
KURIER
SOKOŁOWSKI

ISSN 1428 01-32

PISMO SPO£ECZNO-KULTURALNE

STYCZEŃ-LUTY ROK XXII Nr 1 (223) 2014 r. Cena 4,90 z³
(w tym % VAT)5

Sokołów Młp., 6 stycznia 2014 r.

VI Koncert
Kolęd i Pastorałek

VI Koncert
Kolęd i Pastorałek

F
ot
.
A
.
B
ło
ń
sk

i



VI Koncert Kolęd i Pastorałek, 6 stycznia 2014 r.VI Koncert Kolęd i Pastorałek, 6 stycznia 2014 r.

Uroczysta Sesja Noworoczna, 30 grudnia 2013 r.Uroczysta Sesja Noworoczna, 30 grudnia 2013 r.

Wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu za rok 2013, 5 lutego 2014 r.Wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu za rok 2013, 5 lutego 2014 r.

Laureaci: w dziedzinie kultury - ks. Józef Galant, w dziedzinie
sportu - Mieczysław Miazga
Laureaci: w dziedzinie kultury - ks. Józef Galant, w dziedzinie
sportu - Mieczysław Miazga

Fot. A. Dec

Fot. A. Błoński

Fot. S. Bełz, S. Osiniak



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/223/2014 str. 3

Czcigodny Księże Proboszczu,
Panie Burmistrzu,
Panie Profesorze,
Szanowni Państwo według godności
i pełnionych funkcji,
Koleżanki i Koledzy – Radni Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp.

Miło mi, że odpowiedzieliście
Państwo na moje zaproszenie i jeste-
ście obecni na uroczystej Sesji
Opłatkowej.

Koniec roku skłania do refleksji,
podsumowań, analiz. W kontekście
działań na niwie samorządności lokal-
nej można powiedzieć, że był to ko-
lejny rok, w którym wiele działo się
w naszej gminie. Podstawą tych dzia-
łań były uchwały Rady, które w formie
projektów zaproponował Pan Bur-
mistrz – a było ich w 2013 roku 119.

Pod względem inwestycyjnym
sporo udało się zrobić w mijającym
roku – choćby wspomnieć o tym co
widać w Sokołowie. W ramach tzw.
rewitalizacji został odnowiony budy-
nek ratusza, urządzony funkcjonalny
parking przy ratuszu, wyremontowa-
no budynek przystanku autobusowe-
go i prawie na ukończeniu jest remont
budynku biblioteki. Wybudowano,
przebudowano, wyremontowano dro-
gi – że wymienię ul. Gancarską w
Sokołowie, czy zrobione nowe drogi
w Nienadówce. Wykonano ostatnie
już na terenie naszej gminy inwesty-
cje sieciowe w ramach budowy ka-
nalizacji oraz przeprowadzono remont
infrastruktury na ujęciu wody w Turzy.
Myślę, że szerzej na temat zrealizo-
wanych inwestycji wypowie się Pan
Burmistrz w swoim wystąpieniu.

Na kanwie tych kilku przykładów
można powiedzieć, że mijający rok
był rokiem bardzo dobrym dla naszej
gminy. Uchwalony przez Państwa
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Radnych przed niespełna kilkunasto-
ma minutami budżet na 2014 rok,
opiewający na ponad 53 mln. zł po
stronie wydatków zawiera nowe za-
dania inwestycyjne, które wpłyną na
poprawę jakości życia mieszkańców
gminy.

Osiągnięcia minionego okresu to
zasługa konkretnych osób. Dlatego
też pragnę podziękować Panu Burmi-
strzowi Andrzejowi Ożogowi, nieobec-
nym na dzisiejszej uroczystości – Po-
słowi na Sejm RP Stanisławowi Ożo-
gowi, Panu Mieczysławowi Miazdze –
Radnemu Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego. Dziękuję też Państwu
Radnym za owocną współpracę w cza-
sie posiedzeń komisji oraz sesjach
Rady Miejskiej w mijającym roku.

Osobne słowa podziękowania kie-
ruję też do pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy w Sokołowie Młp., któ-
rzy wpierali pracę radnych, wspoma-
gali w organizowaniu posiedzeń Rady
Miejskiej.

Czas oktawy Narodzenia Pań-
skiego, w której aktualnie trwamy
oraz mijający rok skłania do skła-
dania sobie życzeń, dlatego też
życzę Państwu Radnym udanych
zamierzeń, trafnych decyzji przyno-
szących pożytek lokalnej społecz-
ności w nadchodzącym roku. Po-
nadto zarówno Państwu Radnym
jak i Szanownym zaproszonym Go-
ściom życzę, by czas jaki obecnie
przeżywamy stał się dla nas wszyst-
kich, dla naszych bliskich czasem
nadziei, spokoju, radości wspartej
błogosławieństwem Bożej Dzieciny.
Niech nadchodzący czas przyniesie
ze sobą same pogodne, szczęśliwe,
opływające w dostatku i zdrowiu
dni.

Na koniec swojego wystąpienia
chciałbym dopełnić jeszcze jeden

Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Soko³owie M³p. na uroczystej sesji op³atkowej

30 grudnia 2013 r.

miły obowiązek. Jak Państwu wiado-
mo od kilkunastu dni Pan Bogusław
Kida przestał pełnić obowiązki Z-cy
Burmistrza w naszym mieście i gmi-
nie. Przeszedł do pracy w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
obejmując stanowisko Wiceprezesa
Zarządu tej instytucji. Pragnę w imie-
niu własnym jak i wszystkich radnych
podziękować za owocną współpra-
cę oraz za wieloletnią pracę na rzecz
społeczności lokalnej.

Życzę Panu sukcesów zawodo-
wych w nowym miejscu pracy.

Dziękuję za uwagę.

Andrzej Pasierb, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Soko³owie M³p.
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Szanowni Państwo, Panie, Panowie
Kończy się rok 2013 możemy go podsumować, zrobić rzetelny bilans dokonań. Jest to rok udany dla naszej gminy, udało

się wiele zrobić, udało się pozyskać wiele środków zewnętrznych. W 2013 r. udało się pozyskać ze środków zewnętrznych:
5 mln 900 tys zł (prawie 10% budżetu), na inwestycje wydano prawie 17 mln zł, tj. 27%, wydatków budżetu. Budżet gminy
zamknął się kwotą prawie 63 mln zł.

Praktycznie w każdej miejscowości udało się zrealizować inwestycje infrastrukturalne ułatwiające życie mieszkańcom.

Ważniejsze zadania zrealizowane w 2013 r.:

Dzięki dobrej współpracy ze staro-
stwem powiatowym wykonano chodnik
w Trzebosi przy drodze powiatowej.

Realizowany jest chodnik przy
drodze wojewódzkiej w Trzebosi za
600.000 zł.

W naszej gminie projektowany jest
w Górnie 3 hektarowy zbiornik wodny.

Wszystkie te inwestycje nie byłyby
możliwe bez dobrej współpracy z Po-
słem Stanisławem Ożogiem, Radnym
Wojewódzkim Mieczysławem Miazgą
Wojewodą Podkarpackim, Starostą Rze-
szowskim, Marszałkiem Władysławem
Ortylem i wsparciem Rady Miejskiej na
czele z Przewodniczącym Andrzejem
Pasierbem.

Dziękuję za pomoc pracownikom
urzędu, dyrektorom jednostek, dyrekto-
rowi ZO, zastępcy, a przede wszystkim
Pani Skarbnik za wydatną pomoc w do-
pinaniu trudnych finansów gminy.

Kończąc ten rok możemy śmiało
spoglądać w rok następny mimo kryzy-

su w naszym kraju. Przyszły rok nie bę-
dzie gorszy od tego ustępującego. Po-
zytywnie nastraja pozyskane dofinanso-
wania, na Schetynówkę w Górnie i Wól-
ce Sokołowskiej oraz Sokołowie Młp.

Rok 2014

Dochody – 52 327 154,82
Wydatki – 53 152 436,61

w tym inwestycyjne 10 151 718
Przychody – 4 311 481,79
Rozchody – 3 486 200,00

Do ważniejszych zadań
inwestycyjnych należy zaliczyć:

1. Ciek wodny w Sokołowie Młp. (Ryn-
sztok) 200 000,00
2. Dokumentacja północna obwodnica
Sokołowa Młp. 303 000,00
3. Pomoc finansowa Schetynówka dro-
gi powiatowe – 1 800 000,00

4. Przebudowa ulic w Sokołowie Młp.
Płk. Deca, Sucharskiego, Dąbka, Oku-
lickiego, 700 000,00
5. Termomodernizacja 3.760.450,00
6. Stołówki Szkolne Górno i Trzeboś
1 100 000,00
7. Modernizacja stadionu w Nienadów-
ce 500.000 zł.
8. Ciek wodny w Nienadówce 200.000
zł.

Oprócz tych największych inwesty-
cje gdzie mamy zapewnione dofinanso-
wanie będziemy musieli włożyć dużo
pracy, aby pozyskać dodatkowe środki
na drogi, chodniki, regulacje rzek. Roz-
poczniemy przygotowania do przyszłej
perspektywy budżetowej.

Przyszły rok nie będzie łatwy, ale
wierzę, że spokojem uda się nam wiele
zdziałać.

Burmistrz GiM Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg

Przemowienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie

Młp. w dniu 11 grudnia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2014 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp w dniu 12 grudnia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2014 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Sprawy różne.

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

w Sokołowie Młp. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2014 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 30 grudnia 2013 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy So-
kołów Młp. na lata 2014-2019.
2. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014 rok.
– odczytanie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
– odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji do
Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-
jekcie uchwały budżetowej,
– przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta
w sprawie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej,
– głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości grun-
towej,
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rozbudowy ujęcia wody pitnej o do-
datkowe studnie głębinowe wraz z niezbędną infrastrukturą
w Turzy i Górnie,

– w sprawie zmian w budżecie na 2013,
– w sprawie nabycia nieruchomości,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie nabycia gruntu,
– w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla
in blanco.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Następnie o godzinie 1100 odbyła się uroczysta sesja no-
woroczna.

Program uroczystej sesji noworocznej:
1. Prezentacja kolęd przez młodzież szkolną.
2. Wręczenie nagrody za działalność sportową i działalność
kulturalną – z uwagi na to, że z przyczyn obiektywnych laure-
aci nie odebrali nagród, przełożono na następną sesję.
3. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski.
4. Wystąpienia Gości.
5. Składanie życzeń.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp. od 5 grudnia 2013 r.
do 27 grudnia 2013 r.

– w sprawie najmu budynku usytuowanego na działce nr 1339
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Sokołowie Młp.,
– w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy i Mia-
sta w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
– w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. i jednostkach
OSP na terenie gminy,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działki nr 2385/5 w Trzebosi.
Termin przetargu został ustalony na dzień 15 stycznia 2014 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacja pompy cie-
pła w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.”.
Termin przetargu został ustalony na dzień 7 stycznia 2014 r.,
– w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntu,
– w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy działka nr 1695 położona w Trzebosi,
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą-handel-usługi,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji
kolektorów słonecznych i ziemnej pompy ciepła dla Krytej
Pływalni w Sokołowie Małopolskim”.
Termin przetargu został ustalony na dzień 14 stycznia 2014 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż zabudowanych działek nr 2102/
14, 2103/12 położonych w Trzebosi.
Termin przetargu został ustalony na dzień 5 lutego 2014 r.
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie

Młp. w dniu 20 stycznia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2014 rok.
4. Sprawy różne.

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

w Sokołowie Młp. w dniu 24 stycznia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2014 rok.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 27 stycznia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na
2014 rok.
4. Sprawy różne – przegląd obiektu Pogotowia Ratunkowego
w Sokołowie Młp.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 5 lutego 2014 r.

Porządek obrad:
1. Wręczenie nagrody za działalność sportową i działalność
kulturalną.
2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy i Miasta Sokołów Młp. na lata
2014-2020,
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych
przez Gminę i Miasto Sokołów Młp. na pomoc w formie posił-
ku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywno-
ściowych na lata 2014-2020,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,

- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
- w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do dzierżawy,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Wo-
jewództwa Podkarpackiego na realizację zadania,
- w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.
5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2014 rok.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach
przez Burmistrza Gminy i Miasta

w Sokołowie Młp. od 30 grudnia 2013 r.
do 5 lutego 2014 r.

– w sprawie przedłużenia umów najmu lokali:
1/ Powiatowi Rzeszowskiemu – Starostwu Powiatowego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na cele biurowe, pomiesz-
czenia na parterze,
2/ Powiatowi Rzeszowskiemu – Powiatowemu Ośrodkowi
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
z przeznaczeniem na cele biurowe, pomieszczenia na parte-
rze, w budynku zlokalizowanym na działce nr 4072 położonej
w Sokołowie Młp. przy ulicy Rzeszowskiej 29 A.
– w sprawie przekazania gruntu w użyczenie, na rzecz Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej w Sokołowie Młp.,
lokale wyodrębnione na piętrze budynku położonego w So-
kołowie Młp. przy ulicy Rzeszowskiej 29, zlokalizowanego na
działce nr 4072, z przeznaczeniem na cele statutowe Towa-
rzystwa, oraz meble zakupione przez Gminę Sokołów Mało-
polski na podstawie umowy nr 1/CEZAS/SM/2013 z dnia
23 lipca 2013 r. w ramach projektu pn.: „Poprawa estetyki
rynku i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności pu-
blicznej w centralnej części Sokołowa Małopolskiego”, ce-
lem wyposażenia użytkowanych lokali,
– w sprawie przekazania gruntu w użyczenie, na rzecz Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp., lokale wyodrębnione w budynkach położonych
w Sokołowie Młp. przy ulicy Rzeszowskiej 29 i 29A, zlokalizo-
wanych na działce nr 4072, z przeznaczeniem na cele pro-
wadzenia działalności statutowej oraz meble zakupione przez
Gminę Sokołów Małopolski na podstawie umowy nr 1/CE-
ZAS/SM/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w ramach projektu pn.:
„Poprawa estetyki rynku i nadanie nowych funkcji obiektom
użyteczności publicznej w centralnej części Sokołowa Mało-
polskiego”, celem wyposażenia użytkowanych lokali,
– w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowni-
ków Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół w Trzebusce.
Przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2014 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działek nr 1383, nr 3550 położo-
nych w Wólce Niedźwiedzkiej.
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Termin przetargu został ustalony na dzień 12 lutego 2014 r.,
– w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulami-
nu przetargu na sprzedaż działki nr 2004/2 położonej w Wól-
ce Niedźwiedzkiej.
Termin przetargu został ustalony na dzień 12 lutego 2014 r.,
– w sprawie zmian w budżecie,
– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej,
– w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i moty-
wacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2014 r. do
31 marca 2014 r.,
– w sprawie przekazania gruntu w użyczenie, na rzecz Sto-
warzyszenia Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA” z sie-
dzibą w Trzebownisku 976, lokale wyodrębnione w budynku
położonym w Sokołowie Młp. przy ulicy Rzeszowskiej 29A,
zlokalizowanym na działce nr 4072, z przeznaczeniem na
cele statutowe Stowarzyszenia,
– w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp. (regały, stojaki, urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP
C2500),
– w sprawie wydzierżawienia gruntu – części działki nr 1695
położonej w Trzebosi, zabudowanej pawilonem sklepowym,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo
usługowej,
– w sprawie dzierżawy działki i wynajmu budynku, lokal
o powierzchni użytkowej 47.6 m2 usytuowany w budynku na
działce nr 426/3 położonej w Wólce Niedźwiedzkiej,
– w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu po byłej bibliotece
w budynku „Agronomówki” w Wólce Niedźwiedzkiej, prze-
znaczonego do wynajmu,
– w sprawie wynajmu pomieszczeń wyodrębnionych na par-
terze budynku OSP, zlokalizowanego na działce nr 3788/2
położonej w Sokołowie Młp., przy ulicy Sienkiewicza dla Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ratownictwa
medycznego,
– w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania: Prze-
budowa drogi gminnej w ciągu ulic: płk. Deca, Sucharskiego,
płk. Dąbka i Okulickiego w Sokołowie Małopolskim w km od
0+000 do km 0+620.
Termin przetargu został ustalony na dzień 17 lutego 2014 r.
– w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji CO
w Zespole Szkół w Trzebusce.” Termin przetargu został usta-
lony na dzień 18 lutego 2014 r.,
– w sprawie powołania Komisji odbioru i przekazania do użyt-
kowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach
projektu pn. „Poprawa estetyki Rynku, remont i przebudowa
budynków użyteczności publicznej w Sokołowie Małopolskim”,
– w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej.

Uchwała Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim z dnia
30 października 2013 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591, z 2002 r z późniejszymi zmianami) i art. 10 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych, obwieszczenia Ministra Fi-
nansów w sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim uchwala, co
następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawki podatku okre-
śla załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodza-
ju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane-
go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i po-
niżej 12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniej-
szej uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane-
go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy-
ższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podat-
ku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całko-
witej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów, z tym że w zależności od ilości miejsc do
siedzenia stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Mia-
sta Sokołów Młp.

§ 3
Traci moc uchwała Nr XXIV/213/2012 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia
29 października 2012 r.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Podkarpackiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny i Miasta Sokołów Małp. oraz w prasie lokalnej „Kurier So-
kołowski”.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

          Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)             Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 583,00
Powyżej 5,5 do 9 włącznie 955,00
Powyżej 9 i poniżej 12 1025,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

           Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 i poniżej 12                                           1365,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

         Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)         Stawka podatku (w złotych)

od 7 i poniżej 12     492,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/355/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

                        Ilość miejsc do siedzenia      Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 30 miejsc 1544,00
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1891,00

Uchwała Nr XXXVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
art. 41 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2012 r., poz. 124 ze zm.)

Rada Miejska w Sokołowie Młp. uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do realizacji na rok 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb
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Załącznik do Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 5 lutego 2014 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Tabela 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
(stan na 31.12.2013 r.)

Objaśnienie:
A – napoje alkoholowe do 4,5% w tym piwo (nielimitowana ilość punktów sprzedaży)
B – napoje alkoholowe od 4,5% do 18% za wyjątkiem piwa
C – napoje alkoholowe powyżej 18%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowi pod-
stawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.
poz.1356) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz.124 ze zm.). W pro-
gramie ujęto także wybrane działania mające na celu prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzinie określone w ustawie z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180 poz. 1493).

Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sokołów Małopolski na
rok 2014 – zwanym dalej Programem – odpowiadają zada-
niom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu
w trzeźwość i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten precyzuje zada-
nia związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów al-
koholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na terenie
Gminy Sokołów Małopolski, oraz określa lokalną strategię
w zakresie minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Ustawodawca nakłada na jednostki samorządowe zada-
nia, których realizacja narzuca konieczność współpracy
wszystkich środowisk w budowaniu spójnej strategii rozwią-
zywania problemów na szczeblu lokalnym.

Połączenie zadań wynikających z ustaw o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii w jeden doku-
ment pozwoli realnie rozdysponować budżet na wszystkie
omawiane sfery życia równomiernie według potrzeb w nastę-
pujących obszarach:
1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalek-
cyjnych zajęć sportowych,
2. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uza-

leżnieniem od alkoholu i narkotyków,
3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alko-
holowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i narkomanii.

Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego
Programu, stanowiącego integralną część strategii rozwią-
zywania problemów społecznych dla Gminy Sokołów Mało-
polski.

Podmiotem koordynującym jest Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Małopolskim,
a podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok jest Urząd Gminy
i Miasta poprzez pracowników zatrudnionych w tym Urzędzie.

Dopuszcza się możliwość wprowadzania do niniejsze-
go Gminnego Programu korekt, wynikających z pojawiają-
cych się na bieżąco potrzeb koniecznych do prawidłowej
jego realizacji.

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. DANE PODSTAWOWE

Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim ustaliła liczbę
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
powyżej 4,5% alkoholu:
– Uchwała Nr XIX/179/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustaliła
liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej
4,5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzeda-
ży na 34.
– Uchwała Nr XIX/180/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. ustaliła
liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej
4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
na 22.
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Tabela 2. Kwoty wydatkowane na zakup napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych
i sklepach znajdujących się na terenie gminy Sokołów Małopolski w 2012 r.

Tabela 3. Wydatki na zakup napojów alkoholowych

Lp.                                Określenie W ciągu 2012 roku W ciągu 1 m-ca 2012 r.

1 Średni wydatek na 1 mieszkańca Gminy 589,71 zł 49,14 zł

2 Średni wydatek na 1 rodzinę w Gminie 2703,72 zł 225,31 zł

Tabela 4. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych

(Poniższe dane i obliczenia podawane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na podstawie danych GUS)
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Tabela 6. Dane z Komisariatu w Sokołowie Młp.

Tabela 7. Dane z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. – za 2012 i 2013 r.

Lp. Określenie 2012 2013

1 Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MGOPS 985 988
2 Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MGOPS dotkniętych

przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym 10 8

II. PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Tabela 5. Dane z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Młp.
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2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
ochrona przed przemocą

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholo-
wych i narkomanii

5. Działalność informacyjna
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ZADANIA OGÓLNOGMINNE ZAWARTE
W GPPIRPAIPN NA 2014 ROK

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uza-
leżnionych od alkoholu i narkomanii i ich rodzin 6000 zł
2. Działalność ustawowa Gminnej Komisji RPA 11 000 zł
3. Opłacenie badań osób uzależnionych od alko-
holu przez biegłych 4500 zł
4. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie 12 000 zł
5. Organizowanie zajęć artystycznych i kultural-
nych przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. 8000 zł
6. Dofinansowanie działalności Ruch Domowy
Kościół 2000 zł
7. Dofinansowanie przejazdów na basen uczniom
ze szkół z terenu 35 000 zł
8. Dofinansowanie spotkania integracyjnego miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej w Górnie 2000 zł
9. Wsparcie działań profilaktycznych i edukacyjnych
prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Górnie na rzecz przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie 2000 zł
10. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym w Sokołowie Młp.3000 zł
Razem 85 500 zł

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
WG KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

1. DZIAŁALNOSC PROFILAKTYCZNA
– przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 114,000 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2585 zł
Suma: 116 585 zł (62%)

2. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW
– przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 4000 zł
– przeciwdziałanie narkomanii – 500 zł
Suma: 4 500 zł (2%)

3. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM,
NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ
– przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 27 400 zł
– przeciwdziałanie narkomanii – 1600 zł
Suma: 29 000 zł (15%)

4. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB
FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
– przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 38 200 zł
– przeciwdziałanie narkomanii – 1215 zł
Suma: 39 415 zł (20,97%)

5. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
– przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 400 zł
– przeciwdziałanie narkomanii – 100 zł
Suma: 500 zł (0,03%)

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 190 000 zł

Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemo-
cy: 184 000 zł

Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: 6000 zł

Maria Kucia

CHROÑMY
POLSKOŒÆ

Wywiad z Posłem na Sejm RP Stanisławem Ożogiem;
członkiem Komitetu Politycznego PiS, Komisji Finan-
sów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, Podkomisji stałej do monitoro-
wania wykorzystania środków unijnych oraz Podko-
misji stałej ds. finansów samorządowych. W latach
2005-2007 wiceprzewodniczącym Komisji Finan-
sów Publicznych. Poprzednio Starostą Rzeszowskim
i Burmistrzem Sokołowa Małopolskiego.

– Gender podzieliło polityków. Natomiast dla dużej czę-
ści społeczeństwa słowo to, nic nie oznacza. Co kryje się
pod tym pojęciem?

– Encyklopedyczna definicja oznacza – zespół zachowań,
norm i wartości przypisanych przez kulturę do każdej z płci
zarówno przyjmowanych przez kobiety oraz mężczyzn, nie
wynikających bezpośrednio z biologicznych różnic w budo-
wie ciała pomiędzy płciami. To inaczej tożsamość płciowa.
Natomiast ideologia gender, bo tego dotyczy problem, pole-
ga na zamierzonym doprowadzeniu do zatarcia różnic po-
między płciami już we wczesnym etapie dzieciństwa. Według
tej ideologii dzieci powinny być wychowywane w taki sposób,
aby nie wiedziały kim są; czy dziewczynką, czy chłopcem.

– Komu ma służyć owa ideologia?
– Na pewno nie dzieciom. Jestem przeciwnikiem wprowa-

dzenia jej do przedszkoli i szkół. Obawiam się, że wymusza-
nie na dzieciach genderowskich zachowań spowoduje u nich
nieodwracalne zmiany w psychice, które będą negatywnie
rzutowały na ich przyszłość. Oceniam ją jako działania podej-
mowane wbrew naturze. Nie ma racjonalnego powodu wpro-
wadzenia jej gdziekolwiek.

– Czy gender to próba bezkarnego propagowania śro-
dowisk homoseksualnych i robienie gruntu pod lobby pe-
dofilskie?

– Domniemywać można, że dziecko wychowane bez przy-
pisania cech płciowych, któremu nikt nie wytłumaczy podsta-
wowych ról społecznych na pewno będzie łatwym łupem śro-
dowisk homoseksualnych. Nie wyobrażam sobie dziewczyn-
ki, która nie ma świadomości, kim jest; nie wie, że w przyszło-

Pose³ na Sejm RP Stanis³aw O¿óg. Prezes Zarz¹du Prawa i Spra-
wiedliwoœci Okrêgu nr 23 – Rzeszów.
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ści urodzi dziecko i zostanie matką, lub chłopca, który nie
marzy o typowo męskich zawodach, sportach. Dotychczas
zabawki, odmienne dla każdej płci, miały na celu wykształce-
nie u dzieci konkretnych cech, przystosowanie ich do ról spo-
łecznych, które będą pełniły w dorosłym życiu. Gender zmie-
rza do zniesienia tych odmienności. Całe życie tego pokole-
nia ma być podporządkowane „równościowym” zasadom.

W kwestii gender podzielam obawy głoszone przez wyso-
kich hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego, że ma ona
„charakter destrukcyjny wobec człowieka, relacji międzyludz-
kich, a więc całego życia społecznego”. Gdyby natura chcia-
ła, aby gatunek ludzki nie dzielił się na osobniki żeńskie
i męskie, wówczas każdy z nas mógłby wydać na świat po-
tomka. Ideologia gender rodzi niebezpieczeństwo spłycenia
relacji międzyludzkich, wprowadzenia bylejakości życia, po-
zbawienia go sensu. Wszyscy będą jednakowi, a więc pedo-
filia, czy małżeństwa homoseksualne będą normą i czymś tak
powszechnym jak tradycyjny związek kobiety i mężczyzny.
Dziś wstępujemy w związek małżeński po to, aby cieszyć się
potomstwem – założyć rodzinę. W przyszłości, gdy nie będzie
różnic płci powodem bycia razem przez dwojga ludzi będą
wyłącznie aspekty fizyczne. Należy postawić pytanie, czy ta-
kiej przyszłości chcemy dla naszych dzieci?

– Dlaczego nikt nie broni polskich dzieci? Gdzie jest
rząd? Gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka?

– Wiele rzeczy w Polsce dzieje się za cichym przyzwole-
niem rządu. To jest zjawisko bolesne i niebezpieczne dla
naszego kraju. Dostrzegam ten problem i wielokrotnie pu-
blicznie o nim mówię. Uważam, że wszelkie nowe ideologie
są do przyjęcie tylko wówczas, gdy nie szkodzą wychowaniu
młodych Polaków. Mamy bogatą i dumną historię, głęboko
utrwaloną tożsamość narodową bogatą kulturę, wielowieko-
we tradycje narodowe. Powinniśmy je pielęgnować, zabie-
gać, aby były one przekazywane naszym dzieciom. Nie rozu-
miem, dlaczego Rząd RP zamiast propagować nauczanie hi-
storii, wspiera zachodnie ideologie, szkodliwe społecznie,
które na dodatek budzą ogromne kontrowersje.

– Które wzorce powinny być propagowane, stanowić
podstawę programową w przedszkolu i szkole podstawo-
wej?

– Na pewno takie, dzięki którym dzieci nauczą się sza-
cunku do drugiego człowieka, rodziców, osób starszych.
Wzorce patriotyczne, o których dzisiaj w zasadzie już się nie
mówi. Podczas sześciu lat rządów Platformy Obywatelskiej
pod pretekstem dostosowania do standardów Unii Europej-
skiej zmniejszono ilość godzin i zakres nauczania historii.
Skreślono ze spisu lektur pozycje książkowe, które wyrabia-
ły w młodzieży patriotyczne postawy. Obecnie dzieci nie
potrafią wymienić królów polskich, a młodzież ma problem
ze zrozumieniem kwestii żydowskiej w historii II wojny świa-
towej. Powszechne staje się mówienie, że obozy zagłady
założyli Polacy.

Ideologia gender wprowadzi zamęt w umysły dzieci. Sku-
tecznie odwróci uwagę rodziców od innych bardzo ważnych
kwestii m.in. luk w podstawach programowych nauczanych
przedmiotów w polskiej szkole.

Jako patriota i człowiek wyznający zasady chrześcijań-
skiego wychowania obawiam się, że w przyszłości będzie-
my mieli do czynienia z problemem nie tylko braku tożsamo-
ści narodowej, ale przede wszystkim ogromnej fali samo-
bójstw spowodowanych beznadziejnością życia, brakiem ja-
kichkolwiek odnośników moralnych. Ideologia gender wy-
chowa ludzi bez hamulców moralnych i zasad etycznych,
którzy nie będą wiedzieli kim są. To stanie się powodem ich
nieszczęść, zachwiania osobowości, beznadziei i bezsen-
su życia.

Najwybitniejszy z Polaków papież Jan Paweł II mówił, że
„przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Apeluję gorąco,
do Szanownych Państwa Czytelników – bądźmy wszyscy
stanowczo przeciwni ideologiom odbierającym sens życia
młodego polskiego pokolenia.

– Serdecznie dziękuję Panu Posłowi za ciekawą roz-
mowę.

Monika Roman

Temat globalnego ocieplenia za-
czął się już w latach 90. ub. wieku, kie-
dy Międzyrządowy Zespół ds. Zmian
Klimatycznych (IPCC) opublikował swój
pierwszy raport ostrzegający, że Ziemia
stoi przed śmiertelnym niebezpieczeń-
stwem dotyczącym zmian klimatycz-
nych. Publikacje stanowiły dane poka-
zujące, jak szybko i gwałtownie wzro-
sły temperatury na półkuli północnej.
Te same dane wskazywały, że to wszyst-
ko miało już miejsce w historii; w Wiel-
kiej Brytanii kiedyś były winnice, Wikin-
gowie na Grenlandii pasali krowy. Więc
co wywołało obecną fazę ocieplenia?
Wykorzystywanie paliw kopalnych?
A może jest to część naturalnego cy-
klu? Czy wizje kontynentów na zmia-
nę zalewanych powodziami i nawie-

dzanych suszami to jeszcze debata na-
ukowa czy już spór emocjonalny i poli-
tyczny?

Dziś mamy Climategate, czyli upo-
wszechnienie danych i koresponden-
cji z Climatic Research Unit z Uniwer-
sytetu Wschodniej Anglii w listopadzie
2009 r. oraz związane z nimi śledztwa
i reakcje mediów. W roli głównej wystę-
puje Philip D. Jones, angielski klimato-
log pracujący na ww. uniwersytecie.
Jones zajmuje się m.in. pomiarami tem-
peratury. Baza zgromadzonych przez
zespół Jonesa danych na temat zmian
i pomiarów temperatury odegrała klu-
czową rolę w tworzeniu teorii global-
nego ocieplenia. Jonesa uważa, że to
działalność człowieka stanowi główną
przyczynę zmian klimatycznych dlate-

go naukowcy i politycy starali się pobu-
dzić ludzi do przeciwdziałania zmianom
klimatycznym. Obraz klimatologa został
zachwiany, kiedy w 2009 r. haker wła-
mał się do jednego z komputerów i opu-
blikował uzyskane stamtąd pliki. W jed-
nym z maili Jones chwalił się wykorzy-
stywaniem sztuczek statystycznych
w celu zatarcia śladów pomiarów wska-
zujących na oczywisty spadek global-
nej temperatury. W innym zalecał usu-
wanie danych zamiast przekazywania
ich sceptykom klimatycznym.

Jesse Ventura amerykański polityk
globalne ocieplenia uważa za global-
ny spisek by kantować, wyłudzać i kon-
trolować ludzi. Ludzie stają się bogaci
propagując koncept globalnego ocie-
plenia.

Globalne ogłupienie
To wynik działań człowieka. A może to tylko umyślne kłamstwo ukute przez czołowych naukow-
ców? Problem globalnego ocieplenia to kontrowersyjny temat.
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Al Gore stał się twarzą
i głosem globalnego
ocieplenia

Al Gore zrobił karierę nie tylko w po-
lityce ale także jako ekolog wskazują-
cy na konieczność wprowadzenia ra-
dykalnych zmian, które doprowadzą do
powstrzymania destrukcyjnych tenden-
cji klimatycznych. W 2007 r. otrzymał
Pokojową Nagrodę Nobla za działania
na rzecz przeciwdziałania globalnemu
ociepleniu. Dwa lata później „The Da-
ily Telegraph” informował, że Al Gore
stać się może pierwszym na świecie mi-
liarderem, który swój majątek będzie
zawdzięczał mitowi – jak wiele osób
uważa – globalnego ocieplenia. Tym-
czasem Al Gore wydawał książki, zain-
spirował nawet Davisa Guggenheima

do wyreżyserowaniu filmu „Niewygod-
na prawda” dotyczącego zmian klima-
tycznych. Walka o ekologię stała się też
elementem kampanii. Al Gore użył fo-
tografii dwóch niedźwiedzi polarnych,
które utkwiły na topniejącej górze lo-
dowej w serii wykładów, które wyjaśnia-
ły beznadziejną sytuację świata, w któ-
rym żyjemy. Wiceprezydent mówił wte-
dy: „Zmniejsza się ich obszar występo-
wania, a te piękne zwierzęta zmuszo-
ne są siłą do opuszczania planety.” Czy
to prawda? W 2007 r. donoszono, że
zmniejsza się pokrywa lodowa, jednak
dane Narodowego Zarządu Oceanów
i Atmosfery pokazały, że rok później
cały zaginiony lód powrócił na swoje
miejsce. W rzeczywistości dane z 2008
roku pokazywały, że powierzchnia an-
tarktycznych lodowców szelfowych jest
o jedną trzecią większa niż zwykle.

Nie jestem pewna do końca o co
chodzi z globalnym ogłupieniem, tzn.
ociepleniem. Wiem tylko, że dziś Cel-
sjusz dobija do -20, a globalne ocie-
plenie postępuje znacznie wolniej niż
procesy polityczne.

Monika Śliż

7. Co gryzie ponad miarę nasze pań-
stwo?

W ramach partyjniackich i frakcyjnych
walk politycznych można się nawzajem
obwiniać i obrzucać zarzutami. Przyzwy-
czailiśmy się już na co dzień do słuchania
tego bełkotu.

Warto jednak czasem poszukać po-
ważnego i kompetentnego wyjaśnienia
tego, co dzieje się wokół nas. Bardzo cie-
kawych i rzetelnych informacji dostarczy-
ły uważnemu czytelnikowi Rzeczy Wspól-
ne. Pismo Republikańskie nr 9 (3/2012).
Znajdujemy w nich tekst Jana Rokity
O paradoksie władzy w czasach pryncy-
patu, gdzie już w treści leadu czytamy:
dostrzec i nazwać można obecnie fakt
spontanicznej i mało przejrzystej dekon-
centracji, rozproszenia zwyczajnej władzy,
a w efekcie jej ewidentnego odpolitycz-
nienia. Taka depolityzacja, rządzenie kie-
rującej się racjonalnością nie ściśle poli-
tyczną, ale ekonomiczno-rządową, stano-
wi logiczne następstwo koncentracji w ręku
sternika politycznego zwierzchnictwa, spra-
wowanej na dodatek w warunkach niedo-
rozwiniętego organizacyjnie i instytucjonal-
nie centrum władzy. Rozpad władzy jest
więc paradoksalnie ceną jej skupienia.
I zaświadcza o kryzysie polityki, rozgrywa-
jącym się w samym jej rdzeniu.

Mówiąc inaczej, prościej; różnego ro-
dzaju lokalne, strukturalne i resortowe si-
twy funkcjonują nieźle, przejmując coraz
większe obszary rzeczywistej władzy,
mimo prób koncentrowania zdolności do
zarządzania wszystkimi strukturami przez
rządowe centrum administracyjno-poli-
tyczne. Rokita zadaje pytanie: Kto rządzi
naprawdę? I odpowiada, że chyba jed-
nak sitwy!

Z kolei Rafał Matyja, w znacznej czę-
ści zgadzając się ze swoim poprzedni-
kiem – nazywa obecny system władzy
w Polsce Jednolitym Systemem Kierowa-
nia Krajem i podejmuje się próby opisa-
nia go; Podstawową barierą dla rozwoju
kraju nie jest dziś legendarny już układ,
wyjątkowo niekompetentny rząd czy nie-
korzystna koniunktura międzynarodowa.
Tą barierą jest sposób, w jaki Polacy za-
rządzają sprawami publicznymi. System
kierowania krajem, wypracowany po czę-
ści jeszcze w czasach PRL-u i oparty na
nieformalnych oraz półformalnych spo-
sobach radzenia sobie z problemami.

System, który jest zorientowany wyłącz-
nie na przetrwanie, a tym samym blokuje
rozwój. By go realnie zmienić, nie wy-
starczy zwycięstwo dzisiejszej opozycji,
ani nawet jakiejś wielkiej koalicji. Zdecy-
dowana część procesów kierowania pu-
blicznymi pieniędzmi, decyzji kadrowych,
efektywnych obiegów informacji znajdu-
je się poza kontrolą, a zwykle poza
wiedzą, polityków. Siła opisywanego sys-
temu polega na jego powszechności, na
zadawnieniu i na tym, że uwzględnia
zdecydowaną większość poważnych in-
teresów grupowych. W grze z systemem
politycy nie są bez szans. Zwykle jed-
nak brak wiedzy i innych zasobów oraz
wysokie ryzyko konfliktu zniechęca ich
do podjęcia gry. Wiele wskazuje na to,
że realny system kierowania krajem był
w swej genezie zespołem zachowań
średniego szczebla aparatu administra-
cyjnego i gospodarczego PRL-u. Ludzie
systemu cieszą się z tabloidyzacji me-
diów, z zamierania poważnej dyskusji,
z dziennikarstwa śledczego, które wy-
raża się opublikowaniem wysokich do-
chodów członków gabinetów politycz-
nych. Ci ludzie nie lubią rozmowy. Uwa-
żają, że poważne sprawy powinno ota-
czać pełne powagi milczenie. A sposób,
w jaki kierują krajem to sprawa nad wy-
raz poważna.

8. Chcielibyśmy żyć dobrze i być tego
świadomym!

Żeby to było możliwe powinniśmy za
Mateuszem Matyszkowiczem przyjąć, że

Ruch związany z globalnym
ociepleniem twierdzi, że Ziemi
grozi katastrofa, bo fabryki
i samochody podgrzewają at-
mosferę dwutlenkiem węgla.
Noel Sheppard uważa, że to
oszustwo. Przemysł, który za-
rabia na naszych obawach zmu-
sza nas do kupowania wartych
miliardy „zielonych” produk-
tów, żerując na naszych oba-
wach.

Marszałek Józef Piłsudski o życiu: Niechybnie, życie nie jest
romansem, ale też nie powinno być i kałużą błota, w którym
my byśmy siebie czy też nasze dzieci jak w lusterku oglądali.

Polska potrzebuje zmian! (cd.)

Dariusz Sobolewski.
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punktem wyjścia polityki powinno być
pojęcie człowieka wolnego, to znaczy
kogoś, kto potrafi prowadzić dyskurs etycz-
ny niezależnie od jakiejkolwiek użytecz-
ności. I wreszcie będzie potrafił przekła-
dać go na politykę.

9. No to od czego zacząć?
A właściwie to od kogo? Jak rozsu-

płać kłębek, by znaleźć któryś z końców
nitki? Jak wyrwać się z zaklętego kręgu
bezradnego gadulstwa; przerobić nieroz-
wiązywalne zagadnienia na format pro-
blemów, które swoje rozwiązanie mają lub
mieć mogą?

Jeśli partyjniactwo i rządy sitw dotyczą
tak mocno parlamentarnej polityki partyj-
nej, że JOW-y niewiele mogą dać. Roz-
wiązania trzeba szukać nie tyle w atrapie
bezpartyjnych rządów czy chwilowych
premierów, ale w możliwości wyboru na
urząd Prezydenta RP znakomitego,
sprawnego, ogólnie szanowanego, ma-
jącego wpływ, kompetentnego i sprawne-
go urzędnika. Gdyby wyborcy przekonali
się, że można mieć takiego prezydenta
państwa; lubianego, uczciwego, bezstron-
nego, świetnie funkcjonującego, spraw-
nego i skutecznego może wtedy także
potrafiliby inaczej, lepiej wybierać swoich
reprezentantów na innych szczeblach
władz; państwowych i samorządowych.

Ryszard Bugaj pisze nawet, że być
może prezydent powinien być wyposażo-
ny w prawo wydawania w określonych
sprawach dekretów. Bo w wyborach par-
lamentarnych Polacy mają wpływ na to,
kto będzie premierem. Pewnie również na
styl rządzenia. Ale na nic więcej.

10. Trudno też nie zgodzić się z Wiesła-
wem Walendziakiem, dawnym opozycjo-
nistą, a nawet posłem PiS, który w rozmo-
wie z Andrzejem Brzezieckim powiedział
kiedyś, jeszcze pomiędzy falami kryzysu
gospodarczego, tak: Połowa, może trzy
czwarte najważniejszych wyzwań nasze-
go państwa wiąże się z gospodarką, ale
politycy mogą mieć ją w nosie. Sytuacją
kolei zaczynają się interesować, gdy te
przestają jeździć, a poza tym miesiącami
debatują o mgle w Smoleńsku. Będą mó-
wić, że wspierają wolny rynek, ale będą
chcieli budować kapitalizm bez kapitału
i kapitalistów. Nie rozumieją mechani-
zmów wolnego rynku.

Paweł Śpiewak dodaje do tego: Jeśli
istotą polityki pozostaje umiar i odwaga,
to w prawicowym dyskursie pierwszy za-
nika, druga zamienia się w histerię.

Zmagania z wadami i negatywnymi
skutkami kapitalizmu i liberalnej gospo-
darki w warunkach kryzysu jeszcze się
nasilają. A nowością czasu pierwszej
Solidarności była szansa znalezienia – nie
przewidywanej wcale w epoce moderni-
zmu – „trzeciej drogi”; między komuni-
zmem, a kapitalizmem. Było wtedy już dość

blisko określenia z grubsza zasad, we-
dług których miałaby ona być nakreślona.
Miało to być zadaniem powołanej przez
Komisję Krajową – Społecznej Rady Go-
spodarki Narodowej. Pierwotnie; uzgod-
nione już kandydatury członków miały być
przedstawione, dyskutowane, a może
nawet i zatwierdzone na posiedzeniu
11-12 XII 81 r. okazało się jednak, że jesz-
cze nie wszystko jest „dograne”, uzgod-
nione i debatę nad tym przełożono na na-
stępne posiedzenie, które miało się od-
być 7 I 1982 r. Członkowie KK, którzy
chcieli jednak znać nazwiska wytypowa-
nych przez Prezydium KK kandydatów,
zmusili odpowiedzialnego za sprawy eko-
nomiczne śp. Grzegorza Palkę do prze-
czytania wstępnej listy. Ociągając się zro-
bił to wreszcie; dokładnie o północy, czyli
wtedy, gdy zaczynał się stan wojenny, prze-
czytał 24 nazwiska: Leszek Balcerowicz
(!), Władysław Bartoszewski, Grzegorz
Białkowski, Janusz Beksiak, Wiesław
Chrzanowski, Wacław Gajewski, Cezary
Józefiak, Stefan Kurowski, Aleksander
Legatowicz, Ryszard Manteuffel, Andrzej
Micewski, Stefan Nowak, Maria Radom-
ska, Andrzej Stelmachowski, Klemens
Szaniawski, Jan Józef Szczepański, Wa-
cław Szubert, Andrzej Święcicki, Witold
Trzeciakowski, Andrzej Tymowski, Andrzej
Wielowiejski, Stefan Wilkanowicz, Janusz
Ziółkowski, Jan Olszewski. Wiele z tych
osób z Balcerowiczem na czele uczestni-
czyło potem w zbudowaniu i zrealizowa-
niu projektu transformacji – nikt jednak do
dziś nigdy nie mówił; jaki byłby „tamten”
plan, zbudowany w roku 1982, gdyby nie
doszło do stanu wojennego. I w tym sęk;
to ukazuje też całe skomplikowanie sytu-
acji i w roku 1981 i w 1989.

Ktoś powie, że nic zwykłym ludziom;
Polakom i katolikom do ekonomii. Oczy-
wiście, że nieprawda!

Wszystkim zainteresowanym polecam
lekturę wybranych numerów (nazywanych
przez redakcję tekami) PRESSJI; perio-
dyku Klubu Jagiellońskiego. Szczególnie
Teki XXIV z roku 2011 „Zabiliśmy Proro-
ka” (jest dostępna w sprzedaży wysyłko-
wej) i najnowszej Teki XXIX „Ekonomia
Trynitarna”. Znajdziemy tam nie tylko po-
twierdzenie starej prawdy, że uniwersalną
wykładnię pozytywnych, sprawiedliwych
i uczciwych relacji miedzy ludźmi; pozba-
wionych niesprawiedliwości, wyzysku
 i ucisku daje społeczna nauka Kościoła,
ale także mnóstwo jej bardzo współcze-
snych i życiowych tez, opinii i dowodów.
Politolog i specjalista od zagadnień kato-
lickiej nauki społecznej Marcin Kędzier-
ski przypomina, że na budowanie relacji
między ludźmi niezbędne jest ich wzajem-
ne obdarowywanie się, budowanie tzw.
kultury daru. Możliwe są jednak różne pod-
stawowe rodzaje takich wzajemności:
oprócz pozytywnej międzyludzkiej solidar-
ności (czyli: wzajemności uogólnionej;

potrafimy bezinteresownie obdarowywać
innych nie czekając na odwzajemnienie)
i wzajemności zrównoważonej (takiej: coś
za coś) mamy także często, zbyt często,
do czynienia z wzajemnością negatywną,
polegającą najogólniej na poszukiwaniu
i wykorzystywaniu nadarzających się oka-
zji; odpowiadanie na potrzeby innych
w taki jednak sposób, że z wykorzysta-
niem trudnej sytuacji lub położenia inne-
go człowieka. I niestety; taka właśnie wza-
jemność negatywna jest podstawową za-
sadą wolnego rynku; to jednak zależy od
– przede wszystkim – samych pracodaw-
ców, ale i w jakiejś mierze od polityki pań-
stwa; czy te warunki będą wykorzystywać
do wzmacniania, czy też do dramatycz-
nego osłabienia relacji społecznych.
Szczególnie dziwi, gdy taki stan rzeczy
występuje też wśród chrześcijan, także
katolików. O ile Milton Friedman twierdził,
że wolność oznacza zdolność do zawie-
rania obustronnie korzystnych transakcji
– to może się to sprawdzić w warunkach,
w których wzajemność negatywna nie
przesłania przedsiębiorcom-katolikom
zdolności do oceniania swoich własnych
zachowań pod kątem ich uczciwości, mo-
ralności i solidarności. Nie można pozwa-
lać na to, by analizy kosztów i korzyści
zastąpiły zupełnie pojęcia zaufania i spo-
legliwości. W tym właśnie, szczególnie
w odchodzeniu od zasad solidarności
i wzajemności uogólnionej (a nie w po-
chodnych instrumentach finansowych),
można dziś poszukiwać najgłębszych
źródeł obecnego kryzysu. Szukając z nie-
go wyjścia warto byłoby raz jeszcze prze-
czytać encyklikę papieża Benedykta XVI
„Caritas in veritate”, w której ten jedno-
znacznie odcina się od dyktatu zasad li-
beralizmu. Zysk, kapitał, pieniądze nie
mogą być wyłącznie celem, lecz środkiem
do osiągania szczytnych i korzystnych ce-
lów. Nie można się zgodzić z tym, że poję-
cie zysku zostało całkowicie zawłaszczo-
ne przez ekonomię.

Pewnie, już też dobrze uświadomili-
śmy sobie, że nie bardzo w tym zadaniu
można liczyć na państwową administra-
cję (i to bez względu na to, jakie zwycię-
skie partie czy koalicje ją zorganizują),
która z wieloma zadaniami sobie nie ra-
dzi, choćby nawet starała się przyjmować
jak najbardziej partycypacyjny model za-
rządzania państwem. Wynika to też z fak-
tu, że w europejskiej tradycji, różnej od
amerykańskiej rzeczywistości nie jest
możliwe proste przeciwstawianie jedno-
stek i rządu; ekonomia powinna służyć
realizacji celom integralnego rozwoju lu-
dzi realizowanego przy korzystaniu
z trzech różnych treści międzyludzkich re-
lacji: swobodnych umów, apodyktycznych
rozkazów i wzajemności przez bezintere-
sowne dawanie.

To, czy prawdą jest przekonanie Be-
nedykta XVI, że (choć świat nigdy nie
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stanie się rajem) chrześcijaństwo ze
swoją integralną wizja rozwoju człowie-
ka pomoże nam stworzyć możliwie naj-
lepsze warunki życia na ziemi wcale
nie zależy od premierów rządów, ani
tym bardziej od ich rzeczników praso-
wych, ale od Chrześcijan. Od nas
wszystkich.

Tak. I wielka szkoda, że prawicowi,
wrażliwi społecznie przedstawiciele na-
rodu, nie mają w ogromnej swej więk-
szości ani żadnego pomysłu, ani żadnej
ambicji na to i do tego, jak można na-
prawdę poprawić los słabszych, uboż-
szych, mniej zaradnych. Ten deficyt za-
stępują chętnie łatwiejszym i mniej ryzy-
kownym, bezkrytycznym i klakierskim,
manifestowanym na każdym kroku po-
parciem dla swoich politycznych liderów-
mocodawców oraz ich partyjniackich, pi-
jarowsko-propagandowych zabiegów.
Doskonałym przykładem tego zachowa-
nia jest ich nikłe zainteresowanie (fakt,
że już kolejną i pewnie ostatecznie – na
zasadzie nieszczęsnego sprzężenia
zwrotnego – równie bezsensowną i bez-
skuteczną) próbą wypracowania progra-
mu zaistnienia ekonomii społecznej (któ-
ra nic nikomu nie odbierając może sporo
niektórym dać!) w sensownym i rozum-
nym; więc – niekoniecznie lewicowym
kształcie...

11. No i tyle tego mojego pisania, tych
artykułów w „Kurierze Sokołowskim”

Naśladując pewną wypowiedź cze-
skiego przekornego, nieugiętego choć
nieco frywolnego pisarza Milana Kunde-
ry twierdzącego, że to żadna sztuka
uwieść kobietę, w przeciwieństwie do
tego, żeby ją umieć porzucić – chciałoby
się mi powiedzieć, że pisać to umie byle
dureń, ale żeby przestać pisać, to do tego
trzeba dopiero dojrzeć!

Szkoda, bo jak zauważył historyk
i znawca mediów Maciej Kledzik felieton
jest jedynym gatunkiem dziennikarskim,
który w krajach demokratycznych wyjęty
jest spod jurysdykcji (pod warunkiem, że
nie narusza obowiązujących norm etycz-
nych i moralnych). Stosowanie w nim
przenośni, porównań jest koniecznością
i zaletą. Tak jest od ponad dwustu lat,
kiedy to pierwszy felieton pojawił się
w prasie paryskiej.

A i Krystyna Grzybowska pisała kie-
dyś tak: Polski felieton jest jak korona na
głowie dziennikarstwa, prawdziwego,
uczciwego i wrażliwego na niesprawie-
dliwość, ludzką krzywdę, walczącego
z podłością elit, pomiatających państwem
i narodem. Nie jest felietonistą autor pły-
nący z prądem, nurzający się w pianie
pochlebstw ludzi sprawujących rządy.
Felietonista płynie pod prąd, jak ten
łosoś, narażony na rozszarpanie przez
jakichś niedźwiedzi, potężnych i niepo-
konanych grizli politycznych.

cz. II

Po zakończeniu turnusu rehabilitacyj-
nego w Kudowie Zdroju wyruszyłem
w Polskę, aby zwiedzić, zobaczyć i za-
poznać się z innymi atrakcyjnymi ośrod-
kami wypoczynkowymi w rejonie pasma
gór sudeckich, pienińskich i karpackich
oraz teren Śląska. Z Kudowy wyjecha-
łem w stronę Kłodzka i po drodze podzi-
wiałem piękne górzyste krajobrazy, po-
nieważ gdy jechałem do Kudowy, to wte-
dy ten odcinek drogi przejeżdżałem po
zapadnięciu zmierzchu. Cała droga to
widoki przepiękne i po co wyjeżdżać za
granicę, aby móc oglądać podobne pej-
zaże za wiele wyższe pieniądze, które
trzeba zostawić za granicą, a narzekać,
że w Polsce jest źle, w myśl powiedzenia
„cudze chwalicie...”. Do Lądka Zdroju do-
jechałem trasą prowadzącą przez Kłodz-
ko, która prowadziła przez różne miej-
scowości i tam w jednej z nich zatrzyma-
łem się, aby zrobić zdjęcie baby i chłopa
zrobionych z bali słomy, które postawio-
no z okazji odbywających się w tym cza-
sie dożynek. Napotkałem też podobne
eksponaty w następnej miejscowości.
Tereny, przez które się przemieszczałem,
były ładnie zagospodarowane rolniczo,
gleby dobrej klasy, nie widać tam było
ugorów, jak to bywa w naszych okolicach.

Teren sanatoryjny w Lądku Zdroju
położony jest na niewielkiej stosunkowo
przestrzeni w porównaniu z innymi sa-
natoriami. Też nie ma dużo budynków
sanatoryjnych, ale jest tam przytulnie
i gdy ktoś potrzebuje ciszy i spokoju, to
tam bym polecał pobyt sanatoryjny. Po
zwiedzeniu Lądka Zdroju wracałem inną
drogą, która do Złotego Stoku prowadzi-
ła przez piękny górzysty las. Droga uro-
kliwa z serpentynami, z jednej strony wi-
dać było czubki wysokich drzew i urwi-
ska, a z drugiej wznoszącą się stromą
ściana lasu. Aż zatykało w uszach z po-
wodu różnicy ciśnień. Kiedy las się skoń-
czył na obrzeżach Złotego Stoku, dalej
na całej przestrzeni rozciągały się pła-
skie urodzajne tereny z wielkimi połacia-
mi urodzajnych uprawnych pól. Zaplano-
wałem sobie, że w powrotnej drodze
z Kudowy odwiedzę Jastrzębie Zdrój,
Ustroń, Wisłę, Szczyrk, Rabkę Zdrój,
Szczawnicę, Nowy Targ i Zakopane.
Z Lądka Zdroju postanowiłem na wieczór
dotrzeć do Jastrzębia Zdroju. Po drodze,
jadąc przez Głogówek pomiędzy Prud-

nikiem, a Kędzierzynem-Koźle, coś mnie
tknęło, aby wstąpić do kościoła. W pano-
ramie Głogówka, gdy się do niego zbli-
żałem, widać było wieże trzech kościo-
łów, a jak dojechałem okazało się, że jed-
na to wieża ratusza. Wstąpiłem do jed-
nego i nie mogłem się napatrzeć i wyjść
z zachwytu, jaki na mnie zrobił wystrój
tego kościoła. Zwiedziłem dużo kościo-
łów w Portugalii, Włoszech, Ukrainie, Li-
twie i w Polsce, ale ten wywarł na mnie
największe wrażenie pod względem wy-
stroju i piękna architektonicznego. Każdy
kościół ma w sobie jakieś ciekawe i atrak-
cyjne elementy wystroju, bardziej lub mniej
współgrające ze sobą, a tam spotkałem
perłę architektury sakralnej. Mnie potrafią
cieszyć różne rzeczy, jestem w stanie w
wielu rzeczach dostrzec piękno, ale ten
kościół urzekł mnie szczególnie. Podczas
mojego wypoczynku codziennie odwie-
dzałem różne kościoły, przejeżdżając
chętnie zatrzymywałem się i wstępowa-
łem, aby je zwiedzić i pomodlić się. Na
wieczór dojechałem do Jastrzębia Zdro-
ju i pytam się na stacji paliwowej, jak do-
jechać do strefy sanatoryjnej. Popatrzyli
na mnie jak na głupiego, ale wskazali mi
drogę. Zajechałem we wskazany rejon
i dopytuję się przechodni, czy dobrze tra-
fiłem do strefy sanatoryjnej i o możliwo-
ści wynajmu kwater czy hotelu, bo jutro
chciałem ją zwiedzić. Znów przyglądali
mi się podobnie jak poprzednio i mówią
„panie, tu już dawno nie ma sanatorium,
a hotel, tłumaczą, był kiedyś koło stadio-
nu, ale nie wiedzą, czy jeszcze jest czyn-
ny”. Już nie dopytywałem o dojazd do
stadionu, tylko wyciągnąłem mapy i pa-
trzę, jakby tu najszybciej dojechać do
Wisły lub Ustronia, bo taki miałem plan
po zwiedzeniu terenów sanatoryjnych
w Jastrzębiu Zdroju. Dobrze, że człowiek
jechał sam, bo jakbym chciał się pochwa-
lić komuś, jak znam się na nieistniejących
sanatoriach, to by miał ubaw po pachy,
a ja kupę wstydu. Był to najszybciej zwie-
dzony Zdrój w środku nocy, bez ogląda-
nia, bez podziwiania i zza szyb samocho-
du. Dawniej krążyło o tego rodzaju sytu-
acjach takie powiedzenie, czyli o ogląda-
niu rzeczy nieistniejących i niemożliwych
„bez mydła pranie, bez gówna sranie”.
Jak mucha dałem złowić się na lep, pole-
ciałem na nazwę, albo jak stary wróbel
zamiast na ziarno, nabrałem się na ple-
wy. Żeby lepiej mi się jechało, śmiałem
się sam z siebie. Ponieważ Ustroń znaj-
dował się 10 km przed Wisłą, tam poszu-
kałem sobie kwatery i po całym dniu jaz-
dy z przygodami coś zjadłem, a na uspo-
kojenie nerwów i oblanie wpadki wypi-
łem solidnego drinka i zaszyłem się
w pióra, czyli położyłem się spać.

* * *
W Ustroniu rano przywitała mnie cie-

pła bezchmurna pogoda, która jakby za-

Kazimierz Smolak

Kudowa Zdrój
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praszała na przechadzki czy przejażdż-
ki. Po porannej kawie zrobiłem obchód
po miejscowych sklepikach, aby uzupeł-
nić zapasy płynów i pokarmów. Po śnia-
daniu wyruszyłem na penetrację terenu

sanatoryjnego i zapoznałem się z grub-
sza z topografią terenu sanatoryjnego.
Tradycyjnie odwiedziłem też kościół z cie-
kawymi figurami stojącymi na placu ko-
ścielnym. Góruje figura Chrystusa Kró-
la, dalej pomniki Jana Pawła II, Ojca Pio,
i jeszcze dwa inne, których nie zapamię-
tałem. Po południu pojechałem odwie-
dzić Wisłę i odbyć po niej sentymental-
ny spacer. Lat temu 15 byłem w Wiśle
tydzień czasu z córkami na rozgrywkach
szachowych Mistrzostw Polski Juniorów.
Było to w okresie zimowym, jeszcze
przed sukcesami Adama Małysza. Wi-
działem tam małe skocznie jak skakały
tam dzieci i juniorzy. Po spacerze po
centrum Wisły pojechałem ma wyciąg
narciarski wywożący turystów na górę
Czantorię, ale było to pół godziny przed
zamknięciem wyciągu i obsługa infor-
muje, że tylko można wjechać i zaraz
zjeżdżać, więc zrezygnowałem i prze-
łożyłem wyjazd na jutro.

Nazajutrz od rana pogoda popsuła
się i nastąpiło ochłodzenie i duże za-
chmurzenie z przelotnymi opadami. Po-
stanowiłem, że dziś zwiedzanie będę
prowadził zza szyb samochodu i ruszy-
łem w kierunku Szczyrku, który położony
jest około 20 km od Wisły. Przejeżdżając
Wisłę zobaczyłem nową skocznię nar-
ciarską im. Adama Małysza, która jest
pokryta igielitem i mogą się na niej odby-
wać letnie zawody. Postanowiłem ją zwie-
dzić, ale pomyślałem, że dopiero w dro-
dze powrotnej ze Szczyrku. Droga z Wi-
sły do Szczyrku prowadziła przez urokli-
wy las, ale chwilami widoki zasłaniały
wiszące chmury. Po drodze zatrzymałem

się przy zajeździe, przy którym stały duże
rzeźbione figury górali, świątków i innych
postaci. Oferowano tam wędzone ryby,
szynki i wędzonki prosto z wędzarni. Zro-
biłem kilka pamiątkowych zdjęć i ruszy-

łem dalej. Przejechałem Szczyrk tam
i z powrotem, ale niczym szczególnym
mnie nie zachwycił, zdawał się jakby sła-
bo tętnił życiem. Na pewno jest tu pięk-
nie i ruch turystów w okresie zimowym,
gdyż widać wyciągi i trasy zjazdowe, jest
on stolicą sportów zimowych. Ze zwie-
dzenia Szczyrku wspomnienie byłoby
takie sobie, gdyby nie skocznie narciar-

skie, które usytuowane są trzy obok sie-
bie i dodają blasku tej miejscowości.
Rozmiary skoczni są mniejsze jak we
Wiśle i zapewne są one traktowane jako
szkoleniowe, a nie wyczynowe. Ponie-

waż lubię oglądać skoki narciarskie,
a mieszkam w terenie, gdzie najbliższej
skoczni w Zakopanem mam około 300
km, więc widok skoczni mnie podniecał.
Wracając ze Szczyrku zatrzymałem się
przy skoczni Małysza, wziąłem aparat fo-
tograficzny, aby porobić zdjęcia. Zauwa-
żyłem grupę ludzi kręcącą się przy skocz-
ni i od nich się dowiedziałem, że będą
treningowe skoki narciarskie polskiej
kadry z zawodnikami norweskimi. Zacze-
kałem chwilę i na skocznię wyciągiem
zaczęli wyjeżdżać zawodnicy, którzy na-
stępnie wykonywali skoki. Oglądanie
skoków na żywo robi dużo większe wra-
żenie jak oglądanie ich w Telewizji.
Oprócz Piotra Żyły z charakterystyczną
bródką, nie byłem w stanie rozpoznać
innych zawodników, którzy schodząc
z zeskoku przechodzili blisko mnie. Wy-
konałem kilka pamiątkowych zdjęć na tle
skoczni i zawodników. Byłem bardzo za-
dowolony, że Opatrzność mnie tu spro-
wadziła i natchnęła, aby się zatrzymać,
gdyż nawet nie planowałem i myślałem,
że jadąc do Wisły w lecie mogę obejrzeć
skoki i zawodników. Kolejny „hicior”
w Wiśle to trafienie do jadłodajni „Pod
dębem”, w której za jedyne 13 złotych
zjadłem smaczny dwudaniowy obiad
z kompotem i rogalikiem. Naprawdę so-
lidnie sobie podjadłem. Tak jak pytali
Żyda czy wierzy, jak pisano w Ewangelii
o cudownym rozmnożeniu chleba, gdzie
pięcioma chlebami i tyleż rybami nakar-
miono kilka tysięcy ludzi. Żyd powiedział,
że wierzy, że jedli, ale nie wierzy, aby
sobie tym pojedli. Ja, uwierzcie, za tanie
pieniądze pojadłem sobie. Wieczorem
poszedłem na dancing i myślałem, czy
teraz też trafi mi się jakiś „hicior” jak
z obiadem albo jak cudownym rozmno-
żeniem. Miałem cichą nadzieję, że z pię-
ciu ładnych pań namnoży się ich cała
sala. Na dancingu co ładniejsze panie
odpłynęły do innych facetów albo zosta-
ły przez nich złowione, a ja musiałem
zadowolić się tym, co pozostało, a zosta-
ło dużo na sztuki, natomiast z urodą nie
polemizuję. Dobrze, że światła były przy-
ciemnione i ściągnąłem okulary, przecież
nikt mnie nie zna i nie wie, czy je noszę
czy nie. Znów wrócę do Ewangelii, w któ-
rej jest napisane, że „za jedną perłę od-
dałbym wszystkie pozostałe”. Czy udało
mi się dopchać i zatańczyć z perełką, zo-
stawiam jako zagadkę dla Czytelnika. Je-
stem w kłopotliwej sytuacji, bo jak po-
wiem, że tak, to mi nie uwierzą, powiem
że nie, to będą się ze mnie śmiać. Cokol-
wiek napiszę i tak nie uzyskam pochwa-
ły. Ale na dancingach sanatoryjnych tak
bywa, że jak dziś uda się zatańczyć z ład-
niejszą, to już jutro ci ją ktoś podprowa-
dzi, zwłaszcza gdy się ma zezowate
szczęście. Po sześćdziesiątce jest się jak
spadająca gwiazda, która wpadając
w atmosferę, chwilkę może błysnąć, spa-
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la się i spada. Nie ma się co tym przej-
mować. Sanatorium się kończy i powra-
ca się do szarej rzeczywistości. Zostaną
jedynie wspomnienia, bardziej lub mniej
przyjemne.

* * *
W następny dzień rozpogodziło się,

a skoro planowałem wyjazd z Ustronia,
więc spakowałem rzeczy i podjechałem
pod wyciąg kolejkowy na górę Czanto-
rię. Wykupiłem bilet i jak jechałem, by-
łem zwrócony twarzą do góry i niewiele
widziałem, bo to był wyciąg krzesełkowy.
Gdy siedzi się w kolejce gondolowej, to
można się obracać i oglądać na wszyst-
kie strony, a na krzesełku lepiej nie ryzy-
kować. Po dotarciu na szczyt dopiero
oczy otworzyły się na wspaniałe widoki.
Dziś się nie dziwię, że dawniej budowa-
no warowne zamki na szczytach gór.
Ciężko miał wróg, żeby je zdobyć,
a przede wszystkim z góry obserwacja
terenu była bardzo dobra. Z podziwem
obserwowałem panoramę, która rozcią-
gała się wokół całej góry. Najładniejsza
była panorama Wisły i Ustronia z budyn-

kami piramidalnych obiektów sanatoryj-
nych. Projektant tych budynków zapro-
jektował je w kształtach piramid i dlatego
oglądane z góry tak jakby łączyły staro-
żytność z nowoczesnością. Wyróżniały
się na tle innej współczesnej zabudowy.
Ponieważ wkomponowane były w stocza
mniejszych górek, więc tworzyły ciekawą
kompozycję panoramiczną. W oddali za
Ustroniem z góry Czantoria, przy bardzo
dobrej widoczności, widać było na hory-
zoncie śląskie miasta z wysokimi dymią-
cymi kominami, obiektami przemysłowy-
mi i blokami mieszkalnymi. Obszedłem
cały szczyt gdzie po przeciwnej stronie
góry widać było pasma górskie rozcią-
gające się aż na Słowację. Nawet nie

przypuszczałem, że mogę ujrzeć tak
wspaniałe widoki. Na górę prowadziły też
piesze szlaki turystyczne, na których wi-
dać było turystów wchodzących i scho-
dzących z góry. Ja wolałem wyjechać
wyciągiem – boję się nadmiernego wy-
siłku, ponieważ serce mam tylko jedno.
Choćby kto chciał ofiarować mi swoje
serce, na wypadek gdyby moje wysia-
dło, to i tak nic z tego, dlatego, że w ple-
caku drugie serce może mieć tylko żoł-
nierz z piosenki „Serce w plecaku”. Chło-
pu po kopie, czy udało by się znaleźć
kogo, kto by chciał ofiarować swoje ser-
ce i pakować się w tarapaty i z naraże-
niem je ofiarować. Lepiej zanucić refren
„Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla cie-
bie dziewczyno... Kiedy rok temu sze-
dłem w pieszej pielgrzymce do Często-
chowy podczas marszu bardzo dużo
śpiewaliśmy i rzeczywiście śpiew poma-
gał, a zwłaszcza rytm piosenki żołnier-
skiej. Podczas zwiedzania pięknych wi-
doków dusza sama raduje się i śpiewa
hymn pochwalny i dziękczynny dla Stwór-
cy za możliwość oglądania i podziwia-
nia piękna natury. Zjeżdżając z góry pa-

trzyłem z krzesełka na roztaczające się
dokoła widoki i obiekty, które jakby się
przybliżały do mnie. Wysiadłem i u pod-
nóża góry znów zrobiłem się mały, ale
po swojemu szczęśliwy i zadowolony.

* * *
Z Wisły wyruszyłem w stronę Bielska

Białej ponownie przez Szczyrk, ale przy-
najmniej była piękna pogoda, która od-
słoniła góry, które poprzednio zasłaniały
mi chmury, więc dalej mogłem delekto-
wać się ich pięknem. Ponieważ było to
w połowie września, więc nabierały ko-
lorowych jesiennych uroków i żegnały
mnie machając konarami i jakby mówiły
do widzenia. Na pewno zechcę tam jesz-

cze kiedyś powrócić. Z bielska Białej wy-
kręciłem do Tych, aby odwiedzić znajo-
mego z Sanatorium. Przywitał mnie po
Śląsku, czyli pokazał łóżko, na którym
będę spał, otworzył barek i kazał wybrać
sobie trunki, którymi mamy uczcić moją
obecność. Cóż było robić, gospodarzom
się nie odmawia. Musiałem kombinować,
jak przetrwać przyjęcie bez wielkiego
uszczerbku na zdrowiu i abym mógł koło
południa wyjechać w dalszą trasę. Wię-
cej słuchałem jego i żony, bo oboje byli
gaduły, więc tylko im kiwałem głową, aby
wiedzieli, że ich uważnie słucham. Od
czasu do czasu wtrąciłem uwagę albo
jakiegoś kawała, oni starali się też opo-
wiadać kawały, ale nie zawsze im to wy-
chodziło. Większość kawałów już znałem
i śmiałem się nie z kawałów, ale z ich
opowiadania, gdyż się rwali do opowia-
dania, a wychodziło im, jak wychodziło.
Byli gościnni i serdeczni, miło się siedzia-
ło i nawet czasu więcej upłynęło przy
gadaniu niż piciu. Żałowali, żem żonaty,
bo mieli ochotę zaprosić jakąś koleżan-
kę gospodyni. Nazajutrz po śniadaniu
pożegnałem się, wyruszyłem przez
Oświęcim do Wadowic. W Wadowicach
odwiedziłem kościół, w którym był
chrzczony Karol Wojtyła. Obok kościoła
jest muzeum Jana Pawła II, które znajdu-
je się w jego domu, w którym mieszkał za
młodych lat. Byłem w Wadowicach jesz-
cze za życia Jana Pawła II w latach 90. XX
wieku, ale teraźniejszy wygląd i atmosfe-
ra tego miejsca robi kolosalne wrażenie.
Po zwiedzeniu muzeum, kościoła i po spę-
dzeniu stosownego czasu przeznaczone-
go na modlitwę wyruszyłem na spacer po
Wadowicach w poszukiwaniu papieskiej
kremówki. Zjadłem kremówkę, wypiłem
kawę i kupiłem na drogę przepyszne ka-
puśniaki, którym nie mogłem się oprzeć,
więc je zjadłem wszystkie i miałem obiad
z głowy. Wyruszyłem w drogę w stronę
Rabki Zdrój, do której dotarłem późnym
popołudniem. Tam do wieczora zwiedza-
nie, chodzenie po parku sanatoryjnym,
robienie zdjęć. W Rabce uwagę zwróciła
zainstalowana mini tężnia o kształcie koła
przy barku z pijalnią wód. Obszedłem
tężnię kilka razy dookoła i czułem w dro-
gach oddechowych lekkość w oddycha-
niu i słoność w buzi. Widać, że tężnia
posiada właściwości lecznicze, gdyż
przybywali tam ludzie i jak w kieracie
chodzili w kółko, choć ich nikt nie poga-
niał. Nie dziwię się teraz, że niektórzy,
jak wrócą z sanatorium, to przez jakiś
czas chodzą jak zakręceni. Pewno to
z chodzenia w kółko wokół tężni.

Z Rabki pojechałem do Szczawnicy,
gdyż kiedyś na krótko się w niej zatrzy-
małem i byłem pozytywnie nią zauroczo-
ny. Dotarłem tam już kiedy zapadał
zmrok, zacząłem pytać i oglądać prywat-
ne kwatery. Mówią, że pierwsza myśl
najlepsza, ale ja patrzyłem, aby był wy-
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godny stół i krzesło, aby mi się dobrze
siedziało i notowało jakieś wspomnienia
bądź czytało jakąś książkę. Wprawdzie
stół i krzesło były jako takie, ale reszta do
kitu, czyli niewygodne wyro z zatęchniętą
pościelą i bardzo ciasna łazienka. Tak to
jest, jak się pokój wybiera samemu. Kie-
dyś kwaterowałem w hotelu i pobyt wspo-
minam całkiem dobrze, ale zachciało mi
się trochę taniej, to miałem, za co płaci-
łem. Wyobrażam sobie małżeństwo wy-
najmujące ten pokój i żonę zrzędę, to ten
chłop miałby przechlapane, gdyż na
pewno gęgałaby do niego, że musi zno-
sić takie niewygody. Nawet mnie nieprze-
ciętnie spokojnego chłopa to denerwo-
wało. Ale dwie noce jakoś wytrzymałem.
Pogodę miałem średnią, było ciepło
i przekropnie. Z parasolem, którego tylko
przez krótkie chwile musiałem użyć, spa-
cerowałem po Szczawnicy do południa,
a po obiedzie wybrałem się bardzo wi-
dokową trasą wzdłuż Dunajca kilka kilo-
metrów za granicę słowacką. Kilka lat
temu, kiedy w okresie zimowym przemie-
rzałem tą trasę, to dodatkową atrakcją
były zakupy towarów spożywczych na
Słowacji. Wtedy były opłacalne, a dziś
nie. Chciałem zobaczyć reklamowany
spływ Dunajcem, gdzie górale na tra-
twach przewozili turystów. Wygląda to
zupełnie przyjemnie, ale tę przyjemność
wolałem zostawić innym. Jakoś woda,
zwłaszcza zimna, mnie nie podnieca.
Kiedy dwa lata temu byłem w Czarnogó-
rze, pojechaliśmy na rafting na rzece Tara
i podobnie jak tutaj spływaliśmy 18 kilo-
metrów w dół rzeką. Tam po raz pierwszy
doświadczyłem przyjemności spływu,
więc teraz już nie interesowało mnie po-
dobne przeżycie. Po powrocie na kwate-
rę byłem tak umordowany, że już nigdzie
się nie ruszałem, korzystałem z miarę
wygodnego fotela i stołu, robiąc na bie-
żąco notatki z podróży.

* * *
Nazajutrz spakowałem rzeczy i obra-

łem kierunek na Zakopane przez Nowy
Targ. Przed Nowym Targiem przejeżdża-
łem przez Łopuszną – miejscowość z któ-
rej pochodził ks. profesor Józef Tischner.
Skręciłem do Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej, przy którym jest „Dom Pa-
mięci ks. Józefa Tischnera” ochrzczony
nazwą „Tischnerówka” i tam się zatrzy-
małem. Ksiądz profesor Józef Tischner to
mój ulubiony autor, ponieważ przeczyta-
łem nieomal wszystkie jego książki. Czę-
sto przy pisaniu swoich tekstów lubię na-
śladować jego filozofię i podobnie jak on
przedstawiać sprawy za pomocą porów-
nań i obrazów. W Tischnerówce spędzi-
łem chwilę czasu oglądając pamiątki po
księdzu Tischnerze, słuchałem i rozma-
wiałem o nim z panią oprowadzającą
mnie po muzeum. Przy biurku, na którym
ks. Tischner pracował, zrobiłem sobie

zdjęcie i wpisałem się do księgi pamiąt-
kowej, podpisując się jako sobowtór ks.
Tischnera, ponieważ jestem do niego fi-
zycznie podobny. Opuszczając Łopuszną,
nie wstępowałem już na cmentarz i do
kościoła ponieważ myślałem, że wstąpię
w powrotnej drodze jak będę wracał, ale
wracałem do domu inną trasą.

Z Łopusznej udałem się do Nowego
Targu, gdzie zatrzymałem się, aby obej-
rzeć i przypomnieć sobie miejsca, w któ-
rych przebywałem na przełomie XX i XXI
wieku będąc tam z córkami na ogólno-
polskich zawodach szachowych. Jadąc
do Zakopanego z Nowego Targu wstąpi-
łem do reklamowanego dużego zajazdu
i stwierdziłem, że jest przereklamowany.
Głupio się czułem na olbrzymiej sali mo-
gącej pomieścić grubo ponad sto osób,
gdzie pojawiłem się sam i nawet nie zdą-
żyłem się dobrze rozglądnąć, a tu kelner
nawet nie wiem skąd, zjawił się koło
mnie. Oglądnąłem menu i ceny i prze-
szła mi ochota na jedzenie samemu,
a płacenie przynajmniej jak za dwie
osoby. Jakby jeszcze byli jacyś świad-
kowie mojej uczty, to może i bym się
dał skusić, żeby pokazać, w jakich ja
drogich lokalach się stołuję. W drugiej
trochę mniejszej sali siedziało kilka
osób i coś tam spożywali, ale kto tam
mnie zna i doceni moje przesadzone
wydatki. Pojechałem więc do Zakopa-
nego i tam w restauracji za normalną
cenę zjadłem smaczny obiad i ruszyłem
w poszukiwaniu kwatery.

W Zakopanem stoją stójkowi z tablicz-
kami „tanie pokoje”, ale ja już nie dałem
się drugi raz nabrać, tylko zacząłem cho-
dzić po pensjonatach i tam w centrum za
noclegi oferowali cenę około 70 zł. Wró-
ciłem samochodem od centrum dobry

kilometr i znalazłem pensjonat z super
warunkami za 40 zł za dobę, tam też się
zakwaterowałem. Ruszyłem pieszo na
zwiedzanie Zakopanego, gdzie zaczą-
łem od słynnych Krupówek. Tam napo-
tkałem gościa, który rysował karykatury,
więc swoją karykaturę posadziłem na sto-
łek, który stał przed nim i zacząłem się

targować o cenę, ponieważ jestem już
przekonany, że za mniejsze pieniądze
karykatura powinna być gorsza, czyli
przedstawi mnie w karykaturze jak naj-
brzydszego. Ja uważam, że karykatura
im brzydsza tym fajniejsza. Widocznie nie
jestem taka całkiem karykatura, bo przy-
glądające mi się panie nawet się uśmie-
chały. Czy śmiały się do mnie, czy ze mnie,
trudno mi powiedzieć, bo kto mnie tam
zna i niech myślą co chcą. Pan karykatu-
rzysta przedstawił mnie w karykaturze
takiego jaki jestem. Zapłaciłem, podzię-
kowałem i do kolekcji swoich karykatur
dołożę jeszcze tą z Zakopanego. Chcia-
łem zobaczyć w Zakopanem słynne Kru-
pówki, jak wyglądają nocą, więc zosta-
łem tam zwiedzając i delektując się gó-
ralskimi smakołykami, kwaśnicą z żeber-
kiem, próbując różnego rodzaje grzań-
ce, ale nie za dużo, gdyż bez pytania
z powrotem chciałem trafić na kwaterę.
Czego tam nie było. Sklep na sklepie
i widać pchają się tam same renomowa-
ne firmy. Była wtedy względna pogoda,
więc i ludzi przechadzały się gromady.
Różnego rodzaju jadłodajnie w większo-
ści z jadłem góralskim kusiły góralską
muzyką, tradycyjnymi strojami i różnego
rodzaju elementami reklamowymi. Na
ulicy stał pewnie student czy jakiś „pe-
dziu” i charakterystycznym, beczącym
cienkim głosem zapraszał na obiady.
Ubrany też był tak nietypowo, że i ubio-
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rem i zachowaniem wyraźnie się wyróż-
niał. Pewno o to chodziło, aby zwrócić
na siebie uwagę i to mu się udało. Jaki
był efekt jego reklamy – nie wiem, ale
mnie tym głosem nie skusił do wstąpie-
nia. Barani głos bardziej by mi odpowia-
dał na wypasie owiec niż na Krupówkach.

Następnego dnia od rana wybrałem
się samochodem, aby zwiedzić dalsze
rejony obok Zakopanego. Najpierw po-
jechałem na Kościelisko, tam zatrzyma-
łem się w kościele św. Kazimierza. Pierw-
szy zwiedzałem kościół pod wezwaniem
mojego patrona, więc pomodliłem się
dziękując Bogu za możliwość zwiedza-
nia i przebywania w tylu wspaniałych
miejscach, za życzliwość i dobroć spoty-
kanych ludzi, za zdrowie i samopoczu-
cie, za doświadczenia, które miałem oka-

zję przeżyć, za to, że potrafię się cieszyć
nawet z rzeczy małych, z drobnych ge-
stów i małe porażki przekuć w zwycię-
stwo. Prosiłem też świętego Kazimierza
o wstawiennictwo w sprawach znanych
Bogu, o które się modliłem. Myślę, że mój
imiennik, święty Kazimierz, wstawi się za
mnie, Kazimierza, choć nie za bardzo
świętego, ale przyznającego się do swo-
ich słabości, których z wiekiem niestety
ubywa. Kiedyś wyczytałem, że spowied-
nik mówił starszemu penitentowi, żeby
się nie chwalił, że zaniechał grzechy, któ-
re czynił za swojej młodości. Mówi mu,
że to nie ty grzechy, ale grzechy ciebie
opuściły, bo inaczej Pan Bóg miałby
z ciebie wątpliwą pociechę.

Z Kościeliska udałem się do Zakopa-
nego i na Krzeptówkach zatrzymałem się
przy kościele, gdzie mszę św. odprawiał
papież Jan Paweł II podczas wizyty
w Zakopanem. Kościół cudo zrobiony
ręką rzemieślników góralskich. Pan Bóg
nie ma rąk, ale dał je ludziom, aby mogli
stworzyć takie wspaniałe dzieła. Aż chcia-
ło się tam przebywać i szkoda było z nie-

go wychodzić. Ale gdy chce się jeszcze
zwiedzić inne dzieła Pana, też ciekawe
miejsca, to wybrałem się, aby zwiedzić
reklamowane hotele z gorącymi wodami
termalnymi w Białce Tatrzańskiej. Następ-
nie pojechałem nad jezioro Czorsztyń-
skie do zamku w Nidzicy, gdzie, jak głosi
legenda, była czy jeszcze tam przebywa
zamknięta w zamku słynna „biała dama”,
która ponoć do dziś straszy. Osobiście
bardziej znana mi jest postać „Białej
Damy” z Lublina zamkniętej w butelce 0,5
lub 0,7 litra, którą ongiś produkował
w wytwórni wódek i dorabiał się na niej
Janusz Palikot. Kiedyś takiej Palikotowej
Białej Damie miałem okazję kilkakrotnie
dać buzi i wówczas to ja mogłem stra-
szyć swoim wyglądem i jej odorem. Zwie-
dziłem zamek, przeszedłem się po za-
porze, pocieszyłem oczy wielką taflą
wody rozciągającej się aż po horyzont
i urokliwymi widokami rozciągających się
dookoła lasów, które zaczynały przybie-
rać barwy jesieni. Sama droga tam
i z powrotem to uczta dla oczu nieprzy-
wykłych na co dzień do oglądania gór-
skich widoków. Powłóczyłem się jeszcze
dodatkowo po okolicy zwiedzając i foto-
grafując urokliwe miejsca. Nie dziwię się,
że górale to wesoły naród, gdyż na okrą-
gło cieszą się pięknymi widokami, więc
chce się im grać, śpiewać i tańczyć, co
widziałem wieczorem w kilku lokalach na
Krupówkach.

Wróciłem do Zakopanego i po obie-
dzie zafundowałem sobie wyjazd kolejką
w wagonikach na Gubałówkę. Wagoniki
podobne jak w Krynicy Górskiej w kolej-
ce na Górę Parkową. Po wyjechaniu na
górę oniemiałem, gdyż widoczność była
bardzo dobra i przede mną jak okiem się-
gnąć rozpościerały się wspaniałe widoki
ośnieżonych szczytów gór, które kontra-
stowały z soczystą zielenią w dolinach.
Stoki gór zaczynały zmieniać barwy na
żółciejące, złote i czerwono brązowe.
Przez długi czas stałem jak wryty nie
mogąc nacieszyć się cudownymi wido-
kami. Niektórzy ludzie z kijkami w rękach
jak strusie pędziwiatry pędzili przed sie-
bie, patrząc pod nogi zaliczali kilometry
trasy. Jakby się ich zapytał, co widzieli
oprócz pojawiających się i znikających
czubków swoich butów, to nie wiem, co
by jeszcze wymienili. Pewnie powiedzieli
by tylko, że któryś już kolejny raz byli
w górach i zaliczyli kolejną trasę liczącą
tyle to a tyle kilometrów. Ja na trasie tury-
stycznej na Gubałówce przemierzałem
ją powoli, obserwując wszystko dooko-
ła. Na długości około pół kilometra znaj-
dowały się różnego rodzaju punkty han-
dlowe i gastronomiczne, które kusiły tu-
rystów różnego rodzaju ofertami. Zamó-
wiłem sobie taki zwijany i wypiekany na
bieżąco, które można było wybrać w róż-
nych smakach. Po odczekaniu około 15
minut odebrałem tego zawijaka i powoli

go schrupałem. Nie mogę powiedzieć,
aby był rewelacyjny, ale zły też nie był.
Przynajmniej wiem jak smakował, bo
gdybym nie kupił, to nie wiedziałbym, czy
komuś zazdrościć czy współczuć, jak zja-
dałby coś takiego. Z powrotem na dół
chciałem zjechać linową kolejką krzeseł-
kową, gdyż lepiej widać panoramę go-
łym okiem, a nie przez szybę z wagoni-
ka. Wjazd kolejki wagoników znajdował
się trzy kilometry od zjazdu kolejki krze-
sełkowej, więc była okazja do spaceru
po szczycie góry i pięknej trasie widoko-
wej, gdzie widoki są jak w bajce, gdzie
można patrzeć, patrzeć i patrzeć. Powoli
przedeptałem trasę do zjazdu kolejki
krzesełkowej i przed zmrokiem zjecha-
łem w dół, delektując się przesuwający-
mi pode mną widokami. Kiedy wyskoczy-
łem z ławeczki kolejkowej jechały też
dwie panie w następnej kolejce i jedna
z nich przy wysiadaniu tak niefortunnie
zeskakiwała, że zrobiła gest papieski,
czyli pocałowała ziemię. Pamiętam po-
dobny gest u nas w Górnie, kiedy to pod-
czas obchodów piątej rocznicy Smaku
zamówiony był helikopter, który za od-
płatnością wykonywał loty z chętnymi
ludźmi nad Górnem i okolicami. Znany
mieszkaniec Mesznego, który miał przy-
domek „Kolego rozumis”, po wylądowa-
niu w geście papieskim ucałował ziemię
i powiedział „kochana ziemio, ja cię już
nigdy nie opuszczę”. Gdy się go pytali,
dlaczego tak mówi to tłumaczył, że
w helikopterze świecy nie wymieni pod-
czas lotu, jakby ją zachlapało. Z przeję-
ciem opowiadał, że z góry ludzie wyglą-
dali jak mrówki, samochody jak pudełka
zapałek, a wieże na kościele jak dwie
butelki wina. Pani nie tłumaczyła się dla-
czego całowała ziemię, tylko z uśmiechem
otrzepała kolana, a towarzyszka zamiast
współczuć, też się śmiała. Na dole nieda-
leko był przystanek autobusowy, więc za-
pytałem się stojących tam ludzi, czy doja-
dę z niego do centrum Zakopanego. Do-
wiedziałem się, że tak. Za chwilę podje-
chał bus i za moment byliśmy w centrum.
Ponieważ byłem już umordowany po ca-
łodziennej jeździe i spacerze, więc po-
szedłem na kwaterę, aby odpocząć po bo-
gatym w przeżycia turystyczne dniu. Na-
zajutrz rano spakowałem się, podzięko-
wałem gospodarzom za wygodną kwate-
rę i wyruszyłem na przejście graniczne ze
Słowacją, by drogami słowackimi przez
Starą Lubovnę i Bardejów dotrzeć do
przejścia granicznego w Barwinku. Po
drodze zatrzymywałem się kilkakrotnie,
robiłem zdjęcia i podziwiałem uroki gór
od strony słowackiej.

Podsumowanie

Tak minął mi trzytygodniowy czas
odpoczynku połączonego ze zwiedza-
niem przepięknych rejonów Polski. Na
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Kazimierz Smolak

Zostaw sobie czas

Spodobało mi się zestawienie kilku myśli przewodnich,
w których są użyte słowa – „zostaw sobie czas”.
Zostaw sobie czas na PRACĘ – ona jest ceną sukcesu.
Zostaw sobie czas na ROZMYŚLANIA – one są źródłem siły.
Zostaw sobie czas na ZABAWĘ – ona jest tajemnicą młodo-
ści.
Zostaw sobie czas na LEKTURĘ – ona jest podstawą wiedzy.
Zostaw sobie czas na MODLITWĘ – ona oderwie cię od spraw
przyziemnych.
Zostaw sobie czas na PRZYJACIÓŁ – oni są źródłem szczę-
ścia.
Zostaw sobie czas na ŚMIECH – on ci pomoże znosić brze-
mię twego życia.
Zostaw sobie czas na PLANOWANIE – wtedy będziesz miał
czas na pierwszych dziesięć rzeczy.

Przeglądnąłem różne notatki, które prowadzę po przeczy-
taniu książek, poszperałem w Księdze Przysłów i Wielkiej Księ-
dze Myśli Polskiej, wynotowałem różne złote myśli, przysło-
wia, aforyzmy i postanowiłem rozwinąć te tematy.

Z książki „Rozważania o egzystencji” Mikołaja Bierdiaje-
wa przytoczę teraz kilka słów na temat czasu.

Czas – wewnątrz istnienia nie zobiektywizowany, czas nie
ma matematycznych wymiarów. Intensywność przeżyć zmie-
nia charakter czasu i mierzy go w inny sposób. Znamy ten fakt
z własnego doświadczenia. Szczęśliwi nie patrzą na zega-
rek. Silne cierpienie przeżywane jest jako wieczna męka pie-
kielna. Każdy wie, jak można wydłużać i skracać czas w za-
leżności od intensywności życia, od wydarzeń ludzkiego ist-
nienia. Matematyczny wymiar czasu traci swoje znaczenie,
ludzkie istnienie wymyka się spod władzy zegarów i kalenda-
rzy. Tak często patrzymy na zegary, ponieważ nie jesteśmy
szczęśliwi, zbyt często nie jesteśmy szczęśliwi. Również
w twórczym natchnieniu czas nie jest mierzony matematycz-
nie. Oznacza to, że wieczność wdziera się w czas, wdziera
się i określa jego przebieg... W wiekowym lesie dojrzysz to
samo zjawisko. Na gnijących wielowiekowych pniach, wyra-
stają gromadnie nowe drzewka. W biologicznym świecie kry-
je się ogromna siła niszcząca ale i twórcza zarazem, w której
ramach wszystko się obraca, która na swych barkach niesie
niepowstrzymalnie cały świat i całą ludzkość do nieubłagal-
nego kresu. Na imię jej czas. Nie dla myśli czas jest przezna-
czony, lecz dla czynów. Nie dla filozofowania, lecz dla życia.

Nie dla dociekania jego istoty, lecz dla korzystania z czasu.
Bo czas jest bezcennej wartości.

Najlepiej oddają to przysłowia: Czas to najlepszy nauczy-
ciel życia (łacińskie). Czasy się odmieniają, z nimi ludzie. (nie-
mieckie) Każda rzecz ma swój czas. (niemieckie) Najwięcej
czasu ma człowiek, który niczego na później nie odkłada. (chiń-
skie) Zegar może stanąć, czas nigdy. (niemieckie)

Zostaw sobie czas na PRACĘ – ona jest ceną sukcesu.
Praca dla każdego człowieka powinna stanowić najważ-

niejszy element jego egzystencji, bowiem jest ona podstawo-
wym źródłem sukcesu i sensem życia. Na temat pracy można
pisać tomy wypracowań, bowiem jest ona twórcą wszystkich
rzeczy, które otaczają człowieka. Im większe zbiorowisko lu-
dzi skupionych w grupach tworzących rodziny, osiedla, pań-
stwo, tym większe zapotrzebowanie na różnorodność wyko-
nywanej pracy. Praca przede wszystkim powinna służyć lu-
dziom. Dlatego każdy w miarę swoich możliwości powinien
przeznaczyć część swego czasu na pracę. Złą rzeczą jest
unikanie pracy. Jedni lubią pracę, drudzy nie. Jedni mają jej
nadmiar, inni cierpią na jej brak. Nie należy też popadać
w pracoholizm, lecz starać się ją organizować i wykonywać
na miarę potrzeb i możliwości.

Kilka przysłów o pracy:
Człowiek coraz ciężej pracuje po to, aby coraz lżej żyć.

Pilnuj pracy, strzeż pieniędzy, a unikniesz biedy, nędzy. Dużo
robi, kto robi, jak potrzeba (polskie). Cierpliwością i pracą
ludzie się bogacą (niemieckie). Nie pomoże temu kazanie,
który pracować nie chce (polskie).

Zostaw sobie czas na ROZMYŚLANIA – one są źródłem siły.
Rozmyślania to nie tylko domena filozofów. Rozważanie,

przemyśliwanie towarzyszy nam w mniejszym lub większym
stopniu przez całe życie. Aby w spokoju zająć się rozmyśla-
niem, potrzebny do tego jest stosowny czas i warunki. Symbo-
lem samotności i izolacji jest pustynia, którą w naszych warun-
kach może zastąpić cisza leśna, brzeg morza czy ustronne
miejsce, w które lubimy się zaszyć, by poddać się rozmyśla-
niom i medytacji. Rozmyślać możemy też u siebie w domu,
kiedy nie będziemy ciszy zakłócać telewizją, radiem czy inny-
mi nośnikami hałasu. Mówią, że muzyka potrzebuje ciszy, by
brzmieć. Rozmyślanie też jej potrzebuje, by przetrawić swoje
myśli. Szanuj wartość słowa, obchodź się z nim z respektem.
Wypełnij najpierw swój umysł dobrymi myślami, a dopiero po-
tem zabierz głos. Nigdy nie przepuszczaj okazji, by milczeć.

Zostaw sobie czas na ZABAWĘ – ona jest tajemnicą mło-
dości.

drugi rok, jak Bozia da zdrowie i możli-
wość podobnego wyjazdu, to podobnie
wyruszę w inne rejony Polski. Być może,
że będzie to trasa prowadząca przez
Częstochowę, Licheń, Ciechocinek, Ko-
łobrzeg i inne kurorty nadmorskie. Nie
zapomnę też wstąpić do Gdyni, Gdań-
ska i Malborka, gdyż jeszcze tam nie by-
łem. Planuję zahaczyć też o jeziora,
gdyż wprawdzie kiedyś koło nich prze-
jechałem, ale chętnie przyjrzę się im
jeszcze raz. Cieszę się, że udało mi się
połączyć wyjazd dla podbudowania
zdrowia fizycznego z solidną dawką
przeżyć duchowych, płynących z oglą-
dania pięknego rejonu położonego na
terenie Polski południowo-zachodniej.
Ponadto wyjazd do Pragi i Wiednia to

jakby rodzynki we wspaniałym torcie,
którego dane było mi kosztować i de-
lektować się nim. Praga i Wiedeń to zu-
pełnie inna bajka, gdyż ją należałoby
konfrontować z Warszawą, Krakowem
czy Wrocławiem. Na tym wyjeździe wy-
poczynkowo-turystycznym starałem się
nieco dokładniej przyglądnąć miej-
scom, w którym ludzie wypoczywają
i ładują akumulatory, lecząc swoje nad-
szarpnięte zdrowie. Na całość zdrowia
składa się zdrowie fizyczne i psychicz-
ne, gdzie konieczna jest zależność jed-
no od drugiego, czyli harmonia pomię-
dzy nimi. W przyjemnym i urokliwym
miejscu raduje się duch i ciało też szyb-
ciej dochodzi do sprawności fizycznej.
Śmiem powiedzieć, że większość kura-

cjuszy bardziej potrzebuje spokoju du-
cha niż ciała. Ja w swoim wyjeździe sta-
rałem się równoważyć sprawę ducha
i ciała. Gdy byłem młodszy, to niekiedy
ciało chciało rządzić duchem, a teraz
bywa odwrotnie. Duch może i byłby ocho-
czy do różnych rzeczy, ale ciało mdłe.
Przypomniało mi się powiedzenie
„Boże, dałeś temu, co nie może. Wtedy,
kiedym mógł, nie dał Bóg”. Cieszę się,
że nam język giętki i niekiedy też i cięty
z szybką z ripostą, dlatego z niejednej
opresji potrafię wybrnąć, aby nie nara-
zić się na śmiech. A nawet jak ktoś ze
mnie się śmieje, to ja też śmieję się
i z tego powodu jest więcej ludzi zado-
wolonych. Uśmiech i zadowolenie po-
winno iść z nami przez całe życie.
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W książce „Żyć każdym dniem”, autor Phil Bosmans, daje
cenne wskazówki na temat zabawy:

Baw się w karnawale, pofolguj niekiedy sobie, nie zacho-
wuj się jednak jak spuszczony z łańcucha. Nałóż maskę na
twarz, nie na serce. Możesz się trochę wesoło powygłupiać,
ale nie popadnij w pijaństwo i hulanki, abyś po skończonej
zabawie nie obudził się nieszczęśliwy na gruzach zniszczo-
nego małżeństwa i rodziny. Uważaj na nieznajomych, którzy
w przebraniu w maseczki dołączają do zabawy, by łapczywie
szukać zdobyczy. Spokojnie baw się w karnawale, ale nie
zapominaj, że potem przychodzi czas adwentu czy postu, czas
dzielenia się swym chlebem i bogactwem z milionami ludzi,
umierającymi z głodu. A kiedy czasem zdarza się, że sztywne
reguły skrępują ducha rautu – jak np. na weselu, gdzie odgór-
ne rozmieszczenie gości tamuje dobrą zabawę i działa ni-
czym krępujący gorset – to taka impreza degraduje się do
serii zadań, przez które trzeba się przedrzeć z wymuszonym
uśmiechem i zaciśniętymi zębami.

Zostaw sobie czas na LEKTURĘ – ona jest podstawą wie-
dzy.

Ponieważ na naukę nigdy nie jest za późno, więc przykła-
dajcie się do nauki z wielkim zapałem. Wiedza bowiem otwie-
ra horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Praw-
dziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.
Wiedza sama w sobie nie ma zdanej wartości. Cenną czyni ją
jej stosowanie. Innymi słowy, Les Gibbon pisał, że świat nie
odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz.
Książka zyskuje znaczenie, gdy jest czytana, kiedy uaktyw-
nia się w umyśle człowieka. Dopóki leży na półce, jest książką
w takim sensie, że ma strony, okładkę, tekst, ale nie jest nią
w sensie „pełnokrwistym” – nie jest werbalnym akwarium po-
staci, barw i wątków, które nas urzekają, nie jest jeszcze sobą.
Pod tym względem przypomina partyturę, a ty, drogi czytelni-
ku, jesteś dyrygentem dobywającym z kartek dźwięki, które
bez ciebie pozostałyby niemymi słowami. Uwalniasz je z pa-
pierowego, ulotnego stanu, by tchnąć w nie życie, muszą bo-
wiem, niczym negatyw fotografii, przejść przez medium, swo-
isty wywoływacz, zanim staną się czytelne. I tutaj dużą rolę
odkrywa twój umysł. Książka potrzebuje czytelnika, by ten
zbudził ją do życia. Barthes podzielił „społeczność” książek
na te, które dobrze się czyta (lisible), a przez to pasywnie się
im oddaje, i te, które dobrze się pisze, zapraszające czytelni-
ka do współpracy.

Zostaw sobie czas na MODLITWĘ – ona oderwie cię od
spraw przyziemnych.

Niech się każdy modli jak umie, pan Bóg go zrozumie.
Modlą się i chodzą do kościoła tylko ludzie. Zwierzęta tego
nie czynią. Choćbyś miał jak najwięcej pracy i najmniej cza-
su, na chwilę modlitwy musisz znaleźć czas, tak jak nie da się
samochodem jeździć w nieskończoność, trzeba co pewien
czas zatankować, gdyż dalej nie pojedzie. Podobnie jest
z modlitwą. I modlitwa, i ćwiczenia fizyczne wynikają z obo-
wiązku, co więcej – w jego wypełnieniu nikt cię nie może
zastąpić. Być może tym właśnie jest sumienie – poczuciem,
że mamy dług, którego na nikogo nie da się scedować.

Zostaw sobie czas na PRZYJACIÓŁ – oni są źródłem szczę-
ścia.

Kilka wyszukanych mądrości na temat przyjaźni i przyja-
ciół.

Jeden prawdziwy przyjaciel lepszy niż wielu krewnych.
Przyjaciół poznajemy w biedzie. Tylko że bieda nie ma przy-
jaciół. Są trzy rodzaje przyjaciół: ci których potrzebujemy, ci,
którzy nas potrzebują, i ci, z którymi chcemy przebywać. Kara
za sukces polega na tym, iż człowiek nie może już sam sobie
wybierać przyjaciół. Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między

ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają.
Zadziwiające ile jest do powiedzenia, kiedy przestaje się
mówić o pogodzie i bieżących wydarzeniach, a zaczyna się
dzielić swoimi prawdziwymi myślami i uczuciami. Przyjaciel
– ktoś przed kim można głośno myśleć. Nigdy nie zawieraj
przyjaźni z nikim, kto nie jest lepszy od ciebie. Tego samego
chcieć i tego samego nie chcieć, oto jest dopiero trwała przy-
jaźń. Przyjaciół powinno się trzymać blisko siebie, wrogów
zaś jeszcze bliżej.

Przyjaźń rodzi więzy. Są więzy przyjacielskie, koleżeń-
skie, zawodowe, rodzinne czy małżeńskie. Każda z nich opiera
się na innych wartościach i innych rodzajach bliskości. Ist-
nieją też więzi ewangeliczne, gdzie Jezus tworzy krąg sobie
ludzi. Nie łączy ich z Nim ani pokrewieństwo, ani poglądy czy
zainteresowania. Dla Jezusa bratem, siostrą i matką jest każ-
dy, kto żyje według wskazówek Ewangelii. Przyjęcie, tak jak
sama przyjaźń – powinno stać się symbolem równych relacji
pośród dobrze sobie życzących kompanów. Najważniejsze nie
jest to, czy zaproszeni wszyscy przyjdą, lecz to, by wszystkich
zaprosić. Idąc na imprezę lub ją organizując, zostawiasz na
boku swoje ambicje i zanurzasz się w wir wydarzeń, których
jedynym celem jest umocnienie równości. Powinieneś więc,
że tak powiem, zjawić się na przyjęciu nago – nie dlatego, że
będziesz dawał upust rządzom, ale by nie przyodziewać ma-
ski i kostiumu kogoś lepszego od innych.

Zostaw sobie czas na ŚMIECH – on ci pomoże znosić brze-
mię twego życia.

Śmiech jest papierkiem lakmusowym twojego zdrowia.
Śmiech i dobre sumienie zawsze idą w parze. Dzień bez
uśmiechu jest dniem straconym (Niemieckie). Miło być dow-
cipnym we właściwym czasie (Łacińskie). Miło szaleć, kiedy
czas po temu (Polskie). Uprzejmość i uśmiech nic nie kosz-
tuje, a zwykle skutkuje. Po żartach poznaje się człowieka,
jego charakter i umysł, bo wszystko inne: sądy, gesty, dowci-
py można naśladować lub powtarzać, a żarty muszą być
własne. Byłoby rzeczą straszną, gdyby Bóg nie znał się na
żartach.

Poczucie humoru odpręża. Gdy się widzi, z jaką śmier-
telna powagą ludzie budują własny posąg, jak bardzo są
zarozumiali, jak bardzo troszczą się o swą opinię i swój wi-
zerunek, to naprawdę trzeba im współczuć. Chciałbym się
modlić: Panie, daj nam poczucie humoru. Daj nam siłę śmiać
się z zabawnych błahostek, z uporu i tępoty ludzi gruboskór-
nych, których zsyła nam czasami świat, aby zabrać nam po-
kój i radość. Tak, musimy się więcej śmiać. Śmiech to zdro-
wie! Czy pomyślałeś o tym aspekcie swojego zdrowia?
Śmiech wyzwala, poczucie humoru odpręża, rozluźnia, daje
świadomość, że wszystko jest względne. Humor może żar-
tować nawet sam z siebie i sprawia, że znów jesteś jak dziec-
ko. Śmiech i humor uwolnią cię od przesadnych trosk i nudy,
którą niekiedy się dusisz. Śmiech i humor zrobią w twym
sercu nowe miejsce dla ludzi żyjących wokół ciebie. U nie-
których ludzi podziwiamy skromność, wesołość i serdecz-
ność. Tajemnica ich zaraźliwej radości i oddziaływania na
innych tkwi w ich prostocie, skromności i dobroci. Te trzy
rzeczy nic nie kosztują, a ich wartość jest nieoceniona. Lu-
dzie za mało się śmieją, dlatego w wielu miejscach jest tak
smutno. Wyglądasz śmiertelnie poważnie? Musisz się zdy-
stansować i spróbować uśmiechać. Z uśmiechem na twarzy
staniesz się atrakcyjniejszy.

Zostaw sobie czas na PLANOWANIE – wtedy będziesz miał
czas na pierwszych dziesięć rzeczy.

W życiu powinniśmy zaplanować swój czas i działania,
i ustawić je według ułożonej i zaplanowanej hierarchii, aby
nie działać chaotycznie, lecz mieć czas na wszystkie wyżej
wymienione myśli przewodnie zawarte w tym artykule.
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Gdzie mieszka miłość?
A dobroć?
Wielu mówi, że w niebie. A równie

wielu – z Garbatki-Letniska – twierdzi,
że miłość z dobrocią mieszkały u nich.
W pełnej urody wsi, przytulonej do skra-
ju Puszczy Kozienickiej. Tam, gdzie żyła
siostra Izydora.

Przyjechała do Garbatki po zdrowie:
w domu zmartwychwstanek na war-
szawskim Żoliborzu, dokąd skierowano
ją z klasztoru w Kętach pod Oświęci-

miem, i gdzie zajmowała się szyciem,
zapadła na płuca. Aby je wyleczyć, we
wrześniu 1949 r. wyjechała do letniska,
w którym Zakon Sióstr Zmartwychwsta-
nia Pańskiego miał domostwo, zwane
pięknie Willą Róż. Już nigdy tej wsi nie
opuściła.

Radomski prałat ks. Lucjan Wojcie-
chowski zapamiętał ją jako cichą, po-
korną, gościnną, otwartą, grzeczną.
Pełną uśmiechu i ujmującej nieśmiało-
ści. Uczynną. Radosną.

I dodał, iż gdy została przełożoną,
stała się jeszcze bardziej cicha, pokor-
na, nieśmiała.

Jedna z garbackich parafianek za-
chowuje w pamięci inny – choć przecież
podobny – obraz: siostry Izydory, opie-
kunki chorych. Opowiada, jak przygoto-
wywała dla podopiecznej, przykutej do
łóżka, choinkę, jak niosła jej koszyczek
ze święconym, jak – z uśmiechem rado-
ści – przychodziła z pierwszymi wiosen-
nymi kwiatuszkami.

Pamięta się też, że zawsze miała
czas dla każdego. Potrafiła słuchać,
współczuć i zrozumieć. Znajdować sło-
wa pocieszenia. Z mądrości – tej mą-

drości, która narasta z każdym dobrze
przeżytym rokiem – czerpała odpowied-
nie rady.

I że chętnie obdarowywała innych
tym, co miała – choćby serem, choćby
czekoladowym cukierkiem.

Wielu zgadza się z Robertem Gry-
glem, który był inicjatorem filmu i orga-
nizacji uroczystości 25-lecia śmierci sio-
stry Izydory, w dn. 07 marca b.r.

On mówi po prostu: siostra była i jest
świętą.

* * *
Siostra Izydora urodziła się 2 stycz-

nia 1922 r. na Rzeszowszczyźnie, w Nie-
nadówce, dużej, choć niespecjalnie
w jej czasach zamożnej, wsi koło Soko-
łowa Małopolskiego. Druga z sześcior-
ga dzieci Józefa i Agnieszki Ożogów,
otrzymała na chrzcie imię Helena. Głę-
boko i szczerze pobożna, jako 20-latka
postanowiła wstą-
pić do klasztoru.
Wojenny czas nie
sprzyjał podró-
żom, na zrealizo-
wanie decyzji mu-
siała poczekać.
U wrót klasztoru
zmartwychwsta-
nek w Kętach sta-
nęła 15 maja 1946
roku. Tam odbyła
postulat i nowicjat,
tam – 15 sierpnia
1948 r. – złożyła
pierwsze, roczne,
śluby czystości,
ubóstwa i posłu-
szeństwa, tam je

przez pięć lat cyklicznie odnawiała i tam
15 sierpnia 1953 ślubowała profesję
wieczystą. Ale jej domem na długie lata
stała się Garbatka. I garbacka parafia
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny.

* * *
W Garbatce zmartwychwstanki pro-

wadziły dom doskonale otwarty. Gości-
ły kapłanów, siostry zakonne i ich rodzi-
ny, przyjmowały chorych i niepełno-
sprawnych. Znajdowały miejsce i po-
święcały uwagę każdemu, kto zastukał
do ich drzwi.

Kanonik Stanisław Podgórski, z któ-
rym Izydora przez wiele lat współpraco-
wała, przyrównał ją do światła pochodni,
płonącej w ciemności – wskazującej kie-
runek. I powiedział, że „Po ludzku sądząc
– Pan Bóg doświadczył ją, ale po Boże-
mu sądząc – dojrzała do nieba”.

* * *
Dojrzewała do tego codziennością.

Pracowitą, rzetelną, pobożną. Każdy
dzień rozpoczynała o 5.30 osobistą roz-
mową w kościele – z Jezusem, swoim
Mistrzem i Nauczycielem; każdego dnia
przystępowała do komunii. W świątyni,
nad upiększaniem której trudziła się
nieustannie, spędzała każdą wolną
chwilę. Medytowała, wczytywała się
w słowa Pisma, zawsze miała coś do
powiedzenia Bogu.

W parafii była zakrystianką i opie-
kunką ministrantów. Ks. Podgórski na-
zywał ją najlepszym ministrantem. Litur-
gia nie miała dla niej tajemnic.

Zawsze była gotowa nieść pomoc
potrzebującym, służyć dobrym słowem.
Dla ministrantów – często rozbrykanych,
niespokojnych – miała niewyczerpane
zasoby cierpliwości, wyrozumiałości,

Zakrystianka – niezapomniana

Zmartwychwstanki z Garbatki. S. Izydora druga od prawej.
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serca. Czuli to, garnęli się do niej – jak
do matki nieraz. Powierzali jej swoje
zmartwienia, radości, sekrety.

– Przeżywała, gdy któremuś z jej
chłopców nie układało się w życiu. Mar-
twiła się o nich jak o swoje dzieci – mówi
mieszkanka Garbatki, Jadwiga Błazik.

Tak samo garnęli się do niej księża:
zarówno ci, rozpoczynający drogę ka-
płańską, jak i ci, kroczący po niej od lat.
Wszystkich urzekała dobrocią i uprzej-
mością. I tą właśnie zwyczajną, ale jak-
że rzadką, grzecznością. Tak prostoli-
nijną, że niemożliwą do przeoczenia, do
niedocenienia.

Znała każdą rodzinę w Garbatce,
każdą ścieżkę, wszystkie drzwi – puka-
ła do nich tylekroć, roznosząc opłatki:
wypełniając zakrystiański obowiązek.

* * *
Ksiądz kanonik Ryszard Wojcie-

chowski, proboszcz z Kaznowa, który
pod okiem siostry Izydory wyrastał z mi-
nistranta na alumna i z alumna na dusz-
pasterza, i który uważa, że w ogromnym
stopniu go ukształtowała, przykłada do
niej słowa umierającego Seneki: „Od-
chodzę od was, ale pozostawiam wam
to, co najcenniejsze – obraz mojego
życia”.

– Gorąco dziękuję Bogu – powiedział
kanonik – że poprzez ludzi takich jak
siostra Izydora potrafi tyle dobrego
zdziałać.

A watykański prałat ks. Robert Go-
łębiowski dodał: – Zostawiła po sobie
tyle dobra... Rozdawała je – jak chleb.
Szczodrze.

We wspomnieniach ks. Gołębiow-
skiego jest wszelako nutka żalu. S. Izy-
dora nie doczekała jego prymicyjnej
mszy, podczas której otrzymał uszytą
i wyhaftowaną przez nią albę...

* * *
Pamiętała o wszystkim.
Aby w porę podpowiedzieć ministran-

tom kolejność czynności liturgicznych.
Odświeżyć, nakrochmalić, odprasować
komże oraz alby (a szyła je własnoręcz-
nie, z płótna). Przystroić ołtarz świeżymi
bukietami. Urządzić żłóbek na Boże Na-
rodzenie, szopkę (każda była niepowta-
rzalna), Grób Pański na Wielkanoc. Roz-
dzielić otrzymywane przez siostry dary
między naprawdę potrzebujących. Punk-
tualnie dzwonić na Anioł Pański. Dbać
o porządek w zakrystii. Napalić w piecu
przed pierwszym porannym nabożeń-
stwem. Wywietrzyć świątynię. Wysprzą-
tać wszystkie kąty. Odśnieżyć drogę do
świątyni. Nasypać ziarna rodzinie rudzi-
ków, która uwiła sobie gniazdko w ko-
ścielnym zakamarku.

A kiedyś razem z dziećmi, garnący-
mi się do parafii, urządzała przedstawie-
nia kukiełkowe. Sama te kukiełki robiła.

* * *
Inny wychowanek siostry Izydory,

proboszcz parafii Boćkowice ks. Jan
Szczodry, który znał ją jako ministrant,
kleryk i wikary, mówi bez namysłu: że
jej wielkość tkwi chyba w tym, iż całe
życie miała proste, naturalne i pogod-
ne. Jednakowo łatwo umiała znaleźć
wspólny język z dzieckiem i dorosłym.
Nikt nie widział jej zdenerwowanej
– wszyscy za to dobrze znali jej niega-
snący uśmiech.

– Tym uśmiechem przypominała mi
św. Teresę od Dzieciątka Jezus – puen-
tuje ksiądz. – A jak już padło słowo „świę-
ta”, jestem przekonany, że siostra Izy-
dora urzęduje teraz w Niebieskiej Za-
krystii albo w Niebieskim Prezbiterium...
Przyznam się, że kiedy mam problemy
duszpasterskie, zwracam się w modli-
twie do Boga przez pośrednictwo sio-
stry Izydory. Wielokrotnie odczułem jej
interwencje.

* * *
Miała już 66 lat. W zimową niedzie-

lę, po nabożeństwie, wracała z siostrą
organistką do domu. Poślizgnęła się na
nieposypanym, oblodzonym chodniku
przy kościele. Uderzyła głową o twarde
podłoże. Gdyby zajmowała się świąty-
nią, na pewno byłby posypany piaskiem.
Nigdy nie zapominała o takich drobia-
zgach, ważących na bezpieczeństwie.

Przy pomocy siostry podniosła się.
W Willi Róż zjadła jeszcze obiad, roz-
mawiała. Po południu poczuła się źle.
Opuściła wieczorną mszę. Siostry we-
zwały karetkę.

Diagnozę, że na skutek upadku
w mózgu pojawił się krwiak, przyjęła
spokojnie. Tak samo spokojnie przyjęła
zapowiedź operacji. Zabieg udał się, ale
do zdrowia nie wróciła.

Do domu – też nie.
Zmarła 7 marca 1988 r. w szpitalu

w Kozienicach. Droga dobiegła końca.
Praca dobiegła końca.

Życie dobiegło końca.

* * *
Żegnano ją w Garbatce. Proboszcz

Podgórski, odprawiający mszę żałobną
dla „Chodzącej historii parafii i świąty-
ni, której budowie towarzyszyła od fun-
damentów, ciesząc się każdą nowo-
ścią”, porównywał ją z Marią ewange-
liczną i Martą. I przypomniawszy, jak Jan
Paweł II w homilii na Błoniach, zwraca-
jąc się do osób konsekrowanych, zachę-
cał, aby nie lękali się zaufać Bogu i od-
dać mu się całkowicie słowami „Jak się
oddać Bogu, to oddać się na przepa-
dłe” – powiedział: „Taką maksymę życia
przyjęła siostra Izydora. Oddała się
Panu Bogu na przepadłe i przez całe
życie świadczyła, że Bóg jest miłością
i kocha każdego człowieka”.

Potem skromną trumnę wyprowa-
dzono z kościoła. Choć karawan był przy-
gotowany, nie pozwolono, aby ostatnią
ziemską drogę odbyła sama. Przez trzy
kilometry ciało siostry Izydory nieśli pa-
rafianie. Tak sami z siebie, nie nakła-
niani przez nikogo. Z potrzeby serca.

I z pokornej wdzięczności.

* * *
Brat siostry Izydory Stefan, odwie-

dzający ją w Garbatce, przechowuje
w pamięci drobny może, ale dla niego
ważny, fakt: kiedyś, podwożąc samo-
chodem do kościoła, w którym pełniła
ona zakrystiańską służbę, staruszkę,
usłyszał od niej o Izydorze: „To jest czło-
wiek!”.

Bo to był Człowiek – który nie zmar-
nował ani jednego z tych dni, jakie dane
mu było przeżyć. Ta świadomość jest
w Garbatce powszechna – i dlatego,
choć siostry Izydory nie ma już od ćwierć-
wiecza, pamięć o niej nie gaśnie, nie
blednie, nie niknie: przeciwnie, nabiera
nowych barw i jasności. Zresztą ludzie
wierzą, że wciąż im pomaga. – Przy gro-
bie siostry Izydory warto się pomodlić
– mówi z przekonaniem Jadwiga Roda-
kowska.

I o jej mogiłę wciąż dobre ręce dbają
– tak, jak ona dbała o miejsce spoczyn-
ku budowniczego kościoła, ks. Kuropie-
ski. Nie jest sama.

Garbatka nie chce zapomnieć o tej
miłości i dobroci, która zamieszkała
w letniskowej wsi w 1949 roku i żyła po-
śród ludzi blisko 40 lat.

I nie powinna nigdy zapomnieć.

Waldemar Bałda

Fot. Ryszard Mazur (ze zbiorów
Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki)
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VI KONCERT KOLÊD I PASTORA£EK
SOKO£ÓW MA£OPOLSKI, 6 stycznia 2014 r.

6 stycznia 2014 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się po raz szósty Koncert Kolęd
i Pastorałek. Kolędy w wykonaniu sokołowskich chórów oraz zaproszonych Gości rozbrzmiewały
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim.

Kolejna edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek przeszła już do
historii. Od kilku lat szósty dzień stycznia upływa w Sokołowie
pod znakiem pięknych polskich kolęd i pastorałek. Śpiewamy
je chętnie w kościele, w domach, miejscach spotkań i słucha-
my podczas koncertów, jasełek, czy też w łatwo dostępnych
mediach. W wielu z nich dostrzegamy piękno sztuki i odnajdu-
jemy polską duszę, pełną fantazji, miłości do Boga i swojej
ojczyzny. Koncerty kolęd organizowane w naszym mieście mają
przybliżyć słuchaczom ten ogromny skarbiec śpiewów, które
od setek lat funkcjonują na naszych ziemiach w okresie Boże-
go Narodzenia.

Na tegoroczny koncert zaprosiliśmy Kapelę Góralską „Be-
skid” z Bielska-Białej. Jest to zespół działający od kilkudziesię-
ciu lat, wykonujący muzykę ludową z regionu Podbeskidzia
oraz koncertujący z muzyką folkową z różnych stron świata.
Podczas koncertu kapela zaprezentowała góralskie
kolędy i pastorałki. Baca Jasiek Tiahnybok, który towa-
rzyszył kapeli, opowiedział o zwyczajach i obrzędach
związanych ze świętami Bożego Narodzenia na Pod-
beskidziu. Kapela wystąpiła w składzie:
Marek Sztefko – skrzypce prym
Marek Malarz – skrzypce sekund
Ilona Stolarek – altówka
Tomasz Ratajczak – bas
Zbigniew Hendzel – akordeon
Jasiek Tiahnybok – baca

W roli gospodarzy wystąpiły dwa sokołowskie chó-
ry: parafialny i męski. Obydwa zespoły powstały w ubie-
głym roku w związku z uroczystością koronacji obrazu
Matki Bożej Królowej Świata, chociaż wielu chórzystów
śpiewało już dużo wcześniej w działających przez długi
czas sokołowskich chórach. Dlatego, szczególnie w przy-
padku chóru męskiego, możemy mówić raczej o odro-
dzeniu tego zespołu po kilku latach przerwy.

Tradycje śpiewacze miasteczka sięgają co najmniej
okresu międzywojennego. Bogata i ciekawa historia sokołow-
skich chórów domaga się osobnego opracowania i uwagi. Do-
robek poprzednich pokoleń chórzystów jest kontynuowany
przez działalność Chóru Młodzieżowego, a także wspomnia-
nych dwóch chórów powstałych w ubiegłym roku.

Podczas koncertu wystąpiło łącznie ponad pięćdziesięciu
chórzystów. Towarzyszył im zespół instrumentalny złożony
z muzyków, z których większość współpracuje z chórem od
kilku lat. Skład zespołu przedstawiał się następująco:
I Skrzypce – Piotr Ogorzelec /Rzeszów/
II Skrzypce – Katarzyna Szetela /Rzeszów/
Altówka – Hubert Tejchma /Rzeszów/
Wiolonczela – Joanna Paluch /Rzeszów/
Kontrabas – Maciej Stec /Górno/
Flet – Elżbieta Falandys /Sokołów Młp./
Obój – Ewelina Lib /Rzeszów/
Klarnet – Michał Karcz /Rzeszów/
Trąbka – Bartek Koń /Kolbuszowa/
Instrumenty klawiszowe – Sławomir Gonet /Czudec/
Instrumenty perkusyjne – Mateusz Rakuś /Sokołów Młp./

Zespoły poprowadził Sebastian Lesiczka. Rolę konferan-
sjerki powierzono Pani Elżbiecie Czachor, członkini Zespołu
Ludowego „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej.

Koncert otworzył kustosz sokołowskiego sanktuarium ks.
Jan Prucnal. Ksiądz Proboszcz przywitał wszystkich zebranych
i wyraził radość z tego, że tak wiele osób odpowiedziało na
zaproszenie i wypełniło świątynię aż po brzegi. Wspominając
uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Świata,
zadedykował koncert Maryi, którą czcimy w tym miejscu w spo-
sób szczególny.

Koncert podzielony był na trzy części.
W pierwszej wystąpiły chóry wraz z zespołem instrumental-

nym i solistkami: Izabelą Piersiak z Sokołowa i Anitą Śliż
z Mazurów. Repertuar tej części koncertu zawierał tradycyjne
polskie kolędy i pastorałki, a także kolędy ludowe pozostające
w żywej tradycji naszego regionu, które wykonała Anita Śliż.

Program pierwszej części koncertu przedstawiał się nastę-
pująco:

Cicha noc – Chór Mieszany, Izabela Piersiak
Mizerna cicha – Chór Męski
Anioł pasterzom mówił – Chór Męski
Mam ja skarb – Anita Śliż
Mędrcy świata – Chór Mieszany
Bracia patrzcie jeno – Chór Męski
Lulajże Jezuniu – Izabela Piersiak
Pasterze mili – Chór Męski
Bóg się rodzi – Chór Mieszany
Tryumfy – Chór Męski
Stała nam się nowina – Anita Śliż
Judzką krainę – Chór Męski

Druga część koncertu to występ Kapeli Góralskiej „Beskid”,
która zaprezentowała swój program kolędowy pt. „Góralskie
kolędowanie dla Ciebie Panie”. W programie tym znalazły się
następujące kolędy i pastorałki:
Dnia jednego ło północy
Poszeł Kuba, Bartek
My tu przyszli po kolyndzie
Hej malućki, malućki
Łokarynki, fujarecki
Podźmy juz bracio
Świnty Scepon
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Pomiędzy kolędami baca
Jasiek Tiahnybok opowiadał
o zwyczajach świątecznych na
Podbeskidziu. Nie zabrakło też
góralskiego humoru i przysłów
oraz góralskiego przepowia-
dania pogody.

W ostatniej części koncer-
tu zabrzmiały kolędy Przybie-

żeli do Betlejem i Pójdźmy wszyscy do stajenki w wykonaniu
połączonych zespołów: chórów, zespołu instrumentalnego
i kapeli góralskiej wraz z publicznością. Nie obyło się bez tra-
dycyjnych życzeń wypowiedzianych przez muzyków z kapeli
góralskiej i przez prowadzącą koncert.

VI Koncert Kolęd i Pastorałek miał charakter wyjątkowy
z wielu powodów, lecz przede wszystkim z powodu tak licznej
obecności słuchaczy, w liczbie około półtora tysiąca. Liczba ta
rośnie z roku na rok i jest motywacją do organizacji kolejnych
koncertów w naszym mieście.

Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy or-

ganizacji koncertu, a byli to:
Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal – pomoc organizacyjna,
Pan Burmistrz GiM Andrzej Ożóg – pomoc organizacyjna,
Pan Jacek Piekiełek, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz
Pracownicy Ośrodka – pomoc organizacyjna,
Szymon Bełz – oświetlenie koncertu, projekt plakatu
Członkowie oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży w Sokołowie – pomoc organizacyjna oraz przygotowanie
posiłku dla muzyków,
Pan kościelny Roman Koziarz – pomoc organizacyjna,
Firma FOTOOLECH – nagranie koncertu,
Pan Artur Błoński – zdjęcia, projekt okładki płyty DVD,
Kamil Cisek i Marek Miller– nagłośnienie koncertu, rejestra-
cja dźwięku.

Dziękujemy również wszystkim, którzy nie zostali tu wy-
mienieni, a którzy w jakiś sposób pomogli przy organizacji
koncertu.

Płyta DVD z nagraniem koncertu była rozprowadzana
w styczniu w kościele parafialnym w Sokołowie. Można ją jesz-
cze nabyć u organizatorów.

Sebastian Lesiczka

XXII Œwiatowy Dzieñ Chorego
Wzorem lat ubiegłych Parafialny Zespół „Caritas” i Szkol-

ne Koło „Caritas” ZS im. Ks. M. Lachora w Górnie zorganizo-
wały Dzień Chorego. Najpierw na 2 tygodnie przed głównym
terminem rozesłanych zostało około 300 zaproszenia poprzez
młodzież szkolną oraz członkinie PZC do wszystkich emery-
tów, rencistów i osób chorych wraz z opiekunami.

Sam Dzień Chorego przypada 11 lutego jednak ze wzglę-
dów logistycznych (transport, obsługa) przeniesiony został
na niedzielę 9 lutego.

Główne uroczystości odbyły się w kościele parafialnym
o godz. 14.00 (wcześniej można było skorzystać z sakra-
mentu spowiedzi). Mszę św. wraz z Sakramentem Namasz-
czenia chorych odprawił ks. Proboszcz Jan Lib, a oprawę
liturgiczną przygotowały członkinie PZC. Msza zakończyła
się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i „błogosła-
wieństwem lourdskim”. Dalsza część obchodów odbyła się

na sali WOKSiR w Górnie, gdzie na zebranych czekał po-
częstunek (ciepły gulasz zasponsorowany przez ZM Smak)
oraz słodkie ciasto, mandarynki, cukierki i tradycyjne zapust-
ne faworki (chrust) i herbata.

Wszystkich zebranych przywitała kapela w składzie Ka-
mil Niemiec – skrzypce, Dariusz Kosak – akordeon, Maciej
Stec – kontrabas, Jakub Stec – inst., perkusyjne, Sebastian
Stec – klarnet. Po zapaleniu świecy „Caritas” i odczytaniu
fragmentu z Pisma św. przez ks. Proboszcza rozpoczęła się
dalsza część, którą zainicjował zespół „Młody Duch” bie-
siadą cygańską. Znane melodie zachęciły wszystkich zgro-
madzonych do wspólnej biesiady a później również i do tań-
ca. Podczas zabawy nie zabrakło „chusteczki”, „kaczuszek”
i innych zabaw integracyjnych. Wszyscy bawili się razem
– młodzież ze starszymi, a którym zdrowie na to nie pozwa-
lało, cieszyli oko i radowali się ze wszystkimi. Swoją obec-
ność potwierdzili i byli razem z nami mieszkańcy: DSS „Le-
śniówka” z Turzy, DPS w Górnie wraz z opiekunami.

Na zaproszenie odpowiedzieli również goście honoro-
wi: prof. Kazimierz Ożóg, Mieczysław Miazga prezes ZM
Smak, Józef Kiełb – dyr. DPS w Górnie, Mieczysław Kobier-
nik radny Rady Miejskiej z małżonką, Jan Tupaj – kierownik
DSS „Leśniówka z małżonką, Mateusz Tupaj – przew. Rady
Sołeckiej w Górnie.

Na częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych wysta-
wiona była puszka „Caritas”, do której chętni wrzucali ofiary.
Do listy ofiarodawców dołączyli również nasi lekarze Marta
i Ryszard Stelmachowie, którzy nie mogli uczestniczyć oso-
biście w uroczystości, ale duchowo łączyli się z nami.

Za obecność, ofiarę i wspólną zabawę serdecznie dzię-
kujemy. Wyrazy podziękowania kierujemy również na ręce
p. J. Piekiełka za bezpłatne udostępnienie sali, młodzieży
szkolnej za występ i obsługę kelnerską, a członkom kół „Ca-
ritas” i im opiekunom za pomoc organizacyjną. Bóg zapłać.

W imieniu Parafialnego Zespołu „Caritas” –
Zofia Kosak
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tara, Tomasz Pisaniak – akordeon,
Paweł Suszek – perkusja, Piotr Kocur –
organy.

Nad przygotowaniem chóru czuwa-
li: Karolina Krużel, Kamil Niemiec, Ma-
ciej Stec i Dariusz Kosak. Koncert po-

prowadziła Justyna
Polanowska, zdję-
cia wykonał A. Bia-
ły, natomiast reali-
zatorem nagłośnie-
nia był Jakub Stec,
a całość została za-
rejestrowana przez
studio filmowe „3G”
i „RedSky”.

Dodajmy jesz-
cze, że patronat
medialny nad kon-
certem objęło „Ra-

dio Via” i Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowania
do koncertu od strony muzycznej, a tak-
że Parafialnemu Zespołowi „Caritas”
i młodzieży szkolnej za przygotowanie
posiłku dla artystów. Bóg zapłać.

Dariusz Kosak
Dyrygent i kierownik muzyczny
zespołu „Młody Duch” z Górna

Więcej zdjęć i informacji o płytach z koncer-
tu na stronie www.mlodyduch.cba.pl.

Niedziela 19 stycznia była dniem,
w którym odprawiona została Msza św.
w intencji dziękczynnej za XIII Koncert
Cecyliański. Mszy przewodniczył ks. ka-
pelan Piotr Irzyk.

Sam koncert odbył się 17 listopada
ubiegłego roku 2013 r. w kościele para-
fialnym w Górnie i nosił tytuł „Wiara czy-
ni cuda”. Wypełnił świątynię słuchacza-
mi, a na scenie zgromadził orkiestrę
i chór w liczbie ok. 80 osób.

Na program koncertu złożyły się
utwory nawiązujące do tytułu, czyli do
słowa „wiara”, w kończącym się Roku
Wiary w Kościele Katolickim. Ubiegły
rok, to również rok, w którym świętowa-
liśmy 100-lecie powstania kościoła pa-
rafialnego w Górnie, a także był to Rok
Giuseppe Verdiego, znanego włoskie-
go kompozytora oper, dlatego nie mo-
gło zabraknąć również fragmentów jego
najsławniejszych kompozycji, m.in.: „Va
pensiero” z opery Nabucco, „La donna
č mobile” z opery Rigoletto czy duetu
„Brindisi”(Libiamo) z opery La Traviata.
Koncert rozpoczęły kolejno 2 kompozy-
cje „Ave Maria” w wykonaniu Sylwii
Wojnar /sopran/ oraz Kamila Niemca
/skrzypce/ z towarzyszeniem organo-
wym Piotra Kocura, nawiązujące bez-
pośrednio do wezwania pod jakim znaj-
duje się świątynia w Górnie. Później
usłyszeliśmy „Largo” z opery „Xerxes”
G. F. Händela i wcześniej wymienione
operowe partie solowe w wykonaniu
Guglielmo Callegari, tenora z Włoch,
obecnie mieszkającego w Rzeszowie.
Jeszcze w pierwszej części zabrzmiało
„Credo” A.Vivaldiego i „Va pensiero”
G. Verdiego w wykonaniu chóru „Młody
Duch i Przyjaciele”.

Dalej usłyszeliśmy utwory nawiązu-
jące do Roku Wiary, m.in.: „Serce wiel-
kie nam daj” (soliści: R. Ożóg, K. Perlak,
W. Piersiak, A. Radomska), „Modlitwa
o sens”(Jan Warchoł – śpiew), „Wody
Jordanu”, „Mam Ciebie”(Sylwia Wojnar
– śpiew), „Tęsknię za Tobą Panie” oraz
tytułowy utwór „Wiara czyni cuda” w wy-
konaniu Urszuli Stopyra.

Trud poniesiony podczas przygoto-
wań ze strony chóru, solistów i orkiestry
opłacił się. Koncert zgromadził niebywałą
liczbę melomanów nie tylko z Górna, ale
również i okolic. Stał się również pomo-
stem łączącym młodych muzyków, soli-
stów, śpiewaków z dojrzałymi muzycznie
profesjonalistami. Liczba osób, które przy-
były w tym dniu do górnieńskiej świątyni
pokazuje, jak ważnym i potrzebnym sta-
je się takie przedsięwzięcie w naszej Pa-

rafii. Dzięki przychylności i wsparciu ks.
Proboszcza Jana Liba, ZM „Smak”, Sto-
warzyszeniu „Eurogalicja”, Rady Sołec-
kiej, Cukierni „Galaxy” w Górnie i innych
lokalnych przedsiębiorców, instytucji
i osób prywatnych wymienionych pod-

czas podziękowań,
koncert mógł się
odbyć.

Za wsparcie ser-
decznie dziękuję.

Należy jeszcze
dodać, że chór i or-
kiestrę ubogacili
swoim talentem
Przyjaciele „Młode-
go Ducha”: Izabela
Piersiak, Samuela Łach, Agnieszka Pi-
róg, Justyna Rząsa, Michał Pękosz, Ber-
nard Niezgoda, Bartek Pajecki, Tomasz
Januszewski, Paweł Techman, Grze-
gorz Gwizdak, Wojciech Franczyk.

A w orkiestrze zagrali: Kamil Nie-
miec – skrzypce, Paulina Prucnal – flet,
Elżbieta Falandys – flet, Norbert Pruc-
nal – obój, Sebastian Stec – klarnet,
Natalia Wrona – trąbka, Aleksandra
Czech – skrzypce, Waldemar Grabarek
– altówka, Joanna Paluch – wioloncze-
la, Łukasz Rakuś – saksofon, Maciej
Stec – kontrabas, git. Basowa, Dariusz
Majewski – gitara, Mateusz Szluz – gi-

Dziêkczynienie
po XIII Koncercie

Cecyliañskim



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/223/2014 str. 30

Podsumowanie realizacji projektu pt.

„Nie bijê + szanujê = wychowujê”
W grudniu 2013 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Górnie zakończył realizację projektu pt. „Nie biję + szanu-
ję = wychowuję”, którego celem były działania profilaktyczne
skierowane przeciwko zjawisku stosowania przemocy w ro-
dzinie1. Projekt był realizowany w ramach Programu Osłono-
wego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w two-
rzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (Edy-
cja 2013 r.).

Wychodząc więc naprzeciw zagrożeniom jakie niesie prze-
moc domowa oraz mając na celu poprawę sytuacji rodzin
dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej, Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej w Górnie, zrealizował w ramach w/w pro-
jektu szereg działań profilaktycznych.

Konkurs Plastyczny pt. „W mi³oœci si³a
– m³odzie¿ przeciwko przemocy”

W celu zwrócenia uwagi młodzieży na temat przemocy, jej
skutków i zagrożeń z niej płynących we wrześniu 2013 r. ogło-

szony został Konkurs Plastyczny dla
uczniów szkół gimnazjalnych Powia-
tu Rzeszowskiego pt. „W miłości siła
– młodzież przeciwko przemocy”. Wy-
różnione prace zostały zaprezento-
wane na Konferencji podsumowują-
cej w/w projekt, zaś laureaci Konkur-
su otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Wartym podkreślenia jest
fakt, iż nadesłane prace – pomimo
pochodzenia z różnych szkół/gmin
terenu Powiatu Rzeszowskiego,

zgodnie zachęcały do realizacji postawy „Zło dobrem zwy-
ciężaj”.

Film Profilaktyczny

Przygotowany został również film poruszający temat skut-
ków przemocy domowej stosowanej wobec najmłodszych

i najsłabszych członków
rodziny. Film ten został
zrealizowany z myślą
o wykorzystaniu go jako
pomocy dydaktycznej na
spotkaniach, szkoleniach
organizowanych przez
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Rzeszo-
wie, Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Górnie,
a także na spotkaniach
profilaktycznych organi-
zowanych w szkołach z te-

renu Powiatu Rzeszowskiego. Warto podkreślić, iż film ten
był emitowany przez Telewizję Regionalną (TVP Rzeszów)
wpisując się w kampanię na rzecz przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie.

Szkolenia dla Rodziców

Zorganizowane zostały również „Szkolenia dla rodziców”,
których głównym celem była poprawa relacji w rodzinie. Od
października do listopada 2013 r. prowadzone były spotka-
nia dla rodziców, w trakcie których odbyły się treningi indywi-
dualne i grupowe oraz warsztaty na temat skutków przemocy
w rodzinie i prawidłowych metod wychowawczych. Poprzez
wykłady i ćwiczenia prowadzone przez doświadczonego psy-
choterapeutę, rodzice poszerzali swoją wiedzę nt. m.in. sku-
tecznego porozumiewania się, czy też sposobów rozwiązy-

1 Jak wynika z zapisu ustawy przemoc to „jednorazowe lub powta-
rzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa
lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebez-
pieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, niety-
kalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cier-
pienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” (z Ustawy
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku,
Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późń. zm.).

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym

Ok³adka i p³yta DVD z filmem pro-
filaktycznym.
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wania konfliktów w rodzinie. Uczestnicy „Szkoleń dla rodzi-
ców” otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne, wspierają-
ce usystematyzowanie treści poruszanych na szkoleniach.
Szkolenia zakończone zostały spotkaniem podsumowującym,
na które zaproszono uczestników oraz ich rodziny, wręczone
zostały wówczas dyplomy ukończenia Szkoleń, oraz drobne
upominki. Uczestnicy kończąc cykl spotkań wyrazili nadzieję,
iż uzyskane przez nich informacje i nabyte umiejętności
w trakcie „Szkoleń dla rodziców” przyczynią się do lepszego
funkcjonowania ich rodzin, oraz poprawią sytuację szczegól-
nie tych spośród nich, którzy są dotknięci i zagrożeni zjawi-
skiem przemocy w rodzinie.

Konferencja Podsumowuj¹ca

Jako podsumowanie projektu „Nie biję + szanuję = wy-
chowuję”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zorgani-
zował dnia 10 grudnia 2013 r. Konferencję, na której zapre-
zentowany został bilans w/w działań profilaktycznych, reali-
zowanych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jed-
nostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie” (Edycja 2013 r.). Pośród
zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Powiatu Rze-
szowskiego Pan Marek Sitarz, Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Pan Ferdynand Gronko,
Zastępca Dyrektora PCPR w Rzeszowie, Pani Agnieszka Ga-
browska, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
w Rzeszowie, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecz-
nej oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego. W gronie zapro-
szonych znaleźli się również finaliści Konkursu Plastycznego
pt. „W miłości siła – młodzież przeciwko przemocy”.

Konferencja została rozpoczęta emisją filmu profilaktycz-
no-edukacyjnego dotyczącego skutków przemocy domowej.

Następnie Pan Wicestarosta Marek Sitarz dokonał wrę-
czenia nagród finalistom Konkursu Plastycznego2.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Pana
Ferdynanda Gronko, który przedstawił działania jakie reali-
zuje podległa mu jednostka organizacyjna Powiatu Rze-
szowskiego z zakresu pomocy społecznej, wspierania ro-
dziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych.

Emisja filmu profilaktycznego podczas konferencji podsumo-
wuj¹cej projekt.

2 Twórcy zwycięskich prac mieli okazję również uczestniczyć w zaję-
ciach prowadzonych przez animatora, gdzie poprzez zabawę prze-
kazywane były młodzieży metody radzenia sobie z agresją, sposo-
by rozwiązywania konfliktów oraz właściwe postawy zachowania.

Wrêczenie nagród finalistom Konkursu plastycznego przez Wi-
cestarostê Powiatu Rzeszowskiego, pana Marka Sitarza.

Wyst¹pienie pana Ferdynanda Gronko, Dyrektora PCPR w Rze-
szowie nt. dzia³alnoœci podleg³ej mu jednostki organizacyjnej
Powiatu Rzeszowskiego.

Wyst¹pienie pani Agnieszki Gabrowskiej, Zastêpcy Dyrektora
PCPR w Rzeszowie, nt. funkcjonowania OIK w Górnie oraz reali-
zacji programu os³onowego.
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Następnie Zastępca Dyrektora PCPR w Rzeszowie, Pani
Agnieszka Gabrowska dokonała charakterystyki Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Górnie oraz omówiła podejmo-
wane przezeń działania profilaktyczne z zakresu przeciw-
działania przemocy w rodzinie. Centralnym punktem wy-
stąpienia Pani Agnieszki Gabrowskiej było podsumowa-
nie działań realizowanych w ramach projektu „Nie biję +
szanuję = wychowuję”.

W drugiej części Konferencji miało miejsce wystąpienie
Pani Aleksandry Skiba, pracownika socjalnego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Górnie dotyczące analizy zjawi-
ska przemocy w rodzinie z terenu gmin Powiatu Rzeszow-
skiego, w którym zostały przedstawione dane z Ośrodków
Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz
z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, określające sto-
pień występowania zjawiska przemocy domowej na tere-
nie Powiatu Rzeszowskiego.

Po dokonaniu analizy zjawiska przemocy domowej, Pani
Katarzyna Rogala, socjolog i specjalista ds. przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie z Ośrodka Wsparcia i Interwencji
Kryzysowej w Stalowej Woli, dokonała przedstawienia „Sys-
temu wsparcia dla rodzin w przeciwdziałaniu przemocy do-
mowej”. Poprzez zdefiniowanie pojęcia przemocy domo-
wej w aspekcie prawnym i psychologicznym, ukazana zo-
stała charakterystyka psychologiczna rodziny z problemem
przemocy domowej oraz skutki doświadczania sytuacji trau-
matycznych. Pani Katarzyna Rogala wskazała również na
zasady sprzyjające współpracy i lepszej efektywności
w działalności Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup
Roboczych.

Dopełnieniem wystąpienia Pani Katarzyny Rogali był pro-
wadzony przez nią panel dyskusyjny, podczas którego uczest-
nicy Konferencji mieli możliwość wymiany swych doświad-
czeń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zaprezentowania stosowanych praktyk w pracy z osobami
dotkniętymi przemocą domową.

Uczestnicy Konferencji otrzymali materiały informacyjne
nt. wygłaszanych wykładów, procedury Niebieskiej Kary, po-
mocy instytucjonalnej dla ofiar przemocy domowej, a także
materiały promujące działania Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Rzeszowie oraz Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej w Górnie, w tym przede wszystkim płyty z filmem profilak-
tyczno-edukacyjnym.

Warto również dodać, iż nad oprawą cateringową Konferen-
cji czuwali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Sokołowie
Małopolskim z klas o kierunku „Technik żywienia i usług gastro-
nomicznych”, począwszy od wystroju sali, poprzez przygotowa-
nie smacznych dań i przekąsek oraz zapewniając profesjonalną,
kelnerską obsługę dla zaproszonych gości.

Pracownicy OIK

Wyst¹pienie pani Aleksandry Skiba dot. analizy zjawiska prze-
mocy w rodzinie z terenu gmin Powiatu Rzeszowskiego.

Wyk³ad pani Katarzyny Rogali nt. „Systemu wsparcia dla rodzin
w przeciwdzia³aniu przemocy domowej”

Catering wykonany przez uczniów Zespo³u Szkó³ w Soko³owie
Ma³opolskim z klas o kierunku „Technik ¿ywienia i us³ug ga-
stronomicznych”.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Soko³owie Ma³opolskim z klas
o kierunku „Technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych” za-
pewniaj¹cy oprawê cateringow¹ Konferencji podsumowuj¹cej
projekt „Nie bijê + szanujê = wychowujê”.
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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” Katarzyny Kłosińskiej.

Jak widać, przysłowia są nam potrzebne nie tylko jako ozdobniki
językowe. Używamy ich nie tylko po to, by ująć coś w barwny, czasem
zabawny sposób. Służą jako argumenty w dyskusji, opisują świat, są
życiowymi drogowskazami. Można zaryzykować stwierdzenie, że bez
przysłów, tak zresztą jak bez innych form językowych, trudno by nam było
stworzyć porządek etyczny. One pomagają nam porządkować doświad-
czenia, ustalać hierarchię spraw i rzeczy, określać dobro i zło. Wartość
miłosierdzia i altruizmu na przykład wyrażona jest jako nakaz „I ostatnim
kęsem chleba podzielić się z bratem trzeba”; wartość pracy – jako wyra-
zisty obraz „Chleb płacze, gdy go darmo jedzą”; a wartość skromności –
„Kto sam siebie chwali, tego piorun pali”. Ogólne prawdy o życiu czy
o świecie są przekazywane też nie w formie abstrakcyjnych wywodów,
lecz w przemawiających do wyobraźni opisach – „Po burzy pogoda na-
staje”; „Kto sam wlazł w błoto, drugiego za sobą ciągnie”; „Choremu
i złote łoże nie pomoże”; „Smaruj chłopa miodem, zawsze czuć go smro-
dem”. Właśnie ta cecha – obrazowość – sprawia, że przysłowia pełnią
w naszym życiu rolę szczególną: pozwalają nam oswoić rzeczywistość.

Nie ma dymu bez ognia
Mówiąc: Nie ma dymu bez ognia, wyrażamy pogląd, że u podstaw

każdej plotki, każdego oskarżenia itp. tkwi jakiś prawdziwy fakt, że jeśli
ludzie mówią coś złego o innych, to zwykle maja ku temu powody.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Mówimy tak, by dać do zrozumienia, że wiele różnych rozwiązań itp.

prowadzi do tych samych wniosków.

Umarł król, niech żyje król.
Mówiąc: Umarł król, niech żyje król, by dać do zrozumienia, że natu-

ralne jest to, że po opuszczeniu jakiegoś stanowiska przez jedną osobę
na jej miejsce przechodzi ktoś inny i że sprawy toczą się swoim rytmem,
niezależnie od tego, jacy ludzie pełnią ważne funkcje.

Pieniądze szczęścia nie dają.
Mówiąc: Pieniądze szczęścia nie dają, wyrażamy pogląd, że dla czło-

wieka najważniejsze są wartości duchowe, a wartości materialne są dru-
gorzędne.

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Mówiąc tak wyrażamy pogląd, że osoba, którejś jakaś sprawa doty-

czy, nie powinna się na jej temat wypowiadać, a szczególnie nie powin-
na oceniać nikogo, kto ma związek z tą sprawą.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Mówimy tak, by wyrazić pogląd, że w dorosłym życiu człowiek jest

taki, jaki został ukształtowany, wychowany w młodości.

Wybrała Agata Dec

Wychowanie

dziecka

Dziecko posiada wrodzone cechy, ale także od
najmłodszych lat uczy się bacznie obserwując
najbliższe mu otoczenie. Jest doskonałym obser-
watorem i bardzo szybko orientuje się zarówno
w tych dobrych jak i złych stronach dorosłych. Taki
maluch nie może zrozumieć gdy ktoś postępuje
niekonsekwentnie np. dlaczego coś wolno robić
dorosłym, a jemu nie, no i dlaczego on jest za to
karany. Jeśli w otoczeniu dziecka dorośli okazują
podwójną moralność, kłamią, nie dziwmy się więc
gdy bardzo szybko dziecko przyswoi sobie te wady.
Naśladowanie dobrych cech rodziców wymaga
znacznego wysiłku, natomiast naśladowanie złych
nawyków jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze.
W wychowaniu dziecka rodzic powinien kierować
się trzema cechami: miłością, dyscypliną i konse-
kwencją. Jeśli dzięki tym cechom nasze dziecko
nie będzie przykre dla otoczenia, nieopanowane,
kapryśne czy hałaśliwe – możemy powiedzieć, że
osiągnęliśmy pewien sukces. Oprócz wpajania
form zewnętrznych typu przywitanie się, ukłon,
uczymy dzieci pewnych obowiązków. Dzieci czują
się wtedy ważne i przydatne ale również kształtu-
je się w nich dyscyplina. Powinniśmy wpajać dzie-
ciom zasady względów wobec innych, uczymy ich
szanować starszych, dbać o dobro wspólne czy
czyjąś własność, szanować czyjąś pracę np. sprzą-
taczki, ekspedientki itp. Uważajmy co przy dziec-
ku mówimy, bo na pewno to powtórzy, a jeśli bę-
dzie to tyczyło się jego osoby będzie potrafiło wy-
korzystać na swoją korzyść. Gdy dziecko słyszy
zbyt wiele pochwał od dorosłych łatwo staje się
zmanierowane i aroganckie. Najrozsądniej jest wa-
żyć pochwały i nagany, ale powinniśmy pamiętać
o tym, że reprymendy udzielane dziecku najlepiej
jest stosować w „cztery oczy”.

Niektórzy „wygodniccy rodzice” kierowani po-
zbawieniem poczucia odpowiedzialności chcą
wszystkie sprawy wychowawcze przerzucić na
szkołę i pedagogów. Pamiętajmy jednak, że nigdy
szkoła nie oddziałowywuje w tym stopniu co śro-
dowisko, które nas kształtuje od urodzenia. Jeśli
się dziecko wydało na świat, trzeba za nie odpo-
wiadać, przekazać mu jak najlepsze wychowanie.
Dobre maniery i dobre wychowanie wyniesione
z domu stanowią cenny posag, którym rodzice ob-
darzają swoje dzieci.

Agata Dec



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/223/2014 str. 34

24-GODZINNE
PŁYWANIE

W RAMACH WIELKIEJ
ORKIESTRY

ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY 2014 r.

W dniach 11-12.01.2014 r. na Krytej
Pływalni w Sokołowie Młp. odbyła się
druga edycja 24 h pływania w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
akcja wspomagała zbiórkę pieniędzy na
WOŚP oraz propagowała pływanie jako
świetna forma aktywnego spędzania
czasu wolnego. Druga edycja okazała
się zdecydowanie większym sukcesem
od pierwszej edycji pod każdym wzglę-
dem.

Na początek kilka słów o przebiegu
akcji. Ratownicy wspólnie z ochotnika-
mi pływali bez przerwy od godz. 19.30
w sobotę 11.01 do godz 19.30 w nie-
dzielę 12.01. na torze 4 basenu sporto-
wego. Dodatkowo został zarezerwowa-
ny tor 3, na którym wspierali nas pozo-
stali chętni którzy chcieli na bieżąco przy-
łączyć się do akcji.

W akcji wzięło udział 21 osób plus
osoby dodatkowe wspierające nas na
dodatkowym torze swoimi kilometrami.
Serdecznie dziękujemy za udział:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Pan Andrzej Ożóg

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. JP II
w Sokołowie Młp. Pan Wiesław Sondej

Ratownicy i pracownicy Krytej Pły-
walni:

3. Łukasz Krasowski,
4. Katarzyna Ożóg,
5. Karol Nowak,
6. Piotr Błądek,
7. Sławomir Jacek,
8. Krzysztof Kapłon,

9. Tomasz Kucharczyk,
10. Mariusz Okoń.
Osoby zaprzyjaźnione:
11. Ewa Mroziak
12. Oskar Jacek,
13. Piotr Socha,
14. Tomasz Korzenny,
15. Waldemar Majka,
16. Witold Pasierb,
17. Paweł Kuduk,
18. Łukasz Dec,
19. Marcin Zuba,
20. Krystian Dec,
21. Sebastian Godek.
Dziękujemy wszystkim którzy wspie-

rali nas na dodatkowym torze byli to mię-
dzy innymi prezes WOPRU podkarpac-
kiego oraz „dzieciaki” z sekcji pływac-
kiej i klasy sportowej Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp.:

1. Robert Dworak prezes podkar-
packiego WOPRU,

2. Aleksandra Ożóg,
3. Magdalena Jurek,
4. Pasierb Wojciech,
5. Pasierb Maciej,
6. Rapczon Dawid,
7. Szmyd Jakub,
8. Przemysław Pecka,
9. Konefał Izabela,
10. Gabriela Frącz,
11. Zuzanna Rzeszutek,
12. Szmyd Kamil,
13. Smotryś Hubert,
14. Prucnal Barbara,
15. Gabriela Zimniak,
16. Bernadeta Chruściak,
17. Zbigniew Pokrzywa,
18. Bogusław Rybak,
19. Michał Bereś,
20. Natalia Partyka,
21. Gabriela Pietrońska,
22. Aleksandra Okoń,

23. Paweł Keolek,
24. Mikołaj Kalandyk,
25. Dawid Rusin,
26. Kinga Majka,
27. Tomasz Berezowski.

Łącznie przepłynięty dystans wyno-
si 112 km 450 m, dla porównania
w zeszłym roku udział w akcji wzięło
8 osób plus osoby wspierające i łącznie
przepłynięty dystans wynosił 66 km
325 m.

Przeprowadzenie całej akcji na tak
wielką skalę nie było by możliwe gdy-
by nie pomoc i wsparcie sponsorów
i instytucji, które nie tylko wspierały nas
przez cały czas i pomogły w organiza-
cji, ale również przekazali wiele cen-
nych przedmiotów, które zostały zlicy-
towane na aukcji facebookowej na pro-
filu pływalni.

Dziękujemy za wsparcie Urzędowi
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Panu An-
drzejowi Ożogowi za honorowe otwar-
cie i patronowanie naszej akcji oraz za
aktywny udział.

Uczestnikiem honorowym, który za-
szczycił nas swoją obecnością był Pan
Robert Dworak prezes Podkarpackiego
WOPRU, który wspierał nas swoją obec-
nością w akcji i wręczył pamiątkowe
medale wszystkim uczestnikom. Dzięku-
jemy organizacji WOPR podkarpackie za
przekazanie na licytację wielu cennych
przedmiotów.

Serdeczne podziękowanie kieruje-
my siłowni EVITKA i jej właścicielowi
Oskarowi Jacek i Sławomirowi Jacek
oraz firmie OLIMP za przekazanie cen-
nych przedmiotów na licytację, oraz za-
dbanie o odżywki i napoje izotoniczne
dla uczestników akcji.

Szczególne wyróżnienie należy się
„Grande Pizza”, „Bar Lubię to” oraz klub

Dzieciaki które nas wspiera³y.

Katarzyna O¿óg ratownik p³ywalni.

Prezes podkarpackiego WOPRU wspiera-
j¹cy nasz¹ akcjê.

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Soko³owie M³p.
– Wies³aw Sondej.
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Ferie na Krytej Pływalni
w Sokołowie Młp.

W okresie ferii zimowych, przypadających w tym roku od
20.01.-02.02.2014, w Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. odby-
wały się zajęcia pływackie pt. „Ferie w Wodzie”. W zajęciach
uczestniczyły dzieci w wieku szkolnym od 6 do 8 lat. Dzieci
spotykały się na basenie cztery razy w tygodniu (w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki od godziny 17001800).

Po ostatnich zajęciach każdy uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy dyplom.

„Ferie w Wodzie” pokazały, że nawet w tak krótkim okresie
można nabyć przyzwoite umiejętności pływackie. Równocze-
śnie informujemy, że zajęcia w takiej formie będą się odby-
wały także w okresie wakacji.

muzyczny „BLACKBERRY” za zapew-
nienie wyżywienia i napojów wszystkim
uczestnikom pływania i wspieranie na-
szej akcji – dziękujemy.

Za oprawę medialną i reklamę na-
szego wydarzenia dziękujemy Polskie-
mu Radiu Rzeszów oraz gazecie lokal-
nej „Kurier Sokołowski”.

Łączna kwota uzbieranych przez nas
pieniędzy na rzecz WOŚP wynosiła
1896,15zł są to pieniądze pozyskane
z puszek jak i z przedmiotów zlicytowa-
nych na aukcji. W zeszłym roku kwota ta
była o wiele niższa, dlatego dziękujemy
wszystkim i każdemu z osobna za wkład
do naszego wspólnego sukcesu. Zapra-
szamy za rok do równie aktywnego
udziału i bicia nowych rekordów.

Zajęcia na Pływalni pro-
wadzili także nauczyciele
z Zespołu Szkół im. J.P. II
w Sokołowie Młp. uczestni-
czyła w nich młodzież z tej
szkoły. Jak co roku odwie-
dziła nas młodzież i dzieci
z okolic m.in. Jeżowego,
Tryńczy, Czarnej, Wydrza,
Niska. Oczywiście nie za-
brakło wczasowiczów
z ośrodka Villa Carpatia
w Żołyni, jak i klientów in-
dywidualnych. Bardzo dzię-
kujemy za odwiedziny i za-
praszamy ponownie.

Zapraszamy na stronę www.basen.sokolow-mlp.pl.

Pan Burmistrz Andrzej O¿óg
rozpoczyna akcjê.
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Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

dla Niepaństwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Sokołowie Małopolskim

Począwszy od 2014 roku szkoła muzyczna w Sokołowie
Małopolskim korzysta z dofinansowania do bieżącej działal-
ności ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Starania o uzyskanie dotacji placówka rozpoczęła już
w 2012 roku.

Pierwszym krokiem było podjęcie działań o uzyskanie
uprawnień szkoły publicznej. Po wprowadzeniu zmian zwią-
zanych z wdrożeniem obowiązującej w szkołach publicznych
siatki godzin i dostosowaniem programu nauczania placów-
ka wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o przeprowadzenie wizytacji kontrolnej stwierdzającej
spełnianie wymagań art. 7, ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
Wymieniony akt prawny określa jaka szkoła może ubiegać
się o uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły
publicznej, jeżeli:

1. realizuje programy nauczania uwzględniające podsta-
wy programowe wymienione określone przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych
pierwszego stopnia,

2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz
w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych

zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania
szkoły publicznej danego typu;

3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów
ustalone dla szkół publicznych danego typu,

4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną
dla szkół publicznych,

5. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawo-
dowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawo-
dów szkolnictwa zawodowego,

6. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli
szkół publicznych danego typu.

Na podstawie badania dokumentacji szkoły i wizytacji
warunków lokalowych przeprowadzonego w dniu 27 paź-
dziernika 2012 roku przez pana Krzysztofa Szczepaniaka
– wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej, wniosek szkoły
o uzyskanie uprawnień szkoły publicznej został zaopiniowa-
ny pozytywnie. 1 marca 2013 roku Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim uzyskała upraw-
nienia szkoły publicznej.

Następnym krokiem na drodze starań o wsparcie finanso-
we dla szkoły było złożenie wniosku o przyznanie dotacji do
działalności. Szkoła przekazała wniosek w miesiącu wrze-
śniu i od lutego bieżącego roku szkolnego korzysta z dotacji
pokrywającej połowę kosztów kształcenia każdego ucznia
realizującego w naszej szkole program klasyczny.

Korzystając z okazji chcielibyśmy w imieniu społeczności
szkolnej podziękować władzom samorządowym na czele
z panem burmistrzem Andrzejem Ożogiem za wsparcie w po-
staci nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim na działal-
ność szkoły muzycznej. Dzięki tej pomocy i dotacjom MKiDN
udało nam się obniżyć czesne za naukę od 30% do 50% po-
przednio obowiązującej odpłatności a dla uczniów pierwszej
klasy wprowadzić jeden darmowy semestr nauki.

Grzegorz Wójcikiewicz

dniu. U dzieci, ćwiczących na instrumen-
tach przez ponad 2,5 godziny w tygo-
dniu objętość tego organu była o jedną
czwartą większa niż u dzieci, które ni-
gdy nie muzykowały. Steven Swinnen
z laboratorium biologii molekularnej
Universiteit Leuven w Belgii przypusz-
cza, że kolejne badania i doświadcze-
nia potwierdzą hipotezę, według której
gra na instrumentach muzycznych może
powodować zmiany w strukturze akso-
nów, łączących oddalone od siebie czę-
ści mózgu.

Naukowcy podejrzewają również, że
niewykluczone są kompleksowe me-
chanizmy wpływów: muzyki oraz sfery
funkcji ruchowych organizmu. Poprzed-
nie badania naukowców, m.in. Gottfrie-
da Schlauga, wykazały, że profesjonal-
ni muzycy posiadają więcej istoty sza-
rej w określonych rejonach mózgu, któ-
re są odpowiedzialne za słyszenie, wi-
dzenie, a także za kontrolę i wykonywa-
nie ruchów. Zawodowych muzyków po-
równywano w tych badaniach z muzy-
kami-amatorami i z osobami, które nie
mają do czynienia z muzyką.

Źródło: Focus.pl. Oryginalny tekst uka-
zał się w magazynie Science.

Już naukowcy z Harvard Medical
School udowodnili ostatecznie, że gra
na instrumentach muzycznych stymulu-
je rozwój mózgu u dzieci. Doświadcze-
nie wykazało, że u dzieci, które w ciągu
15 miesięcy co najmniej 2,5 godziny
w tygodniu grały na instrumentach mu-
zycznych, objętość obszaru ciała mo-
dzelowatego, a więc części mózgowia,
które prawdopodobnie odpowiada za
wymianę informacji pomiędzy prawą
i lewą półkulą mózgową, zwiększyła się
średnio o 25%. 14 kwietnia tego roku na
corocznym sympozjum amerykańskiego
Towarzystwa Kognitywnej Neuronauki
(Cognitive Neuroscience Society) pro-
fesor Gottfried Schlaug i jego koledzy
przestawili wyniki badania, w którym
wzięło udział ponad 30 dzieci w wieku
od 6 do 9 lat. Dzieci te przez 15 miesię-
cy grały na instrumentach muzycznych
wymagających zaangażowania obu rąk
(a więc na fortepianie i wiolonczeli).

Przed doświadczeniem i po jego
zakończeniu uczestników poddano
szczegółowej tomografii rezonansu ma-
gnetycznego. Okazało się, że objętość
ciała modzelowatego zwiększyła się
właśnie u dzieci, które grały na instru-
mentach przez półtorej godziny w tygo-

Szkoła Muzyczna
– pomyśl już dziś

Choć do następnego roku szkolne-
go jeszcze sporo czasu to może warto
by się zastanowić czy nasze dziecko
nie przejawia aby zainteresowań mu-
zycznych. Jeśli obserwujesz, że z przy-
jemnością słucha muzyki w radiu, lubi
śpiewać, lubi tańczyć a może coś so-
bie wystukuje rytmicznie – to wskazu-
je na pewne predyspozycje do muzy-
kowania.
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Szkoła muzyczna I stopnia

Zapraszamy dzieci i młodzież w wie-
ku od 6 do 16 roku życia na naukę gry od
podstaw na klasycznych instrumentach
muzycznych: fortepian, gitara klasyczna,
skrzypce, flet poprzeczny, akordeon, klar-
net i saksofon. Kandydaci w wieku od
6 do 10 lat mogą podjąć naukę w cyklu
sześcioletnim, natomiast starsi w cyklu
czteroletnim. Wszystkich zainteresowa-
nych obowiązują przesłuchania wstęp-
ne, których termin można uzgodnić indy-
widualnie z dyrektorem szkoły.

Nasi uczniowie uczestniczą w indy-
widualnych lekcjach gry na instrumen-
cie i grupowych zajęciach umuzykalnia-
jących, takich jak: kształcenie słuchu,
rytmika, audycje muzyczne, zespoły
wokalne i instrumentalne. Najlepsi
z nich występują na regionalnych i wo-
jewódzkich imprezach artystycznych,
zdobywają wysokie lokaty w konkursach
instrumentalnych, prezentują swoje
umiejętności na koncertach realizowa-
nych w ramach wymiany z zaprzyjaźnio-
nymi szkołami muzycznymi. Sokołowska
szkoła posiada uprawnienia szkoły pu-
blicznej i działa w ramach Podkarpac-
kiego Zespołu Niepaństwowych Szkół
Muzycznych.

Od lutego 2014 roku Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia w Soko-

łowie Małopolskim korzysta z dofinan-
sowania Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – dzięki temu
uczniowie korzystają ze zniżki w wy-
sokości od 30% do 50% czesnego za
naukę.

Szkoła wydaje świadectwa (na dru-
kach państwowych) stwierdzające po-
siadanie umiejętności i wiedzy zgod-
nej z wymogami określonymi przez pod-
stawę programową dla szkół muzycz-
nych pierwszego stopnia.

Edukacja artystyczna

Wszystkich zainteresowanych grą na
klawiszowych instrumentach elektro-
nicznych i śpiewem w sekcji wokalnej
zapraszamy do udziału w kursie umu-
zykalniającym organizowanym przy na-
szej szkole. Uczestnicy kursu korzystają
z grupowych zajęć umuzykalniających
razem z uczniami szkoły muzycznej. Nie
wymagamy przystępowania do przesłu-
chań wstępnych – wystarczy zgłoszenie
kandydata i dokonanie zapisu.

Szkoła muzyczna II stopnia

Absolwenci szkół muzycznych
I stopnia i uczniowie posiadający umie-
jętność gry na porównywalnym pozio-
mie mają możliwość podjąć naukę

w Niepaństwowej Szkole Muzycznej
II st. w Leżajsku – filia w Sokołowie Ma-
łopolskim. Do szkoły muzycznej II stop-
nia przyjmujemy kandydatów w wieku
od 12 roku życia. Kandydaci, którzy
ukończyli NSM I st. w Sokołowie Mało-
polskim zwolnieni są z egzaminu wstęp-
nego – pozostali zdają egzamin z gry
i wiedzy ogólnomuzycznej.

Szczegóły rekrutacji

Podanie – kwestionariusz kandyda-
ta można pobrać w szkole muzycznej
(w budynku Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Małopolskim przy ul.
Lubelskiej 41 – sala numer 7) we wtorki
w godz. 14.00 – 19.00 i soboty w godz.
8.00 – 14.00. Pierwszy etap rekrutacji
na rok szkolny 2014/2015 trwa od
1 marca 2014 roku do 31 maja 2014
roku. Podania można składać u dyrek-
tora szkoły muzycznej. Dodatkowych in-
formacji o zapisach do szkół muzycz-
nych w Sokołowie Małopolskim udziela
dyrektor szkoły Grzegorz Wójcikiewicz,
pod numerem telefonu 604 888 796.
Podania dostępne są również na stro-
nie internetowej Podkarpackiego Ze-
społu Niepaństwowych Szkół Muzycz-
nych pod adresem www.muzycz-
na.com.pl w zakładce INFORMACJE/
DOKUMENTY KANDYDATA.

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Absolwentów Zespołu Szkół

w Sokołowie Młp. do udziału w jubileuszowych uroczystościach, które
odbędą się 27 września 2014 roku.

W bieżącym roku przypada 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego.
Jego powstanie zapoczątkowało nie tylko dzieje szkolnictwa średniego
na ziemi sokołowskiej, ale przez cały czas swego funkcjonowania dało
możliwość ukończenia studiów wyższych i awansu społecznego mło-
dzieży z całej okolicy.

Historia każdej szkoły – to historia jej wszystkich pracowników, któ-
rzy spędzili tu miesiące, lata i dziesięciolecia, by wpoić swoim pod-
opiecznym to, czego sami nauczyli się od swoich mistrzów. To jedno-
cześnie historia wszystkich uczniów, którzy opuścili jej mury, by zdoby-
wać świat i szukać swojego miejsca w życiu. Dopiero więc wszystkie te
opowieści razem wzięte, każdy życiorys wpleciony w tę grubą nić może
stworzyć coś, co nazwiemy historią szkoły.

Jubileusz naszej Szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego spotka-
nia po latach. Ta sentymentalna podróż do przeszłości pozwoli nam
przeżyć na nowo wydarzenia i chwile z minionego okresu. Jest również
okazją do spotkań z Profesorami i Wychowawcami.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z planowanymi wydarze-
niami i specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność materiałami na
stronie internetowej. Zapraszam Absolwentów i Przyjaciół Szkoły do
współpracy przy organizacji i obchodach Jubileuszu.

Dyrektor Szkoły
mgr Antoni Kula

Zapisy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
w Sokołowie Małopolskim

JUBILEUSZ

70-LECIA
ZESPO£U SZKÓ£

W SOKO£OWIE M£P.
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Stypendystki
Prezesa Rady Ministrów

Pragniemy poinformować, że 17 grudnia 2013 r. w siedzi-
bie Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odby-
ła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Wśród
laureatów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły. Są to

Dorota Dul z klasy III B T oraz
Katarzyna Jabłońska z kla-
sy III A LO. Wręczenia tej na-
grody dokonała Wojewoda
Podkarpacki Małgorzata
Chomycz-Śmigielska i Pod-
karpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas.

Stypendium Prezesa
Rady Ministrów przyznawa-
ne jest uczniowi szkoły ma-
turalnej, który otrzymał pro-
mocję z wyróżnieniem i naj-
wyższą w szkole średnią
ocen lub wykazuje szcze-
gólne uzdolnienia w co naj-
mniej jednej dziedzinie wie-

dzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Na rok szkolny 2013/
2014 za wyniki w roku szkolnym 2012/2013 Prezes Rady Mi-
nistrów przyznał 241 stypendiów dla uczniów z województwa
podkarpackiego. Stypendium wypłacane jest ze środków bu-
dżetu państwa.

Serdecznie gratulujemy dziewczętom tak wspaniałego
sukcesu i wielkiego wyróżnienia. Życzymy także dalszego po-
dążania ścieżką wiedzy i realizowania swoich marzeń w przy-
szłości.

Anna Kozak

Podsumowanie 22 Fina³u
Wielkiej Orkiestry

Œwi¹tecznej Pomocy
Dnia 12.01.2014 r. w Sokołowie Młp. jak i w całej Polsce

odbył się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół kwestowali na terenie
Sokołowa Młp. oraz okolicznych miejscowości. Po całodzien-
nej kweście rozliczali się w Sztabie WOŚP w budynku szkoły.

Zebrane pieniądze liczyły i przyjmowały panie z banku PKO
S.A. z Kolbuszowej. Zbiórka pieniędzy odbyła się również na
krytej pływalni oraz w Domu Kultury, gdzie odbywała się im-
preza artystyczna.

W tym dniu w Sokołowie Młp. zebrano kwotę 12 682,24 zł.
Miąsik Andrzej

Szkolny Konkurs Wiedzy
Konsumenckiej

Dnia 17.01.2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Kon-
sumenckiej zorganizowany przez p. mgr Annę Kolano, p. mgr
Renatę Woś nauczycieli przedmiotów zawodowych ekono-
micznych. W konkursie wzięła młodzież z klasy I Technikum
Handlowe.

Celem konkursu było:
– Zapoznanie się z podstawowymi prawami konsumenta.
– Zdobycie wiedzy nt. jak reklamować towar lub usługę.
– Wskazanie instytucji zajmujących się ochroną praw konsu-
mentów w Polsce.
– Poznanie zasad ochrony konsumentów w Unii Europejskiej.

Przyznano następujące miejsca:
I miejsce Dul Natalia
II miejsce Dul Weronika
III miejsce Kot Marcelina, Ulewicz Małgorzata

Dzięki uczestnictwu w konkursie młodzież mogła zapo-
znać się z zakresem praw konsumenckich oraz z przepisa-
mi prawa ochrony konsumentów. Szkolny konkurs był formą
popularyzowania wiedzy konsumenckiej oraz właściwym
sposobem rozbudowania świadomości młodych uczestni-
ków rynku.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Kolano

Szkolny konkurs „Z poprawn¹
polszczyzn¹ na co dzieñ”

Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym stało się
koniecznością w naszym coraz bardziej skomplikowanym
życiu. Rzeczywistość, w której znajduje się współczesny mło-
dy człowiek wypełniają różnego rodzaju publikacje, instruk-
cje, dokumenty, druki, formularze, ogłoszenia i reklamy.
W związku z tym społeczeństwo tego przedziału wiekowego
zmuszone jest do precy-
zyjnego i jednoznaczne-
go wyrażania swoich my-
śli zarówno w wypowie-
dziach ustnych jak i pi-
semnych. Aby sprostać
językowym potrzebom
naszych czasów i dosko-
nalić umiejętność posłu-
giwania się dobrą polsz-
czyzną przystąpiłam po
raz kolejny do zorganizo-
wania w dniu 22.11.2013
roku w Zespole Szkół
w Sokołowie Młp. konkur-
su „Z poprawną polsz-
czyzną na co dzień”. Kon-
kurs w formie testu spraw-
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dzał wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu m.in. frazeolo-
gii, fleksji, poprawnej budowy zdań i semantyki. Dzięki uczest-
nictwu w konkursie młodzież mogła rozwijać swoją wiedzę
z zakresu realizowanych treści kształcenia patriotycznego.
Jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce Katarzyna Halat IIALO
II miejsce Joanna Rogala IIALO
III miejsce Jarosław Partyka IIAT

Serdecznie gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim
uczestnikom za udział w konkursie.

Renata Kotula

VI Edycja Szkolnego
Konkursu Wspó³czesna Gie³da

Dnia 10.01.2014 r. odbyła się VI Edycja Szkolnego Kon-
kursu Współczesna Giełda. Konkurs został zorganizowany
przez p. Annę Kolano, p. Renatę Woś – nauczycieli przedmio-
tów zawodowych ekonomicznych. W konkursie udział brała
młodzież z Technikum Handlowego i Liceum.

Celem konkursu było:
– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu
Giełdy,
– przybliżenie znaczenia Giełdy dla współczesnej gospo-
darki,
– budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań pro-
blematyką oraz terminami związanymi z Giełdą,
– kształtowanie postaw kreatywnych wśród młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursu:
I miejsce Holdenmajer Michał I LO
II miejsce Ulewicz Małgorzata I AT
III miejsce Dul Weronika I AT

Anna Kolano

Kucharze znów na topie
We wtorek 10 grudnia 2013 r. w Domu Kultury w Sokoło-

wie Małopolskim „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie”
zorganizował konferencję podsumowującą projekt pt. „Nie
biję + szanuję = wychowuję” realizowany w ramach Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” – Edycja 2013 współfinansowanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszow-
ski”. Z tej okazji wybrana młodzież Technikum w zawodzie
kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką nauczycielek
przedmiotów zawodowych (gastronomicznych) Marzeny Sob-
czuk – Puc i Moniki Piszcz zorganizowała i przygotowała po-
częstunek cateringowy. Dzień wcześniej przygotowano salę,
nałożono obrusy, skirtingi oraz naperrony, ułożono zastawę
stołową i niezbędny sprzęt w postaci warników i kociołków,
by następnego dnia główny stół bankietowy mógł prezento-
wać się doskonale. Wśród wyrobów gastronomicznych zna-
lazły się zakąski słone oraz słodkie. Podziwiać i degustować
można było m.in. rybę po grecku, pieczeń rzymską, schab ze
śliwką, nadziewaną pierś z kurczaka, tartinki (rodzaj ozdob-
nej kanapki wykonanej na sucharkach), koreczki, półmiski
z wędlinami, różnymi gatunkami serów (brie, camembert), sa-
łatkę gyros, z tortelini, brokułową, a także jaja nadziewane
i dipy. Po „słonej uczcie” przyszedł również czas na słodkie
wytworne ciasta takie jak shrek, wuzetka czy orzechowo-ko-

kosowe, babeczki, a także desery wśród których dominowało
tiramisu. Można było również zakosztować świeżo zaparzo-
nej herbaty oraz kawy serwowanej przez Marka Surowca
(IV bt), Marcina Sabata i Patrycji Drelich (I bt), a także gorące-
go gulaszu, serwowanego przez Łucję Woś (III bt) i Damiana
Furman (I bt), który z każdą minutą znikał w mgnieniu oka.
Równie dobrze spisała się ekipa naszych „kelnerów” w skła-
dzie: Kamil Bęben, Kamil Dudzik, Paweł Kaleta (III bt) oraz
Agnieszka Piróg i Marta Prucnal (I bt). Poza wyrobami gastro-
nomicznymi równie ważną rolę odgrywają elementy dekora-
cyjne, które są nieodzowną częścią każdego stołu szwedz-
kiego. Na tę okazje uczennice z klasy I bt Angelika Śliż oraz
Agata Sakowska przygotowały śliczny i oryginalny bukiet
z róż z dużą ilością trawy niedźwiedziej, wśród którego swoje
miejsce i zastosowanie znalazła cytryna.

Zaproszeni goście zwrócili również uwagę na egzotyczną
papugę wykonaną z pietruszki, a także piękne carvingowe
kompozycje z warzyw i owoców przygotowane przez Agatę
Dec, Beatę Celińską, Beatę Kołodziej, Justynę Chaber
i Agnieszkę Sondej z klasy IV bt. Podziękowania należą się
również całej klasie III bt, która w całości była zaangażowana
w to wielkie dzieło, które wiązało się z dużym wysiłkiem
i trudem.

Marzena Sobczuk-Puc

Sprawozdanie ze szkolnej
debaty pt. „Rola kobiety

w ró¿nych religiach œwiata”
Dnia 03.12.2013 r. odbyła się szkolna debata pt. „Rola

kobiety w różnych religiach świata”. Temat został wybrany
spośród trzech propozycji w drodze głosowania przeprowa-
dzonego w klasach. Każda klasa wytypowała swoich repre-
zentantów, którzy mieli za zadanie przygotować się do jed-
nego z tematów zawartych w scenariuszu przygotowanym
przez p. Joannę Baszkiewicz-Macek. Debata odbyła się
w bibliotece szkolnej, na tle dekoracji przygotowanej przez
Gabrielę Łuszczki, uczennicę kl. III BT. Uczestnicy spotkania
żywo dyskutowali, gdyż temat interesował młodzież i oprócz
możliwości wyrażenia swojego zdania, wszyscy mogli do-
wiedzieć się czegoś nowego. Okazuje się, że niektórzy po-
siedli wiedzę dotyczącą tematu nie tylko z książek, ale też
na skutek podróżowania po różnych krajach, co sprzyja ob-
serwacji innych kultur i zachowań. Mamy nadzieję, że taka
forma wymiany poglądów, jak przeprowadzane dotychczas
debaty, będzie kontynuowana w przyszłości.

Debata przebiegł według następującego scenariusza.
1. Definicja religii.
2. Przedstawienie głównych założeń największych religii

świata:
– chrześcijaństwo
– buddyzm
– judaizm
– hinduizm
– islam
3. Prawa kobiet według poszczególnych religii.
4. Rola kobiet we wspólnotach religijnych.
5. Rola rodziny w poszczególnych religiach.
6. Stosunek do osób starszych w poszczególnych religiach.
7. Zwyczaje wynikające z religii (powiązane z religią).
8. Ciekawostki dotyczące obyczajowości innych krajów,

a powiązane z religią.
Joanna Baszkiewicz-Macek
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Kurs zawodowe dla
Technikum i Zasadniczej

Szko³y Zawodowej
W dniach od 20 stycznia do 28 stycznia 2014 r. w Zespo-

le Szkół w Sokołowie Młp. odbywały się kursy zawodowe
w ramach projektu: „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
Projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszow-
skim, finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych
i praktycznych, podczas których mogli zdobyć dodatkowe
umiejętności zawodowe. W kursach wzięło udział 50 uczniów
z Technikum i ZSZ. Młodzież uczestniczyła w następujących
kursach:

– Kurs Photoshop (II AT i I AT Technikum Informatycznego/
Technikum Teleinformatycznego)

– Kurs kelnerski (I i II ZSZ zawód: kucharz)
– Kurs małej księgowości (I AT Technikum Handlowe i I BT

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych)
– Kurs obsługi kasy fiskalnej (IAT Technikum Handlowe

i IV BT Technikum Kucharz)
– Kurs carving (I BT Technikum Żywienia i Usług Gastro-

nomicznych i IV BT Technikum Kucharz)
Szkolenia kończyły się egzaminem w formie testu lub za-

dań praktycznych. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali
zaświadczenia, dzięki którym zwiększą własne szanse po
ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie.

Anna Kolano

Poczêstunek dla rodziców
podczas wywiadówki

W poniedziałek 13 stycznia 2014 r. w ZS w Sokołowie
Małopolskim odbyła się wywiadówka szkolna. Z tej okazji po
raz trzeci młodzież III i IV klasy technikum w zawodzie ku-
charz pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodowych ga-
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stronomicznych: p. Marzeny Sobczuk-Puc i p. Moniki Piszcz
przygotowali ciepły poczęstunek dla wszystkich obecnych
rodziców.

Każdy rodzic mógł dokonać degustacji trzech przygoto-
wanych ciepłych dań – gulaszu z mięsa oraz dużej ilości
świeżych warzyw, zupy krem z pomidorów z dodatkiem
groszku ptysiowego oraz barszczu czerwonego czystego
z pasztecikami, którą serwowali uczniowie: Patrycja Dre-
lich, Marcin Sabat (z klasy I Bt), Katarzyna Drapała, Karoli-
na Tasior, Wioletta Woś (z klasy III Bt) oraz Marek Surowiec
z klasy IV Bt.

Przygotowanie atrakcyjnej wywiadówki dla tak licznego
grona rodziców to nie lada wyzwanie, ale wiąże się z dużym
wysiłkiem i trudem. Mimo wszystko naprawdę warto poświę-
cić trochę sił i czasu, gdyż szybko znikające potrawy cieszyły
się uznaniem.

Marzena Sobczuk-Puc

Wycieczka
do Asseco Poland S.A.

W środę, 18 grudnia 2013 r. uczniowie klasy pierwszej
Technikum Informatycznego odbyli wycieczkę do Rzeszowa,
gdzie swoją siedzibę ma firma Asseco Poland S.A., jeden
z największych twórców i producentów oprogramowania
w Europie, największa tego typu firma w Europie wschodniej.

Z aplikacji Asseco korzysta: ponad połowa polskich banków,
największe firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, telekomu-
nikacyjne i z szeroko pojętego sektora zdrowia, administra-
cja publiczna różnych szczebli: od samorządów lokalnych po
urzędy centralne i służby mundurowe.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 10.00, od prezen-
tacji firmy, jej profilu, historii i osiągnięć, następnie ucznio-
wie mogli dowiedzieć się jak wygląda praca programisty
w Asseco Poland, na czym polega i jak pracuje się przy
dużych projektach. Prezentację zakończył quiz dotyczący
informacji zawartych w prezentacji, w którym uczniowie mo-
gli wygrać drobne upominki. Na koniec wycieczki zaprezen-
towano nam potężną serwerownię znajdującą się w siedzi-
bie firmy, mnogość sprzętu sieciowego i serwerowego, spe-
cjalna modułowa podłoga skrywająca okablowanie, system
zasilania awaryjnego, to wszystko zrobiło na uczniach spo-
re wrażenie.

Adam Woś

Zawody Rejonowe
w Pi³ce Siatkowej Ch³opców
12.12.2013 (czwartek) odbyła się Rejonowa Licealiada

w Piłce Siatkowej Chłopców.
W zawodach uczestniczyło pięć najlepszych drużyn z czte-

rech powiatów.
– mistrz powiatu Rzeszów grodzki – V LO Rzeszów (ze-

szłoroczny złoty medalista Podkarpacia)
– mistrz powiatu leżajskiego – ZS Licealnych z Leżajska

(zeszłoroczny brązowy medalista Podkarpacia)
– wicemistrz powiatu Rzeszów grodzki – IV LO Rzeszów
– mistrz powiatu łańcuckiego – ZSTG Rakszawa
– mistrz powiatu rzeszowskiego – ZS Sokołów.

Zawody zostały rozegrane „każdy z każdym”. W pierw-
szym meczu trafiliśmy na IV LO Rzeszów, gra była bardzo
słaba w naszym wykonaniu, nie potrafiliśmy wejść w mecz.
Pierwszy set przegraliśmy (9:25),drugi (10:25).

Kolejny mecz graliśmy z gospodarzem – Leżajskiem.
W tym spotkaniu podjęliśmy walkę, jednak to nie wystarczyło
by pokonać wyżej notowany zespół, przegrywając (23:25)
i (20:25).

W trzecim spotkaniu graliśmy o czwarte miejsce z ZSTG
Rakszawą, ten mecz był w naszym zasięgu. Chłopcy bardzo
dobrze rozpoczęli pierwszego seta prowadząc 16:6, lecz koń-
cówka seta była mniej efektywna, jednak zdołaliśmy wygrać
seta (25:21), gra w drugim secie była już gorsza, przegrali-
śmy seta (19:25) o zwycięstwie decydował tie-breaka, które-
go przegraliśmy (9:15).

Ostatni mecz graliśmy ze zeszłorocznym złotym medalistą
Podkarpacia, klasa rywala zadecydowała o wyniku meczu
(17:25),(18:25).

Zawody zakończyliśmy na V miejscu, lecz jest to miejsce
wśród najlepszych drużyn na szczeblu rejonowym. Doświad-
czenie jakie tam zdobyliśmy jest dla nas bezcenne.

Do rozgrywek wojewódzkich awansowały dwie najlepsze
drużyny: V LO Rzeszów i IV LO Rzeszów.

Skład naszej drużyny: Damian Motyl IVAT, Marek Suro-
wiec IVBT, Mateusz Piróg IIIZSZ, Damian Rychel III AT, Rafał
Lorenc II AT, Artur Watras II AT, Filip Jaskuła II ALO.

Piotr Kobylarz
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Mój œwiêty Miko³aj...

... – to temat konkursu plastycznego, który został ogłoszony
w drugiej połowie listopada 2013 r. przez Bibliotekę Szkolną
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – III SP. Ce-
lem konkursu było wzbogacenie przez uczniów wiedzy o świę-
tym Mikołaju – biskupie z Miry, który podbił serca wiernych nie
tylko swoją pobożnością i gorliwością pasterską, ale także
troskliwością o ich potrzeby materialne. Taką postać Mikołaja
– biskupa mieli przedstawić uczniowie w swoich pracach.

Na konkurs wpłynęło 72 prace, które zostały ocenione
przez komisję konkursową. Po obejrzeniu wszystkich prac
przyznano nagrody i wyróżnienia następującym uczniom.

W kategorii klas I
• I miejsce – Tomek Jurek
• II miejsce – Kinga Słonka
• III miejsce – Michał Piszcz
• wyróżnienie – Jakub Mika

Mimo wysiłków służby drogowej, mżawka nie ustawała.
Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się samotny, bo nie umiał
liczyć.
Karusek lubił suczki, ale najbardziej wolał Anielkę.
Litawor widząc śmierć Grażyny rzuca się na stos, a ona czyni
to samo.
Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.
Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę.
Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć.
Nad prawidłowym orzecznictwem sądów rejonowych i woje-
wódzkich czuwa sąd ostateczny.
Konserwatyzm to ochrona przed psuciem się np. konserwy.
Na ukształtowanie powierzchni ziemi mają wpływ jej trzęsie-
nia oraz wulkanizacja.
Gdyby nie echo, to by Wojski nie grał.
Dyrektor uścisnął pracowników z przodu i z tyłu.
Jak strażacy zobaczą pożar to sikają.
Lekarze przed operacją myją ręce i pielęgniarki.
Przed wścieklizną chronią człowieka szczepionka i kaganiec.
Jontek miał wspaniałą detonację głosu.
Dżdżownica spulchnia glebę i robi ulgę rolnikowi.
W czasie burzy babcia wystawiła obraz święty, aby piorun strze-
lił w niego, a nie dom.
Kiedy jest ślisko, dziadek nie wychodzi. Boi się złamać rękę,
nogę lub inny członek.
Romans to gatunek literacki, który dzieje się nocą.
Potraktował ją jak kobietę i od tej pory jest w ciąży.
Nie mam czasu na życie, bo znów trzeba iść do szkoły.
Moja ciocia kupiła kiełbasę podlaską i leżała później przez
tydzień w lodówce.
W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet dzieci
w podeszłym wieku.
Praca lekarza jest trudna i niebezpieczna dla pacjentek.
Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Pru-
sa.
Glisty mają rybacy i dzieci.
Podczaszy to cios w tył głowy.
Szlachta Soplicowska poczuła miłość do swej rozebranej oj-
czyzny.
Z szopy wyszli żacy, trzymając w rękach narządy potrzebne do
otrzęsin.
Wraz z wynalezieniem koła i pieniędzy, ludzie zaczęli kręcić
interesy.
Mama nie wypuściła mnie z domu z powodu ciemnoty.
Masłem się maśli, a smalcem smali.
Organ to instrument kościelny i narządy ludzkie.
Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa.
Kiedy Arab chciał uderzyć Stasia, to Nel zasłoniła go piersia-
mi.
Potrzeby fizjologiczne u chorych w szpitalu załatwia salowa.
Walutą angielską są funty i penisy.
Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej plonów, ale brakuje im żon.
Żaby na wiosnę znoszą jaja w galarecie.
Kościuszko wyciągnął i powiedział, że nie schowa.
Został zaciągnięty do wojska ochotniczo.
Człowiek pierwotny miał bardzo prymitywne narzędzia do za-
łożenia rodziny.
Ślimakowa wciąż napierała na męża szepcząc, żeby się nie
cofał.
Wśród wirusów rozróżniamy mikroby, mikrony, mikrusy, mikro-
busy.
Polana jest formą lasu bez lasu.
Jagienka stale opiekowała się Zbyszkiem, ponieważ jego za-
wsze brały ciągoty.

HUMOR
Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
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W kategorii klas II
• I miejsce – Krzysztof Kościółek
• II miejsce – Aleksandra Partyka
• III miejsce – Kinga Hajder
• wyróżnienie – Karolina Matuła

W kategorii klas III
• I miejsce – Zuzanna Wawrzaszek
• II miejsce – Patrycja Podwyszyńska
• III miejsce – Gabriela Ożóg
• wyróżnienie – Agnieszka Olechowska

6 grudnia p. dyr. mgr Wiesław Sondej wraz ze św. Mikoła-
jem, który przybył do naszej szkoły w dniu swojego święta,
wręczył nagrodzonym uczniom dyplomy i nagrody książko-
we. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia – sło-
dycze oraz pamiątkowy obrazek – św. Mikołaja biskupa Miry.

Małgorzata Pasierb

Cud Bo¿ego Narodzenia
– historia i polskie zwyczaje

œwi¹teczne

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku.
Czas, który rozwiewa smutki i daje nam tylko to, co jest do-
bre: nadzieję, szczęście, radość i miłość. Z tymi świętami
wiąże się wiele pięknych i znanych tradycji np. ubieranie
choinki, zasiadanie do wspólnej jakże wyjątkowej kolacji,
dzielenie się opłatkiem, składanie świątecznych życzeń
i wiele innych.

Aby zachęcić młodzież do głębszego poznania historii
i polskich zwyczajów świątecznych, charakterystycznych dla
kultury chrześcijańskiej oraz do kultywowania ich w swoich

domach, w dniu 10 grudnia 2013 r. zorganizowano w biblio-
tece szkolnej konkurs wiedzy. Wzięło w nim udział 24 uczniów
z klas I – II Publicznego Gimnazjum.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• I miejsce – Aleksandra Kustra – Ic PG
– Jagoda Kiełb – Ic PG
• II miejsce – Mateusz Niewierowski – IIa PG
• III miejsce – Maciej Partyka – IIa PG
• wyróżnienie – Kinga Nizioł – IIa PG
– Paweł Dec – IIb PG

Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.
Wszystkim uczniom gratulujemy!

Organizatorzy dziękują sponsorowi nagród p. Ryszardowi
Rembiszowi.

Małgorzata Pasierb

Spotkanie autorskie z pisarzem

W Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w So-
kołowie 9 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie.

Podkarpacki pisarz i fotograf Wojciech Ulman autor ksią-
żek m.in.: „Małe piękne światy”, „Ufoludki”, „Moje zwierzaki”,
„Modlitwa fotografa”, opowiadał uczniom klas I – III SP, którzy
przybyli na spotkanie z wychowawczyniami, o swojej twórczo-
ści pełnej zachwytów nad zjawiskami przyrody i nad światem.

Autor prezentował swoje książki, fotografie, mówił wier-
sze. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zakupu wybra-
nej książki.

Aleksandra Piękoś
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Obóz sportowy na feriach

W czasie ferii zimowych, od 20 do 24 stycznia
2014 roku w Sokołowie Małopolskim odbył się
obóz sportowy dla uczniów klasy 3B Gimnazjum.
W zajęciach, które odbywały się od 8.45 do 13.30
wzięło udział 20 uczniów. Codziennie byliśmy na
krytej pływalni gdzie doskonaliliśmy technikę pły-
wania. Po posiłku oglądaliśmy i analizowaliśmy
mecze z różnych dyscyplin sportowych, a następ-
nie braliśmy udział w 2 godzinnych zajęcia re-
kreacyjnych na hali sportowej. W czwartek
23 stycznia udaliśmy się pod opieką p. Bogusła-
wa Rybaka i p. Stanisława Kuli na lodowisko do
Millenium Hall w Rzeszowie. Część z nas mając
po raz pierwszy łyżwy na nogach zaliczyła sporą
liczbę upadków. Mimo tego choć pobijani, zmar-
znięci i zmęczeni wróciliśmy do domów zadowo-
leni i uśmiechnięci.

W imieniu uczestników obozu szczególne sło-
wa podziękowania kierujemy pod adresem pp.
Bogusława Rybaka i Stanisława Kuli, którzy zor-
ganizowali i poprowadzili obóz. Dziękujemy dy-
rekcji Basenu i Zespołu Szkół za udostępnienie
obiektów.

Dziękujemy również Paniom z kuchni za przy-
gotowanie smacznych posiłków oraz sponsorom,
którymi byli: p. Andrzej Oźóg – Burmistrz GiM So-
kołów Młp., p. Arkadiusz Łuszczki – PPH „Cera-
mix”, p. Janusz Kisiel – Sklep Motoryzacyjny,
pp. Krzysztof i Bożena Prucnal – PPUH „Albatros”,
pp. Maciej i Elżbieta Szmyd – Zakład Piekarnic-
twa Trwałego, p. Henryk Dec – PPHU „Hedel”,
p. Janusz Zdeb – ZPUH „Jantex”, p. Bogdan Pust-
kowski – firma „Crunchips”, p. Zofia Wilczak – Skle-
pik Szkolny, p. Danuta Kuduk.

Uczestnicy obozu
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Zabawa choinkowa

Karnawał to czas zimowych zabaw,
balów, maskarad i pochodów, czas ści-
śle związany z wesołą muzyką i z tań-
cami. Karnawał to także nieodłączny
element dzieciństwa. Już od grudnia
dzieci żyją myślą o już niedługo mają-

cym nastąpić balu. Wzorem lat ubie-
głych i w tym roku w Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce odbyła się zabawa cho-
inkowa dla przedszkolaków i uczniów
klas 0-III szkoły podstawowej.

Nieodłącznym elementem takich
wydarzeń są odpowiednie stroje. Wokół

Wszyscy wiemy, jak ważna jest w
dzisiejszym świecie znajomość języ-
ków obcych. Od roku szkolnego 2013/
2014 w naszej szkole gimnazjaliści roz-
poczęli naukę w Gimnazjum z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi. W klasie dwuję-
zycznej oprócz rozszerzenia języka an-
gielskiego do 5 godzin w tygodniu, do-
datkowo matematyka i technika prowa-
dzone będą po angielsku.

Życie w integrującej się Europie wy-
maga od jej obywateli akceptacji i przy-

tego istnieje prawdziwa otoczka tajem-
niczości i niecierpliwości. Dzieci starają
się nie zdradzać przed swoimi rówieśni-
kami w co będą przebrane i w jaki spo-
sób, a już na pewno nie zdradzają szcze-
gółów swoich strojów karnawałowych.

Młodsze dzieci przebrały się za ulu-

bione zwierzątka lub postacie z baśni
i bajek, starsi natomiast założyli na twa-
rze przygotowane na tą okazję maski.
Każdy wyglądał wyjątkowo. Wszyscy
z uśmiechem na twarzy tańczyli w rytm
karnawałowych hitów. Wesoły klaun za-
praszał dzieci do tańców i zabaw przy
muzyce oraz do udziału w konkursach
z nagrodami. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się konkursy „kto pierwszy usią-
dzie na krzesełku” oraz „kalambury”, ale
chyba najwięcej emocji wywołał ten
z „przeciąganiem liny”.

Na zakończenie balu pojawił się
gość specjalny – Kotek, który wesoło
tańczył i bawił się z dziećmi. Każde
z nich z wielkim zaangażowaniem ob-
serwowało i naśladowało jego ruchy
i gesty. Wszyscy świetnie się bawili.

Po zabawie na szkolnej stołówce
czekał na dzieci słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Karnawałowe atrakcje umożliwiły
dzieciom spędzenie czasu w radosnej
atmosferze oraz dostarczyły niezapo-
mnianych wrażeń.

T. Płoszaj

stosowania się do wielojęzyczności
i różnorodności kulturowej. W dzisiej-
szych czasach większość dzieci zaczy-
na odkrywać język angielski już w przed-
szkolu, podczas zajęć dodatkowych. Jest
to najlepszy czas na podjęcie nauki ję-
zyka obcego, gdyż umysł kilkulatka jest
bardzo chłonny i słownictwo przyswa-
jane jest bardzo szybko poprzez gry,
zabawy i piosenki. W późniejszym eta-
pie – edukacji wczesnoszkolnej na lek-
cjach języka angielskiego doskonalo-

ne są umiejętności rozumienia ze słu-
chu i komunikowania się. Dzieci przy-
gotowywane są do podjęcia prób uży-
cia języka w codziennych sytuacjach.

Nauka w klasach IV-VI polega głów-
nie na rozwijaniu kompetencji komu-
nikacyjnych na poziomie funkcjonal-
nym, a także na wprowadzaniu pojęć
gramatycznych. Uczniowie na tym eta-
pie potrafią już posługiwać się świa-
domie tekstem pisanym, jak również
wykorzystać w praktyce usłyszane in-
formacje. Wiadomości zdobyte w szko-
le podstawowej są wstępem do dal-
szego kształcenia na kolejnych eta-
pach edukacji.

Dwujęzyczność naszej szkoły ozna-
cza dla uczniów naukę zarówno w ję-
zyku polskim jak też w języku angiel-

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nienadówce

Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służy do przyswojenia
sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.

Jean Duverger
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skim, przy czym nauka języka angiel-
skiego odbywa się w wymiarze rozsze-
rzonym, w sposób intensywny, co za-
pewnia opanowanie go w stopniu umoż-
liwiającym swobodną komunikację
oraz wykształcenie samodzielności
w posługiwaniu się językiem obcym.

Taki system pracy ma wiele pozy-
tywnych aspektów:
• istotnie zwiększa częstotliwość ob-

cowania ucznia w szkole z mó-
wioną i pisaną angielszczyzną,

• zakłada stopniowe wprowadzanie
elementów języka angielskiego
w nauczaniu przedmiotów niejęzy-
kowych,

• sprzyja coraz sprawniejszemu po-
sługiwaniu się językiem specjali-
stycznym z zakresu wybranych ga-
łęzi wiedzy.
Nauczanie dwujęzyczne nie ozna-

cza wprost nauczania w języku obcym.
Język obcy traktowany jest zawsze jako
wartość dodatkowa takich zajęć, ustę-
pując pierwszeństwa wymogom przed-
miotu, co wynika z faktu, że uczniowie
klas dwujęzycznych zobowiązani są
zdawać normalne, obowiązkowe egza-
miny końcowe w języku ojczystym.

Cele edukacji dwujęzycznej w na-
szej szkole to:
• umożliwienie uczniom wszech-

stronnego opanowania języka an-
gielskiego na poziomie znacznie
wyższym niż jest to możliwe w tra-
dycyjnym nauczaniu,

• podniesienie ogólnego poziomu
znajomości języka obcego,

• zapewnienie uczniom maksymalne-
go kontaktu z językiem,

• pogłębienie wiedzy na temat krajów
angielskojęzycznych /kultura, sztuka,
literatura, życie codzienne miesz-
kańców,

• uświadomienie roli języka
obcego we współczesnym
świecie,

• dalsze organizowanie im-
prez okolicznościowych
i tematyczno-kulturowych
w językach obcych m.in.
Halloween, dnia Świętego
Patryka czy Dnia Języków
Obcych, w ramach którego
uczniowie mogą „spotkać
się” na żywo z kulturą kra-
jów anglojęzycznych.

Zaletą nauczania dwuję-
zycznego jest to, że dzieci
szybko zaczynają bardzo do-
brze rozumieć język obcy, choć
początkowo spontanicznie nie
wypowiadają się w tym języ-
ku. W toku dalszej edukacji
uzyskują one jednak dużo

większy stopień swobody w posługiwa-
niu się językiem obcym niż uczestnicy
„tradycyjnych” lekcji i kursów języko-
wych. Dzieje się tak dlatego, że angiel-
ski jest używany do codziennych kon-
taktów i staje się naturalnym językiem
komunikacji.

Dzięki temu, że na lekcjach poja-
wiają się równocześnie dwa języki:
polski i angielski, nasi uczniowie łatwiej
przełamują barierę językową i szybciej
przyswajają nowe treści.

Dzieci utrwalają sobie wiedzę z in-
nych lekcji i na jej bazie poznają słow-
nictwo z języka angielskiego, związa-
ne z aktualnie omawianymi zagadnie-
niami. W skutek tego posługiwanie się
językiem angielskim staje się dla na-
szych uczniów coraz bardziej natural-
ne i swobodne!

Dodatkowe godziny języka angiel-
skiego, jak również techniki i informa-

tyki prowadzonej w tym języku, dają na-
szym uczniom możliwość do codzien-
nego z nim obcowania. Kształtuje to
w dzieciach nawyk uczenia się na bie-
żąco i pozwala im na osłuchanie się
z językiem.

Od lat nasza szkoła szczyci się wy-
sokimi wynikami z egzaminu gimnazjal-
nego z języka angielskiego. Dwujęzycz-
ność i korzyści z niej płynące dają nam
nadzieję na jeszcze wyższe osiągnię-
cia naszych uczniów w nadchodzących
latach.

Warto również nadmienić, iż pomi-
mo wielu początkowych obaw, które
wynikały z wprowadzenia innowacji
w postaci gimnazjum dwujęzycznego,
uczniowie naszej szkoły przychodzą
na zajęcia uśmiechnięci i zadowoleni.

B. Boczkaj
M. Dymek



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/223/2014 str. 48

„Młody Obywatel” w Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce

W ramach programu Młody Obywatel 14 stycznia w ZS
Nr 1 w Nienadówce odbyło się spotkanie z Panem Sebastia-
nem Lesiczką. Celem programu jest promowanie wiedzy na
temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki
którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliż-
szym otoczeniu. Uczniowie poznają swoją społeczność lo-
kalną, prowadzą wywiady z przedstawicielami miejscowych
instytucji, organizują spotkania z aktywistami, którzy działają
w tej społeczności i robią ciekawe i nietuzinkowe rzeczy. Do
swych działań potrafią zjednać sobie wiele osób i instytucji,
a ich działania pozostawią ślad, który będzie procentował
w życiu ludzi mieszkających w danym terenie.

Wraz z uczestnikami projektu postanowiłyśmy zaprosić na
spotkanie Pana Sebastiana Lesiczkę, organizatora Koncer-
tów Kolęd, które odbywają się w Sokołowie Młp. Wpisały się
one już na stałe do kalendarza kulturalnego Sokołowa. Cieszą
się dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców miasteczka i okolicznych miejscowości, o czym świadczy
duża grupa słuchaczy uczestniczących w tym wydarzeniu.
W tym roku odbyła się już VI edycja. Ponadto Pan Sebastian
podejmuje inne działania kulturalne na terenie naszej gminy.
Od ośmiu lat prowadzi Chór Młodzieżowy, a od niedawna
Chór Parafialny i Chór Męski, które działają przy sokołow-
skiej parafii. W ramach swoich zainteresowań zbiera i doku-

mentuje ludowe śpiewy religijne i świeckie pozostające
w żywej tradycji naszego regionu, aby młodzi ludzie w przy-
szłości nie zapomnieli tradycji naszych przodków.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Ucznio-
wie z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania. Na za-
kończenie Pan Sebastian zagrał kilka utworów prezentując
instrumenty muzyczne, na których gra.

Spotkanie to na pewno zaowocuje przy realizacji uczniow-
skiego projektu.

Opiekunki projektu

VIII edycja konkursu
„Nam Henryk Sienkiewicz

patronuje”

Starałem się w ciągu mego długie-
go zawodu służyć wedle sił ojczyź-
nie i ojczystej literaturze, tym
większą żywię wdzięczność dla
tych, którzy potrafili to zrozumieć
i ocenić.

H. Sienkiewicz

Dnia 4 grudnia 2013 r. w Zespole
Szkół Nr 1 w Nienadówce miało miej-
sce uroczyste wręczenie nagród laure-
atom i wyróżnionym uczniom w VIII edy-
cji konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz
patronuje”.

Żyjący na przełomie XIX i XX wieku
pisarz, zyskał sławę jednego z najwięk-
szych twórców prozy polskiej i świato-
wej. Zasłynął jako niezrównany autor
powieści historycznych: „Ogniem i mie-
czem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”,
„Krzyżacy”, „Quo vadis”, ale też powie-
ści współczesnych o tematyce konser-
watywnej, takich jak „Rodzina Połaniec-
kich”.

Z ogromną wrażliwością wczuwał się
w niedolę biednych dzieci wiejskich,
czemu dał wyraz w licznych nowelach
i szkicach: „Janko Muzykant” czy „Bar-
tek zwycięzca”. W literackim zamyśle

starał się też dotrzeć do młodego czy-
telnika, któremu w sposób szczególny
zadedykował powieść: „W pustyni
i w puszczy”. W 1905 roku został uho-
norowany jedną z najbardziej prestiżo-
wych nagród literackich – Literacką Na-
grodą Nobla.

Przywołując postać Henryka Sien-
kiewicza, należy dostrzec nie tylko su-
che fakty z życia pisarza i uznać jego

sławę, ale trzeba też „wejść” niejako
w świat jego utworów, gdzie z tysięcy
zapisanych stron, wyłaniają się posta-
cie żywych ludzi. Bohaterowie jego
dzieł wciąż bawią i zachwycają, wpra-
wiają w zadumę i skłaniają do refleksji,
inspirują i motywują do działania, uczą
i świecą przykładem. W postawach i wy-
borach książkowych bohaterów odnaj-
dujemy cele i wartości, dla których war-
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to żyć. Takie słowa jak: „wierność”,
„umiłowanie ojczyzny”, „bohaterstwo”,
„uczciwość”, „prawda”, „wiara”, „przy-
jaźń”, „miłość” i wiele, wiele innych,
które gdzie indziej już dawno wyszły
z użycia, są tutaj nadal bardzo żywe
i mimo upływu wieku, nie tracą nic na
swej aktualności.

Wszystkich przybyły gości powitała
Pani A. Grzebyk – Dyrektor ZS Nr 1
w Nienadówce, która przypomniała hi-
storię konkursu oraz jego cele. Następ-
nie głos zabrał Wicekurator Oświaty
w Rzeszowie – Pan Antoni Wydro, któ-
ry w swojej wypowiedzi podkreślił rolę
Sienkiewicza w polskiej i światowej li-
teraturze oraz słuszność organizowa-
nia takich imprez.

Niezwykły nastrój spotkania podkre-
śliło przedstawienie pt. „Kwiat lotosu”,
które powstało na podstawie baśni
H. Sienkiewicza „Bądź błogosławioną”
wykonane przez uczniów klasy I i II gim-
nazjum.

Tak jak w latach ubiegłych patronat
nad konkursem objęli: Pan Andrzej
Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp., Pan Jacek Wojtas Podkarpacki
Kurator Oświaty w Rzeszowie oraz Pan
Aleksander Bobko Rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

W tym roku na konkurs odpowiedzia-
ło 23 szkoły m.in. z: Brzozowa, Lipnicy,
Rzeszowa, Białki, Lecki, Kolbuszowej,
Błażowej, Bud Łańcuckich, Munina,
Wierzbnej, Buszkowic, Posady Górnej,
Jaślisk, Dzikowca, Sokołowa Młp. Trze-
bosi, Górna, Trzebuski, Nienadówki.
Nadesłano 262 prace w tym: 168 pla-
stycznych, 80 literackich i 13 multime-
dialnych. Opiekę na uczestnikami kon-
kursu sprawowało 38 nauczycieli języ-
ka polskiego, plastyki, informatyki.

Prace oceniane były w dwóch kate-
goriach wiekowych (szkoła podstawo-
wa i gimnazjum). Nagrodzonych zosta-

ło 50 prac, wyróżnionych 31. Przy oce-
nie prac zgłoszonych na konkurs Jury
brało pod uwagę oryginalność, estety-

kę, merytoryczne potraktowanie tema-
tu. Nagrodzone prace spełniały kryteria
określone w regulaminie konkursu. Jury
wyraziło uznanie dla uczestników kon-
kursu za ogromne zaangażowanie przy
ich przygotowywaniu. Pochwaliło dużą
pomysłowość uczniów i obfitość prezen-
towanego materiału. Fundatorami na-
gród byli:
– Pan Andrzej Ożóg Burmistrz Gminy

i Miasta Sokołów Młp.,
– Pan Daniel Piskor właściciel Firma

Handlowo-Usługowa „WAVE-NET”,
– Pan Stanisław Ożóg Poseł na Sejm

RP,
– Maciej Zachara właściciel firmy „Qu-

atro” w Rzeszowie.

Laureaci, ich opiekunowie oraz za-
proszeni goście obejrzeli pokonkursową
wystawę.

M. Sztorc
I. Słobodzian
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ZS GÓRNO

Kolêdowanie

po staropolsku

w Podegrodziu

k. Nowego S¹cza

Zwyczaj kolędowania, niestety, jak
wiele innych zwyczajów, odchodzi
w niepamięć. Rolą nas – nauczycieli
jest, byśmy odtwarzali niektóre z nich
dla współczesnych i dla przyszłych po-
koleń.

Podobnie jak we wcześniejszych
latach (od 2006) uczniowie Zespołu
Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie pod
kierownictwem p. mgr Danuty Ożóg
i p. mgr. Dariusza Kosaka przygotowa-
li kolędę pt. „Draby z Górna”, wysta-
wiając ją podczas Gminnego Przeglą-
du Kolędniczego „Hej kolęda, kolęda”
w Sokołowie Młp., uzyskując nomina-
cję do konkursu Ogólnopolskiego
Przeglądu Zespołów Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Pode-
grodziu. Przegląd ten odbył s ię
w dniach 1-2.02.2014 r. Bardzo nas
cieszy uczestnictwo i zdobycie III miej-
sca w tym konkursie.

Członkowie zespołu kolędniczego
wraz z opiekunami dziękują p. Burmi-
strzowi Andrzejowi Ożogowi, dyrekto-
rowi MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jac-
kowi Piekiełkowi za partycypację
w kosztach wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy.

L. Perlak
D. Ożóg

D. Kosak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GÓRNIE

Choinka szkolna połączona
z Dniem Babci i Dziadka

19 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Górnie odbyła się choinka
szkolna połączona z uroczystością z okazji Dnia Babci i Dziadka. Choinkę, trady-
cyjnie jak co roku, rozpoczęły jasełka w wykonaniu uczniów klas IV-VI, którzy biorąc
udział w przedstawieniu ujawniają i rozwijają swoje aktorskie talenty. Następnie
uczniowie z klas I-III oraz
dzieci z zerówki zaprezento-
wały program dla wszystkich
zaproszonych babć oraz
dziadków. Z wielkim wzrusze-
niem oglądali oni swe wnuki
podczas występów. Dzieci
specjalnie na tę okazję przy-
gotowały także drobne upo-
minki. Po złożeniu życzeń,
goście udali się na poczęstu-
nek przygotowany przez
Radę Rodziców. Uczniowie
zaś, tańczyli i bawili się do
skocznej muzyki podczas za-
bawy choinkowej.

E. Zwolińska
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TRZEBOSI

Tegoroczne kolędowanie chłopcy
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. St.
Kostki w Trzebosi rozpoczęli od wystę-

pu przed własną publicznością – panią
dyrektor, gronem pedagogicznym,
uczniami, absolwentami, rodzicami i

rodzeństwem – podczas choinki szkol-
nej. Najwięcej emocji wzbudził turoń,
na widok którego na widowni rozlegał

Gdzie turoñ chodzi,
tam ¿ytko siê rodzi
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się na zmianę to śmiech, to pisk.
16 stycznia Kolędnicy z Dwójki wzięli

udział w XIII Międzygminnych Prezen-
tacjach Zespołów Kolędniczych i Wido-
wisk Jasełkowych w Sokołowie Młp.,
gdzie za kolędę Z Turoniem otrzymali
I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

W przerwie konkursu barwny koro-
wód przeszedł ulicami Sokołowa Młp.
i zawitał do Zespołu Oświatowego, Urzę-
du Gminy i Miasta, a także do Banku
Spółdzielczego. Wszyscy Gospodarze
chętnie przyjęli kolędników a na koniec
jeszcze sowicie wynagrodzili, nie kryjąc
podziwu dla ich oryginalnych tekstów,
strojów, rekwizytów i gry aktorskiej.

Kilka dni później kolędnicy dobrą
nowiną podzielili się najpierw z para-
fianami z Trzebosi, a następnie z pen-
sjonariuszami Domu Spokojnej Staro-
ści Leśniówka w Turzy i Domu Pomocy
Społecznej w Górnie. Było to możliwe
dzięki życzliwości zarządzających pla-
cówkami oraz osobistemu zaangażo-
waniu pani dyrektor Anny Ożóg i nie-
których rodziców.

W następną niedzielę chłopcy znów
byli gośćmi księdza proboszcza Józe-
fa Fili, ale tym razem w kaplicy na Pod-
lesiu.

Wytrwałych kolędników nie zabrakło
też podczas uroczystego spotkania
z seniorami z okazji ich święta (Dnia Bab-
ci i Dziadka), które odbyło się w naszej
szkole tuż przed feriami.

Jase³ka
Okres Bożego Narodze-

nia to czas spotkań w gronie
najbliższych. Dzieci 3-, 4-let-
nie z Przedszkola Samorzą-
dowego przy Zespole Szkół
im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Wólce Nie-
dźwiedzkiej przygotowały
miłą niespodziankę dla swo-
ich rodziców. 19 grudnia wy-
stawiły Jasełka, w których
przypomniały historię naro-
dzin Pana Jezusa. Świątecz-
ny nastrój podkreślały nieco-
dzienne stroje dzieci, a tak-
że dekoracja sali – stajenka
z Dzieciątkiem, Józefem i Ma-
ryją. Mali artyści prezentowali
umiejętności recytatorskie
i wokalne. Dzięki temu stwo-
rzyły wspaniałą, świąteczną
atmosferę oraz podbiły ser-
ca widowni.

Natalia Wrzos

PRZEDSZKOLE WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Zwieńczeniem kilkutygodniowego
trudu zespołu był udział w XVII Ogólno-
polskich Spotkaniach Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Grup Kolędniczych w Po-
degrodziu, gdzie zdobyli wyróżnienie.

Warto podkreślić, że ten wspaniały
dwudniowy wyjazd nie byłby możliwy,
gdyby nie hojność parafian Trzebosi
i pracowników odwiedzanych instytucji
oraz patronatu kierowanego przez pana
Jacka Piekiełka MGOSiR w Sokołowie
Młp., który sfinansował podróż. Dzięki

życzliwości tak wielu osób kolędnicy ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. St. Kost-
ki w Trzebosi nie tylko byli godnymi re-
prezentantami województwa podkar-
packiego w tak prestiżowym konkursie,
ale także mieli możliwość podziwiania
uroków tatrzańskiego krajobrazu i wy-
poczynku w termach w Białce Tatrzań-
skiej, za co jeszcze raz wszystkim z ser-
ca dziękują.

Beata Dzwonnik – opiekun zespołu
Fot. J. Cisek, B. Dzwonnik, K. Niemiec
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W drodze komisyjnych pomiarów ustalono, że jodła rosną-
ca w masywie Łopiennika na terenie Nadleśnictwa Bali-
gród (leśnictwo Jabłonki) jest najgrubszym drzewem tego
gatunku w Polsce. Mierzący 519 cm obwodu pień okazał
się niewiele szczuplejszy od powalonej przez wiatr jodły
z Pszczelin, co sprawia, że palmę pierwszeństwa w tej kla-
syfikacji dzierżą wciąż lasy Bieszczadów.

Pod okiem kamery TVP Rzeszów leśnicy dokonali kontro-
lnych pomiarów najgrubszych drzew pomnikowych w nadle-
śnictwach Baligród, Lutowiska i Stuposiany. Pracami kiero-
wał Maciej Szpiech, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Ryma-
nów, brakarz III klasy, a w pomiarach uczestniczyli również
przedstawiciele miejscowych nadleśnictw: Feliks Dudka, le-
śniczy leśnictwa Chmiel (Nadl. Lutowiska), Adam Bartnik, le-
śniczy leśnictwa Czereszenka (Nadl. Stuposiany) i Wojciech
Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród.

Potężna jodła rosnąca na stokach Otrytu, będąca dumą
leśników z Lutowisk, ma 460 cm obwodu i jest w doskonałym
stanie. Grubsza od niej okazała się jednak rosnąca w Mucz-
nem, za domkiem myśliwskim, mierząca 473 cm, ta jednak
ustąpić musiała innej stuposiańskiej olbrzymce z leśnictwa
Czereszenka, która przytyła do 493 cm obwodu i urosła do

wysokości 43 metrów. Jednak za najgrubszą obecnie żywą
jodłę uznać trzeba okaz rosnący w masywie Łopiennika nie-
opodal Jabłonek. Ma aż 519 cm obwodu i 35 m wysokości
pnia.

– Pomiary tak dużych drzew, z uwagi na ich usytuowanie
na stoku i kształty pnia, zawsze mogą być obarczone kilku-
centymetrowym błędem, jednak w tym wypadku przewaga
jodły z Jabłonek jest tak duża, że nie pozostawia żadnych
wątpliwości, co do tego, że jest ona nową „matką bieszczadz-
kiego lasu” – mówił kierujący pomiarami Maciej Szpiech.

– To świetna informacja dla nas, bo potwierdza, że biesz-
czadzkie lasy na tle kraju mają się czym pochwalić – powie-
dział Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród.
– Jodła to symbol siły i trwania, a te cechy są ważne dla lasu.
Chcemy też, żeby była ona łatwa do zidentyfikowania, dlate-
go wkrótce ogłosimy konkurs na imię tego drzewa. Na pewno
będzie ono przyciągać ludzi, dlatego wiosną planujemy ozna-
kowanie ścieżki prowadzącej do tej jodły, pokazującej jedno-
cześnie inne uroki lasów pod Baligrodem.

Film zrealizowany w trakcie pomiarów wkrótce ukaże się
na antenie TVP Rzeszów.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Najgrubsza polska jodła rośnie
w Nadleśnictwie Baligród

Najgrubsza jod³a polskich lasów – 519 cm
Nadl. Baligród.

Jod³a spod domku myœliwskiego w Mucznem – 493 cm Nadl.
Stuposiany. Jod³a spod Otrytu – 460 cm obwodu. Nadl. Lutowiska.

Jod³a z leœn. Czereszenka – 473 cm Nadl. Stuposiany.
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PLAN DZIA£ALNOŒCI
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Soko³owie M³p.

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
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Jak co roku po świątecznym roz-
gwarze w Sokołowie Małopolskim na
scenie MGOKSiR pokazali się młodzi,
zawsze przecież sympa-
tyczni kolędnicy. Na trzyna-
stej już edycji prezentacji
„Hej kolęda, kolęda...” oglą-
daliśmy tylko trzy grupy dzie-
ci i młodzieży, bo inne szko-
ły ponoć przygotowują się
do walentynkowej dziejby.
Starzy ludzie powiadali, że
jak się komuś nie chce, to
gorzej jak by nie mógł... Cóż,
tym większy szacunek dla
nauczycieli, którzy kochają
swój zawód i kreatywnie
tkwią w środowiskach ma-
cierzystych krzepiąc boga-
te a zanikające tradycje bo-
żonarodzeniowe. Młodzi ko-
lędnicy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. J. Partyki w Gór-
nie z przejęciem stosow-
nym do wieku wystawili wi-
dowisko „Z kolędą w domu”.
Ich życzenia były nasączo-
ne szczerotą i ładnie ople-

cione pastorałkowym śpiewem. Byłoby
idealnie, gdyby wyraz artystyczny był
bardziej soczysty i wartki, a więc ciut

więcej ruchu scenicznego – żeby oży-
wić szereg wykonawców stojących
w jednej linii zdałoby się. Dla potrzeb

kolędowania inscenizacyj-
nego pewnie lepiej obuć ak-
torów w znalezione w dziad-
kowej szopie czy na strychu
stare buciska niźli w „adida-
sy”. Tak, to były sympatycz-
ne obrazki w adekwatnym
klimacie i życzę tylko więk-
szego ośmielenia się, co rę-
czę, że za rok się stanie.

Kolędnicy z Dwójki ,
a więc uczniowie Szkoły im.
S. Kostki w Trzebosi zauro-
czyli nas „Kolędą z Turo-
niem”. Fajnie się to widowi-
sko zaczyna hałasami za-
scenicznymi, bo dawne gru-
py kolędujące po chałupach
tak się właśnie zachowywa-
ły; tkwi przecież w tym krzy-
na starej  magi i  Godnich
Świąt. Dynamiczny turoń
przed musowym padnię-
ciem baraszkuje strasząc
dzieciarnię i piszczące pan-

„A jednak siê utradycyjnia”
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ny, i jest to jak najbardziej trafny i uda-
ny zabieg. Duży plus za konstrukcję
i wygląd tego bydlęcia tajemnego i fry-
wolnego. Odnotować należy udane
i zabawne targowanie się Maćka
z żydem, i śmiałą prezentację dziadow-
skiego pacierza. Żyd w swym namol-
nym kupczeniu jest trochę przedobrzo-
ny, ale ten komizm jest przecież od
wieków przynależny tej odgrywanej
roli. Trzeba tylko jego działania pośród
widowni nieco przykrócić, żeby ci
z pierwszych rzędów nie oglądali się
za różowomajtkowym handełesem,
miast patrzeć na ładnie prowadzoną
akcję sceniczną. Siódemko aktorska
z „dwójki” w Trzebosi jedźcie do Po-
degrodzia na „Pastuszkowe Kolędo-
wanie” i podbijajcie serca tamtejszej
wymagającej widowni!

Po dłuższej przerwie spowodowa-
nej egzaminami gimnazjalnymi zawi-
tali do Sokołowa Młp. starzy bywalcy
w tej dziedzinie z Zespołu Szkół im.

Ks. M. Lachora z Górna. Ich „Kolęda
drabów” była prawie perfekcyjna jak
na tego typu prezentacje. Darek Ko-
sak tym razem był dyskretniejszy
w reżyseri i  gdyż przekazał palmę
pierwszeństwa zasłużonej nauczyciel-
ce Danucie Ożóg. Sugeruję, by dziad
– prologus zaczynał akcję bardziej sta-
rannie oratorsko, wolniej i dobitniej
artykułując swoją kwestię. Aż się prosi
o pohasanie iście drabskie przy choć-
by refrenie „hejże ino dyna, dyna”.
Pasują tu właśnie niezgrabulaste plą-
sy, słoma, przewrócone na opak kożu-
chy, stukoty lagami jak najbardziej na-
leżyte. Na czas śpiewanej kolędy
życzącej nie bać się podebrać z przo-
du widowni młodą dziewczynę, usa-
dowić ją na stołku i jej to właśnie de-
dykować, a będzie jeszcze autentycz-
niej. Niektórzy aktorzy (dobrze, że

same chłopaki) uciekają ze ścieżki
gwarowej, a w Górnie o to zawsze dba-
no. I to tyle z grymasów, po to by było
jeszcze lepiej. Jesteście eksportowy-
mi kolędnikami Podkarpacia, w Wa-
szym przedziale wiekowym. Tego się
trzymajcie i zwyciężajcie z ekipami
z ościennych województw!

Oprócz wymienionych pedagogów
z Zespołu Szkół w Górnie, nad pozo-
stałymi prezentacjami kolędniczymi
zbożnie i ofiarnie trudniły się sympa-
tyczne panie nauczycielki: Danuta Szy-
puła, Anna Kiełb i Beata Dzwonnik.

Temu pożytecznemu wydarzeniu
przyglądali się ludzie z zamieszczo-
nego zdjęcia, a dyrektor „sokołowskiej
kultury” Jacek Piekiełek zadbał, by
wszystkich aktorów nagrodzono ładny-
mi książkami i elegancko ugoszczono.

Czesław Drąg
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Ferie 2014
Jak co roku MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim przygo-

tował dla dzieci i młodzieży zorganizowane zajęcia podczas
ferii zimowych. Odbywały się one cyklicznie od 20 do 31 stycz-
nia w godzinach od 10:00 do 14:00. Podczas tego czterogo-
dzinnego pobytu w tutejszym Ośrodku dzieci brały udział
w zajęciach plastycznych, uczestniczyły w grach i zabawach
taneczno-ruchowych, startowały w przeróżnych konkursach
opartych na rywalizacji fair play. Po za tym dzieci chętnie
uczestniczyły w zabawach integracyjnych prowadzonych przy
pomocy chusty animacyjnej. Dużą popularnością cieszyły się
gry stolikowe, tenis stołowy, piłkarzyki oraz bilard. Od godziny
15:00 do 20:45 młodzież i osoby dorosłe równie chętnie ko-
rzystały z tej formy rozrywki. Wyżej wymienione zajęcia pro-
wadzone były przez: Henrykę Boho, Natalię Bęben, Barbarę
Rybak, Szymona Bełza oraz Marka Kidę.

Poza cyklicznymi zajęciami przewidziane zostały dodat-
kowe atrakcje w postaci wyjazdu dzieci na lodowisko do Rze-
szowa, kuligu, bloku zabaw ze studiem FAMA z Dębicy pt.
„Gwiazdka, Bałwanek i Karnawałowe Show”, dyskoteki na
zakończenie ferii.

Lodowisko. W ubiegłym roku podczas ferii mała grupa
dzieci i młodzieży z Trzebuski oraz Nienadówki udała się na
lodowisko do Rzeszowa i w tym roku MGOKSiR nie zapo-
mniał o tym zobowiązaniu organizując po raz kolejny taką
wycieczkę. Zainteresowanie było duże, ponieważ w wyjeź-
dzie na lodowisko udział wzięły osoby z niemal wszystkich
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miejscowości naszej gminy. Podsumowując można rzec, że
zaciekawienie łyżwiarstwem wśród dzieci i młodzieży jest
duże, co się bardzo chwali, ponieważ sport rekreacyjny to
samo zdrowie.

Kulig, aby tradycji stało się zadość został zorganizowany
kulig. W tym roku na miejsce organizacji tego przedsięwzię-
cia wybrano Gospodarstwo Agroturystyczne Piotra Nizioła
w Łowisku. Trzema zaprzęgami dzieci dotarły do specjalnie
przygotowanego miejsca na leśnej polanie, gdzie paliły się
już dwa ogniska. Dawały one mnóstwo ciepła, to też można
było się przy nich zagrzać przed kolejną rundą jazdy saniami.
Tras kuligu była urozmaicona, część biegła uliczkami miej-
scowości Łowisko, kolejno mijaliśmy zaśnieżone pola upraw-

ne, aby następnie wjechać do lasu gdzie mieściło się nasze
obozowisko. Podczas pobytu dzieci miały możliwość samo-
dzielnego upieczenia kiełbaski na kiju, zaś nieco młodsze
otrzymały już upieczoną na specjalnie przygotowanym rusz-
cie. Obfity posiłek, ponieważ ilość zjedzonej kiełbasy nie była
limitowana, można było przepić ciepłą herbatą. W przerwie
pomiędzy przejazdami dzieci oddały się zabawie. Harce na
śniegu sprawiły dzieciom ogromną przyjemność, jednak czas
kuligu dobiegał końca. Jeszcze przed odjazdem opiekuno-
wie posprzątali miejsce obozowiska, aby nie zaśmiecać lasu
i z żalem uczestnicy ferii 2014 udali się w kierunku Sokołowa,

gdzie czekali już stęsknieni rodzice wyczekując z niecierpli-
wością na zdanie relacji „jak to było na tym kuligu...”.

Dyskoteka na zakończenie ferii. Uczestnicy półkolonii fe-
rie zakończyły huczną zabawą dyskotekową. Przy rytmach mu-
zyki, w świetle kolorowych świateł dzieci wspólnie tańczyły oraz
uczestniczyły w rozmaitych grach i zabawach. Podczas dysko-
teki dzieci poprzebierały się w rozmaite stroje, począwszy od
rzeszy księżniczek i postaci z bajek a skończywszy na gwiaz-
dach muzycznych i telewizyjnych, tworząc barwny korowód.
To skłoniło organizatorów dyskoteki do przeprowadzenia kon-
kursu na najładniejszy strój dyskotekowy. Uczestnicy podzielili

się na dwie grupy ocenianych i oceniających. Dziecięce jury
po prezentacji i wysłuchaniu modeli, którzy opisywali za co są
przebrani oraz czym się inspirowali rozpoczęło burzliwe gło-
sowanie; nad zachowaniem demokratycznych procedur i pra-

widłowością zliczania głosów czuwała komisja instruktorska
w składzie Barbara Rybak i Marek Kida. Wyłonieni zwycięzcy
(Ola Partyka, Matylda Słonina, Natalia Partyka, Łukasz Tęcza,
Ala Matuła, Justyna Matuła) otrzymali nagrody w postaci cie-
kawych książek. Jak na prawdziwy bal przystało nie obyło się
bez symbolicznego poczęstunku w postaci paluszków oraz
herbaty. Dyskoteka była dobrym miejscem na nawiązanie no-
wych przyjaźni i zintegrowaniu dzieci z terenu całej gminy.
Świadczą o tym podsłuchane rozmowy typu „dziś zaproszę cię
na facebook-a i dodam zdjęcie, które zrobiliśmy przed chwilą”.
Kończąc opis tego zacnego dziecięcego balu warto nadmie-
nić, że wszystkie fotografie z ferii 2014 dostępne są na stronie
internetowej MGOKSiR oraz na oficjalnym profilu Ośrodka na
facebook-u Serdecznie zachęcamy do odwiedzania nas w In-
ternecie, a za „Lubię to” się nie obrazimy.

Z pozdrowieniami dla wszystkich dzieci
Instruktorzy MGOKSiR
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KONKURSY

PLASTYCZNE!

ZAPRASZAMY!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. za-
prasza do wzięcia udziału w dwóch po-
wiatowych konkursach plastycznych.

Pierwszy – konkurs pod hasłem „PI-
SANKA WIELKANOCNA” – adresowa-
ny jest do dzieci, młodzieży, osób doro-
słych i niepełnosprawnych. Przedmio-
tem konkursu są prace w dwóch kate-
goriach (do wyboru):

I. Przestrzenne, dowolnej wielkości
PISANKI i JAJKA WIELKANOCNE, wy-
konane i zdobione różnymi technikami:
haftu, techniką mieszaną lub inną, np.
naklejanie, malowanie, filcowanie, pa-
pieroplastyka – na bazie jajek plastiko-
wych, styropianowych, akrylowych,
drewnianych lub wydmuszek i jajek go-
towanych.

II. Płaskie prace plastyczne PISANKI
i JAJKA WIELKANOCNE, wykonane
w dowolnej technice rysunkowej lub ma-
larskiej (batik, malarstwo na szkle, colla-
ge, grafika itp.) w formacie max A-3.

Prace należy dostarczać do Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. w terminie do
1 kwietnia 2014 roku.

Do drugiego konkursu z cyklu „ZIE-
MIA – NASZ DOM” zapraszamy dzieci
i młodzież w wieku od 5 do 19 lat. Tema-
tem tegorocznej edycji jest jedna z czte-
rech pór roku, WIOSNA – przyroda, na-
tura w okresie budzenia się do życia.

Termin nadsyłania prac (w dowolnej
technice i formacie nie większym niż
A-2) upływa 30 kwietnia 2014 roku.

Regulaminy obydwu konkursów
dostępne są na stronie internetowej
MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl.

„Szopka

Betlejemska

w oczach dziecka”
Dzieci z kółek plastycznych

w MGOKSiR – w Sokołowie i Turzy –
wzięły udział w XXI Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym zorganizowanym
przez Miejsko-Gminny Dom Kultury
w Głogowie Młp. Wśród uczestników
byli: (z Sokołowa) Agnieszka Olechow-
ska lat 9, Urszula Skrzypek lat 8, Maja
Słonina lat 7, Matylda Słonina lat 6, Do-
minika Matuła lat 10, Agnieszka Ożóg
lat 10, Oliwia Bzdek lat 8; (z Turzy) An-
dżelika Naja lat 6, Wiktoria Sudoł lat 9,
Barbara Dec lat 13, Alicja Maziarz lat
13, Aleksandra Boguń lat 13, Klaudia
Chorzępa lat 13 i Paweł Dec lat 14.
W konkursie wzięła również udział Ka-
tarzyna Kochańska (Sokołów) z KTS
„ART-dekor” w kategorii osób niepeł-
nosprawnych.

Wymienieni uczestnicy zajęć pla-
stycznych wybrali jedną z dwóch kate-
gorii technicznych – prace plastyczne
płaskie (druga kategoria to szopki prze-
strzenne). Prace te wykonywane były
różnymi technikami – młodsze dzieci
rysowały Szopki Betlejemskie pastela-
mi suchymi i olejnymi, starsze malowa-
ły na szkle. Basia wykonała swoją pra-
cę w ciekawej i trudnej technice – pat-
chwork w styropianie – za którą otrzy-
mała I nagrodę w kategorii 13-15 lat.
W tej samej kategorii Klaudia zdobyła
II nagrodę za szopkę malowaną na
szkle. Prace pozostałych uczestników

wzięły udział w wystawie pokonkurso-
wej, która trwała od 20 grudnia 2013
roku do 10 stycznia 2014 roku.

10 stycznia 2014 roku w głogow-
skim Domu Kultury miał miejsce finisaż
– zakończenie wystawy połączone
z wręczeniem laureatom nagród i dy-
plomów. Basia i Klaudia wraz z instruk-
torką plastyki Henryką Boho wzięły
udział w tej uroczystości. Dziewczęta
z rąk dyrektora MGDK, pana Dariusza
Lewandowskiego-Sochy, odebrały na-
grody rzeczowe i dyplomy. Na zakoń-
czenie wystawa została zdemontowa-
na – uczestnicy odebrali swoje prace
zgłoszone na konkurs.

(mgoksir)

Fot. H. Boho. M. Kida

I Nagroda – patchwork wykonany przez
Basiê Dec.

II Nagroda – Klaudia Chorzêpa namalowa³a szopkê na szkle.
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Szopka namalowana pastelami olejnymi przez 6-letni¹ And¿elikê.

Podczas finisa¿u.

Klaudia z r¹k dyrektora MGDK odbiera dyplom
i nagrody rzeczowe. Nagrodzone Klaudia i Basia z instruktork¹ Henryk¹ Boho.

Praca Kasi Kochañskiej.

UWAGA!

Uczestnicy zajêæ
kó³ka plastycznego

i Klubu Twórców Sztuki
„ART-dekor”

w Soko³owie M³p.!

Informujemy,
¿e od 18 lutego 2014 roku

zajêcia plastyczne
i rêkodzie³a artystycznego

odbywaj¹ siê w budynku MGOKSiR
przy ulicy Rzeszowskiej 31

(„stara szko³a”),
w sali nr 14 (na parterze).
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WYRÓŻNIENIE – Agnieszka Ożóg
MGOKSiR w Sokołowie
WYRÓŻNIENIE – Martyna Bialic SP nr 1
w Chmielniku

III kategoria
I NAGRODA – Gabriela Kozak Gminne
Gimnazjum w Raniżowie
I NAGRODA – Aleksandra Boguń Świe-
tlica Wiejska w Turzy
I NAGRODA – Sylwia Baran ZS w Wól-
ce Podleśnej
II NAGRODA – Agnieszka Wójcik ZS
nr 2 w Nienadówce
II NAGRODA – Klaudia Chorzępa Świe-
tlica Wiejska w Turzy
II NAGRODA – Piotr Łyko ZS im. J.P. II
w Łowisku
III NAGRODA – Barbara Dec Świetlica
Wiejska w Turzy
III NAGRODA – Paweł Piróg ZS im. J.P. II
w Łowisku
WYRÓŻNIENIE – Klaudia Micał ZS
w Jasionce
WYRÓŻNIENIE – Justyna Karnasie-
wicz ZS w Wysokiej Głogowskiej
IV kategoria
NAGRODY RÓWNORZĘDNE
- Renata Jurek Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej
- Małgorzata Sondej Środowiskowy
Dom Samopomocy w Wysokiej Głogow-
skiej
- Łukasz Bojda Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Sokołowie
- Krzysztof Łuszczki Środowiskowy
Dom Samopomocy w Sokołowie
- Anita Szeliga Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Sokołowie
- Stanisław Janik SP w Brzezówce
- Gabriela Kamińska SP w Szklarach
- Katarzyna Czerepak Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kamieniu

17 grudnia 2013 roku o godz. 13.00
w sali klubowej MGOKSiR odbył się uro-

Otwarcie wystawy pokonkursowej. Od lewej: Jacek Piekie³ek, Helena WoŸniak, Ma³-
gorzata Kula.Komisja przy pracy.

„Witra¿ Bo¿onarodzeniowy 2013”
VI Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Witraż Bożonarodzeniowy” adresowa-
ny był do dzieci i młodzieży w wieku od
6 do 16 lat oraz osób niepełnospraw-
nych (bez względu na wiek) z terenu
powiatu rzeszowskiego. Konkurs zorga-
nizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Młp.; patronat nad imprezą objął Staro-
sta Rzeszowski.

Przedmiotem konkursu były prace
plastyczne o tematyce bożonarodzenio-
wej (zwyczaje ludowe, szopki betlejem-
skie, anioły, stroiki itp. motywy świątecz-
ne), wykonane techniką witrażu z kolo-
rowej bibuły i czarnego kartonu, o do-
wolnych formatach i kształtach.

Na konkurs wpłynęło 227 prac w czte-
rech kategoriach wiekowych: 6-9 lat,
10-12 lat, 13-16 lat i osoby niepełno-
sprawne bez względu na wiek, z 38 pla-
cówek kulturalno-oświatowo-wycho-
wawczych powiatu rzeszowskiego.

10 grudnia 2013 roku Komisja
w składzie: Małgorzata Kwolek, dr Bar-
tosz Walicki, Małgorzata Kula i Hele-
na Woźniak, dokonała oceny wszyst-
kich prac i wytypowała 44 prace, które
nagrodzono i wyróżniono w sposób
następujący:

I kategoria
I NAGRODA – Wiktoria Przybysz ZS im.
J. P. II w Łowisku
I NAGRODA – Agnieszka Kwolek ZS im.
J. P. II w Sokołowie
I NAGRODA – Agnieszka Olechowska
MGOKSiR w Sokołowie
II NAGRODA – Natalia Drzał ZS nr 2
w Stobiernej
II NAGRODA – Anna Rabiejewska Świe-
tlica przy SP w Tyczynie

III NAGRODA – Magdalena Tereszkie-
wicz SP im. Wojska Polskiego
III NAGRODA – Katarzyna Wójcik ZS
nr 2 w Nienadówce
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Piędel Świe-
tlica Socjoterapeutyczna „Mały Miś”
w Nowym Kamieniu
WYRÓŻNIENIE – Nikola Pałac SP im.
PCK w Dylągówce
WYRÓŻNIENIE – Julia Bator SP im.
Wojska Polskiego w Borku Starym
WYRÓŻNIENIE – Oliwia Sadowy ZS
nr 2 w Nienadówce
WYRÓŻNIENIE – Gabriela Rycek ZS
w Trzebusce

II kategoria
I NAGRODA – Sebastian Wójcik ZS nr 2
w Nienadówce
I NAGRODA – Dominika Matuła MGOKSiR
w Sokołowie
I NAGRODA – Martyna Chorzępa Świe-
tlica Wiejska w Turzy
II NAGRODA – Aleksandra Ślemp SP
im. PCK w Dylągówce
II NAGRODA – Michał Bała SP w Hyż-
nem
II NAGRODA – Agnieszka Dziura SP
nr 1 w Chmielniku
III NAGRODA – Katarzyna Tęczar ZS
w Jasionce
III NAGRODA – Ewelina Dziura SP nr 1
w Chmielniku
III NAGRODA – Natalia Naja Świetlica
Wiejska w Turzy
WYRÓŻNIENIE – Łukasz Migut SP nr 2
w Niechobrzu
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Ossoliń-
ska SP im. Wojska Polskiego w Borku
Starym
WYRÓŻNIENIE – Wojciech Konkol SP
im. Wojska Polskiego w Borku Starym
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Podczas wernisa¿u.

Najpiêkniejsze witra¿e
na wystawie.

Nagrody rzeczowe i dyplomy wrêczaj¹ Jacek Piekie³ek
i Helena WoŸniak.
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Soko³owska

Liga Halowa
Już kolejna zimę została zorganizo-

wana w Sokołowie Liga Halowa. Była to
V edycja tej inicjatywy podjęta przez
Magdalenę i Mateusza Szot, mająca na
celu zajęcie młodym ludziom czasu pod-
czas mroźnych i zimnych sobotnich wie-
czorów, pokazania innej możliwości
spotkania się z przyjaciółmi jak i rywa-
lami z boiska, oraz podjęcia wyzwania
rywalizacji. W tym już V zimowym sezo-
nie rozgrywek przystąpiło 8 zespołów:
drużyna Ziomków, Wins Team, Kubuś
Team, TG Sokół, Misiów, Kopaczy, Mu-

Laureaci konkursu.

czysty wernisaż – otwarcie wystawy po-
konkursowej i wręczenie nagród laure-
atom konkursu. Podziękowania za pra-
cę włożoną w przygotowanie podopiecz-
nych oraz ich sukcesy otrzymali opieku-
nowie – nauczyciele i instruktorzy.

Przybyłych na wernisaż gości powi-
tał dyrektor MGOKSiR Jacek Piekiełek;
Małgorzata Kula odczytała protokół,
w którym Komisja stwierdza, że (…) te-
mat konkursu jest znany i lubiany przez
dzieci, a technika wykonania pracy jest
dosyć trudna i wymagająca. Niemniej po-
ziom konkursu jest wysoki i zaskakujący.
Najwięcej prac wpłynęło z grup młod-
szych; świadczy to o tym, że dzieci małe
nie boją się wyzwań, są bardziej chętne
i mało krytyczne. Im dziecko starsze, tym
więcej oporów w podejmowaniu trud-
nych, wymagających wyzwań twórczych.
Cieszy więc ogromnie tak duża ilość prac
i wysoki poziom wykonania. Chcemy jed-

nak zwrócić uwagę na problem pomysło-
wości, oryginalności kompozycji i moty-
wu. Dzieci potrafią same opracować swoją
pracę, nie należy więc podsuwać im ist-
niejących pomysłów z Internetu, książek
lub podawać im gotowych rozwiązań.
Powoduje to powtarzalność motywów
i brak sukcesu w konkursie. Co do mło-
dzieży gimnazjalnej, należy znaleźć odpo-
wiednią motywację i udowodnić, że jest
to zadanie dla kreatywnej myśli, sposób
połączenia dawnej tradycji ze współcze-
snym odbiorem sztuki. Można również
podsunąć młodym twórcom nowoczesne
ujęcie sceny Bożego Narodzenia w ,,sta-
rej” technice witrażowej. Może to pomóc
i przede wszystkim zachęcić do wzięcia
udziału w takim nietypowym konkursie.

Ponadto uważamy, że konkurs tworzy
postawy poszukujące i upowszechnia-
jące tradycje i obyczaje bożonarodzenio-
we oraz wzbudza postawy estetyczne

związane ze świętowaniem i dekorowa-
niem domu. Stwarza dzieciom i młodzie-
ży możliwość swobodnej wypowiedzi
artystycznej oraz wymiany doświadczeń,
co jest godne kontynuacji. Ponadto suk-
cesy promują uczestników i ich szkoły,
dają radość i satysfakcję z podjętego tru-
du artystycznego oraz wyzwalają pozy-
tywne inicjatywy. Gratulujemy więc lau-
reatom i ich opiekunom oraz zachęcamy
do udziału w kolejnym, VII Powiatowym
Konkursie Plastycznym „WITRAŻ BOŻO-
NARODZENIOWY”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji dziękuje Staroście
Rzeszowskiemu, Panu Józefowi Jo-
dłowskiemu, za ufundowanie nagród dla
laureatów konkursu.

Wystawa pokonkursowa trwała do
20 stycznia 2014 roku.

(mgoksir)
Fot. H. Boho
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minki i Kabanosy. Rozgrywki zostały zor-
ganizowane w jednej grupie grającej
tzw. systemem każdy z każdym. Po od-
byciu tej części na prowadzeniu była
drużyna Wins Team, zaś z dalszej rywa-
lizacji odpadły drużyny Miśków, Kaba-
nosów, Kopaczy, Muminków zajmując
miejsca 5-8.

W części drugiej – fazie play offów –
mieliśmy do czynienia z bardzo mocną
obsadą. Brały w niej udział drużyny
Ziomków (zwycięzcy I edycji – grający
w tym samym składzie od pięciu zim),
drużynę Tg Sokół (zwycięscy III edycji),
drużynę Wins Team (zwycięzców IV edy-
cji) oraz drużynę Kubuś Team (w skła-
dzie, której było dwóch zawodników
z ekipy Zorzy – zwycięzców II edycji plus
doskonałe młode grono grające w oko-
licznych gminnych klubach sportowych).

Rozgrywane mecze półfinałowe przy-
niosły niespodziewane duże emocje oraz
jeszcze większe niespodzianki. Fawory-
zowani zwycięzcy fazy grupowej druży-
na Wins Team poległa drużynie TG Sokół
8:9 po bardzo emocjonującym, obfitują-
cym w doskonałe okazje do strzelania
bramki oraz w dużym stopniu grę na po-
graniczu faulu co powodowało dużą ilość
kar dla poszczególnych zawodników
(poskutkowało tym, że bramkarz TG Sokół
dostając czerwoną kartkę w tym meczu
nie mógł zgodnie z regulaminem zagrać
w finale rozgrywek jednagże w niedale-
kiej przyszłości, przy zastępstwie drugie-
go bramkarza mógł z drużyna cieszyć się
z wygrania całej ligi). W drugim półfinale
drużyna Ziomków można powiedzieć tro-
szeczkę zlekceważyła przeciwnika, nie
ujmując nic drużynie Kubuś Team poka-
zali charakter, wolę walki, dobrą posta-
wę w grze obronnej i trochę szczęścia
z przodu poskutkowało zwycięstwem
drużyny Kubuś team 9:8.

Dzień finałowy zaczął się od mocne-
go, wyrównanego i emocjonującego
rozdania. W meczu o III miejsce potrze-
ba było dogrywki w postaci rzutów kar-
nych, w których słabiej wytrzymały ner-
wy i nogi drużynie Wins Team którzy
polegli 3:2, zaś w regulaminowym cza-
sie było 6:6. Na wielki finał obie druży-
ny zmobilizowały 100% własnych kadr,
aby każdy mógł uczestniczyć w tym wy-
darzeniu, zagrać, kopnąć piłkę bądź
strzelić bramkę, wynik 11:6 dla drużyny
TG Sokół mógł wskazywać na duża prze-
wagę, jednak do przerwy było tylko 2:2,
później brak szczęścia z przodu i z tyłu,
czerwona kartka dla zawodnika druży-
ny Kubusia, spowodował, chwilę słabo-
ści, nerwów i w konsekwencji porażkę.
Najlepszym strzelcem Turnieju został
Rafał Radomski z drużyny Ziomków, zaś
najlepszym bramkarzem został Paweł
Tęcz z drużyny Kubuś Team.

Dziękujemy Burmistrzowi GiM Soko-
łów Panu Andrzej Ożóg i dyrektorowi

MGOKSiR Panu Jackowi Piekiełkowi, za
uczestnictwo w dniu finałowym, podzię-
kowaniu zawodnikom za udział, wolę
walki, miłe słowo oraz rozdanie pucha-
rów, dyplomów, drobnych nagród, zaś
drużynie TG Sokół w składzie: Krystian
Dec, Grzegorz Kwiecień, Hubert Kuca,

Dominik Węglowski, Michał Gorący,
Krzysztof Kozak, Łukasz Dec, Łukasz Ko-
ściółek, Leszek Ciupak, Łukasz Nizioł
i Krzysztof Furdak, za triumf w tej edycji...

Organizatorzy
Magdalena i Mateusz Szot
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Ekstremalne
przeciąganie
smoka przez

Wisłę,
to wyczyn, którego

nie zapomnę
60 miłośników kąpieli w lodowatej

wodzie uczestniczyło w niedzielę
26 stycznia 2014 roku w Krakowie
w sztafecie, podczas której przez Wisłę
pod Wawelem i Ja przeciągałem figurę
smoka. Imprezę po raz siódmy zorga-
nizował Krakowski Klub Morsów „Ka-
loryfer”.

Morsom nie straszna była pogoda.
Termometry w Krakowie wskazywały
w południe minus 8 stop. C., a woda

W dniu 16 lutego 2014 roku w połu-
dniowych Włoszech w miejscowości
Pozzuoli wystartowałem w moim pierw-
szym półmaratonie zagranicznym jako
okres przygotowania ogólnego do naj-
ważniejszej imprezy jaką jest udział
w Mistrzostwach Świata w IRONMAN
2014. Temperatura powietrza wynosiła
21stopni Celsjusza, trasa przebiegała

MARATHON INTERNAZIONALE
NEAPOL, 16 lutego 2014 r.

wzdłuż morza śródziemnego z Pozzuoli
do Neapolu. Mój zaplanowany wynik
w okresie przygotowawczym zrealizo-
wałem (czas poniżej 2 godzin – wynik
01:56:47).Wspaniała atmosfera i to co
najważniejsze reprezentowałem swoją
małą ojczyznę Sokołów Małopolski.

Wiesław Sondej
Fot. G. Jagieło

miała ok. 0 – 1 stop. C. Wisła pokryta
była okruchami lodu i jak mówili płyną-
cy najtrudniejsze było poruszanie się
w tej „lodowej kaszy”. „Płynęło się bar-
dzo ciężko. Lód zatrzymywał się na

piersiach. Warunki może ekstremalne,
ale przyjemność jest wielka. To okazja
do sprawdzenia samego siebie” – mó-
wił kolega z Krakowa.

Wiesław Sondej
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Sokołowski Mors
przeciągał

warszawską
syrenkę

przez Wisłę
Sokołowski mors zrzeszony w rze-

szowskim klubie „Morsów Sopelek”
wziął udział w ogólnopolskim wydarze-
niu, jakim było przepłynięcie Wisły
w Warszawie, z Saskiej Kępy na Solec.
Akcja nosiła nazwę „Przeciągnij Syre-
nę przez Wisłę” a celem była promocja
zdrowego stylu życia oraz przypomnie-
nie miejsca pamięci, jakim jest Platfor-
ma Desantu Czerniakowskiego przy uli-
cy Solec w Warszawie. Impreza odbyła
się 15 grudnia 2013 roku.

Klub Sopelek reprezentował mors
Wiesław Sondej, który powiedział:
– Było to bardzo ciężkie wysiłkowo
przepłynięcie, dlatego obowiązkowo
każdy uczestnik posiadał płetwy oraz
bojkę ratunkową. Nad bezpieczeń-
stwem czuwał WOPR – Woda miała
3 stopnie, nurt był duży, startowaliśmy
tak aby przepłynąć około 400 m i dobić

do płyty desantu między mostem Łazien-
kowskim a Poniatowskiego. Startowało
34 osoby z kraju. Organizatorem wyda-
rzenia był krakowski klub morsów „Ka-

loryfer”. Dalsze moje plany to udział
w Przeciąganiu smoka przez Wisłę
w Krakowie w styczniu 2014 roku.

Wiesław Sondej
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Przestêpstwa

Od 1 stycznia do 17 lutego 2014 r. Komisariat Policji w Sokołowie
Młp. zanotował 57 przestępstw popełnionych na terenie działania tu-
tejszej jednostki. Były to przestępstwa przede wszystkim z kategorii
przestępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże (11 przypadków), kradzie-
że z włamaniem (4 przypadki), oszustwo (11 przypadków), uszkodze-
nie ciała (4 przypadki), kierowanie gróźb karalnych (2 przypadki), fi-
zyczne i psychiczne znęcanie się (9 przypadków), kierowanie samo-
chodem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości (3 przypadki),
uszkodzenie mienia (6 przypadków), wypadek drogowy (4 przypadki),
podrobienie podpisu (1 przypadek), naruszenie nietykalności ciele-
snej (1 przypadek), oraz wtargnięcie na własne życie (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci KP Sokołów Młp. wykonywali
czynności służbowe na miejscu – 22 kolizje drogowe – w Sokołowie
Młp. (3 kolizje), w Nienadówce (4 kolizje), w Górnie (1 kolizje), w Wól-
ce Niedźwiedzkiej (6 kolizji), w Trzebosi (1 kolizja), w Trzebuska Kąty
(1 kolizja),w Markowiźnie (1 kolizja), w Łowisku (2 kolizje), w Kamieniu
(3 kolizje).

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

kom. Paweł Suski

dotycz¹ca zdarzeñ zaistnia³ych

od 1.01. do 17.02.2014 r.

UŒMIECHNIJ
SIÊ!

W czasach PRL trzy żony policjantów spierają
się, który z ich mężów jest głupszy.
- Mój przejechał na czerwonym świetle i sam
sobie wypisał mandat.
- Mój zgubił kluczyki od samochodu, otworzył
go śrubokrętem i sam się aresztował za włama-
nie.
- To nic, mój przeskoczył ladę w Peweksie i po-
prosił o azyl!

* * *

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu:
„Uczniowie chętnie wracają do szkoły po waka-
cjach”?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

* * *

Rozmawia dwóch dyrektorów:
- Podobno masz nową sekretarkę?
- Owszem.
- I jesteś z niej zadowolony?
- Po pierwszym dniu trudno powiedzieć...
- Młoda, ładna?
- Taka sobie...
- A jak się ubiera?
- Bardzo szybko.
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XVII Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu,
1-2 lutego 2014 r.
XVII Ogólnopolskie Spotkanie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu,
1-2 lutego 2014 r.

Hej kolęda, kolęda, 16 stycznia 2014 r.Hej kolęda, kolęda, 16 stycznia 2014 r.

IV Noworoczny Koncert Galowy oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
12 stycznia 2014 r.
IV Noworoczny Koncert Galowy oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
12 stycznia 2014 r.

Fot. A. Dec

Fot. L. Perlak, K. Ożóg, D. Kosak Fot. K. Niemiec

Fot. S. Bełz
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Ferie, 20-31 stycznia 2014 r.Ferie, 20-31 stycznia 2014 r.

Finał V Jubileuszowej Sokołowskiej Ligi Halowej, 25 stycznia 2014 r.Finał V Jubileuszowej Sokołowskiej Ligi Halowej, 25 stycznia 2014 r.

Fot. H. Boho, S. Bełz, M. Kida

Fot. A. Dec


