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Gdy w Wigilijn¹ Noc
gwiazdy rozb³ysn¹ na niebie
Pomyœlcie jak warto doceniæ,

¿e mamy dziœ siebie.
¯e mamy do kogo s³aæ œwi¹teczne
¿yczenia – Zdrowia, Szczêœcia

i Wszelkiego Spe³nienia.
¯e doceniamy nawet

najdrobniejszy podarek ,
¯e Wigilia i Œwiêta to okres

cudownych historii, marzeñ i bajek.
By w Waszych sercach zawsze

tli³ siê nadziei promyczek
Tego z ca³ego serca

Wam ¿ycz¹
Andrzej Pasierb Andrzej O¿óg
Przewodniczacy Burmistrz

Rady Miejskiej w Soko³owie M³p.  GiM Soko³ow M³p.

– Pierwszy Szczyt Unijny dotyczą-
cy perspektywy finansowej 2014-2020
zakończył się fiaskiem. Trwają prace
nad znalezieniem formuły kompromi-
su. W jaki sposób rząd Polski dba
o interes naszego kraju?

Wydaje się, że kolejny szczyt zakoń-
czy się podpisaniem porozumienia. Te-
raz trwają prace nad znalezieniem for-
muły takiego kompromisu, aby strony,
nie wdając się w szczegóły mogły ogło-
sić swój sukces. Ile ten kompromis bę-
dzie kosztował Polskę? Co robi i co za-
mierza zrobić Rząd aby zadbać o inte-
res Polski? Podam tylko jeden przykład
dotyczący rolnictwa. Według ostatniej
propozycji przewodniczącego Rady Eu-
ropejskiej Hermana Van Rompuy’a pol-
scy rolnicy stracą około 4.3 procent do-
płat bezpośrednich w porównaniu z okre-
sem 2007-2013. W tzw. II filarze wspól-
nej polityki rolnej, czyli funduszach na
rozwój obszarów wiejskich straty Polski
wyniosłyby około 17 procent. Licząc cała
politykę rolna straty wyniosłyby około 3.1
miliarda euro (13 miliarda zł). W polity-
ce spójności mamy obecnie około 69
mld euro a według propozycji Van Rom-
puy’a na lata 2014-2020 miałoby być
około 71.8 mld euro. Uwzględniając in-
flację i różnice kursu walut propozycja
przewodniczącego Rady Europy jest
również mniejsza od obecnej. Wśród

Rozmowa z Posłem Stanisławem Ożogiem
– Prezesem Zarządu Okręgu PiS nr 23

płatników netto ta wersja unijnego bu-
dżetu jest również negowana(jest zapo-
wiedź weta). Niestety polski rząd nie robi
nic aby zadbać o interes naszego kraju.

– Francja, Austria, Węgry, Włochy,
Luksemburg, Grecja, Bułgaria, Szwaj-
caria, Niemcy zabronili upraw roślin
genetycznie modyfikowanych. Platfor-
ma Obywatelska oraz Polskie Stron-
nictwo Ludowe ustawą z 9 listopada
br. dopuszcza uprawę takich roślin
oraz obrót żywnością GMO. Ustawa nie
narzuca nawet obowiązku oznakowa-
nia takiej żywności. Jakie jest Pana
stanowisko w tej sprawie?

Ciekawe jest, że ustawa przeszła
w sejmie i senacie praktycznie bez roz-
głosu w mediach. Rząd tłumaczy zmia-
ny w prawie koniecznością dostosowa-
nia do przepisów unijnych, ale innych
państwom jakoś nie przeszkadzają one
we wprowadzeniu zakazu wprowadza-
nia i uprawy roślin GMO. Na podstawie
wielu badań przeprowadzanych przez
instytuty we Francji i Rosji wiadomo, że
żywność modyfikowana genetycznie jest
niezdrowa i niebezpieczna dla organi-
zmów ludzkich. Badania porównawcze
wskazują, że w państwach wolnych od
GMO zachorowalność na nowotwory
jest znacznie niższa. Nie trzeba nikogo
przekonywać, że wszelkie niesprawdzo-

ne modyfikacje w żywności kończą się
tragicznie dla człowieka i w długim okre-
sie czasu przyniosą dramatyczne skut-
ki. Nie można oszukać natury, a wpro-
wadzenie do uprawy GMO spowoduje
wymieranie gatunków naturalnych, któ-
re jako jedyne mają pełne właściwości
odżywcze. Najważniejszy w sprawie
jest aspekt zdrowotny, ale duże znacze-
nie ma również kwestia ekonomiczna.
Celem GMO jest poprawa rentowności
rolnictwa i zwiększenie plonów oraz
hodowla odporna na choroby. Rząd nie
mówi jednak o tym, że ewentualna pol-
ska żywność GMO nie będzie mogła być
eksportowana do naszych największych
kontrahentów, gdyż państwa te zakazują
importu żywności genetycznie modyfi-
kowanej. Wprowadzenie GMO spowo-
duje więc nie tylko pogorszenie zdro-
wia Polaków, ale także narazi na poważ-
ne straty eksport polskiego rolnictwa
oraz tych rolników, których nie będzie
stać na zakup sadzonek i nasion GMO.
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– Ministerstwo finansów (PO)
wspólnie z ministerstwem rolnictwa
(PSL) pracuje nad założeniami do usta-
wy o podatku dochodowym od działal-
ności rolniczej. Taki podatek ma wejść
w życie od 2014 roku. Co to oznacza
dla podkarpackiego rolnika?

Należy zadać sobie pytania: Jak ma
wyglądać sprawozdawczość z tzw. dzia-
łalności gospodarstw rolnych (1ha)?
W przypadku Podkarpacia, jak będzie
liczony dochód gospodarstwa (o jakim
dochodzie mowa)? Czy jest to próba ra-
towania budżetu państwa? Podatek rol-
ny jest dochodem samorządu gminy.
Jak będzie równoważony ubytek w do-
chodzie gminy i Izby Rolniczej? Projekt
PO i PSL rodzi wiele pytań i póki co
próżno szukać odpowiedzi w wypowie-
dziach polityków koalicji rządzącej.
Polityka tego rządu skierowana jest
przeciwko gospodarstwom rolnym,
„socjalnym”, których jest większość na
Podkarpaciu.

– Projekt ustawy budżetowej na
2013 rok zakłada znaczny wzrost wpły-
wów z podatków. Czy to oznacza, że
rząd założył również podwyższenie
stawki podatku VAT?

Rząd obiecuje, że nie będzie pod-
wyżek podatków w roku 2013. Zlikwido-
wane zostały natomiast prawie wszyst-
kie ulgi. Stawka VAT jest już jedną z naj-
wyższych w Europie. Rząd przyjął ode-
rwane od rzeczywistości założenia do
budżetu państwa, które – jak już dzisiaj
mówi premier i minister finansów –
muszą być zweryfikowane. Założone
wpływy z podatków w 2012 roku nie zo-
staną wykonane w wysokości około 10
mld zł. Jakim cudem i na jakiej podsta-
wie w sytuacji rosnącego bezrobocia,
rekordowych upadłości firm, spowalnia-
jącej gospodarki, mają być wykonane
założone wyższe wpływy w roku przy-
szłym. Wpływ z PIT ma wzrosnąć o 6,2%,
z CIT o 11,3%, z akcyz 3,4%, a z VAT
około 10%. Założono czterokrotny wzrost
dochodów z kar i grzywien.

– Jak to przełoży się na życie Pola-
ków?

Nie chcę szerzyć pesymizmu, ale
obserwując stan finansów państwa mu-
simy być przygotowani na znaczące
pogorszenie sytuacji ekonomicznej.
Ciągłe zwiększanie obciążeń, rosnące
ceny i bezrobocie z dnia na dzień po-
garszają sytuację polskich rodzin,
zwłaszcza tych najbiedniejszych. Lawi-
nowo wzrastają opłaty i podatki lokalne
oraz skutków wprowadzenia ustawy
o odpadach.

– Eksperci przestrzegają przed re-
cesją. Jak będzie kształtował się defi-
cyt budżetowy i dług publiczny?

Aby nie dopuścić do znaczącego
wzrostu deficytu, będą rolowane (prze-
noszone) na następne lata wydatki bu-
dżetowe. Przekroczenie deficytu w sy-
tuacji wdrożonej przeciwko Polsce pro-
cedury nadmiernego deficytu grozi blo-
kadą środków z Funduszu Spójności UE.
Deficyt budżetowy założony w projekcie
budżetu ma wynieść 35,6 mld zł. Nato-
miast dług publiczny (rejestrowany) na
koniec 2012 roku może wynieść około
950 mld zł. Przypomnę, że na koniec
2007 (czyli przy końcu rządu premiera
Kaczyńskiego) dług publiczny wynosił
około 529 mld zł. Zmieniana obecnie
w Sejmie ustawa o finansach publicz-
nych ma ukryć przed społeczeństwem
faktyczny, dramatyczny stan finansów
publicznych, gdyż relacja długu do PKB
przekroczyła drugi próg ostrożnościowy,
czyli 55%.

– Na portalu facebook napisał Pan,
że „średni Produkt Krajowy Brutto kra-
jów eurolandu spada. W tym roku go-
spodarki euro zmniejszyły się już o bli-
sko 1 procent. Szczególnie niepokoją-
ce jest spowolnienie i recesja „zdro-
wych fiskalnie” gospodarek: Niemiec,
Francji, Austrii i krajów Beneluksu.
Wszystko wskazuje na to, że ten nie-
korzystny dla naszej gospodarki trend
będzie się pogłębiał. Spowolnienie
i recesja wysoko rozwiniętych gospo-
darek strefy euro ogranicza nasz
export, co jest poważnym hamulcem
rozwoju”. Czy rząd zaplonował działa-
nia, które pomogą polskim przedsię-
biorcom przezwyciężyć kryzys?

Kryzys w strefie euro jest wielkim za-
grożeniem dla polskiej gospodarki. Prze-
widuje się, że gospodarka „eurolandu”
jako całość, na drogę minimalnego roz-
woju wróci dopiero w 2014 r. Obecnie
oraz w roku 2013 dotknięta jest recesją.
Ostatnie dane GUS oraz prognozy OECD
i MFW dotyczące gospodarki polskiej nie
napawają też optymizmem. Obecnie już
premier Tusk i minister Rostowski mówią
o możliwej zmianie budżetu w przyszłym
roku. Zakładany w budżecie na 2013 rok
wzrost dochodów z podatków jest niere-
alny. W obecnym roku łączne dochody
z podatków mogą być mniejsze o ponad
10 miliardów zł od planu. O nierealnych
założeniach przyjętych przez rząd do
projektu budżetu na 2013 rok Prawo
i Sprawiedliwość mówi od początku prac
nad budżetem! Sytuacja ekonomiczna
państwa polskiego odbija się zaraz na
polskich firmach, niestety rząd nie podej-
muje żadnych działań w kierunku pomo-
cy polskim przedsiębiorcom w przezwy-
ciężaniu kryzysu.

– Co Pana zdaniem należałoby zro-
bić w tej sytuacji, aby uratować polską
przedsiębiorczość?

Należy wprowadzić pakiet proro-
zwojowy, proponowany przez Prawo
i Sprawiedliwość. Przede wszystkim
przeprowadzić reformę podatkową,
wraz z pakietem ulg celem pobudze-
nia gospodarki. Trzeba podjąć działa-
nia podobne do działań rządu PiS
z lat 2006-2007, kiedy utworzonych
zostało w Polsce około 1 mln 200 tys.
nowych miejsc pracy.

– Premier Donald Tusk obiecał
młodym ludziom szereg rozwiązań,
które mają zachęcić ich do pozosta-
nia w kraju m.in. wydłużenie urlopów
macierzyńskich, wprowadzenie zasa-
dy kasowego rozliczania VAT dla ma-
łych firm, ulg podatkowych dla przed-
siębiorców oraz obniżenie podatków.
Jaki jest powód takiego działania?
Czy w budżecie na 2013 rok zabez-
pieczono środki na te cele?

Premier Tusk obiecuje jedno, a robi
drugie. Nie spełnił wielu swoich przed-
wyborczych obietnic, jak na przykład
uproszczenia procedur w staraniu się
młodych rodzin o pozwolenie na bu-
dowę. Ponadto rząd zlikwiduje z koń-
cem roku wprowadzony przez PiS pro-
gram Rodzina na swoim, z którego na
zakup mieszkań lub budowę domu
skorzystało setki tysięcy młodych lu-
dzi. Rząd ograniczył także becikowe.
W kolejne obietnice premiera uwierzę
jak zobaczę je na piśmie w formie
uchwalonych aktów prawnych. Nato-
miast jeśli pyta Pani o środki zabez-
pieczone na realizację tych zamierzeń
premiera, to nie sądzę, by pieniądze
się znalazły w obecnej, dramatycznej
sytuacji finansów publicznych.

– Zapewnienie opieki zdrowotnej
dla obywateli to konstytucyjny obo-
wiązek państwa. Tymczasem chore
dzieci odsyłano z Centrum Zdrowia
Dziecka oraz Instytutu Matki i Dziec-
ka, ponieważ na ich leczenie brakło
pieniędzy. Zadłużone szpitale nie
przyjmują pacjentów, bądź ograni-
czają przyjęcia. Dostanie się do spe-
cjalisty graniczy wręcz z cudem. Do
laryngologa, okulisty czy endokryno-
loga kolejka w wielu regionach wyno-
si 2,5 roku. Chorych często nie stać
na wykupienie leków.

Dzieci odsyłane z tych dwóch naj-
lepszych szpitali w Polsce to niestety
świadectwo fatalnej polityki rządu PO-
PSL w obszarze służby zdrowia. Może
podam kilka danych statystycznych:
w porównaniu z resztą państw Europy
umieramy bardzo młodo. Mamy jeden
z najniższych poziomów wydatków na
zdrowie na kontynencie. Długość życia
dla kobiet i mężczyzn jest dużo poniżej
średniej europejskiej. Szczególnie dra-
matyczna jest sytuacja mężczyzn, z któ-
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rych co drugi nie dożyje wieku emery-
talnego podniesionego przez rząd PO-
PSL do 67 lat. Z raportu OECD i Komisji
Europejskiej wynika, że w Polsce od-
notowano najgorszy w Europie trend na
przestrzeni ostatnich 4 lat w Europie.
Polityka premiera Donalda Tuska pro-
wadzi niestety do upadku służby zdro-
wia. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to
wkrótce wiele szpitali zostanie za-
mkniętych, a dzieci i dorośli stracą na-
dzieję na fachową pomoc medyczną.

68 miliardów. Samorząd ograniczo-
ny jest ustawowymi limitami długu i ob-
sługi tego zadłużenia. Gdyby te limity
przełożyć jako zasadę na budżet pań-
stwa, czyli w relacjach do dochodów
a nie PKB, to nasz dług publiczny nie
powinien przekroczyć 200 miliardów zł.
Przypomnijmy, że koniec 2011 roku
dług publiczny (rejestrowany) wynosił
prawie 800 miliardów.

– Samorząd obarczony jest przez
rząd PO-PSL dodatkowymi zadaniami
bez środków na ich realizacje. Rocz-
nie ta różnica wynosi około 8 miliar-
dów zł. Jest to główna przyczyna za-
dłużenia się samorządów. W jakim
stopnia taka polityka rządu wpływa na
życie mieszkańców podkarpackich
gmin i miast?

Przez całą Polskę przetoczyła się
wręcz fala podwyżek podatków od nie-
ruchomości i opłat lokalnych. Samorzą-
dy w ten sposób ratują swoje budżety,
bo wpływy do samorządowej kasy z bu-
dżetu państwa systematycznie maleją,
a przyrasta ilość zadań przekazanych
przez rząd bez zapewnienia pieniędzy
na ich realizacje. Przez obcinanie sub-
wencji i dotacji oraz zwiększanie za-
dań zwiększa się szybko liczba samo-
rządów, które przekroczyły dopuszczal-
ny limit zadłużenia. Samorządom naj-
łatwiej łatać dziurę budżetową poprzez
podwyższenie podatków. Jest to dzia-
łanie szkodliwe w dłuższej perspekty-
wie. Bądźmy świadomi, że wiele reali-
zowanych przez samorządy inwestycji,
które nie przyniosą dodatkowych do-
chodów powoduje wpadanie wręcz
w pułapkę finansową. Przy takiej poli-
tyce rządu i niestety wielu samorządów
o krok jest wręcz próba wprowadzenia
podatku katastralnego z uzasadnie-
niem wręcz jako konieczności ratowa-
nia finansów samorządów. Skutki tej
dramatycznej sytuacji ekonomicznej
samorządów odczujemy wszyscy: od
podniesionych opłat za „media” przez
oszczędności np. w sferze oświaty, czy
opieki społecznej, aż po tak prozaiczną
rzecz jak zakup soli na oblodzone dro-
gi naszych miast i wsi.

– Dziękuję za rozmowę.
Agata Dec

Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu

19 października 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Zapoznanie z pracą w Oczyszczalni
Ścieków i w Stacji Uzdatniania Wody.
(Wyjazd na obiekty).

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu
24 października 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Bezpieczeństwo w Gminie. Funkcjo-
nowanie Straży Pożarnych i Policji na
terenie miasta i gminy.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu

25 października 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Kontrola wydatków na stan bezpie-
czeństwa w Gminie, ze szczególnym
uwzględnieniem wydatków na straże
pożarne -działalność statutową.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 29 października 2012 r.

Porządek obrad:
1. Stan bezpieczeństwo w Gminie. Funk-
cjonowanie Straży Pożarnych i Policji na
terenie miasta i gminy.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Informacja o złożonych oświadcze-
niach majątkowych.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie podjęcia działań zmierza-
jących do wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego zadania pn.: Moderni-
zacja drogi wojewódzkiej nr 875 Mie-
lec-Leżajsk na odcinku Sokołów Młp –
Kolbuszowa,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,

• w sprawie przeznaczenia gruntu do
dzierżawy,
• w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie gruntu w Wólce Sokołow-
skiej,
• w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
• w sprawie zmian w budżecie na rok
2012,
• w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transporto-
wych,
• w sprawie stawek podatku od nieru-
chomości,
• w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie na realizacje operacji „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej dla miejscowości Trze-
buska i osiedla przy ulicy Rzeszowskiej
w Sokołowie Młp., Gmina Sokołów Ma-
łopolski,
• w sprawie zamiany gruntu,
• w sprawie wyrażenia zgody na reali-
zację projektu: „Indywidualizacja – pro-
sta droga do sukcesu”,
• w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie gruntu w Górnie,
• w sprawie skargi na działalność Bur-
mistrza Gminy i Miasta,
• w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/
127/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. doty-
czącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokołów Młp. na lata 2012-2018,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

od 27 września 2012 r. do
26 października 2012 r.

– w sprawie ustalenia wysokości do-
datku funkcyjnego i motywacyjnego dla
nauczycieli,
– w sprawie zmian w budżecie 2012 r.,
– w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej,
– 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 ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania in-
westycyjnego pn. „Rozbudowa instala-
cji gazowej wewnętrznej oraz c.o.
w budynku Biblioteki w miejscowości
Nienadówka”. Przetarg został rozstrzy-
gnięty w dniu 25 października 2012 r.,
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– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy
dz. nr 1457/5, 1459, 1490,1460 położo-
ne w Sokołowie Młp. na cele produkcji
rolnej,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy
dz. nr 3501 w Nienadówce – ogródek
przydomowy,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy
dz. nr 1146/2, 1146/3, 1146/1 w Wólce
Sokołowskiej – produkcja rolna,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania in-
westycyjnego pn. Realizacja projektu:
Eliminacja wykluczenia cyfrowego
– w gminie Sokołów Małopolski,
w oparciu o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 8 oś Priorytetowa: Społe-
czeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki; Działanie
8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu – eIncusion”. Przetarg został
unieważniony.
– w sprawie powołania składu Komisji
Nagród do zaopiniowania wniosków
kandydatów do nagrody Burmistrza Gmi-
ny i Miasta w 2012 roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadań:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108698R
Wólka Niedźwiedzka przez wieś
etap I:
Remont drogi gminnej nr 108698R Wól-
ka Niedźwiedzka przez wieś w miejsco-
wości Wólka Niedźwiedzka
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108698R
Wólka Niedźwiedzka przez wieś
etap II:
- Wykonanie prawostronnego przydroż-
nego rowu krytego z zastosowaniem rur
strukturalnych polipropylenowych na
działce o nr ew. 2730 w miejscowości
Wólka Niedźwiedzka. Termin przetargu
został ustalony na dzień 5 listopada
2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy
dz. nr 1982 w Trzebosi i dz. nr 1663
w Wólce Niedźwiedzkiej na cele usługo-
wo-handlowe,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania: Przebudowa skrzy-
żowania drogi wojewódzkiej Nr 875 Mie-
lec -Kolbuszowa-Sokołów Małopolski –
Leżajsk z drogą gminną nr 108699R
w miejscowości Wólka Niedźwiedzka.
Termin przetargu został ustalony na
dzień 31 października 2012 r.,
– w sprawie wystąpienia do Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
o wydanie opinii dotyczącej możliwości
spłaty kredytu,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na kredyt bankowy dłu-
goterminowy w wysokości 3,764 000,00

zł. Ustala się termin otwarcia ofert na
dzień 06 listopada 2012 roku,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
realizację zadania pn: „Dostawa tłucz-
nia z przeznaczeniem do poszerzenia
jezdni drogi powiatowej Nr 1367R Trze-
boś Górna-Trzeboś Dolna w miejscowo-
ści Trzeboś. Termin przetargu został usta-
lony na dzień 29 października 2012 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na
„Dostawę i dystrybucję energii elektrycz-
nej do obiektów Zamawiającego”. Ter-
min przetargu został ustalony na dzień
3 grudnia 2012 r.,
– w sprawie powołania Komisji Zdro-
wotnej dla nauczycieli ubiegających się
o pomoc zdrowotną (Z-ca Burmistrza GiM,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Spraw Społecznych, Dyrektor
Zespołu Oświatowego, Prezes ZNP
w Sokołowie Młp., Przewodniczący Ko-
misji Koła NSZZ „Solidarność, Dyrektor
ZS w Sokołowie, Dyrektor ZS Nr 2 w Nie-
nadówce),
– w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Komisja do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. w dniu

19 listopada 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Informacja o realizacji inwestycji na
terenie miasta i gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp. w dniu
21 listopada 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Informacja o pracy szkół na terenie
miasta i gminy.
3. Bieżące problemy oświaty.
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu

22 listopada 2012 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji.

3. Sprawy różne.
4. Kontrola wybranej inwestycji realizo-
wanej w Gminie.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp. w dniu 28 listopada 2012 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji inwestycji na
terenie miasta i gminy.
2. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzenia ścieków na te-
renie Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
– w sprawie: ustalenia dopłaty do
1 m3 odprowadzanych ścieków z gospo-
darstw domowych na terenie Gminy
Sokołów Młp.,
– w sprawie uchwalenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku,
– na terenie Gminy i Miasta Sokołów
Małopolski,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla „Pod Lipą” w Soko-
łowie Młp.,
– w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu osiedla
„Północ III” w Sokołowie Małopolskim,
– w sprawie opinii do projektu Uchwa-
ły Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
– w sprawie opinii do projektu Uchwa-
ły Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go w sprawie Sokołowsko-Wilczo-
wolskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu,
– w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych,
– w sprawie określenia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości,
– w sprawie: terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Nr
2/1/97 terenu położonego we wsi Wól-
ka Sokołowska – zbiornik retencyjny,
– w sprawie likwidacji samorządowe-
go zakładu budżetowego pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Sokołowie Małopolskim,
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– w sprawie utworzenia jednoosobo-
wej spółki prawa handlowego pod
nazwą „Zakład Komunalny w Sokołowie
Małopolskim Sp. z o.o.”
– zmian w budżecie,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie na realizację operacji „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Trzebuska i osiedla przy ul. Rzeszow-
skiej w Sokołowie Małopolskim, Gmina
Sokołów Małopolski”,
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/
127/2011 z dnia 28 grudnia 2011doty-
czącej Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Sokołów Małopolski na lata
2012-2018,
– w sprawie wyrażenia zgody na na-
jem pomieszczeń w budynku przy ulicy
Rzeszowskiej,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do
sprzedaży,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

od 30 października 2012 r.
do 27 listopada 2012 r.

– w sprawie powołania Komisji odbio-
ru i przekazania do użytkowania zreali-
zowanego zadania pn. „Zmiana sposo-
bu użytkowania, remont, przebudowa
i odbudowa budynku byłej Szkoły Pod-
stawowej na działkach o numerach ewi-
dencyjnych 4072 i 4084/3 położonych
w Sokołowie Małopolskim przy ul. Rze-
szowskiej wraz z monitoringiem i urzą-
dzeniem przyległego terenu”,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 5206/6, 5207/8, 4090/6,
4107/3, 1009/10, 1009/9 położonych
w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy
cz. dz. nr 819, i cz. dz. nr 817/61 (na drob-
ne uprawy rolne) w Nienadówce,
– w sprawie projektu Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na 2013 rok,
– w sprawie ogłoszenia naboru na sta-
nowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sokołowie Młp.,
– w sprawie zezwolenia na postawie-
nie reklamy na działce nr 815/15 poło-
żonej w Nienadówce (Zakład Usług
Motoryzacyjnych),

– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy dz. nr 3214/5 w Sokołowie Młp. ul.
Rynek na cele handlowe,
– w sprawie zmiany ogłoszenia nabo-
ru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy, lokal nr 2 wydzielony w budynku
basenu krytego w Sokołowie Młp.,
– w sprawie zezwolenia na postawie-
nie reklamy – udostępnienia miejsca na
dachu i poddaszu budynku Zespołu
Szkół w Trzebosi i na działce nr 1663
położonej w Wólce Niedźwiedzkiej
w celu zamontowania anten interneto-
wych i skrzynek przyłączeniowych do za-
silania energii elektrycznej do urządzeń
nadawczo-odbiorczych,
– w sprawie projektu uchwały budże-
towej Gminy i Miasta Sokołów Młp. na
2013 r.,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 1359/8 w Trzebosi,
– w sprawie powołania Komisji Egza-
minacyjnej dla nauczyciela ubiegające-
go się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego,
– w sprawie oddania w najem lokalu
w Nienadówce stanowiącego część bu-
dynku zlokalizowanego na działce nr
3392 położonej w Nienadówce dla Ban-
ku Spółdzielczego w Sokołowie, do uży-
wania i pobierania pożytków, pomiesz-
czenie o pow. 36 m2 w budynku po pla-

cówce Poczty Polskiej w Nienadówce,
– w sprawie ustalenia godzin otwar-
cia i opłaty za korzystanie z basenu Kry-
ta Pływania w Sokołowie Małopolskim,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 3509/50 w Nienadówce,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 420/4 w Trzebosi,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprze-
daży dz. nr 541/1/ w Trzebosi,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nie-
ograniczonego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa insta-
lacji gazowej wewnętrznej oraz c.o.
w budynku Biblioteki w miejscowości Nie-
nadówka”. Termin otwarcia ofert został
ustalony na dzień 20 grudnia 2012 roku,
– w sprawie przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia na
realizację zadania pn: pełnienie obo-
wiązków Instytucji Wspierającej Zarzą-
dzanie w ramach projektu pn. „Elimina-
cja wykluczenia cyfrowego w gminie
Sokołów Małopolski”. Termin otwarcia
ofert został ustalony na dzień 3 grudnia
2012 roku,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy, nieruchomości położonych w So-
kołowie Młp. działek nr 1457/5, 1459,
cz.1490, 1460 na cele produkcji rolnej,
– w sprawie skierowania projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maria Kucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu

Andrzejowi Pasierbowi
Przewodniczącemu

Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
z powodu śmierci

TATY
składa Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

wraz z pracownikami

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Panu

Andrzejowi Pasierbowi
Przewodniczącemu

Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
z powodu śmierci

TATY
składa Dyrektor oraz pracownicy MGOKSiR

w Sokołowie Młp.
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Kazimierz Smolak śnie, wszyscy w modlitewnym nastroju,
w ciszy i skupieniu maszerowali do Pani
Częstochowskiej, każdy z własnymi inten-
cjami. Intencje, które siostry i bracia piel-
grzymi przedstawiali podczas modlitwy ró-
żańcowej w czasie wszystkich dni pielgrzy-
mowania były najróżniejsze i tylko wiara
w to, że Matka Boska każdej intencji wy-
słucha i zapamięta pozwala ufnie składać
je publicznie.

W pielgrzymce szło też kilkoro dzieci
i w związku z intencjami przypomniał mi
się humor z zeszytów szkolnych, gdy
pewna dziewczynka opisuje, jak ze swoją
rodziną była na pielgrzymce, na której się
modlili w intencji starszej zamężnej sio-
stry, która nie mogła zajść w ciążę. Dziew-
czynka pisze w zeszycie, że widocznie
Matka Boska źle ich zrozumiała, bo nie-
bawem zaszła w ciążę młodsza siostra,
która nawet męża nie miała. Mam nadzie-
ję, że tylko dzieci tak to sobie mogą wytłu-
maczyć. Dodaję, że odbyłem pieszą piel-
grzymkę z Warszawy do Częstochowy
w dniach od 5 do 14 sierpnia. Pierwotnie
zamierzałem iść w pieszej pielgrzymce
rzeszowskiej, ale zaproponowano mi
udział w pielgrzymce wojskowej, w której
miały być lepsze warunki do spania, moż-
liwość skorzystania z łaźni wojskowych

oraz ciepłe śniadanie i obiadokolacje.
Połknąłem haczyk i stało się: zostałem
uczestnikiem wojskowej pielgrzymki.

W sobotę, 4 sierpnia, wyruszyliśmy
o 6.30 z Jednostki Wojskowej z Rzeszowa
przy ul. Lwowskiej. Rzeszów pożegnał nas
ciepłem i lekkim zachmurzeniem. W noc
poprzedzającą wyjazd obejrzałem jeszcze
zdobycie dwóch, jak się okazuje, jedynych
złotych medali Igrzysk Olimpijskich w Lon-
dynie, przez polskich zawodników (Zieliń-
ski i Majewski). Była to ostatnia możliwość
oglądania jakichkolwiek transmisji z IO
z całej trasy pielgrzymkowej.

Ruszamy trasą z Rzeszowa przez Kol-
buszową i Radom. Po drodze widać pola
uprawne i zboża, w większości już sko-
szone przez kombajny. Rejon Sandomie-
rza, Grójca – łany pięknych sadów. Do
Warszawy docieramy o 12.30. Pogoda
idealna na pielgrzymowanie, temperatu-
ra 250 C i częściowe zachmurzenie.

Miejsce zakwaterowania mieliśmy za
Warszawą – koszary Zegrze Południe koło
Zbiornika Zegrzyńskiego, gdzie dotarliśmy
około 15.00.

Obserwuję żołnierzy zawodowych,
w większości szeregowych. Zgłosili się na
pielgrzymkę. Dyscyplina jak w wojsku
i traktowani są, jakby ciągle byli na tere-

Pielgrzymka

Pewien rabin zapytał uczniów: „Kie-
dy możemy zauważyć moment, gdy koń-
czy się noc, a zaczyna dzień?” Jeden
mówi, że wtedy, gdy z dużej odległości
potrafimy odróżnić owcę od psa, drugi –
drzewo figowe od oliwnego. „To niezbyt
dobra odpowiedź”. „A jaka jest prawidło-
wa?”. Rabin odparł: „Kiedy podchodzi do
nas obcy człowiek, a my bierzemy go za
brata i znikają spory – to jest chwila, gdy
kończy się noc, a zaczyna dzień”.

Właśnie w 2012 roku w sierpniu, kiedy
byłem po raz pierwszy w swoim życiu na
pieszej pielgrzymce do Częstochowy, roz-
począł się najdłuższy dzień w moim życiu,
bowiem trwał on pełne 10 dni. To dlatego,
że na pielgrzymce nikt do nikogo nie mówił
inaczej jak „bracie” albo „siostro”. Cała
duża grupa pielgrzymów stanowiła jedną
liczną rodzinę, w której znikły spory, wa-

Jak wypada Gmina Sokołów Młp.
na tle sąsiadów

11 grudnia 2012 r. w gazecie codziennej Nowiny ukazał się do-
datek, który zawierał ranking gmin woj. podkarpackiego opracowa-
ny na podstawie danych za rok 2011 przez Wyższą Szkołę Zarzą-
dzania w Rzeszowie.

Na pewno każdego zastanawia jak wypadła nasza gmina, dlate-
go poniżej znajduje się wybiórcze zestawienie zawierające dane
o nas i naszych sąsiadach (wszystkich gmin: miejskich, miejsko-
wiejskich, wiejskich w rankingu całościowym jest 160).

45 lokata to duży skok w rankingu, ponieważ w zestawieniu za
2010 r. Gmina Sokołów Młp. była na 64 pozycji (http://www.strefa-
biznesu.nowiny24.pl/artykul/zlota-setka-gmin-2010-znamy-zwyciez-
cow-rankingu-44676.html, 12.12.2012 r.). 19 przysłowiowych „oczek
do góry” dobrze świadczy o naszej gminie. Podsumowując, można
sobie życzyć, aby ta tendencja wzrostowa została zachowana
w następnych latach.

Opracował Marek Kida

Załącznik1
Ranking gmin do 50 pozycji.

Załącznik 2

Źródło: Nowiny z dnia 11.12.2012 r., Złota setka gmin, str. 18/VII – 19/IX.
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nie koszar. Mają podczas pielgrzymki iść
w mundurach i butach wojskowych. Po-
dają do wiadomości, że o godzinie 19.00
odbędzie się msza w kościele garnizono-
wym. Msza św. z kazaniem o Janie Vian-
ney, proboszczu z Ars. Była okazja do sko-
rzystania ze spowiedzi, co ja i wielu żoł-
nierzy uczyniło.

Niedziela, 5 sierpnia 2012 roku, za-
czyna się pobudką przed godziną trze-
cią, by o 3.15 wyjść z bagażami na dzie-
dziniec, załadować je do podstawionych
autokarów i wyruszyć do Warszawy do
Katedry Polowej WP na uroczystą mszę
św. O godz. 5.30 odprawił ją Biskup Polo-
wy Józef Guzdek, który życzył żołnierzom,
aby czas spędzony na pielgrzymce był
dla nich okazją do odkrycia nowego wy-
miaru swego życia. Wraz z biskupem
Guzdkiem mszę św. koncelebrowali ka-
pelani, którzy wraz z żołnierzami udali się
na Jasną Górę. Z uwagi na obecność piel-
grzymów z zagranicy Ewangelia i wezwa-
nia modlitwy powszechnej odczytane były
po polsku, niemiecku, angielsku, ukraiń-
sku i łotewsku.

W homilii bp Józef Guzdek podkreślił
wspólnotowy charakter pielgrzymki.
Przekonywał, że braterstwo, wzajemna
więź chrześcijan i Kościół to „najlepsze
lekarstwo na jedną z największych bolą-
czek współczesnego człowieka, jaką jest
samotność i podział. Jakże budujące jest
to, że na pielgrzymim szlaku możemy od-
kryć, że Jezus może być spoiwem, które
łączy ludzi i narody Europy. Jakże waż-
ne jest, byśmy odkryli, że choć mówimy
różnymi językami, należymy do tej sa-
mej rodziny, jaką jest Chrystusowy Ko-
ściół” – podkreślił.

Ordynariusz wojskowy zapewnił żoł-
nierzy o swojej modlitwie w ich intencji:
„Za dziewięć dni spotkamy się razem na
Przeprośnej Górce, przy sanktuarium św.
Ojca Pio. Oby wtedy każdy z was mógł
powiedzieć »Ten czas spędzony na piel-
grzymim szlaku był ważny. Może jestem
zmęczony, może nogi obtarte, ale jestem
szczęśliwy, bo odkryłem nowy wymiar
życia. Bo nie zamknę się, tak jak to może
było dotychczas, w czterech ścianach
mojego domu, ale będę otwarty na wspól-
notę i na Kościół«”. Życzył, aby każdy
z pielgrzymów „nie żałował czasu na my-
ślenie i modlitwę, bo jest to czas, który
może zadecydować o waszym dalszym
życiu. To jest czas przemiany, to jest czas,
który rzeczywiście przyniesie owoce” –
mówił do pielgrzymów w mundurach.

Po mszy św. biskup, liczni kapelani,
żołnierze i cywilni przedstawiciele wojska
ustawili się czwórkami i pielgrzymka ru-
szyła o godzinie 6.50, przy wtórze Orkie-
stry Wojskowej z Siedlec, od Katedry Po-
lowej pod Zamek Królewski i tam się na
jakiś czas zatrzymała. Kardynał Nycz
udzielił błogosławieństwa na drogę piel-
grzymce wojskowej, akademickiej, jak
i licznym grupom pielgrzymów cywilnych.
Od Zamku Królewskiego do Placu Banko-

wego pielgrzymkę prowadzili obaj bisku-
pi, następnie zatrzymali się, żegnając piel-
grzymów udających się w dalszą drogę.

W pielgrzymce wojskowej oprócz żoł-
nierzy polskich na Jasną Górę brali udział
też żołnierze z Niemiec (50 osób), Sta-
nów Zjednoczonych (7), Ukrainy (30), Li-
twy (24) i Łotwy (6 osób). Na czele piel-
grzymki maszerowali żołnierze zagranicz-
nych armii. Śpiew prowadził młody, świe-
żo wyświęcony ksiądz Maksymilian Je-
zierski pochodzący z Rzeszowa. Szedł
z mikrofonem, którego nie trzymał w rę-
kach, tylko miał zamontowany przed usta-
mi, i intonował pieśni religijne lub woj-
skowe, przez co lepiej się maszerowało
i można było iść raźnym krokiem. Bałem
się, że nie wytrzymam tempa, ponieważ
dla mnie nie jest to krok pielgrzymkowy,
tylko marszobieg. Czułem się tak, jakbym
jechał samochodem na najwyższym bie-
gu, z pedałem gazu wciśniętym do oporu.
Maksymalnie ile mogłem z siebie dać, to
dawałem, koncentrując się na drodze
i modląc się, aby dojść do końca odcinka.
Po każdym odcinku była przerwa, prze-
ważnie półgodzinna lub godzinna, jeżeli
na trasie podawany był jakiś ciepły posi-
łek, czyli przeważnie zupa.

Ksiądz płk Zenon Surma CMF, prze-
wodnik wojskowej pielgrzymki, podczas
marszu podkreślał, że hasłem tegorocz-
nej pielgrzymki są słowa „Daj świadków”.
W słowie głoszonym do pielgrzymów
mówił, aby poprzez udział w pielgrzymce
zachęcać i dać siłę jej uczestnikom do
głoszenia prawdy o Chrystusie w środo-
wiskach mundurowych. Pielgrzymki dają
ogromną szansę, może nie tylko ewan-
gelizacyjną, co raczej ugruntowującą
więź wiernych z Kościołem. Kapelan
dodał, że „pielgrzymi w mundurach niosą
w sercach swoje osobiste intencje, czę-
sto trudne, życiowe problemy, które wy-
magają modlitwy i skupienia, a czasem
wotum wdzięczności za otrzymane dobro.
Część z naszych pielgrzymów traktuje
wymarsz jako najlepszy sposób na „łado-
wanie baterii życiowych”. I to też jest war-
tość!” Podczas pierwszego dnia piel-
grzymki żołnierze otrzymali znaczki piel-
grzymkowe oraz Vademecum Żołnierza
Polskiego z modlitwami i pieśniami reli-
gijnymi, które były bardzo pomocne
w modlitwie i prowadzonych śpiewach
podczas drogi.

Na trzecim postoju jedni się posilali
posiłkami, a ja udałem się do punktu me-
dycznego, aby mi opatrzyli pierwszy od-
cisk, który dostałem. Wydawało mi się, że
wpadło mi do buta ziarnko żwiru i tak pie-
cze i uwiera, a to już wytworzył się pierw-
szy bąbelek.

W pierwszy dzień pielgrzymki mieli-
śmy sześć odcinków drogi po około 7 km,
gdyż przebyliśmy trasę ponad 40 km. Był
to dla mnie solidny chrzest bojowy, po-
nieważ nigdy nie przypuszczałem, że je-
stem w stanie pieszo pokonać w ciągu
dnia taką odległość. Dotarcie do obozo-

wiska było dla mnie nowością, ponieważ
nigdy nie miałem sposobności przebywa-
nia w wojskowych warunkach. Łaźnie,
umywalki z zimną wodą, kuchnia polo-
wa, namioty, łóżka polowe – to wszystko
było dla mnie „inne”.

Po przybyciu do obozu i zabraniu
z samochodu wiozącego bagaże swoich
rzeczy, zostaliśmy na cały czas pielgrzym-
ki przydzieleni do swojego sektora i nu-
meru namiotu, który był stały na wszyst-
kich kolejnych obozowiskach. Następnie,
po zakwaterowaniu, korzystanie ze wspól-
nej łaźni męskiej i obiadokolacje w kuch-
niach polowych. Aż wstyd się przyznać,
że w wojsku nie byłem i nie miałem okazji
do korzystania z łaźni wojskowej, gdzie
jednocześnie kilkunastu chłopa rozebra-
nych jak do rosołu myje się, wyciera i pa-
raduje w stroju Adama. I tu też pewne spo-
strzeżenia, że ci faceci, którzy mieli się
czym chwalić, wycierali najpierw twarz,
plecy i inne części ciała, a na ostatku do-
piero swoje „okazy”. Ci, którym natura
poskąpiła, odwrotnie, wycieranie zaczy-
nali od dołu i zakrywali wstydliwe części
ciała. Ja tam też wolałem mieć ręcznik
bliżej siebie…

Drugi dzień pielgrzymki, poniedziałek,
6 sierpnia 2012 roku. Pobudka o 5.00.
Codzienna toaleta przy umywalkach na
polu, chociaż człowiek nie jest przyzwy-
czajony, aby do golenia była tylko zimna
woda. Ale jak nie ma ciepłej, to idzie się
szybko przyzwyczaić do zimnej. Ostatecz-
nie jest to pielgrzymka, a nie wycieczka.
Wyruszamy o 7.25 w tempie dość szyb-
kiego marszu, by na 9.10 dotrzeć do Nie-
pokalanowa na mszę świętą. Bardzo faj-
ne jest to, że podczas pokonywania ko-
lejnych odcinków pielgrzymki księża ka-
pelani przewodzą i prowadzą modlitwy,
śpiewy i konferencje tematyczne.

Każdy pierwszy odcinek, codziennie,
był rozpoczynany porannym pacierzem
z przypomnieniem prawd wiary, który pro-
wadzili klerycy. Składał się on najpierw
z pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”, póź-
niej z modlitwy na rozpoczęcie dnia, na-
stępnie było: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś
Maryjo”, „Wierzę w Boga Ojca” i „Chwała
Ojcu”. Następnie wymienionych zostało
„Dziesięć przykazań Bożych”, „Dwa przy-
kazania miłości”, „Aniele Boży, Stróżu
mój”, „Pięć przykazań kościelnych”,
„Główne prawdy wiary”, „Siedem sakra-
mentów świętych”, „Siedem darów Ducha
Świętego”, „Błogosławieństwa”, „Uczyn-
ki miłosierne względem ciała”, „Uczynki
miłosierne względem duszy”, „Pięć wa-
runków sakramentu pokuty”, „Modlitwa
o nawrócenie grzeszników”, „Siedem
grzechów głównych”, „Grzechy przeciw-
ko Duchowi Świętemu”, „Grzechy woła-
jące o pomstę do nieba”, „Grzechy cu-
dze”, „Trzy cnoty Boskie”, „Akt wiary”, „Akt
nadziei”, „Akt miłości”, „Akt żalu”, „Cztery
cnoty główne”, „Trzy dobre uczynki” i „Rze-
czy ostateczne człowieka”. Modlitwę koń-
czył Anioł Pański.
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Kolejną częścią porannej modlitwy
było śpiewanie „Godzinek o Niepokala-
nym Poczęciu NMP”. Po „Godzinkach” na
lepszy rozruch zawsze był śpiew, które-
mu przewodził ksiądz Maksymilian Jezier-
ski. Ksiądz Maksymilian przez całe 10 dni
pielgrzymki prowadził śpiew i w tej mate-
rii był niezniszczalny. Oprócz pieśni ko-
ścielnych intonował i śpiewał też piosen-
ki żołnierskie, które, zwłaszcza w końco-
wych odcinkach, były nieodzowne, ponie-
waż pomimo potwornego zmęczenia, ja-
kie się czuło w nogach, pozwalały zapo-
mnieć o zmęczeniu i dojść do celu.

Ciekawymi i bardzo pozytywnymi ele-
mentami pielgrzymki były prowadzone
przez księży konferencje na różne tema-
ty, które zmuszały każdego z nas do umy-
słowego działania. A wszystko to okra-
szone wyjątkowym i niepowtarzalnym
śpiewem ks. Maxa, który jak zwykle był
spontaniczny, radosny, ciepły i mocny.
Człowiek, idąc, zamieniał się w słuch
i zapominał o drodze, a słuchając rozsze-
rzał i ugruntowywał własną wiedzę w te-
matach religijnych. Z pielgrzymką szło 14
księży, więc każda konferencja prowadzo-
na była przez innego kapłana.

Pielgrzymując odbywa się przy okazji
rekolekcje. W czasie kolejnych odcinków
drogi po południu odmawiano codzien-
nie część różańca. Wówczas klerycy zbie-
rali przygotowane przez pielgrzymów in-
tencje, które później czytali przed każdą
stacją i wszyscy modlili się. Przeważały
intencje dziękczynne oraz błagalne o roz-
wiązanie ludzkich najróżniejszych zagma-
twanych spraw życiowych. W wielu inten-
cjach od żołnierzy pojawiał się strach
i prośba o pracę. Zdarzały się też takiego
rodzaju intencje, które można nazwać
stwierdzeniem „chcesz rozśmieszyć Boga
– powiedz Mu o swoich planach”.

Ponieważ była to pielgrzymka mię-
dzynarodowa, więc poszczególne części
modlitw odmawiane były też w językach:
niemieckim, ukraińskim, litewskim, łotew-
skim czy angielskim. Chwilami do śpiewu
ksiądz dopuszczał też żołnierzy niemiec-
kich oraz ukraińskich, gdyż te grupy były
najliczniejsze.

Pielgrzymowaliśmy drogami boczny-
mi, mijając główne szlaki, dlatego przeby-
ta przez nas ilość kilometrów jest dużo
większa niż gdyby podróżować drogami
głównymi z Warszawy do Częstochowy.
Szliśmy przez wioski, przez lasy, niekiedy
drogami kamienistymi i piaszczystymi. Była
też okazja, aby zobaczyć z bliska miejsco-
wości, przez które przechodziliśmy. Tak
pomiędzy Warszawą a Łodzią, gdzie szli-
śmy terenami zalesionymi, dominowało
zalesienie drzew liściastych nad iglasty-
mi, z liczną akacją, dębem i brzozą, nato-
miast bliżej Częstochowy przeważały lasy
sosnowe i mieszane. W mniejszych zagaj-
nikach przeważała brzoza i akacja. Co mnie
najbardziej cieszyło – to, że prawie nie wi-

działem ugorów. Duże połacie zbóż były
już skoszone, część jeszcze czekała. Dość
dużo było zasianej kukurydzy i zasadzo-
nych ziemniaków, choć buraków cukro-
wych nie zauważyłem. Bliżej Warszawy
pojawiały się sady.

Wtorek, 7 sierpnia, trzeci dzień piel-
grzymki. Pobudka zaplanowana była na
godzinę 4.00. W nocy rozszalała się bu-
rza z piorunami i deszczem. Wyjście
z obozu zapowiedziane było na 6.15, ale
wyszliśmy dopiero przed 7.00. Cały czas
padał deszcz i każdy ubierał wszystkie
ubrania przeciwdeszczowe, jakie posia-
dał. Wojsko miało specjalne peleryny,
a cywile – różnie.

Na mszę zaszliśmy do Miedniewic.
Odbyła się ona w Sanktuarium Świętej
Rodziny. Celebrował ją emerytowany Bi-
skup Józef Zawitkowski, który miał bar-
dzo ciekawe kazanie poruszające za-
gadnienie wiary i pielgrzymowania. Po
zakończeniu liturgii zostaliśmy ugosz-
czeni przez siostry klaryski, za co byli-
śmy bardzo wdzięczni. Ale, jak zwykle,
nie brakło niespodzianek: trasa wydłu-
żyła się nam o 9 km z powodu rozkopa-
nych starych szlaków kolejowych. Deszcz
padał przez całą mszę i przestał dopiero
jak uformowaliśmy kolumnę marszową
i wyszliśmy poza teren mieszkalny. Przez
drogę księża prowadzili konferencję te-
matyczną dotyczącą cnot ludzkich. Tutaj
spodobał mi się jeden przykład: matka
z 9-letnim dzieckiem przechadzają się
po cmentarzu i oglądają nagrobki, na
których napisy wskazują, że leżą tu sami
zasłużeni, sami dobrzy ludzie, którzy
czymś się wyróżnili, o czym świadczą na-
pisy. Dziecko pyta: „Skoro pochowani są
sami dobrzy ludzie, to gdzie chowa się
tych złych?”. Po wysłuchaniu konferen-
cji każdy coś z niej zapamiętał. Na ostat-
nim postoju w Jeruzalu zostaliśmy
ugoszczeni przez mieszkańców smako-
witościami, a to zupy, naleśniki, ciasto
różnego rodzaju, kompoty. Wszystkiego
było pod dostatkiem, za co składamy piel-
grzymkowe „Bóg zapłać”. Ostatni etap –
do Raducza – a tam obóz, kolacja, prysz-
nic i miejsce w namiocie.

Środa, 8 sierpnia. Śpimy wyjątkowo
długo, bo pobudka o 5.30. Mszę świętą
odprawiono na obozowisku w Raduczu
o 7.30. Wyjście o 9.00, a po dwóch kolej-
nych odcinkach półgodzinne przerwy i po
trzecim wreszcie godzinny odpoczynek
z ciepłym posiłkiem. Cała trasa czwarte-
go dnia była bardzo ciężka i duże tempo
marszu na dystansie grubo ponad 30 km,
ale za to mieliśmy sprzyjającą piękną sło-
neczną pogodę z lekkim wiaterkiem.

Dzisiejszy Apel Maryjny był podsumo-
waniem tego dnia: co się udało, a co zo-
stało zmarnowane. Jaki ten dzień był?
Moim zdaniem wszystko dobrze i ładnie,
ale zapomina się, że pielgrzymi są prze-
męczeni i serwuje się im kolejny wysiłek.

Jutro wstajemy wcześniej, bo już o 4.30,
więc należałoby szybciutko udać się na
spoczynek, a tu „Apel” się przeciąga…

Noc zapowiada się dość chłodno, ale
następny dzień, według prognoz, będzie
nam sprzyjał.

Czwartek, 9 sierpnia, piąty dzień piel-
grzymki, zaczyna się pobudką o 4.30.
Pogoda zapowiada się piękna. Na wyj-
ście z obozu do kościoła w parafii św. Ja-
kuba Apostoła w Krzemienicy nieco się
spóźniłem, ponieważ musiałem zwizyto-
wać ponownie toaletę, a później doga-
niać kolumnę. Kazanie na mszy miał kanc-
lerz Kurii Polowej. Temat: ofiara i przy-
kład Edyty Stein. Jako ciekawostkę poda-
ję, że kręcono tutaj film „Pan Wołodyjow-
ski” i kościół ten „zagrał” świątynię z Ka-
mieńca Podolskiego. Odcinek drogi, pią-
tego dnia pielgrzymki, długi – ponad 33
km – i tempo marszobiegu, a nie pielgrzy-
mowania. Przy dużym tempie poruszania
gubi się najistotniejszy element pielgrzy-
mowania, jakim jest indywidualna modli-
twa. Człowiek, choćby się chciał pomo-
dlić, to nie ma sił, bo musi gonić jak pies
i umysł skierowany jest na myśl: czy wy-
trzymam to mordercze tempo, czy wysią-
dę. Na domiar złego, aby było weselej,
kierujący pielgrzymką pomylił trasę i mu-
sieliśmy zawracać blisko kilometr, żeby
dotrzeć do postoju obiadowego w Czer-
niewicach, gdzie, jak też i w innych miej-
scach odpoczynku, przyjęto nas bardzo
serdecznie i życzliwie.

Podczas drogi po przerwie obiadowej
wysłuchaliśmy konferencji ks. Jana o war-
tości rodziny i jej wpływie na siłę narodu.
Szliśmy lasami wokół Spały i tam zatrzy-
maliśmy się na cmentarzu, na którym po-
chowany został dowódca Wojsk Lądowych
generał Tadeusz Buk, który zginął w kata-
strofie smoleńskiej. Kolejny postój to Spa-
ła, a rozbity obóz czekał na nas w Sługoci-
cach. Należy wspomnieć, że ksiądz Jan,
kanclerz Kurii Polowej, codziennie pod-
czas pielgrzymki przeprowadzał konkurs
biblijny, dotyczący konkretnie znaczenia
określonych tekstów zawartych w „Godzin-
kach”. Najlepsi w odpowiedziach byli pod-
chorążowie WAT-u.

Piątek, szósty dzień pielgrzymowania.
Śpimy bardzo długo, bo do godziny 6.00.

Idący z nami i zarządzający tą piel-
grzymką pewnie sami wysiedli fizycznie,
bo tego dnia zdecydowali, aby pielgrzym-
ka poruszała się wreszcie tempem „piel-
grzymkowym”. Dzięki temu w czasie dro-
gi można było się indywidualnie pomo-
dlić, a nie tylko na postojach. Pierwsza
połowa pielgrzymki była chyba pokazem
siły, jak wojsko może szybko maszero-
wać, a druga połowa – jak się powinno
maszerować podczas pielgrzymki.

Wyruszyliśmy z obozu i mamy do po-
konania trasę 8 km do kościoła w Smar-
dzewicach. Droga w większości przez las
i pola, pogoda do marszu idealna: tem-
peratura około 200 C z lekkim wiaterkiem.
Msza św. w ogrodzie na polu. Na mszę
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św. dotarli generałowie: Andrzej Mali-
nowski i Marek Sokołowski oraz kape-
lan Dowództwa Wojsk Lądowych ks. płk
Marek Karczewski. Pielgrzymi siedzą,
gdzie popadnie, widać na niektórych
potworne zmęczenie, ale jednocześnie
wesołe błyski w oczach i radość na twa-
rzach. Oprócz naszej grupy wojskowej
jest na mszy jednocześnie kilka grup cy-
wilnych, z którymi spotykamy się na po-
stojach i wspólnych mszach; w sumie
kilka tysięcy ludzi, pątników.

Kazanie o świadczeniu o Jezusie
Chrystusie. Mottem przewodnim homilii
były hasła: „Kto chce służyć, niech idzie
za mną”, „Kto hojnie sieje, ten sowicie
zbiera”. Dziś tempo pielgrzymki było
wreszcie normalne, bez turbo doładowa-
nia. Przez drogę konferencja na temat
spowiedzi, którą wygłosił proboszcz miej-
scowego garnizonu ks. ppłk Piotr Majka.
Kolejną konferencję umilającą pielgrzy-
mowanie i pozwalającą zapomnieć
o zmęczeniu poprowadził ks. Radek, któ-
ry poruszył temat zagrożeń, na jakie na-
rażona jest rodzina w związku ze służbą
wojskową oraz form wspierania, i umac-
niania rodzin. Pielgrzymowanie kończy-
my w miejscowości Owczary. Dzień żegna
nas lekkim deszczem.

Sobota, siódmy dzień, pobudka
o godz. 4.00. Do przebycia jeden z naj-
dłuższych odcinków drogi. Pomimo że
wstajemy przed wschodem słońca, z obo-
zu wychodzimy dopiero przed 7.00. Wszę-
dzie są kolejki, które trzeba odstać: a to
w kuchni, aby dostać śniadanie i suchy
prowiant, a to przy TOI TOI, przy umywal-
kach. Ponadto trzeba w namiocie poskła-
dać materace i łóżka polowe, a swoje
bagaże zanieść do samochodów. Rano
jeszcze siąpił deszcz, ale wkrótce po wy-
ruszeniu w drogę opady zanikły. Pierw-
szy odcinek miał 4 km, po przebyciu któ-
rych doszliśmy na mszę św. do kościoła
w Sulejowie. Mszy przewodniczył ks. bi-
skup Adam Lepa z Łodzi. Po drodze ks.
Tomek wygłosił konferencję na temat
transplantologii i związanych z nią wąt-
pliwości moralnych oraz wielkiej odpo-
wiedzialności chrześcijan w sprawie de-
cyzji o pomocy innym, oraz tym, którzy chcą
ofiarować swoje narządy do przeszcze-

pu. Koniecznie trzeba wspomnieć i wy-
różnić kleryków, którzy dbali o nagłośnie-
nie podczas całej trasy pielgrzymkowej.
Niekiedy biegali wokół grupy, aby utrzy-
mać stałe nagłośnienie. Ponadto prowa-
dzili codzienne modlitwy, pomagając księ-
żom w duchowej obsłudze pielgrzymki.

Na przerwę obiadową dotarliśmy do
miejscowości Lubień, gdzie wyznaczono
około 10 gospodarstw, w których można
było się posilić ciepłą zupą i kompotem.
Do obozu dotarliśmy na godzinę 19.30
bardzo umęczeni, ale ze śpiewem na
ustach. Podczas „Apelu Jasnogórskiego”
chętnym żołnierzom i pracownikom cywil-
nym wojska zostały nałożone szkaplerze,
które mają ich bronić i świadczyć o ich
przynależności do Maryi.

Niedziela. Pobudka o 4.30. Wyjście
z obozu 6.15 do kościoła w Rzejowicach,
do którego jest 8 km. Msza święta przygo-
towana była na dużym placu przykościel-
nym, na którym zgromadziło się kilka ty-
sięcy pielgrzymów. Odprawiało ją pięciu
księży neoprezbiterów. Przewodniczył im
neoprezbiter z miejscowej parafii. Msza
święta sprawowana przez księży prymi-
cjantów bardzo mi się podobała. Kazanie
i podziękowania bardzo rzeczowe i krót-
kie. Nie było tam niepotrzebnego „dymu
kadzielnego”, który wydobywa się, kiedy
mszę odprawia jakiś biskup. Jeszcze nie-
wiele powie (warto czy nie warto), a już
dziękują i zachwycają się jego słowami.

W dzisiejszym dniu mieliśmy okazję
posłuchać konferencji o zagadnieniach
bioetycznych, wygłoszoną przez ks. Fran-
ciszka Longchamps’a de Berier z grupy
biało-niebieskiej. Kolejne dwa odcinki
były wyjątkowo długie i mozolne, ale prze-
dzielone odpoczynkiem i przerwą obia-
dową. Posiłek spożywaliśmy w Kobielach
Wielkich, gdzie urodził się noblista, pisarz
Władysław Reymont. Tam, w Kobielach
Wielkich, korzystając z gościnności pew-
nej rodziny (wprosiłem się na kawę), do-
wiedziałem się, że co roku jest organizo-
wany konkurs literacki „O pióro Włady-
sława Reymonta”, w którym zamierzam
uczestniczyć.

O godzinie 21.00 organizowany był
codziennie „Apel Jasnogórski”. Wszyst-
ko pięknie, ładnie, kiedy „Apel Jasnogór-

ski” trwa tyle, ile powinien trwać. Ale kie-
dy się przy okazji Apelu załatwia wiele
innych spraw i zapowiedzi, które powin-
ny być omawiane podczas pielgrzymki,
to jego przeciąganie jest okradaniem lu-
dzi z zasłużonego odpoczynku. Po kąpieli
i opatrzeniu obolałych nóg kolejne minu-
ty stania na „Apelu” są okupione dodat-
kowym wysiłkiem. dlatego nie powinien
on trwać dłużej niż 10 minut, chyba że się
chce złośliwie dokuczyć uczestnikom.
Śpiewanie na siłę kolejnych zwrotek ja-
kiejś pieśni, które zna tylko śpiewający
ksiądz, lub tłumaczenie żołnierzom co-
dziennie tych samych tematów świadczy
o tym, że ten, co mówi, nie pamięta, że już
to wczoraj powiedział, albo traktuje
uczestników niepoważnie. Po całodzien-
nym wysiłku przed kładzeniem się do snu
każdy myśli, aby „Apel” jak najszybciej
się skończył i nie bawi go przeciągające
się śpiewanie lub słuchanie rzeczy może
i istotnych, ale takich, które można prze-
kazać w ciągu dnia podczas pielgrzymki.
Oprócz „Apelu Jasnogórskiego” grupy
żołnierzy mają jeszcze zbiórki ze swoimi
przełożonymi, które też zajmują pewien
czas. Ja, jako cywilny uczestnik piel-
grzymki, mając już ukończone 60 lat życia,
zastanawiam się jak by tu w sposób eko-
nomiczny i bez niekoniecznego wysiłku
wytrzymać kolejny dzień pielgrzymki i wie-
czorem trochę odpocząć, żeby na drugi
dzień można było nad ranem wstać i iść
dalej. Z dziesięciu „Apeli”, które się odby-
ły, na czterech nie uczestniczyłem, ponie-
waż zmęczenie i ból nóg było zbyt silne,
aby wziąć w nich udział. Głośniki były
mocne, więc o 21.00 wszystko było sły-
chać na całym obozie, zatem uczestni-
czyłem w modlitwie, będąc w namiocie.
Jak się człowiek wykąpał, zjadł kolację,
położył na łóżku i poleżał chwilę, to po-
nowne wstanie było niekiedy ponad siły.
Piszę to o sobie, gdyż w moim namiocie
byli żołnierze o połowę młodsi ode mnie
i widziałem, że i oni też nie wszyscy mają
siły, aby być na „Apelu”. Jan Paweł II
w książce „Pamięć i tożsamość” pisał, że
„Szabat został ustanowiony dla człowie-
ka, a nie człowiek dla szabatu”.

cdn.
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Tego dnia przeważnie dzieci wycze-
kują pojawienia się pierwszej gwiazdki
na niebie i gdy tylko się pojawi zasiada-
my do wieczerzy wigilijnej. Tradycją już
jest, że jedno nakrycie przy stole zosta-
wiamy wolne – dla niespodziewanego
gościa, który w tym dniu może przyjść
bez zapowiedzi. W tym dniu nie należy
nikomu odmówić gościny.

Od niepamiętnych czasów kolacja
wigilijna składa się z postnych potraw.
Wieczerzę wigilijną rozpoczyna się za-
wsze wspólną modlitwą, którą prowadzi
najstarsza osoba w rodzinie. Według

dawnych zwyczajów ilość obrzędowych
potraw wigilijnych powinna być niepa-
rzysta, co ma magicznie zapewnić uro-
dzaj w nadchodzącym roku. Zwyczajem
jest również skosztowanie każdej potra-
wy, tak aby nie zabrakło jej w przyszłym
roku.

W dawnych czasach bardzo ważną
rzeczą było przygotowywanie izby jadal-
nej i nakrycie do stołu. Na podłodze roz-
trząsano słomę, a w rogach izby usta-
wiano snopy zboża. Na stole pod obru-
sem rozścielano sianko, co miało przy-
pominać miejsce narodzin Chrystusa

czyli żłobek i siano. Stół nakrywano za-
wsze śnieżnobiałym obrusem i przystra-
jano gałązkami świerku. Obowiązkowo
w każdym domu ubierano choinkę, naj-
częściej był to świerk, a w czasach obec-
nych najczęściej jest to sztuczna choin-
ka. W niektórych domach ta tradycja
przetrwała do dziś.

Najważniejszym momentem kolacji
wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem. Zwy-
czaj ten jest ściśle związany z Polską.
Najbardziej typowe wigilijne potrawy to:
barszcz biały z grzybami, zupa grzybowa,
kapusta z grzybami i grochem, pierogi
z kapustą i grzybami, kluski z makiem, ku-
tia, karp smażony lub w galarecie, śledzie,
ciasta.

Agata Dec

Tradycje wigilijnej kolacji

Wady

Cudze wady widzicie swoich nie
znacie, tak bardzo często mówi się gdy,
ktoś lubuje się w pokazywaniu i eks-
ponowaniu cudzych wad rzeczywi-
stych lub urojonych, a nie dostrzega
nawet tego, że mówienie z lubością źle
o drugim człowieku jest wadą. Prawdą
jest, że nie ma ludzi bez wad. Łaciń-
skie przysłowie mówi: „kto szuka ko-
nia bez wad niech chodzi pieszo”. Każ-
dy mężczyzna czy kobieta posiada
spory garb wad. Wie o nich albo nie.
Otoczenie też widzi te wady albo nie.
Każdy człowiek ma jakieś wady i po-
winien ich się pozbyć, a z drugiej stro-
ny starać je zaakceptować, zwłaszcza
u drugiej osoby, z którą ma kontakt.
Tylko pod tym warunkiem, współżycie
będzie do zniesienia.

Aby zrozumieć wady drugiego, trze-
ba najpierw trzeźwo spojrzeć na same-
go siebie. Znajdź odwagę spojrzeć
w lustro i zobaczyć, kim się jest. Jest to
trudne, bo niełatwo jest popatrzeć na
swoje wady i przyznać się do nich. Wy-
baczamy wady przyjaciołom, o ile jesz-
cze ich mamy, przeceniamy zaś wady

wrogów. Nie wspomną też o wadach
nasi wrogowie i łatwiej przebaczają
nam wady, które tylko nam samym
szkodzą, oni nawet z nich się cieszą.

Wady widziane w małżeństwach,
często po latach urastają do potęż-
nych rozmiarów, tworząc niekiedy mur
nie do pokonania. Niestety, współży-
cie międzyludzkie, a zwłaszcza mał-
żeńskie składa się często z trzech eta-
pów. Pierwszy gorący, kiedy zakocha-
nie nie pozwala dostrzec wad drugiej
osoby. Drugi etap to ochłodzenie, kie-
dy zaczynamy je zauważać i zastana-
wiamy się, czy nasz wybór był rzeczy-
wiście słuszny. Trzeci natomiast etap
to, kiedy już widzimy tylko same wady.
Wtedy dostrzegamy źdźbła w oczach
małżonka, a nie zauważamy belek
w naszych własnych.

Ale na szczęście nie wszyscy przez
te etapy przechodzą. Zdarzają się czę-
sto jednak ludzie, którzy umieją do-
strzec cnoty bliźnich, a wady odstawić
poza margines. Ci, którzy widzą same
wady u drugich osób i przeceniają je,
są najtrudniejszymi partnerami i współ-
pracownikami czy przełożonymi. Z nimi
współżyje i współpracuje się najgorzej.
Krytycy są jak insekty, gdyż już za życia

gryzą. Rada nasuwa się taka, że nie
staraj się wyszukiwać błędów bliźnie-
go wprzód, nim poznasz jego zalety.

Poznając lepiej ludzi widzimy, że
nawet pewne wady są rekompenso-
wane zaletami, których pierwotnie nie
dostrzegamy, gdyż wady jest nam
łatwiej zauważyć. Widząc wadę u dru-
giego człowieka, nam samym wydaje
się, że jesteśmy od niego lepsi, gdyż
jego wada nas razi a swoja nie. Wadą
i to bardzo groźną jest skłonność do
obmowy. Jako przykład podaję kiedyś
zasłyszany przykład, kiedy to znanej
księdzu plotkarze, z bardzo wielka
skłonnością do plotkowania, za obmo-
wę zadał jej na pokutę przejść jedna
ulicą, jednocześnie skubiąc kurę. Po
tygodniu podczas kolejnej spowiedzi,
kobieta przyznała, że znów popełniła
ten sam grzech. Czy odprawiłaś poku-
tę tak jak ci nakazałem? Dokładnie tak
jak ojciec kazał. „Dobrze wróć tą samą
drogą i pozbieraj wszystkie pióra, któ-
re rozrzuciłaś”. „Ależ to niemożliwe!”
– zaczęła bronić się kobieta. „Córko
moja, zrozum wreszcie, że tak samo
niemożliwe jest zebranie złych słów,
które rzuciłaś na wiatr w czasie dnia”.

Kazimierz Smolak
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Nadchodzi czas

karnawa³u

Karnawał, po staropolsku zwany „zapustami” to czas
liczony od Nowego Roku lub Trzech Króli i trwający aż do
Środy Popielcowej. Nazwa pochodzi od łacińsko – wło-

skiego carnavale, czyli po
prostu rozstania się
z mięsem. W Polsce
przetłumaczono to na
mięso – pust. Słowo kar-
nawał nawiązuje także
do łacińskiego carrus

navalis, jak w starożytnym
Rzymie zwano łódź na ko-

łach – ukwiecony rydwan boga
Dionizosa, pojawiający się na rzymskich ulicach podczas
hucznych obchodów powitania wiosny. W średniowieczu
z obchodów karnawałowych słynęła przede wszystkim
Wenecja, a po jej upadku w XVIII w.
– Rzym. Niemal równie huczny
bywał w tamtych czasach kar-
nawał w Hiszpani, Portugalii
i we Francji; bawiono się także
w Niemczech, Cze-
chach, na Rusi i na
Bałkanach.

Bardzo szybko
przeszczepione na
nasz grunt europejskie zaba-
wy karnawałowe nabrały swo-
istego charakteru i polskiego wyrazu, zgodnie z duchem
i temperamentem narodowym, z polską tradycją i oby-

czajem. Zgodnie ze słowiańskim temperamentem karna-
wał staropolski był suty, głośny, wesoły, zabawny i szum-
ny. Był on czasem różnych uciech: polowań, kuligów, po-
częstunków, tańców i swawoli. Zwłaszcza w miastach
i w pańskich rezydencjach odbywały się wystawne kar-
nawałowe uczty i bale. Bywały one swego rodzaju giełdą
małżeńską dla dobrze urodzonych panien, które tańczyły
pod czujnym okiem swoich matek, babek i ciotek. W ten
tylko sposób dobrze wychowane panny mogły zawierać
znajomości i pozyskiwać konkurentów, spośród których
rada rodzinna wybierała najlepiej skoligaconego i naj-
majętniejszego kawalera.

Agata Dec

Szacunek dla starszych osób

Szacunek – wielkie słowo – to stosunek do drugiej osoby na-
cechowany poważaniem. To niewymuszona życzliwość, zwykła
grzeczność przejawiająca się zarówno w drobnych gestach jak
i słowach. Wyrazem szacunku jest ustąpienie miejsca w autobu-
sie, poczekalni, ale także zagwarantowanie najlepszego – hono-
rowego miejsca przy stole, zaoferowanie najwygodniejszego fo-
tela w domu. Stopień wygody jaki komuś zapewniamy jest mierni-
kiem szacunku, jakim go darzymy. Szacunek znacznie częściej,
a właściwie jego brak, wyrażamy słowem. Jak często zapomina-
my zapytać o zdanie, ignorujemy poglądy, komentujemy czyjąś
opinię słowami, których nie można uznać za grzeczne. Musimy
pamiętać, że słowa ranią. W pośpiechu zapominamy o cennej
umiejętności słuchania, o sztuce konwersacji, która zakłada nie-
przerywanie dialogu. Łagodny ton rozmowy, otwartość na czyjeś
poglądy jest wyrazem szacunku do naszego rozmówcy. Szacu-
nek nie zakłada zgodności poglądów, jednomyślności, a wręcz
przeciwnie zakłada on zgodę na odmienność. Zachowanie pełne
szacunku opiera się na uprzejmości, dyskrecji, punktualności
i słowności. Starszym okazujemy szacunek, właśnie dlatego, że
są starsi, mają większą wiedzę i życiowe doświadczenie. Młodzi
ludzie powinni zastanowić się nad tym, że wkrótce oni też będą
starsi – co jest nieuniknione.

Odpowiednie zachowanie w teatrze,

filharmonii czy kinie

Wybierając się do teatru, filharmonii nasz strój musi być ele-
gancki i odświętny. Niedopuszczalne jest wybieranie się w takie
miejsca w ubraniu roboczym, brudnym czy porwanym. Być może,
że nawet by nas nie wpuszczono do środka. Bardzo ważne przy
tym jest, by nasz strój nie wyróżniał się spośród strojów innych
osób. Kobiety nie powinny też szokować zbytnią przesadą w do-
borze dodatków. Okrycie wierzchnie pozostawiamy w szatni. Na
spektakl powinniśmy przyjść odpowiednio wcześniej. Zarówno
po to, by zająć odpowiadające naszym biletom miejsca, jak rów-
nież po to, by przygotować się odpowiednio do spektaklu. Jeśli
już tak się zdarzy, że się spóźnimy nie przepychajmy się do swo-
ich miejsc, tylko zajmijmy pierwsze wolne miejsca z brzegu, jeśli
jest taka możliwość.

W dobrym tonie jest, by panowie zaproponowali swoim towa-
rzyszkom zakup programu spektaklu oraz coś do picia w bufecie.
Raczej nie należy kupować słodyczy i ciastek, których nie wolno
spożywać w trakcie przedstawienia. Numer miejsca należy do-
kładnie sprawdzić, by nie zająć czyjegoś. W trakcie spektaklu nie
można rozmawiać i przeszkadzać innym. Rozmowy dopuszczal-
ne są jedynie w czasie przerwy. Należy również zmieniać uprzed-
nio zajętych miejsc ani siedzieć w sposób, który mógłby prze-
szkadzać siedzącym obok. Trzeba koniecznie wyłączyć lub wyci-
szyć telefony komórkowe. Salę opuszczamy dopiero wtedy, gdy
spektakl się zakończy i zostaną zapalone światła.

Agata Dec
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O m¹droœciach zapisanych

w przys³owiach

Kolejny cykl znanych i tych mniej znanych
przysłów oraz ich interpretacja, zaczerpniętych
ze Słownika Przysłów „Przysłownik” Katarzy-
ny Kłosińskiej.

Przekształcenie przysłów jest chyba tak dawne jak same przy-
słowia. Początkowo zmieniano ich formę głównie po to, by uczy-
nić jakąś treść mniej egzotyczną, mniej obcą Polakowi. Zamiast
więc antycznych bogów i mędrców występowały postaci bar-
dziej swojskie np. „Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi”
przekształcono w „Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie”.
Często przeróbki przysłów mają charakter okazjonalny; jeśli jed-
nak powstały z udziałem znanych osób, zaczynają funkcjono-
wać w języku na prawach równych z pierwowzorami.

Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię.
Mówimy żartobliwie: Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie

prosię, by skomentować to, że ktoś, kto ma dużo pracy, obowiąz-
ków czy kłopotów, dobrowolnie dokłada sobie jeszcze więcej
pracy.

Cierp ciało, kiedy ci się chciało.
Mówimy: Cierp ciało, kiedy ci się chciało, by w żartobliwy

sposób dać do zrozumienia komuś, kto narzeka na jakieś niedo-
godności, na jakąś niewygodę, że nie powinien narzekać, po-
nieważ sam się zdecydował na takie warunki.

Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie.
Mówiąc: Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie, dajemy do zro-

zumienia, że goście nie powinni nadużywać gościnności i cier-
pliwości gospodarzy, gdyż każdy ma prawo w swoim domu mieć
spokój.

Lepsza cnota bez szaleństwa niż szaleństwo bez cnoty.
Mówiąc tak, dajemy do zrozumienia, że przy ocenie człowie-

ka najważniejsze są wartości duchowe, a nie jego pochodzenie
czy majątek; że ważne jest to, czy ktoś jest człowiekiem prawym,
dobrym, zacnym a nie to z jakiej rodziny się wywodzi.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa.
Mówiąc: Kto stoi w miejscu, ten się cofa, wyrażamy przeko-

nanie, że warunkiem rozwoju człowieka jest jego aktywność;
bierność natomiast sprawia, że człowiek się nie rozwija.

Tylko krowa nie zmienia poglądów.
Mówimy tak, by usprawiedliwić kogoś, kto miał kiedyś inne

zdanie niż obecnie, oraz podkreślić, że to, iż człowiek zmienia
poglądy świadczy o tym, że się rozwija, uczy, nabiera doświad-
czenia życiowego.

Koń ma cztery nogi, a też się potknie.
Mówiąc: Koń ma czetry nogi, a też się potknie, by usprawie-

dliwić kogoś, kto się pomylił czy popełnił błąd oraz by wyrazić
pogląd, że popełnianie pomyłek, błędów itp. przez człowieka
jest czymś naturalnym.

Łaska pańska na pstrym koniu jedzie.
Mówiąc: Łaska pańska na pstrym koniu jedzie, wyrażamy po-

gląd, że osoby możne, ważne, takie, od których wiele zależy, mają
do ludzi, którzy są od nich w jakiś sposób uzależnieni zmienny
stosunek – raz są im życzliwi, a innym razem nieżyczliwe.

Wybrała Agata Dec

5. edycja
Plebiscytu Czytelniczego

rozstrzygniêta!
Podsumowanie tegorocznej 5. edycji Plebiscytu Czytelni-

czego odbyło się dnia 30 listopada 2012 r. w czytelni soko-
łowskiej książnicy. Laureatom – zdobywcom 12 nagród
i 9 wyróżnień wręczono przygotowane specjalnie na tę oka-
zję dyplomy oraz nagrody. Wystawa pokonkursowa prezen-
tująca plebiscytowe prace eksponowana jest w Oddziale dla
Dzieci. Można ją będzie oglądać do końca grudnia.

Oddział dla Dzieci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Sokołowie Małopolskim dnia 10 października 2012 roku,
ogłosił po raz kolejny Plebiscyt Czytelniczy. Tematem tego-
rocznej, 5. już edycji była Najpiękniejsza książkowa przyjaźń
człowieka i zwierzęcia. Plebiscyt adresowany był do dzieci
i młodzieży szkolnej zamieszkującej miasto i gminę Sokołów
Małopolski. Jego celem było: uwrażliwienie na los zwierząt –
naszych braci mniejszych, rozwijanie wyobraźni plastycznej
i literackiej, promocja Biblioteki w środowisku lokalnym oraz
popularyzacja literatury pięknej dla dzieci i młodzieży.

Na plebiscytowe prace z literackim lub plastycznym przed-
stawieniem przyjaźni człowieka i zwierzęcia czekaliśmy
w naszej siedzibie bądź w jednej z jej filii do dnia 15 listopada
2012 r. Prace mogły mieć formę: krótkiego opowiadania, wier-
sza i wykonanej w dowolnej technice i formacie pracy pla-
stycznej. Każdy uczestnik mógł złożyć tylko jedną pracę, wła-
snego autorstwa. Nie można było składać prac zbiorowych.

Ogółem na konkurs wpłynęło 151 prac (140 plastycznych
i 11 literackich), w tym z: Górna (16), Nienadówki (48), Soko-
łowa Małopolskiego (26), Trzebosi (35), Trzebuski (19), Turzy
(2) i Wólki Sokołowskiej (5).

W skład Jury powołanego przez Organizatora, na rów-
nych prawach, weszli: pani Barbara Dobrzańska – nauczyciel
języka polskiego w Zespole Szkół w Górnie, pani Marzena
Jabłońska – nauczyciel nauczania zintegrowanego w Zespo-
le Szkół w Trzebosi, a także członkini działającego przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Małopolskim Klubu Twórców Sztuki „Art-dekor”, pan Grze-
gorz Szot – plastyk-amator, również członek wyżej wspomnia-
nego Klubu oraz pani Maria Zuba – nauczyciel nauczania
zintegrowanego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim.
Komisja konkursowa zebrana dnia 21 listopada w czytelni
sokołowskiej książnicy oceniała prace konkursowe w godz.
1600 – 1900.

Prace podzielone zostały na cztery kategorie wiekowe:
dzieci przedszkolne z klasą „0”, dzieci (kl. I-III), dzieci (kl. IV-

Uczestnicy podsumowania.
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VI) i gimnazjum, a ponadto na kategorie związane z ich formą:
praca literacka oraz praca plastyczna.

Komisja plebiscytowa
w swej ocenie kierowała się
bezstronnością, jednakże
była wymagająca, gdyż mu-
siała brać pod uwagę wymie-
nione w plebiscytowym regu-
laminie kryteria, jakimi były:
zgodność z tematyką plebi-
scytu oraz z założonymi ce-
lami, zgodność z podanymi
w nim formami pracy, ogólna
estetyka wykonania, wraże-
nie artystyczne i poprawność
językowa (w przypadku prac
literackich).

Po starannym zapoznaniu
się z wszystkimi pracami Jury
postanowiło przyznać 12 na-
gród i 9 wyróżnień.

W kategorii: praca pla-
styczna – dzieci przedszkol-
ne: I miejsce przyznano Ka-
tarzynie Cisek, lat 5 (SP Nr 2
w Trzebosi), II miejsce – Michałowi Chudzikowi, lat 6 (Przed-
szkole Samorządowe w Sokołowie Małopolskim), zaś miej-
sce III – Małgorzacie Kozak, lat 5 (także Przedszkole Samo-
rządowe w Sokołowie Małopolskim).

Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymał Michał Jodłow-
ski, lat 6 (SP Nr 2 w Trzebosi).

W kategorii: praca plastyczna – dzieci z kl. I-III: I miej-
sce zajął Michał Woś, kl. III (ZS Nr 2 w Nienadówce), II miej-
sce – Emilia Popek, kl. II (ZS w Trzebosi), a miejsce III –
Natalia Naja, kl. III (SP w Turzy).

Wyróżnienia w tejże kategorii zdobyli: Piotr Bąk, kl. II (ZS
w Trzebusce) i Sebastian Wójcik, kl. III (ZS Nr 2 w Nienadówce).

W kategorii: praca plastyczna – dzieci z kl. IV-VI: I miej-
scem nagrodzono Dawida Barana, kl. VI (ZS Nr 1 w Niena-
dówce), II miejscem – Alinę Cisek, kl. V (ZS Nr 1 w Niena-
dówce), III miejscem – Alicję Maziarz, kl. VI (ZS w Sokołowie
Małopolskim), a wyróżnione zostały: Karolina Frączek, kl. VI
(SP Nr 2 w Trzebosi) i Kamila Naja, kl. V (ZS Nr 1 w Niena-
dówce).

W kategorii: praca plastyczna – gimnazjum: I miejsce
przyznano Bartoszowi Putyle, kl. I (ZS Nr 1 w Nienadówce),
II miejsce – Alinie Szczygieł, kl. II (ZS Nr 1 w Nienadówce),

zaś miejsce III – Emilii Wróbel, kl. II (ZS w Trzebosi).
W kategorii: praca literacka – dzieci z kl. IV-VI: wyróż-

nienie zdobył Jakub Krzciuk z kl. VI (ZS w Sokołowie Mało-
polskim).

W kategorii: praca literacka – gimnazjum: wyróżnienia
otrzymały: Ewelina Rzeszutek i Paulina Gielarowska, obie
z kl. I (ZS Nr 1 w Nienadówce).

Podsumowanie 5. edycji Plebiscytu Czytelniczego miało
miejsce dnia 30 listopada o godz. 1600 w czytelni biblioteki
sokołowskiej. Zebrane osoby: laureatów, ich rodziców i na-
uczycieli powitał kierownik dr Bartosz Walicki, po czym przed-
stawicielka Jury – pani Marzena Jabłońska odczytała proto-
kół z jego prac. Następnie wręczyła zwycięzcom okoliczno-
ściowe dyplomy wraz z nagrodami w postaci książek i smyczy
z logo biblioteki, zapakowanych w specjalne torebki, również
z bibliotecznym logo. Donata Drozd – kierownik Oddziału dla
Dzieci pogratulowała laureatom i podziękowała za wzięcie
udziału w plebiscycie. Wręczyła także pisemne podziękowa-
nia członkowi Jury obecnemu na uroczystości i nauczycie-
lom, opiekunom autorów prac konkursowych. Na koniec wy-
konane zostały pamiątkowe zdjęcia uwieczniające 5. jubile-
uszową edycję Plebiscytu, która niniejszym przechodzi już
do historii.

O tym jak piękne i różnorodne prace wpłynęły na konkurs
niech świadczy wystawa pokonkursowa, która zdobi ściany
Oddziału dla Dzieci, a którą można będzie oglądać do końca
grudnia.

Donata Drozd

Finaliœci.

Odbiór nagród.
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CZĘŚĆ JEDENASTA

Kłopoty z funduszem budowy szkoły, współpraca R.s.m.
z tutejszą Kooperatywą wiejską, prenumerata dla szkoły

w Trzebusce „Płomyka” (styczeń – wrzesień 1926 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

Pierwsze posiedzenie Rady szkol-
nej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp.
O.P.) w Trzebusce w 1926r., odbyło się
12 stycznia. W posiedzeniu uczestni-
czyli: przewodniczący Józef Ukowski
i pozostali członkowie tej instytucji
oświatowej – nauczyciel Roman Ba-
czyński, Ignacy Ożóg i Marcin Piecuch.
Na porządku dziennym obrad, posta-
wiono kwestię zamknięcia rachunków
szkolnych za rok 1925. Ukowski zdał
sprawozdanie z administrowania
szkołą. Poinformował, że preliminowa-
no na rok 1925 sumę 1175 zł, a z Kasy
Skarbowej R.s.m. uzyskał 814 zł.
31 gr. – którymi pokryto niedobór 11 zł.
74 gr. z roku 1924. W 1925r. wydatków
było na kwotę 404 zł. 61 gr.; zostało
więc w gotówce na 1926 r. 409 zł.
i 70 gr., a w zaległościach jeszcze
360 zł. 69 gr. Po przeglądnięciu po-
szczególnych pozycji i sprawdzeniu
rachunków, R.s.m. przyjęła je do wia-
domości i udzieliła przewodniczące-
mu absolutorium.

Następne posiedzenie R.s.m.
w Trzebusce w 1926r., odbyte zostało
11 kwietnia. Po przewodnictwem Ukow-
skiego zebrali się wszyscy członkowie
tego organu. Postawiono dwa punkty
do dyskusji na porządku dziennym ob-
rad. Pierwszy dotyczył zatwierdzenia
przez Radę szkolną powiatową (dalej
R.s.p. – przyp. O.P.) w Kolbuszowej
tutejszych rachunków szkolnych za
1925 r., drugi zaś dotyczył jak to okre-
ślono w protokole – „uratowania” fun-
duszu budowy szkoły. O ile sprawa
pierwszego punktu obrad przeszła
szybko, bo odczytano pismo R.s.p.
o zatwierdzeniu rachunków i udziele-
niu absolutorium R.s.m. w Trzebusce;
drugi punkt posiedzenia skupił uwagę
zebranych znacznie dłużej. Oto jak
ukazuje ten fragment zebrania proto-
kół (tekst wg zapisu oryginału – przyp.
O.P.):

„Ze względu, że fundusz budowy
szkoły, który przez spadek złotego
może zmalić, dlatego R.s.m. która wie
o tem że jest odpowiedzialna za ten
majątek dlatego zwołano posiedzenie,
żeby uradzić co z pieniędzmi zrobić.
Uchwalono zwaloryzować fundusz

szkolny który wynosi 650 zł na dolary
który wynosi czyli równa się 72 dolary
uchwalono tych 72 dolary umieścić na
2 % do miejscowej zarejestrowanej
spółdzielni. Znaczy R.s.m. umieszcza
72 dolary i żąda 2 dolary procentu od
sta za jeden rok. Zarząd spółdzielni
zgodził się na podane warunki.

Na tem posiedzenie zamknięto
i protokół podpisano.”

W sytuacji załamania się kursu zło-
tego, R.s.m. postanowiła pieniądze
znajdujące się na funduszu budowy
szkoły wymienić na stabilne dolary, tak
by nie tracić wartości pieniędzy. Na-
stępnym krokiem, było umieszczenie
ich w Kooperatywie wiejskiej – czyli
spółdzielni z ograniczoną poręką
w Trzebusce (potocznie spółdzielnię tą
określano mianem kółka rolniczego
w Trzebusce – przyp. O.P.). Dzięki tu-
tejszemu mieszkańcowi, Ludwikowi
Ożogowi, zachował się: „Dziennik ka-
sowy Kooperatywy wiejskiej Kółka rol-
niczego w Trzebusce”. Zachowana
księga obejmuje okres od lutego 1920
do końca grudnia 1926r.; sama koope-
ratywa mogła funkcjonować jednak
i przed 1920r. a zakończyła swą dzia-
łalność w czasie okupacji niemieckiej.
Zachowany dokument przetrwał dzię-
ki temu, że ojciec Ludwika – Ignacy
Ożóg (znany nam jako członek R.s.m.
w Trzebusce – przyp. O.P.), wchodził
przez jakiś czas w skład zarządu tutej-
szej spółdzielni i prowadził sklep kół-
ka rolniczego. Po 1939 r. niejako na
pamiątkę, przechował księgę w domu
rodzinnym; po nim zaś odziedziczył ją
syn Ludwik. Wpatrując się w karty do-
kumentu, zauważyć można wpisy do-
tyczące wkładów R.s.m. w Trzebusce,
co poświadcza współpracę obu insty-
tucji. Po raz pierwszy na taki wpis mo-
żemy natrafić pod datą 12 październi-
ka 1925 r. Wówczas R.s.m. do obrotu
w Kooperatywie wiejskiej w Trzebusce
włożyło 189 zł. Podobnie 2 lutego
1926r., R.s.m. włożyła do obrotu 350
zł. Wreszcie dzień po zebraniu orga-
nizacji szkolnej z 11 kwietnia 1926 r.,
gdy postanowiono po wymianie na
dolary „włożyć” w obroty kooperatywy
72 dolary (z żądaniem 2 dolarów pro-

centu od stu na rok), 12 kwietnia tegoż
roku wpłacono do obrotu „500” (za-
pewne 500 zł. – przyp. O.P.). Dlaczego
jest to inna kwota niż ta którą uchwali-
ła R.s.m. i to jak się wydaje w złotów-
kach? Być może kooperatywa nie zgo-
dziła się jednak na mniej pewnie ko-
rzystną dla niej wymianę na dolary –
stąd decyzja wkładu w złotówkach
w innej sumie. W Księdze Kasowej ko-
operatywy wiejskiej zachowały się też
wpisy dotyczące wypłat z obrotu dla
R.s.m. W dniu 1 kwietnia 1926r. wy-
brano 200 a dzień później 300 bądź
500 zł. Jedno jest pewne: gdyby te
operacje finansowe były nie opłacal-
ne, współpraca obu organizacji nie
byłaby możliwa. Kooperatywa prowa-
dząca sklep tzw. „kółka rolniczego”,
potrzebowała żywej gotówki na spro-
wadzanie towarów, udzielanie poży-
czek itd. Z kolei wkłady gotówkowe na
procent dawały wzrost oszczędności,
co oczywiście było niezwykle ważne,
zwłaszcza gdy nie wykorzystany pie-
niądz mógł tracić na wartości. Studiu-
jąc dziennik kółka rolniczego można
stwierdzić, że instytucja ta z biegiem
czasu nabierała rozmachu. Świadczyć
o tym mogą coraz liczniejsze wpłaty
i wypłaty, oraz adnotacje dotyczące
uruchomienia filii tegoż kółka w Trze-
busce; wszystko na to wskazuje, że
chodzi tu o sklep spółdzielczy posta-
wiony na pastwisku gromadzkim
w drugim końcu wsi – później w czasie
II wojny św. miał powstać w tym miej-
scu owiany ponurą sławą obóz NKWD
w Trzebusce...

W dniu 26 września 1926 r. odbyło
się kolejne, trzecie już w tym roku po-
siedzenie R.s.m. w Trzebusce. Obra-
dowano jak zaznaczył protokolant
„w budynku szkolnym” – czyli w wyna-
jętej sali lekcyjnej. Na porządku dzien-
nym, była sprawa ułożenia prelimina-
rza wydatków zwyczajnych i nadzwy-
czajnych na rok 1927 dla szkoły po-
wszechnej w Trzebusce. Po raz pierw-
szy zaznaczono w protokole, że w celu
zwołania zebrania wysłano odpowied-
nie zaproszenia:

„Na pisemne zaproszenie, wysła-
ne przez Przewodniczącego, jawili się:
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p.p. Baczyński Roman Józef Ukowski
Ignacy Ożóg i Marcin Piecuch.”

Wydaje się, że dotąd zwoływano
zebrania niejako „poczta pantoflową”;
tym bardziej, że obecni na nich byli lu-
dzie mieszkający na terenie wsi. Być
może tą elegancką formę zaproszenia
na zebranie zasugerował nauczyciel
Baczyński, który jak się zdaje miesz-
kał na terenie Dworzyska bądź i dalej
– a więc poza obrębem zasadniczej
części wioski. Pisemna forma zapro-
szenia dawała też większą pewność
pamiętania o terminie obrad. Obowiąz-
ków związanych z pracami polowymi
poszczególnym chłopom nie brakowa-
ło, a utrzymujący się ciągle analfabe-
tyzm tym bardziej przykuwał uwagę
ludzi do pisma – tym bardziej jeśli było
niejako „urzędowe”.

Nauczyciel na prośbę przewodni-
czącego Ukowskiego przedstawił ze-
branym członkom zwyczajne i nadzwy-
czajne potrzeby szkoły przewidziane
na rok 1927. Zwyczajne potrzeby we-
dług protokołu składały się z wydat-
ków stałych i uzupełniających. Do wy-
datków stałych zaliczono: utrzymanie
budynku szkolnego (np. bielenie, my-
cie), utrzymanie wewnętrznego urzą-
dzenia szkoły (zrobienie 8 nowych
ławek), przygotowanie dwóch sągów
drzewa (przywóz i rąbanie), obsługa
szkoły, koszta podróży nauczyciela
duchownego i świeckiego, „który z bra-
ku mieszkania musi mieszkać poza
obrębem wsi”. Wydatki uzupełniające
to wynajem sali szkolnej. Znacznie cie-
kawiej od standardowych wydatków
stałych (poza dostrzeżeniem problemu
wymiany ławek – przyp. O.P.) prezen-
tują się wydatki nadzwyczajne. Według
zapisu w księdze protokołów składały
się one aż z 7 punktów:

„1. Na budowę szkoły 2. Na ogro-
dzenie parceli szkolnej 3. Na bibliote-
kę dla dzieci i prenumeratę „Płomyka”
4. Na przybory kancelaryjne Zarządu
i R.s.m. 5. Prenumerata Dzienników
Urzędowych 6. Na pomoce naukowe
7. Na nie przewidziane wydatki.”

Trudno się dziwić, że nadal na pierw-
szym miejscu stawiano sobie kwestię
budowy budynku szkolnego – wszak
czekano na tę upragnioną właściwą
szkołę już prawie ćwierć wieku. Poza
sprawą samego budynku, widziano też
konieczność odpowiedniego zadbania
o sam teren szkoły; stąd też mowa tu
o grodzeniu terenu szkolnego. Niezwy-
kle ważkie, wydają się być po raz kolej-
ny zapisy dotyczące samych dzieci. Po
pierwsze nauczyciel Baczyński porusza
kwestię biblioteki dla dzieci, oraz chęć
prenumeraty czasopisma dla dzieci „Pło-
myk” (zapewne prenumerowano jeden
bądź niewiele więcej numerów – przyp.
O.P.). Po drugie – poruszono też ko-

nieczność zaopatrzenia w pomoce na-
ukowe. Nie po raz pierwszy zastrzegł też
potrzebę zostawienia części pieniędzy
na nie przewidziane wydatki. Rozsąd-
nie wypada tu też prenumerata Dzien-
ników Urzędowych oraz zadbanie o od-
powiednie przybory kancelaryjne. Wra-
cając do czasopisma „Płomyk”, jego
wybór przez Baczyńskiego nie był na
pewno przypadkowy. Pismo to zaczęło
się ukazywać już w 1915r. jako doda-
tek do „Zorzy” Pauliny Krakowowej; od
1918 r. wydawane było już samodziel-
nie. Jego założycielką była znana pisar-
ka dla dzieci Janina Porazińska. Oprócz
niej tworzyli dla pisma m.in. Aleksander
Kamiński, Józef Czechowicz czy Wan-
da Wasilewska. Pismo to podobnie jak
„Szkółka dla dzieci” było bardzo cenne,
ponieważ jego treść była skorelowana
z programem nauczania. Czasopismo
to było bardzo nowoczesne i miało cha-
rakter różnotematyczny. Poszczególne
numery nawiązywały choćby do pór roku
czy jakichś szczególnie ważnych wyda-
rzeń. Z czasem wprowadzono też boga-
ty dział korespondencji: znalazły się tam
listy pisane przez dzieci do redakcji i jej
odpowiedzi. W latach 30 – tych „Płomyk”
stał się tygodnikiem. Nieco wcześniej
pojawił się dodatek do czasopisma –
„Plomyczek” (przeznaczony dla młod-
szych dzieci – przyp. O.P.), który od 1930r.
usamodzielnił się. „Płomyk” do tegoż
1930 r. wydawany był przez Związek
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Po-
wszechnych a później przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego, co podkre-
ślało jego edukacyjne znaczenie. Nad
popularnym pismem czarne chmury kry-
tyki zebrały się w 1936 r. Wówczas
w czasopiśmie za sprawą głównie Wan-
dy Wasilewskiej, wydano specjalny nu-
mer idealizujący ZSRR. To zaś spowo-
dowało ostrą reakcją polskich władz
i strajk nauczycielski w 1937r., a samo
pismo straciło na prestiżu. Po latach nie-
mieckiej okupacji „Płomyk” odrodził się
i był wydawany aż do 1991 r.; stąd też
wielu z nas dobrze go kojarzy. W ostat-
nich dziesięcioleciach ukazywał się jako
dwutygodnik. Po wprowadzeniu zasad
wolnego rynku, z przyczyn finansowych
pismo nie utrzymało się w obiegu...

Potrzeby, jakie by nie były dla szko-
ły w Trzebusce – były istotne, ale nad-
szedł czas ich omówienia i przyzna-
nia odpowiednich kwot na ich realiza-
cję „wedle miejscowych warunków”.
Co ciekawe. R.s.m. zatwierdziła poniż-
sze pozycje jednogłośnie:
„1. Utrzymanie budynku szkol (...) bie-
lenie i mycie 30 (30 zł. – przyp. O.P.)
2. Utrzymanie wewnętrznego urządze-
nia szkoły/zrobienie 8 nowych ławek
120
3. Opał z przywozem i rąbaniem 100
4. Usługa (czyli obsługa – przyp. O.P.)

szkoły 50
5. Podwody dla naucz. za księdzem
170 zł po naucz. świec 40 (razem 170
i 40 daje sumę 210 zł – przyp. O.P.)
210
6. Najem sali szkol. 60
7. Na budowę szkoły 4200
8. Na ogrodzenie grodu szkol. (grodu
= w tym przypadku ogrodu – przyp.
O.P.) 300
9. Na bibliotekę dla dzieci i prenum.
„Płomyka” 30
10. Na materiały pisarskie Zarządu
i R.s.m. i porto (porto = opłata poczto-
wa – przyp. O.P.) 40
11. Prenumerata Dzienników Urzędo-
wych 20
12. Na pomoce naukowe 30
13. Na nieprzewidziane wydatki 20
razem 5.210 zł

Na tem zakończono posiedzenie
i protokół podpisano w Trzebusce, dnia
26 IX 1926 r.”.

Pod spodem złożone zostały pod-
pisy Romana Baczyńskiego, Ignacego
Ożoga, Marcina Piecucha oraz prze-
wodniczącego Józefa Ukowskiego.
Pomiędzy podpisami członków R.s.m.
i przewodniczącego, odciśnięta zosta-
ła okrągła pieczęć tutejszej organiza-
cji oświatowej.

Po raz kolejny lwią część funduszy
R.s.m. odkładano na fundusz planowa-
nej budowy szkoły. Na szczególną
uwagę zasługuje tu przeznaczenie
funduszy na rzecz ogrodzenia ogrodu
szkolnego, biblioteki szkolnej, prenu-
meratę „Płomyka” i przeznaczenie
części sum na pomoce naukowe oraz
na nie przewidziane wydatki. Niezwy-
kle wymowne jest też skromne wyna-
grodzenie za przywóz Baczyńskiego
do szkoły. W porównaniu z osobą du-
chowną przywożoną z Sokołowa róż-
nica wynosi aż 130 zł. Nawet jeśli na-
uczyciel faktycznie mieszkał na Dwo-
rzysku, oznaczało by to, że nie zawsze
z podwody korzystał, zapewne dla
oszczędności w kasie R.s.m. Prawdo-
podobnie podwożono go tylko w mie-
siące jesienno – zimowe, gdy aura była
szczególnie nie korzystna. To zaś po-
zostawia po raz kolejny niezwykle po-
zytywny obraz tego pedagoga.
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Dopiero 13 lutego 1927 r. odbyło
się pierwsze posiedzenie Rady szkol-
nej miejscowej (dalej R.s.m. – przyp.
O.P.) w Trzebusce w tymże roku. W po-
siedzeniu uczestniczyli: przewodni-
czący Józef Ukowski i pozostali człon-
kowie tej instytucji oświatowej – na-
uczyciel Roman Baczyński, Ignacy
Ożóg i Marcin Piecuch. Na porządku
dziennym zebrania, było zamknięcie
rachunków funduszu szkolnego za rok
1926. Po otwarciu posiedzenia przez
przewodniczącego, przystąpiono do
odczytania przychodów i rozchodów
w roku 1926. Na wniosek nauczyciela
Baczyńskiego rozdzielono fundusz
szkolny miejscowy na dwie części: na
fundusz budowy długo oczekiwanej
szkoły, oraz fundusz utrzymania szko-
ły. Po szczegółowym przeglądnięciu
rachunków i kwitów, członkowie R.s.m.
przyjęli „do zatwierdzającej wiadomo-
ści” odczytane przychody i rozchody
oraz udziel i l i  przewodniczącemu
Ukowskiemu absolutorium z admini-
strowania szkołą za rok 1926. Stwier-
dzono przy okazji, że na utrzymanie
szkoły w tymże roku było uchwalone
330 zł. – z czego wpłynęło tylko 230 zł.
Oznaczało to że dotąd gmina Trzebu-
ska nie wpłaciła 100 zł. Sytuacja sta-
wała się kłopotliwa tym bardziej, że
R.s.m. wydała 255 zł.; oznaczało to
niedobór w kwocie 25 zł. Okazało się
też, że fundusz budowy szkoły miał na
koncie z 1925 r. nieco ponad 400 zł.;
jeśli dodać do tego zaległe 360 zł. któ-
re wpłynęły w 1926 r. otrzymano sumę
nieco ponad 770 zł. w gotówce. Nie-
stety nadal nie wpłynęły preliminowa-
ne na 1926 r. na ten fundusz pienią-
dze w wysokości dość sporej bo 2 000
zł. – suma ta pozostała więc po stronie
zaległości na 1927 r. Po stwierdzeniu
tego faktu posiedzenie zostało za-
mknięte a protokół przez obecnych
podpisany. Nie trudno jednak podsu-
mować to posiedzenie stwierdzeniem,
że narastające problemy ze zbiórką
pieniędzy na fundusz budowy szkoły
nie rokował dobrze na przyszłość
i lada chwila mógł doprowadzić do na-
stępnych silnych napięć na linii R.s.m.
– gmina Trzebuska.

Kolejne posiedzenie R.s.m. w Trze-
busce odbyło się 3 kwietnia 1927 r.
„o godz. 5 po południu” w sali szkol-

CZĘŚĆ DWUNASTA

Zatargi finansowe R.s.m. z tutejszą gminą wiejską, wybory
nowego przewodniczącego R.s.m. i znalezienie furmana na

podwody po księdza na religię (luty 1927 – kwiecień 1927 r.)
nej. Na porządku dziennym postawio-
no kwestie zamknięcia rachunków za
1 kwartał 1927 r., oraz wybór nowego
przewodniczącego R.s.m. i jego za-
stępcy. Zatwierdzanie rozliczeń finan-
sowych po kwartale, nie było dotąd
specjalnie praktykowane – wszystko
więc na to wskazuje, że postanowio-
no załatwić je przy okazji niezwykle
ważnych wyborów. Nie bez znaczenia
było tu też uporządkowanie spraw fi-
nansowych, przed przejęciem obo-
wiązków przez nowo wybrany zarząd
oświatowy w Trzebusce. Na posiedze-
niu „jawili się”: Józef Ukowski, Ignacy
Ożóg i Marcin Piecuch – jako starzy
członkowie R.s.m.; Wojciech Zdeb,
Leon Bałamut – jako nowo mianowa-
ni, oraz nauczyciel Roman Baczyński
jako reprezentant szkoły. Nauczyciel
odczytał rozporządzenie R.s.p. (Rady
szkolnej powiatowej w Kolbuszowej –
przyp. O.P.) „z dnia 31. I. N 3202” (za-
pewne 31 stycznia 1927 r. – przyp. O.P.),
po czym dotychczasowy przewodni-
czący Ukowski zdał rachunki R.s.m.
Stwierdził on, że fundusz budowy szko-
ły miał z dniem 31 grudnia 1926 r.
w gotówce 770 zł 39 gr., a w zaległo-
ściach 2 000 zł. Część zaległości wpły-
nęła stopniowo na fundusz R.s.m.: do
31 marca 1927 r. w sumie 1 100 zł.
(dnia 6 lutego – 500 zł., 28 lutego –
600 zł.). W zaległościach z 1926 r. po-
zostało więc 900 zł. Zatem w gotówce
funduszu budowy szkoły, podczas po-
siedzenia wyborczego znalazło się
1870 zł 39 gr.; dodając do tego prowi-
zję za rok 1926 w wysokości 122 zł
i 3 gr. otrzymano łączną kwotę 1992 zł
42 gr. Następnie przewodniczący zajął
się Funduszem utrzymania szkoły. Nie-
dobór z roku 1926 wynosił tu 25 zł.
56 gr. a zaległych było 100 zł. Ponie-
waż w ciągu ostatnich miesięcy zale-
głość 100 zł. wpłynęła, wpłacono ją
jako opłatę za lokal szkoły za rok 1926.
Ponadto Ukowski przedstawił związa-
ne z tym funduszem wydatki: na Dzien-
nik Urzędowy Kuratorjum za rok 1925
i 1926 – 12 zł., na prasę i nóż introliga-
torski – 20 zł., na katalog klasyfikacyj-
ny i zawiadomień szkolnych – 2 zł.
52 gr. Razem dawało to sumę: 34 zł
52 gr. Jeśli do tej kwoty dodać niedo-
bór z roku 1926 w wysokości 25 zł.
56 gr. dawało to łącznie sumę niedo-

boru 60 zł. 8 gr. Dalej protokół mówi,
że niedobór ten został „chwilowo” po-
kryty z funduszu budowy. Jeśli jednak
uważnie wpatrzymy się w pożółkłą kart-
kę Księgi uchwał R.s.m. w Trzebusce,
możemy nieco dalej w tej samej linijce
dostrzec wyrazy starannie przekreślo-
ne, które przy pewnym wysiłku dają się
odczytać. Po informacji, że niedobór
pokryto z funduszu budowy, dalej
pierwotnie zapisano: „sumą 54. 27,
a 5. 81 pieniędzmi nauczyciela”.

Wszystko więc na to wskazuje, że
Baczyński s i lnie zaangażowany
w życie szkoły, udzielił „pożyczki” by
załatać ów niedobór w funduszu utrzy-
mania szkoły. Prawdopodobnie pod-
czas posiedzenia, postanowiono mu
tę sumę zwrócić a brakujące pienią-
dze „chwilowo zaczerpnąć z funduszu
budowy szkoły. Jedno jest pewne, sta-
rano się wszelkie sprawy finansowe
domknąć przed przejęciem ich przez
nowy zarząd R.s.m. Po uporządkowa-
niu spraw związanych z funduszami,
zebrani udzielili przewodniczącemu
absolutorium.

Po sprawach finansowych przy-
szedł czas na emocje związane z wy-
borami nowego przewodniczącego
R.s.m. w Trzebusce i jego zastępcy. Co
ciekawe, wybory przeprowadzano
w sposób jawny, metodą głosowania
„imiennego”. Najpierw przeprowadzo-
no wybór przewodniczącego. Jego re-
zultat był następujący:
„P. Baczyński oddał swój głos na
p. Ukowskiego
„ Zdeb Wojciech „ „p. Bałamuta
„ Bałamut Leon „ „ p. Zdeba
„ Ukowski Józef „ „ p. Bałamuta”.

Wskutek tego, przewodniczącym
R.s.m. w Trzebusce został wybrany
Leon Bałamut. Następnie dokonano
wyboru jego zastępcy. Rezultat tego
głosowania był następujący:
„p. Baczyński Roman głosował na
p. Zdeba
„ Zdeb Wojciech „ „ p. Ukowskiego
„ Bałamut Leon „ „ p. Zdeba
„ Ukowski Józef „ „ p. Zdeba”.

W tej sytuacji, zastępcą Bałamuta
został Wojciech Zdeb. W wyborach
więc „przepadł” dotychczasowy prze-
wodniczący Ukowski. Po zakończeniu
wyborów i zapewne standardowym
przekazaniu nowemu przewodniczą-
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cemu ksiąg R.s.m. i finansów, nastąpi-
ło tradycyjne zamknięcie posiedzenia
i podpisanie protokołu. Podpisali się:
Józef Ukowski, Zdeb Wojciech, Leon
Bałamut i Roman Baczyński. Brak pod-
pisów Ignacego Ożoga i Marcina Pie-
cucha zdaje się sugerować, że brali
oni udział tylko w pierwszej części po-
siedzenia, po czym opuści l i  salę
szkolną nie uczestnicząc już w wybo-
rach. Brał w nich udział tylko dotych-
czasowy przewodniczący Ukowski,
który wszystko na to wskazuje zacho-
wał pozycję członka tutejszej rady
oświatowej. Rangę odbytego posie-
dzenia potwierdzała rzadko używana
okrągła pieczęć R.s.m. w Trzebusce,
odciśnięta pomiędzy podpisami
uczestników zebrania.

Poniżej protokołu z 3 kwietnia
1927r., w poprzek kartki pojawiło się
podkreślenie, a następnie nieco niżej
krótki zapis postscriptum, dotyczący
uczestniczenia w wyborach Zdebia
i Bałamuta:
„P. S.

Pismem R. S. P. (Rady Szkolnej Po-
wiatowej – przyp. O.P.) z dnia 31 I 1927.
N 3202 (o piśmie tym wspominano na
początku posiedzenia – przyp. O.P.)
R. s. p. deleguje do R. s. m. Wojciecha
Zdeba i Pana Bałamuta zastępców
Marcina Szczygła i Wojciecha Nowa-
ka.”

Dopisek ten więc usankcjonował
obecność w posiedzeniu Zdebia i Ba-
łamuta jako delegatów wybranych
przez kolbuszowski organ oświatowy.
Nie wiemy niestety kim byli wspomnia-
ni Szczygieł i Nowak – nie pojawiają
się bowiem ich nazwiska więcej
w Księdze uchwał R.s.m. w Trzebusce.

W tym samym dniu (zapewne wie-
czorem – przyp. O.P.) – 3 kwietnia 1927
roku, odbyło się kolejne posiedzenie
R.s.m.; tym razem w nowym kształcie
osobowym. Na porządku dziennym po-
stawiono kwestię podpisania umowy
ze stałym furmanem jeżdżącym po
księdza na religię. Sprawa musiała być
pilna, skoro zajęto się nią natychmiast
po wyborach nowego składu R.s.m.
w Trzebusce. W obradach uczestniczy-
li: Leon Bałamut, Zdeb Wojciech, Jó-
zef Ukowski i Roman Baczyński. Na ze-
branie zaproszono Franciszka Kozła
jako chętnego furmana i Ignacego
Ożoga, który co sugerują podpisy pod
protokołem – polecił Kozła do tej swo-
istej posługi. Warunki jakie stawiano
furmanowi były dość interesujące
i ukazywały dobrze problemy tamtych
czasów. Najlepiej ten koloryt odda do-
słowny zapis protokołu:

„Franciszek Kozieł zobowiązuje się
przywozić i odwozić Księdza do Trze-
buski co czwartku na godz. 11tą i z po-
wrotem do Sokołowa do dnia I stycz-

nia 1928 (zapewne 1 stycznia – przyp.
O.P.). P. Kozieł Franciszek godzi się za
furmankę pobierać trzy złote za przy-
wóz i odwóz.

Rada Szkolna miejscowa w Trze-
busce płacić będzie za furmankę
w dwu ratach za kwitem ostemplowa-
nym potwierdzonym przez Zarząd
szkoły, a to 30 września 1927 i 31 grud-
nia 1927. Jeżeli by p. Kozieł Franci-
szek był czemuś przeszkodzony w któ-
ry czwartek zobowiązuje się kogoś za
siebie wysłać.

Jeżeli by któregoś czwartku ksiądz
był przyszkodzony to zapłaty nie bę-
dzie się p. Kozieł Franciszek upomi-
nał się. Jeżeli by trafiło się tak że
p. Kozieł pojedzie po księdza, ale nie
przywiózł bo Ksiądz niema czasu to
p. Kozieł Franciszek nie będzie żądał
trzy złote tylko 11

2 zł jednak musi przy-
jechać zaraz, by dzieci nie czekały
darmo. P. Kozieł nie śmie dopuścić do
tego żeby Ksiądz wypuściwszy dzieci
czekał więcej jak 5 minut. Jeżeli z winy
Kozła niema religii to Kozieł zobowią-
zuje się Księdzu wynagrodzić tyle ile
Ksiądz pobiera wynagrodzenia ze
Rządu. P. Kozieł musi przywozić Księ-
dza parą końmi, bo dla wsi nie było by
to ładnie. Na to godzi się p. Kozieł
Franciszek co własnoręcznie stwier-
dza podpisem.”

Pod protokołem złożył podpis na-
uczyciel Baczyński oraz Ignacy Ożóg,
który dodatkowo złożył podpis za „nie-
pisemnego F Kozła”. Pomiędzy pod-
pisami odciśnięto po raz ostatni (nie
wiadomo dlaczego więcej jej nie uży-
to – przyp. O.P.), okrągłą pieczęć R.s.m.
w Trzebusce.

Przeglądając powyższy tekst, nie
sposób nie zauważyć niezwykle roz-
budowane zobowiązania wobec fur-
mana, który decydował się podjąć
„podwózki” po księdza na religię. Mu-
siał wykonywać on tę swoistą posługę
w sposób godny i sumienny; stąd od-
niesienia do punktualności i odpowie-
dzialności za czasowe przywiezienia
księdza. Nie bez znaczenia była tu
sama furmanka; za-
strzeżono, że powin-
na być zaprzężona
w parę koni – bo je-
den koń wiozący księ-
dza do wsi to „nie było
by to ładnie”. Z opo-
wieści starszych ludzi,
którzy pamiętają do-
brze przywożenie
księdza na rel igię
z Sokołowa, wspomi-
nają, że wóz musiał
być czysty i odpowied-
nio wyposażony w do-
datkowe siedzenie dla
księdza Dobrodzieja,

który siedział z tyłu osobno za furma-
nem. Oczywiście wiązało się to z od-
powiednim poszanowaniem osoby
duchownej, stąd siedzenie to było też
odpowiednio „umoszczone” (najlepiej
kożuchami – przyp. O.P.), by na wybo-
istych ówczesnych drogach ksiądz
podróż zniósł jak najlepiej. Szanowa-
no też niezwykle czas osoby duchow-
nej. Dopuszczano możliwość sytuacji,
gdzie ksiądz może być przeszkodzo-
ny innymi – zapewne nagłymi sprawa-
mi, które uniemożliwiały mu przybycie
na katechezę. Wówczas zapewne sta-
rał się powiadomić R.s.m. w Trzebu-
sce wcześniej, by nie przysyłać furma-
na; ten zaś nie upominał się w tej sy-
tuacji o zapłatę. Jeśli furman pojechał
a ksiądz wcześniej nie informował
o innych zajęciach, a „niema czasu” –
wówczas furman po szybkim przyby-
ciu do Trzebuski informował R.s.m.
o tym fakcie, otrzymując połowę zapła-
ty (półtorej złotego – przyp. O.P.). Naj-
bardziej poważnie brzmi odnośnik do-
tyczący sytuacji, w której ksiądz nie
mógłby dotrzeć na katechezę z winy
furmana; wówczas musiał on pokryć
przysługujące mu wynagrodzenie
z własnej kieszeni...

Podwody po księdza na naukę re-
ligii, od początku funkcjonowania szko-
ły w Trzebusce były poważnym ele-
mentem życia szkoły. Przez długie
dziesięciolecia trzeba było znaleźć go-
spodarza, który podołałby takim, bądź
zbliżonym wymaganiom. Tak było aż
do czasów po II wojnie światowej, gdy
część katechetów przybywała do Trze-
buski własnym środkiem transportu –
jak choćby ks. Mieczysław Wajda, któ-
ry prywatnym motocyklem skracał so-
bie trasę do Trzebuski jadąc drogą
„kościelną”. Inni korzystal i  nadal
z transportu miejscową furmanką. Aż
nastała „epoka” samochodu... Dziś
z rozrzewnieniem starsi ludzie wspo-
minają czasy, gdy katecheta zajeżdżał
do wsi końmi. Czy dziś znalazłby się
równie sumienny furman?

Piotr Ożóg
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Wśród wielu konkursów organizowa-
nych na terenie Sokołowszczyzny, pięć
lat temu pojawił się konkurs dotyczący
swą tematyką tragicznych wydarzeń
z końca II wojny światowej: funkcjono-
wania obozu NKWD w Trzebusce i do-
konanego na jego jeńcach mordu w Tu-

rzy. Przez pierwsze cztery edycje kon-
kurs miał zasięg gminny; w tym roku roz-
szerzono go do rangi międzypowiato-
wego. Decyzja ta wynika z rozwoju kon-
kursu i dążenia do poszerzania wiedzy
o „Małym Katyniu” jak najszerzej poza
obręb Sokołowszczyzny. Duża ilość prac
w tym roku i napływanie ich z terenu
dwóch powiatów, daje podstawę stwier-
dzenia, że kolejny krok w tym kierunku
został poczyniony.

Konkurs został zorganizowany przez
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Sokołowie Małopolskim – filia w Trze-
busce oraz Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Sokołowskiej. Jego celem było po-
głębianie świadomości i wiedzy
uczniów dotyczących losów jeńców obo-
zu NKWD w Trzebusce oraz mordu do-
konanego na nich w lesie turzańskim,
jak również propagowanie uczuć patrio-
tyczno-religijnych. Zadania organizato-
ra pełnił kierownik filii bibliotecznej
w Trzebusce i członek zarządu TMZS –
Piotr Ożóg.

Konkurs miał zasięg międzypowia-
towy; prace wpłynęły z terenu powiatu
rzeszowskiego i kolbuszowskiego.
Uczestnicy mogli złożyć prace w formie
literackiej (wiersz, tekst Drogi Krzyżowej,
rozważania tajemnic bolesnych Różań-
ca bądź folder) oraz plastycznej (plakat,
projekt znaczka pocztowego, projekt
plakietki, wybrana stacja Drogi Krzyżo-
wej, wyobrażenie Matki Bożej Turzań-
skiej). Konkurs trwał od dnia 1 paździer-
nika do dnia 31 października 2012 r.

Rozstrzygnięcie miało miejsce w siedzi-
bie Biblioteki dnia 9 listopada 2012 r.
w godz. 1630-1830.

Ogółem na konkurs wpłynęło 240
prac 223 autorów: 205 prac plastycz-
nych i 35 literackich. Wśród prac pla-
stycznych pojawiło się: 67 plakatów,

22 projekty znaczka pocztowego, 8 pro-
jektów plakietki, 7 stacji Drogi Krzyżo-
wej, 53 wyobrażenia Matki Bożej Turzań-
skiej. 48 prac plastycznych uznano za
dzieła nie na temat. Wśród prac literac-
kich pojawiły się: 24 wiersze, 1 folder,
6 tekstów Drogi Krzyżowej oraz 4 roz-
ważania Różańca Św. Nie wpłynęły na
konkurs prace multimedialne. Wśród
uczestników było 14 osób dorosłych re-

prezentujących L.O w Kamieniu oraz
Sokołów Młp., Nienadówkę, Krzywą
Wieś i Trzebuskę oraz 209 uczniów na-
stępujących szkół: Zespołu Szkół w So-
kołowie Małopolskim, Zespołu Szkół
nr 1 w Nienadówce, Zespołu Szkół nr 2
w Nienadówce, Zespołu Szkół w Gór-
nie, Zespołu Szkół w Trzebosi, Zespołu
Szkół w Trzebusce, Liceum, Zespół
Szkół w Kamieniu, Zespół Szkół w Za-

czerniu, Zespół Szkół w Raniżowie, Pu-
blicznego Gimnazjum w Łowisku, Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Trzebosi, Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzebosi, Szkoły
Podstawowej w Zielonce. Do Jury we-
szli na równych prawach: instruktor pla-
styki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Ma-
łopolskim i członek Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Sokołowskiej Henryka
Boho, nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królo-
wej w Trzebusce Agnieszka Szopińska,
nauczyciel historii w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
i przedstawiciel Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Sokołowskiej Stanisław Kula,
pracownik Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie i wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej Łukasz
Ożóg, członek zarządu Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Sokołowskiej Piotr Sidor
a także nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Tyczynie
Adam Janiec. Po wnikliwym zapozna-
niu się z pracami i ich trudnej ocenie
Jury przyznało 50 nagród i 9 wyróżnień.

W kategorii „Stacja Drogi Krzyżowej”
wśród dorosłych nagrodzono Jolantę
Szczygieł z Nienadówki (I miejsce)
a wśród gimnazjalistów: Kingę Burek

z Kamienia (I miejsce), Gabrielę Rodzeń
z Kamienia (II miejsce) i Wojciecha Ożo-
ga z Sokołowa Młp. (III miejsce). Wśród
dzieci starszych z klas IV – VI w tej kate-
gorii najlepszymi okazali się: Izabela
Rembisz z Sokołowa Młp. (I miejsce),
Natalia Sowa z Sokołowa Młp. (II miej-
sce) i Dawid Baran z Nienadówki
(III miejsce); wśród dzieci młodszych
z klas I – III: Gabriela Rycek z Trzebuski.

Podsumowanie 5. edycji Konkursu
Plastyczno-Literackiego

„Patriotyczna Droga Krzy¿owa
– Ma³y Katyñ Ziemi Soko³owskiej”
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W kategorii plakietki nagrodzono uczen-
nicę gimnazjum z Sokołowa Aleksandrę
Rogalę (I miejsce). W kategorii projektu
znaczka pocztowego najładniejsze pra-
ce spośród dzieci młodszych złożyli
uczniowie z Trzebuski: Dagmara Cho-
rzepa (I miejsce), Szymon Krzanowski
(II miejsce), Dawid Pikor (II miejsce)
i Oliwia Kołodziej (III miejsce). W tejże
kategorii wśród gimnazjalistów nagro-
dzono: Jarosława Iskrę z Kamienia
(I miejsce), Justynę Kusiak z Kamienia
(II miejsce), a wyróżniono Aleksandrę
Piersiak z Sokołowa. Spośród twórców
plakatów, najlepszymi z dzieci młod-
szych okazali się: Mateusz Słonina
i Maciej Tarała z Górna (obydwaj I miej-
sce); wyróżniono ponadto Karola Rafiń-
skiego i Zuzannę Wawrzaszek z Sokoło-
wa i Kingę Bursztę z Górna. W kategorii
plakat spośród dzieci starszych nagro-
dzono Magdalenę Motyl z Trzebuski
(I miejsce) a wyróżniono Nikolę Chorzę-
pę z Nienadówki i Martę Nykiel z Sokoło-
wa Młp. Wśród twórców plakatu z gimna-
zjum nagrodzono: Kingę Stasiak z Ka-
mienia (I miejsce), Emilie Wróbel z Trze-
bosi (II miejsce) i Filipa Bzdunia z Ka-
mienia (III miejsce); wyróżniono zaś –
Ewelinę Rzeszutek z Nienadówki i Annę
Cynar z Sokołowa. Po raz pierwszy w tym
roku pojawiła się kategoria „Wyobraże-
nie Matki Bożej Turzańskiej, która spo-
tkała się z żywym zainteresowaniem twór-
ców. Autorami najładniejszych wyobra-
żeń wśród dzieci młodszych byli ucznio-
wie z Trzebuski: Klaudia Urban (I miej-
sce), Kacper Sieczkowski (II miejsce),
Łukasz Drozd (III miejsce); spośród dzieci

starszych na-
grodzono Ka-
rolinę Nowak
z Nienadówki
(I miejsce),
Paulinę Dobek
(II miejsce)
i Sylwię Wit-
kowską (III miej-
sce) – obydwie
z Raniżowa.
Wiele nagród
przyznało jury
w tej katego-
rii gimnazjali-
stom. Najlep-
szymi okazali

się: Monika Kwolek z Sokołowa (I miej-
sce), Jakub Najowicz z Raniżowa (I miej-
sce), Alina Szczygieł z Nienadówki
(II miejsce), Paweł Dec z Sokołowa (II miej-
sce), Bogumiła Kołodziej z Kamienia
(II miejsce), Katarzyna Krudysz z Soko-
łowa (III miejsce) i Krzysztof Iskra z Ka-
mienia (III miejsce). Wśród dorosłych
w tej kategorii nagrodzono: Dominikę

Bolko (I miejsce) i Karolinę Kowal (II miej-
sce) – obydwie z Kamienia.

Jury doceniło także autorów prac li-
terackich. Najlepsze wiersze wśród dzie-
ci starszych napisali: Paweł Wróbel
z Trzebosi (I miejsce) i Magdalena Smo-
ła z Nienadówki (II miejsce); warto tu
zaznaczyć, że Paweł Wróbel oddał in-
teresujący i doceniony przez jury zestaw
prac. Wśród twórców poezji z gimna-
zjum uznanie zyskali: Edyta Watras
z Trzebuski (I miejsce), Sabina Szczy-
gieł z Trzebuski (II miejsce) i Patrycja

Zdeb z Górna (III miejsce). Ambicje po-
etyckie okazali także dorośli. Nagrodę
specjalną za „tomik” wierszy otrzymała
Sabina Woś z Sokołowa. Ponadto w tej
kategorii nagrody otrzymali: Joanna
Boćkowska – Cisek z Krzywej Wsi (I miej-
sce), Monika Sidor z Sokołowa (II miej-
sce) i Joanna Karaś z Trzebuski (III miej-
sce). Pojawiło się też kilka prac w nowej
kategorii – „Rozważania Różańca Św.”
Wśród dzieci starszych nagrodzono tu
Pieniek Ireneusza (I miejsce) i Kamilę
Naja (II miejsce) – obydwoje z Niena-
dówki. Uznanie spośród gimnazjalistów
w tej kategorii uzyskali: Kinga Rycek
z Trzebuski (I miejsce) i wyróżniony
Paweł Piróg z Łowiska. Spośród mniej
licznych niż zwykle twórców Patriotycz-
nej Drogi Krzyżowej z gimnazjum, na-
grodzono: Zuzannę Bełz (I miejsce)
i Magdalenę Ożóg z Nienadówki.

Wręczenie nagród odbyło się 20 li-
stopada 2012r. w czytelni Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Soko-
łowie Młp. o godz. 1600. Każda z osób
nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma-

ła ufundowane przez
sokołowską książnicę
nagrody książkowe;
opiekunowie prac kon-
kursowych i członko-
wie jury – pamiątkowe
dyplomy, przygotowa-
ne przy wydatnej po-
mocy pracownika bi-
blioteki sokołowskiej
Piotra Rafińskiego.
Wszyscy obecni na
uroczystości wręcza-
nia nagród, mogli po-
dziwiać kilkadziesiąt
wybranych prac kon-
kursowych, wyekspo-

nowanych na siedmiu dużych tablicach
oraz stoliku. Wystawa pokonkursowa,
czynna będzie w sokołowskiej książnicy
do końca 2012 r.; informuje o tym spe-
cjalnie przygotowany na tą okazję plakat
informacyjny, który można pobrać ze stro-
ny internetowej tutejszej biblioteki. Przy-
gotowaniem wystawy zajęli się członko-
wie Towarzystwa Miłośników Ziemi So-
kołowskiej: Bartosz Walicki, Łukasz
Ożóg, Piotr Sidor i niżej podpisany.
W nadchodzącym roku planowana jest
ekspozycja prac konkursowych, na wio-

sennej wystawie w dol-
nym kościele w Trze-
busce pt. „Ślad Pamię-
ci Historycznej”. Duże
zainteresowanie tego-
rocznymi zmaganiami
konkursowymi, rokuje
nadzieję na następną
równie udaną edycję
konkursu w przyszłym
roku.

Piotr OżógFot. B. Walicki
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Sesja podsumowuj¹ca SKK

26 września 2012 roku w naszej pla-
cówce odbyło się podsumowanie „Pro-
jektu Szkoły Kluczowych Kompetencji”
realizowanego od września 2009 do
czerwca 2012.

Celem projektu było kształcenie
kompetencji kluczowych związanych
z nauczaniem matematyki, informatyki,
języka angielskiego oraz przedsiębior-
czości. Do uczestników spotkania swój
list skierował p. Stanisław Ożóg poseł
na Sejm RP, który nie mógł wziąć udzia-
łu w sesji z powodu licznych obowiąz-
ków. Na sali wśród zaproszonych gości
był naczelnik Wydziału Społeczno-
Oświatowego Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie p. Adam Kozak oraz dy-

rektor MGOSiR – p. Jacek Piekiełek.
Podczas uroczystego seminarium głos
zabrali: p. Antoni Kula dyrektor Zespołu
Szkół w Sokołowie Młp., p. Grzegorz
Wójcik przedstawiciel Lidera Projektu –
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
z Lublina, p. Krystyna Wróblewska dy-
rektor Podkarpackiego Centrum Eduka-
cji Nauczycieli Partnera Projektu oraz
p. Anna Rakuś Koordynator Regionalny
Projektu. Pan Adam Kozak zwrócił uwa-
gę na innowacyjność działań i odwagę
w realizacji nowych wyzwań. Podkreślił
wagę kompetencji kluczowych i kre-
atywności w codziennym życiu. Spotka-
nie zakończyło się poczęstunkiem,
w czasie którego nadal trwały dyskusje
o trafności projektu.

Nagradzamy najlepszych

28 września br. odbyła się wyciecz-
ka szkolna do Przemyśla i okolic. Wy-
jazd był zorganizowany przez dyrekcję
w ramach nagrodzenia uczniów osiąga-
jących najlepsze wyniki w nauce, aktyw-
nie uczestniczących w życiu szkoły
i godnie ją reprezentujących w zawo-

dach sportowych i konkursach przed-
miotowych. W pierwszej kolejności
uczniowie odwiedzili Arboretum PAN
w Bolestraszycach, gdzie mieli możli-
wość spróbować owoców starych od-

mian jabłoni, poznać
gatunki roślin, które
w wielu przypadkach
należą do „Czerwo-
nej Księgi” roślin
i zwierząt zagrożo-
nych wyginięciem.
Następnie zwiedzili
zespół zamkowo –
parkowy w Krasiczy-
nie. Po obiedzie zwie-
dzali Przemyśl. Na
„pierwszy ogień” po-
szło muzeum dzwo-
nów i fajek. Zjedzone
ciastko i odpoczynek
w kawiarni dały siły,

by zwiedzić rynek, świątynię greko – ka-
tolicką i przemyską archikatedrę oraz
wzgórze zamkowe. Do Sokołowa wróci-
liśmy już po zmroku. Wszyscy byli zado-
woleni z udanego wyjazdu, chociaż bar-
dzo zmęczeni.

Pielgrzymka Maturzystów
na Jasn¹ Górê

15 października 88 uczniów klas III
LO i IV Technikum pielgrzymowało do
Jasnogórskiego Tronu Królowej Polski.
Na Jasnej Górze wraz z innymi matu-
rzystami i pielgrzymami uczestniczyli we
Mszy świętej w Kaplicy Cudownego
Obrazu. Po południu młodzież przeszła

drogą krzyżową. Następnie zwiedziła
dostępne Muzea (Arsenał, Skarbiec,
Muzeum Sześćsetlecia Jasnej Góry,
Bastion świętego Rocha) i wyszła na
Jasnogórską wieżę. Nie zabrakło też
czasu na osobistą refleksję i polecanie
swoich modlitw przed Obliczem Matki.
O 2100 zameldowaliśmy się w Sokoło-
wie, by iść dalej w życie i realizować

nasze postanowienia. Panu Bogu i Jego
Matce zawierzyliśmy naszą przyszłość,
teraz, jako ludzie przestępujemy do dal-
szej nauki, by pozwolić działać Bogu
w naszym życiu.

Uczestnik: hs. Paweł Ciba

Ks. prof. Szczepan
Szydelski

Dnia 7 listopada 2012 r. odbyły się
uroczystości poświęcone pamięci wybit-
nego kapłana, nauczyciela, uczonego
i działacza społecznego ks. prof. dra
hab. Szczepana Szydelskiego. Uroczy-
stości rozpoczęły się Eucharystią. Po
mszy św. odsłonięta i poświęcona zosta-
ła tablica upamiętniająca postać ks.
Szczepana Szydelskiego. Życie i dzia-
łalność kapłana przybliżyła konferencja
naukowa. Dla poznania sylwetki tego
wielkiego człowieka, tak silnie związa-
nego z ziemią sokołowską oraz upamięt-
nienia trudu, który włożył w proces two-
rzenia w 1944 naszej szkoły, w uroczy-
stościach liczny udział wzięła młodzież
szkolna.

Uczniowie z pasj¹

Uczennica Justyna Krudysz z kla-
sy 3A LO uzyskała nagrodę w konkur-
sie malarskim – „Barwy Podkarpacia
2012”, zorganizowanym przez Podkar-
packą Akademię Rozwoju. Celem Kon-
kursu było przedstawienie i promocja
regionu Podkarpacia, jako malownicze-
go zakątka pełnego wspaniałych kra-
jobrazów, architektury, nieskazitelnej
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przyrody i kulturowej wielobarwności.
Jej praca malarska została dostrzeżo-
na przez kapitułę konkursu i ma możli-
wość zaistnieć w wielu podkarpackich
domach. Dzięki temu promować będzie
piękno naszej sokołowskiej ziemi. Dzie-
ło w pełnej krasie można obejrzeć na
stronie http://www.fpar.pl/projekty/kon-
kurs-malarski-barwy-podkarpacia-
2012/galeria-konkursowa/.

Aneta Cisło uczennica klasy 2b LO
została jednym z laureatów ogólnopol-
skiego konkursu „Narkotyki? Na co mi

to. Odleć z nami nie z narkotykami”.
W swojej pracy przedstawiła swoje pa-
sje, pozwalające na tzw. odlot pozytyw-
ny bez symulacji narkotykami. Nagrodą
główną był wspólny lot szybowcem
z ambasadorem kampanii, wielokrot-
nym mistrzem świata w szybownictwie,
Sebastianem Kawą. Konkurs odbył się

już drugi raz, jego organizatorem jest
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii. Anecie życzymy jeszcze
wielu pozytywnych „odlotów”.

W dniach 7 – 9 listopada 2012 r. od-
była się Jubileuszowa XX edycja Rze-
szowskich Dni Kultury Szkolnej, pod-
czas której uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych i III klas gimnazjum mieli
możliwość wykazania się swoimi zdol-
nościami. W konkursie tanecznym Pa-
tricia Rogala z klasy III a LO zaprezen-
towała taniec współczesny do utworu
Emeli Sande „My kind of love”. Dzięki
miłości do tańca oraz swojemu uporo-
wi, zajęła II miejsce w kategorii soliści.

Katarzyna Mika

XXXVI Olimpiada Jêzyka
Francuskiego

Dnia 31 X 2012 r. w naszym Zespole
Szkół odbył się szkolny etap XXXVI Olim-
piady Języka Francuskiego. Uczestnicy
Olimpiady przez 120 minut rozwiązywali
test, który zawierał ćwiczenia na rozu-
mienie tekstu czytanego, ćwiczenia lek-
sykalno-gramatyczne oraz wypowiedź
pisemną.

Na podstawie regulaminu Olimpia-
dy do następnego, już okręgowego eta-
pu w Krakowie, zakwalifikowała się Ka-
rolina Bełz, osiągając 88 pkt. na 100.

Joanna Baszkiewicz-Macek

Nasi ekonomiœci zwyciê¿aj¹

W sobotę 27 października 2012 r.
odbyła się II edycja Ekonomicznych
Gier Ulicznych, w której uczestniczyło
17 drużyn z Podkarpacia. I miejsce
zdobyła drużyna Zespołu Szkół w So-
kołowie Młp., II – Akademickie Liceum
z Rzeszowa, a III miejsce uczniowie Li-

ceum Ogólnokształcącego w Tarno-
brzegu. Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
reprezentowali uczniowie klasy IVAT:
Łukasz Wielgosz, Patryk Dec, Rafał
Ślusarczyk oraz Piotr Paweł Grocha-
la. Gra była zorganizowana przez NBP
w Rzeszowie oraz Instytut Badań i Ana-
liz Finansowych (IBAF) Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania w Rzeszo-
wie. Czteroosobowe zespoły na czele
z kapitanem musiały zmierzyć się z py-
taniami z ośmiu zakresów tematycznych
(historii bankowości centralnej, historii
pieniądza, polityki pieniężnej, systemu
płatniczego, rezerw, euro, banku pań-
stwa i numizmatyki) oraz przebyć wy-
znaczoną trasę w jak najszybszym cza-
sie. Warto podkreślić, że nasi ucznio-
wie drugi raz z rzędu zwyciężyli w tym
konkursie.

Renata Woś

SPORT

SZKOLNY

Wygrywamy w prze³ajach

Nasza uczennica Daria Niezgoda
zajęła I miejsce w IX Gminnych Bie-
gach Przełajowych o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. w ramach
XV edycji Współzawodnictwa Gmin
Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym.
Organizatorem zwodów był Miejsko
Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji.

9 października 2012 roku odbyły się
w Kamieniu Podlesie zawody w biegach
przełajowych w ramach Powiatowej Li-
cealiady. Reprezentująca szkołę Izabe-
la Niezgoda uczennica klasy 3a LO za-
jęła w nich trzecie miejsce.

Fina³y regionalne ligi
lekkoatletycznej

Po rozegraniu wszystkich zawodów
rejonowych nasza drużyna zakwalifiko-
wała się do finału wojewódzkiego, który
ma się odbyć w maju 2013 r.

Skład naszej drużyny:
Bieg na 100 m: Budarz Mariusz, Tkacz
Dominik
Bieg na 400 m: Dec Krystian, Słonina
Krzysztof, Mika Jakub
Bieg na 150 m: Węglowski Dominik, Lo-
renc Rafał, Chorzępa Waldemar,
Bieg 4 x 100 m: Bąk Marcin, Tkacz Do-
minik, Budarz Mariusz, Matuła Patryk
Skok w dal: Rychel Damian, Bąk Mar-
cin, Łosak Karol
Pchnięcie kulą: Jedrek Marcin, Koło-
dziej Tomasz, Bałut Wojciech
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Fina³ jest nasz!!!

5 października 2012 r. w Nowej Dę-
bie rozegrany został półfinał wojewódz-
ki Licealiady w badmintonie – gry druży-
nowe. Udział naszych drużyn zakończył
się 100% sukcesem i awans do finału
wojewódzkiego zarówno w kategorii
dziewcząt, jak i chłopców. Szkołę repre-
zentowały dziewczęta: Paulina Zając
i Klaudia Pustkowska. W skład drużyny
chłopców weszli Cezary Cynkier i Kac-
per Nowak.

Tomasz Nizioł

I Gminne zawody p³ywackie
o puchar Burmistrza

W dniu 5 listopada 2012 roku na
krytej pływalni w Sokołowie Młp. odby-
ły się I Gminne zawody o puchar Bur-
mistrza. Uczniowie reprezentujący
naszą szkołę mieli do pokonania dy-
stans 50 m stylem dowolnym. Wśród
dziewcząt najlepsza okazała się Izabe-
la Niezgoda (III A LO), drugie miejsce
zajęła Joanna Kulczycka (II A LO), a na
najniższym stopniu podium stanęła
Beata Bieńkowska (III B LO).Wśród
chłopców jako pierwszy dopłynął Sła-

womir Jacek (III B LO), drugie miejsce
zajął Wojciech Bałut (III B LO), a trzecie
Paweł Kaleta (II A T). Najlepsza trójka
dziewcząt i chłopców otrzymała pamiąt-
kowe medale i dyplomy.

Dorota Ślusarczyk, Piotr Kobylarz

Szczêœcie sprzyja lepszym

14 listopada reprezentacja szkoły
wzięła udział w powiatowej licealiadzie
w piłce ręcznej, w której zajęła I miejsce
i awansowała do kolejnego etapu roz-
grywek. Skład zwycięskiej drużyny: Ka-
rol Jaskóła, Dec Krystian, Kasprzak Da-
mian, Bałut Wojciech, Motyl Damian, Śliż
Ludwik, Watras Artur, Zając Rafał, Szeli-
ga Adrian, Rakuś Łukasz, Bełz Maksy-
milian, Tkacz Dominik oraz Sidor Michał.

Tomasz Nizioł

Pomagamy potrzebuj¹cym

1 listopada uczennice ze Szkolnego
Koła PCK przeprowadziły kwestę na
cmentarzach w Sokołowie Młp. i w Trze-
bosi. Pieniądze zebrane podczas tej
akcji były przeznaczone na pomoc lu-
dziom ubogim i bezdomnym przebywa-
jącym w schroniskach im. Św. Brata Al-

berta. Kwesta była prowadzona wspól-
nie z harcerzami z ZS im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp

Andrzej Miąsik

Szlachetna paczka

Nie pozostając obojętnymi na los
ludzi będących w potrzebie, przystąpili-
śmy do projektu „Szlachetna paczka”.
W szkole została przeprowadzona zbiór-
ka produktów żywnościowych i środków
czystości. Wybrana przez uczniów rodzi-
na została obdarowana wieloma po-
trzebnymi rzeczami.

„B¹dŸ cz³owiekiem
– podaj ³apê”

Dnia 19 września 2012 r. dzięki
wsparciu p. profesor Magdaleny Gajer-
skiej – Kozak w naszej szkole zakoń-
czyła się akcja „BĄDŹ CZŁOWIEKIEM
– PODAJ ŁAPĘ”. Dzięki akcji udało się
zebrać: ok. 150 kg karmy i 11 koców dla
schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.

Anka i Aśka

Więcej na: www.zssokolow.edu.pl

W dniu 26 października 2012 roku, w Sokołowie Mało-
polskim odbył się wojewódzki konkurs recytatorski dla mło-
dzieży gimnazjalnej „Kiedy trzeba...”. Była to czwarta edy-

cja tegoż konkursu, tym razem uczestnicy mogli recytować
poezję lub fragmenty prozy dla dzieci o dzieciach lub gdzie
bohaterem było dziecko. Organizatorem konkursu była 26.
DH działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie Młp., a także nauczyciele historycy i poloniści tej
szkoły, tj. mgr Stanisław Kula i Barbara Skóra-Czachor. Ho-
norowy patronat nad konkursem objął profesor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, a me-
dialnie patronował nam kwartalnik historyczny „Ślad”.

Rok 2012 był ogłoszony rokiem Janusza Korczaka – wy-
bitnego lekarza i pedagoga, ale przede wszystkim czło-
wieka, który kochał dzieci, szanował je, doskonale je rozu-
miał, dla nich tworzył i poświęcił swoje życie. Słynne stały
się jego słowa dotyczące właściwie pozycji dzieci w świe-
cie: „Nie ma dzieci – są ludzie”. Słowa te stały się myślą
przewodnią obchodów roku korczakowskiego. Według Kor-
czaka dzieci więc były, będą i są a wraz z nimi twórczość
o nich, dla nich lub gdzie dzieci są bohaterami. Dlatego,
jako organizatorzy zdecydowaliśmy się właśnie na taki te-
mat czwartej edycji naszego konkursu.

Celem konkursu jak zawsze było propagowanie piękna
poezji i prozy polskiej a zwłaszcza tej dla dzieci, rozwijanie
recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży gimnazjal-
nej. Propagowanie praw dziecka wśród dzieci i młodzieży
oraz dorosłych, zwłaszcza praw związanych z rozwojem
i wspieraniem podmiotowości dzieci. Upowszechnienie
wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych myśli pedagogicz-
nej Janusza Korczaka. Rozwijanie poprzez literaturę wraż-
l iwości i  emocjonalności młodzieży. Uświadomienie
uczniom związku literatury z historią naszego kraju

Jako organizatorzy pragniemy również, aby konkurs ten
promował nasze miasta oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Sokołowie Młp., w województwie podkarpackim.

Podczas konkursu młodzi artyści recytowali wybrany
przez siebie utwór poetycki lub fragmenty prozy m.in. ta-

„Kiedy trzeba...”
Wojewódzki konkurs

recytatorski dla m³odzie¿y
gimnazjalnej z okazji roku

Janusz Korczaka,
pt. „Nie ma dzieci – s¹ ludzie”

Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi,
Jest jak Bóg, co powietrzem
Nagle się zakrztusił.
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi.
Że boi się człowiekiem być. I że być musi.

Ernest Bryll
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kich twórców jak: Stefanii Ney, Ewy Szelburg-Zarembiny,
Wandy Chotomskiej, Karola Wojtyły, Doroty Terakowskiej,
Adama Asnyka, Janusza Korczaka, Jana Brzechwy, Bole-
sława Prusa, Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej i in-
nych.

Uczestnicy konkursu w tym roku rywalizowali ze sobą
w dwóch kategoriach, tj. recytacji klasycznej oraz mono-
dramu.

Komisja konkursowa oceniała uczestników według na-
stępujących kryteriów: dobór repertuaru, znajomość tek-

stu, interpretacja utworu, a także ogólny wyraz artystyczny,
na który składały się uzasadniony gest sceniczny, elemen-
ty ruchu, strój lub towarzysząca muzyka.

W konkursie brało udział 24 uczestników z 9 gimnazjów
całego województwa podkarpackiego z następujących
szkół: Publiczne Gimnazjum w ZS w Trzebosi, Publiczne
Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Gim-
nazjum nr 1 w Birczy, Gimnazjum w Nowej Wsi, Gimnazjum
nr 9 w Rzeszowie, Gimnazjum Nr 4 w ZS w, Stalowej Woli,
Gimnazjum w ZS Nr 1 w Nienadówce, Gimnazjum w ZS
w Gnojnicy Dolnej, Gimnazjum w Trzebusce.

Komisja konkursowa w składzie mgr Edward Gut – prze-
wodniczący (wieloletni dyr. Szkoły Podstawowej w Sokoło-
wie), mgr Urszula Szymańska – Kujawa (pracownik PCEN
w Rzeszowie, Prezes Stowarzyszenia Historycznego
„Ślad”), dr Bartosz Walicki (dyr. Miejskiej i Gminnej Biblio-
teki w Sokołowie), mgr Agnieszka Dudzik – sekretarz (ZS
w Sokołowie) oraz mgr Barbara Skóra-Czachor (Drużyno-
wa 26 DH – współorganizator konkursu) wyłoniła następu-
jących laureatów. Kategoria recytacja klasyczna: I miejsce

– Martyna Tryniecka z Gimnazjum
w ZS w Trzebosi, II miejsce – Agata
Kania z Gimnazjum w ZS nr 1
w Nienadówce, III miejsce – Danie-
la Kloc z Gimnazjum w Nowej Wsi.

Komisja przyznała również w tej
kategorii następujące wyróżnienia:
Karolina Paśko z Gimnazjum w ZS
w Gnojnicy Dolnej, Justyna Pokrzy-
wa z Gimnazjum w ZS w Trzebosi,
Edyta Kołodziej z Gimnazjum w ZS
w Trzebosi.

W kategorii monodram komisja
konkursowa przyznała: I miejsce
dla Zuzanny Bełz z Gimnazjum
nr 1 w Nienadówce, II miejsce dla
Karola Rębisza z Publ icznego
Gimnazjum nr 1 w Birczy oraz wy-
różnienie dla: Marcina Krzanow-
skiego z Gimnazjum w Sokołowie
Młp.

W imieniu organizatorów jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy laureatom i wyróżnionym.

Dziękujemy również za udział i przygotowanie pozosta-
łym uczestnikom konkursu.

Pragniemy też podziękować wszystkim nauczycie-
lom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie i pra-
cowali wraz z nimi nad przygotowaniem repertuaru do kon-
kursu tj. pani mgr Barbarze Kołodziej, Alicji Karbowniczyn,

Aldonie Bilskiej-Kokosińskiej, Beacie Prokop, Bożenie Cze-
szyk-Maculak, Irenie Świderskiej, Agnieszce Dudzik, Barba-
rze Skórze-Czachor, Teresie Feduń, Agnieszce Szopińskiej,
a także Przemysławowi Prucnalowi i Andrzejowi Kluza.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w po-
staci artykułów szkolnych, papierniczych i dyplomy od or-

Wspólne pami¹tkowe zdjêcie uczestników konkursu, ich opiekunów i Komisji konkursowej.

Od lewej siedz¹ prof. K. O¿óg, dyr. ZS w Soko³owie Wies³aw
Sondej, Danuta O¿óg, dyr. MGOSiR Jacek Piekie³ek.

Komisja konkursowa. Od lewej: Barbara Skóra-Czachor, Agniesz-
ka Dudzik, Urszula Szymañska-Kujawa, Edward Gut, Bartosz
Walicki.

Laureaci IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
„Kiedy trzeba...”.
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ganizatora konkursu a laureaci i wyróżnieni cenne nagro-
dy książkowe, pomoce szkolne oraz akcesoria komputero-
we. Konkurs zakończył wspólny poczęstunek oraz pamiąt-
kowe zdjęcie.

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że
w przyszłości nasze przedsięwzięcia spotkają się z taką
samą przychylnością i jeszcze większym zainteresowaniem.

Pragniemy również podziękować sponsorom konkursu,
którymi byli: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., radni
z Sokołowa Młp., Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp., Cera-
mix, Spark System. Dziękujemy również p. Jacka Piekiełkowi
– dyr. MGOSiR oraz jego pracownikom za udostępnienie sali
widowiskowej oraz pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Organizatorzy

Wycieczka do TVP Rzeszów

29 października 2012 r. uczniowie klas II i III
Publicznego Gimnazjum w Sokołowie Małopol-
skim odwiedzili Telewizję Polską Oddział w Rze-
szowie.

Autobus wyruszył spod szkoły o godz. 8.15.
Na miejscu zostaliśmy przywitani przez p. Kry-
stynę Frączek, która pełniła funkcję przewodni-
ka po budynku telewizji. Pani Barbara Majcher –
pracownik archiwum przybliżyła nam zasady gro-
madzenia, przechowywania i opisywania nagra-
nych materiałów.

W reżyserce mogliśmy zobaczyć, w jaki spo-
sób kieruje się dźwiękiem, światłem, prompte-
rem przy pomocy wielokanałowych mikserów.
Zwiedziliśmy też studio skąd nadawane są wia-
domości, prognoza pogoda. Mogliśmy zasiąść za stołem spi-
kerskim, zabawić się w pogodynkę, stanąć za kamerą i poba-

I miejsce w kategorii mono-
dram.

I miejsce w kategorii klasycznej
– Martyna Tryniecka.

wić się w operatora oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Następnie uczniowie udali się do sali, w której obejrzeli

prezentację filmową opowiadająca o historii telewizji w Rze-
szowie. Wyjazd zorganizowali nauczyciele PG: p. Stanisław
Kula i p. Barbara Skóra Czachor.

Karolina Błajdo
Dominika Miazga
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Rok Janusza Korczaka

W dniu 10.12.2012 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Młp. wraz z uczennicą kl. III B Moniką Kwo-
lek brali udział w rozdaniu nagród w Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym pt. „Janusz Korczak w oczach dzieci i młodzie-
ży”.

Rozdanie nagród miało miejsce w Publicznym Gimnazjum
nr 1 w Birczy.

Monika Kwolek zdobyła I miejsce i została laureatem kon-
kursu realizowanego w ramach projektu: „Z pasją idziemy
przez życie”, którego celem jest m.in. rozwijanie aktywności
dziecka, popularyzacja wiedzy o życiu a także ideach głoszo-
nych przez Janusza Korczaka.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Przedszkole
Samorz¹dowe

w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II

w Soko³owie M³p.

Wychowanie przez sztukê

Raz w miesiącu do naszych oddziałów przedszkolnych
przyjeżdżają aktorzy z różnych stron Polski, aby przedstawić
dzieciom sztukę teatralną. Wartości, jakie nasi wychowanko-
wie wynoszą z tych przedstawień, są nie do przecenienia,
dlatego szczególnie ważne jest umożliwienie kontaktu z taką
formą sztuki tym dzieciom, które mają utrudniony dostęp do
teatru ze względu na odległość lub względy finansowe.

Tematyka i forma przedstawień jest bardzo zróżnicowana,
zawsze jednak (jak to w bajkach) kończy się morałem, nauką

Bircza – rozdanie nagród.

dla dzieci. Spektakle mają różny charakter; raz jest to bezpo-
średnia gra aktorów, innym razem proponowane treści prze-
kazywane są przez kukiełki, lalki. Przedstawienia przekazują
dzieciom m.in. takie wartości jak: miłość, przyjaźń, dobro,
prawda, wartości estetyczne i moralne. Ze względu na to, że
wartości przekazywane są przez bliskie zainteresowaniom
dzieci postaci: księżniczek, królewiczów, rycerzy czy zwierząt

i bohaterów ze znanych dzieciom bajek, łatwiej docierają one
do każdego dziecka. Dzieci z niecierpliwością czekają i bar-
dzo cieszą się, kiedy przyjeżdża Teatr, a gdy oglądają przed-
stawienie, często można zaobserwować duże ich zaangażo-
wanie emocjonalne podczas sztuki, gdyż spontanicznie
klaszczą i z zainteresowaniem podnoszą się z miejsca.

W bieżącym miesiącu przedszkolaki oglądały sztukę pt.
„Przygoda w miejskiej dżungli”. Przedstawienie to było do-
pełnieniem wrześniowej tematyki dydaktyczno-wychowaw-
czej mówiącej o zasadach bezpiecznego zachowania się
na jezdni.

Tekst i fot. M. Majka
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Lekcja bezpieczeñstwa
na Policji

i w Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej

Pod koniec września grupy: zerowa i pięcio-
latków odwiedziły sokołowski Komisariat Po-
licji i Ochotniczą Straż Pożarną. Dla dzieci
było to ogromne przeżycie, niektóre się tro-
chę bały, a inne nie mogły doczekać spotka-
nia z policjantami i strażakami.

Na początek odwiedziliśmy Komisariat Policji, gdzie
mimo wielu obowiązków serdecznie przywitał nas komen-
dant Pan Paweł Suski. Zaprosił dzieci do dyżurki, tam poka-
zał sprzęt łącznościowy i jego działanie.

Przedszkolaki oglądały portrety pamięciowe przestępców
i dowiedziały się, za jakie przestępstwa trafia się do więzie-
nia. Odważne dzieci mogły przez chwilę poczuć się w roli
przestępców, ponieważ komendant zamknął je w celi, co
raczej wywołało śmiech niż strach.

Następnie dzieci przeszły do biura, gdzie poznały sprzęt
przymusu bezpośredniego i jego działanie. Dzieci zakłada-
ły kajdanki, kamizelki kuloodporne, czapkę policyjną

i z uwagą słuchały, w jakich okolicznościach policja używa
tomfy. Komendant pouczył dzieci, jakich sytuacji niebezpiecz-
nych w domu i szkole powinny unikać oraz jak mają się za-
chować w momencie zagrożenia, gdzie i jakiej pomocy szu-
kać. Przedszkolaki dostały również lekcję bezpiecznego

poruszania się po pasach dla pieszych, zachowania w cza-
sie spacerów oraz korzystania z fotelików i zapinania pa-
sów podczas jazdy samochodem.

Kiedy już komendant odpowiedział na wszystkie pytania
dzieci, przez radiostację wezwał patrol, aby pokazać przed-
szkolakom policyjne radiowozy i ich wyposażenie. Naj-
większą atrakcją była możliwość przejechania się policyj-
nym radiowozem i poznania jego funkcji. Wszystkie dzieci
skorzystały z tej atrakcji, a na koniec wręczyły własnoręcz-
nie wykonane rysunki policjantów.

Kontynuacją lekcji bezpieczeństwa była wizyta w Ochot-
niczej Straży Pożarnej, gdzie czekał na nas Komendant OSP
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Pan Zbigniew Bury. Na początek komendant opowiedział
dzieciom, co robić i jakich sytuacji unikać, aby nie narażać
siebie i innych na niebezpieczeństwo związane z pożarem,
powodzią oraz atakiem owadów. Wyjaśnił dzieciom, jak mi-
nimalizować skutki zaistniałych już niebezpiecznych sytu-
acji i gdzie szukać pomocy.

Komendant opowiedział dzieciom o pracy strażaka, która
w dzisiejszych czasach jest wielowymiarowa i pokazał dzie-
ciom sprzęt, za pomocą którego strażacy bardzo często ratują
ludzkie życie. Przedszkolaki poznały różne pojazdy strażac-
kie, ich zastosowanie oraz działanie sprzętu gaśniczego. Dzieci
m. in.: siedziały w wozie strażackim, zakładały hełm, maskę
tlenową i ubranie strażackie, włączały syrenę, poznały sposo-
by łączności pomiędzy strażakami w czasie akcji ratunkowej.
Po pamiątkowych fotografiach przedszkolaki podziękowały
komendantowi i bardzo zadowolone wręczyły laurkę.

Dzięki uprzejmości sokołowskich służb mundurowych
dzieci miały możliwość w atrakcyjny sposób poznać pracę
tak ważnych dla miasta i jej mieszkańców instytucji, jak po-
licja i straż pożarna.

Tekst i fot. M. Majka, K. Rzucidło

ZS NIENADÓWKA

Jeszcze raz

o Grotowskim

W zeszłym roku szkolnym w dniach 14-18 września w Rze-
szowie miała miejsce impreza, poświęcona trzem wielkim
postaciom polskiego i światowego teatru: J. Grotowskiemu,
T. Kantorowi i J. Szajnie. Pierwszy z twórców, Jerzy Grotow-
ski, w latach 1940-44 wraz z matką Emilią i bratem Kazimie-
rzem mieszkał w Nienadówce. Z tej okazji w drugi dzień im-
prezy – 15 września o godz. 16 30 w naszej szkole miała
miejsce projekcja filmu o Grotowskim. Uczestniczyli w niej
wybitni badacze, od lat zajmujący się życiem i twórczością
reżysera, mieszkańcy Nienadówki i uczniowie naszej szkoły.
Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy wystawę poświę-
coną dwóm pobytom Jerzego w Nienadówce: w latach oku-
pacji i w czasie nagrywania scen do filmu „With Jerzy Grotow-
ski. Nienadówka 1980”.

Przyjezdni goście mogli pooglądać materiały archiwalne
szkoły, m.in. dzienniki z lat okupacji, w których widnieje na-
zwisko Jerzego, obrazy, przed którymi modliła się cała rodzi-
na Grotowskich, pochodzące z domu rodzinnego Państwa
Ożogów.

5 listopada 2012 roku odbył się Festiwal Teatralny pt. „Źró-
dła pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor”, którego część
naukowa zgromadziła badaczy zainteresowanych twórczo-

ścią Grotowskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Po wy-
kładzie miała miejsce promocja książki „Źródła pamięci. Gro-
towski, Kantor, Szajna” pod redakcją Anny Jamrozek- Sowy.

Badacze twórczości tych trzech wielkich postaci teatru
przez kilka miesięcy przygotowywali materiał do książki.
I tym razem mieliśmy w tym swój udział. Pani Dyrektor udo-
stępniła im dzienniki z ocenami Grotowskiego, pomogła
w dotarciu do kronik ks. Bednarskiego, będących znaczą-
cym źródłem informacji na temat codziennej rzeczywistości
mieszkańców Nienadówki w latach okupacji, w tym także
rodziny Grotowskich.

Książka zawiera relację z zeszłorocznej impreza w naszej
szkole, jej autorzy pochlebnie wyrażają się o przygotowanej
w szkole wystawie, a Pani Dyrektor otrzymuje podziękowanie
za jej organizację i udostępnienie materiałów niezbędnych
do powstania publikacji.

B. Kołodziej

Dyrektor Anna Grzebyk na wyk³adzie i promocji ksi¹¿ki o Je-
rzym Grotowskim.
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„Piêknie jest byæ starszym”
– Dzieñ Seniora w Zespole Szkó³ w Trzebusce

25 listopada w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Królowej
w Trzebusce odbyło się uroczyste spotkanie Seniorów, którzy
od wielu lat odgrywają bardzo ważną rolę w naszym społe-
czeństwie. W tym dniu nie zabrakło również przedstawicieli
Urzędu Gminy i Miasta z Burmistrzem Sokołowa Młp. – pa-
nem Andrzejem Ożogiem na czele. Swoją obecnością za-
szczycili nas również: zastępca Burmistrza Bogusław Kida,
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Janina
Świerczewska, proboszcz parafii w Trzebusce ks. Władysław
Szwed, sołtys wsi Trzebuska Marian Krzyśko oraz wielu zna-
komitych gości, którym za obecność dziękujemy.

Kim jest senior? Na pierwszy „rzut oka” jest to osoba starsza,
ze wszystkimi atrybutami wieku dojrzałego: siwymi włosami,
zmarszczkami na ciele i pochyloną postawą. Pod tą powłoką
jednak, równolegle wyłania sie drugie oblicze człowieka, który
swym wiekiem reprezentuje cechy dojrzałej i odpowiedzialnej
postawy odbierania świata, przy jednoczesnym współistnieniu
w nim. Ta umiejętność jest bardzo potrzebna ludziom XXI wieku,
gdyż pozwala ujrzeć w osobach starszych swego rodzaju przy-
stań, zapewniającą spokój, harmonię i bezgraniczne zaufanie.
Każdy najmniejszy gest pomocy, wykonany w stronę Seniorów,

wyraża nasz szacunek, do ich dotychczasowych osiągnięć, któ-
re noszą na swych barkach. Ten bagaż życiowych doświad-
czeń, kontrastowych emocji: szczęścia i troski, smutku, i radości
stawia osoby w jesieni swojego życia w bardzo istotnej roli –
drogowskazów w trudnych momentach.

Licznie przybyłych gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół
– p. Edward Buczak. Następnie rozpoczęła się część arty-
styczna, w której jako pierwsi wystąpili uczniowie gimnazjum.
Przedstawienie pt. „Jadwiga – patronką uczącej się młodzie-
ży” przypomniało zasługi królowej, jak i samą jej postać. To
zaszczytne imię szkoła przyjęła w 2007 roku i po dziś dzień

ZS TRZEBUSKA
pielęgnowane, i propagowane są idee zapoczątkowane przez
patronkę. Warto również wspomnieć, iż inscenizacja została
entuzjastycznie przyjęta, o czym świadczyły gromkie brawa
uczestników. Gdy młodzież opuściła scenę, czas na zapre-
zentowanie mieli uczniowie klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej. Recytując wiersze i śpiewając piosenki, pokazali jak
bardzo kochają swoje babcie oraz swych dziadków.

W kolejnej części programu wyprzedziliśmy nawet świę-
tego Mikołaja. Losowanie wyłoniło szczęśliwców, a nagrody
(sądząc po minach i reakcjach) spodobały się zwycięzcom,
którym przy okazji gratulujemy. Tradycje i zwyczaje populary-
zowane były przez członków Koła Gospodyń Wiejskich. Lu-
dowe pieśni przeplatane nowoczesną nutą, zabawne skecze
o tematyce społecznej sprawiły, że śmialiśmy się do łez.
Z dobrej strony pokazał się także zespół „Fresh”. Dziewczęta
zaprezentowały układ, który rozruszał publiczność i pomalut-
ku, tanecznym krokiem wprowadził nas w chwile oczekiwa-
nej zabawy. Istotnym momentem było również wręczenie kwia-
tów najstarszej seniorce obecnej na sali – p. Anieli Pomykale
oraz najstarszemu seniorowi – p. Józefowi Gryglowi. Po od-
śpiewaniu tradycyjnych „Stu lat”, w głośnikach zabrzmiała
sentymentalna piosenka Krystyny Giżowskiej „Przeżyłam
z tobą tyle lat”, której słowa pozwolę sobie zacytować:

Przeżyłam z tobą tyle lat,
Choć w oczy wiał mi nieraz wiatr.
Przy tobie się nauczyłam żyć,
Przy tobie śniłam swoje sny.
Przeżyłam z tobą tyle lat
Oddałam ci swój cały świat
I chociaż wiem, jak smakują łzy,
Dziś nie żal mi przeżytych dni.

Dziś tamten dzień
Gdzieś rozpłynął się, jak dym.
Spójrz, dzieci nam już wyrosły tak.
I tylko my
Nie zmieniliśmy się nic,
I ciągle nam siebie brak.

Część oficjalną zakończyły przemówienia zaproszonych
gości, a dalsze świętowanie odbyło się już przy wspólnym sto-
le. Dodatkowo Seniorzy pokazali, że wciąż tryskają energią,
wirując w rytm muzyki wygrywanej przez zespół z Jeżowego.

Spotkanie miało charakter integracyjny, Seniorzy udowod-
nili wkład w rozwój i stabilizację naszego społeczeństwa,
a młodzież miała okazję wyważenia emocji panujących we
współczesnym świecie, przy szczególnym zwróceniu uwagi
na takie wartości jak: miłość, dobroć, szacunek i przed wszyst-
kim pokora.

Organizatorzy Dnia Seniora dziękują sponsorom za po-
moc, życzliwość i hojność oraz wszystkim osobom, które przy-
czyniły się po powstania tej wspaniałej uroczystości.

Agnieszka Szopińska
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Barwy Podkarpacia 2012

Wielki sukces

m³odych artystów

z Soko³owa
Podczas wakacji dziewczyny z kół-

ka plastycznego: Marcjanna Słonina,
Paulina Osiniak, Katarzyna Kraska, Ga-
briela Kraska (wszystkie z Sokołowa)
i Maria Cisek z Trzebosi, oraz Justyna
Krudysz (Sokołów) i Anna Cisek (Trze-
boś) – obie z Klubu Twórców Sztuki „ART-
dekor”, wykonywały prace plastyczne na
II Konkurs Malarski dla dzieci, młodzie-
ży i studentów pod nazwą „Barwy Pod-
karpacia”, ogłoszony przez Fundację
Podkarpacka Akademia Rozwoju. Ce-
lem Konkursu było przedstawienie i pro-
mocja Podkarpacia jako malowniczego
zakątka pełnego wspaniałych krajobra-
zów, architektury, nieskazitelnej przyro-
dy i kulturowej wielobarwności widzia-
nych oczami młodych artystów we
wszystkich kolorach czterech pór roku.
Każda z wymienionych wyżej dziewczyn
namalowała po jednej pracy przedsta-
wiającej ciekawe miejsce krajobrazowe
bądź architektoniczne Sokołowa i oko-
lic oraz innych miejscowości wojewódz-
twa podkarpackiego.

Przedsięwzięcie odbywało się pod
patronatem Posła na Sejm Zbigniewa
Rynasiewicza, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Wojewody Pod-
karpackiego oraz Prezydenta Miasta
Rzeszowa.

Dwanaście zwycięskich prac wybie-
rały dwie Kapituły Konkursu. W skład
pierwszej Kapituły weszli artyści i przed-
stawiciele życia publicznego, społecz-

nego i kulturalnego regionu Podkarpa-
cia oraz przedstawiciel Organizatora.
Pierwsza Kapituła Konkursu wybrała po
dwie prace malarskie z każdej z czte-
rech grup wiekowych (szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie i studen-
ci). Wśród tych ośmiu prac znalazła się
również praca Marcjanny Słoniny pt.
„Stary dom przy ulicy Wojska Polskiego
w Sokołowie Młp.” (w kategorii szkół
gimnazjalnych).

Jury przy ocenie prac malarskich
brało pod uwagę kryteria merytoryczne
(krótki opis sytuacji, zdarzenia, obiektu,
jaki przedstawia praca malarska), war-
tość artystyczną podkreślającą lokalne
walory Podkarpacia lub miejscowości
z regionu, oryginalność, pomysłowość
i wyeksponowanie atrakcyjności tury-
stycznej, kulturalnej, społecznej regio-
nu lub miejscowości oraz jakość tech-
niczną i poziom estetyczny prac.

Drugą Kapitułę Konkursu stanowili
mieszkańcy Podkarpacia, którzy odda-
jąc jeden głos na jedną pracę malarską
za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora, wybrali cztery prace – po
jednej z czterech kategorii wiekowych.
Głosowanie internetowe rozpoczęło się

27 sierpnia 2012 roku o godz. 00.01
i trwało do 3 września do godz. 23.59.
Praca Justyny pt. „Kościół parafialny
w Sokołowie Młp.” zdobyła 213 głosów
i zwyciężyła w kategorii szkół średnich.

21 września, podczas Drugiej Pod-
karpackiej Gali Młodych Artystów, która
była podsumowaniem Konkursu, auto-
rom zwycięskich prac malarskich zosta-
ły wręczone nagrody: statuetki, dyplo-
my, reprodukcje pracy malarskiej w po-
staci pocztówki okolicznościowej „Pocz-
tówka z Podkarpacia”, reprodukcje pra-
cy malarskiej w limitowanym kalenda-
rzu na 2013 rok oraz pamiątkowe na-
grody rzeczowe i słodycze.

Nagrody wręczał między innymi
poseł Zbigniew Rynasiewicz.

Laureatki Marcjanna i Justyna oraz
pozostałe uczestniczki Konkursu brały
udział, wraz z rodzicami i instruktorem
plastyki z MGOKSiR Henryką Boho,
w uroczystej Drugiej Podkarpackiej Gali
Młodych Artystów oraz w wystawie po-
konkursowej. Gala i wystawa miały miej-
sce w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. Marcjanna i Justyna, wraz
z pozostałymi laureatami Konkursu, ode-
brały na scenie nagrody i dyplomy. Ju-

Stary dom przy ulicy Wojska Polskiego
w Soko³owie M³p.

Koœció³ parafialny w Soko³owie M³p.

Marcjanna i Justyna odbieraj¹ statuetki i nagrody.
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styna udzieliła wywiadu do Polskiego
Radia Rzeszów, który to wywiad został
wyemitowany na antenie PRRz w sobo-
tę 22 września po godzinie jedenastej.
Reprodukcje zwycięskich prac zostały
wydrukowane w dodatku kulturalnym
wydania weekendowego Gazety Co-
dziennej Nowiny, a pamiątkowe zdjęcie
laureatów i artykuł o Konkursie i Gali
ukazały się w poniedziałkowym (24
września) wydaniu GCN.

Wszyscy pozostali uczestnicy Kon-
kursu otrzymali wyróżnienia w postaci
pamiątkowych upominków rzeczowych
i słodyczy.

Dla uczestników i zaproszonych go-
ści Gali przygotowany został obfity stół
z przekąskami, słodyczami i napoja-
mi.

W Rynku rzeszowskim, przy Ratuszu,
w październiku i listopadzie można było

oglądać wystawę reprodukcji zwycię-
skich prac malarskich „Barwy Podkar-
pacia” w postaci wielkoformatowych
plakatów.

„Pocztówki z Podkarpacia” były dys-
trybuowane przez regionalne oddziały
Poczty Polskiej w województwie podkar-
packim z zaznaczeniem imienia i nazwi-
ska autora, wieku oraz placówki oświato-
wej, do której autor uczęszcza. Pocztówki
okolicznościowe zostały również wysła-
ne do prezydentów wszystkich krajów Unii
Europejskiej oraz czołowych reprezentan-
tów sfery publicznej, społecznej, kultural-
nej i gospodarczej w Polsce i za granicą.

Obecnie Fundacja Podkarpacka Aka-
demia Rozwoju przygotowuje się do uru-
chomienia aukcji internetowej prac nama-
lowanych przez uczestników Konkursu.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony bę-
dzie na cele społeczne oraz organizację
III Konkursu Malarskiego w 2013 roku pod
hasłem „Szlakiem Podkarpacia”.

(mgoksir)
Fot. H. Boho

GLINOLEPY 2012

Podsumowanie

W sobotę 6 października 2012 roku odbyły się w MGOKSiR
XI Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie „Glinolepy 2012” im.
Leszka Walickiego. Warsztaty współorganizowali Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Patronat nad
imprezą objął Starosta Rzeszowski, Józef Jodłowski.

Był to pierwszy etap Warsztatów (pisaliśmy o nim w po-
przednim numerze KS).

Następny, finałowy – otwarcie wystawy pokonkursowej
i wręczenie laureatom nagród i dyplomów – miał miejsce
21 listopada 2012 roku. O godzinie jedenastej w sali klubowej
MGOKSiR zebrali się prawie wszyscy uczestnicy październi-
kowych Warsztatów wraz z opiekunami, członkowie Jury, or-
ganizatorzy, zaproszeni goście. Po powitaniu, otwarciu wysta-
wy pokonkursowej i odczytaniu protokołu z obrad Komisji Arty-
stycznej, w skład której weszli – przewodnicząca Jury, Joanna
Boćkowska-Cisek, artysta plastyk; członkowie: dr Bartosz Wa-
licki, prezes TMZS i Helena Woźniak z sokołowskiego Klubu
Twórców Sztuki „ART-dekor”, nastąpił uroczysty moment wrę-
czenia laureatom konkursu nagród rzeczowych i dyplomów.

Dyrektor MGOKSiR Jacek Piekie³ek wita laureatów, opiekunów
i zaproszonych goœci oraz otwiera wystawê pokonkursow¹.

Komisja oceniła 39 prac – dekoracyjnych lampionów – wy-
konanych przez 36 uczestników XI Powiatowych Warsztatów
Rzeźbiarskich „GLINOLEPY 2012” i wytypowała do nagród
i wyróżnień 37 prac 36 autorów. W I kategorii wiekowej – szkoły
podstawowe – przyznano 10 nagród i 8 wyróżnień:
Nagrody:
Jagoda Kiełb l.12, SP Sokołów Młp. – I NAGRODA
Dominik Ożóg l.12, ZS nr 2 Nienadówka – II NAGRODA

Zwyciê¿czynie Konkursu – Justyna i Mar-
cjanna – na wystawie pokonkursowej.

Nagrodzeni laureaci na scenie rzeszowskiego WDK Grupa soko³owskich uczestniczek Konkursu.
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Paulina Świątoniowska l.12, SP nr 2 Trzeboś – II NAGRODA
Klaudia Cisek l.12, SP nr 2 Trzeboś – II NAGRODA
Magdalena Pokrzywa l.12, SP nr 2 Trzeboś – II NAGRODA
Barbara Dec lat 12, Świetlica Wiejska Turza – III NAGRODA
Izabela Nowak l.12, ZS nr 2 Nienadówka – III NAGRODA
Katarzyna Kraska l.12, MGOKSiR Sokołów Młp. – III NAGRODA
Weronika Piersiak l.12, ZS Górno – III NAGRODA
Zuzanna Smolak l.12, ZS Górno – III NAGRODA
Wyróżnienia:
Karolina Nowak l.12, ZS nr 2 Nienadówka
Joanna Krasoń l.12, ZS Górno
Martyna Guzik l.10, SP Sokołów Młp.
Aleksandra Boguń l.12, Świetlica Wiejska Turza
Marta Nykiel l.12, MGOKSiR Sokołów Młp.
Dawid Cisek l.10, Świetlica Wiejska Trzeboś
Martyna Puzio l.11, Świetlica Wiejska Trzeboś
Marta Puzio l.11, Świetlica Wiejska Trzeboś

W II kategorii wiekowej – gimnazja – również przyznano
10 nagród i 8 wyróżnień.
Nagrody:
Monika Kwolek l.15, PG Sokołów Młp. – I NAGRODA (za dwie
prace)
Marcjanna Słonina l.13, MGOKSiR Sokołów Młp. – I NAGRO-
DA
Agata Kania l.14, ZS nr 1 Nienadówka – I NAGRODA
Paweł Dec l.13, Świetlica Wiejska Turza – II NAGRODA
Alina Szczygieł l.14, ZS nr 1 Nienadówka – II NAGRODA
Magdalena Krasoń l.15, ZS Górno  – II NAGRODA
Patrycja Zdeb l.14, ZS Górno – III NAGRODA
Kinga Puzio l.14, Świetlica Wiejska Trzeboś – III NAGRODA
Ewa Pokrzywa l.15, PG Sokołów Młp. – III NAGRODA
Andżelika Ożóg l.14, ZS Trzebuska – III NAGRODA
Wyróżnienia:

Sabina Szczygieł l.14, ZS Trzebuska
Klaudia Kicińska l.14, ZS Trzebuska
Małgorzata Mełech l.14, ZS nr 1 Nienadówka
Kinga Kołodziej l.14, ZS Górno

Katarzyna Krudysz l.13, PG Sokołów Młp.
Tomasz Chorzępa l.13, Świetlica Wiejska Turza
Dominik Boguń l. 13, Świetlica Wiejska Turza
Maria Cisek l.15, Świetlica Wiejska Trzeboś

Komisja stwierdziła, że prezentowane na wystawie prace
są na bardzo dobrym poziomie artystycznym. Uczestnicy wy-
kazali się pomysłowością i umiejętnością stosowania ażuru
i reliefu jako technik zdobniczych. Lampiony w większości pre-
zentują interesujące i przemyślane wzornictwo, niekiedy z dużą
dbałością o szczegóły. Zdarzały się też prace mniej staranne,
przesadnie ażurowe i niedopracowane pod względem plastycz-
nym. Każda z wykonanych prac zasługuje na uwagę odbiorcy.

Dyplomy-podziękowania otrzymali opiekunowie młodych
rzeźbiarzy oraz członkowie Jury.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału
w XI Warsztatach Rzeźbiarskich „GLINOLEPY 2012”. Gratulu-
jemy nagrodzonym i wyróżnionym. Życzymy dalszej wytrwało-
ści, dziecięcej pasji i swobody tworzenia.

Dziękujemy również Panu Józefowi Jodłowskiemu, Staro-
ście Rzeszowskiemu, za ufundowanie nagród rzeczowych dla
laureatów konkursu.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wernisażu pozowali
do pamiątkowej fotografii, częstowali się słodyczami i napoja-
mi przygotowanymi przez MGOKSiR i zwiedzali wystawę, któ-
ra trwać będzie do 20 grudnia 2012 roku.

(mgoksir)

Jagoda Kie³b odbiera dyplom i nagrody.

Uczestnicy wystawy pokonkursowej.

Dyplom i nagrody odbiera Monika Kwolek.

Zwiedzanie wystawy pokonkursowej.

Fot. H. Boho
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Fina³ Konkursu

„Literatura i Dzieci”

Plastyka

8 listopada 2012 roku w MGOKSiR
odbyły się eliminacje międzypowiatowe
do Podkarpackiego Konkursu „Literatu-
ra i Dzieci”. W tym roku hasłem przewod-
nim Konkursu były KRAJOBRAZY. Na
scenie sokołowskiego Ośrodka Kultury
miały miejsce przesłuchania konkurso-
we prezentujące twórczość znaczących
i wybitnych autorów, którzy w swoich
utworach poruszają tematykę krajobra-
zu. Dzieci szkół podstawowych repre-
zentujących gminy Cmolas, Krasne, Ra-
niżów i Sokołów Młp. z powiatów kolbu-
szowskiego i rzeszowskiego występowa-
ły w trzech kategoriach interpretacji: re-
cytacjach, piosenkach i inscenizacjach.

Do MGOKSiR wpłynęły również 72
prace plastyczne z 12 placówek oświa-
towo-kulturalnych tych dwóch powiatów:
SP w Przyłęku, SP w Hucisku, SP w Sie-
dlance, SP w Hucinie, SP w Weryni, SP
nr 2 w Trzebosi, SP w Wólce Sokołow-
skiej, SP w Trzebusce, SP nr 1 w Niena-
dówce, GOK w Majdanie Królewskim,
Świetlicy Wiejskiej w Turzy i MGOKSiR
w Sokołowie. Jury w składzie: Joanna
Boćkowska-Cisek, Helena Woźniak
i Henryka Boho, wytypowało do Finału
Wojewódzkiego 18 prac następujących
autorów:
I kat. wiekowa (kl. I-III)
- Hubert Prucnal, SP nr 2 w Trzebosi –
„Jesień w górach” (Małgorzata Wojcie-
chowicz)
- Eliza Rząsa, GOK w Majdanie Królew-
skim – „Na łące” (Jacek Daniluk)
- Agata Marut, SP w Hadykówce – „Ogró-
dek” (Maria Konopnicka)
- Dawid Chorzępa, SP w Trzebusce –
„O Janku Wędrowniczku” (Maria Konop-
nicka)
- Wioletta Bieńko, SP w Trzebusce –

„Jesieñ w górach” – rys. Agnieszki Olechowskiej.

Wyró¿nione (od lewej) Karolina i Agnieszka – na
wernisa¿u w Rzeszowie.

„W ogrodzie” (Maria Konopnicka)
- Karolina Matuła, MGOKSiR w Sokoło-
wie – „Jesień w górach” (Małgorzata
Wojciechowicz)
- Magdalena Matuła, MGOKSiR w Soko-
łowie – „Jesień w górach” (Małgorzata
Wojciechowicz)
- Agnieszka Olechowska, MGOKSiR
w Sokołowie – „Jesień w górach” (Mał-
gorzata Wojciechowicz)
- Martyna Suszek, SP w Trzebusce – „Jak
Wisła szła do morza” (Maria Konopnic-
ka)
- Martyna Drapała, SP nr 1 w Nienadów-
ce – „Wrzesień” (Ewa Szelburg-Zarem-
bina)
II kat. wiekowa (kl. IV-VI)
- Marcelina Ozga, SP w Porębach
Dymarskich – „Pokochaj jesień”
(Tadeusz Karasiewicz)
- Weronika Dec, SP nr 2 w Trzebosi
– „Wiosna idzie” (Ewa Szelburg-
Zarembina)
- Aleksandra Boguń, Świetlica Wiej-
ska w Turzy – „Pan Tadeusz”
(Adam Mickiewicz)
- Barbara Dec, Świetlica Wiejska
w Turzy – „Pan Tadeusz” (Adam
Mickiewicz)
- Alicja Maziarz, Świetlica Wiejska
w Turzy – „Jesień” (Dorota Gellner)
- Anita Róg, SP w Porębach Dymar-
skich – „Na jeziorze” (Maria Konop-
nicka)
- Kornelia Siwiec, GOK w Majda-
nie Królewskim – „Co słonko wi-
działo” (Maria Konopnicka)
- Agnieszka Kosiorowska, GOK
w Majdanie Królewskim – „W ogro-
dzie” (Maria Konopnicka)

Dwie prace dzieci z kółka pla-
stycznego z MGOKSiR zostały wy-
różnione w Rzeszowie. Są to pra-
ce Karoliny Matuły (lat 7) i Agniesz-
ki Olechowskiej (lat 9). Dziewczynki na-
malowały pastelami ilustracje do wier-
sza „Jesień w górach” Małgorzaty Woj-
ciechowicz.

12 grudnia w Wojewódzkim Domu

Kultury w Rzeszowie odbyła się Uroczy-
sta Gala – Finał Konkursu „Literatura
i Dzieci”. Na scenie wystąpili laureaci –
zdobywcy pierwszych miejsc – elimina-
cji rejonowych z całego województwa
podkarpackiego, a w Galerii WDK miało
miejsce otwarcie wystawy pokonkurso-
wej i wręczenie dzieciom dyplomów i na-
gród rzeczowych ufundowanych przez
dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie. Karolinka i Agnieszka ode-
brały z rąk dyrektora WDK Marka Ja-
strzębskiego dyplomy i nagrody, zwiedzi-
ły wystawę oraz wzięły udział w Gali,
oglądając na scenie nagrodzone recy-
tacje, piosenki i inscenizacje. W klubie

„Turkus” przygotowano dla wszystkich
uczestników – dzieci, rodziców, instruk-
torów i nauczycieli – słodki poczęstunek
i napoje.

(mgoksir)

„Jesieñ w górach” – rys. Karoliny Matu³y.

Fot. H. Boho
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Fina³ Konkursu

„Literatura i Dzieci”

Krajobrazy

Kolejny ju¿ rok Miejsko-Gminny Oœro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³o-
wie M³p. przy wspó³pracy z Wojewódz-
kim Domem Kultury w Rzeszowie zorga-
nizowa³ eliminacje rejonowe Konkursu
Literatura i Dzieci pt. „Krajobrazy” pod
Patronatem Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego.

8 listopada br. sala widowiskowa tut.
Ośrodka zapełniła się uczestnikami Kon-
kursu, którzy przybyli ze swoimi opieku-
nami z gmin: Raniżów, Niwiska, Cmo-
las, Krasne oraz So-
kołów Młp. Repre-
zentowali: Szkołę
Podstawową w Ko-
sowach, Szkołę
Podstawową w Sie-
dlance, Szkołę Pod-
stawową nr 2 i nr 3
w Trzebosi, Szkołę
Podstawową nr 2
w Górnie, Zespół
Szkół w Trzebosi,
Zespół Szkół w Górnie oraz Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Cmolasie,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Raniżowie i Gminny Ośrodek Kultury
i Bibliotek w Krasnem.

W sumie w Konkursie zaprezento-
wało się 83 uczestników reprezentują-
cych powiat kolbuszowski i rzeszowski.
Prezentacje oceniono w dwóch kate-
goriach wiekowych: kl. I – III, kl. IV – VI
Szkoły Podstawowe oraz w trzech ka-
tegoriach interpretacji: recytacja, pio-
senka i inscenizacja. W I kategorii wie-
kowej oceniono 13 recytacji i 5 piose-
nek; w kat. II oceniono 14 recytacji,
5 piosenek i 2 inscenizacje. Jury pra-
cowało w składzie: Przewodnicząca –
Pani Irena Łobos – główny instruktor
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie, Pani Anna Wójcikiewicz – mu-
zykolog, Prezes Fundacji Wspierania
Edukacji Artystycznej w Sokołowie
Młp., Pani Monika Witalec – nauczyciel
w Niepaństwowej Szkole Muzycznej
I st. w Sokołowie Młp.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszyst-
kich uczestników Konkursu Jury oceni-
ło prezentacje następująco:

I KAT. WIEKOWA (KL. I – III)
Recytacje

Nominacje otrzymali:
- Izabela Kunysz z Gminnego Ośrodka
Kultury w Krasnem
- Kacper Plizga z Zespołu Szkół w Trze-
bosi
Wyróżnienie otrzymali:

- Jakub Parys ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowach Baranowskich (Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Cmolasie)
- Patrycja Karkut ze Szkoły Podstawo-

wej w Hadykówce (Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie)
- Beata Cisek ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzebosi
- Izabela Piersiak ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebosi

Piosenki
Nominacje otrzymali:
- Oliwia Urban ze Szkoły Podstawowej
w Cmolasie (Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie)
Wyróżnienie otrzymali:
- TRIO ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Górnie

II KAT. WIEKOWA (KL. IV – VI)
Recytacje

Nominacje otrzymali:
- Krzysztof Magda ze Szkoły Podstawo-
wej w Cmolasie (Samorządowy Ośro-

dek Kultury w Cmolasie)
- Justyna Magda ze Szkoły Podstawo-
wej w Cmolasie (Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie)
- Monika Dziedzic ze Szkoły Podstawo-
wej w Porębach Dymarskich (Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Cmolasie)
Wyróżnienie otrzymali:
- Dominika Jodłowska z Zespołu Szkół
w Trzebosi
- Weronika Drozd z Zespołu Szkół w Trze-
bosi

Piosenki
Nominacje otrzymali:
- Klaudia Piechota ze Szkoły Podstawo-
wej w Kosowach
- grupa 6 osób z Zespołu Szkół w Górnie
Wyróżnienie otrzymali:
- Natalia Urban ze Szkoły Podstawowej
w Cmolasie (Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie)

Inscenizacja
Wyróżnienie otrzy-
mali:
- grupa ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Trze-
bosi
- grupa ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Trze-
bosi.

Wszystkie osoby
nominowane otrzyma-
ły dyplomy oraz na-
grody, a osoby wyróż-
nione – dyplomy. Na-
grody zostały ufundo-
wane przez Dyrekcję
Wojewódzkiego Do-
mu Kultury w Rzeszo-

wie. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie zapew-
nił wszystkim uczestnikom i opiekunom
gorący posiłek i napoje.

Wszystkie osoby nominowane wzię-
ły udział w Finale Konkursu Literatura
i Dzieci, który odbył się w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie w dniu
3 i 4 grudnia 2012 r.

Uroczysta Gala Laureatów połączo-
na z wernisażem wystawy prac plastycz-
nych odbyła się 12 grudnia 2012 r.

Agata Dec
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Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego ...

ks. Jan Twardowski

Ten wiersz i wiele innych można było usłyszeć na elimina-
cjach rejonowych XXII Podkarpackiego Konkurs Poezji Reli-
gijnej pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, który odbył
się 29 listopada 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Młodzież i osoby dorosłe

biorące udział w Konkursie przybyły z powiatów: stalowowol-
skiego, niżańskiego i rzeszowskiego reprezentując: Regio-
nalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogól-
nokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sokołowie Młp., Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Stalo-
wej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 króla Jana
III Sobieskiego w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcące
w Rudniku nad Sanem, Liceum Ogólnokształcące w Kamie-
niu oraz MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Tegoroczny skład Jury wyglądał następująco: przewodni-
cząca – Irena Łobos główny instruktor w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, Wioletta Czapka – instruktor Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp., ks. Paweł
Ciba – wikariusz parafii Sokołów Młp.

Jury po wysłuchaniu 6 prezentacji w kategorii recytacje,
9 w kategorii poezja śpiewana, 1 monodramu (młodzież szkół
średnich) oraz 1 poezji śpiewanej (kategorii dorośli) – postano-
wiło przyznać nagrody i wyróżnienia w sposób następujący:

I kat. – młodzież szkół średnich
Recytacja
Nominacje – nie przyznano
Wyróżnienie – Monika Krawiec z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Stalowej Woli oraz Anna Rębisz z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sokołowie Młp.
Poezja śpiewana
Nominacje – Izabela Potocka z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sokołowie Młp. oraz Beata Kołodziej z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sokołowie Młp.

II kat. – dorośli
Poezja śpiewana
Nominacje – Sylwia Tabaka z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Osoby nominowane wezmą udział w Finale Wojewódzkim,
który odbędzie się 14 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Sędziszowie Młp. Wyróżnieni i nominowani otrzymali

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. zapewnił gorący posi-
łek i gorące napoje dla wszystkich uczestników oraz opiekunów.

Agata Dec

4 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbył się III Międzypowiatowy
Konkurs Wiedzy o UE. Z prawa startu skorzystało 8 drużyn
(reprezentując jednocześnie powiat rzeszowski i kolbuszow-
ski). Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części
teoretycznej drużyny rozwiązywały test dotyczący historii i funk-
cjonowania UE. Drugi etap miał formę turnieju, czyli na zada-
ne pytanie drużyny odpowiadały z przysłowiowego marszu.
Zadania postawione przed uczestnikami były różnorodne.
Drużyny musiały wykazać się znajomością hymnów narodo-
wych, jednostek monetarnych, zabytków państw wchodzą-
cych w skład UE. Po dwugodzinnej rywalizacji zwycięsko
wyszła drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce (pow. rze-
szowski), drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Tyczynie (pow.
rzeszowski), trzecie Gminne Gimnazjum w Raniżowie (pow.
kolbuszowski). Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc dodatkowo książ-
ki. Uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami otrzymali rów-
nież drobny poczęstunek. Organizatorem III Międzypowiato-
wego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida

III Miêdzypowiatowy Konkurs
Wiedzy o Unii Europejskiej

pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego
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W dniu 28 listopada 2012 roku odbył się V Międzypowia-
towy Festiwal Muzyki Elektronicznej zorganizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko-
łowie Małopolskim we współpracy z Fundacją Wspierania
Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim i Niepań-
stwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Sokołowie Małopolskim.
Przesłuchania konkursowe odbywały się na Sali Widowisko-
wej MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim.

Festiwal Muzyki Elektronicznej ma formułę konkursu,
w którym biorą udział uczniowie szkół muzycznych, ognisk
muzycznych i innych placówek kulturalnych. Uczestnicy pre-
zentują po dwa utwory grane na klawiszowych instrumentach

elektronicznych popularnie nazywanych
„keyboard”.

Do konkursu zgłoszonych zostało
12 prezentacji, w tym 11 prezentacji solo
i 1 prezentacja zespołowa. W konkursie
wzięło udział łącznie 14 uczestników. Re-
prezentowali oni szkoły i placówki z miej-
scowości: Sokołów Małopolski, Pruchnik,
Jarosław i Leżajsk. Sokołowską szkołę
muzyczną reprezentowało 7 uczniów.
Wzięli oni udział w trzech kategoriach wie-
kowych – prezentacje solistów. Ku naszej
satysfakcji kilku z nich zostało laureata-
mi. Występujących oceniała komisja kon-
kursowa, która pracowała w składzie:
Anna Wójcikiewicz (Prezes Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej) – prze-
wodnicząca, Agnieszka Winiarska (Nie-
państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
w Sokołowie Małopolskim), Krzysztof Bury
(Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Pruchniku) i Jadwiga Okopska (Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku).

Wyniki przesłuchań konkursowych
Kategoria I
I miejsce Mikołaj Wańkowicz
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
II miejsce Krzysztof Kościółek
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.
II miejsce Joanna Jamrozik
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku

Kategoria II
I miejsce Mateusz Rzeszutek
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.
II miejsce Łukasz Kołodziej
Szkoła Podstawowa w Zielonce
Wyróżnienie Wiktoria Marut
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.
Wyróżnienie Kamila Kowalska
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.
Kategoria III
II miejsce Bartłomiej Zygmunt
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

III miejsce Paulina Stelczyk
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. – filia Jarosław
Kategoria IV
I miejsce Trio: Alicja Ożóg, Magdalena Kida, Aleksandra
Radomska
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Młp.

Organizatorzy składają podziękowanie Staroście Rze-
szowskiemu za przyjęcie patronatu nad festiwalem i wspar-
cie finansowe imprezy.

Grzegorz Wójcikiewicz

V Międzypowiatowy Festiwal Muzyki Elektronicznej
– Sokołów Małopolski 2012
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Po raz trzynasty w Sokołowie Mało-
polskim spotkali się młodzi pasjonaci
muzyki. Przez scenę przewinęło się
110 uczniów, w tym 77 solistów i 8 ze-
społów.

Tak jak w poprzednim roku przesłu-
chania prowadzone były przez dwa dni.
I tak w piątek 7 grudnia 2012 roku na
scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Ma-
łopolskim prezentowały się zespoły
z kategorii piątej – obejmującej uczest-
ników w wieku od 12 do 18 lat. W tym
samym dniu soliści z sekcji fortepianu

brali udział w przesłuchaniach konkur-
sowych, które ze względów techniczno-
organizacyjnych odbywały się w Auli
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Le-
żajsku.

Następnego dnia pojawili się na sce-
nie MGOKSiR w Sokołowie Młp. młodzi
artyści w wieku od 6 do 18 roku życia –
kategorie solo z pozostałych sekcji in-
strumentalnych i wokaliści.

W sobotę odbywały się także prze-
słuchania zespołów o dowolnych skła-
dach i dowolnym charakterze muzyki
z najmłodszej grupy wiekowej obejmu-
jącej uczestników w wieku od 6 do 11 lat.

Konkurs obejmował prezentacje so-
listów i zespołów w pięciu kategoriach.
Najmłodsi w wieku od 6 do 9 roku życia
mogli zagrać lub zaśpiewać w kategorii
pierwszej. Druga obejmowała występy
uczestników w wieku od 10 do 12 roku
życia, a trzecia młodzież od 13 roku
życia wzwyż.

Kategorie obejmowały także pre-
zentacje zespołowe niezależnie od skła-
du; kategoria czwarta to wykonawcy
z przedszkoli i szkół podstawowych,
a piąta gimnazjaliści i licealiści.

Regulamin prezentacji zobowiązy-

wał do wykonania dwóch dowolnych
utworów kontrastujących względem sie-
bie pod względem charakteru lub stylu.
Po raz pierwszy w tym roku oddzielone
zostały prezentacje pianistów jako osob-
na grupa. Główna przyczyna tkwiła
w możliwości udostępnienia uczestni-
kom wysokiej klasy fortepianu, który uży-
czyła organizatorom Państwowa Szko-
ła Muzyczna I st. w Leżajsku.

Na konkursie pojawili się przedsta-
wiciele 16 szkół i innych instytucji. Wy-
stąpili wykonawcy z Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku, Państwowej

Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej,
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Pruchniku, Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Rzeszowie, Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaro-
sławiu, Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Leżajsku, Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Ma-
łopolskim, Szkoły Muzycznej I st. w Dyd-
ni, Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie
Małopolskim, Szkoły Podstawowej
w Adamówce, Szkoły Podstawowej
w Nowej Sarzynie, Szkoły Podstawowej
w Rudzie Łańcuckiej, Świata Muzyki
z Nowej Sarzyny, Szkoły Podstawowej
w Jelnej, Społecznego Ogniska Mu-
zycznego nr 3 w Rzeszowie i Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
kołowie Małopolskim.

XIII Międzypowiatowy Konkurs Kul-
tury Muzycznej w Sokołowie Małopol-
skim odbywał się pod honorowym pa-
tronatem Starosty Rzeszowskiego
w dniach 7 i 8 grudnia 2012 roku.

Przesłuchania uczestników miały
miejsce w sali widowiskowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim –
będącego głównym organizatorem

i w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Leżajsku, która udostępniła orga-
nizatorom salę koncertową wyposażoną
w wysokiej klasy fortepian marki „Irmler”.

Przy organizacji przedsięwzięcia
brały również udział Fundacja Wspie-
rania Edukacji Artystycznej w Sokoło-
wie Małopolskim i Niepaństwowa Szko-
ła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Mało-
polskim.

Przesłuchania pierwszego dnia roz-
poczęły się o godzinie 9.00 rano. Kon-
kurs otwarł uroczyście pan Jacek Pie-
kiełek – dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim.

Przesłuchania poprowadziła pani
Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
kołowie Małopolskim. Występujących
oceniała Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Anna Wójcikiewicz – Prezes Fun-
dacji Wspierania Edukacji Artystycznej
– przewodniczący Komisji Konkursowej,
Marta Woś-Karczmarz – nauczyciel NSM
I i II st. w Sokołowie Małopolskim, Moni-
ka Witalec – nauczyciel NSM I st. w So-
kołowie Małopolskim, Barbara Przybyło
– nauczyciel PSM I st. w Kolbuszowej,
Agnieszka Winiarska – nauczyciel NSM
I st. w Sokołowie Małopolskim, Damian
Malec – nauczyciel NSM I st. w Sokoło-
wie Małopolskim i Wojciech Front – na-
uczyciel NSM I i II st. w Sokołowie Mało-
polskim. Uczestnicy byli oceniani w ra-
mach kategorii wiekowych z uwzględ-
nieniem grup obejmujących osobno

uczniów szkół muzycznych i osobno
amatorów. Wszystkie przesłuchania za-
kończyły się w sobotę 8 grudnia 2012
roku o godzinie 15.00.

Ogłoszenie wyników połączone
z koncertem na podsumowanie XIII Mię-

XIII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej

Komisja Konkursowa

Mateusz Rzeszutek – NSM I st. w Soko³o-
wie M³p.
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dzypowiatowego Konkursu Kultury Mu-
zycznej w Sokołowie Małopolskim od-
było się w tym samym dniu o godzinie
17.00. Na uroczystym koncercie wystą-
pili zdobywcy pierwszych miejsc z po-
szczególnych kategorii: Anna Banaś –

uczennica Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Leżajsku w klasie fortepianu
Wiesławy Drabik, Patrycja Leniart –
uczennica Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Leżajsku w klasie skrzypiec
Danuty Wołoszyn, Grzegorz Osowski –
podopieczny Fundacji Wspierania Edu-
kacji Artystycznej w Sokołowie Małopol-
skim w klasie akordeonu Stanisława
Jaworskiego, Julia Łyczko – uczennica
Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Ma-
łopolskim w klasie fortepianu Agnieszki
Zaborniak, Paulina Pawłowicz – pod-
opieczna Fundacji Wspierania Eduka-
cji Artystycznej w Sokołowie Małopol-
skim w klasie fortepianu Grzegorz Wój-
cikiewicza, zespół Promyczki – Szkoła
Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie
w Nowej Sarzynie i Zespół wokalny
w składzie: Anita Pecyna, Karolina Bzdy-
ra, Małgorzata Trestka. Koncert laure-
atów poprowadziła Anna Wójcikiewicz
(Fundacja Wspierania Edukacji Arty-
stycznej), uczestnikom akompaniował
Grzegorz Wójcikiewicz (NSM I i II st.
w Sokołowie Małopolskim), akustykę
przygotował i zadbał o nagłośnienie
Kamil Cisek.

Wyniki przesłuchań konkursowych
na podstawie protokołu Komisji Kon-
kursowej z dnia 8 grudnia 2012 roku.

Kategoria I – soliści
• I miejsce – Damian Kania (PSM I st.
w Leżajsku)
• II miejsce – Mikołaj Wańkowicz (NSM
I st. w Pruchniku)
• III miejsce – Oliwia Serafin (NSM I st.
w Pruchniku)
• Wyróżnienie – Jan Malawski (SM
I st. w Dydni)

Kategoria I – sekcja fortepianu
• I miejsce – Anna Banaś (PSM I st.
w Leżajsku)
• II miejsce – Martyna Burek (PSM I st.

w Leżajsku)
• III miejsce – Magdalena Pustkowska
(NSM I st. w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Emiliana Kwiatek
(PSM I st. w Leżajsku)

Kategoria II – soliści
• I miejsce – Patrycja Leniart (PSM I st.
w Leżajsku)
• II miejsce – Dominik Tudryn (SP
w Nowej Sarzynie)
• III miejsce – Paulina Szczęch (PSM
I st. w Leżajsku)
• Wyróżnienie – Konrad Kierepka (SP
w Adamówce)
• Wyróżnienie – Anna Klocek (PSM
I st. w Leżajsku)
• Wyróżnienie – Mateusz Rzeszutek
(NSM I st. w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Konrad Sadlej (SP
w Adamówce)
• Wyróżnienie – Anna Czerwonka
(NSM I st. w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Paulina Kulig (SM
I stopnia w Głogowie Młp.)

• Wyróżnienie – Adrian Olejarz (NSM
I st. w Pruchniku)
• Wyróżnienie – Adrian Ożóg (NSM
I st. w Sokołowie Młp.)

Kategoria II – sekcja fortepianu
• I miejsce – Julia Łyczko (SM I stop-
nia w Głogowie Młp.)
• II miejsce – Bartłomiej Szabat (NSM
I st. w Sokołowie Młp.)
• III miejsce – Karolina Bandura (NSM
I st. w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Maciej Koń (PSM I st.
w Kolbuszowej)
• Wyróżnienie – Dominika Kamler (SM
I stopnia w Głogowie Młp.)
• Wyróżnienie – Maryla Leszczak
(PSM I st. w Leżajsku)
• Wyróżnienie – Jakub Rogowski
(PSM I st. w Leżajsku)

Kategoria III – soliści
• I miejsce – Grzegorz Osowski (FWEA
w Sokołowie Młp.)
• II miejsce – Magdalena Kuraś (PSM
I st. w Leżajsku)
• III miejsce – Damian Ćwikła (FWEA
w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Paweł Miazga (NSM
I st. w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Dominika Baj (FWEA
w Sokołowie Młp.)
• Wyróżnienie – Bartłomiej Zygmunt
(NSM I st. w Leżajsku)
• Wyróżnienie – Alicja Ożóg (NSM I st.
w Sokołowie Młp.)

Kategoria III – sekcja fortepianu
• I miejsce – Paulina Pawłowicz
(FWEA w Sokołowie Młp.)
• II miejsce – Mirosław Magda (PSM
I st. w Kolbuszowej)
• III miejsce – Sławomir Juszczak
(NSM I st. – filia Jarosław)
• III miejsce – Angelika Tarnowska
(PSM I st. w Kolbuszowej)

Kategoria IV – zespoły
• I miejsce – Promyczki (SP w Nowej
Sarzynie)
• Wyróżnienie – Muzykoludki (Świat
muzyki – Nowa Sarzyna)
• Wyróżnienie – Wesołe nutki (SP
w Nowej Sarzynie)

Kategoria V – zespoły
• I miejsce – Zespół wokalny: Anita
Pecyna, Karolina Bzdyra, Małgorzata
Treska (ZSL w Leżajsku)
• II miejsce – Trio klarnetowe: Agniesz-
ka Rydzik, Kinga Baran, Kajetan Walaw-
ski (PSM I st. w Leżajsku).

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor NSM I i II st.

w Sokołowie Młp.

Nagrodê odbiera Paulina Paw³owicz

Maciej Budziñski – NSM I st. w Pruchniku.
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Popis
Niepaństwowej

Szkoły Muzycznej
I st. w Sokołowie

Małopolskim
Nauka w szkole muzycznej to nie tyl-

ko lekcja gry z nauczycielem instrumentu,
to także wiele innych elementów wpływa-
jących na rozwój młodego artysty. Poza
indywidualnymi lekcjami instrumentu
uczniowie uczęszczają na grupowe zaję-
cia kształcenia słuchu, rytmiki, zespołów
i chóru. Bardzo ważnym elementem – nie-
zbędnym wręcz w wychowaniu młodego
muzyka – jest udział w występach dla pu-
bliczności. Dla uczniów sokołowskich
szkół muzycznych jest on obowiązkowy –
co wynika wprost z wymogów programo-
wych realizowanych przez szkołę.

Młodsi uczniowie z Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Mało-
polskim wzięli udział w Popisie Szkolnym,
który odbył się 28 listopada 2012 roku
w godzinach wieczornych na Sali Wido-
wiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim. Zagrali na nim przedstawi-
ciele sekcji fortepianu, fletu, skrzypiec, gi-
tary, akordeonu i klawiszowych instrumen-
tów elektronicznych. Popis miał charakter
koncertu a zarazem warsztatów artystycz-
nych. Młodzi artyści z sokołowskiej szkoły
muzycznej prezentowali wzajemnie przed
sobą i rodzicami wybrane utwory z prze-
pracowywanego na lekcjach repertuaru.
Dzięki takiej formie mogli zarówno poka-
zać poczynione w ramach nauki postępy
jak i posłuchać kolegów i koleżanek.

Scenariusz popisu został przygoto-
wany przez dyrektora szkoły Grzegorz
Wójcikiewicza. Wzięło w nim udział
43 uczniów ze szkoły muzycznej I stop-
nia. Instrumentalistom z sekcji skrzypiec
i fletu akompaniował Grzegorz Wójcikie-
wicz. Do występu swoich uczniów przy-
gotowali: Anna Wójcikiewicz (klawiszo-
we instrumenty elektroniczne, fortepian),
Marta Woś-Karczmarz (fortepian),
Agnieszka Winiarska (klawiszowe in-
strumenty elektroniczne, flet), Danuta
Wołoszyn (skrzypce), Damian Malec (gi-
tara) i Grzegorz Wójcikiewicz (fortepian,
akordeon). Koncert poprowadziła Kami-
la Piękoś – uczennica NSM I st. w Soko-
łowie Małopolskim. Nagłośnienie przy-
gotował Sławomir Osiniak z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Grzegorz Wójcikiewicz

Fot. Natalia Sadowy

Justyna Iskra Anna Radomska i Natalia Nizio³

Emila Wróbel Grzegorz Wójcikiewicz i Karolina Krzanowska

Anna Czerwonka      Micha³ Durak

Aleksandra Gwiazdowska           Kamila Piêkoœ
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Podsumowanie wspó³zawodnictwa sportowego
dzieci i m³odzie¿y za rok szkolny 2011/2012

w Powiecie Rzeszowskim
W dniu 14 listopada br. w sali klubowej Podkarpackiego

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się podsumo-
wanie Współzawodnictwa. Spotkanie prowadził Adam Kozak
– Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Po-
wiatowego. Zebranych Uroczyście powitał Marek Sitarz – Wi-
cestarosta Rzeszowski. Powiat Rzeszowski w Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej oraz Gimnazjadzie zajął 3 miejsce, natomiast
w Licealiadzie 8 miejsce w Województwie.

Na szczeblu Wojewódzkim w Igrzyskach III miejsce za-
jęła drużyna szachistów ze SP nr 1 w Górnie, natomiast
w Gimnazjadzie I miejsce zajęła sztafeta szwedzka oraz
Michał Gnatek w skoku w dal-P6 Trzeboś. III miejsce szta-
feta w biegach przełajowych chłopców z Gimnazjum w Trze-
bosi, III miejsce drużyna szachistów z Gimnazjum w Gór-
nie, III miejsce sztafeta szwedzka dziewcząt z Gimnazjum

w Sokołowie Młp. Dyplomy i upominki z rąk Wicestarosty
Marka Sitarza odebrali Tadeusz Bazan, Katarzyna Betho-
on, Tomasz Korzenny, Marta Staniec, Dorota Ślusarczyk
oraz piszący te słowa.

W Gimnazjadzie I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum
w Sokołowie Młp. Okolicznościowy puchar wraz z dyplomem
odebrał Andrzej Ożóg – Burmistrz GiM Sokołów Młp. Nato-
miast w Licealiadzie III miejsce zajął ZS w Sokołowie Młp.,
puchar wraz z dyplomem odebrał Antoni Kula – Dyrektor.

W podsumowaniu rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej
oraz Gimnazjady I miejsce zajęła Gmina i Miasto Sokołów
Młp. Okolicznościowy grawerowany puchar wraz z dyplomem
otrzymał z rąk Wicestarosty Marka Sitarza – Burmistrz An-
drzej Ożóg.

Jacek Piekiełek
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VIII Powiatowy Jesienny
Turniej Tenisa Sto³owego

pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego
18 listopada br. obiekty Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Sokołowie Młp. gościły uczestników VIII Powiatowego Je-
siennego Turnieju Tenisa Stołowego pod Patronatem Staro-
sty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. W turnieju na
12 stołach rywalizowało 118 zawodniczek i zawodników re-
prezentujących Gminy Powiatu Rzeszowskiego: Tyczyn, Kra-
sne, Kamień, Głogów Młp., Raniżów oraz Sokołów Młp. (ZS
Górno, UKS „Górno” w Górnie, Świetlica Wiejska MGOKSiR
Górno oraz Markowizna, ZS nr 2 Nienadówka, ZS Trzebuska,
UKS „Herkules” Trzebuska, ZS Ponadgimnazjalnych Soko-
łów Młp., ZS Sokołów Młp. oraz UKS „Sokół” Sokołów Młp.).

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Sędzia Główny Tur-
nieju Andrzej Godek – Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. –
członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i spraw Społecznych.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się
następująco:
I kategoria wiekowa (do 13 lat) dziewczęta: 1. Niemiec Ad-
rianna, 2. Perlak Patrycja, 3. Kuca Jagoda; chłopcy: 1. Kra-
wiec Mateusz, 2. Konkol Paweł, 3. Baran Dominik.
II kategoria wiekowa (od 14 do 16 lat) dziewczęta: 1. Kobier-
nik Adrianna, 2. Nowak Anna, 3. Kasprzyk Karolina; chłopcy:
1. Miazga Sebastian, 2. Szponar Dawid, 3. Ozga Przemysław.
III kategoria wiekowa (od 17 do 19 lat) dziewczęta: 1. Koło-
dziej Beata; chłopcy: 1. Jaskuła Karol, 2. Ryba Patryk, 3. Ożóg
Mateusz.
IV kategoria wiekowa (od 20 do 39 lat) kobiety: 1. Prucnal
Patrycja, 2. Nizioł Anna; mężczyźni: 1. Wąsik Marek, 2. Ma-
zera Adrian.
V kategoria wiekowa (od 40 do 55 lat) mężczyźni: 1. Dudzik
Władysław, 2. Prucnal Bogdan, 3. Zając Andrzej.
VI kategoria wiekowa (56 lat i powyżej) mężczyźni: 1. Pa-
sierb Kazimierz, Majka Stanisław, 3. Majka Tadeusz.
Niepełnosprawne/i kobiety: 1. Cisek Ewa, 2. Koc Katarzyna,
3. Stryjecka Marta; mężczyźni: 1. Krosoń Wiesław, 2. Łuszcz-
ki Krzysztof, 3. Lodowski Maciej.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali gorący posiłek,
napoje zimne i gorące. Za zajęcie I miejsca zawodnicy otrzy-
mali okolicznościowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we za II-III miejsca dyplomy oraz nagrody.

Aktu dekoracji dokonali: Andrzej Godek oraz piszący te
słowa. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
składa serdeczne podziękowania dla: Józefa Jodłowskiego-
Staroście Rzeszowskiemu, Andrzeja Ożoga – Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz Wiesława Sondeja – Dy-
rektora Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. za
udzielenie wsparcia finansowo-organizacyjnego.

Jacek Piekiełek

„Królewska Gra”
w Górnie

25 listopada br. w Wiejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Górnie odbył się V Wojewódzki Turniej Szachowy
„Szukamy Talentów” oraz XI Międzypowiatowy Turniej Sza-
chowy pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Turnieje ro-
zegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z po-
działem na trzy grupy; tempo gry wynosiło 15 minut dla każde-
go zawodnika na rozegranie partii. Sędzią Głównym Turnie-
jów był Marian Bysiewicz – Arbiter Fide. Organizatorami Tur-
niejów byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp., Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackie Zrzeszenie Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie, Starostwo Powiatu Rze-
szowskiego, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, Zespół
Szkół im. M. Lachora w Górnie, Zakład Mięsny „Smak Górno”
w Górnie, Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie.

Wyniki
Grupa A
I. Paweł Głuszak MKS Orzeł Rudnik nad Sanem
II. Jakub Gładysz UKS SP 1 Brzozów
III. Stanisław Grzywna UKS SP 1 Brzozów
Grupa A (klasyfikacja do rankingu 1800)
I. Jerzy Bąk Stalowa Wola
II. Mateusz Kraska LKS Markovia Markowa
III. Marek Piędel UKS SP1 Leżajsk
Grupa A (Kategoria Kobiet)
I. Anna Krzysztyńska KKSz Urania Krosno

Najstarszym zawodnikiem Turniejów był Bolesław Ziół-
kowski lat 73 (MKS Orzeł Rudnik nad Sanem).

W grupie A Robert Darocha z Sokołowa Młp. osiągnął nor-
mę na III Kategorię PZ Szachowego.
Grupa B (Juniorzy)
I. Tomasz Wilk KSz SDK – Lotnik Mielec
II. Patryk Mrozowski KKSz Urania Krosno
III. Rafał Mytych TSz Skoczek Sędziszów Młp.
Grupa B (Juniorki)
I. Martyna Godek WKS Górnovia Górno
II. Karolina Kasprzyk WKS Górnovia Górno
III. Zuzanna Jurkiewicz UKS SP 1 Brzozów

Normy na wyższe kategorie PZ Szachowego w grupie B:

Imię i Nazwisko Klub/Miejscowość Uzyskana norma
na kategorię szachową

Adrian Szostecki Górno III
Szymon Owczarek KKS Victoria Stalowa Wola IV
Łukasz Pilipczuk KKS Victoria Stalowa Wola IV
Cezary Watras Wólka Sokołowska IV
Jakub Koziarz Sokołów Młp. IV

Grupa C (Juniorzy)
I. Arkadiusz Babiarz RzKSz Rzeszów
II. Mikołaj Złotek MKS Orzeł Rudnik nad Sanem
III. Jakub Stępniowski UKS SP1 Leżajsk

Najmłodszym zawodnikiem był Michał Bartuzi lat 5 (Het-
man Pilzno).
Grupa C (Juniorki)
I. Wiktoria Mytych TSz Skoczek Sędziszów Młp.
II. Gabriela Należna KGL Szarotka Wadowice Górne
III. Oliwia Mirosławska GKSz Hetman Pilzno

Najmłodszą szachistką była Weronika Szumowicz lat 6 lat
(Hetman Pilzno).

W ceremonii zakończenia Turnieju uczestniczyli: Józef Krzy-
wonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszo-
wie, Jacek Piekiełek – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
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Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Edward Buczak –
Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce, Kazimierz Smolak – Wi-
ceprezes Zakładu Mięsnego „Smak Górno”, Andrzej Godek –
Radny Rady Miejskiej, Marian Bysiewicz – Członek Zarządu
Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie.

Nagrody w postaci dyplomów, pucharów, koszyków wikli-
nowych wręczyli wyżej wymienieni. W trakcie Turniejów or-
ganizatorzy zapewnili ciepły posiłek, zimne i gorące napoje.

MGOKSIR składa serdeczne podziękowania osobom i in-
stytucjom, które pomogły w organizacji Turniejów poprzez
udzielenie wsparcia rzeczowego i finansowego.

1 grudnia br. WOKSiR w Górnie gościł młodych szachistów
podczas IX Gminnego Turnieju Szachowego pod Patronatem

Burmistrza Gminy i Miasta. Celem tych rozgrywek było wyło-
nienie najlepszych zawodników, którzy reprezentowali Gminę
Sokołów Młp. podczas Finału Wojewódzkiego Juniorów i Ju-
niorek do lat 17 w Szachach w ramach XV edycji Współzawod-
nictwa Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym. Turniej roze-
grany był w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tępo
gry wynosiło 15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie
partii. Zawody sędziował Marian Bysiewicz – Arbiter Fide.

W turnieju wzięło udział 22 zawodników.
Wyniki:

1. Krystian Piersiak WKS Górnovia Górno
2. Damian Burek WKS Górnovia Górno
3. Mateusz Krawiec WKS Górnovia Górno
4. Rafał Nowak WKS Górnovia Górno
5. Kamil Szostecki Górno
6. Bartłomiej Marszał Trzebuska
7. Paweł Romański Górno
8. Adrian Szostecki Górno
9. Damian Wąsik Górno
10. Karolina Czubat Górno
11. Michał Czubat Górno
12. Kinga Rycek Trzebuska
13. Kacper Sieczkowski Trzebuska
14. Kamil Ożóg Trzebuska
15. Kamil Dudzik Górno
16. Konrad Fila Sokołów Małopolski
17. Radosław Buczak Trzebuska
18. Jakub Krzanowski Trzebuska
19. Konrad Drapała Trzebuska
20. Andżelika Ożóg Trzebuska
21. Marta Krzanowska Trzebuska
22. Dawid Cisek Trzeboś

Normy na wyższe kategorie PZ Szachowego uzyskali:
Paweł Romański – III kat.
Kamil Dudzik – IV kat.
Konrad Drapała – IV kat.
Andżelika Ożóg – IV kat.
Konrad Fila – V kat.

Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy (do VI miejsca), pu-
chary (do III miejsca), nagrody rzeczowe (do VI miejsca). Na-
grody wręczył Jacek Piekiełek – Dyrektor MGOKSiR w Soko-

łowie Młp., Andrzej Godek – Radny Rady Miejskiej oraz Ma-
rian Bysiewicz – Sędzia Główny. W trakcie Turnieju uczestni-
cy otrzymali gorący posiłek oraz gorące i zimne napoje.

2 grudnia br. odbył się Finał Wojewódzki juniorów i junio-
rek do lat 17 w Szachach w ramach XV edycji Współzawod-
nictwa Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym o Puchar
Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizatorem
Finału było Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Rzeszowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Dodatkowo wsparcia or-
ganizacyjnego udzielił Zakład Mięsny „Smak Górno”. Przy-
byłych szachistów oraz opiekunów, trenerów, instruktorów
przywitali Jacek Piekiełek – Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie
Młp., Józef Krzywonos – Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe, Edward Buczak – Dyrektor Ze-
społu Szkół w Trzebusce, Kazimierz Smolak – Wiceprezes
Zakładu Mięsnego „Smak Górno”, Andrzej Godek – Radny
Rady Miejskiej, Marian Bysiewicz – Członek Zarządu Podkar-
packiego Związku Szachowego w Rzeszowie, Arbiter Fide.

Po oficjalnym otwarciu Turnieju Marian Bysiewicz – Sę-
dzia Główny Turnieju przypomniał uczestnikom obowiązują-
ce zasady gry (rozegrano indywidualny turniej szachowy sys-
temem szwajcarskim na dystansie 9 rund; kojarzenie szachi-
stów odbywało się w ten sposób, że zawodnicy tej samej gminy
nie mogli grać ze sobą; na podstawie wyników Turnieju Indy-
widualnego prowadzono klasyfikację gmin wiejskich; suma
punktów dziesięciu zawodników lub zawodniczek w Turnieju
indywidualnym stanowiła o wyniku danej gminy).

Łącznie w Turnieju wystartowało 64 zawodników i zawod-
niczek reprezentując gminy: Sokołów Małopolski, Domaradz,
Łańcut, Wadowice Górne, Grodzisko Dolne, Markowa, Żoły-
nia, Sędziszów Młp. Kamień.

Wyniki w rozgrywkach indywidualnych:
I. Rafał Mytych Gmina Sędziszów Małopolski
II. Joanna Święch Gmina Wadowice Górne
III. Eryk Cyran Gmina Łańcut

Klasyfikacja końcowa gmin:
I. Sokołów Młp. 53,5 punkty (10 osób)
II. Domaradz 51 punkty (10 osób)
III. Łańcut 46 punkty (9 osób)
IV. Wadowice Górne 39,5 punkty (10 osób)
V. Grodzisko Dolne 30,5 punkty (6 osób)
VI. Markowa 26,5 punkty (6 osób)
VII. Żołynia 23,5 punkty (10 osób)
VIII. Sędziszów Małopolski 13,5 punkty (2 osoby)
IX. Kamień 4 punkty (1 osoba)

Trzy pierwsze gminy otrzymały dyplomy i puchary. W trakcie
Turnieju podany został gorący posiłek, zimne oraz gorące napo-
je. Abstrahując od tematyki turniejowej przypominamy, że moż-
na zapisywać się do kółek szachowych działających przy świe-
tlicach wiejskich w Trzebusce i Górnie oraz w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Marek Kida
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Sportowe
zmagania

28 października 2012 r. zakończyły się rozgrywki
Rundy Jesiennej Klasy B4 w piłce nożnej. Bardzo do-
brze zaprezentowała się drużyna KS „Zorza” Trzeboś
zajmując na półmetku rozgrywek I miejsce. Drużyna
z Trzebosi zdobyła 26 punktów, stosunek bramek wy-
nosił 25:12, tracąc najmniej bramek w całej grupie,
w czym duża zasługa bramkarza Pawła Tęczy. W je-
denastu meczach rundy jesiennej drużyna wygrała
osiem, dwa zremisowała, a jeden raz zeszła z boiska
pokonana.

24 listopada br. w Świetlicy w Trzebosi Dolnej od-
było się podsumowanie Rundy Jesiennej. Podsumo-
wując wyniki trener Tomasz Korzenny wyróżnił nastę-
pujących zawodników: kapitana drużyny – Rafała
Gnatka, obrońcę – Michała Partykę, napastnika – Da-
niela Gnatka oraz zawodników młodzieżowych Micha-
ła Gnatka i Adriana Szeligę, którzy udanie wprowa-
dzili się do drużyny seniorów i kilka razy przyczynili
się do zwycięstw swojej drużyny. Na uwagę zasługu-
je też bardzo dobra praca trenera drużyny seniorów
Tomasza Korzennego, który poukładał dobrze zespół
we wszystkich formacjach i stąd tak dobre wyniki dru-
żyny. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra pra-
ca trenera Adriana Rozmyślaka, który prowadzi dru-
żyny młodzieżowe, tj. trampkarz starszy i junior młod-
szy. Obie te drużyny na półmetku rozgrywek zajęły
III miejsce w swoich grupach.

Duże słowa uznania należą się naszym kibicom,
którzy bardzo licznie przychodzili na mecze i dopin-
gowali drużyny „Zorzy”.

Prezes KS „Zorza” Trzeboś
Stanisław Dec

Lot ¯ary III
Dnia 27 października 2012 r. w miej-

scowości Trzeboś w Wiejskiej Świetli-
cy odbyło się rozdanie nagród dla Ho-
dowców Gołębi Pocztowych zrzeszo-
nych w Sekcji Sokołów Młp. Lot Żary III
(odległość około 600 km) był pod pa-

tronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Sokołów Młp. pana Andrzeja Ożoga.
Burmistrz tradycyjnie jak co roku ufun-
dował 3 puchary dla najlepszych ho-
dowców z lotu. W tym roku najlepsze
wyniki osiągnęły gołębie następują-
cych hodowców:
1. Perlak Roman z miejscowości Gór-
no,

2. Miazga Mariusz z miejscowości
Trzeboś,
3. Gnatek Stanisław z miejscowości
Kąty Trzebuskie.

Hodowcy Sekcji Sokołów Młp. skła-
dają serdeczne podziękowania dla Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. za
ufundowane puchary.

Zygmunt Prucnal
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W dniu 05.11.2012 r. Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.
zorganizowała I Gminne Zawody Pływackie o puchar Burmi-
strza GiM. Sokołów Młp. Zawody uroczyście otworzył Burmistrz
GiM Sokołów Młp. p. Andrzej Ożóg, który życzył wszystkim
zawodnikom udanej zabawy i dobrych wyników.

W zawodach, które będą odbywać się cyklicznie co roku,
brali udział zgłoszeni wcześniej uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z gminy So-
kołów Młp. Zawody odbyły się we wszystkich kategoriach wie-
kowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców. Szkoły pod-
stawowe i gimnazjalne wzięły udział w ogólnej klasyfikacji,
w trakcie trwania zawodów przyznawane im były punkty za
miejsca premiowane. Szkoła z największą ilością punktów
została uhonorowana Pucharem Burmistrza Gminy i Miasta

I Gminne Zawody P³ywackie
o puchar Burmistrza GiM. Soko³ów M³p

Sokołów Młp. Zwyciężył Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp.II miejsce przypadło Z.S w Górnie, III miej-
sce ZS w Trzebosi.

Zawody zakończył Dyrektor Krytej Pływalni P. Roman Ko-
chański, który wręczył puchar zwycięzcom, gratulował i życzył
dalszych sukcesów, wszystkim zawodnikom. Celem zawodów
była popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej, promocja Krytej Pływalni w Sokołowie Młp., a także pro-
pagowanie rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Soko-
łowa Młp. i okolic. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali
udział w zawodach, a także tym którzy dopingowali naszych
zawodników. Zapraszamy na kolejne zawody, które będą or-
ganizowane w naszej Pływalni.

Beata Dec
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Intercontinental Istanbul
Eurasia Marathon 2012

To jedyny maraton na świecie, którego trasa prowadzi
przez dwa kontynenty: Europę i Azję, stąd nazwa EURASIA
MARATHON. Po turecku Ýstanbul Avrasya Maratonu. Impre-
za jest organizowana rokrocznie od 1979r. Bieg zaczyna się
po azjatyckiej stronie miasta tuż przed Mostem Bosforskim,
a kończy się po europejskiej stronie naprzeciwko znanego
na całym świecie Błękitnego Meczetu (Sultanahmet Mosque
lub Blue Mosque) na placu o tej samej nazwie. Bieg przez
most Bosforski, który jest zwykle zamkniętym dla pieszych to
atrakcja nie do przecenienia. Trasa jest w większości płaska.
Wiedzie, m.in. przez trzy olbrzymie mosty, biegacze podzi-
wiali najsłynniejsze budowle Stambułu, m.in: wspomniany
już Błękitny Meczet oraz Hagia Sophia. W dniu 11 listopada
2012 roku wraz z kolegami z Polski biegłem ten wspaniały
maraton. Ogólnie w zawodach startowało 13,000 uczestni-
ków na różnych dystansach z 88 krajów. Mój numer startowy
2292 i wynik 4:15:25. Na 30 kilometrze mój czas wynosił
2:51:44, ale moje myślenie skierowane na potraktowanie bie-
gu jako rekreacyjnego zmieniło mój średni czas na 7:06/km.
W swojej kategorii zająłem 165 miejsce.

II Miko³ajkowe zawody
p³ywackie

– Soko³ów Ma³opolski

W dniu 8 grudnia 2012 roku na krytej pływalni w Sokoło-
wie Młp. z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Sokołowie Młp. Pana Wiesława Sondeja odbyły się
II Mikołajkowe zawody pływackie pod patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Pana Andrzeja Ożoga.

W zawodach uczestniczyło 73 uczniów z Sokołowa i po-
bliskich miejscowości. Szczególne wyróżnienie należy się
uczestnikom najmłodszym i ich rodzicom, którzy mimo mrozu
i wczesnej godziny przybyli na zawody. Duża frekwencja na
widowni świadczyła że zawody podobały się. Stół pełen na-
gród, słodycze, piękne medale angażowały dzieci do wspól-
nej rywalizacji. Ale to wszystko mogło się dziać dzięki spon-
sorom, którym bardzo dziękuję za pomoc w organizacji im-
prezy.

Dziękuję: Burmistrzowi Gminy i Miasta p. Andrzejowi Ożóg,
Firmie Styrobud w osobie p. Krzysztofa Radomskiego, Firmie
Kramer w osobach p. Andrzeja Kani, i Jana Kiełbia, Zakłado-
wi Piekarstwa Trwałego p. Maciejowi Szmyd, Firmie Gwint-
mar w osobie p. Stanisława Maruta, Firmie Ceramix w osobie
p. Arkadiuszowi Łuszczki, Firmie Limet w osobie p. Wiesława
Lichoty, Firmie Małopolska w osobie p. Józefa Jodłowskiego,

Podsumowanie sezonu
2012 przez maratoñczy-

ka, triathlonistê
Wies³awa Sondeja

Grudzień to miesiąc podsumowań ważnych wydarzeń
minionego roku. Rok 2012 był dla mnie szczególnym rokiem
ponieważ sam nie myślałem że dam radę w tylu imprezach
startować. Nie sposób wymienić wszystkich, ale najważniej-
sze to:
Mistrzostwa Świata w pływaniu w lodowatej wodzie – Jurma-
la Łotwa i 17 miejsce na świecie
12-godzinny bieg w kopalni – Bochnia
Puchar Polski w pływaniu – Stalowa Wola
Ogólnopolski Maraton Pływacki na zalewie Janowskim
Skandia Maraton w kolarstwie – Lublin
Mistrzostwa Polski w triathlonie – Środa Wielkopolska
Turde Polonge – w kolarstwie górskim-Bukowina Tatrzańska
Crosstriathlon-Mocarny Zbój – Niedzica
Marathon, Barcelona, Koszyce, Istanbuł, Kraków, Tarnobrzeg,
Krynica Górska.

Przed startem – Istanbu³.

Przed startem na moœcie Bosforskim.

Z kolegami Mariuszem, Grzeœkiem, Piotrkiem – uczestnikami
maratonu.
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Tomek Jurek i Kuba Pasierb po zawodach.

Oficjalne otwarcie zawodów przez Burmistrza Gminy i Miasta
A. O¿oga.

Piêciolatki w czasie zawodów pokonuj¹ 25 m.

Najlepsze dziewczêta klas II SP Aleksandra O¿óg, Natalia Ra-
domska, Amelia O¿óg.

Najlepsi z klas trzecich SP ch³opcy.

p. Danucie i Januszowi Firlej właścicielom hotelu i restauracji
Sokół, Firmie Geld w osobie p. Jacka Nierody, Firmie Cars-
Pol w osobie p. Stefana Popka, p. Małgorzacie Siekaniec pro-
wadzącej sklepik przy basenie, Firmie Freunon w osobie Szy-
mona Bełza, Firmie Orzech p. Wacławowi Maciuła, Hurtowni
p. Rembisz i synowie.

Nad całością imprezy czuwały sędzia zawodów p. Seba-
stian Walicki i p. Łukasz Marecki oraz pasjonaci pływania.

Uczniowie rywalizowali na trzech dystansach 25 m stylem
dowolnym oraz 50 stylem dowolnym 100 m stylem dowol-
nym.

Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami wśród
nich: w kategorii najmłodszych – Pasierb Jakub, Jurek Tomasz,
Kinga Marut, w kategorii klas „O” – Paweł Walicki, Kinga Maj-
ka, Julia Mytych, w kategorii klas I – Marlena Majka, w kategorii
klas II – Aleksandra Ożóg I miejsce – kraulem na piersiach,
Agnieszka Kwolek – I miejsce kraulem na grzbiecie, Maciej
Pasierb – I miejsce kraulem na grzbiecie, Natalia Radomska –
II miejsce kraulem na piersiach, Agnieszka Olechowska –
II miejsce kraulem na grzbiecie, w kategorii klas III Jurek Mag-
dalena – I miejsce, Błądek Olga – II miejsce, Walicka Kornelia
– III miejsce, wśród chłopców Pasierb Wojtek – I miejsce, Sowa

Dawid – II miejsce i Przemek Kania – III miejsce. Pozostałe
wyniki z zawodów będą dostępne u organizatorów.

Wiesław Sondej
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Nadszedł okres zimowy, przypomi-
namy właścicielom o odśnieżaniu
chodników przynależnych do pose-
sji i obtrącaniu sopli lodu z dachów,
gdyż spadające sople stanowią po-
ważne niebezpieczeństwo dla prze-
chodniów.

Uchroniæ

przed zamarzniêciem

Jesień i zima, to czas, kiedy poli-
cjanci podejmują wzmożone działania,
aby pomóc tym, których życie i zdro-
wie może być zagrożone z powodu
chłodów. Każdego roku Policja odno-
towuje przypadki zgonów, których przy-
czyną jest nadmierne wychłodzenie
organizmu. To wyjątkowo trudny okres
dla osób bezdomnych, bezradnych
i samotnych. W jesiennych i zimowych
miesiącach przełomu 2011 i 2012 roku
na Podkarpaciu z wychłodzenia zmar-
ło sześć osób.

Policjanci patrolują miejsca, w któ-
rych często przebywają bezdomni.
Sprawdzają dworce, tereny przydworco-
we, kanały ciepłownicze, ogródki dział-
kowe, penetrują parki, skwery, zarośla,
miejsca rzadko uczęszczane czy opusz-
czone budynki. W tych działaniach Poli-
cja współpracuje z samorządami, ośrod-
kami pomocy społecznej, organizacja-
mi pozarządowymi, Strażą Miejską,
Strażą Ochrony Kolei i Strażą Pożarną.

Funkcjonariusze nie są jednak
w stanie dotrzeć do wszystkich osób po-
trzebujących pomocy. Dlatego zwraca-
my się z apelem – jeśli zauważymy czło-
wieka leżącego na chodniku czy śpią-
cego na ławce, nie pozostawajmy obo-
jętni na los takiej osoby. Nie przechodź-
my obojętnie obok kogoś, komu może
grozić zamarznięcie. Wystarczy za-
dzwonić na telefon alarmowy 997.

O osobach bezradnych, samotnych
i bezdomnych potrzebujących pomocy
można także informować ośrodki pomo-
cy społecznej.

Paweł Suski
Komendat Komisariatu Policji

w Sokołowie Młp.

Przestêpstwa

Na przełomie miesięcy od 19 sierp-
nia do 7 grudnia 2012 r. Komisariat Po-
licji w Sokołowie Młp. zanotował 114
przestępstw popełnionych na terenie
działania tutejszej jednostki. Były to prze-
stępstwa przede wszystkim z kategorii
przestępstw przeciwko mieniu tj. kra-
dzieże (17 przypadków), kradzież z wła-
maniem (14 przypadków), oszustwo
(11 przypadków), uszkodzenie ciała
(8 przypadków), kierowanie gróźb ka-
ralnych (6 przypadków), fizyczne i psy-

chiczne znęcanie się (13 przypadków),
kierowanie samochodem po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości (20 przy-
padków), kierowanie rowerem po dro-
dze publicznej w stanie nietrzeźwości
(7 przypadków), uszkodzenie mienia,
(9 przypadków), pobicie (5 przypad-
ków), podrobienie podpisu (1 przypa-
dek), rozpowszechnianie treści porno-
graficznych małoletnim (1 przypadek)
oraz wypadek drogowy (2 przypadki).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu 52 kolizji drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce,
w Sokołowie Młp. (21 kolizji), w Trzebu-
sce (2 kolizje), w Wólce Niedźwiedzkiej
(2 kolizje), w Nienadówce (3 kolizje),
w Trzebosi (2 kolizje), Trzebuska Kąty
(1 kolizja), w Turzy (4 kolizje), w Górnie
(5 kolizji), w Łowisku (3 kolizje) i w Ka-
mieniu (9 kolizji).

* * *

dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 19.08 do 7.12.2012 r.

Fot. Archiwum KMP
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Nowego Roku

przesy³amy mieszkañcom Gmin
Soko³owa Ma³opolskiego

i Kamienia serdeczne ¿yczenia.

Niech siê spe³ni¹ œwi¹teczne ¿yczenia,
te ³atwe i trudne do spe³nienia.

Niech siê spe³ni¹ te du¿e i te ma³e,
te mówione g³oœno lub wcale.

Niech siê spe³ni¹ te wszystkie krok
po kroku, niech siê spe³ni¹

w Nowym Roku!

Komendant
Komisariatu Policji w Soko³owie M³p.

kom. Pawe³ Suski

Na jednej z uczelni student podcho-
dzi³ do egzaminu w sesji zerowej. Bar-
dzo mu zale¿a³o na wczeœniejszym ter-
minie, ale te¿ nie przygotowa³ siê jak
nale¿y. Profesor, zdegustowany stanem
wiedzy m³odego cz³owieka, otworzy³
drzwi i zwróci³ siê do oczekuj¹cych na
egzamin:

– Przynieœcie siano dla os³a.
– A dla mnie kawy! – doda³ egzami-

nowany.

* * *
Wchodzi student do gabinetu profe-

sora i be³kocz¹c pyta:
– Ppanie pprrofessorzee... Czy zap-

pyta Pan psor pijanego ssttudentaa...?
Profesor popatrzy³ na niego z polito-

waniem:
– Tak. Zapytam.
Student ucieszony odwraca siê

i krzyczy:
– Ch³³opaaki, wnieœcie Krzyœœœka!

* * *
Egzamin z zoologii:
– Co to za ptak? – pyta studenta pro-

fesor wskazuj¹c na klatkê, która jest przy-

kryta tak, ¿e widaæ tylko nogi ptaka.
– Nie wiem – mówi student.
– Jak siê pan nazywa? – pyta profe-

sor.
Student podci¹ga nogawki.
– Niech pan profesor sam zgadnie.

* * *
Rozmowa dwóch studentów:
– Je¿eli dziekan nie odwo³a swoich

s³ów, to jutro wynoszê siê z tej uczelni!
– Jak to?! A co on takiego powie-

dzia³?
– „Wynoœ siê z tej uczelni!”.

UŒMIECHNIJ
SIÊ!



KURIER SOKO£OWSKI nr 6/217/2012 str. 50



Konkurs Poezji Religijnej pod
Patronatem Starosty Rzeszowskiego,
29 listopada 2012 r.

III Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego, 4 grudnia 2012 r.

XIII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej, 7 grudnia 2012 r.

Fot. S. Bełz

Fot. M. Kida

Fot. G. Wójcikiewicz
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PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

VIII Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego, 18 listopada 2012 r.

V Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów” oraz XI Miedzypowiatowy Turniej Szachowy
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, 25 listopada 2012 r.

IX Gminny Turniej Szachowy pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta, 1 grudnia 2012 r.

Finał Wojewódzki juniorów i juniorek do lat 17 w Szachach w ramach XV edycji Współzawodnictwa Gmin

Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, 2 grudnia 2012 r.

Fot. S. Bełz

Fot. M. Kida


