesuwającej się w jedną
i drugą stronę masy ludzkiej.

O godzinie 13:15 dotarliśmy do wy-
sokiej klasy hotelu UTKARSH VILAS,
w którym jest czyściuteńko, eleganc-
ko. Przez wszystkie dni pobytu miałem
pokój jednoosobowy, więc mogłem
wieczorami uzupełniać zapiski spo-
rządzone „na kolanie” w ciągu dnia. Za-
kwaterowanie, chwila odsapku i o 15.00
wyruszamy na zwiedzanie najcenniej-
szego obiektu, z którego słynie Agra
i całe Indie, czyli grobowca Tadż Ma-
hal. Oprócz pięknej z zewnątrz bryły
grobowca po obu stronach znajdują się
dwie mniejsze budowle, dla zachowa-
nia symetrii. Z czterech stron grobo-
wiec otaczają wysokie minarety z lek-
kim wychyleniem na zewnątrz budyn-
ku, aby w wypadku trzęsienia ziemi nie
przewróciły się na grobowiec. Również
dla zachowania symetrii i wrażeń es-
tetycznych przed grobowcem znajdu-
je się szeroki rów wypełniony wodą,
który robi dodatkowy efekt przez odbi-
cie w wodzie, gdy patrzy się na grobo-
wiec. Natomiast całość zabudowy
z ogrodami robi dodatkowe wrażenie,
ponieważ plac podzielony jest na czte-
ry ogrody i z każdego prowadzi wej-
ście do grobowca. Ze zwiedzaniem ze-
szło nam do wieczora. Z dziedzińca
Tadż Mahal przeszliśmy do miejsca,
skąd zostaliśmy zabrani „melexami”.
Wszędzie jesteśmy podwożeni, ponie-
waż hindusi dbają o swoje obiekty
i nie wpuszczają w pobliże samocho-
dów spalinowych. Byliśmy tak jak inni
turyści podwiezieni pojazdami z napę-
dem elektrycznym. W oczekiwaniu na
pojazdy, które miały zawieźć nas pod
nasz autokar, miałem okazję poobser-
wować ulicę podczas zapadającego
zmierzchu. Stały tam białe konie za-
przęgnięte do pojazdu podobnego do
rydwanów, takich jakie oglądało się
w kinach...

Zaskoczył mnie wózek rowerowy
ciągniony przez hindusa, na którym
rozścielone było płótno i stało żelaz-
ko z duszą, czyli ogrzewane węglami

od środka. Była to przewoźna praso-
walnia świadcząca usługi prasowal-
nicze w plenerze. Przed jednym ze
stoisk z pamiątkami stoi „święta” nie-
ruchoma krowa i patrzy się jak wół na
malowane wrota. Gdyby nie porusza-
ła od czasu do czasu ogonem, to wy-
glądałaby jak manekin. Na dwóch
dużych ładnych koniach przejechał
patrol policyjny. Choć dość szybko
zapadł zmrok, pojazdy jeździły jedne
oświetlone, inne nie. Po terenie roz-
nosił się specyficzny zapach ulicy, po-
mieszany z dymem wydobywającym
się z przyulicznych kuchni, z przypraw
i ziół, fetor fekaliów z zapachem per-
fum i kosmetyków, słowem mieszan-
ka wszystkich zapachów.

Środa – po śniadaniu w hotelu sia-
damy do autokaru i wyjazd na dalsze
zwiedzanie. Udajemy się do monu-
mentalnego Fortu w Agrze zbudowa-
nego z czerwonego piaskowca, w któ-
rym mieścił się pałac królewski Aka-
bra władcy z dynastii Wielkich Mogo-
łów, otoczony fosą i gładkim potężnym
murem. Zwiedziliśmy tam pawilony
pałacowe, dziedzińce. Wszystko to
ciężko objąć wzrokiem i zmysłami
z powodu gigantycznych rozmiarów.
Zwiedziliśmy tylko czwartą część po-
wierzchni, bo reszta ogromnego ob-
szaru od lat pełni rolę koszar i do dziś
służy armii. Pani przewodnik cały czas
kładła nam do głowy, jakie dynastie
w jakim okresie, jacy władcy rządzili
tymi terenami, oraz kiedy i co który po-
stawił. Niby skrzętnie notowałem, ale
nie opisuję, co słyszałem na „żywej
lekcji historii”, tylko co widziałem. Je-
stem pod wielkim wrażeniem ogromu
budowy. Opuściliśmy Fort w Agrze
i udajemy się do Fatehpur Sikri –
opuszczonego miasta Wielkich Mogo-
łow. Płasko ścięte wzgórze o po-
wierzchni około 5 km˛, na nim wybu-
dowane z czerwonego piaskowca,
uśpione od wieków miasto najpotęż-
niejszego – władcy mogolskiego –
AKBARA. Miasto pałaców i świątyń,
budynków mieszkalnych. Wewnątrz
zbudowany z białego marmuru grobo-
wiec świętego męża muzułmańskie-
go Salima Cziszti’ego. Budowle, na
które się nie można napatrzeć i wyjść
z podziwu, że takie coś, będąc nieza-
mieszkałe, mogło powstać i przetrwać
wieki. Coś niesamowitego kryją tere-
ny Indii i ewentualnym Czytelnikom

moich wspomnień gorąco polecam
zwiedzenie tamtych miejsc.

Czwartek – przejazd z Agry do
Dżajpuru. Pani przewodnik znowu
swoim zwyczajem opowiada i opowia-
da o ludziach, religiach, rodzinach
wielopokoleniowych, analfabetyzmie,
małżeństwach aranżowanych, o przy-
padkach wykluczenia z rodzin z po-
wodu narkotyków czy alkoholizmu.
I znów muszę się podzielić wrażenia-
mi zanotowanymi podczas podróży –
czyli widziane z okien, z autokaru, ale
takie, których nie zauważyłem pod-
czas innych przejazdów. Nie opisuję
drugi raz tego, o czym już wspomina-
łem.

– Oferowane do sprzedaży na stra-
ganach jajka są śnieżnobiałe i to
wszystkie jakie zauważyłem. Ciem-
niejszych skorupek jaj nie widziałem.

– Przy ulicy pod gołym niebem
stoją same trzony kuchenne, obok tyl-
ko parasol, i na nich gotują, pieką,
smażą potrawy na sprzedaż. W dużej
misie na ziemi obok jezdni „kucharz”
urabia rękami ciasto.

– Zauważyłem też w mieście ko-
ściół z krzyżem, co tutaj jest ewene-
mentem.

– Przy ulicy kilka zakładów bla-
charskich i ślusarskich obok siebie,
następnie tartak i kilka podwórek, na
których produkują z drzewa i desek
różne wyroby.

– Zakłady betoniarskie i produkcja
wyrobów z betonu takimi samymi me-
todami jak ja to osobiście robiłem po-
nad 30 lat temu, ponieważ przez 20
lat (od lat 70. do 90.) prowadziłem
prywatny zakład betoniarski.

– Przy drodze stoi mężczyzna z to-
wotnicą i oferuje usługi smarownicze.

– Cielęta spacerują luzem koło
drogi.

– Niedaleko drogi leżą zdechłe kro-
wy, a rozszarpują je psy i ptaki.

Wjeżdżamy w Dżajpur
– stare czteromilionowe
miasto

Udajemy się na zwiedzanie forte-
cy Amber, która wprost poraża swoja
wielkością. Jedną z głównych atrak-
cji jest przejazd turystów na słoniach,
od bramy wjazdowej do bramy głów-
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nej przy Fortecy. Słonie są okryte ko-
lorowymi dywanami i są pomalowa-
ne, a na swoich grzbietach mają sio-
dło, w którym siada dwoje turystów.
Dla mnie był to niezapomniany widok
i przeżycie, kiedy usiadłem, a pode
mną czułem cztery tony mięsa. Obok
mnie na słoniu usiadła pani z naszej
grupy i musiałem jej dodawać otuchy,
że dojedziemy szczęśliwie, choć pod-
czas wyjazdu kołysało na słoniu jak
na morzu podczas burzy. Gdy słonie
wywiozły nas na górę, rozpoczęliśmy
zwiedzanie fortecy. Pani przewodnik,
swoim zwyczajem wprowadziła nas
w to miejsce, objaśniając wszystkim
pokrótce historię fortecy, która sięga
XIII wieku. Była to rezydencja dawnych
lokalnych maharadżów. Zwiedzaliśmy
właśnie tę część, która była dobudo-
wana jako rezydencja, a stara część
służyła jako koszary dla wojsk maha-
radży. Wokół fortu rozciąga się 14 km
murów obronnych. W połowie XVIII w.,
dokładnie w 1726 roku część miesz-
kalna została opuszczona, gdyż wład-
ca przeniósł się do Dżajpuru na nowe
wybudowane obiekty Pałacu Miej-
skiego, siedziby Maharadży.

Tam, jak w większości miejsc, któ-
re się zwiedza, zaatakowali nas han-
dlarze i dałem się namówić na zakup
turbanu za 10 dolarów.

* * *

Po drodze zatrzymaliśmy się
w sklepie z odzieżą, materiałami i pa-
miątkami. Tam przed sklepem dla tu-
rystów odbywała się prezentacja ręcz-
nego malowania na płótnie kolorowych
postaci zwierząt, motywów roślinnych
lub innych. Po chwili handlu i skorzy-
stania z WC pojechaliśmy zwiedzać
przeniesioną siedzibę Maharadży do
Dżajpuru, w której znajduje się słynny
Pałac Wiatrów i jego ażurowa kon-
strukcja, która podczas wiatru wydaje
specyficzne głosy. Najpierw zwiedzili-
śmy obserwatorium astronomiczne,
które zostało wybudowane w 1727
roku. Stoją tam zegary słoneczne, na
których można odczytać czas z dokład-
nością do kilku sekund. Są dwie ak-
tywne tarcze słoneczne jesień-zima
i wiosna-lato. Wybudowane konstruk-
cje ze znakami zodiaku, z oznaczenia-
mi astrologicznymi i jeszcze inne kon-
strukcje, i przedmioty, których nie po-
trafię fachowo opisać.

Kolejno skierowaliśmy kroki do Pa-
łacu Miejskiego, gdzie zwiedziliśmy
go. Potem chwila czasu na kawę, na-
poje, posiłek i zakupy. Wyszliśmy na
ulicę, gdzie znów mnóstwo kramów.

Tak naprawdę to zakupy męczą, bo
miejscowi nas „białych” atakują jak
zgraja psów dziada w ciasnej ulicy.
Szarpią za ręce i chcą zaciągnąć do
swojej budki z towarem. Swój towar
wpychają przechodniom do ręki, żeby
on choć go dotknął, a potem mówią,
mówią i nadskakują, że aż głowa boli.
Może i dobrze, że ja nie znam angiel-
skiego, to byłem głuchy i nieczuły na
ich namolność. Po drodze do hotelu
zatrzymaliśmy się w sklepie jubiler-
skim. Obsługa biegała koło nas i czę-
stowała zimną colą i koniakiem oraz
ich wypiekanymi frykasami (dobre były,
ale piekące, że aż buzie wykrzywiało
i koniecznie trzeba było popić kolą).
Jeden nadskakiwał z tacą, wciskał do
ręki szklanki z koniakiem i dolewał coli.
Mają zapewne obmyślony skuteczny
sposób, szczególnie na panie, bo te
nabrały ochoty na oglądanie biżuterii.
Mówią, że kobieta jest to zaklinacz
węża w kieszeni męża. A ponieważ
zdecydowaną większość wycieczki
stanowiły pary małżeńskie, więc dało
się słyszeć syk węża: „Kupiszszsz mi
mężu ten pierścionek?”, albo
„Daszszsz mi pieniądze?”, lub „Zapła-
ciszszsz?”. Może i wśród tych mał-
żeństw był jaki kuzyn z kuzynką. Sły-
szałem, że jeżeli kuzyn kuzynce kupi
złoty pierścionek, to albo złoto jest fał-
szywe, albo kuzyn. Panie „single” też
kręciły się koło lady, ale ja nie byłem
ciekawy na tyle aby zaglądać, czy jakiś
naszyjnik ładnie leży na damskich pier-
siach. Po kolacji dwuosobowy zespół
lalkarzy dał występ dla naszej grupy.
Był to wesoły występ podczas którego
uśmialiśmy się z przedstawianych in-
scenizacji. Zarobkiem dla grupy było
to, że na pamiątkę zakupiliśmy od nich
pewną ilość lalek i innych pamiątek.

* * *

Piątek – rano o 7:00 wyjeżdżamy
po śniadaniu z Dżajpuru do Delhi na
stację kolejową, z której mamy pocią-
giem jechać do Bombaju. Pociąg od-
jeżdżał o 16:20, ale była potrzeba, aby
być bezpiecznie z godzinę wcześniej.
Trasa, jaka nas czekała, to 240 km
z korkami i innymi nieprzewidzianymi
objazdami i postojami. Wiadomo, że
po drodze też trzeba się zatrzymać na
rozprostowanie kości i skorzystanie
z WC. Do autokaru siadł z nami pan,
który miał przy sobie różnego rodzaju
herbaty, przyprawy, dodatki, kadzidła
i dość szybko rozprowadził to po auto-
karze. Wysiadł na trasie, był bardzo
zadowolony i jeszcze długo stał i kła-
niał się ze złożonymi rękami jak do

pacierza. I znów przez drogę z Dżaj-
puru do Delhi miałem okazję obserwo-
wać i podziwiać miejscowe wioski
i miasteczka. Rosły tam oliwki, a w ta-
kich gajach oliwnych baraszkowały
małpy. Czy to w czteromilionowym
Dżajpurze, wioskach czy mniejszych
miasteczkach widać bardzo dużo krów,
kóz i świń. Jedne chodzą luzem, inne
są uwiązane, czy zagrodzone. Spoty-
ka się krowy różnej maści i wielkości.
Dorosłe osobniki mają wagę około 200
kg, innych gatunków około 400 kg. Są
też bawoły i bawolice, które cieszą się
najlepszą opinią wśród ludności, po-
nieważ mleko bawolic jest bardzo po-
żywne, smaczne i tłuste, ponadto mię-
so bawole można spożywać, gdyż ba-
woły nie są traktowane jako święte.
Kozy, których jest bardzo dużo, łażą po
płotach, kamieniach bądź jakichś sto-
kach czy urwiskach. Dla wytłumacze-
nia dodam, że płoty to u nich są muro-
wane z cegły lub kamienia. Szerokość
takich płotów około 25 cm, a czasami
i więcej. Jeżeli są płoty, to murowane.
Płoty takie jak u nas można spotkać
jedynie w bogatych dzielnicach miast,
chociaż i tam przeważają ogrodzenia
murowane. Obiekty rządowe, budynki
administracyjne, firmowe, parki czy
inne miejsca użyteczności publicznej
mają płoty bardziej w naszym stylu,
przez które widać dane obiekty. Jeżeli
wspomnę o płotach, to w miastach i na
wioskach nagminny to widok, jak męż-
czyźni sikają na płot. Odwracają się ty-
łem do jezdni i widać tylko płynące
strumyki uryny. Oprócz tego jeszcze
płyną po chodnikach czy rowkach inne
nieczystości, które albo na bieżąco wy-
sychają albo spływają do kanalizacji,
jeżeli takowa jest. W miastach, gdzie
jest bruk lub beton, dodatkowo woda
na chodnikach pochodzi z mycia na-
czyń. Odbywa się ono na chodniku,
gdyż jest tam cała masa gar-kuchni
rozstawionych przy ulicach, w których
na sprzedaż „pichcą” coś do jedzenia.
Przechodzień dostaje to coś do zjedze-
nia: jak rzadkie, to w metalowej misce,
jak gęste, to na kawałku papieru lub
gazety. Tam na ulicy nie ma zwyczaju
używania sztućców. Ludzie jedzą prze-
ważnie palcami prawej ręki, gęściej-
sze dwoma palcami, rzadsze całą dło-
nią wkładają do buzi. Przy takich
„ulicznych barach” stoi plastikowa bu-
telka z wodą. Po zjedzeniu klienci od-
stawiają miski i tą wodą myją ręce
i buzię. Jak mają ochotę się napić albo
przepłukać buzię, to wlewają tą wodę
do ust ale tak, że nie dotykają butelki.
Woda po umyciu wiadomo, że znajdzie
się na ulicy.
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Jak tam wygląda jazda po
chodnikach, drogach i ulicach

Styl jazdy, jaki tam, panuje w pierw-
szym momencie przeraża, szokuje,
zaskakuje i wydaje się, że niemożli-
we, aby tak można było jeździć. U nas
za byle jakie wykroczenie dostaje się
mandaty, punkty karne, traci się pra-
wo jazdy. Nasi policjanci zamknęliby
tam całkowicie ruch na ulicach, we-
dług nich każdy byłby potencjalnym
przestępcą drogowym albo przynaj-
mniej popełniałby wykroczenie drogo-
we. Ulicami miejskimi, gdzie tłok jest
największy, można spotkać wszystkie
możliwe sytuacje. Ale tylko można im
pozazdrościć tego, że tak kulturalnie
jeżdżą. Używają sygnałów dźwięko-
wych na okrągło. Nikt się o to nie zło-
ści.

Trzeba zacząć, że tak jak w Anglii
obowiązuje tu ruch lewostronny. Ale
po kilku dniach pobytu i przejechaniu
setek kilometrów autokarem po mia-
stach i poza nimi, idzie się przyzwy-
czaić, a nawet zrozumieć i zaakcep-
tować ten styl jazdy. Obowiązuje pew-
no niepisana zasada wolnego skraw-
ka jezdni. Jeżeli ktoś włącza się do
ruchu, czy to z pobocza, czy z bocz-
nej ulicy i nie wjeżdża bezpośrednio
pod pojazd, tak że nadjeżdżający nie
mógłby zahamować, to czeka. Ale jak
tylko widzi kilka metrów wolnej drogi,
to włącza się do ruchu. Nikt z tego nie
robi żadnego problemu, pojazd nad-
jeżdżający z tyłu spokojnie zwalnia
i przepuszcza. Wyobrażam sobie co
by się u nas działo; jak ktoś włącza
się do ruchu i ma pojazd z odległości
40 metrów, to ten z tyłu nadjeżdżają-
cy trąbi, grozi, puka się w czoło. Tam
wystarczy 10 metrów albo i mniej, aby
spokojnie wjechać na drogę. Włącza-
nie do ruchu następuje dość żwawo,
aby nie tamować jego płynności.
Wszyscy bardzo często używają sy-
gnałów dźwiękowych (nawet całą
noc), dlatego że każdy kto ma zamiar
wyprzedzania, obojętne z której stro-
ny (z której jest to możliwe), to ostrze-
ga sygnałem dźwiękowym i wyprze-
dza, a wyprzedzany ustępuje i nie
utrudnia tego manewru. Zmiana pasa
ruchu odbywa się też na podobnych
zasadach i we wszystkich kierunkach;
jak tylko jest kawałek wolnego pasa,
to go zajmują. Jedni drugich bez pro-
blemu i nerwowości przepuszczają.
Na przykład nasz autokar, przewożąc
nas w różne miejsca, musiał niekiedy
zawracać na ulicach, albo żeby wje-
chać w wąską ulicę manewr ten mu-

siał robić na dwa razy, czyli musiał
cofnąć i dopiero wjechać przodem lub
tyłem. Kierowcy, którzy na chwilę mu-
sieli się zatrzymać, bez żadnego zde-
nerwowania czekali cierpliwie, aż ten
manewr wykona. Samochody i riksze
zatrzymują się, aby zabrać pasażerów,
i nikt z tego tytułu się nie denerwuje.
Bardzo mało jest takich typowych
miejsc do zatrzymywania, tak jak u nas
są przystanki, tylko na poboczach
i gdzie popadnie. Jak spadł łańcuch
w rowerze, to rowerzysta zakładał go
na jezdni i inne pojazdy go omijały,
nawet nie pofatygował się, aby zejść
na pobocze. Ale to nie koniec obser-
wacji.

Nasi policjanci i dziennikarze mie-
liby osiągnięcia newsy i hity na pierw-
sze strony gazet, kiedy ujrzeliby na
jezdni skuter przewożący cztery oso-
by (dwoje dorosłych i dwójkę małych
dzieci). Po trzy osoby dorosłe na sku-
terze to nieomal norma. W rikszach
motorowych, czyli takich trójkołowych
motocyklach, natłoczone nawet po
15 osób. Nasi dziennikarze chcieliby
się pozabijać, żeby zrobić takie zdję-
cie w Polsce, gdyby jakiś pojazd był
tak „przeładowany” jak w Indiach.
Sami przecieraliśmy oczy ze zdumie-
nia, że tyle osób potrafi zmieścić się
do takiej małej rikszy. Co prawda tam
nie jeżdżą szybko, uważają jeden na
drugiego i ani razu nie widziałem żad-
nego wypadku ani kolizji. Odstępy po-
jazdów jeden od drugiego gdy się
zatrzymują przed skrzyżowaniem to
0,5 m do 1 m jeżeli chodzi o skutery
i rowery, a samochody 1 do 2 m.

Ale żeby jeszcze było śmieszniej,
ludzie w czasie ruchu przechodzą
w poprzek ulicy, gdzie popadnie.
Przejścia dla pieszych spotyka się tyl-
ko przy skrzyżowaniach, a w ciągach
ulicznych nie ma „zebry” tak jak u nas.

Podróż pociągiem z Delhi
do Bombaju

Odległość pomiędzy Delhi a Bom-
bajem wynosi 1200 km, podróż trwa
16 godzin. Do dworca dostaliśmy się
bez problemu, tam pani przewodnik
załatwiła tragarzy, którzy zabrali z au-
tokaru nasze bagaże i dostarczyli je
pod podstawione wagony, a my prze-
szliśmy na odpowiedni peron. Dwo-
rzec potężny, podobno największy
w Indiach. Pociąg ten wyrusza z Del-
hi, a kończy trasę w Bombaju. Po dro-
dze w godzinach nocnych ma dwa
przystanki. Bilety na dany dzień są

wykupywane nawet do trzech miesię-
cy naprzód. Na poszczególnych wa-
gonach wisi lista pasażerów z nume-
rem miejsca i podziałem na przedzia-
ły. Nasza 34 osobowa grupa jechała
w trzech wagonach. Przedziały są
ośmioosobowe z miejscami sypialny-
mi. W przedziale głównym jest sześć
miejsc leżących i w korytarzu od okna
dwa miejsca. W dzień siedziało się na
dolnym siedzeniu, a środkowe służy-
ło za oparcie. Pod dolnymi siedzenia-
mi umieściliśmy bagaże podróżne.
Pościel po dwa prześcieradła, jeden
koc, podgłówek na osobę, położone
były na najwyższym legowisku. Nie-
długo po ruszeniu pociągu obsługa
rozpoczęła podawanie obiadu. Oko-
ło 20:00 podano kolację. Dania i spo-
sób podania podobny jak w samolo-
tach. Przed 22:00 rozłożyliśmy miej-
sca do spania i każdy zajął swoje
miejsce leżące. Pociąg jechał w mia-
rę równo, bez szarpnięć i bardzo ci-
cho, co było dla nas przyjemnym za-
skoczeniem. O szóstej rano obsługa
budziła i pytała, czy podać kawę czy
herbatę, czy inny napój. Następnie ob-
sługa chodziła i zbierała pościel.
O godzinie 7:00 podano śniadanie.
Przed śniadaniem zmieniliśmy układ
rozkładanych siedzeń i przywrócili-
śmy jego pierwotny wygląd. Chociaż
w hotelu spało się spokojniej, ale jak
na spanie w czasie podróży, warunki
były bardzo dobre.

Z okien pociągu za wiele nie wi-
działem, gdyż wnet zapadł zmrok
i przez blisko 12 godzin jechaliśmy
w nocy. Rano, bliżej Bombaju, widzia-
łem zalane wodą pola ryżowe. Roślin-
ność zbliżona do tropikalnej z palma-
mi i innym roślinami gorącego klima-
tu. Do Bombaju przybyliśmy o 8:20
i obok stacji czekał na nas autokar,
który później woził nas do końca po-
bytu. Bombaj powitał nas temperaturą
około 35 stopni, co dla nas było jak
wejście do łaźni.

Centrum w miarę czyste, budynki
od siedmio do kilkunastopiętrowych.
Stara zabudowa, jeszcze pokolonial-
na,  budynki  równej  wysokości ,
a nowe – każdy inny wygląd i wysokość.

Ruch jak w innych miastach, tyle
że nie jeżdżą riksze rowerowe i moto-
rowe, gdyż w centrum obowiązuje
zakaz jazdy. Bombaj to najbogatsze
miasto Indii, przynosi 35% dochodu
krajowego. Miasto 18 milionowe, z tym
że 50% ludności mieszka w slumsach.

Za 15 minut byliśmy w hotelu. Do
13:00 mieliśmy czas dla siebie i punk-
tualnie wyruszyliśmy przez miasto nad
morze zobaczyć słynne Wrota Indii.
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Podziwialiśmy też Hotel Tadż, w któ-
rym w 2008 roku był zamach terrory-
styczny.

* * *

Nad morzem przesiedliśmy się na
statek, którym godzinę płynęliśmy na
wyspę Elefanta, czyli Wyspę Słoni, na
której są słynne świątynie wykute
w skale, jedna już w VIII wieku, i po-
święcone są kultowi boga Śiwy. Pły-
niemy statkiem na Wyspę Słoni
i pierwsze negatywne uczucie, że pły-
niemy jednym wielkim szambem. Jest
ono potwornie brudne, zaśmiecone
i pływa w nim masa śmieci, papierów,
folii, butów i innego dziadostwa. Po
półgodzinnej podróży morze zrobiło
się trochę czyściejsze. Pojawiły się
ptaki i małe skaczące rybki.

* * *

Na wyspie droga do świątyń roz-
ciąga się na znacznej długości i trze-
ba pokonać 140 schodów. Po drodze
istny tłum jarmarczny, bo po obu stro-
nach kramy, kramiki, restauracyjki,
budki z napojami i pamiątkami. Przed
wejściem na główny trakt handlowo-
turystyczny, jak wszędzie, można spo-
tkać kozy i święte krowy chodzące
miedzy turystami. I właśnie tam popeł-
niłem świętokradztwo, czyli nadepną-
łem na jeszcze ciepłe gówno świętej
krowy. Ale za to nikt mnie nie gonił,
więc wmieszałem się w tłum i spokoj-
nie poszedłem do góry, by podziwiać
świątynie i baraszkujące tu licznie
małpki. Powracamy z wyspy i podzi-
wiamy całe flotylle płynących statków,
bo Bombaj to największy port świata.
Obok była wyspa, na której znajdo-
wało się wiele, bardzo dużych zbior-
ników na paliwo oraz stały potężne
tankowce. Na ląd wróciliśmy już sza-
rówką. Później autokar woził nas po
ulicach Bombaju i oglądaliśmy mia-
sto nocą ze słynną trasą zwaną „na-
szyjnikiem królowej” z racji specjal-
nych efektów świetlnych oświetlenia
ulicznego. Podczas zwiedzania była
z nami starsza pani Rama, która słu-
żyła jako przewodniczka, ale mówiła
po angielsku i nasza pani Iwona tłu-
maczyła jej słowa.

Niedziela
– ostatni dzień pobytu

Po śniadaniu przed wyjazdem wy-
szedłem na ulicę kupić baterie do apa-

ratu fotograficznego i co ciekawego
zauważyłem. W małej budce przy uli-
cy miejscowy rzemieślnik nacinał ka-
mienie do mielenia zboża, takie jakie
jeszcze ja pamiętam, gdy prowadzi-
łem gospodarstwo rolne i mieliłem
zboże dla trzody chlewnej. Też jak
kamień się wytarł, to musiałem go
ponacinać, aby jego powierzchnia
zrobiła się chropowata. W sąsiednim
pomieszczeniu mielono zboże domo-
wym sposobem takim, jakim ja 40 lat
temu mieliłem w swoim gospodar-
stwie. Stał tam „śrutownik” napędza-
ny silnikiem elektrycznym i różnej
wielkości worki z mąką, zapewne
przeznaczone do sprzedaży. Ulica
niby w ogromnym mieście, a przypo-
minała mi moje młode lata, kiedy pro-
wadziłem gospodarstwo rolne na wsi,
gdzie wiele czynności, które tu wyko-
nywano bądź oferowano jako usługi,
ja wykonywałem sam we własnym go-
spodarstwie. Spotkałem kącik, w któ-
rym szlifierką i kamieniem toczakiem
ostrzono narzędzia i noże. Na ulicy
pod ścianą golibroda brzytwą golił
młodego chłopaka.

Też dla mnie były to wspomnienia,
bo lat temu ponad 40 też goliłem się
brzytwą. Spotkałem mały warsztat na-
prawy rowerów, gdzie był artystyczny
nieład. Pełno tam starych i nowych
części rowerowych, z których jedne
wykręcano ze starego i zakładano do
drugiego roweru.

* * *

Spod hotelu wyjechaliśmy na zwie-
dzanie marmurowego grobowca Ha-
dżi Alego, który znajduje się na mo-
rzu, dość daleko od brzegu, na ska-
łach odkrywanych przez wodę w cza-
sie odpływu, połączony z lądem
wąską groblą. Na tej grobli mnóstwo
żebraków. Skały i grobla zaśmiecone
i zabrudzone. Grobowiec piękny ze-
wnątrz i wewnątrz.

Następnie podwieziono nas, aby
pokazać nam takie coś, co nie przy-
szłoby mi do głowy, że w ten sposób
i w takich warunkach można pracować.
Pokazano nam „zakład kombinat” dzia-
łający pod gołym niebem, w którym
pracuje sześć tysięcy mężczyzn. Była
to kilku hektarowa powierzchnia bro-
dzików, w których sposobem ręcznym
piorą bieliznę, odzież, pościel. Czyli
ręczna pralnia i suszarnia. Jak to zo-
baczyłem, to pomyślałem sobie, że to
jest niewolnictwo. Pralnia należy do
miasta i za (stoisko) dhobi ghat czyli
basen z wodą i betonową płytą, o którą
uderzają namoczonym w wodzie ma-

teriałem, biorą od wynajemcy 250 ru-
pii na miesiąc. Za wypranie jednej
sztuki odzieży, niezależnie czy to
spodenki czy prześcieradło jest staw-
ka 10 rupii. Ile piorący da rady uprać,
jest to jego zarobek. Zgroza ogarnia,
gdy się widzi ludzi, którzy stoją i pra-
cują całymi dniami i latami w wodzie.
U góry nad pralnią rozciągnięte całe
masy sznurów i suszą się tam wypra-
ne rzeczy. Szok i masakra.

* * *

Następny etap zwiedzania to świą-
tynia hinduistyczna z bardzo dużą ilo-
ścią obrazów przedstawiających sce-
ny z ich wierzeń i religii. Był tam jakiś
mnich, z którym zrobiłem sobie zdję-
cie pamiątkowe. Kolejny szok i reflek-
sja po zwiedzeniu starego, istnieją-
cego od czasów kolonialnych, bardzo
dużego bazaru. Bazar, gdzie można
spotkać wszystko, a przede wszystkim
artykuły spożywcze i przemysłowe.
Niekończące się pryzmy owoców, wa-
rzyw, jarzyn, zboża, przypraw, drobiu,
klatki z małymi psami, kotami, z pta-
kami ozdobnymi, wyroby gotowe, na-
poje i czego dusza zapragnie. Owoce
i inne produkty roślinne owinięte bądź
przełożone były słomą w skrzynkach.
Słoma walała się po całym bazarze,
a w niektórych miejscach było jej gru-
bo pod nogami.

Ale jak zobaczyłem w środku tego
bazaru rzeźnię, ubojnię, rozbiór mięs
na wielkiej hali w upale, w roju much,
a pod sufitem i na ziemi stada fruwa-
jących i łażących ptaków po stołach,
to się szczypałem w policzek, czy ja
nie śnię, czy to jest naprawdę. Ale
skoro wszyscy to widzieli, to znaczy,
że nie miałem zwidów, złudzeń, ani
nie była to fatamorgana. Zobaczyłem
to, co powinny koniecznie zobaczyć
nasze służby sanitarno-weterynaryj-
ne po to, by się im „zarośnięte oczy”
szeroko otwarły. U nas pracownicy
tych służb jak zobaczą na ścianie
uszkodzoną płytkę, gotowi są za-
mknąć zakład, gdyż robią z tego wiel-
kie halo.

Nie pochwalam ubojni w środku
bazaru, ale skoro ona tam funkcjonu-
je i nie słychać, żeby ludzie z tego ty-
tułu chorowali i umierali, to utwierdzi-
ło mnie to w przekonaniu, że nadmier-
ne wymagania służb sanitarno-wete-
rynaryjnych w naszych warunkach są
przesadzane, a zagrożenia wyolbrzy-
miane, wyszukiwane i wyimaginowa-
ne.

Dla mnie był to najciekawszy punkt
zwiedzania wycieczki i byłem bardzo
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zadowolony, że mogłem takie skraj-
ności zobaczyć. Był to jeden z końco-
wych punktów zwiedzania. Ale w każ-
dej grupie musi się znaleźć ktoś, kto
wrzuci łyżkę dziegdziu do beczki mio-
du, kto musi zwrócić na siebie uwa-
gę, choćby przez okazanie wyrazu
swojego niezadowolenia. Pewna
osoba z pretensjami odniosła się do
naszej pani przewodnik, po co ona
przyprowadziła grupę na ten bazar, bo
jemu się tu nie podoba i jeszcze jakieś
inne muchy miała w nosie. Być może
był to pracownik polskich służb sani-
tarno-weterynaryjnych i wstydził się
swojej nadgorliwości i upierdliwości
w Polsce. Przypomniało mi się wtedy
opowiadanie o żabce i skorpionie, jak
to skorpion chciał przedostać się na
drugą stronę szerokiej rzeki i prosi na-
potkaną żabkę, żeby go przeniosła na
swoim grzbiecie, ponieważ on nie
umie pływać i się utopi. Żabka mówi
mu: że „Nie wezmę cię, bo ty minie
zabijesz swoim jadem w ogonie”. On
się sprasza, że nic jej złego nie zrobi,
bo by przecież utonął razem z nią.
Żabka się zgodziła i przewiozła skor-
piona na drugi brzeg. Dopiero na dru-
gim brzegu skorpion ukuł ją jadowitym
ogonem. Tutaj postępowanie tej oso-
by porównałem do zachowania skor-
piona. Skoro wycieczka się kończy,
przewodniczka swoją oddaną pracą
i zaangażowaniem udanie przeprowa-
dziła całą wycieczkową trasę do koń-
ca, to na co mi ona jest więcej potrzeb-
na, przecież mogę ją poczęstować ja-
dem i żółcią swoich słów. Po zwiedze-
niu bazaru, zrobiliśmy autokarem run-
dę po ulicach. W niektórych miejscach
robiliśmy krótkie wyskoki z samocho-
du na sesje zdjęciowe co ciekawszym
obiektom. Fotografowaliśmy dom naj-
bogatszego człowieka Indii. Dom wy-
soki na 27 pięter, z basenami, kortami
tenisowymi, garażami na 300 samo-
chodów, w którym mieszkało sześć
osób, a obecnie mieszka cztery, ale
za to pracuje sześćset osób obsługi.
Z racji niedzieli na ulicach panował
względny spokój i nie było tłoku. Se-
sję fotograficzną zrobiliśmy przy Uni-
wersytecie Bombajskim założonym
w 1857 roku przez Anglików. Podczas
przejazdów autokarem nasze panie
przewodniczki ciągle przekazywały
nam informacje o obiektach, o miej-
scach, wokół których przejeżdżaliśmy.
Opowiadały o terrorystach i akcjach
terrorystycznych w Bombaju 26.11.
2008 roku, w których zginęły 162 oso-
by, pokazując obiekty, które były obiek-
tem ataku. Jedną atakowaną kawiar-
nię z pozostawionymi śladami po ku-

lach w szybie niektórzy uczestnicy na-
szej wycieczki odwiedzili podczas
przerwy na kawę i lunch. Jazda kli-
matyzowanym autokarem podczas po-
twornych upałów sprawia przyjem-
ność, ale na koniec pobytu pani prze-
wodnik zaproponowała dwugodzinny
czas dla siebie, aby ostatnią chwilę
wykorzystać na zakupy, przerwę ka-
wową, zwiedzanie miasta i sesję fo-
tograficzną. Ja po kawie z pewnym
małżeństwem po godzinie czasu zna-
leźliśmy się koło autokaru. Żar lał
z nieba niemiłosierny, więc weszliśmy
ochłodzić się do autokaru. Kierowca
nie mógł dłużej stać w tym miejscu,
więc ruszył z nami, wlokąc się po uli-
cach z krótkimi postojami. Była to faj-
na chwila spokojnej obserwacji mia-
sta i jego mieszkańców oraz wykona-
nia interesujących mnie zdjęć. Jeździł
po bogatych ulicach, chociaż różne
obrazki można było widzieć. O umó-
wionej godzinie podjechał po pozo-
stałych uczestników wycieczki i na
17:00 zajechaliśmy do hotelu. Nas
wszystkich, którzy przyzwyczajeni je-
steśmy do niższych temperatur, 35-
stopniowy upał zwalał z nóg, więc ra-
tunkiem był zasłużony prysznic, po
nim obiadokolacja i przygotowanie się
do wylotu, poza tym nie marudziłem,
tylko chwilę się przespałem, bo po-
budka zapowiedziana była na pół do
pierwszej. Z hotelu na lotnisko wy-
jeżdżamy o 1:30, a tam niespodzian-
ka: samolot ma dwie godziny opóź-
nienia. Czekamy na wylot do 7:30. Sa-
molot startuje, coś podają do jedze-
nia, wszyscy widzę padnięci, ale za-
dowoleni. Lot spokojny. W Stambule
na płycie czekał na nas godzinę sa-
molot do Warszawy. Obsługa naziem-
na czekała na nas na holu i powta-
rzała „Warsaw, Warsaw” i szybko pro-
wadziła całą nasza grupę do odpra-
wy na samolot. W Warszawie wylądo-
waliśmy około 15-tej naszego czasu,
a indyjskiego o 19:30. I tak skończyła
się szczęśliwie przygoda z Indiami
i zostały niezapomniane wspomnienia.

Na wycieczce nie zawierałem z ni-
kim bliższych znajomości, ponieważ
cały czas poświęciłem notowaniu na
bieżąco swoich wrażeń i spostrzeżeń,
a wieczorem na uporządkowanie za-
pisów.

Teraz jeszcze to,
czego nie widziałem

Wyobrażałem sobie, że skoro jest
tam ciepło, są slumsy, jest brud, to bę-

dzie pełno szczurów, myszy i kotów.
Podczas pobytu nie widziałem ani
szczura, ani myszy, ani nawet kota, za
to wałęsających się psów były całe
gromady.

W czasie pobytu nie zauważyłem
też ani jednego człowieka pijanego.
I tu uświadomiłem sobie, że pijaństwo
to jednak wielka plaga, bo gdyby tam,
wśród tej biedy, wkradł się jeszcze al-
koholizm, to byłaby dopiero tragedia.
Pan Bóg nie spuszcza jednak na zie-
mię dwóch plag na raz. U nas w Pol-
sce oraz w Europie, a zwłaszcza
wschodniej, pije się dużo. My nawet
nie zwracamy uwagi na ten problem.
Ale nawet jak się zobaczy okropną
biedę części mieszkańców Indii i wi-
dać, że jakoś oni funkcjonują, to
w ogromnej zasłudze dzięki temu, że
nie piją i nie tracą na alkohol. U nas
narzekamy na biedę, ale jej przy-
czyną często jesteśmy sami, wydając
pieniądze na zbyteczne używki.

Przez cały pobyt nie zauważyłem
karetki pogotowia, ani samochodu,
ani straży pożarnej, ani policji, która
jechałaby na sygnale. Służba zdrowia
i szpitale są zarówno publiczne jak
i prywatne. Publiczne są podobno nie-
miłosiernie przepełnione, a prywatne
drogo kosztują, ale mają fachową ob-
sługę.

Nie zauważyłem ani jednego wóz-
ka inwalidzkiego, takiego lub podob-
nego jakie u nas się spotyka. Jedyny
niepełnosprawny jakiego widziałem,
to żebrak przy świątyni. Siedział na
małym wózku z malutkimi kółkami
i odpychając się od ziemi rękami pró-
bował zajeżdżać drogę przechodzą-
cym.

Co mnie dziwiło

To, że w łazience w hotelu była
umieszczona umywalka na wysoko-
ści około metra, tak, że umycie brody
po goleniu było problemem, aby się
nie pochlapać, bo ja czułem się „za
krótki” przy swoim 165 cm wzrostu.
Dobrze, że tam było ciepło i miałem
pokój jednoosobowy, to toaletę po-
ranną załatwiałem na „Adama” i bez
„krępacji”, i nie musiałem się martwić,
że się ochlapię wodą. Podczas zwie-
dzania nocowaliśmy w czterech róż-
nych hotelach, z których każdy różnił
się od siebie, ale generalnie nie na-
rzekam. Było fajnie, zresztą ja nie je-
stem grymaśny, cieszę się byle czym.
Nawet w czasie mojej młodości, zna-
na była melodia z refrenem „ja to się
cieszę byle czym”, więc na zabawach
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tanecznych, kiedy tańczyłem z dziew-
czynami i śpiewałem ten refren, to one
się złościły, gdyż brały to dosłownie
do siebie.

Każdy hotel miał klimatyzację
i oświetlenie elektryczne. Raczej nie
spotyka się w naszych warunkach
tego, żeby pokoje nie miały okien. Tu
tak było, a część była z oknami zasło-
niętymi lub z szybami kolorowymi
przyciemnionymi. Do włączenia prą-
du w pokoju służył „żeton” zawieszo-
ny przy kluczu, który wkładało się
w specjalny czytnik w pokoju. Nie było
potrzeby wyłączania odbiorników prą-
du, ponieważ opuszczając pokój, wy-
łączało się zasilanie.

Co tam jadaliśmy

Tego, że kuchnie hotelowe starały
się nam dogodzić, jestem pewny, ale
smaki indyjskie i polskie to dwie zu-
pełnie różne kuchnie. Tam wszystkie
posiłki są bardzo mocno przyprawio-
ne, jak na mój gust i smak. Ale czego
człowiek nie zrobi, gdy chce wszyst-
kiego popróbować. Z potraw zawie-
rających mięso był „cziket”, czyli po-
trawa z mięsem z drobiu. Nie będę się
„rozdrabniał”, co tam było za mięso.
Bywały bardzo drobne kostki w kawał-
kach mięsa, zatopione w bardzo
ostrym sosie. Mogły to być przepiórki,
gołębie czy jakieś małe liliputki. Ale
to nie ważne, grunt, że wszyscy wró-
cili cali, zdrowi i zadowoleni.

Było bardzo dobre kwaśne mleko
czy kefir (bardzo mi smakowało), któ-
re brałem do chrupek lub ziemniaków.
Wszędzie potrawy wystawione były
na zasadzie szwedzkiego stołu. Ja
kosztowałem każdej potrawy, i które
najmniej były ostre i piekące, za te się
brałem do jedzenia.

Chociaż przy pierwszym skoszto-
waniu szczypty na talerzu wydawało
się, że nie jest pikantne, ale jak doło-
żyłem, to każdy następny kęs był bar-
dziej ostry i piekł jak ogień. Bywało
na stole kilka rodzajów sosów zioło-
wych, czy to coś w rodzaju fasolki czy
z dodatkiem innych widocznych zia-
ren czy strąków.

Codziennie w zestawie każdego
pożywienia były placki, podobne jak
u nas dawniej bywały „podpłomyki”,
cienkie placki z ciasta chlebowego
pieczone bez tłuszczu na blasze lub
trzonie kuchennym. Mówiliśmy na to
maca (właściwa nazwa ROTI). I tu
przypomniał mi się żart z macami: jed-
na pani do drugiej mówi – „mój mąż
to jest taki blady jak maca”. Druga od-

powiada, że „mój, jak maca, to się robi
taki czerwony”. Było to pieczywo bez
piekących przypraw. Bywał też opie-
kany chleb tostowy oraz bezsmako-
wy biały chleb puszysty. Kromki tego
chleba były jakoś wykrojone ze środ-
ka i nie było widocznej skórki. Z łagod-
niejszych potraw jedliśmy omlety z ja-
jek. Bywały też kulki ciasta czy mielo-
nej kaszy o słodkim smaku, nazywa-
jące się Gulab dżamun. Na śniadanie
podawano też jajka gotowane, które
były tak twarde, że jakby nimi rzucił,
to by podbił oko. Wykładano też su-
rówki do obiadu albo przy śniadaniu,
które znikały w pierwszej kolejności
(krojone ogórki zielone, pomidor, oliw-
ki i jakieś kawałki owoców) i nie star-
czało każdemu. Bywało na śniadanie
masło dość twarde i źle się smarują-
ce, dżem, czasem trochę sera żółte-
go.

Dodatkowe refleksje

Bardzo pozytywnie odbieram
wszystkich miejscowych ludzi, których
spotykałem podczas wycieczki. Jed-
no co mnie uderzyło, to, że mają
w sobie bardzo dużo pokory.

My, biali ludzie z Polski, powinni-
śmy się od nich tego nauczyć i na-
prawdę byłoby nam lepiej, żylibyśmy
dużo spokojniej. My, Polacy, złościmy
się na każdym kroku, nie jesteśmy
uczynni jedni drugim, co widać np.
podczas poruszania się pojazdami na
ulicy. Jest nam straszliwie brak tej po-
kory, jaką obserwuje się u mieszkań-
ców Indii. Nas zżera egoizm, który
swobodnie mogę nazwać plagą na-
szych czasów.

Nasze przeciętne „Ja” nie pozwa-
la nam ustąpić miejsca i przepuścić
włączających się do ruchu na ulicy.
Bo jak „ja” jadę, to co mnie obchodzi
drugi człowiek, niech czeka, bo tylko
ja się tu liczę. Widzimy tylko czubek
własnego nosa i nie liczy się drugi
człowiek. Kryjemy się za przyciemnio-
nymi szybami luksusowych samocho-
dów, aby nas nie rozpoznano i wsty-
dzimy się popatrzeć w oczy ludziom,
których powinniśmy przepuścić i ustą-
pić im miejsca, ale nasze „ja” nie po-
zwala nam tego zrobić. Złościmy się
natomiast, jak inni nas nie przepusz-
czają i nie możemy włączyć się do ru-
chu.

W Indiach ludzie uśmiechają się
do siebie, mimo że mogliby nawet
i płakać, ale widać są uczynni, o ra-
dosnym usposobieniu, co mnie bar-
dzo cieszyło i pozwalało znosić trudy

wycieczki. Z jednej strony mnie to bu-
dowało, a z drugiej rodziło smutek
i zazdrość, że u nas nie ma w Polsce
takiego zachowania, jakie tam spoty-
kałem.

Podsumowanie

Po podróży do Indii na pewno je-
stem mądrzejszy o ciekawe doświad-
czenia. Mówią, że podróże uczą, ale
jest to też i prawda. Dziękuję moim
dzieciom, które na moje sześćdziesią-
te urodziny ufundowały mi wycieczkę
do dowolnego miejsca, jakie sobie
wybiorę. Z ofert które mi przedstawiły,
bez wahania wybrałem Indie. Termin
też mi odpowiadał, więc bardzo się
cieszyłem, że mogę odwiedzić kraj
o bardzo starej cywilizacji i kontra-
stach pod wieloma względami. Moje
wyobrażenia o Indiach po przeczyta-
niu dwóch książek o tym kraju, uległy
radykalnej modyfikacji po ujrzeniu na
własne oczy w ciągu ośmiu dni czte-
rech wielkich miast indyjskich oraz
wiosek i miasteczek rozciągniętych
między nimi. Z historią zetknąłem się
podczas zwiedzania wielu zabytków,
które miałem przyjemność zobaczyć
i usłyszeć o nich opowieści z ust prze-
wodniczki.

Specjalne podziękowanie skła-
dam naszej młodej przewodniczce
pani Iwonie Szelezińskiej, która, jak
ja to w przenośni nazywam, nie młó-
ciła słomy tylko sypała „ziarnem”, tzn.
mówiła rzeczy ważne i istotne w da-
nym miejscu i czasie, a nie mówiła,
żeby tylko mówić.

Ziarno rzucone w naszą pamięć
na pewno wyda plon stokrotny i jesz-
cze długo będziemy się delektować
„urokiem i zapachem Indii”. Gorąco
polecam wszystkim, którzy mają moż-
liwość zwiedzania krajów, kontynen-
tów i różnych zakątków naszej cudow-
nej ziemi, aby nie przegapili okazji
zwiedzenia Subkontynentu Indyjskie-
go z fascynującą wielością i różnorod-
nością zabytków, budowli, kultur i cy-
wilizacji.

I na zakończenie żartobliwie, ja-
kie wady miała nasza przewodnicz-
ka. Po pierwsze, była za młoda, po
drugie, za ładna i zbyt elokwentna.
Mnie, dwa razy starszemu od niej,
może i wypadałoby ją zaprosić na
kawę czy lampkę wina, ale nie odwa-
żyłem się ze względu na moją nie-
śmiałość. Dodam, że nieśmiałość
moja jest tego typu, iż nie śmiałbym
odmówić... i co by było, jakby przyjęła
zaproszenie...
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Mnie najbardziej zainteresowała
część debaty poświęcona młodym lu-
dziom, którzy ukończyli naukę i pró-
bują znaleźć przysłowiowe „miejsce na
świecie” dla siebie. Niektórymi wypo-
wiedziami i przemyśleniami swoimi
i cudzymi spróbuję się podzielić.

Debata na ten temat rozpoczęła się
od słów Rektora Uniwersytetu Rze-
szowskiego prof. dr hab. Aleksandra
Bobko, który chłodno ocenił, że czasy
kiedy studiowało się dla studiowania,
byle czego i byle gdzie, że takie studia
przestały być wartością. Dalej konty-
nuował, że masowość studiowania jest
czynnikiem walki z bezrobociem.
Wchłania się ludzi w system, aby nie
byli bezrobotnymi, aby ich przechować.
Podsumowując wypowiedź Rektora
UR prof. dr hab. Aleksandra Bobki
można nazwać masowość studiowa-
nia rządowym planem walki z bezro-
bociem. W sprawie zjawiska masowe-
go studiowania głos zabrała również
prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz –
Poseł na Sejm RP. Twierdziła, że samo
zjawisko masowego studiowania nie
jest złe; wśród absolwentów zdarzają
się i gorsi, i lepsi, ale każdy z nich cze-
goś się nauczy. Z drugiej strony wzrost
liczby ludzi z wyższym wykształceniem
zagraża elitom i zmusza je, aby były
elitami. Według posłanki Józefy Hryn-
kiewicz prawdziwe zagrożenie, nie tyl-
ko dla rynku pracy, w kraju kryje się
w demografii. W roku 1983 urodziło się
724 tys. dzieci, a 20 lat później już tyl-
ko 351 tys. Do tego dochodzi fakt, że
w ostatnich latach za granice wyjecha-
ło 3 mln Polaków. Jest to ubytek de-
mograficzny porównywalny z II wojną
światową. Po drugie wyjeżdża mło-
dzież z dużym potencjałem demogra-
ficznym i przedsiębiorczym. Koszt ich
wykształcenia ponosimy my, a korzy-
stają kraje zachodnie. Jak podkreśla
posłanka Józefa Hrynkiewicz demo-
grafia nie boli, ale przynosi dramatycz-
ne skutki. Na Podkarpaciu przyrost
naturalny jest jeszcze dodatni, ale
z tego przyrostu nie wiele zostaje –
emigrują młode rodziny. W naszych
małych podkarpackich miasteczkach,
wsiach zostaną wkrótce tylko starusz-
kowie. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński –

„Wartość pracy i dramat bezrobocia w dobie
kryzysu. Bezrobocie jako skutek błędów

polityki państwa”
– taki tytuł miała konferencja, która odbyła 13 października br. w sali wykładowej Politechniki Rzeszowskiej.
Wzięli w niej udział parlamentarzyści PiS, samorządowcy, przedsiębiorcy, związkowcy, przedstawiciele insty-
tucji publicznych, środowisk akademickich, gospodarczych, wiejskich, rzemieślniczych.

Poseł na Sejm RP zauważa jeszcze
jedno niebezpieczne zjawisko związa-
ne z emigracją młodych i wykształco-
nych, a mianowicie deprecjacje kwali-
fikacji zawodowych. Absolwent po
technikum, czy też studiach technicz-
nych, bo i takie sytuacje się coraz czę-
ściej zdarzają, wyjeżdża do pracy „na
zmywaku” w Anglii. I do czego to pro-
wadza? Nie zdobywa on doświadcze-
nia zawodowego związanego ze swo-
im wykształceniem, dłuższy pobyt do-
prowadza do utraty części zdobytej
wiedzy oraz do przeterminowania się
uprawnień, etc...

Dane z ostatniego spisu powszech-
nego przytoczone przez posłankę Jó-
zefę Hrynkiewicz pokazują, że bezro-
bocie (17,9%) jest wyższe niż mówią
o tym dane oficjalne. Dramatem dla wo-
jewództwa podkarpackiego jest to, że
tylko 33% ludzi dorosłych utrzymuje
się z własnej pracy. Patologicznym
zjawiskiem jest tempo wzrostu rozwar-
stwienia społecznego, gdzie bogaci
stają się jeszcze bardziej bogaci,
a biedni jeszcze biedniejsi. Brak roz-
woju klasy średniej jest groźne dla sta-
bilności i bezpieczeństwa państwa. Tak
samo niestabilna jest sytuacja młode-
go człowieka, który swoje dorosłe
życie często musi zaczynać od podję-
cia pracy na tzw. umowę śmieciową,

a stan prawny takowego zatrudnienia
jest nie zmieniany przez wiele lat. Taki
pracownik nie może upomnieć się
o swoje prawa pracownicze, a każda
próba walki z nieuczciwym praco-
dawcą może skończyć się nie przed-
łużeniem „umowy śmieciowej”. Młody
człowiek pracując w takich warunkach
nie uczy się organizacji pracy, a tym
bardziej pracy w zespole bo ciągle
czuje się zagrożony. Wojciech Buczak
(Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
na Podkarpaciu) także krytykuje umo-
wy śmieciowe. Umowy, w których ludzi
traktuje się jak przedmiot, a nie pod-
miot pracy. W kraju chrześcijańskim
jakim jest Polska w relacjach między
pracownikami, a pracodawcami po-
winno się stosować zasady wypływa-
jące z zasad katolickiej nauki społecz-
nej. Wartości wypływające z encyklik
Rerum novarum Leona XIII z 1891 r.,
Quadragesimo anno Piusa XI z 1931 r.,
czy choćby Laborem exercens z 1981 r.
Jana Pawła II powinny stać się drogo-
wskazem w układaniu stosunków pra-
cownik-pracodawca, państwo-obywa-
tel. Praca nie może być źródłem wyzy-
sku i poniżenia. Płaca musi być kształ-
towana na poziomie nie tylko zapew-
niającym przeżycie, ale musi dać moż-
liwość do oszczędzania. Inaczej Pol-
ska stanie się krajem ludzi biednych
pracujących i jeszcze biedniejszych
pozbawionych źródeł utrzymania oraz
wąskiej grupy naprawdę bogatych.

Bezrobocie to temat rzeka i pew-
nie nie jest tylko bolączką Polski, re-
cept na jego zwalczanie jest wiele, ale
chodzi o to, aby przy ich wdrażaniu
nie ucierpiały najsłabsze grupy spo-
łeczne.

Sama emigracja zarobkowa nie jest
zła, ale nie może stać się jedynym wyj-
ściem dla młodego pokolenia. Miejsca
pracy powinny też znajdować się
w Polsce. Inaczej za kilka lat nasz kraj
może nie stanie się wyludnioną pusty-
nią, ale na pewno odczuwalny będzie
wielki ubytek ludzi, którzy powinni pra-
cować i płacić podatki. Najbardziej ten
ubytek odczujemy my sami, bo kto bę-
dzie pracował chociażby na nasze
emerytury.

Marek Kida
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Wielkie dzieła Boże są zawsze da-
rem szczególnej łaski Stwórcy. Jednak-
że ich rozwój jest możliwy dzięki wspa-
niałomyślnym ludziom i gestom ich pięk-
nych serc. Świadome tej
prawdy, Zarządy Zgroma-
dzeń Świętego Michała Ar-
chanioła – księży i sióstr –
uchwałą z dnia 18 grudnia
2011 r. ustanowiły medal „Be-
nemerenti Congregationis
Sancti Michaelis Archangeli”
(Dobrze zasłużonemu dla
Zgromadzenia św. Michała Ar-
chanioła), dla uznania i wy-
rażenia najwyższej wdzięcz-
ności osobom zasłużonym
dla michalickich wspólnot
i dzieł.

Obydwa Michalickie Zgro-
madzenia ze szczerą
wdzięcznością i prawdziwym
wzruszeniem patrzą na rze-
sze oddanych, pełnych po-
święcenia i bezinteresownej
służby ludzi, których urzekł
charyzmat i misja bł. ks. Bro-
nisława Markiewicza oraz praca jego
duchowych synów i córek. Dziś, w stule-
cie śmierci wielkiego Założyciela Zgro-

madzeń św. Michała Archanioła, my –
michalici i michalitki – pragniemy pu-
blicznie wyrazić wdzięczność ludziom
za otrzymywane dobro.

W regulaminie przyznawania meda-
lu „BENEMERENTI” czytamy: Medal jest
nadawany osobom fizycznym i instytu-

cjom za szczegól-
ne zasługi na rzecz
Zgromadzeń świę-
tego Michała Ar-
chanioła i pomoc
w realizowaniu
charyzmatu bł. Bro-
nisława Markiewi-
cza. Dziś, gdy mija
sto lat od śmierci
naszego Błogo-
sławionego Ojca,
patrzymy z dumą
jak dzieła przez
niego zapoczątko-
wane rozlały się
na cały świat i jak
dynamicznie się
rozwijają. Bez ludzi
o wielkim sercu
i bez instytucji
o szerokich hory-
zontach, byłoby to
niemożliwe.

Michalicki me-
dal „BENEME-
RENTI” ma szcze-
gólną oprawę arty-

styczną i głęboką treść merytoryczną.
Awers medalu zdobi podobizna Ojca Za-
łożyciela – bł. ks. Bronisława Markiewi-
cza. Rewers nawiązuje do zadań, jakie

przed nami postawił. Widnieje na nim
Polski Orzeł Biały, który wskazuje grunt,
na którym narodziły się nasze Zgroma-
dzenia, a które – choć dziś działają na
całym świecie – pamiętają o swoich ko-
rzeniach i tradycji. Dziecko i otwarta
książka to symbol nauki, zdobywania
wiedzy, efektywnej pracy, gotowości do
formowania sumień i intelektu. Treść tej
strony medalu przywołuje największe
pragnienie bł. ks. Bronisława Markiewi-
cza, które wyraził słowami: Chciałbym
zebrać miliony dzieci i za darmo żywić je
i ubierać na duszy i ciele.

Dziś nadal – my spadkobiercy jego
spuścizny – troszczymy się o dobro dzie-
ci i młodzieży; nieważne czy jest to mała
dziewczynka ze szkoły w Republice Do-
minikańskiej lub Kamerunie, czy chło-
piec z domu dziecka w Pawlikowicach
lub Oratorium w Radomiu, czy też mały
pomocnik parafialny w Kasap w Papui
Nowej Gwinei. Bez wielu ludzi o wspa-
niałym, pięknym i hojnym sercu nie byli-
byśmy w stanie skutecznie realizować
charyzmatu naszego Założyciela.

Dziś, gdy wręczamy najważniejsze
michalickie odznaczenie, choćby tylko
niektórym z nich, nasze serca wypełnia
nieopisana radość i szczera wdzięcz-
ność. Jesteśmy dumni z każdego, kogo

UROCZYSTOŒÆ WRÊCZENIA MEDALU
„BENEMERENTI CONGREGATIONIS SANCTI MICHAELIS

ARCHANGELII” Ksiêdzu Józefowi Filii
Trzeboœ, 01.10.2012 r.
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¯yczenia dla
Pana In¿. Tadeusza Chmiela

i Ma³¿onki – Pani Danusi
z okazji 25-lecia œlubu

26 września 1987 r. w Trzebosi odbył się ślub srebrnych
Jubilatów. Małżeństwo pobłogosławił Ks. Jan Prucnal.

Ponieważ bardzo wiele zawdzięczam tym Małżonkom,
specjalnie dla nich przygotowałem okolicznościowy album
z ich zdjęciami i wybranymi przeze mnie tekstami.

Kapłańskie życzenia ułożyłem w wierszu:

To co najszczersze,
w tym albumie się kryje.
Niech nam Pan Tadeusz
z Danusią 100 lat żyje!

Rodzina Państwa Chmielów,
z każdą pracą w parafii złączona.
Za to przez Opatrzność Bożą,
na dalsze lata niech będzie pobłogosławiona.

Pan Inż. w każdą robotę zaangażowany,
pieczątki bije za Proboszcza po Urzędach zabiegany.
W tej działalności dużą rolę odgrywa
i przez to Dotacje dla Parafii zdobywa!

Swych chłopców służyć do Mszy posyłają,
za to nowego Inż. – Michała dostają.
Dzieci więc we krwi to mają,
chętnie Księżom pomagają.

I o to właśnie w życiu chodzi,
żeby dla Boga i ludzi dużo dobra zrobić.

urzekł wielki kapłan, patriota, wycho-
wawca – bł. Bronisław Markiewicz i jego
dzieła. „BENEMERENTI” wędruje na
wszystkie kontynenty świata. Wszyscy
stanowimy jedną wielką michalicką ro-
dzinę.

Warto w tym miejscu nadmienić, że
uznawanie zasług i stawianie określo-
nych postaw za wzór do naśladowania
oraz okazywanie szczególnej wdzięcz-
ności jest od wieków, praktyką Kościoła
Katolickiego. Już papież Grzegorz XVI,
w roku 1832, ustanowił odznaczenie
honorowe zwane również „BENEME-
RENTI”. Także dziś podobne gesty
wdzięczności za długoletnie i wyjątko-
we zasługi dla Kościoła Katolickiego
okazują biskupi, ordynariaty, zakony
i zgromadzenia.

Pierwszymi, którzy otrzymali micha-
lickie BENEMERENTI, są takie osobisto-
ści jak: Ojciec Święty Benedykt XVI, Ar-
cybiskup Józef Michalik – metropolita
przemyski i przewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski, Stanisław Kardy-
nał Dziwisz – metropolita krakowski, Ar-
cybiskup Józef Kowalczyk, metropolita
gnieźnieński, Prymas Polski i Ks. Pascu-
al Chávez Villanueva – przełożony ge-
neralny Towarzystwa Salezjańskiego.

Dziś medalem „BENEMERENTI”
pragniemy uhonorować Księdza Pro-
boszcza Parafii Opatrzności Bożej
w Trzebosi Józefa Filę.

Medal został przyznany za wielolet-
nią, budującą działalność duszpa-
sterską we współpracy ze Zgromadze-
niami św. Michała Archanioła oraz za
utrwalanie w przestrzeni publicznej
osoby i myśli Błogosławionego Księ-

Dom Państwa Chmielów długo pracuje,
bo i do 22 00 Pan Inż. klientów przyjmuje.

To porad udziela,
to działki mierzy.
Szczery to człowiek,
każdy mu wierzy!

Pani Danusia –  Inżynierowa,
wszelkich tajemnic zawsze dochowa.
Dobre da słowo, mile zachęci,
dzieci ją szkolne zachowają w pamięci.

Że dobra jest to dla wszystkich Matka,
życie rodzinne idzie im jak z gładka.
Dla Pana Boga w kościele chwile poświęcają
i Jego błogosławieństwo obfite dostają.

Ks. Proboszcz w ich domu często przesiaduje,

dza Bronisława Markiewicza.
W imieniu Kapituły Medalowej uczy-

nili to:
– Delegat Przełożonego Generalne-

go: Inspektor ds. Szkolnictwa ks. Leszek
Przybylski,

– Delegatka Przełożonej Generalnej
Radna Generalna i Ekonomka General-
na: siostra Łucja Ożóg.

ks. Leszek Przybylski

Fot. A. Dec
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atmosferą miłości tego domu się buduje.
Za szczere oddanie Jubilatów,
Opatrzności dziękuje!

Zasług Pana Inż. nic nie jest w stanie zmierzyć,
bo wiele osób chcę Mu coś powierzyć.
Że on to załatwi, wychodzi, wyczaruje,

po najdłuższe lata niech nam
go Pan Bóg zachowuje!

Ręce Pani Inżynierowej,
Ks. Proboszcz i cała Parafia
całuje.
Że nam Pani Danusia,
Męża dobrze wychowuje.

Jubileuszem Waszym poru-
szony,
ogłaszam wobec na wszech
świata strony.
Niech każdy z członków z tej
rodziny,
będzie zbawiony.

Bo dla mnie to wielka gradka,
mieć w Parafii tak oddanego
Tadka!

przepraszam – Pana Inży-
niera!

W dowód wdzięczności
w kościele wykonam niepowtarzalną dekoracje na 25-lecie
tak Przykładnym Małżonków w Parafii, bo są warci tego za
nieocenioną pomoc Księdzu w jakichkolwiek pracach na rzecz
Parafii. Jubilaci są uczestnikami wszystkich moich działań
i poczynań w Parafii. Cokolwiek robią to także dla wiernych
wspólnoty Parafii Trzeboś.

Ks. Józef Fila

Król

instrumentów

w Mazurach
Rok 2012 pomimo kryzysu finansowego w kraju oraz moc-

no nadwyrężonego budżetu gminy Raniżów, dla wsi Mazury
był dość łaskawy. Mieszkańcy otrzymali do użytku cztery po-
ważne inwestycje: dwie drogi asfaltowe (tzw. Wołowa Droga
i Ulica Ptasia), budynek odremontowanego „ratusza” wiej-
skiego, oraz nowe 19-głosowe organy.

Obecne organy są już trzecimi z kolei, grającymi w mazur-
skim kościele. Pierwsze 6-głosowe, pochodzące z kaplicy
w Cholewianej Górze, były użytkowane w okresie okupacji nie-
mieckiej, w latach 1942 – 1944. Grał na nich młody miejscowy
organista Marian Popek. Drugie 11-głosowe, wykonane w 1960
roku przez organmistrza Mariana Pączka, grały do tej pory.
Z powodu niezbyt solidnego wykonania oraz użycia kiepskich
materiałów często się psuły i wymagały napraw. Grali na nich
organiści: Bolesław Rembisz z Mazurów, Tadeusz Kochano-
wicz z Raniżowa i obecny organista Kazimierz Puzio także
z Raniżowa. Co ciekawe, w Mazurach mieszka świetny organi-
sta Eugeniusz Chorzępa, który od wielu lat gra w kościele
w Raniżowie. Grywał na nich niekiedy również obecny mazur-
ski proboszcz ks. kan. Wiesław Dopart – miłośnik muzyki orga-
nowej. Denerwowało go jednak ich częste psucie się, strojenie
i nie najlepsze brzmienie. Wystąpił więc z inicjatywą budowy
nowych, lepszych organów. Dzięki pomocy organizacyjnej
i ofiarności parafian oraz rodaków mazurskich udało mu się to
kosztowne przedsięwzięcie zrealizować.

Nowe mazurskie organy – jedne z nielicznych w okolicy o czy-
sto barokowym brzmieniu.
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wnątrz dębowej szafy organowej znaj-
duje się 1128 piszczałek, w tym 96
drewnianych, pozostałe są z blachy cy-
nowej. Największa piszczałka ma ok.
2, 5 m długości, najmniejsza kilka cm.
Poprzez odpowiednią budowę piszcza-
łek uzyskuje się barwę i głośność
brzmienia. Każdy z 19 głosów przypo-
rządkowany jest do określonej klawia-
tury. I tak, do pierwszej klawiatury, czyli
Manuału I należą: 1. Pryncypał 8',

2. Rurflet 8', 3. Oktawa 4', 4. Szpicflet 4',
5. Oktawa 2', 6. Mixtura 11/3’ 4x,
7. +Trompet 8'. Do Manuału II: 1. Gam-
ba 8', 2. Bourdon 8', 3. Pryncypał 4',
4. Rurflet 4', 5. Nazard 2 2/3', 6. Flet 2',
7. Tercja 1 3/5', 8. +Dulcjan 8'. Do kla-
wiatury nożnej czyli pedałowej: 1. Sub-
bas 16', 2. Oktawbas 8', 3. Fletbas 8',
4. +Fagot 16'.

W niedzielę 30 września b.r. odbyła
się uroczysta prezentacja nowych or-
ganów, poświęcenie i pierwszy koncert.
Prezentacji króla instrumentów – jak
często określa się organy – dokonali:
dyrektor Diecezjalnego Studium Orga-
nistowskiego w Rzeszowie ks. dr An-
drzej Widak i organista mgr Marek Gą-
sior. Mszę św. odprawił ordynariusz die-
cezji rzeszowskiej ks. biskup Kazimierz
Górny, któremu asystowali rodacy ma-
zurscy: ks. infułat Józef Sondej, ks. prał.
Stanisław Bełza, ks. prał. Franciszek
Kołodziej, ks. kapelan Czesław Matuła
oraz rektor WSD w Rzeszowie ks. dr Ja-
centy Mastej, wymieniony już ks. dr
Andrzej Widak i ks. prał. Józef Łasica
z Raniżowa. Obecny był również pro-
boszcz ks. kan. Wiesław Dopart i księ-
ża z dekanatu sokołowskiego, do któ-
rego przynależy parafia Mazury. Homi-
lię okolicznościową wygłosił biskup or-
dynariusz.

Po Mszy odbył się koncert muzyki
organowej, w wykonaniu znanego rze-
szowskiego organisty dr Tomasza Za-
jąca. Licznie zgromadzeni mieszkańcy
Mazurów i okolicznych miejscowości
wysłuchali: Toccaty in d Dietricha Bu-
xtehude, Adagio Daniela Taupina, Toc-
caty i fugi d-moll Jana Sebastiana Ba-
cha następnie Preludium chorałowe
Schmucke dich, o liebe stele tegoż
kompozytora oraz Preludium w starym
stylu Gordona Youga. Był to pierwszy
koncert ale z pewnością nie ostatni. Jak
udało nam się dowiedzieć ksiądz pro-
boszcz W. Dopart marzy teraz o środ-
kach unijnych na organizowanie w ma-
zurskim kościele letnich koncertów or-
ganowych. Znając jego operatywność
i upór, to można mieć nadzieję, że to
szlachetne marzenie wcześniej czy
później zrealizuje.

Tekst i fot. Benedykt Popek

Nowe organy wykonała firma organ-
mistrzowska „Zych” Zakłady Organowe
w Wołominie, kierowana przez pana
Dariusza Zycha. Jest to znana w Pol-
sce firma, która zbudowała do tej pory
ponad 70 instrumentów, w tym m.in.
wielkie, trzecie co do wielkości w Euro-
pie, 157 – głosowe organy w Bazylice
Licheńskiej. Trudną pracę strojenia
wykonał mgr Marek Gąsior z Jasła.
Koszt budowy organów zamknął się
w kwocie 570 tys. zł. Znaczne wsparcie
stanowiły środki pozyskane z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Pozostała, większa część środków
pochodziła z ofiar parafian i rodaków.
Zebranie tak dużej kwoty pieniędzy,
w tak niewielkiej parafii (niewiele po-
nad 1000 osób) jest niewątpliwie du-
żym sukcesem księdza proboszcza. Na
przyszły rok zaplanowane jest ozdobie-
nie prospektu organów – postaciami
grających Aniołów oraz motywami ro-
ślinnymi, które ma wykonać miejscowy
artysta rzeźbiarz.

Brzmienie mazurskich organów po-
przez dyspozycję (kompozycję gło-
sów), intonację nawiązuje do brzmie-
nia organów w okresie baroku, czyli
XVII – XVIII wieku. Organy mają 19 gło-
sów, dwie klawiatury manuałowe (przy-
stosowane do grania palcami rąk)
i jedną nożną (pedałową, na której or-
ganista gra nogami). Klawiatury ręcz-
ne mają po 56 klawiszy, klawiatura noż-
na liczy 30 klawiszy. Tu należy wyja-
śnić, że głos organowy to jest określo-
na ilość dźwięków, to zespół piszcza-
łek, z których każda wydaje kolejny
dźwięk skali muzycznej a dźwięki
wszystkich piszczałek mają wyrównaną
barwę i głośność. W głosie organowym
jest tyle piszczałek ile klawiszy w kla-
wiaturze. W sumie na zewnątrz i we-

Toccatê i fugê d-moll Jana Sebastiana
Bacha gra dr Tomasz Zaj¹c.

Tu¿ po koncercie, biskup K. Górny i pro-
boszcz W. Dopart przygl¹daj¹ siê nowym
organom.

Mieszkañcy Mazurów i okolic s³uchaj¹ koncertu organowego.
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Położona w środku dawnej Puszczy
Sandomierskiej parafia Górno, założo-
na w roku 1599, przeżywała od 16 do
22 września 2012 ważne dni kolejnych
Misji świętych. Te misje, które ekspono-
wały obecne hasło roku duszpasterskie-

go „Kościół naszym domem”, miały jed-
nak wymiar szczególny, gdyż były połą-
czone z poświęceniem pomnika bł. Jana
Pawła II, Papieża Polaka, który tak wie-
le uczynił dla Polski i Kościoła Po-
wszechnego.

Duszpasterze naszej parafii: ks. pro-
boszcz Jan Lib oraz ks. wikariusz Marek
Wygonik już od roku prowadzili zarów-
no duchowe, jak i organizacyjne przy-
gotowania do tych ważnych dni. Były to
Misje rozśpiewane i rozmodlone sze-
ścioma wieczorami fatimskimi, w czasie
których Ojciec Misjonarz ks. Rektor Mi-
chał Mierzwa z Krakowa prowadził nas,
trzymających światło i odmawiających
Różaniec, drogami naszej parafii, cią-
gle podkreślając – jak mówi piosenka –
aby patrzeć w spokojną, cichą noc
w niebo pełne gwiazd i chwalić wielkie
dzieła Boże. I te wielkie dzieła Boże były
głoszone przez cały tydzień, Ojca Rek-
tora Mieczysława Mierzwę wspierał ks.
Marian Zaręba. Nauki stanowe obejmo-
wały wszystkie grupy parafian: dzieci
szkolne, młodzież gimnazjalną i lice-
alną, młodzież pracującą, matki, ojców,
osoby starsze, samotne i chore. Wspa-
niałe konferencje ogólne, prowadzone
bardzo ciekawie, żywo, w sposób zna-

komicie ułatwiający odbiór, dały para-
fianom z Górna prawdziwe duchowe od-
nowienie.

Najważniejszy moment Misji św. przy-
padł w piątek 21 września 2012, kiedy
do Górna zawitał ks. arcybp. Mieczysław

Mokrzycki ze Lwowa. Przybył, serdecz-
nie witany przez ks. Proboszcza i całą
parafię, aby jako bezpośredni współpra-
cownik Jana Pawła II dać świadectwo
o Jego życiu i świętości. Z niezwykłym
skupieniem słuchaliśmy słów ks. Arcy-

biskupa. Mówił On o Janie Pawle II jako
o człowieku wielkiej, nieustannej modli-
twy. Błogosławiony Papież był prawdzi-
wym mężem modlitwy, vir orationis – jak
pięknie o tym pisał w Rekolekcjach Wa-
tykańskich. Były sekretarz Ojca święte-

go podał kilka bardzo inte-
resujących szczegółów
z życia tego największego
w dziejach Polaka.

Po uroczystej Mszy św.
arcybiskup Lwowa poświę-
cił okazały pomnik Jana
Pawła II. Stoi on na dzie-
dzińcu kościoła w Górnie
i wzniesionym gestem dłoni
błogosławi wszystkim przy-
bywającym do tego święte-
go miejsca. Ks. arcybp. Mo-
krzycki zwrócił uwagę na
wielką wymowę tego pomni-
ka, którego autorem jest ar-
tysta krakowski profesor Ka-
rol Badyna. Oprócz tego
wspaniałego dzieła z brązu
winniśmy wznosić pomniki
duchowe – mocno zaakcen-
tował pasterz ze Lwowa.
Tymi pomnikami są: życie
prawdziwe chrześcijańskie,
wcielanie w czyn myśli Jana

Pawła II i wspieranie dzieł miłosierdzia.
Misje święte dobiegły końca w pięk-

nym zakończeniu w sobotni wieczór
22 września 2912. Ich owoce trwają. Bóg
zapłać Księżom, którzy je prowadzili
i wcześniej przygotowali.

Kazimierz Ożóg

Ważne dni dla parafii Górno
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Jesienna wyprawa do lasu
Spotykamy się z powiedzeniu, że krzyczeć możemy w le-

sie, a to właśnie tam należy zachować się cicho i spokojnie.
Pamiętać należy o mieszkających w lesie zwierzętach i pta-
kach, które płoszymy swoimi krzykami. Jeśli zabieramy na
leśną wyprawę naszego czworonożnego przyjaciela to pa-
miętajmy, że musi być na smyczy. Nie wolno go puszczać
luzem. Pies w lesie płoszy zwierzynę, rozgrzebuje poszycie
niszcząc w ten sposób m.in. grzybnię. Może także zbytnio
oddalić się co może się skończyć jego zaginięciem.

Wybierając się do lasu należy zadbać o odpowiednie obu-
wie i ubranie. Zakładamy kalosze lub inne obuwie z wysoką
cholewką. Jeśli chodzi o ubranie to zakładamy długie spodnie,
bluzę z długimi rękawami i nakrycie na głowę. Uchroni to nas
przed kleszczami i ukąszeniami przez żmije.

Jeśli wybieramy się na grzyby pamiętać należy aby nie
rozgarniać ściółki i nie niszczyć grzybni. Owocniki grzybów
delikatnie wykręcamy. Nie wolno niszczyć grzybów niejadal-
nych, niszczenie runa leśnego jest karalne. Pamiętać trzeba
o ty, aby nie niszczyć napotkanych mrowisk. Nie uszkadzaj-
my drzew ani innych roślin, każda nawet najmniejsza roślin-
ka ma swoje miejsce w przyrodzie i środowisku leśnym.

Pod żadnym pozorem nie wolno w lesie używać ognia,
nawet tego do odpalania papierosów, których nie powinni-
śmy palić w lesie. Każda rzucona zapałka lub niedopałek
mogą być przyczyna pożaru.

Śmieci zabieramy ze sobą, nie wyrzucamy i nie zostawia-
my ich w lesie.

Jak siê zachowaæ
gdy pope³nimy gafê?

Założyć należy, że jakieś potknięcie przy stole kiedyś musi
się zdarzyć. Nie powinno to być równoznaczne z katastrofą
towarzyską. Jeśli zdarzyło się ono komuś spośród gości, za-
sadą jest nie zwracanie na to żadnej uwagi, a wprost prze-
ciwnie – odwracanie uwagi sąsiadów ciekawą rozmową. Je-
śli potknięcie zdarzyło się nam, zachowujemy się możliwie
naturalnie, nie rzucając się ani do przeprosin, ani do dokład-
nego likwidowania szkód i liczymy na dobre maniery sąsia-
dów.

Innego rodzaju potknięciami są lapsusy językowe. Staraj-
my się ich unikać. Najlepszą na to metodą jest niemówienie
źle o nikim, gdyż nie znając wszystkich gości możemy źle
mówić o kimś, kto nas właśnie słucha. Jeśli jednak dojdzie do
jakiejś niezręcznej wypowiedzi, starajmy się zachować wielką
bystrość umysłu, by nie robiąc tragedii, zminimalizować ne-
gatywne skutki, natychmiast wszystko obrócić w żart, prze-
prosić, znaleźć godziwe wyjaśnienie. Niezłym tłumaczeniem
może być w niektórych sytuacjach złożenie winy na swój nie-
wyparzony język. Nie wolno pozostawiać sprawy bez echa,
licząc że sama przyschnie, bo tak się nie stanie.

Agata Dec

Polacy mówią, że przysłowia są mądrością narodu. Fran-
cuzi, że są echem doświadczenia. Dla Niemców „w przysło-
wiach tkwi prawda”. Rzeczywiście, w przysłowiach każdego
narodu zapisane są jego – dawne na ogół – zwyczaje, do-
świadczenia, sposób postrzegania świata. Przysłowia dzięki
swojej formie przetrwały nawet kilkaset lat. Chętnie się nimi
posługujemy, gdyż są obrazowe, trochę zabawne i przeważ-
nie – dzięki rymom – łatwe do zapamiętania. Nic więc dziwne-
go, że znane są od czasów najdawniejszych i że chyba
w każdym narodzie cieszyły się wielką popularnością.

W tym numerze „Kuriera Sokołowskiego” rozpoczyna-
my cykl znanych i tych mniej znanych przysłów oraz ich
interpretację zaczerpnięte ze Słownika Przysłów „Przysłow-
nik” Katarzyny Kłosińskiej.

Każda potwora znajdzie swojego amatora.
Mówiąc: Każda potwora znajdzie swojego amatora, wyraża-

my – dość nieelegancko – pogląd, że ludzie dobierają się we-
dług różnych upodobań, w związku z czym nawet nieatrakcyjna
z pozoru kobieta może wyjść za mąż czy mieć partnera w życia.

Przysłowie to występowało w wielu postaciach co najmniej
od XIX wieku. Mówiono „Każda Rózia znajdzie Józia”, „Każda
buzia znajdzie Józia”, „Każda Kaśka znajdzie Jaśka”, „Każda
Kasia trafi na swego Jasia” itp. W wersjach z „potworą” wystę-
pował „amator” lub „adorator”.

Długo pokuta, kto babę oszuka.
Przysłowie to mówi o tym, że kobiety są sprytne, nie po-

zwalają się oszukiwać, przez co nie należy być nieuczciwym
w stosunku do nich.

Gdy bieda tłoczy, przyjaciel odskoczy.
Mówiąc: Gdy bieda tłoczy, przyjaciel odskoczy, wyrażamy

przekonanie, że człowiek, który ma kłopoty, jest zdany tylko
na siebie, ponieważ inni się od niego odsuwają i nie chcą mu
pomóc.

Przysłowie to jest znane co najmniej od XIX wieku. Wystę-
powało w różnych formach, na przykład: „Kiedy Pan Bóg sypie
dary, masz przyjaciół na cetnary, skoroś został biednym z pana,
nie masz ich i na ćwierć grana”, „Prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie”.

Przed bitwą nie trąb wygranej.
Mówimy tak, by wyrazić pogląd, że nie należy uznawać za

sukces czegoś, czego wyników jeszcze się nie zna.
Przysłowie to znane jest co najmniej od XVII wieku. Daw-

niej występowało głównie w postaci „Tryumfu przed wygraną
nie trąb”. Był to dosłowne tłumaczenie łacińskiego Ante victo-
riam ne canas triumphum. Występuje również w formie „ Nie
chwal dnia przed zachodem słońca”, „Nie mów hop, dopóki
nie przeskoczysz”.

Błądzić jest rzeczą ludzką.
Mówimy tak, by usprawiedliwić kogoś, kto się pomylił czy

popełnił błąd, oraz by wyrazić pogląd, że popełnianie pomy-
łek, błędów itp. przez człowieka jest czymś naturalnym.

Jest to polska wersja łacińskiej sentencji Errare humaneum
est (dosł. „Mylenie się jest ludzkie”). Do tego przysłowia na-
wiązuje „Ludzka rzecz błądzić, a diabelska w błędzie trwać”,
„Człowiek uczy się na błędach”.

Wybrała Agata Dec

O m¹droœciach zapisanych
w przys³owiach
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Minęły wakacje, rozpoczął się nowy
rok szkolny i kolejna działalność usługo-
wo-naukowa dla Krytej Pływalni.

Usługowa – bo świadczy usługi dla
szerokiej rzeszy klientów przychodzą-
cych i przyjeżdżających ze Stalowej Woli,
z Rudnika nad Sanem czy z Żołyni,
a w okresie wakacyjnym odwiedzili nas
klienci z Wrocławia, Warszawy i Krako-
wa. Obiekt na wszystkich klientach wy-
warł pozytywne wrażenie.

Naukowa – bo prowadzimy nadal
z dużym zainteresowaniem przedszkole
wodne i szkołę nauki pływania. Nasza
dobrze wyszkolona kadra ratowniczo-in-

struktorska spotyka się z mło-
dymi pływakami, by wśród
nich szerzyć kulturę sportu
wodnego. Dzieci wraz z rodzi-
cami chętnie przychodzą na
zajęcia i bardzo szybko uczą
się tajników obcowania
z wodą. Po zakończeniu pierwszego eta-
pu nauki w przedszkolu wodnym młodzi
otrzymują dyplom i drobne niespodzian-
ki.

Prowadzona jest też nauka pływania
z młodzieżą szkolną z gminy w ramach
lekcji w-f, jak również podpisane zostały
nowe umowy na prowadzenie zajęć ze

szkołami spoza gminy.
Przypominamy, że

prowadzony jest nadal
Aqua-aerobik w ponie-
działki i czwartki przez
P. Beatę Bies i P. Annę Ni-
zioł oraz w środę przez
P. Magdę Gazda.

Informujemy, iż z ku-
ponów rabatowych roz-
dawanych w czasie trwa-
nia Dni Sokołowa skorzy-
stało bardzo dużo osób.

Część kuponów oznaczona numerami
brała udział w losowaniu nagród. Główną
nagrodą było gratisowe miesięczne ko-
rzystanie z pływalni przez jedną godzi-
nę, były też nagrody pocieszenia ufun-
dowane przez właścicielkę sklepu w Kry-
tej Pływalni P. Danutę Golec-Giza i przez
samą Krytą Pływalnię.

Żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić
naszą pływalnię planujemy zakupić
zjeżdżalnię dla najmłodszych dzieci.
Sponsorom, którzy chcieliby wesprzeć
naszą inicjatywę, sprawić radość naszym
milusińskim – prosimy o kontakt w tej spra-
wie: Kochański Roman Kryta Pływalnia
tel.17 772 00 21, z góry serdecznie dzię-
kujemy.

ZAPRASZAMY DO KRYTEJ PŁYWALNI
W SOKOŁOWIE MŁP I KORZYSTANIA

Z JEJ ATRAKCJI

stycznego sprzętu alpinistycznego, któ-
ry daje asekurację podczas pracy. Naj-
wyższe z drzew mają po 50 metrów wy-
sokości, a ich pnie do 30 metra są zu-
pełnie pozbawione gałęzi. To sprawia,
że samo dotarcie do korony wymaga
zmontowania 9 lub 10 trzymetrowych
segmentów specjalnej drabinki, bez któ-
rej trudno sobie wyobrazić tę pracę.
Zbiór dokonywany jest wyłącznie z wy-
typowanych drzewostanów nasiennych
a każda czynność przebiega pod nad-
zorem Służby Leśnej.

Również zbiór bukwi i żołędzi na
potrzeby szkółkarstwa prowadzony jest
z wyłączonych drzewostanów nasien-
nych oraz z tzw. drzew matecznych, któ-
rych na terenie RDLP w Krośnie wytypo-
wano 500 egzemplarzy.

Większość zebranych szyszek trafia
do Leśnego Ośrodka Nasiennego
w Równem k. Dukli, gdzie wyłuszcza się
z nich nasiona, które są przechowywa-
ne nawet przez kilka lat. Tu również prze-
chowuje się nasiona buka i innych drzew
liściastych. Na wiosnę nasiona trafią do
szkółek leśnych, gdzie posłużą do pro-
dukcji sadzonek. Część zebranych na-
sion trafi też do Leśnego Banku Genów
w Kostrzycy, gdzie przechowuje się za-
soby z najlepszych genetycznie krajo-
wych osobników drzew leśnych.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Trwa zbiór nasion
i szyszek

Zbiorem daglezjowych szyszek
z drzewostanów w leśnictwie Odrzykoń
(Nadl. Kołaczyce) zainaugurowano te-
goroczny sezon pozyskania materiału
nasiennego dla szkółkarstwa. To ekwi-
librystyczna praca wymagająca wspię-
cia się na wysokość kilkudziesięciu
metrów.

– Tegoroczny urodzaj nasion drzew
leśnych nie należy do najlepszych;
u dębu, sosny i jodły oceniany jest jako
średni, a buka jako słaby – mówi Iwona
Czerwień, specjalista ds. nasiennictwa
i selekcji w RDLP w Krośnie. – Na ten rok
zaplanowaliśmy zbiór około 50 ton szy-
szek sosny, jodły, świerka i modrzewia,
jak również 50 ton bukwi i żołędzi. Z in-
nych gatunków znaczenie gospodarcze
mają brzoza, olsza czarna i jawor, z któ-
rych również zbierane są nasiona na
potrzeby produkcji sadzonek.

Żeby zebrać szyszki z daglezji i jo-
dły, zbieracze muszą używać specjali-

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Krośnie

Z dzia³alnoœci

Krytej P³ywalni
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ZS TRZEBUSKA

Miejsce obozu NKWD w Trzebusce
– Patriotyczna Msza Św. to symbol

pamięci i modlitwy za ofiary
prześladowań i zbrodni w 1944 r.

„Przechodniu! Zatrzymaj się na chwilę i popatrz... To miej-
sce i całe otoczenie to niemi świadkowie obozu śledczego
NKWD w Trzebusce jesienią 1944 r.”

Te słowa wyryte są na obelisku skalnym upamiętniającym
wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Miejsce obozu NKWD
w Trzebusce dziś ciche, spokojne a jakże mroczną tajemnicę
skrywa.

Dziś ten zimny obelisk na miejscu obozu przypomina nam
o historii trudnej i bolesnej.

W promieniach słońca niedziela 30 września 2012 r. zgro-
madziła po raz trzeci liczną grupę wiernych parafian i gości
przybyłych na uroczystości wynikającej z potrzeby oddania
czci i pamięci ofiarom zbrodni stalinowskich w 1944 r. w Trze-
busce.

Uroczystość rozpoczęła się Drogą Krzyżową na placu ko-
ścielnym przy krzyżu skąd grupa wiernych wraz z księdzem
proboszczem Władysławem Szwed wyruszyła na miejsce
upamiętniające obóz NKWD w Trzebusce. Drodze Krzyżowej
towarzyszyły rozważania patriotyczne nawiązujące do tema-

tyki wydarzeń sprzed lat odczytywane przez młodzież. Roz-
ważania w tematyce swej pięknej i głębokie myśli historycz-
nej napisane zostały przez historyka i miłośnika tej ziemi Pio-
tra Ożoga.

Mszę Św. celebrował ksiądz proboszcza Władysław Szwe-
da, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Ukazał w nim
zgromadzonym na placu mieszkańcom Trzebuski i przybyłym
gościom znaczenie bolesnej historii, patriotyzmu w odniesie-
niu do współczesności. W tym miejscu należy nawiązać jesz-
cze do wydarzeń sprzed dwóch lat gdzie podczas pierwszej
Mszy Św. słyszeliśmy słowa, „...mszę św. w tym miejscu win-
niśmy sprawować co roku, bowiem istnieje potrzeba ciągłej
pamięci i modlitwy za pomordowanych...” Można poczuć cichą
nadzieję, że pragnienia niejednej osoby o cykliczności tego
wydarzenia się spełnia... Uroczystość ta ubogacona została
w program słowno – muzycznym, w którym młodzież z Zespo-
łu Szkół w Trzebusce zaprezentowała poezję patriotyczną
nadającą wzniosłości tej chwili.

Cała uroczystość uświetniał zespół śpiewający, który two-
rzyła młodzież z KSM oraz uczęszczająca na zajęcia świetli-
cowe w Trzebusce. Na czele grupy śpiewającej stanął orga-
nista Sebastian Lesiczka. Rozlegający się śpiew wprowadzał
w atmosferę zadumy i modlitwy zaś powagi miejsca i sytuacji
dodali młodzi strażacy trzymający przy obelisku wartę hono-
rową. Zaangażowanie młodzieży kierowane przez historyka
i nauczyciela Piotra Ożoga oraz pracownika MGOKSiR Mał-
gorzatę Śliż było niewątpliwie nieocenione. To ci młodzi,
dziewczęta i chłopcy dali świadectwo swojej wrażliwości na
losy Naszej Małej Ojczyzny.

Ta piękna uroczystość nie mogła by się odbyć gdyby nie
zaangażowanie wielu osób. Nie da się w tym miejscu ocenić
zasług i zaangażowania wynikającego z potrzeby serca pana
Piotra Ożoga. To dzięki niemu mogliśmy się po raz trzeci spo-
tkać i w miejscu obozu NKWD w Trzebusce uczestniczyć jako
społeczność lokalna w uroczystej Mszy Św. Słowa wdzięcz-
ności należy skierować również w stronę księdza proboszcza
Władysława Szweda za sprawowanie Najświętszej Ofiary

i wygłoszenie okolicznościowego kazanie. Serdeczne podzię-
kowania organizatorzy kierują wobec dyrektora MGOKSiR
w Sokołowie Młp. pana Jacka Piekiełek za udostępnienie
i wypożyczenie namiotów, które stały się częścią ołtarza po-
lowego oraz sprzętu nagłaśniającego. To podziękowanie za
pracę pracownika MGOKSiR w Sokołowie Szymona Bełza
przy ustawieniu i obsłudze nagłośnienia. Proboszczowi z So-
kołowa Młp. księdzu Janowi Prucnal za wypożyczenie nagło-
śnienia na czas przemarszu wiernych podczas Drogi Krzyżo-
wej. Sebastianowi Lesiczce organiście o nieocenionym da-
rze śpiewu i modlitwy za wsparcie grupy śpiewającej. Ko-
ścielnemu Mariuszowi Rzeszutek za udział w przygotowaniu
ołtarza i wszystkiego co niezbędne do sprawowania Najświęt-
szej Liturgii. Państwu Grażynie i Roman Pacyna – Tasior za
przetransportowanie namiotów i nagłośnienia z Sokołowa.
Państwu Bożenie i Krzysztofowi za możliwość podłączenia
się do sieci elektrycznej na czas sprawowania uroczystości.
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W przygotowanie miejsca do uroczystości zaangażowali się
również pan Stanisław Rumak, Krzysztof Chorzępa, Kazimierz
Śliż, Wiesław Bąk w przewiezieniu ławek, podestu i jego roz-
łożenie. Wymienieni panowie wraz z młodzieżą w przeddzień
uroczystości ustawili podłogę pod ołtarz polowy i rozłożyli
namioty. Nad uporządkowaniem miejsca i estetyką ołtarza
wraz z młodzieżą czuwała Małgorzata Śliż. Słowa wdzięcz-
ności należą się licznej grupie śpiewającej, ministrantom,
młodzieży czytającej teksty liturgiczne, poezję czy rozważa-
nia Drogi Krzyżowej, młodzieży niosącej krzyż podczas Drogi
Krzyżowej, który został specjalnie wykonany na tą okazję.

Wielu osobom, które z potrzeby serca pomogły w organizacji
tych uroczystości. Cichą i uzasadnioną nadzieją organizato-
rów jest to, aby ta idea patriotyczna podjęta w Trzebusce roz-
budziła się w sercach społeczności lokalnej uwrażliwiając
nie jednego obywatela Naszej Małej Ojczyzny na los bohate-
rów oddających swój najcenniejszy dar życia na rzecz wolnej
Ojczyzny. A dzieci i młodzież miały w świadomości istnienie
tego miejsca, tej historii, poczucie patriotyzmu. Choć on PA-
TRIOTYZM czasem trudny jak trudna jest historia. A może to
dobrze, że trudny bo pozwala myśleć, rozmawiać działać...

Małgorzata Śliż

z Sokołowa Janowi Prucnalowi, który po
raz kolejny udostępnił nagłośnienie (po-
średnikiem był pan Sebastian Lesiczka,
organista w Trzebusce). Podziękowania
należą się także funkcjonariuszom poli-
cji z Sokołowa Młp. Pan aspirant Józef
Dębek oraz pan posterunkowy Dariusz
Cierpisz czuwali nad naszym bezpie-
czeństwem i eskortowali nas do same-
go końca. O odpowiednią oprawę mu-
zyczną zadbał pan Dariusz Kosak i wspo-
minany już Sebastian Lesiczka. Szcze-
gólnie dziękujemy za obecność panu
Bogusławowi Kidzie, Zastępcy Burmi-
strza GiM Sokołów Młp. Jego słowa
o propagowaniu i utrwaleniu w ludzkiej
pamięci wydarzenia, których świadkiem
był turzański las upewniają organizato-
rów, że tego typu akcje mają sens i po-
parcie organów gminnych.

Nasza droga w tym roku miała wy-
jątkowy charakter, deszczowa aura nie
pozwoliła na zrealizowanie pierwotne-
go zamiaru. Wyruszyliśmy z miejsca
obozu, ale zamiast do lasu turzańskie-
go udaliśmy się do kościoła w Trzebu-
sce (za gościnność dziękujemy księdzu
proboszczowi), gdzie do końca odpra-
wiliśmy stacje drogi krzyżowej. Przed-
stawione w rozważaniach fakty z prze-
trzymywania jeńców oraz sposoby do-
konanych zbrodni skłonił gimnazjalną
młodzież do refleksji. Reasumując, każ-
dy z nas poczuł istotę prawdziwego pa-
triotyzmu i zakończył Patriotyczną Dro-
gę Krzyżową z obietnicą powrotu do tu-
rzańskich wydarzeń, i do tego szczegól-
nego miejsca „małego Katynia”.

Jak najlepiej nazwać naszą wypra-
wę? Na myśl nasuwa się kilka określeń –
lekcja historii, lekcja pokory, lekcja po-
dziękowania tym, którzy oddali swoje
życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce
– wszystkie jednak łączy wspólny wy-
znacznik „pamięć”. To ona napędza
i mobilizuje do działań. W tym przypadku
wskazane jest „zarażanie” ludzi tą histo-
rią, a mieszkanie tak blisko tych miejsc
zobowiązuje. Bądźmy więc świadkami,
pamiętajmy, tego oczekuje od nasza Oj-
czyzna – Matka. C. K. Norwid miał rację:
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowią-
zek”, o który musimy dbać wspólnie, by
historia się nie powtórzyła...

Agnieszka Szopińska

XXI wiek jest jak bieżnia. Ciągle za
czymś biegniemy, czegoś szukamy.
Wiecznie jesteśmy umówieni, spóźnie-
ni, zajęci. Okazuje się, że doba to za
mało, by załatwić swoje sprawy. To na-
sza współczesna droga. I w tym całym
pędzie i zawirowaniu nasuwa się pyta-
nie: czy dziś ważna jest jeszcze histo-
ria? Odpowiedź jest tylko jedna – dalej
chcemy czcić pamięć tych, którzy dla nas
poświęcili swoje życie. Dowodem na to
jest realizowana, co roku Patriotyczna
Droga Krzyżowa na rzecz uczczenia
ofiar czerwonego terroru NKWD w obo-
zie w Trzebusce i pomordowanych
w pobliskim lesie turzańskim.

Droga krzyżowa dla nas Polaków ma
wyjątkowe znaczenie. Pomaga zrozu-
mieć sens cierpienia i poświęcenia. Do-
datkowo połączenie elementów religij-
nych z patriotycznymi to wspaniała lek-
cja historii dla młodych ludzi. W tym roku
Patriotyczna Droga Krzyżowa odbyła się
20 września. Zgodnie z wieloletnią już
tradycją uczestnicy Nabożeństwa Męki
Pańskiej połączonego z modlitwą Ró-
żańca Świętego i Koronką do Bożego
Miłosierdzia przemieszczają się ślada-
mi jeńców z Trzebuski, którzy w tragicz-
nym 1944 r. odbyli swą ostatnią drogę –
odcinek ten wynosi ok 3,8 km. Pomysł
zrodził się w 2004 r. i w I Drodze Krzyżo-
wej brali udział gimnazjaliści z Trzebu-
ski i Nienadówki Górnej. Ten skład utrzy-
mywał się do 2005 roku. Kolejne lata,
a tym samym i zwiększenie liczebności
szkolnej (w 2006 r. dołączyły do nas
gimnazja z Górna i Nienadówki Dolnej,
w 2007 r. włączyli się gimnazjaliści z So-
kołowa Młp., a w 2009 r. zaproszenie
przyjęło gimnazjum w Trzebosi) to owoc
wytrwałości oraz gorliwości tych, którzy
na tej drodze postawili pierwsze kroki.
To ich pierwsze wypowiedziane słowa,
wspólne modlitwy, pokorne prośby i bła-
gania stały się fundamentem tego wspa-

niałego przedsięwzięcia.
Wszystko jest możliwe, gdy spotyka

się grupa osób, którzy niczym rzeźbia-
rze sklejają, tworzą poszczególne ele-
menty „układanki”. Doskonale opraco-
wany plan Patriotycznej Drogi Krzyżo-
wej, za który od wielu lat odpowiedzial-
ni są pani Elżbieta Nowak oraz pan Piotr
Ożóg, pomaga uczestnikom głębiej zro-
zumieć sens odbywanej pielgrzymki.
W tym roku nabożeństwo miało wyglą-
dać następująco: po słowie wstępu, za-
paleniu zniczy, a tym samym wprowa-
dzeniu uczestników w charakter modli-
tewno-patriotyczny, uczniowie poszcze-
gólnych szkół uformowani wg tegorocz-
nego programu (Sokołów Młp., Trzebu-
ska, Trzeboś, Nienadówka Grn., Niena-
dówka Dln.) mieli rozpocząć VIII Patrio-
tyczną Drogę Krzyżową. Po dotarciu do
drogi publicznej zamierzaliśmy udać się
w kierunku zachodnim, w kierunku ko-
ścioła parafialnego, po czym po dotar-
ciu do krzyżówki w okolicy cmentarza
w Trzebusce skręcić w kierunku północ-
nym w stronę lasu turzańskiego.

Tak miało być, ale złe warunki pogo-
dowe doprowadziły do całkowitej zmia-
ny dotychczasowych założeń. Sprawcą
całego zamieszania okazał się niepro-
szony i w ogóle niebrany pod uwagę
deszcz. Pokrzyżował plany, przemoczył
uczestników i cały czas padał, padał...
Iść – nie iść? Chwile zwątpienia zniknę-
ły, gdy przypomnieliśmy sobie, po co
w tym szczególnym dniu jednoczą się
prawie wszystkie gminne szkoły. I pomi-
mo opóźnienia wyruszyliśmy w drogę
pod przewodnictwem ks. proboszcza
z Trzebuski Władysława Szweda, ks. wi-
kariusza z Górna Marka Wygonika oraz
ks. Józefa Bożka z Nienadówki Dolnej.
Na czele przedstawiciele szkół nieśli
duży drewniany krzyż, wykonany przez
pana Kazimierza Śliża z Trzebuski. Sły-
chać nas było dzięki ks. proboszczowi

VIII PATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA
Historia – świadek czasu, światło prawdy,
życie pamięci, nauczycielka życia,
zwiastunka przyszłości.

Cyceron
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W dniu 9 września 2012 r. w parafii pw. Chrystusa Dobrego
Pasterza w Nowej Wsi k. Rzeszowa, odbył się kolejny już pik-
nik parafialny. Piknik odbył się we współpracy z miejscowym
Zespołem Szkół, na terenie tej właśnie placówki oświatowej,
głównie na placu przylegającym do szkoły. Staraniem ks. pro-
boszcza Kazimierza Żaka oraz dyr. szkoły Grzegorza Szcze-
pana, program imprezy był bardzo napięty: nie zabrakło gier
i zabaw, projekcji zdjęć z wakacyjnych wypraw, słodyczy i po-
częstunku dla dzieci i dorosłych. Dzięki znajomości z radnym
parafialnym Stanisławem Marszałem, który w ubiegłym roku
zwiedził wystawę w dolnym kościele w Trzebusce pt. Ślad Pa-
mięci Historycznej, pojawiła się myśl wypożyczenia jej części
(dotyczącej tragicznych wydarzeń z Trzebuski i Turzy) do szko-
ły bądź parafii w Nowej Wsi. Dążenie to ziściło się właśnie przy
okazji organizowania pikniku parafialnego. Dzień przed im-
prezą, po konsultacjach telefonicznych z panem Marszałem
i historykiem z tamtejszej szkoły Janem Beresiem, wystawa
została przewieziona do Nowej Wsi i rozłożona na sali gimna-
stycznej. Poza 7 planszową wystawą, na stolikach umieszczo-
ne zostały też publikacje dotyczące dziejów obozu NKWD
w Trzebusce i mordu w Turzy, wydane staraniem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej (m.in. Roczniki Sokołowskie
nr 6 i 7, tomik wierszy „Skazani na zapomnienie”), pocztówka
ukazująca grobowiec w lesie w Turzy i plakietka z Matka Boską
Katyńską. Interesującymi dla zwiedzających okazały się być

także zdjęcia ukazujące poszukiwania mogił pomordowanych
z grudnia 2008 r.; poszukiwania te odbyły się wówczas przy
współpracy przedstawicieli TMZS z IPN Rzeszów i ekipy red.
Adama Sikorskiego z TVP Lublin. Koordynując przygotowanie
wystawy i oprowadzając po niej, reprezentowałem gminę so-
kołowską jako nauczyciel historii i bibliotekarz filii Biblioteki
Publicznej w Trzebusce. Mogłem też służyć zwiedzającym go-
ściom stosownymi informacjami i objaśnieniami.

Piknik został otwarty o godz. 16.00, wówczas to została
też udostępniona sala gimnastyczna dla zwiedzających. Dzię-
ki uprzejmości ks. proboszcza Żaka, który przeczytał podczas
niedzielnych ogłoszeń informację o wystawie, cieszyła się
ona sporym zainteresowaniem tutejszych mieszkańców i za-
proszonych gości z zewnątrz, w tym wielu księży i nauczycieli
pracujących tu, bądź związanych z gminą Trzebownisko. Ko-
rzystając z okazji, historyk Jan Bereś i dyr. Szczepan, zapro-
ponowali kolejne odwiedziny w przyszłym roku na wiosnę.
Wówczas planowana jest m.in. projekcja zdjęć z prac ekshu-
macyjnych z 1990 r. połączona z komentarzem nie tylko dla
młodzieży gimnazjalnej tutejszej szkoły, ale i dla rodziców
podczas spotkania z okazji wywiadówki. Jak sądzę spotkania
te dojdą do skutku; świadczy o tym choćby i to, że wystawa
która miała być czynna do godz. 19.00, zakończyła się blisko
pół godziny później.

Tekst i fot. Piotr Ożóg

Wystawa Trzebuska – Turza

„Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej” w Nowej Wsi
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CZĘŚĆ DZIEWIĄTA

Funkcjonowanie R.s.m. w nowym kształcie osobowym,
objęcie posady nauczyciela przez Romana Baczyńskiego

(lipiec 1921 – maj 1924 r.)

Z A R Y S  D Z I E J Ó W  S Z K O L N I C T W A  W  T R Z E B U S C E

Dnia 31 lipca 1921 r. odbyło się trze-
cie w tym roku posiedzenie Rady
szkolnej miejscowej (dalej R.s.m. –
przyp. O.P.) w Trzebusce. Po raz pierw-
szy od wielu lat,  w obradach nie
uczestniczył wieloletni przewodniczą-
cy tego organu oświatowego – Franci-
szek Ciupak. Według protokołu, w po-
siedzeniu wzięli udział: Szczepan Pi-
kor – przedstawiciel gminy Trzebuska,
Wacław Falandys – zastępca przedsta-
wiciela gminy, Wojciech Nowak i An-
toni Krudys – jako reprezentanci R.s.m.
(podanie Nowaka i Krudysa za repre-
zentantów R.s.m. jest tu co najmniej
zaskakujące – przyp. O.P.), oraz Maria
Chodorowska – nauczycielka. Celem
obrad, było ponowne przeprowadze-
nie wyborów na przewodniczącego
R.s.m., „gdyż Rada szkolna powiato-
wa unieważniła poprzednie z tego po-
wodu, że zastępca nie może być Prze-
wodniczącym.” Tak więc swoisty kaba-
ret wyborczy z ostatniego posiedzenia
R.s.m. odbytego 3 lipca tegoż roku,
spotkał się z odpowiednią reakcją
Rady szkolnej powiatowej w Kolbuszo-
wej. Wybór na przewodniczącego
R.s.m. w Trzebusce, nieobecnego
wówczas Szczepana Pikora, oraz po-
wierzenie pieniędzy i księgi kasowej
tego organu wybranemu wówczas jako
zastępcy Pikora – Wacławowi Falan-
dysowi, powodował niepotrzebne za-
mieszanie. Po pierwsze, sprawiał wra-
żenie tymczasowego zarządzania
R.s.m. przez Falandysa. Po drugie,
brakowało oficjalnej zgody przyjęcia
stanowiska podczas posiedzenia
przez Pikora, tak by mógł on przejąć
obowiązki przewodniczącego. Stąd
też przeprowadzone zostały wybory
na nowo, tym razem w węższym gro-
nie i bez udziału byłego przewodniczą-
cego Ciupaka. W wyniku wyborów:

„Został  wybrany jednogłośnie
Szczepan Pikor przewodniczącym,
a Wojciech Nowak zastępcą. Tymcza-
sowy Przewodniczący W. Falandys od-
daje nowemu Przewodniczącemu pie-
niądze kasowe w kwocie 655 M 61 f
(655 marek polskich i 61 fenigów” –
przyp. O.P.).

Tym razem wybory zostały usank-
cjonowane zapewne aprobatą wybra-

nych na stanowiska, bo protokół poni-
żej zawiera dość standardowe sformu-
łowanie: „Na tem posiedzenie za-
mknięto i protokół podpisano.” Ozna-
czało to podjęcie pracy w R.s.m. no-
wego zarządu z przewodniczącym Pi-
korem na czele. Zastępcą Szczepana
Pikora został Wojciech Nowak, co
oznaczało, że tym razem Falandys
w wyborach na zastępcę „przepadł”.
Nie wiadomo kto był trzecim członkiem
R.s.m. w Trzebusce. Podpisy pod pro-
tokołem zdają się sugerować, że funk-
cję tę pełnił Antoni Krudys bądź wła-
śnie Falandys. Obok podpisów widnie-
je krótka informacja, dopisana czer-
woną kredką; jak się zdaje nie ręką
protokołującej posiedzenie nauczy-
cielki, bo charakter pisma jest zdecy-
dowanie odmienny. Ów dopisek brzmi:
„umar Michał Bąk”. Bąk uczestniczył
w poprzednich wyborach jako zastęp-
ca przedstawiciela gminy Trzebuska.
Zapis informacji o jego śmierci zdaje
się sugerować, że zapewne widziano
w nim kandydata do zarządu R.s.m.
Wertując Księgę uchwał dalej, można
dostrzec w protokole z marca 1924 r.,
że w posiedzeniu R.s.m. uczestni-
czył...Bąk Michał. Albo więc ten dopi-
sek czerwoną kredką znalazł  s ię
w księdze znacznie później i ktoś
„uśmiercił” Bąka o parę lat za wcze-
śnie, albo też jest to zbieżność imion
i nazwisk – i chodzi o innego człowie-
ka. By tą niewiadomą rozstrzygnąć,
trzeba by zapewne prześledzić księ-
gę zmarłych parafii sokołowskiej bądź
nienadowskiej z początku lat 20-tych
XX w.

Nie wiemy dziś jak przez prawie
trzy kolejne lata, przebiegała praca no-
wego składu personalnego R.s.m. Po-
wodem tego stanu, jest brak kilku kar-
tek w Księdze uchwał R.s.m. w Trze-
busce. Kolejna zachowana jest tu wło-
żona luzem i dotyczy posiedzenia
z 16 marca 1924 r. Na dobrą sprawę,
nie wiemy więc jak się przedstawiała
praca R.s.m. i szkoły w Trzebusce od
sierpnia 1921 r. do początku marca
1924 r. Biorąc pod uwagę częstotliwość
posiedzeń w okresie do lipca 1921 r.,
oraz częstotliwość posiedzeń począw-
szy od marca 1924 r., należy przypusz-

czać, że na brakujących kartkach mo-
gło widnieć co najmniej 5 protokołów.
Co ciekawe, biorąc pod uwagę trzylet-
nią kadencyjność zarządu R.s.m.,
oznacza to, że pozbawieni zostaliśmy
niemal wiedzy na temat pracy tego or-
ganu pod przewodnictwem Szczepa-
na Pikora. Trudno dziś wyrokować, dla-
czego tych kilku kartek w księdze bra-
kuje. Niewątpliwie ktoś to zrobił celo-
wo. Podobna sytuacja powtarza się na
końcu księgi, po protokole z dnia
5 października 1937 r. Tam wyrwanych
kartek jest znacznie więcej; jednak
sposób usunięcia tam tekstu wydaje
się być gwałtowny i pospieszny. Na
podstawie rozmów z nestorem z Trze-
buski Ludwikiem Ożogiem, można
wnioskować, że brak kartek na końcu
księgi mogły być spowodowane nie-
miecką okupacją. Wkrótce po upadku
II R.P. we wrześniu – październiku 1939 r.,
niemiecki okupant przeprowadzał
aresztowania nauczycieli i tych wszyst-
kich, którzy działali wcześniej na rzecz
krzewienia polskiej kultury. W tej sytu-
acji któryś z działaczy R.s.m. w Trze-
busce, zapewne usunął dość drastycz-
nie i w pośpiechu część zapisów w tek-
ście. Ten bezwzględny sposób, miał
uchronić tutejszych krzewicieli kultury
przed okupacyjnymi represjami.

O ile jednak ten zagadkowy brak
tekstu wydaje się do wytłumaczenia,
zagadkowy jest ten z okresu lat 1921 –
1924. Niestety trudno dziś mieć na-
dzieję, że ta niewiadoma kiedyś się wy-
jaśni.

Niestety, przez wspomniany brak
kilku kartek w „Księdze uchwał R.s.m.
w Trzebusce”, mamy póki co także nie-
wiadomą, która dotyczy czasu pracy
nauczycielki Marii Chodorowskiej.
Chodorowska pojawiła się zapewne
w Trzebusce latem 1919 r., ale jak dłu-
go pracowała? Ostatni protokół z jej
udziałem, to ten z 31 lipca 1921 r. Póź-
niej mamy w księdze prawie trzy lata
niewiadomej. Mogła w tym okresie pra-
cować w Trzebusce Chodorowska; nie
można też wykluczyć pracy w Trzebu-
sce innego pedagoga w latach 1921 –
1923. Tą niewiadomą może wyjaśnić
jedynie kwerenda archiwalna. Księga
uchwał ukazuje nam kolejny protokół
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z marca 1924 r.; ten jednak spisany
został ręką nowego nauczyciela – Ro-
mana Baczyńskiego. Kiedy Baczyński
pojawił się w Trzebusce? Ten marco-
wy protokół z 1924 r., zdaje się suge-
rować, iż Baczyński dopiero co się
wówczas pojawił.

Posiedzenie R.s.m. z 16 marca
1924 r., odbyło się pod przewodnic-
twem Szczepana Pikora. W obradach
uczestniczyli też: Bąk Michał, Nowak
Wojciech i nauczyciel Baczyński. Po
otworzeniu posiedzenia, zabrał głos
pan Baczyński. Jak mówi zapis proto-
kołu:

„(. . .)  przedstawił  się obecnym
i przedstawił potrzeby szkoły”.

Właśnie to przedstawienie się
członkom R.s.m. w Trzebusce, wydaje
się potwierdzać tezę, o rozpoczęciu
pracy w Trzebusce Romana Baczyń-
skiego dopiero wówczas. Nowy na-
uczyciel szybko dał się poznać z jak
najlepszej strony. Potrafił zaangażo-
wać się w życie tutejszej społeczno-
ści, wspierając tutejsze przedsięwzię-
cia. Ba. Wiadomo, że niejednokrotnie
był inicjatorem części zamierzeń. Już
podczas tego posiedzenia, widząc
potrzeby tutejszej szkoły, radził człon-
kom R.s.m. nałożyć na ludność datki
„po 250 000 od Na” (zapewne od nu-
meru domu – przyp. O.P.) i w takiej for-
mie je ściągnąć. Obecni zaakceptowa-
li tę radę. Uchwalono więc porozumieć
się ze „Zwierzchnością gminy” (cho-
dzi o gminę wiejską Trzebuska – przyp.
O.P.) i odbyć wspólne posiedzenie
w tej sprawie. Zapis protokołu krótko
stwierdza: „(...) co też tego dnia i uczy-
niono.”

Wszystko na to wskazuje, że zebra-
nie większej ilości pieniędzy nie mia-
ło na celu tylko załatanie braków
w kasie R.s.m., ale zebranie funduszy
na nowy budynek szkolny. Zresztą, za-
pewne te problemy finansowe jakie
uwidocznią się w kolejnych protoko-
łach, wymagały podjęcia odpowied-
nich kroków w tym kierunku. Baczyń-
ski jak widać wsparł dążenia R.s.m.
i był też w pewnym sensie mentorem
w rozmowach z przedstawicielami
gminy Trzebuska. Rozmowy wszystko
na to wskazuje przebiegły pomyślnie;
ale dalsze działania miały być zależne
od kolejnego zarządu R.s.m., ponieważ
temu pod przewodnictwem Szczepana
Pikora kończyła się kadencja.

Następne posiedzenie R.s.m. od-
było się w dniu 29 maja 1924 r. Zebra-
no się na polecenie Rady szkolnej po-
wiatowej (dalej R.s.p. – przyp. O.P),
z siedzibą w Kolbuszowej. Polecenie
to wystosowano do Trzebuski w dniu
14 kwietnia 1924 r.; a więc z ponad
miesięcznym opóźnieniem zabrano
się za jego realizację. Powody zwoła-

nia zebrania były poważne. Porządek
dzienny obrad przedstawiał się nastę-
pująco:

„1. Wybór Przewodniczącego
R.s.m.

2. Oddanie majątku nowej Radzie.”
Dzięki zachowanemu protokołowi,

znamy procedurę wyborczą do R.s.m.,
jaką zastosowano w 1924 r. w Trzebu-
sce. Ponieważ wygasły dotychczaso-
wym członkom tego organu mandaty
stałe, R.s.p. mianowała nowych człon-
ków do R.s.m.; podobnie jak gmina
Trzebuska, która wybrała nowego re-
prezentanta. Następnie zwołano sta-
rych i nowych członków R.s.m., aby
dokonać wyboru nowego przewodni-
czącego oraz jego zastępcy, a także
dokonać przekazania majątku szkol-
nego nowemu składowi R.s.m. w Trze-
busce. Dzięki zapisowi w Księdze
uchwał wiemy, że wyboru przewodni-
czącego i zastępcy dokonano „pi-
śmiennie”. Dotąd nie praktykowano ra-
czej takiej formuły wyborczej, głosu-
jąc jawnie. Oczywiście tajna = pi-
śmienna forma wyborcza, była na
pewno bardziej demokratyczna i spra-
wiedliwa. Na podstawie protokołu
można stwierdzić, że nowymi członka-
mi R.s.m. zostali: Józef Ukowski, Igna-
cy Ożóg, Roman Baczyński i Marcin
Piecuch. Kolejność wypisania owych
członków zdaje się stwierdzać, iż Pie-
cuch został wybrany przez gminę Trze-
buska a Ukowski, Ożóg i nauczyciel
Baczyński, zostali mianowani przez
R.s.p. W wyborach uczestniczyli „daw-
ni członkowie” R.s.m.: Szczepan Pikor
i Wojciech Nowak. Z poprzedniego
składu organu oświatowego zabrakło
więc Antoniego Krudysa i zastępcy
Pikora – Wacława Falandysa (wiele na
to wskazuje, że członkiem R.s.m. był
też Michał Bąk; doszła by tu więc i jego
absencja – przyp. O.P.). W zaistniałej
sytuacji, szansę na końcowy sukces
miał któryś z nowych członków R.s.m.
Wybory miały bardzo interesujący
przebieg. Gdy po głosowaniu przeli-
czono głosy okazało się, że dwóch
kandydatów na przewodniczącego:
Józef Ukowski i Ignacy Ożóg uzyskali
po dwa głosy (z tego można wywnio-
skować, że stary skład zarządu R.s.m.
nie mógł głosować – przyp. O.P.). W tej
sytuacji, głosowano drugi raz; jak się
okazało – „z takim samym rezultatem”.
Postanowiono więc, że głosowanie
rozstrzygnie dotychczasowy przewod-
niczący Szczepan Pikor, wskazując
jednego z tych kandydatów. Pikor na
następcę wyznaczył Ukowskiego. No-
wym przewodniczącym R.s.m. w Trze-
busce został w tej sytuacji Józef Ukow-
ski, który mandat ten przyjął. Zastępcą
jego, poprzez głosowanie większością
głosów, został Marcin Piecuch.

Tak obecni przeszli do drugiego
punktu obrad. Szczepan Pikor oddał
majątek szkolny. Według protokołu
stanowiło go (zapis wg oryginalnej pi-
sowni – przyp. O.P.):

„11 ławek 1.tablica ze (tu wyraz
nieczytelny – przyp. O.P.) 1. krzesło
3 ramki dwie z nich oszklone, 28 obra-
zów biblijnych 1. stół, 1 szafa 1. obraz
Matki Boskiej 8 księg kancerarji szkol-
nej 1 pieczątka Z. Sz. (prawdopodob-
nie Z. Sz. oznacza Zarząd Szkoły –
przyp. O.P.) 1.sąg cały 1/2 sąga porę-
banego (chodzi o drzewo opałowe –
przyp. O.P.) 500 sztuk cegły. 1 blat
i rama do kuchni (Jędrzej Ożóg.)”.

Łatwo zauważyć, że jak na ponad
20-letnią działalność, majątek szkoły
w Trzebusce z całą pewnością nie
oszałamiał .  Zapewne przemożny
wpływ na ten stan poza ciągle do-
skwierającą biedą, miał brak własne-
go budynku szkolnego. Trudno było
myśleć o poważniejszym wyposażaniu
szkoły w sytuacji, gdy stanowiła ją wy-
najęta sala lekcyjna. Wyposażenie sta-
nowiły więc poza księgami kancelaryj-
nymi, najpotrzebniejsze sprzęty, opał
i pomoce dydaktyczne do nauki religii
w postaci blisko 30 obrazów biblijnych.
Obraz Matki Bożej, stanowił zapewne
wystrój wewnętrzny wraz z godłem
i krzyżem, których tu w opisie nie uję-
to. Świadectwem planów o budowie
właściwej szkoły w Trzebusce, jest
wspomnienie w powyższym ujęciu
owych 500 cegieł...

Poniżej w protokole przedstawio-
no też stan kasy szkoły. Okazało się,
że przychód wynosił 21.050.000 (pa-
trząc na rozmiary kosztów w kasie
szkolnej, stan kasy podano tu zapew-
ne w Markach polskich – dalej M p.
Mimo iż mamy w tym momencie koniec
maja 1924 r., a reformę pieniężną pre-
miera i ministra skarbu Władysława
Grabskiego wprowadzono w kwietniu
1924 r., zastępując dotychczasową
walutę polskimi złotymi, dla wygody
podsumowania stanu kasy, posłużono
się jeszcze markami. Warto przypo-
mnieć, że marki polskie zostały wymie-
nione na złotówki po kursie: 1 złoty =
1.800.000 M p – przyp. O.P.). Rozchód
kasy szkolnej w Trzebusce wynosił
25.068.907 Mp. Po podliczeniu oka-
zało się, że niedobór w kasie wyniósł
4.018.907 M p. Oczywiście w przeli-
czeniu ta ogromna suma dawała kwo-
tę kilku złotych; niemniej stanowiła
pewną niedogodność. Obecni w obra-
dach zaakceptowali jednak ten stan,
poświadczając to złożeniem podpisów
pod protokołem. Nowy kształt osobo-
wy R.s.m. w Trzebusce, mógł przystą-
pić do swej pracy, mając w swych sze-
regach niewątpliwy atut – nauczyciela
Romana Baczyńskiego.
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W tym samym dniu – czyli 29 maja
1924 r., w którym dokonano wyboru no-
wego przewodniczącego Rady szkol-
nej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp.
O.P.) w Trzebusce Józefa Ukowskiego,
oraz jego zastępcy – Marcina Piecu-
cha, odbyło się jeszcze jedno posie-
dzenie tego organu. Zapewne po wyj-
ściu obecnych w wyborach dawnych
członków R.s.m., po krótkiej przerwie,
wznowili obrady nowo powołani człon-
kowie tej organizacji oświatowej.

W obradach poza przewodniczą-
cym Ukowskim i zastępcą Piecuchem,
uczestniczyli Ignacy Ożóg i nauczyciel
Roman Baczyński. Pierwszym punk-
tem na porządku dziennym, było uło-
żenie preliminarza szkolnego na rok
1925. Charakterystycznym elementem
posiedzeń w okresie pracy nauczycie-
la Baczyńskiego, jest jego żywe
uczestniczenie w obradach i w pew-
nym sensie – wprowadzanie zgroma-
dzonych w zamierzone działania. Pro-
tokół ukazuje to w następujący sposób
(zapis według oryginalnej pisowni,
łącznie z zachowanymi błędami gra-
matycznymi – przyp. O.P.):

„Po otworzeniu posiedzenia na-
ucz. Baczyński przypomniał obowiąz-
ki R.s.m. powiedział nie żałować pie-
niędzy na potrzeby szkoły i że uchwa-
ła R.s.m. jest miarodajna, gmina nie-
ma prawa uwalać uchwały R.s.m.”.

Nie po raz pierwszy przebrzmie-
wają tu widoczne między R.s.m.
a gminą wsi Trzebuska różnorakie nie-
porozumienia, głównie jak się wydaje
na tle finansowym. A kłopoty finanso-
we były bolączką powszechną. Wydat-
ki podzielono na dwa działy: wydatki
stałe i wydatki uzupełniające. Na te
pierwsze składały się: utrzymanie bu-
dynku szkolnego zewnątrz (bielenie,
mycie okien, itd.) – 20 zł, utrzymanie
budynku wewnątrz (kreda, papier, pió-
ra) – 25 zł, obsługa szkoły – 30 zł, opał
dla szkoły (rąbanie, przywózka) – 80
zł 55 gr. Razem dawało to kwotę 155 zł
55 gr. Wydatki uzupełniające składały
się z: najmu klasy – 120 zł, ogrodze-
nia ogrodu szkolnego – 200 zł, przy-
rządów do nauki, „obrazów do nauki
z poglądu” – 50 zł, przestawienia pie-

CZĘŚĆ DZIESIĄTA

Kolejne starania o budowę budynku szkolnego, podjęcie
akcji dożywiania dzieci, wycieczka szkolna do Krakowa

(maj 1924 – październik 1925 r.)
ca – 25 zł, prenumeraty Dzienników
Urzędowych – 5 zł, nagród pilności dla
pilnych dzieci – 20 zł, pieniędzy na
fundusz budowy szkoły miejscowej –
500 zł, książek dla biednych dzieci –
10 zł, pieniędzy na nieprzewidziane
wydatki – 10 zł. Razem całość wydat-
ków uzupełniających dawała kwotę
940 zł. Zliczając zaś razem wydatki
główne i uzupełniające, osiągnięto
sumę 1095 zł. Zebrani podane powy-
żej zestawienia zaaprobowali i uchwa-
lili, po czym protokół zamknięto i pod-
pisano. Warto zwrócić uwagę, na za-
wartość zaakceptowanych przez
R.s.m. wydatków uzupełniających. Po-
nad połowę pieniędzy z tej puli prze-
znaczono na fundusz budowy szkoły
w Trzebusce, co pokazywało priorytet
ówczesnych działań. Sporą kwotę –
200 zł. przeznaczono na ogrodzenie
ogrodu szkolnego, co dowodzi, że za
Baczyńskiego wreszcie postanowiono
realnie zająć się działką szkolną. Na-
uczyciel podjął też kroki związane
stricte z poprawą pracy dydaktycznej.
Stąd przeznaczono część środków na
przyrządy i obrazy poglądowe, nagro-
dy pilności dla zapewne uczniów z naj-
lepszymi wynikami w nauce, oraz co
szczególnie warto podkreślić – znale-
ziono niewielką sumę na książki dla
biednych dzieci. Zapewne dla popra-
wy warunków pracy nauczyciela
i uczniów, postanowiono przestawić
piec; chodziło tu prawdopodobnie
o lepsze ogrzanie sali lekcyjnej.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trze-
busce, pod przewodnictwem Józefa
Ukowskiego, odbyło się 6 marca
1925 r. Celem zebrania było zamknię-
cie rachunków funduszu R.s.m. za rok
1924. Poza Ukowskim obecni byli: na-
uczyciel Roman Baczyński, Marcin
Piecuch i Ignacy Ożóg – członkowie
Rady. Przewodniczący Ukowski zdał
sprawozdanie z administracji fundu-
szem szkolnym. Według protokołu:

„(...) dostaliśmy z kasy skarbowej
pełną sumę preliminowaną to jest 120,
to był cały dochód, wydatków było na
sumę 131 zł 74 (74 grosze – przyp.
O.P.) więc niedoboru na rok 1925 jest
11 zł 74.

Po przeglądnięciu pozycji poszcze-
gólnych i po sprawdzeniu rachunków
i kwitów, R.s.m. udziela przewodniczą-
cemu absolutorjum.”

Tak więc, nawet w sytuacji wyraź-
nych braków w kasie, zebrani nie zmie-
nili, ani nie zmniejszyli wcześniej za-
planowanych wydatków, choćby tych
dotyczących nagród za pilność w na-
uce dla dzieci. To świadczy o tym, że
R.s.m. w Trzebusce uznawał pojawia-
jące się problemy za czasowe, a pod-
jęte wcześniej decyzje za słuszne.

Następny zachowany protokół
z posiedzenia R.s.m., dotyczy posie-
dzenia z 6 marca 1925 r. Poza prze-
wodniczącym tego organu Ukowskim,
obecni byli jego pozostali członkowie:
Baczyński, Piecuch i Ożóg. Powód
zwołania obrad był niezwykle ważki –
dotyczył dożywiania dzieci szkolnych.
Po raz pierwszy w dziejach szkoły
w Trzebusce, postanowiono przepro-
wadzić akcję dożywiania dzieci; mimo
kłopotów finansowych i powszechno-
ści kłopotu z wystarczającymi zasoba-
mi żywności, zwłaszcza na przednów-
ku. Oto jak Rada szkolna z Trzebuski,
odniosła się do tego problemu:

„Ciężki rok zmusza nas pomyśleć
nad dziatwą która źle odżywia się a to
wyjdzie na nie korzyść narodu w przy-
szłości. Na wniosek naucz. Romana
Baczyńskiego uchwalono dzieciom
szkolnym dać śniadanie składające się
z garnuszka mleka i kromki chleba co
dnia od 15/III – 30/VI 1925 (czyli aż
przez trzy i pół miesiąca – przyp. O.P.).
Uchwalono wnieść podanie do Staro-
stwa w Kolbuszowej by ono na ten cel
ofiarowało bezwrotną zamogę (powin-
no być bezzwrotną zapomogę – przyp.
O.P.) w sumie 100 zł miesięcznie
to znaczy na cały okres dożywienia
350 zł.

Dziennie brało by się 6 l. mleka
i dwa bochenki chleba dla 25 cioro
dzieci które potrzebują takiego doży-
wienia na 76 wszyst. dzieci szk.” (na
76 wszystkich dzieci szkolnych – przyp.
O.P.).

Akcja dożywiania miała więc objąć
dzieci najbardziej potrzebujące. Jak
łatwo policzyć, stanowiły one poważ-
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ny odsetek – 32% ogółu dzieci uczęsz-
czających do szkoły w Trzebusce. Ów
ciężki rok o którym wspomina protokół
odnosi się do 1924 r., w którym wystą-
pił nieurodzaj, o którym sami ówcze-
śni rolnicy mówili, że był tak wielki, ja-
kiego nikt nie pamiętał. Ten pamiętny
nieurodzaj przyniósł nie tylko wyraźny
spadek produkcji, szczególnie w zbo-
żach, ale i szybko rosnącą drożyznę.
Stan ten pogłębiał się począwszy od
lipca 1924 r. i całą swą siłę pokazał
w 1925 r. Jak to zwykle bywa, kryzys
gospodarczy najbardziej dotknął naj-
uboższych. Klęska nieurodzaju prze-
toczyła się i przez Sokołowszczyznę.
Długo żywa była pamięć tamtych cięż-
kich lat w pamięci naszych pradziad-
ków i dziadków. W relacjach opartych
na wspomnieniach mieszkańców Trze-
buski, przebrzmiewa nawet widmo
okresowego przymierania głodem.
Zdarzało się, że za pieniądze nie moż-
na było dostać i w Sokołowie w danym
dniu nic do jedzenia. Dzieci zaś szły
na służbę do bogatszych chłopów,
gdzie za odrobinę jedzenia pracowa-
ły nawet za darmo. To zaś odbijało się
we frekwencji na zajęciach szkolnych.
Działania R.s.m. w Trzebusce, miały
niezwykle poważne podłoże, które
nawet po blisko 90 latach nie sposób
nie docenić.

Po raz kolejny R.s.m. odbył swe po-
siedzenie 17 maja 1925 r., pod kierun-
kiem przewodniczącego Józefa Ukow-
skiego. Ponadto obecni byli: nauczy-
ciel Roman Baczyński, Ignacy Ożóg
i Marcin Piecuch jako członkowie
Rady. Na porządku dziennym obrad,
postawiono sprawę ułożenia prelimi-
narza szkolnego na 1926 r. Po otwo-
rzeniu zebrania, Baczyński przedsta-
wił potrzebę budowy szkoły miejsco-
wej, a także zachęcał by „nie żałować
pieniędzy na wydatki szkolne, bo one
przyniosą korzyść całej wsi i całemu
Państwu.” Po tym charakterystycznym
dla tego nauczyciela wprowadzeniu
zebranych w atmosferę obrad, przystą-
piono do omówienia poszczególnych
pozycji preliminarza. Całość planowa-
nych kosztów, ponownie podzielono
na dwa działy: dział I obejmował wy-
datki stałe, dział II – wydatki uzupeł-
niające. W skład tego pierwszego
wchodziły: wewnętrzne urządzenie
i utrzymanie budynku szkolnego – 55
zł, obsługa szkoły – 60 zł, opał szkoły
– 70 zł. Razem dawało to kwotę 185 zł.
Wydatki uzupełniające stanowiły: na-
jem klasy – 60 zł, najem mieszkania
dla nauczyciela – 60 zł, prenumerata
Dzienników Urzędowych – 10 zł, ma-

teriały pisarskie – 40 zł, zakup pomo-
cy naukowej – 25 zł, koszta wycieczki
dzieci szkolnych do Krakowa – 120 zł,
na fundusz budowy szkoły – 2 000 zł,
na nieprzewidziane wydatki – 25 zł.
Razem dział II dawał łączną sumę
2 340 zł. Po dodaniu kwot I i II działu,
otrzymano sumę 2 525 zł. Wszystkie
wyżej podane pozycje zebrani jedno-
głośnie uchwalili a protokół podpisa-
no. O ile wydatki stałe były szczegóło-
wo omawiane wielokrotnie, warto po-
chylić się nad niektórymi punktami wy-
datków uzupełniających. Nie sposób
nie zauważyć, że gros wydatków sta-
nowiły pieniądze przeznaczone na
fundusz budowy szkoły – te 200 zł to
blisko 80% całości wydatków. Trudno
się temu dziwić, bo wieś czekała na
właściwy budynek szkolny już ok. 25
lat. W wydatkach uzupełniających,
pojawiła się pozycja dotycząca wynaj-
mu mieszkania dla nauczyciela. Z in-
formacji uzyskanych od Ludwika Ożo-
ga wynika, że Baczyński miał miesz-
kać gdzieś w Trzebusce na Dworzysku.
Wymienione w protokole materiały pi-
sarskie, to zapewne atrament i papier.
Nie wiemy niestety, na zakup jakiej
pomocy naukowej przeznaczono owe
25 zł. Niezwykle interesująco brzmi
zapis, informujący o wycieczce dzieci
szkolnych do Krakowa. Wycieczka
kosztowała sporo, bo aż 120 zł. Nie
wiemy, w jaki sposób do dawnej stoli-
cy Polski tutejsze dzieci i ich opieku-
nowie dotarli, ani ile osób owa „wy-
prawa” objęła. W zbiorach rodzinnych
Ludwika Ożoga, znajduje się zdjęcie,
które według niego pochodzi z wy-
cieczki szkolnej właśnie z okresu mię-
dzywojennego. Ponieważ późniejsze
protokoły o innej wycieczce nie wspo-
minają, wiele na to wskazuje, że jest
ona świadectwem owej wyprawy do
Krakowa z 1925 r. Na dobrze zacho-
wanym zdjęciu, widać w sumie 45
osób, które pozują do fotografii na tle
jakiegoś muru i budynku, jak się zdaje
z ciosów kamiennych. Większość z po-
zujących to dziewczęta; co najmniej
kilkanaście z nich ubrana jest w cha-
rakterystyczne sukienki w kratkę. Za-
pewne któryś z 3 – 4 mężczyzn ze zdję-
cia to tutejszy nauczyciel, który był za-
pewne inicjatorem tejże wycieczki.
Owa wycieczka do Krakowa, jak się
zdaje – była pierwszą w dziejach tu-
tejszej szkoły.

Protokół z 17 maja 1925 r. wart jest
na szczególną uwagę, także z innego
powodu. Na dole, po lewej stronie kart-
ki, widoczne jest odbicie pieczęci uży-
wanej przez tutejszą R.s.m.. W podwój-

nym okręgu, dobrze widoczne są sło-
wa: u góry – RADA SZKOLNA, na dole
– W TRZEBUSCE; a w środku pomię-
dzy dwoma niewielkimi wzorkami wy-
raz – MIEJSCOWA. W Księdze Uchwał
R.s.m. w Trzebusce, pieczęć ta użyta
została po raz pierwszy. Później użyta
została tu jeszcze tylko trzykrotnie
w latach 1926 – 1927. Poza tą pieczę-
cią, z przodu, na wewnętrznej części
okładki tej księgi, widoczny jest odcisk
innej pieczęci. W okręgu widoczny jest
zatarty nieco napis: ZARZĄD SZKOŁY
LUDOWEJ, a w środku – W TRZEBU-
SCE. Wszystko na to wskazuje, że do
1939 r., R.s.m. w Trzebusce używała
tych dwóch pieczęci.

W dniu 11 października 1925 r. od-
było się ostatnie w tym roku posiedze-
nie tutejszego R.s.m. pod przewodnic-
twem Ukowskiego; obradowali człon-
kowie tego organu: Baczyński, Ożóg
i Piecuch. Porządek dzienny obejmo-
wał tylko jeden punkt: „Pieniądze
szkol. do obrotu na procent.” Powo-
dem spotkania, były narastające pro-
blemy finansowe, wynikające m.in.
z pogorszenia stosunków na linii R.s.m.
– gmina Trzebuska. Protokół ukazuje to
w następujący sposób (cytat wg orygi-
nalnej pisowni – przyp. O.P.):

„Po otworzeniu posiedzenia na-
ucz. przedstawił że Rada gminna skre-
śliła gdzie niektóre pozycje prelimina-
rza szkol. na rok 1926, wyraża więc
swój żal, że gmina zamiast podwyż-
szać na szkołę pieniądze to robi prze-
ciwnie. R.s.m ma na swojej kasie 189
81 zł uchwalono te pieniądze włożyć
do miejscowej spółdzielni na 18% by
nie leżały darmo w kieszeni, a w razie
kiedy nadejdą wszystkie pieniądze
kupić cegłę.”

Najwyraźniej zaczęły psuć się sto-
sunki na linii R.s.m. – gmina Trzebu-
ska. Powodem tego stanu, była fala
kryzysu gospodarczego państwa i cza-
sowy spadek wartości złotówki. Ambit-
ne plany wydatków R.s.m. rozbiły się
tu o prozę życia codziennego i jak się
zdaje silny sprzeciw gminy. W tej sytu-
acji tutejszy organ oświatowy posta-
nowił porozumieć się z tutejszą Ko-
operatywą wiejską – zwaną potocznie
spółdzielnią, i oddać tam na procent
zgromadzone pieniądze, by przynaj-
mniej trochę zarobić. Cięcie wydatków
przez gminę, wróżyło dalsze konflikty,
zwłaszcza przy silnym zaangażowaniu
i autorytecie Baczyńskiego. Kłopoty fi-
nansowe hamowały też finalizację sta-
rań o budowę budynku szkolnego. Jak
długo miano na nią czekać?

Piotr Ożóg
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ZS TRZEBOŚ

Błogosławiony Bronisław
Markiewicz nam patronuje

Oczywistym jest fakt, że dzień pierwszego października to
ważna data dla wszystkich studentów i wykładowców, ponie-
waż rozpoczyna nowy rok akademicki. Zapewne nie wszyscy
jednak wiedzą, że ta data jest wyjątkową również dla miesz-
kańców Trzebosi. A wszystko to za sprawą bł. ks. Bronisława

Markiewicza, którego wybrano trzy lata temu na patrona Ze-
społu Szkół w Trzebosi, zaś uchwałą Rady Pedagogicznej
ustanowiono jego święto na dzień 1 X, kiedy to przypada rocz-
nica nadania imienia szkole.

W jesienny poniedziałek pierwszego października 2012
roku dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Zespołu Szkół
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi wraz z rodzica-
mi i w towarzystwie zaproszonych gości, o godzinie 9:00 uda-
li się na uroczystą Mszę świętą do kościoła parafialnego pw.
Opatrzności Bożej w Trzebosi. Mszy świętej przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił ks. Leszek Przybylski CSMA – Radca
Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

W trakcie kazania przewodniczący liturgii wielokrotnie sta-
wiał za przykład drogę do świętości błogosławionego ks. Mar-
kiewicza (1842-1912), którego setną rocznicę śmierci obcho-
dzimy w bieżącym roku.

Błogosławiony ks. Bronisław był założycielem kilku placó-
wek wychowawczo – opiekuńczych dla chłopców. Swoje naj-
większe osiągnięcia zdobył w miejscowości koło Krosna w Miej-
scu Piastowym. Działalność w tym miejscu zaczął od przyjęcia
na plebani wychowanków, którym pomagał zdobywać wykształ-
cenie. Z czasem pragnął stworzyć system opiekuńczo-wycho-
wawczy, którego głównym celem była ogólna pomóc młodym
ludziom doświadczonym przez trudne życie. Chciał dać im szan-
sę na normalną egzystencję. System ten oparty był na dwóch
chrześcijańskich cnotach: powściągliwości oraz pracy.

Ks. Markiewicz dzięki nim chciał poprowadzić swych pod-
opiecznych do całościowego rozwoju ich osobowości, pra-
gnąc pokazać im drogę do osiągnięcia sukcesu. W edukacji
upatrywał szansy na lepsze jutro dla swych uczniów.

Benemerenti – Dobrze Zasłużonym

Splendoru uroczystości dodało wręczenie księdzu pro-
boszczowi Józefowi Filii medalu BENEMERENTI CONGRE-

GATIONIS SANCTI MICHAËLIS ARCHANGELI za twórczy
wysiłek i wielkie serce w promowaniu charyzmatu myśli
i dzieła błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. Od-
znaczenie papieskie Medal Benemerenti („Dobrze Zasłużo-
nym”) ustanowione zostało przez papieża Grzegorza XVI
w 1832 roku i jest przyznawane za długoletnie i wyjątkowe
zasługi oraz promowanie dzieł markiewiczowskich. Tym sa-
mym ks. Józef Fila znalazł się w gronie zacnych laureatów
medalu Benemerenti. Ksiądz Józef odznaczenie odebrał
z rąk Radcy Generalnego ks. Leszka Przybylskiego Inspek-
tora do spraw wychowania w michalickich placówkach szkol-
nych i wychowawczych oraz siostry Łucji Ożóg – radnej
i ekonomki generalnej Zgromadzenia Sióstr Świętego Mi-
chała Archanioła w Miejscu Piastowym.

„On odszedł i został zarazem, bo miłość nie
umiera, a świętość nie przemija”

Po mszy świętej cała szkolna społeczność udała się na
aulę, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Uśmiech-
nięci, szczęśliwi, odświętnie wystrojeni w niebieskich i gra-
natowych togach oraz biretach na głowach, ale i też odrobinę
zestresowani uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawo-
wej nr 1 i Publicznego Gimnazjum w Trzebosi, wkroczyli na
salę, gdzie za kilka minut miało odbyć się ich uroczyste ślu-
bowanie na sztandar Zespołu Szkół.

Zanim jednak złożyli przysięgę, zaprezentowali krótki pro-
gram artystyczny, w którym w humorystyczny sposób opowie-
dzieli o własnych motywacjach i obawach związanych z nauką
w szkole. Obiecali swojemu patronowi godnie wypełniać
szkolne obowiązki i czerpać radość z nauki. W roku szkolnym

2012/2013 naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej
rozpoczęło trzydzieścioro sześcioro dzieci w tym dziewięcio-
ro sześciolatków.

Z kolei świeżo upieczeni gimnazjaliści w części artystycz-
nej przedstawili krótką, a bogatą w przekaz treści moralnych
scenkę. Potem w podniosłej przysiędze na sztandar szkoły
trzydziestu dziewięciu uczniów PG ślubowało m.in. wzoro-
wać się na swoim patronie – błogosławionym księdzu Broni-
sławie Markiewiczu.

Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni go-
ście, którzy w swoich przemówieniach nie skąpili słów uzna-
nia dla zaangażowania pedagogów w szerzenie wśród
dzieci i młodzieży ponadczasowych idei wychowania ks.
Markiewicza.
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Z serca do serca...
Serce to symbol miłości, a mówiąc o miłości mamy na

uwadze dobro i szczęście drugiego człowieka. „Dziś nasza
szkoła tętni dobrymi sercami, wszyscy w szkole przygotowy-
waliśmy się do tej uroczystości na różne sposoby...” – powie-
działa, w trakcie swojego wystąpienia, pani dyrektor mgr He-
lena Piróg. Ćwicząc hymn patrona, ozdabiając klasowe ga-
zetki, trenując role i zgłębiając wiedzę o bł. księdzu Markiewi-
czu oraz zbierając pieniądze dla potrzebujących dzieci, przez
kilka tygodni, uczniowie Zespołu Szkół im. bł. ks. B. Markiewi-
cza, pod okiem wychowawców, z zaangażowaniem przygo-
towywali się do obchodów dnia patrona szkoły. Serca zdobiły
dekorację, o sercach śpiewali najmłodsi uczniowie. Czerwo-
ne serduszka ze złotymi myślami błogosławionego Markiewi-

cza widniały na piersiach uczniów trzeboskiej szkoły. Symbo-
liczne serca z przesłaniem patrona otrzymali zaproszeni go-
ście, zaś przybyłym na uroczystość dyrektorom zaprzyjaźnio-
nych szkół przekazano pamiątkowe tabliczki, by tym sposo-
bem poszerzać krąg ludzi o dobrych sercach. Materialny „dar
serca” uczniów i nauczycieli ZS w Trzebosi, którzy zorganizo-
wali zbiórkę na terenie szkoły, trafił do dzieci z Katolickiej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej w Łące.

Od śmierci błogosławionego księdza Bronisława upłynę-
ło już sto lat, lecz jego idee wychowawcze i system wartości
pozostają nadal aktualne. Doroczne święto patrona staje się
okazją do refleksji nad misją szkoły i jej rolą w wychowaniu
młodego pokolenia Polaków.

Justyna Marciniec

Z pielgrzymk¹ na Jasn¹ Górê
szkó³ nosz¹cych imiê

B³. Jana Paw³a II

Dnia 11.10.2012 r. na Jasnej Górze u Ojców Paulinów
miał miejsce zjazd przedstawicieli wszystkich szkół, których
patronem jest Błogosławiony Jan Paweł II. Z tej okazji z ini-
cjatywy dyrektora szkoły Pana Wiesława Sondeja i ks. Łuka-
sza Szpyrki z naszej szkoły został zorganizowany wyjazd do
Częstochowy. Wzięło w nim udział 40 uczniów i pięciu wy-
chowawców. Wyjazd miał miejsce spod szkoły o godz. 3.30.
Po przybyciu na miejsce wychowawcy wraz z uczniami zwie-
dzili mury Sanktuarium Maryjnego, nawiedzili Obraz Matki
Bożej i skorzystali z sakramentu pokuty. Następnie wszyscy
udali się na Mszę św. Kolejnym punktem pielgrzymki był wspól-
ny posiłek, a po nim czas wolny. O godzinie 15.30 był przewi-
dziany powrót do Sokołowa. Wyjazd z Częstochowy odbył się
punktualnie.

Z poważaniem –
Uczestnicy pielgrzymki

Z ¿ycia Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II
w Soko³owie M³p.

Od 1 IX 2012 r. Zespół Szkół ma nowego dyrektora, wybra-
nego w drodze konkursu mgra Wiesława Sondeja. Zastępcą
dyrektora został mgr Ireneusz Koziarz. Na nowym etapie ka-
riery zawodowej życzymy obu dyrektorom wielu sukcesów
i satysfakcji z pracy.

Dzieñ Nauczyciela
w Zespole Szkó³

12 X 2012 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Na-
uczyciela, który tradycyjnie uczciliśmy wierszem i piosenką.
Oprawę muzyczną akademii przygotował mgr Paweł Smo-
tryś, zaś część artystyczną panie: Agnieszka Dudzik i Sławo-
mira Winiarska.

Inscenizacja miała humorystyczny charakter, dlatego
spodobała się wszystkim zgromadzonym uczniom. Śpiewa-
ne piosenki, będące parafrazą znanych polskich hitów (ze-
społu Łzy, Maryli Rodowicz, Golec Orkiestra), łatwo wpadały
w ucho, szczególnie dzieciom z najmłodszych klas, czego
można było doświadczyć na następnej przerwie!

Na zakończenie akademii wszyscy uczniowie dołączyli
się do składanych nauczycielom życzeń, gromko śpiewając
stare polskie „Sto lat!”.

A. Dudzik
Poczet sztandarowy z Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko-
³owie M³p.
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Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

Budynek Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp.
znajduje się przy ulicy Partyzantów 2 i wchodzi w skład Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Przedszkole zlokalizowane jest przy trzech obiektach spor-
towych: stadion sportowy, stadion ze sztuczną nawierzchnią
tzw. „Orlik” oraz obok basenu. Mieści się w wolno stojącym
budynku parterowym. Atutem jest okazały ogród, wyposażo-
ny w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylega-
jący do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym.

Dzieci uczęszczające do przedszkola są z terenu całej
gminy. Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych, dobrze wy-
posażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne.

Dzięki przychylności Burmistrza naszej gminy oraz dużym
nakładom finansowym w roku 2011 w budynku ZS zorganizo-
wano oddział zerowy, a w 2012 r. oddział pięciolatków. Utwo-
rzenie nowych oddziałów podyktowane było wciąż rosnącym
zainteresowaniem rodziców edukacją przedszkolną dzieci
oraz rosnącą liczbą dzieci w wieku przedszkolnym. W nowo
utworzonych oddziałach stworzono dzieciom optymalne wa-

Uczniowie klas I-III
w miejscu, gdzie czas

zatrzyma³ siê
dwa tysi¹ce lat temu

4 października nadszedł dla uczniów
klas I-III SP dawno oczekiwany dzień wyjazdu do Rakszawy.
O godzinie 9.10 zebrali się przed szkołą i razem ze swoimi
wychowawczyniami wyruszyli na wycieczkę, ciesząc się
piękną pogodą.

Gdy dojechali na miejsce, przeszli przez drewniany most

na rzeczce oraz przez bramę z napisem
„Osada Rakszawa” i znaleźli się w miej-
scu, gdzie czas zatrzymał się dwa tysią-
ce lat temu. Tam przywitał ich wojownik
i trzy panie w dawnych strojach. Dzieci
zostały podzielone na trzy grupy. Każda
z nich wybrała sobie nazwę i bojowy
okrzyk. Rozpoczęła się wspaniała zaba-
wa. Każda z grup uczestniczyła w warsz-
tatach archeologii doświadczalnej: staro-
żytna szkoła, czerpanie papieru, Herku-
les, wybijanie monety. Potwierdzeniem
zdobytych sprawności i umiejętności było
uroczyste pasowanie na Czeladnika
i otrzymanie pamiątkowego dyplomu.

Po zajęciach zapłonęło duże ognisko
i każdy upiekł dla siebie kiełbaskę.
Uczniowie zadowoleni i szczęśliwi wra-

cali do domów z nadzieją, że może kiedyś jeszcze tam wrócą.
Wychowawczynie

runki do zabawy i nauki. Zakupiono nowe meble, stoły, krze-
sła, zabawki i pomoce edukacyjne, zabezpieczono kaloryfery
drewnianym stelażem, odświeżono ściany. Dzięki temu dzie-
ci są zadowolone i bardzo dobrze się czują w warunkach
szkolnych.

Zarówno przedszkole jak i oddziały przedszkolne w ZS na
bieżąco są remontowane: wymieniono okna, wykonano ocie-
plenie i elewację całego budynku, w salach położono pane-
le, a w toaletach płytki i wymieniono cały sanitariat.

Dzięki wciąż poprawiającym się warunkom panującym
w naszych oddziałach przedszkolnych rodzice chętniej zapi-
sują dzieci do przedszkola, dlatego dzieci już od najmłod-
szych lat mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętno-
ści, oraz cieszyć się z pobytu wśród rówieśników.

Tekst i fot. M. Majka
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„Sto lat niech żyją nam!”
...Szacunek oddany klasie nauczycielskiej
jest miarą oświaty narodu,
bo im więcej naród jest oświecony,
tym wyżej ceni tych,
którzy mu światło przynoszą.

Eliza Orzeszkowa

14 października tradycyjnie obchodzony jest Dzień Edu-
kacji Narodowej. W tym roku w Zespole Szkół Nr 1 w Niena-
dówce uroczystość ta miała miejsce 12 października.

Tego dnia uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami ze-
brali się na uroczystym apelu. Na tle pięknej dekoracji, która
stanowiły portrety nauczycieli widniał napis: „Sto lat niech
żyją nam”. Proste słowa, ale jakże ogromna jest ich moc...

Uroczystość ta trwała dłużej, niż wszystkie inne w naszej
szkole, gdyż uczniowie przygotowali dla swoich nauczycieli
kilka niespodzianek. Pierwszą był montaż słowno-muzyczny.
Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klas, począw-
szy od „zerówki”. Słowami wierszy i piosenek uczniowie po-
dziękowali nauczycielom za trud, jaki każdego dnia wkładają
w ich wykształcenie i wychowanie. Na koniec wręczyli swym
pedagogom kwiaty i wyśpiewali głośne „Sto lat”.

Kolejną atrakcją był występ szkolnego kabaretu „Nieogar-
nięci”, który przygotował skecz pt. „Lekcja angielskiego”
i konkurs „Jaki to nauczyciel?”. Komisja konkursowa, w skład
której wchodziło trzech nauczycieli miała za zadanie od-
gadnąć, za jakich nauczycieli przebrali się członkowie ka-
baretu. Zabawa była wyśmienita. Wszyscy nauczyciele po-
radzili sobie bez problemu, za co zostali nagrodzeni dyplo-
mami.

Na zakończenie uroczystości odbyła się wielka Gala Oska-
rowa. Uczniowie kilka dni przed tym wydarzeniem wytypowa-
li nauczycieli w dziewięciu niezwykłych kategoriach, a w dniu
ich święta postanowili uhonorować zwycięzców własnoręcz-
nie zrobionymi Oskarami. Wśród nagrodzonych znaleźli się
nauczyciele: P. Krzysztof Bazylski (kategoria Szwajcarski Ze-
garek), P. Anna Grzebyk (k. Diamentowa Piła), P. Małgorzata

Sondej(k. Belfer Komandos), P. Barbara Grzesiakowska
(k. Kajet Kontrol), dwaj księża Robert Dziedzic (k. Mikrofon
Roku) i Józef Bożek (k. Złota Katarynka), P. Grzegorz Szybisty
(k. Bratnia Dusza), P. Barbara Kołodziej (k. Gorący Uśmiech)
i P. Barbara Boczkaj (k. Romantyczna Dusza).

Apel zakończył się przemową Pani Dyrektor, która rów-
nież złożyła nauczycielom życzenia, po czym wszyscy roze-
szli się do klas na lekcje.

Ostatnia niespodzianka czekała na pedagogów w pokoju
nauczycielskim. Z okazji ich święta Samorząd Uczniowski przy-
gotował słodki poczęstunek.

B. Kołodziej

ZS NIENADÓWKA

Cz³onkowie szkolnego kabaretu przebrani za nauczycieli.



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/216/2012 str. 42

Beskid Niski nas zauroczył
Jak co roku Szkolne Koło Turystyczno-Przyrodnicze rozpo-

częło swoją działalność od udziału w trzydniowym rajdzie „Je-
sień w Beskidzie Niskim” organizowanym przez PTTK w Rzeszo-
wie.

Beskid to urokliwa kraina niewysokich gór, poprzecinanych
licznymi dolinami, strumieniami, rzekami. Wśród pól i lasów pa-
nuje cisza i spokój zakłócone postukiwaniami dzięcioła czy gło-
sem orlika krzykliwego symbolu Magurskiego PN. Drewniane
cerkwie, kamienne kapliczki, przydrożne krzyże przypominają
na każdym kroku o ciekawej i trudnej historii tych terenów, za-
mieszkiwanych niegdyś licznie przez ludność łemkowską.

Złota polska jesień zagościła już na dobre, malując lasy kolo-
rami złota, czerwieni i brązu, czyniąc tutejsze krajobrazy jeszcze
bardziej urokliwymi. W czasie naszych wypraw zdobyliśmy trzy
szczyty: Kamień, Kolanin i Górę Grzywacką, odwiedziliśmy Ośro-

dek Edukacyjny i Muzeum Magur-
skiego PN, a wędrując szlakami
turystycznymi spotkaliśmy wiele
osobliwości fauny i flory. Niektó-
rzy uczniowie byli na rajdzie już
po raz piąty i jak mówią, nie wy-
obrażają sobie, że mogłoby ich za-
braknąć za rok.

Tradycją rajdu jest konkurs kra-
joznawczy. Reprezentanci szkół
rozwiązują zadania dotyczące
pracy z mapą oraz ciekawostek
przyrodniczych, geograficznych
i historycznych Beskidu Niskiego.
Uczniowie reprezentujący naszą
szkołę zajęli czołowe miejsca: Irek
Pieniek – I miejsce oraz Wiktoria
Ożóg III miejsce.

Barbara Grzesiakowska

Cerkiew w Krempnej.

Uprzejmie informujemy, że posia-
damy jeszcze wolne miejsca w Niepań-
stwowej Szkole Muzycznej I st. w So-
kołowie Małopolskim.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wie-
ku 6-15 lat. Prowadzimy naukę gry na:
fortepianie, skrzypcach, gitarze, akorde-
onie, saksofonie, flecie, klarnecie, trąb-
ce, naukę śpiewu w sekcji wokalnej
i naukę gry na klawiszowych instrumen-
tach elektronicznych (dostępność instru-
mentów uzależniona od zainteresowa-
nia). Uczniowie uczestniczą w indywi-
dualnych lekcjach gry na instrumencie,
grupowych zajęciach teoretycznych
(kształcenie słuchu, audycje muzyczne)
i zespołach wokalnych lub instrumen-
talnych. Najmłodsi w ramach zajęć gru-
powych uczęszczają na rytmikę. Absol-
wenci otrzymują świadectwa potwier-
dzające uzyskanie wiedzy i umiejętno-

ści umożliwiających podjęcie dalszej
nauki w szkołach muzycznych II stop-
nia. Szkoła wpisana jest w ewidencji
szkół artystycznych prowadzonej przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Uwaga – NSM I st. w Sokołowie Ma-
łopolskim podjęło starania o uzyskanie
dotacji MKiDN. Uczniowie, którzy po-
dejmą naukę jeszcze w bieżącym roku
szkolnym będą mogli po roku nauki sko-
rzystać z 50% dofinansowania Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualnie posiadamy jeszcze wolne
miejsca w sekcjach: skrzypiec, gitary
i fletu.

 Szczegóły rekrutacji

Zapisy przyjmuje dyrektor NSM I i II
st. – tel. 604 888 796.

Spotkanie informacyjne odbędzie się
10 listopada 2012 roku o godz. 11.00
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej
41 (sala nr 7).

Zgłoszenia na rok szkolny 2012/2013
przyjmujemy w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 listopada 2012. Wszystkich
kandydatów obowiązuje badanie przy-
datności do kształcenia muzycznego.
Terminy badania przydatności lub egza-
minu wstępnego uzgadniamy indywidu-
alnie z każdym zainteresowanym. Ze
względu na ograniczoną ilość miejsc
w niektórych sekcjach – informujemy, że
o przyjęciu do szkoły będzie decydować
kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na nasze strony
internetowe pod adresem:

www.muzyczna.com.pl

Na Górze Grzywackiej. W drodze na Kamieñ.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopol-
skim ogłasza zapisy uzupełniające na rok szkolny 2012/2013
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Glinolepy 2012

W sobotę, 6 października miały miej-
sce w MGOKSiR XI Powiatowe Warszta-
ty Rzeźbiarskie „Glinolepy 2012” im.
Leszka Walickiego. Warsztaty współor-
ganizowali Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp. oraz Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej. Patronat nad imprezą
objął Starosta Rzeszowski, Józef Jo-
dłowski.

W Warsztatach wzięły udział dzieci
i młodzież w wieku 10 – 15 lat (kl. IV-VI
SP i I-III Gim.), wybrane przez nauczy-
ciela, instruktora zajęć plastycznych.

Tematem tegorocznych prac były de-
koracyjne lampiony.

Warsztaty rozpoczęły się o godzinie
dziesiątej. Młodzież i opiekunów powi-
tał prezes TMZS dr Bartosz Walicki, któ-
ry wraz z wiceprezesem TMZS Łuka-
szem Ożogiem otworzył XI Warsztaty
Rzeźbiarskie oraz wystawę fotograficzną
dotyczącą ubiegłorocznych jubileuszo-
wych obchodów Warsztatów i nadania
imprezie imienia Leszka Walickiego.

niką rytowniczą. Powstało w ten sposób
kilkadziesiąt pięknych, niepowtarzal-
nych lampionów.

O godzinie czternastej młodzi rzeź-
biarze mieli przerwę na gorący posiłek,
herbatę, soki i ciastka. Potem jeszcze
do szesnastej pracowali przy wykończe-

niu i dekoracji swoich prac.
Był to pierwszy etap Warsztatów.

Następny, finałowy – otwarcie wystawy
pokonkursowej i wręczenie laureatom
nagród i dyplomów – będzie miał miej-
sce w listopadzie.

(mgoksir)

Warsztaty otwieraj¹ Bartosz Walicki i £ukasz O¿óg.

Prace nad rzeŸbieniem lampionów... Fot. H. Boho, S. Be³z

Uczestnicy Warsztatów przez klika
godzin wykonywali lampiony, których
formą wyjściową była... szklana butel-
ka. Lampiony w kształcie walców uzy-
skiwały różnorodne elementy dekora-
cyjne – reliefy i ażury. Elementy dekora-
cyjne wykonywane były również tech-



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/216/2012 str. 44

• 8 listopada 2012 r. – III Międzypo-
wiatowy Konkurs „Literatura i Dzieci”
pod Patronatem Starosty Rzeszow-
skiego – rozpoczęcie o godz. 10:00
w Sali Widowiskowej MGOKSiR.

• 17 listopada 2012 r. – Koncert Ze-
społu „Zbigniew Foryś Band ex Lom-
bard” – rozpoczęcie o godz. 18:00
w Sali Widowiskowej MGOKSiR.

• 18 listopada 2012 r. – VIII Powiato-
wy Jesienny Turniej Tenisa Stołowe-
go pod Patronatem Starosty Rze-
szowskiego – rozpoczęcie o godz.
10:00 w Hali Sportowej ZS im.
J. Pawła II w Sokołowie Młp.

• 25 listopada 2012 r. – V Wojewódzki
Turniej Szachowy „Szukamy Talen-
tów” oraz XI Międzypowiatowy Tur-
niej Szachowy pod Patronatem Sta-
rosty Rzeszowskiego – rozpoczęcie
o godz. 10:00 na obiektach Wiej-
skiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Górnie.

• 28 listopada 2012 r. – V Międzypo-
wiatowy Festiwal Muzyki Elektro-
nicznej pod Patronatem Starosty

Rzeszowskiego – rozpoczęcie
o godz. 9:00 w Sali Widowiskowej
MGOKSiR.

• 29 listopada 2012 r. – XXII Podkar-
packi Konkurs Poezji Religijnej Eli-
minacje Międzypowiatowe pod Pa-
tronatem Starosty Rzeszowskiego –
rozpoczęcie o godz. 10:00 w Sali
Widowiskowej MGOKSiR.

• 30 listopada 2012 r. – XI Powiatowe
Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka
Walickiego „Glinolepy 2012” pod Pa-
tronatem Starosty Rzeszowskiego –
wernisaż o godz. 11.00 w Sali Klu-
bowej MGOKSiR.

• 1 grudnia 2012 r. – IX Gminny Tur-
niej Szachowy pod Patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
w ramach XV edycji Współzawodnic-
twa Gmin Wiejskich w Sporcie Mło-
dzieżowym – rozpoczęcie o godz.
10:00 na obiektach Wiejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Górnie.

• 2 grudnia 2012 r. – Finał Wojewódz-
ki w Szachach w ramach XV edycji

Współzawodnictwa Gmin Wiejskich
w Sporcie Młodzieżowym – rozpo-
częcie o godz. 10:00 na obiektach
Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Górnie.

• 4 grudnia 2012 r. – III Międzypowia-
towy Konkurs Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej pod Patronatem Starosty
Rzeszowskiego – rozpoczęcie
o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej
MGOKSiR.

• 16 grudnia 2012 r. – II Powiatowy
Jesienny Turniej Badmintona pod
Patronatem Starosty Rzeszowskiego
– rozpoczęcie o godz. 9:30 w Hali
Sportowej ZS im. J. Pawła II w Soko-
łowie Młp.

• 17 grudnia 2012 r. – V Powiatowy
Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Mło-
dzieży i Osób Niepełnosprawnych pt.
„Witraż Bożonarodzeniowy” pod
Patronatem Starosty Rzeszowskiego
rozpoczęcie o godz. 13.00 w Sali
Klubowej MGOKSiR Wystawa po-
konkursowa trwać będzie do
15 stycznia 2013 roku.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie
Ma³opolskim serdecznie zaprasza na najbli¿sze imprezy:

Więcej informacji na stronie MGOKSiR – www.mgoksir-sokolow.pl
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„Wspomnienia z wakacji”
17 października o godzinie szesnastej trzy-

dzieści w sali klubowej MGOKSiR odbyło się
podsumowanie IX Powiatowego Konkursu
Fotograficznego pod hasłem „Wspomnienia
z wakacji”, organizowanego przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. pod patronatem Starosty
Rzeszowskiego.

Na konkurs wpłynęły 32 fotografie 7 auto-
rów, w dwóch kategoriach wiekowych – Mło-
dzież i Dorośli, w dwóch kategoriach tema-
tycznych – Makro i Architektura. Powołane
przez Organizatora Jury w składzie: dr Bar-
tosz Walicki, Helena Woźniak, Szymon Bełz
i Paulina Dec, dokonało oceny wszystkich
prac. Spośród nadesłanych fotografii Jury wy-
brało 23 prace. Pozostałe zostały odrzucone
ze względu na niezgodność z założeniami Re-
gulaminu konkursu (prace były nie na temat).
12 prac 7 autorów Jury postanowiło nagro-
dzić bądź wyróżnić w sposób następujący:
I kat. wiekowa (Młodzież), kat. „MAKRO”
I Nagroda – Aleksandra WILK, Rzeszów
– za dwie prace pt. „Mucha w swoim żywiole”
i „Pszczółka Maja sobie lata”
II Nagroda – Aleksandra BLICHARZ, Rze-
szów
– za pracę pt. „Zielone”
III Nagroda – Monika SKORUPKA, Rzeszów
– za pracę pt. „Krople”
Wyróżnienie – Natalia WÓJCIK, Nienadów-
ka
– za pracę pt. „Summer and autumn”
II kat. wiekowa (Dorośli), kat. „MAKRO”
Wyróżnienie – Teresa MATUŁA, Sokołów
Młp.
– za pracę pt. „Na grzyby”
I kat. wiekowa (Młodzież), kat. „ARCHITEK-
TURA”
I Nagroda – Aleksandra WILK, Rzeszów
– za trzy prace pt. „Szary dzień w małym mie-
ście”, „Codzienne życie” i „Niedzielny pora-
nek w szarych domach”
II Nagroda – Mikołaj CISZEWSKI, Rzeszów
– za pracę pt. „Za mgłą”
Wyróżnienie – Aleksandra BLICHARZ, Rze-
szów
– za pracę pt. „Płotek”
II kat. wiekowa (Dorośli), kat. „ARCHITEKTU-
RA”
Wyróżnienie – Agnieszka MATUŁA, Sokołów
Młp.
– za pracę pt. „Drewniany dom przy ulicy Sien-
kiewicza”

Podczas wernisażu została otwarta wy-
stawa pokonkursowa, a laureatom zostały
wręczone dyplomy i nagrody, które dofinan-
sowało Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym
oraz dziękujemy za wzięcie udziału w IX Po-
wiatowym Konkursie Fotograficznym „Wspo-
mnienia z wakacji”. Dziękujemy również Panu
Józefowi Jodłowskiemu, Staroście Rzeszow-
skiemu, za ufundowanie nagród rzeczowych.

(mgoksir)



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/216/2012 str. 46

IX POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

17 paŸdziernika 2012, MGOKSiR w Soko³owie M³p.

Jury ocenia nades³ane na konkurs fotografie. Stoj¹ od lewej:
Bartosz Walicki, Szymon Be³z, Helena WoŸniak.

Dyrektor MGOKSiR Jacek Piekie³ek wita goœci i otwiera wystawê
pokonkursow¹.

Protokó³ odczytuje Bartosz Walicki. Wrêczanie nagród laureatom konkursu.

Zwiedzanie wystawy. Fot. H. BohoWspólne zdjêcie z wernisa¿u.
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Wyniki

Najlepsze wyniki dziewcząt:
1. Sylwia Grywna – Grodzisko Dolne (40 punktów)
2. Alicja Smółka – Sokołów Małopolski (39 punktów)
3. Daria Niezgoda – Sokołów Małopolski (38 punktów)
4. Justyna Różycka – Grodzisko Dolne (37 punktów)
5. Katarzyna Ślanda – Grodzisko Dolne (36 punktów)
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
1. Grodzisko Dolne (384 punktów)
2. Sokołów Małopolski (318 punktów)
3. Dydnia (82 punktów)
Najlepsze wyniki chłopców:
1. Łukasz Skiba – Grodzisko Dolne (40 punktów)
2. Dariusz Baj – Grodzisko Dolne (39 punktów)
3. Roman Baj – Grodzisko Dolne(38 punktów)
4. Konrad Ożóg – Sokołów Małopolski (37 punktów)
5. Sylwester Duda – Grodzisko Dolne (36 punktów)
Klasyfikacja drużynowa chłopców:
1. Grodzisko Dolne (400 punktów)
2. Sokołów Małopolski (335 punktów)
3. Dydnia (85 punktów)
Ogólna klasyfikacja końcowa
1. Grodzisko Dolne (784 punktów)
2. Sokołów Małopolski (653 punktów)
3. Dydnia (167 punktów)

Zwycięskie gminy otrzymały okolicznościowe puchary,
a wszyscy startujący zawodnicy czekolady. Nagrody wręczał
Józef Krzywonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
w Rzeszowie oraz gospodarz gościnnych obiektów Jerzy
Hałka – Dyrektor MOSiR w Łańcucie.

Wyjazd młodych sportowców z naszej gminy na zawody
zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

Biegi Prze³ajowe

25 września br. na obiektach Zespołu Szkół
w Trzebusce odbyły się IX Gminne Biegi Przełajowe
Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Sokołów Młp. W Biegach wzięło udział 112
osób reprezentujących Zespoły Szkół w Sokołowie
Młp., Górnie, Nienadówce nr 1 i 2 oraz Trzebusce.

W kategorii dziewcząt I miejsce – Niezgoda Da-
ria (ZS Ponadgimnazjalnych Sokołów Młp.), II –
Zdeb Klaudia (ZS nr 2 Nienadówka), III – Kicińska
Klaudia (ZS Trzebuska).

W kategorii chłopców I miejsce – Matuła Patryk
(ZS Ponadgimnazjalnych Sokołów Młp.), II – Bełz
Arkadiusz (ZS nr 1 Nienadówka), III – Kołodziej Karol (ZS nr 1
Nienadówka).

W\w otrzymali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.
Sędzią Głównym był Dyrektor ZS w Trzebusce – Edward Bu-
czak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek oraz zimne
i gorące napoje.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp. składa serdeczne podziękowania Andrze-
jowi Ożogowi Burmistrzowi GiM Sokołów Młp. oraz Edwardo-
wi Buczakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trzebusce za
udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

Fina³ wojewódzki w biegach

prze³ajowych w £añcucie
28 wrzeœnia 2012 r.

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wraz
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łańcucie zorgani-
zowało masowy bieg dla dzieci i młodzieży z terenów wiej-
skich woj. podkarpackiego. Wzięło w nim udział ponad 150
osób. Gminę Sokołów Młp. reprezentowało 45 osób wraz
z opiekunami. Sędzią głównym biegu był Tadeusz Naróg, zaś
opiekę medyczną sprawował Andrzej Szplitt. Zawodnicy wal-
czyli zespołowo o punkty, które zaważyły o klasyfikacji końco-
wej poszczególnych gmin. Najwyżej punktowane były oczy-
wiści tzw. miejsca medalowe.

UWAGA ZNALEZIONO
Klucze do samochodu marki PEUGEOT oraz

RENAULT. Klucze można odebrać w biurze MGOKSiR
w Sokołowie Młp. w godz. 7.00-15.00.
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III Turniej Orlika

o Puchar Donalda Tuska
12 i 13 września obiekty Orlika w Sokołowie Małopolskim

gościły najmłodszych sportowców na III Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska. Drużyny dziewcząt i chłopców
w dwóch kategoriach wiekowych 10 – 11 lat oraz 12 – 13 lat
reprezentowały Uczniowskie Kluby Sportowe i Szkoły z So-
kołowa Małopolskiego, Trzebuski, Górna, Kamienia Centrum,
Kamienia Podlesie, Łowiska. Podczas Turnieju młodzi gra-
cze zacięcie walczyli o kolejne bramki. Emocji nie było koń-
ca, były okrzyki radości jak i łzy w oczach przegranych.
W pierwszej grupie wiekowej (10 – 11 lat) w kategorii dziew-
cząt młodszych schemat rozgrywek wyglądał następująco:
ZS Sokołów Młp. – ZS Trzebuska 2:0
ZS Łowisko – ZS Górno 0:2
ZS Łowisko – ZS Sokołów Młp. 1:1
ZS Trzebuska – ZS Górno 0:1
ZS Sokołów Młp. – ZS Górno 1:0
ZS Trzebuska – ZS Łowisko 0:1

W klasyfikacji końcowej I miejsce zdobyła drużyna z Ze-
społu Szkół w Sokołowie Młp., II miejsce Zespół Szkół w Gór-
nie, III miejsce Zespół Szkół w Łowisku, IV miejsce Zespół
Szkół w Trzebusce.

W kategorii chłopców młodszych schemat rozgrywek wy-
glądał następująco:
ZS Kamień – ZS Górno 0:6
ZS Trzebuska – ZS Sokołów Młp. 1:2
ZS Trzebuska – ZS Kamień 0:2
ZS Górno – ZS Sokołów Młp. 4:0
ZS Kamień – ZS Sokołów Młp 4:1
ZS Górno – ZS Trzebuska 6:0

W klasyfikacji końcowej I miejsce zdobyła drużyna z Ze-
społu Szkół w Górnie, II miejsce Zespół Szkół w Kamieniu,
III miejsce Zespół Szkół w Sokołowie Młp., IV miej-
sce Zespół Szkół w Trzebusce.

Następnego dnia do rozgrywek przystąpiły dru-
żyny 12-, 13-latków. W kategorii dziewcząt star-
szych schemat rozgrywek przedstawiał się nastę-
pująco:
ZS Sokołów Młp. – ZS Kamień Centrum 0:4
SP Kamień Podlesie – ZS Górno 0:2
ZS Trzebuska – ZS Sokołów Młp. 1:2
ZS Kamień Centrum – SP Kamień Podlesie 1:0
SP Kamień Podlesie – ZS Trzebuska 3:0
ZS Górno – ZS Kamień Centrum 0:5
ZS Sokołów Młp. – SP Kamień Podlesie 0:0
ZS Trzebuska – ZS Górno 0:1
ZS Górno – ZS Sokołów Młp. 2:0
ZS Kamień Centrum – ZS Trzebuska 6:0

W klasyfikacji końcowej I miejsce zdobyła dru-

żyna z Zespołu Szkół w Kamieniu Centrum, II miejsce Zespół
Szkół w Górnie, III miejsce Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Podlesiu, IV miejsce Zespół Szkól w Sokołowie Młp., V miej-
sce Zespół Szkół w Trzebusce.

W kategorii chłopców starszych schemat rozgrywek wy-
glądał następująco:
Grupa A
ZS Trzebuska – ZS Kamień Centrum 0:0
ZS Łowisko – ZS Trzebuska 4:0
ZS Łowisko – ZS Kamień Centrum 0:0
Grupa B
ZS Górno – ZS Sokołów Młp. 0:2
SP Kamień Podlesie – ZS Sokołów Młp. 2:1
ZS Górno – SP Kamień Podlesie 0:0
A3 – B3
ZS Trzebuska – ZS Górno 0:0, karne 3:2
A2 – B2
ZS Kamień Centrum – ZS Sokołów Młp. 3:3, karne 3:2
A1 – B1
ZS Łowisko – SP Kamień Podlesie 0:0, karne 1:2

W klasyfikacji końcowej I miejsce zdobyła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej z Kamienia Podlesia, II miejsce Zespół Szkół
w Łowisku, III miejsce Zespół Szkół w Kamieniu Centrum,
IV miejsce Zespół Szkół z Sokołowa Młp., V miejsce Zespół
Szkół z Trzebuski, VI miejsce Zespół Szkół w Górnie.

Sędzią Głównym tegorocznego Turnieju był Sebastian
Godek, a opiekę medyczną sprawował Witold Pasierb. Wszy-
scy uczestnicy, a było ich 184 osoby, otrzymali poczęstunek,
soki i wodę mineralną, okolicznościowe dyplomy, puchary oraz
koszulki. Szczególne podziękowania należą się panu Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzejowi Ożogowi za
okazaną pomoc w organizacji Turnieju.

Tekst i fot. Agata Dec



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/216/2012 str. 49

Zapasy

Zapasy są jednym z najstarszych
sportów świata. Najstarsze wzmianki
o tej dyscyplinie pochodzą z około 5 000
roku przed Chrystusem. Zanim stały się
sportem służyły jako element wyszkole-
nia starożytnych wojowników. Zapasy już
w roku 776 p.n.e. Były elementem pen-
tatlonu (pięcioboju) podczas pierwszych
Igrzysk Olimpijskich w Grecji.

Zapasy znano nie tylko w Europie,
również w środkowym Egipcie – we wsi
Beni Hassan odkryto malowidło jaskinio-
we świadczące o istnieniu tej dyscypliny
sportu.

Sekcja zapaśnicza ZKS Stal Rzeszów
powstała w 1959 roku. Założycielem
i pierwszym trenerem był Jan Małek. Przez
wiele lat zawodników szkolił także Broni-
sław Ginalski. Aktualnie funkcję trenera
koordynatora pełni Sebastian Maczuga.

Drużyna zapaśnicza Stali była przez
wiele lat najsilniejsza drużyna w kraju
zdobywając wielokrotnie drużynowe mi-
strzostwo Polski. W sekcji wychowało się
wielu indywidualnych mistrzów Polski
i medalistów Mistrzostw Europy i Świata
oraz Igrzysk Olimpijskich m. in. Jan Fa-
landys, Adam Sandurski, Ryszard Dłu-
gosz, Stanisław Makowiecki, Aleksander
Cichoń, Stanisław Szostecki, Jerzy Nieć,
Stanisław Surdyka i inni.

Znaczenie uprawiania zapasów dla
prawidłowego rozwoju psychofizyczne-
go dzieci i młodzieży jest doceniane
w wielu krajach na świecie. Między inny-
mi w USA zapasy znajdują się w progra-
mie wychowania fizycznego szkół pod-
stawowych. Sport ten w sposób szczegól-
ny rozwija ogólną sprawność fizyczną, siłę
i wytrzymałość, koryguje wady postawy,
a także uczy dyscypliny, wytrwałości, sys-
tematyczności, szacunku dla rywala.

Wieloletnie doświadczenie kadry tre-
nerskiej oraz wyniki sportowe zapaśni-
ków Stali są najlepszą gwarancją wyso-
kiego poziomu wychowania oraz spor-
towego wyszkolenia dzieci.

Marek Potępa

* * *

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji zorganizował na ba-
zie świetlicy w Nienadówce Górnej
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu
Szkół nr 2 bezpłatne zajęcia sekcji za-
pasów. 22 października w hali sporto-
wej Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce
odbył się pokaz, na który przybyli rodzi-
ce wraz z dziećmi. Pokaz został prze-
prowadzony przez zawodników Sekcji
Zapaśniczej ZKS „Stal Rzeszów”, a ko-

mentatorem był Krzysztof Nowak – Pre-
zes Sekcji ZKS „Stal Rzeszów”, Czło-
nek Zarządu Klubu, były zapaśnik i re-
prezentant Polski. Przybyli także: Sta-
nisław Surdyka – Prezes Podkarpackie-
go Okręgowego Związku Zapaśnicze-
go, 5-krotny Mistrz Polski (w latach
1997, 1998, 2002, 2003 i 2006), 5-krot-
ny Wicemistrz Polski oraz 2-krotny brą-
zowy medalista Mistrzostw Polski; Ma-
rek Potępa – Wiceprezes Podkarpackie-
go Okręgowego Związku Zapaśnicze-
go, Członek Zarządu Sekcji.

Pierwsze spotkanie odbędzie się
5 listopada w Zespole Szkół nr 2 w Nie-
nadówce. Wszelkie informacje można
uzyskać w MGOKSiR W Sokołowie Młp.
tel. 17 772 90 53 lub w świetlicy u pani
Jolanty Łosak.

Agata Dec

Fot. P. Dec
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Zakończenie programu
„Wakacje z Poradnią 2012”

W dniach od 2 do 17.07.2012 r. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie organizowała zajęcia tera-
peutyczne w ramach programu „Wakacje z Poradnią”, w któ-
rych wzięło udział 18 dzieci w wieku od 7 do 11 lat z Miasta
i Gminy Sokołów Małopolski i Gminy Kamień, tj. z Sokołowa
Młp., z Górna, z Trzebosi, z Krzywej Wsi i z Kamienia. Zajęcia
odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym w Sokołowie Mało-
polskim przy ul. Lubelskiej 37 (budynek Zespołu Szkół im.
Tadeusza Kościuszki).

Przez trzy tygodnie w poniedziałki i wtorki dzieci spotykały
się, aby wspólnie uczestniczyć w grach i zabawach kształtu-
jących ich różnorodne zdolności i umiejętności. Podczas
pierwszych zajęć integracyjnych uczestnicy zapoznawali się

ze sobą i uczyli wzajemnej akceptacji i szacunku. W kolej-
nych dniach dzieci rozwijały m.in. zdolności ruchowe i ryt-
miczne poprzez ćwiczenia z zakresu muzykoterapii i chore-
oterapii, zdolności manualne dzięki zajęciom plastycznym,
procesy umysłowe związane z pamięcią, koncentracją, spo-
strzegawczością poprzez ćwiczenia wspomagające pracę
mózgu oraz podczas zabaw logopedycznych doskonaliły pra-
cę mowy i języka. Dodatkowo dzieci podczas wspólnych za-
baw zdobyły nowe przyjaźnie, nabyły nowe umiejętności oraz
wzmocniły swoje poczucie wartości i sprawczości.

Na zakończenie programu wzięły udział w drużynowym
konkursie „Kolorowe krainy” oraz otrzymały nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy.

Agnieszka Walicka-Chmiel
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Rêkojmia za wady fizyczne
i prawne a gwarancja

Konsumenci kupujący dany towar mają prawo oczekiwać,
że będzie on sprawny, zgodny z podaną specyfikacją oraz,
że żadna osoba trzecia nie rości sobie do zakupionego towa-
ru żadnych praw. W ramach realizacji ochrony konsumenc-
kiej przed wadliwymi towarami w polskim prawie istnieją dwie
instytucje spełniające podobną funkcję – wspomnianą wyżej
ochronę konsumentów – ale istotnie różniące się od siebie.
Są to: rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja
jakości (uregulowane w art. 556 – 582 Kodeksu Cywilnego).

Zasadniczą różnicą oddzielającą rękojmię od gwarancji
jest to, że rękojmia obowiązuje z mocy prawa, natomiast gwa-
rancja ustanawiana jest tylko i wyłącznie jeśli sprzedawca
wystawi dokument gwarancyjny.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje dwa rodza-
je odpowiedzialności – ze względu na wady fizyczne np.
uszkodzenia, brak elementów itp. lub ze względu na wady
prawne np. towar jest własnością innej osoby, ciąży na nim
zastaw itp.

Gwarancja dotyczy tylko wad fizycznych przedmiotu (wady
prawne są przy gwarancji wyłączone chyba, że w dokumen-
cie gwarancyjnym zostało zastrzeżone inaczej).

Z tytułu rękojmi odpowiedzialny jest zawsze tylko i wy-
łącznie sprzedawca. Nieco inaczej ma się rzecz w przypadku
gwarancji – tu odpowiedzialnym jest wystawca dokumentu
gwarancyjnego (może być nim sam sprzedawca lub inna fir-
ma będąca gwarantem).

Gwarancja zawsze trwa przez okres czasu określony
w dokumencie gwarancyjnym (zwykle 12 lub 24 miesiące)
i w jej ramach gwarant obowiązany jest tylko do naprawy
towaru lub wymiany na nowy o ile wady zostały ujawnione
w czasie trwania gwarancji.

W przypadku rękojmi za wady rzecz jest bardziej rozbudo-
wana. Kupujący bowiem w przypadku wykrycia wady może
albo odstąpić od umowy (kupujący zwraca towar, a sprze-
dawca zwraca pieniądze) albo zażądać obniżenia ceny. Na-
prawa lub wymiana towaru może mieć miejsce tylko wtedy
jeśli zostanie dokonana niezwłocznie. Kupujący aby skorzy-
stać z rękojmi musi dochować określonych w przepisach Ko-
deksu Cywilnego terminów. Powinien on powiadomić sprze-
dawcę o wadzie w ciągu 1 miesiąca od jej wykrycia. Takie
powiadomienie nie musi być równoznaczne ze zwróceniem
towaru, a jest jedynie czynnością warunkującą skorzystanie
z uprawnień dotyczących rękojmi. Uprawnienia takie wyga-
sają po upływie roku od dnia wydania towaru (w przypadku
wad fizycznych rzeczy), po upływie trzech lat (w przypadku
budynków), oraz po upływie roku od dnia, w którym kupujący
dowiedział się o wadzie (w przypadku wad prawnych).

Powyższych terminów nie trzeba dochowywać jeśli sprze-
dawca wiedział o wadach w momencie zakupu i je przed
kupującym zataił. Z drugiej jednak strony jeśli kupujący
w chwili sprzedaży wiedział o wadach wtedy nie można sko-
rzystać z tych uprawnień.

Skorzystanie z gwarancji nie wyklucza możliwości skorzy-
stania z rękojmi za wady i odwrotnie. Istotnym jest również
fakt, że w przypadku gwarancji czas jej trwania ulega zawie-
szeniu na czas naprawy.

Opracował Maciej Bandelak – Doradca w Podkarpackim
Ośrodku Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie
zaprasza do

PUNKTU KONSULTACYJNEGO
w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 37 (budynek Zespołu Szkół im. T. Kościuszki, p. 117)

CELEM punktu jest stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, infor-
macji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nasza oferta
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, profilaktyki uzależnień i in-
nych zachowań problemowych
�  Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem
�  Konsultacje, porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
�  Trening Zastępowania Agresji (ART)®

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
�  Wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych
relacji rodzice – dziecko
�  Doradztwo dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi.

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

Telefon kontaktowy:
Do punktu konsultacyjnego – 17 772 97 71
Do PPP 1 – 17 852 81 30

Dyżury specjalisty:
Poniedziałek 8:00 – 11:00
Wtorek 12:00 – 16:00
Środa 9:00 – 12:00 (Rzeszów)
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W dniu 26 sierpnia 2012 roku zakończyłem se-
zon w triathlonie startem w Mistrzostwach Stalowej
Woli w 1/2 ironman tj. pływanie 1900 m, rower
90 km, bieg 21 km. Organizatorem zawodów był
działacz sportowy uprawiający różne dyscypliny
sportowe nauczyciel wychowania fizycznego w Ze-
spole Szkół Średnich w Stalowej Woli Dariusz Bań-
ka. W zawodach startowało 15 zawodników z roż-
nymi umiejętnościami w/wym konkurencji. Były nie-
spodzianki, podczas jazdy na rowerze kolega zła-
pał dwie gumy, ale nie poddał się, wszyscy walczyli
do końca. Biorąc pod uwagę to że triathlon staje
się coraz bardziej popularny również na Podkar-
paciu przedstawiam wyniki triathlonistów biorących
udział w zawodach: W wodzie.

Fot. M. Sondej

Jazda na rowerze.

Pami¹tkowe wspólne zdjêcie.
Gratulacje, puchar zdobyty
– szkoda, ¿e czwarte miejsce.

Mistrzostwa Stalowej Woli w Triathlonie
1/2 Ironmen

Miejsce Imię nazwisko Pływanie 1900 m Rower 90 km Bieg 21 km

1 Mariusz Piekarz 35,08 3,21.19 5.13.27
2 Michał Szumełda 40,30 3,34.22 5,46.46
3 Dariusz Czerwiński 44,30 3,30,34 5,49.59
4 Wiesław Sondej 43,23 3,57,07 6,16,45
5 Ewelina Kapusta 41,18 4,19.50 6,36,46
6 Jarosław Stanek 43,00 4,00,36 6,42.00
7 Bohdan Wojtak 43,09 4,14.34 7,00.00
8 Marek Reiner 41,40 4,06.53 7,01.22
9 Krzysztof Maja 45,52 4,27.17 7,15.00
10 Dariusz Bańka 41,20 4,20.00 7,15.39
11 Janusz Mucha 61,41 5,17.50 7,25.16
12 Krzysztof Polak 40,56 4,43.20 7,33.20
13 Artur Dzierzkowski 53,35 5,06.50 7,45,55
14 Kamil Rekas 42,50 5,29.37 7,49.00
15 Patryk Herdzik 58,26 – –
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89 Kosice Peace
Marathon – S³owacja
moim jubileuszowym

20 Maratonem

W dniu 7 paź-
dziernika 2012
roku startowałem
w najstarszym
Maratonie w Euro-
pie – Koszycach.

Był to mój jubi-
leuszowy 20 ma-
raton, który mimo
już zakończenia
sezonu ukończy-
łem z uśmiechem
na twarzy z cza-
sem 4;04 godzi-
ny.

Medal. Fot. S Walicki Na mecie.

Podczas biegu.
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Dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sokołowskiej i Łukasz Ożóg, wiceprezes TMZS
- otwierają Warsztaty.

XI POWIATOWE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE
im. LESZKA WALICKIGO

Glinolepy 2012
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

Fot. H. Boho, S. BełzUczestnicy warsztatów, organizatorzy i zaproszeni goście.

Prace nad tworzeniem ażurowych lampionów.

6 października 2012 r.
MGOKSiR Sokołów Młp.
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