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Eugeniusz był najstarszym synem
z czwórki rodzeństwa Józefa i Heleny
Bernat, zamieszkałych w Górnie. Uro-
dził się 22 października 1954 roku. Miał
trzy siostry Wandę, Kazimierę i Małgo-
rzatę. Do szkoły podstawowej uczęsz-
czał w Górnie. Następnie ukończył Li-
ceum Ogólnokształcące w Sokołowie
Młp.

W październiku 1973 roku rozpoczął
studia na Akademii Rolniczej w Krako-
wie na Zamiejscowym Wydziale Ekono-
miki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rze-
szowie. Pracę magisterską obronił
w grudniu 1978 roku.

Po ukończeniu studiów odbył rocz-
ny wojskowy podoficerski kurs kwater-
mistrzowski w Szkole Podoficerów Re-
zerwy we Wrocławiu od 3 stycznia do
21 grudnia 1979 roku, który ukończył
w stopniu podporucznika.

Po powrocie z wojska w 1980 roku
podjął pracę w Gminnej Spółdzielni
„SCh” w Kamieniu pierwotnie jako Kie-
rownik Działu Rolnego. Po kilku miesią-
cach jako Wiceprezes ds. Obrotu Rol-
nego. Po roku pracy objął stanowisko
Prezesa GS Kamień, które to stanowi-
sko piastował do 1989 roku. Następnie
wyjechał na zarobek do USA, z którego
powrócił na wiosnę 1991 roku.

Po powrocie z USA pomagał w bu-
dowie i wykończeniu powstającego od
podstaw zakładu mięsnego, który roz-
począł produkcję 1 lipca 1991 roku. Od
samego początku działalności do lipca
2014 roku, do swojej choroby, wiele

godzin spędzał na zakładzie. Przez
pierwsze dziesięć lat działalności byli-
śmy na zakładzie niekiedy i po kilkana-
ście godzin dziennie, pracując na okrą-
gło w dzień i noc. Był jednym z podsta-
wowych filarów w spółce. Z wykształce-
nia ekonomista, swoją wiedzę wykorzy-
stywał do sprawnego i efektywnego za-
rządzania w zakładzie.

Miał wielką wiedzę z zakresu prze-
pisów prawa spożywczego, prawa bu-
dowlanego, prawa pracy i prawa admi-
nistracyjnego i biegle poruszał się w tych
przepisach. Z tej racji też zajmował się
przygotowywaniem wniosków pomoco-
wych na rozbudowę zakładu i wyposa-
żenie go w nowoczesny sprzęt techno-
logiczny.

Mimo wytężonej pracy na zakładzie
Eugeniusz znalazł czas i nie szczędził
środków finansowych na naukę. Na Aka-
demii Rolniczej w Lublinie podjął studia
doktoranckie, które ukończył w grudniu
2001r. Pracował także naukowo i dydak-
tycznie na Wyższej Szkole Inżynieryjno-
Ekonomicznej w Rzeszowie oraz na Uni-
wersytecie Rzeszowskim.

Od 2002 roku od chwili przekształ-
cenia zakładu w spółkę z o.o. pełnił funk-
cję Przewodniczącego Rady Nadzor-
czej. Zasiadał też w Radzie Nadzorczej
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego oraz Podkarpackiej Radzie In-
nowacyjności.

Przez ćwierć wieku istnienia zakła-
du angażował się w liczne akcje spo-
łeczne, sponsorskie i charytatywne, za

co odbierał wiele wyróżnień i podzięko-
wań.

Oprócz pracy zawodowej w wolnych
chwilach lubił grać w brydża. Popierał
młodzież grającą w tenisa stołowego
i w szachy.

Był znany, szanowany i powszech-
nie lubiany w każdym towarzystwie.
Cechowała go pracowitość, dociekli-
wość, spostrzegawczość. Miał bardzo
bystry umysł i zmysł kojarzenia faktów
i przewidywania następstw.

Od ośmiu miesięcy walczył z cho-
robą nowotworową i w chwili gdy choro-
bę zaczął pokonywać zmarł niespodzie-
wanie na zawał serca 10 marca 2015
roku. Pochowany został na cmentarzu
w Górnie 13 marca. Żegnała go niezli-
czona ilość ludzi przybyłych z różnorod-
nych środowisk, oddając mu hołd i za-
służony szacunek.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie zmarłego

dr Eugeniusza Bernata
Prezesa Rady Nadzorczej

Zakładu Mięsnego „Smak Górno”
składa

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
wraz z pracownikami

Rodzinie zmarłego

dr Eugeniusza Bernata
Prezesa Rady Nadzorczej Zakładu Mięsnego

„Smak Górno”
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

składa
Dyrektor MGOKSiR wraz z pracownikami

Rodzinie zmarłego

dr Eugeniusza Bernata
Prezesa Rady Nadzorczej

Zakładu Mięsnego
„Smak Górno”

wyrazy szczerego współczucia i żalu
składają

Radni Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp.

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza BERNATA
Żonie Marii i Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i szczerego żalu

Rada Sołecka Wsi Górno

Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą
– ta pamięć daje im nieśmiertelność.

(R. Kosik)
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Kazimierz Ożóg

Eugeniusz Bernat
– człowiek pełen pasji i życia

Nasze plany
i...

Nasze plany i nadzieje coś niwe-
czy raz po raz – tymi słowami pieśni
w dniu 28 lutego br. w Kościele pw.
Matki Bożej Królowej Świata Opie-
kunki Ludzkich Dróg, rozpoczęła się
msza pogrzebowa zmarłego tragicz-
nie Jana Rosy.

Wiek 76 lat w życiu człowieka nie
jest okresem oczekiwania i stagna-
cji, ale układa plany i nadzieje, któ-
rych zmarły miał jeszcze wiele.

Z perspektywy lat, kiedy sięgam
pamięcią, gdy byłem sołtysem, pa-
miętam śp. Jana, który, żył dla innych,
zawsze wyciągał swoją pomocną
dłoń, zawsze można było liczyć na
jego wsparcie i bezinteresowność,
szczególnie ja bardzo miło wspomi-
nam jego pracę społeczną, z jaką-
kolwiek prośbą zwróciłem się do nie-
go zawsze otrzymywałem wsparcie
i pomoc.

Mówią, że miarą wartości człowie-
ka, jest rozmiar pustki, jaką po sobie
zostawia. Tak to prawda oczywista,
zmarły tą pustkę po sobie zostawił,
widząc tych wszystkich, którzy przy-
szli pożegnać i z czcią pochylić dziś
głowy nad ciałem i grobem naszego,
męża, ojca dziadka, kolegi czy przy-
jaciela.

Gdy umiera ktoś, kogo lubimy, ko-
chamy i szanujemy, wtedy coś umie-
ra w nas i wtedy umiera cząstka nas
samych i ulatując zadaje pytanie
o „SENS NASZEJ WĘDRÓWKI PO
ZIEMI”.

Zmarły ten sens widział, pół roku
temu obchodził jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego, jak bardzo się
cieszył z tego wydarzenia tylko nie-
liczni mogą dziś powiedzieć, byłem
świadkiem ich rocznicy ślubu,
z wielką radością cieszył się z dzieci
i wnucząt, których doczekał, był dla
nich wielkim oparciem, szczególnie
dla chorej żony.

Pamięć o Tobie Janie, pozosta-
nie żywa i na zawsze w naszych ser-
cach i modlitwie. Pogrążonej w smut-
ku rodzinie, w imieniu przyjaciół, są-
siadów, znajomych oraz swoim, skła-
dam wyrazy współczucia z powodu
straty Waszego najbliższego człon-
ka rodziny.

„Śmierć boli nie tych, którzy od-
chodzą, lecz tych, co wśród żywych
pozostają.”

Pogrążony w bólu z rodziną
M. Kobiernik

To nieprawdopodobne, nie możemy
w to uwierzyć, szukamy iskierki nadziei,
że tak nie jest. Eugeniusz Bernat nie żyje.
Nie można się z tym oswoić, i długo się
z tym nie oswoimy, ciągle wydaje się
nam, że za chwilę zobaczymy Jego syl-
wetkę, usłyszymy Jego głos, bardzo cha-
rakterystyczny, przyjazny i z lekka żarto-
bliwy sposób wypowiadania się. Wiara
w Chrystusa także podpowiada nam, że
On żyje inaczej, i tak jest, choć fizycznie
już z nami nie zasiądzie do wspaniałej
biesiady i przyjacielskiej rozmowy, choć
nie zobaczymy Go w przyjaznym Zakła-
dzie Mięsnym Smak w Górnie i nie wypi-
jemy z Nim lampki czerwonego wina.

Jego odejście to cios dla Rodziny,
jego przyjaciół, znajomych, sąsiadów,
wszystkich, z którymi żył, działał i się spo-
tykał. Trudno w to uwierzyć, bo tak nie-
zwykle wypełniał przestrzeń, w której my
wszyscy z naszych wspólnot: szkolnej,
sąsiedzkiej, zakładowej, lokalnej, para-
fialnej, gminnej, uniwersyteckiej, podkar-
packiej mieliśmy szczęście Go spotykać
i z nim być. Dr inż. Eugeniusz Bernat wy-
pełniał dobrze przestrzeń, w której tyle
osób pozostawało i komunikowało się
z Nim – życzliwym słowem, przyjaznym
gestem, potężna wolą działania, tworze-
nia, a zwłaszcza konkretnymi uczynkami
wspierającymi nas wszystkich. I te dobre
uczynki – jak powiedział kaznodzieja,
nasz proboszcz, ks. Jan Lib w czasie ka-
zania na Mszy św. pogrzebowej – idą za
Nim i wraz z wszczepieniem w Chrystu-
sa, które otrzymał przed laty w kościele
górnieńskim podczas chrztu św. są naj-
lepszą gwarancją innego Życia, całko-
wicie zanurzonego w Bogu. Ziarno musi
obumrzeć. On był takim drogocennym
ziarnem.

Eugeniusz Bernat odszedł, ale żyje
inaczej, bo – jak modlił się w czasie pre-
facji pogrzebowej dostojny Celebrans
arcybiskup lwowski ks. Mieczysław Mo-
krzycki: Życie Twoich wiernych, o Panie,
zmienia się ale się nie kończy. I choć roz-
padnie się dom doczesnej pielgrzymki,
znajdą przygotowane w niebie wieczne
mieszkanie.

Znałem Eugeniusza od dzieciństwa,
wyrastaliśmy na tych samych piaskach
w Górnie, był młodszy ode mnie o dwa
lata, mieliśmy zatem te same doświad-
czenia z nauką i pracą dzieci wiejskich,
chodziliśmy do tej samej Szkoły Podsta-
wowej w Górnie, kończyliśmy to samo
Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie

Młp. Przez dwa lata jeździliśmy tym sa-
mym rannym autobusem do sokołowskiej
szkoły. Potem nasze drogi na kilkanaście
lat się rozeszły, aby znów się skrzyżować
na początku lat dziewięćdziesiątych
w naszej rodzinnej miejscowości. On wte-
dy współtworzył zakłady mięsne, które
odmieniły oblicze nie tylko naszej miej-
scowości, dając zatrudnienie tylu oso-
bom, ale całej gminy Sokołów Młp., i da-
lej: powiatu czy Podkarpacia.

Pamiętam, że ciągle przy różnych oka-
zjach wspominał nasze licealne lata i był
bardzo wdzięczny za to, że jako starszy
kolega wprowadzałem Go do naszego li-
ceum, a potem już jako „starszy” w bada-
niach wiele razy zachęcałem do pracy
naukowej. Ogromnie szanował moje wy-
siłki czynione w nauce i dydaktyce uni-
wersyteckiej, uważał je – w przeciwień-
stwie do mnie – za wysokie.

Po zrobieniu doktoratu w roku 2001
ciągle szukał u mnie rady odnośnie do
dalszej kariery uniwersyteckiej. Ogrom-
nie cieszyłem się z Jego osiągnięć. Mie-
liśmy wspólnych znajomych profesorów
uniwersytetu. Widywaliśmy się często,
były to niezapomniane spotkania, bo
świetnie czuł naukę i pracę z młodzieżą
studencką. Uderzała mnie w Nim jego
niezwykła pasja działania, doprawdy
wielka wiedza praktyczna i teoretyczna,
rozsadzał swoimi pomysłami i pracą utar-
te schematy, przezwyciężał zastój, pobu-
dzał do refleksji. Był człowiekiem pełnym
życia, pasji i działania. I takiego Go zapa-
miętamy!

W czasie choroby dał nam niezwykłe
świadectwo odwagi, pogody ducha i wal-
ki o zdrowie. Kiedy byłem u Niego parę
tygodni temu, był bardzo radosny, bo po
wszystkich operacjach stawiał pierwsze
kroki i sam zaczynał chodzić. Nasza roz-
mowa była jak zwykle poważna, ale też
pełna żartów, humoru, wzajemnego
wspierania się i budowania wspólnoty.
Takiego Go pamiętamy: podporę Rodzi-
ny, niezwykły autorytet, człowieka dobre-
go, duszę towarzystwa, człowieka pełne-
go życia, dobrze wypełniającego prze-
strzeń, w której tylu z nas się znalazło.

Setki osób z tej dobrej przestrzeni
Gienka Bernata przybyły na jego pogrzeb
w zimny deszczowy dzień marcowy roku
2015. Jednak nasze serca są i będą cią-
gle ogrzewane Jego niezwykłą Osobą.
Odpoczywaj w pokoju, Przyjacielu. Żyjesz
w nas! Jesteśmy dzięki Tobie bogatsi.
Dziękujemy!
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 16 grudnia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2015 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 17 grudnia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2015 rok.
2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 19 grudnia 2014 r.

Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu gminy i miasta na 2015 rok.
2. Przedstawienie opinii o budżecie pozostałych Komisji.
3. Opracowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu celem
przekazania jej do Burmistrza.
4. Przedstawienie projektów uchwał.
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
6. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 30 grudnia 2014 r.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy So-
kołów Młp. na lata 2015-2020.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokołów Młp. na 2015 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 spra-
wie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finan-
sów i Rolnictwa i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– głosowanie nad uchwałą budżetową.
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie
Gminy Sokołów Małopolski,
– w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków odprowadza-
nych z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sokołów
Młp.,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań

Pani Barbarze Ożóg
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
oraz pracownicy

Pani Barbarze Ożóg
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Dyrektor MGOKSiR
wraz z pracownikami

Pani Krystynie Ożdżyńskiej
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp.

oraz pracownicy

Pani Krystynie Ożdżyńskiej
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Dyrektor MGOKSiR
wraz z pracownikami

Naszej Koleżance Halinie Ożóg
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
składa Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

oraz pracownicy

Pani Bronisławie Szot
Wiceprzewodniczącej

Rady Miejskiej
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

SZWAGRA
składają Radni Rady Miejskiej

w Sokołowie Młp.
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mia-
sta Sokołów Małopolski,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zamiany gruntu,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zmian w budżecie,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Następnie o godzinie 1100 odbyła się uroczysta sesja nowo-
roczna.

Program uroczystej sesji noworocznej

1. Prezentacja kolęd przez młodzież.
2. Wręczenie nagrody Burmistrza za działalność sportową
Panu Bogusławowi Rybakowi i działalność kulturalną Pani
Beacie Dzwonnik za 2014 roku.
3. Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
4. Wystąpienia Gości.
5. Składanie życzeń.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 16 lutego 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 2015
rok.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,
Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 18 lutego 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 2015
rok.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. w dniu 19 lutego 2015 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie przez radnych zadań do projektu Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Opracowanie propozycji planu pracy Rady i Komisji na 2015
rok.
3. Przedstawienie projektów uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
w dniu 25 lutego 2015 r.

Porządek obrad:
1. Podziękowanie długoletnim sołtysom za dotychczasową
pracę.
2. Wręczenie zaświadczeń wybranym sołtysom.
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.
5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
w Nienadówce,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie nabycia nieruchomości gruntu,
– w sprawie ustanowienia służebności,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finan-
sowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,
– w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2015,
– w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia
2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Sokołów Młp. na lata 2015-2020.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Burmistrza.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez
Burmistrza Gminy Miasta w Sokołowie Młp.
od 2 grudnia 2014 r. do 24 lutego 2015 r.

•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy – lokal wydzielony w budynku basenu kry-
tego w Sokołowie Młp. z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności usługowej,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż „na pniu” drze-
wa gatunek lipa drobnolistna o obwodzie pnia 150 cm, rosną-
cego na działce nr 821/5,
w miejscowości Nienadówka stanowiącej własność Gminy
i Miasta Sokołów Młp. Przetarg w dniu 18 grudnia 2014 r. nie
odbył się, ponieważ nikt nie wpłacił wadium,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych intere-
sów Gminy Sokołów Młp. wraz z jednostkami organizacyjny-
mi i instytucjami kultury”. Przetarg odbył się w dniu 17 grud-
nia 2014 r.,
•  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli
w Klubie Malucha „MISIETULISIE” oraz w Klubie Malucha
„MALUSZKOLANDIA”,
•  w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 3362/11 w Nienadówce,
•  w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Trzebosi,
•  w sprawie najmu budynku usytuowanego na działce nr 1339
w Sokołowie Młp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1,
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•  w sprawie ustalenia stawek dzierżawy gruntu,
•  w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości po-
datkowych,
•  w sprawie zmian w osobowym składzie Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności usługowej, gastrono-
micznej w obiekcie Kryta Pływalnia w Sokołowie. Przetarg
odbył się w dniu 7 stycznia 2015 r.,
•  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 zmiany Zarządzenia nr 797/2014 w sprawie ogło-
szenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży,
•  w sprawie dzierżawy działki i najmu budynku – lokal usytu-
owany w budynku na działce nr 426/3 w Wólce Niedźwiedz-
kiej,
•  w sprawie wydzierżawienia gruntu, część działki nr 837/3
położonej w Sokołowie przy ulicy Pileckich z przeznaczeniem
pod tymczasowe obiekty przeznaczone do garażowania środ-
ków transportu,
•  w sprawie wydzierżawienia gruntu, działki nr 4418/1poło-
żonej w Sokołowie Młp. przy ulicy Reymonta na cele ogród-
ków przydomowych,
•  w sprawie powołania komisji odbioru pogwarancyjnego
budowy obiektu Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.,
•  w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r.,
•  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za zakup odzieży
i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz pra-
cowników obsługi szkół,
•  w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i moty-
wacyjnego dla nauczycieli na okres od 1 stycznia 2015 r. do
31 marca 2015 r.,
•  w sprawie przedłużenia umów najmu lokali:
1. Powiatowi Rzeszowskiemu – Starostwu Powiatowego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na cele biurowe, pomiesz-
czenia na parterze i pomieszczenie w piwnicy,
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 ul. Rzeszowskiej 29 A.
•  w sprawie zmian w budżecie,
•  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej,
•  w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. do przyzna-
nia Karty Dużej Rodziny,
•  w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustale-
nia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy i Miasta Soko-
łów Młp.,
•  w sprawie upoważnienia samodzielnego referenta ds.
świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sokołowie Młp. do przyznania Karty Dużej Ro-
dziny,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż „na pniu” drze-
wa gatunek lipa drobnolistna o obwodzie pnia 150 cm, rosną-
cego na działce nr 821/5 w miejscowości Nienadówka stano-
wiącej własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. Przetarg w dniu
4 lutego 2015 r. nie odbył się, ponieważ nikt nie wpłacił wa-
dium,
•  w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót bu-
dowlanych związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa bu-
dynku Ośrodka Kultury w Wólce Sokołowskiej”,

•  w sprawie zmiany Zarządzenie nr 29/2015 z dn. 19 stycznia
2015 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego ro-
bót zadania pn.: „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury
w Wólce Sokołowskiej”, gdzie dokonano zmiany składu ko-
misji oraz terminu odbioru zadania,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedaż działki nr 3362/11 w Nienadówce.
Przetarg został ustalony na dzień 25 lutego 2015 r.
•  w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu po biblio-
tece w budynku byłej Agronomówki w Wólce Niedźwiedz-
kiej,
•  w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie
Sokołów Małopolski i ogłoszenia kalendarza wyborczego,
•  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
w Trzebosi Pani Lucynie Korzenny,
•  w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
•  w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w związ-
ku z wyborami Sołtysów w Gminie Sokołów Małopolski zarzą-
dzonymi na dzień 22 lutego 2015 r.,
•  w sprawie zmian w budżecie 2015 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na reali-
zację zadania pn: „Przebudowa ulic J. Darochy, 3 Maja, Na-
rutowicza, Kazimierza Wielkiego i Sokoła w Sokołowie Młp.
w km 0-000-0+672. Termin przetargu został ustalony na dzień
2 marca 2015 r.
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 1158/1 w Sokołowie Młp. ul. Party-
zantów i cz.dz. 841/8, 841/10 w Sokołowie Młp. ul. Pileckich,
•  w sprawie zmiany siedziby Sołeckiej Komisji Wyborczej
Nr 1 w Górnie w związku z wyborami Sołtysa zarządzonymi
na dzień 22 lutego 2015 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: „Do-
stawę materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie
Gminy Sokołów Małopolski”. Termin przetargu został ustalo-
ny na dzień 27 lutego 2015 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: „Do-
stawę materiałów chodnikowych do budowy i remontu chod-
ników na terenie Gminy Sokołów Małopolski”. Termin prze-
targu został ustalony na dzień 27 lutego 2015 r.,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 3360/14 w Nienadówce,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 1408/4 w Trzebosi,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy dz. nr 3585 w Nienadówce,
•  w sprawie ustalenia godzin otwarcia i opłaty za korzystanie
z basenu Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 1406/23 i dz. nr 1406/24 w Sokoło-
wie Młp. przy ulicy Sosnowej na osiedlu Pod Lasem,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 820/33, 821/32, 822/24 w Sokoło-
wie Młp. osiedle Północ III,
•  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży dz. nr 2181/1, 2182/6 w Sokołowie Młp.
przy ulicy Lubelskiej,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: „Do-
stawę żużla paleniskowego remontu dróg na terenie Gminy
Sokołów Małopolski”. Termin przetargu został ustalony na
dzień 3 marca 2015 r.,
•  w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: „Do-
stawę betonu do budowy i remontu chodników na terenie
Gminy Sokołów Małopolski”. Termin przetargu został ustalo-
ny na dzień 3 marca 2015 r.,
•  w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.

Maria Kucia
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Po¿ar

w DPS Górno
Początek roku 2015 należał do najtragicz-

niejszych w historii Domu Pomocy Społecz-
nej w Górnie. W nocy 8 stycznia, w jednym
z pawilonów wybuchł pożar, wskutek którego
śmierć poniosło cztery osoby. Pozostałe 16
osób, które w tym czasie przebywały w bu-
dynku zostały przewiezione do okolicznych
szpitali z objawami podtrucia. W tym czasie,
zapewniono dla nich miejsca w pozostałych
pawilonach DPS w Górnie, gdzie powrócili po
krótkiej hospitalizacji.

Mimo, iż pożar nie był rozległy, akcję ra-
tunkową utrudniał gęsty, toksyczny dym. Ewa-
kuację utrudniał również fakt, iż w budynku
przebywały osoby przewlekle psychicznie
chore.

W akcji brały udział liczne zastępy Ochot-
niczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz ze-
społy ratownictwa medycznego. Im należą się
największe podziękowania za niesienie po-
mocy z narażeniem własnego życia i zdrowia.

Poszkodowanym w pożarze i ich rodzinom
zapewniono pomoc psychologiczną i du-
chową. Pomoc i słowa wsparcia wyrażały tak-
że liczne instytucje i osoby prywatne. Dyrek-
cja, pracownicy i mieszkańcy DPS w Górnie
są ogromnie wdzięczni za wszelką pamięć
i chęć niesienia pomocy, które napływały w
niezliczonych e-mailach, listach i telefonach.

Józef Kiełb

WYNIKI WYBORÓW NA SOŁTYSA
przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2015 r.

Fot. A. Dec
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Podczas trwania kadencji Zarządu
Rady Samorządowej Mieszkańców So-
kołowa Młp. zorganizowaliśmy 24 zebra-
nia Zarządu oraz 7 zebrań z Mieszkań-
cami.

Na zebraniach Zarządu opiniowali-
śmy projekty uchwał oraz podejmowali-
śmy dyskusje w sprawach dotyczących
naszej miejscowości:
• uaktualnienia harmonogramu budo-
wy ulic i chodników na lata 2012-2014;
• przystąpienia do VI zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy
Sokołów Młp.;
• podziału środków z funduszu prze-
znaczonego dla Rady Samorządowej;
• nadania nazw ulic na nowych po-
wstałych osiedlach;
• sprzedaży działek;
• stworzenia strony internetowej Zarzą-
du Rady Samorządowej Mieszkańców
Sokołowa Młp.
• dyżurów Zarządu Rady Samorządo-

wej Mieszkańców Sokołowa Młp.
• sprawy inwestycyjne na terenie mia-
sta;
• sprawa energii odnawialnej, energii
wiatrowej;
• sprawa bezpieczeństwa na terenie
miasta Sokołów Młp.;
• sprawa budowy obwodnicy na tere-
nie miasta Sokołów Młp., drogi S19;
• sprawa organizacji blokad drogi kra-
jowej Nr 19

Tematyka na zebraniach z mieszkań-
cami była następująca:
• sprawy inwestycyjne na terenie mia-
sta;
• opinie mieszkańców w sprawie
sprzedaży działek;
• sprawa bezpieczeństwa na terenie
miasta Sokołów Młp.;
• informacja o realizacji inwestycji;
• informacja o odpadach komunal-
nych;
• podział środków z funduszu prze-

znaczonego dla Rady Samorządowej;
• sprawa energii odnawialnej, energii
wiatrowej;
• sprawa budowy obwodnicy na tere-
nie miasta Sokołów Młp., drogi S19;
• wybory do Zarządu Rady Samorzą-
dowej Mieszkańców Sokołowa Młp.
• sprawy różne i wolne wnioski.

Na początku naszej kadencji zorga-
nizowaliśmy dyżury, na które mogły
przyjść mieszkańcy naszego miasta ze
swoimi propozycjami i problemami zwią-
zanymi z życiem w naszym miasteczku.

Byliśmy współorganizatorami trzech
blokad drogi krajowej nr 19 w naszym
mieście odnośnie szybkiej budowy dro-
gi S-19.

Skierowaliśmy również Apel z 1436
podpisami mieszkańców do:
• Premiera RP Donalda Tuska
• Marszałka Sejmu Grzegorza Sche-
tyny
• Marszałka Senatu Bogdana Boruse-
wicza

Dla pożyczkodawców, czyli m.in.
Niemiec, euro jest walutą zbyt słabą. Po
drugiej stronie znajdują się kraje połu-
dniowe, dla których euro jest za silne.
Wprowadzenie wspólnej waluty w tych
państwach spowodowało utratę konku-
rencyjności – podczas gdy napływ kapi-
tału prowokował wzrost płac przy jed-
noczesnym braku wzrostu produktywno-
ści w państwach południowych, kraje
bogate ograniczały wzrost płac. Niska
produktywność i mała konkurencyjność
w takich krajach jak Grecja, Hiszpania
czy Włochy przyczyniała się do wzrostu
zadłużenia, a tym samym do obecnego
kryzysu.

Skąd wzięło się zadłużenie? Połu-
dniowe kraje charakteryzujące się niską
produktywnością dążyły do zbalansowa-
nia tych różnic. W unii walutowej nie ma

możliwości przeprowadzenia dewalu-
acji zewnętrznej (tzn. obniżenia kursu
własnej waluty względem innych walut)
w związku z czym zastosowały we-
wnętrzną dewaluację, a co za tym idzie
obniżkę płac, świadczeń, redukcję wy-
datków czy wzrost opodatkowania.
W rezultacie przyczyniło się to do duże-
go spadku PKB oraz wzrostu bezrobo-
cia. Inne alternatywy jak unia fiskalna,
quantitive easing czy Plan Marshalla nie
miały zastosowania w tym przypadku,
ponieważ problemem był tutaj wspólny
kurs walutowy dla wszystkich członków
strefy. Głęboki i trwały kryzys trwa do dnia
dzisiejszego, a jego konsekwencje od-
czuwają nie tylko kraje należące do stre-
fy euro, ale także te spoza strefy.

Obecnie coraz więcej decyzji zwią-
zanych z unią monetarną podejmowa-

Cienie i blaski strefy euro

W obliczu obecnego kryzysu ekonomiści w sposób
szczególny zadają sobie pytanie czy gdyby strefa euro
nie istniała kryzysu można byłoby uniknąć. Kurs walu-
towy euro nie jest dostosowywany do sytuacji gospo-
darek poszczególnych państw należących do eurostre-
fy, co prowadzi do pogłębiania różnic pomiędzy nimi.

nych jest na szczeblu unijnym. Wiąże
się to z coraz większym naruszaniem
kryterium subsydiarności oraz suweren-
ności poszczególnych członków strefy
euro. Powoduje wzrost frustracji i dodat-
kowo pogłębia podział pomiędzy kraja-
mi bogatymi i biednymi.

Również Polska odczuwa skutki kry-
zysu strefy euro. Popyt krajów należą-
cych do eurostrefy zmalał, przez co przy-
czynił się do spadku polskiego ekspor-
tu oraz wzrostu bezrobocia. Wspomnia-
na wcześniej centralizacja decyzji oraz
idea oddzielnego budżetu strefy euro
może osłabić pozycję Polski. Przystą-
pienie zaś Polski do strefy euro grozi
poważnym ryzykiem powtórzenia sytu-
acji krajów południowych.

Stanisław Ożóg
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Sprawozdanie Zarządu Rady Samorządowej
Mieszkańców Sokołowa Młp.

Kadencja od 16 stycznia 2011 r. do 8 lutego 2015 r.
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• Ministra Infrastruktury Cezarego
Grabarczyka
• Ministra Finansów Jana Vincentego-
Rostowskiego
• Wojewody Podkarpackiego Małgo-
rzaty Chomycz
• Marszałka Województwa Podkar-
packiego Mirosława Karapyty
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad
z następującymi prośbami:
• kontynuacji budowy odcinka drogi
ekspresowej S19 Stobierna-Kraśnik
poprzez wprowadzenie jej do Progra-
mu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015,
• remontu drogi Nr 19 przez miasto
Sokołów Młp., w tym budowy chodników
w granicach miasta,
• poprawy bezpieczeństwa poprzez
budowę sygnalizacji świetlnej na dwóch
skrzyżowaniach:

� skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej
– Rynek – Wojska Polskiego,
� skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej –
Partyzantów – Tysiąclecia.
Dzięki temu działaniu została wyre-

montowana droga krajowa Nr 19 przez
nasze miasteczko aż do Stobiernej oraz
rozpoczęła się budowa drogi S19. Pla-
nowane jest jej oddanie na rok 2017.

Skierowaliśmy petycję do Starosty
Rzeszowskiego w sprawie utrzymania
ambulatorium opieki całodobowej dzia-
łającego od 01.03.2011 r. przy Przychod-
ni Rejonowej w Sokołowie Młp.

Dzięki temu działaniu ambulatorium
opieki całodobowej pozostało w naszej
miejscowości.

Przewodniczący Zarządu brał udział
w konsultacjach społecznych w sprawie
budowy elektrowni wiatrowych na tere-
nie miasta.

Wynik tych konsultacji był następu-
jący:
• ZA – 64 osoby,
• PRZECIW – 795 osób,
• NIEWAŻNYCH – 2 głosy.

Dzięki środkom przeznaczonym dla
Rady Samorządowej Mieszkańców So-
kołowa Młp., został zmodernizowany
Ogródek Jordanowski przy ul. Bocznej
oraz doposażony w karuzele plac za-
baw przy Publicznym Przedszkolu, oraz
Ogródku Jordanowskim przy ul. Rynek.
Dowieszone zostały lampy uliczne
w najbardziej potrzebnych miejscach
(ul. Grunwaldzka w końcu doczekała się
oświetlenia). Zorganizowaliśmy przy
współpracy Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokoło-
wie Młp. 4 imprezy dla rodzin z naszej
miejscowości. Imprezy odbywały się na
obiektach sportowych przy ul. Lubelskiej
w Sokołowie Młp. Organizatorami byli
Zarząd Rady Samorządowej Mieszkań-
ców Sokołowa Młp., Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w So-
kołowie oraz Burmistrz Gminy i Miasta.

Najważniejszymi gośćmi wspólnej
zabawy były Rodziny ze swoimi pocie-
chami. Dzieci i rodzice mogli aktywnie
spędzić swój wolny czas. W tym celu
w ramach skromnych środków zostały
przygotowane liczne atrakcje takie jak:
• akrobacje rowerowe przygotowane
przez pana Krystiana Herbę z Rzeszo-
wa;
• gry i zabawy przygotowane przez
Studio Fama z Dębicy;
• cyrk z Kielc;
• zabawy sportowe prowadzone przez
doświadczonych nauczycieli wychowa-
nia fizycznego;
• spartakiada dla dzieci i dorosłych;
• konkurs plastyczny dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowany przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Małopolski
• pierwszy turniej piłki plażowej pod
okiem naszych bezstronnych sędziów;
• program artystyczny dla dzieci zor-
ganizowany został przez Pracownię
Warsztatów Edukacyjnych „FIGARO”;
• pierwszy pokaz laserowy w naszej
miejscowości;
• zabawa na dmuchanych zabawkach
firmy „Styrobud”;
• koncert zespołu Tymczasowi z Gór-
na;
• gwiazda wieczoru grupa BAHAMAS
– przeboje lata;
• gwiazda wieczoru grupa DRACONIA
– taniec z ogniem;
• gwiazda wieczoru grupa BLUFF –
zabawa taneczna;
• gwiazdą wieczoru był występ zespo-
łu FORTEX.

Osobom, które przyczyniły się do
zorganizowania Pikników Rodzinnych,
serdecznie dziękuję.

Od początku naszej działalności
skierowaliśmy pisma do następujących
osób i instytucji:
• 45 pism do Burmistrza Urzędu Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożo-
ga,
• 3 pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad odział w Rzeszo-
wie,
• 2 pisma do Rzeszowskich Zakładów
Energetycznych S.A. oddział w Leżaj-
sku,
• 1 pismo do Rzeszowskich Zakładów
Energetycznych S.A. oddział w Sokoło-
wie Młp.,
• 1 pismo do Starosty Powiatu Rze-
szowskiego Józefa Jodłowskiego,
• 1 pismo do przewodniczącego Rady
Miejskiej Andrzeja Pasierba,
• po 1 piśmie (Apel mieszkańców) do:
Premiera RP Donalda Tuska, Marszałka
Sejmu Grzegorza Schetyny, Marszałka
Senatu Bogdana Borusewicza, Ministra
Infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
Ministra Finansów Jana Vincentego-Ro-
stowskiego, Wojewody Podkarpackiego

Małgorzaty Chomycz, Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego Mirosława
Karapyty.

Powstała strona internetowa prowa-
dzona przez pana Karola Chorzępę, na
której była i mam nadzieję, że w przy-
szłości będzie przedstawiana praca Za-
rządu Rady Samorządowej Mieszkań-
ców Sokołowa Młp. (www.zrsoko-
lowmlp.1k.pl)

Członkowie Zarządu uczestniczyli
w uroczystościach patriotyczno-religij-
nych, reprezentując na nich społecz-
ność Sokołowa Młp. Przewodniczący
zarządu brał aktywny udział w sesjach
Rady Miejskiej Sokołowa Młp.

Na koniec dziękuję:
1. Szanownym mieszkańcom za udział
w zebraniach, protestach, konsultacjach,
piknikach rodzinnych oraz za cenne
uwagi;
2. Ks. Janowi Prucnalowi – proboszczo-
wi naszej parafii, za bezinteresowne in-
formowanie mieszkańców o zebraniach,
piknikach i protestach;
3. Burmistrzowi panu Andrzejowi Ożo-
gowi za uczestnictwo w zebraniach Za-
rządu i zebraniu mieszkańców;
4. Radnym Rady Miejskiej za uczest-
nictwo w posiedzeniach w zebraniu Za-
rządu i zebraniach Mieszkańców;
5. Panu kierownikowi dr. Bartoszowi
Walickiemu i byłej dyrektorce Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II Grażynie Majce
oraz dyrektorowi panu Jackowi Piekieł-
kowi za użyczenie lokalów na zebrania;
6. Dziękuję wszystkim osobom, które
pomogły zorganizować Pikniki Rodzinne;
7. Dziękuję członkom Zarządu Rady
Samorządowej Mieszkańców Sokołowa
Młp za pracę przez te 4 lata.

Dziękuję wszystkim i przepraszam za
ewentualne niedociągnięcia w czasie
pracy Zarządu Rady Samorządowej
Mieszkańców Sokołowa Młp.

Przewodniczący ZRSM P. Rusin

Skład osób Zarządu
Rady Samorządowej

Mieszkańców
Sokołowa Młp.

– kadencja 2015/2018:

Paweł Rusin – przewodniczący
Piotr Przybyło – zastępca przewodniczą-
cego
Karol Chorzępa – sekretarz
Jadwiga Nowak – skarbnik
Czesław Piersiak – członek
Jerzy Sumiński – członek
Józef Krudysz – członek
Stanisław Płoszaj – członek
Stefan Olechowski – członek
Witold Pasierb – członek
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Kazimierz Smolak

Ponowoczesnoœæ

W obecnych czasach obserwuje się
niepokojące zjawisko, jakim jest kryzys
wychowania, którego oznaki widoczne
są zwłaszcza u młodych ludzi, a obja-
wiają się sięganiem po alkohol, narko-
tyki i wzrostem przestępczości. W wy-
niku tego następuje wzrost prób samo-
bójczych, popadanie w rozpacz albo
zupełne zobojętnienie na własny los.
Dzieje się to za sprawą ideologii zwa-
nej ponowoczesnością. Odwołuje się
ona w pewnym sensie do grzechu pier-
worodnego, gdzie ludzie sami sobie
mieli poradzić i odróżnić dobro od zła.
Sam człowiek jedynie potrafi pomie-
szać dobro ze złem.

Ponowoczesność opiera się na za-
łożeniu, że nie istnieje podział na dobro
i zło, i w związku z tym należy tolerować
wszelkie zachowania człowieka. Podpo-
wiada zatem człowiekowi fałszywą dro-
gę do szczęścia. Naszym dzieciom,
młodszym i starszym, w dominującej dziś
kulturze bezmyślności, naiwności i ego-
izmu, takich stawia się za wzór, którzy
sami żyć nie potrafią. Proponuje się im
błędne filozofie życia, fałszywe kryteria
dojrzałości, które w dalszej konsekwen-
cji prowadzą do cywilizacji śmierci,
a w miejsce odpowiedniego wychowa-
nia oferuje demoralizację. Chrześcijań-
stwo jest tym fundamentem, które uczy
krytycznie myśleć i dojrzale kochać, bro-
niąc człowieka przed nim samym oraz
cynicznymi ideologiami. Chrześcijańscy
wychowawcy powinni nie tylko dema-
skować istniejące zagrożenia, ale też
stworzyć system wychowania, który uj-

muje rzeczywistość człowieka w sposób
realistyczny i całościowy, proponujący
swym wychowankom dojrzałe wzorce
i realistyczne ideały.

Dziś niepokojące jest to, że współ-
czesny człowiek coraz lepiej rozumie
świat wokół siebie, a jednocześnie co-
raz mniej rozumie siebie i swą własną
tajemnicę. Np. patrzenie i rozumienie
szczęścia. Typowy dla marksizmu mit
szczęścia kolektywistycznego zastąpio-
ny został równie groźnym mitem szczę-
ścia indywidualistycznego, opartego na
doraźnej przyjemności, egoizmie i na-
iwnie rozumianej wolności. W prawie
wszystkich naukach związanych z wy-
chowaniem obecnie promuje się zawę-
żone spojrzenie na człowieka. Kreuje
się nierealny jego obraz – jako istoty,
która składa się głównie jedynie z ciała,
która do osiągnięcia dojrzałości nie po-
trzebuje ani Boga, ani wychowania, ani
wewnętrznej dyscypliny i czujności. Bez-
krytyczne przyjmowaniu mitu o samore-
alizacji, o prawach bez obowiązków,
obowiązków wolności bez odpowie-
dzialności czy o wychowaniu bez stre-
sów to skrajnie naiwny i nierzeczywisty
obraz człowieka przedstawiany przez
dzisiejsze nauki wychowawcze. Brak
prawdy o człowieku jest zaznaczony
w dzisiejszych nurtach kultury. Coraz wię-
cej osób ulega oczarowaniu wizją czło-
wieka samowystarczalnego, który skupia
się na samym sobie i sam dla siebie jest
ostatecznym punktem odniesienia. Za
przejaw zacofania uznaje się mówienie
o prawdzie obiektywnej zamiast wyrazu
dojrzałości i poczucia realizmu.

Coraz więcej ludzi drastycznie zani-
ża swoje aspiracje, kierując się wypa-
trzonymi wartościami, co jest moim zda-
niem przeciwieństwem tego, do czego
człowiek powinien dążyć w swoim życiu.
Takie naiwne ubóstwianie, szczególnie
młodego człowieka, prowadzi do absur-
dalnego wniosku, że każdy sposób
życia, na jaki może zdecydować się czło-
wiek, jest tak samo dobry. Wykorzystuje
się demokrację jako temat, który abso-
lutyzuje i wykorzystuje w sposób szcze-
gólny, nie patrząc na żadne wartości,
które muszą stać ponad demokracją.
Przy pomocy demokracji sankcjonuje się
nawet najbardziej nieludzkie i okrutne
prawa, takie jak zabijanie własnych dzie-
ci (aborcja) czy własnych rodziców (eu-
tanazja).

W wyniku oderwanej od rzeczywisto-
ści ideologii, wizja człowieka w dzisiej-
szej cywilizacji staje się coraz bardziej
rozczarowująca. Przestępczość i korup-
cja rośnie na coraz większą, niespoty-
kaną skalę. Brakuje ludzi sumienia.
W życiu społecznym dominuje cynizm,
manipulacja, egoizm rządzących, domi-
nacja silniejszych nad słabszymi. Nastę-
puje niezdolność do prawego myślenia,

lęk przed prawdą, co w konsekwencji
prowadzi do demoralizacji w społeczeń-
stwie, ekonomii, polityce i procesie wy-
chowania młodego pokolenia. Toleran-
cja rozumiana jako zakaz odróżnienia
dobra od zła, jak również cyniczna „po-
prawność polityczna”, która aprobuje
wszelką formę zła, jak również wyśmie-
wa i zwalcza dobro – staje się obecnie
okrutnym znakiem naszych czasów.

Nowa ewangelizacja to odkrywanie
tych gorzkich prawd, czyli przyprowa-
dzenie współczesnego człowieka po-
nownie do Chrystusa. Jest to obecnie
trudne zadanie, zwłaszcza w odniesie-
niu do młodego pokolenia. Wielu mło-
dych krąży bez zatrzymania się na po-
ziomie geograficznym, kulturowym, re-
ligijnym. Jawią się zgubieni wśród wiel-
kiej ilości zróżnicowanej informacji.
U młodych, inteligentnych, uzdolnio-
nych, spotkanie z nimi budzi przeogrom-
ny smutek, gdyż dostrzega się zgaszoną
wolę życia, brak wiary w cokolwiek, nie-
chęć dążenia do wielkich celów. Brak
nadziei w życie, które może stać się lep-
sze dzięki im wysiłkom. Ich aspiracje
życiowe zostały spłaszczone do mini-
malnych poziomów.

W Polsce rozpowszechnione jest zja-
wisko lekceważenia pracy, czy to na
posadach państwowych czy w innych
sektorach. Demoralizacja pracy dotknęła
szczególnie młodzież, która oduczyła
się rzetelności i uczciwości, widząc już
w szkole, że niesolidna nauka, nierze-
telna praca, ale cwaniactwo, „plecy”,
spryt decydowały o wynikach. Współ-
czesna kultura kładzie ogromny nacisk
na sukces materialny. Media dostar-
czają mnóstwo przykładów wielkich
majątków zdobytych w krótkim czasie
przy pozornie niewielkim nakładzie pra-
cy. Jednak marzenia o szybkim sukce-
sie finansowym zazwyczaj nie są wiele
warte.

Choć żyjemy w zawrotnym tempie
i wciąż musimy nabywać wiele umiejęt-
ności, nie wolno nam tracić z oczu kla-
sycznych składników udanego życia,
takich jak dobro, upór, poświęcenie i cięż-
ka praca. Żyjemy w czasach efektywno-
ści i opłacalności. Ludzie pytają się: do
czego to służy, jak to działa, jak szybko
się to uda, co to da? Żyjemy pod presją.
Jesteśmy przemęczeni. Liczymy. Muszą
być z tego pieniądze. Ludzie żyją coraz
dłużej, ale nie coraz radośniej. Wciąż
myślą, że szczęściem człowieka jest:
dużo mieć, móc sobie na wiele pozwo-
lić, mieć zapewniony dobry byt, długo
żyć.

Broń się. Nie jesteś maszyną. Jesteś
czymś więcej niż funkcją, stanowiskiem,
zadaniem, pracą. Jesteś przede wszyst-
kim człowiekiem, który ma żyć, śmiać
się, kochać. I to przede wszystkim po-
winno liczyć się na świecie.
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Figura œw. Józefa
Rzemieœlnika

19 października 2014 roku w koście-
le akademickim p.w. św. Jadwigi Królo-
wej w Rzeszowie, uroczyście poświę-
cono kaplicę Matki Bożej Pompejańskiej
oraz figurę św. Józefa Rzemieślnika.
Podczas tej uroczystości wprowadzono
znak relikwii bł. Bartola Longo, założy-
ciela słynnego sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej w Pompejach oraz twórcy
nowenny pompejańskiej. Relikwie te,
pierwsze w diecezji rzeszowskiej, ofia-
rował jako dar bp Jan Wątroba. Poniżej
obrazu umieszczono wysoką na 2,5 m
figurę św. Józefa Rzemieślnika, wyko-
naną z drewna przez Marka Romanow-
skiego – rzeźbiarza pochodzącego
z okolic Opola Lubelskiego.

Brałem udział w tej uroczystości jako
Rycerz Kolumba. Gdy patrzyłem na fi-
gurę św. Józefa Rzemieślnika, przyszły
mi na myśl słowa, które kiedyś wynoto-
wałem z książki opisującej świętą rodzi-
nę, zwłaszcza o świętym Józefie i Marii.
W tej publikacji święty Józef był przed-
stawiany jako wzór mężczyzny i ojca. Po
analizie notatek z tej książki 10 z nich
przytaczam, w większości takie, które
uznałem za najbardziej trafne i ciągle
aktualne:
1. Życie człowieka mierzy się nie ilo-
ścią lat, ale intensywnością miłości, do

częściej głównym odpowiedzialnym
za zabicie dziecka jest właśnie ojciec,
a nie matka. To on najczęściej przy
„niechcianej ciąży” wycofuje zarówno
swą miłość do kobiety, jak i swą mi-
łość do dziecka, któremu przekazał
życie.
9. Dla świętego Józefa było oczywiste,
że im dojrzalsza i większa jest miłość
mężczyzny do żony i dziecka, tym on
sam bardziej pragnie pozostać w cie-
niu, ukryciu, na drugim planie. Podob-
nie roztropny żołnierz pozostaje w ukry-
ciu, by tym skuteczniej strzec powierzo-
nego sobie odcinka granicy czy frontu.
Im bardziej ktoś kocha, tym dyskretniej
troszczy się o kochane przez siebie
osoby.
10.Świętość przejawia się nie w dobro-
tliwej naiwności, w tolerowaniu zła,
w cierpiętnictwie czy nastawianiu dru-
giego policzka, ale w odważnym stawia-
niu się Bożą, najpiękniejszą wersją sa-
mego siebie, w dorastaniu do Bożej mą-
drości i do miłości.

Czy tacy mężczyźni w ogóle istnieją?
Podaję więc jedno imię: to imię męż-
czyzny, który na liście niezwykłych męż-
czyzn jest tuż za świętym Józefem. To
Jan Paweł II. On kochał wyjątkowo moc-
no i wiernie, prowadząc nas na głębię.
On okazał się ojcem i świętym. On bu-
dował cywilizację miłości i życia, a za-
tem cywilizację opartą na tych warto-
ściach, którym święty Józef służył z he-
roicznym oddaniem.

jakiej on jest zdolny.
2. Postawę innych ludzi oceniamy we-
dług stopnia naszej własnej dojrzałości
oraz na podstawie naszego własnego
zachowania.
3. Żadne dziecko nie może samo do
siebie powiedzieć słów, których najbar-
dziej potrzebuje, które najbardziej chce
usłyszeć – słów prawdy, a zwłaszcza
słów miłości. Musi usłyszeć je od tych,
którzy je kochają. Potrzebuje takich ro-
dziców, którzy potrafią jednocześnie
kochać, i wymagać, i wspierać, i mobili-
zować do pracy nad sobą.
4. Powierzenie dziecka opiece Bożej,
przyprowadzenie go do Boga, pragnie-
nie, aby go Bóg adoptował – to szczyt
miłości i mądrości rodziców w każdych
czasach.
5. Dorosłe dziecko ma prawo opuścić
ojca i matkę i związać się z współmał-
żonkiem, albo pójść za Chrystusem
(ksiądz, zakonnik). Zadaniem rodziców
jest pomaganie dziecku w dorastaniu do
dojrzałości i do podjęcia takiej decyzji,
a nie utrudnianie mu tego.
6. Nawet najbardziej szlachetne dziec-
ko potrzebuje czytelnych wzorców po-
stępowania i wielkich ideałów.
7. Rodzicom nie wolno traktować swe-
go dziecka jako narzędzia do zaspoka-
jania własnych celów i aspiracji.
8. Podstawowym kryterium dojrzało-
ści mężczyzny jest mądra i ofiarna mi-
łość ojcowska, a nie ojcostwo fizycz-
ne. Doświadczenie potwierdza, że naj-

Przeglądając przed laty archiwum
szkolne w Trzebusce, w celu odtworze-
nia listy nauczycieli pracujących w tej
wsi począwszy od 1902 r., natrafiłem
m.in. na teczkę z napisem „Kursy wie-
czorowe”. Można w niej znaleźć garść
dokumentów dotyczących kursu, zorga-
nizowanego tuż po zakończeniu II woj-
ny światowej. Niezwykle cenne wydają
się być dla mnie życiorysy, pisane ręką
ludzi, którzy na kursy wieczorowe się
zgłaszali. W sumie jest ich 27. Na wy-
blakłych kartach możemy się zapoznać
z dotychczasowym ich życiem, potrak-
towanym oczywiście wybiórczo przez
nich samych, ale przez to jak się zdaje
jak najbardziej wiarygodnych i opatrzo-
nych ich własnoręcznym podpisem. Kur-
sy miały przede wszystkim uzupełnić ich
wykształcenie, które po okresie między-
wojnia nadal w wielu przypadkach po-
zostawiało wiele do życzenia. Życiory-
sy sprzed 70 lat, są typowe dla czasów
w których przyszło tym ludziom żyć; czę-

sto wpisane w tragiczne wydarzenia
dwóch wojen światowych i ich konse-
kwencji. Warto więc nad nimi się pochy-
lić, by lepiej zrozumieć tamte czasy
i poznać ludzi, których już między nami
nie ma.

Kilka lat temu udałem się z nimi do
Ludwika Ożoga z Trzebuski, przekazu-
jąc mu kopię życiorysu jego ojca – Igna-
cego, którą z wdzięcznością przyjął;
w zamian wioskowy nestor, do wielu
z zachowanych w życiorysach postaci
dorzucił garść informacji, co dało możli-
wość lepiej je poznać. Poniżej zapre-
zentowany zostanie pierwszy z nich,
przepisany dosłownie wg oryginału.
Z wdzięczności i szacunku, za dziele-
nie się przez lata swą wiedzą dla nie-
dawno zmarłego Ludwika, jako pierw-
szy przedstawiam życiorys jego ojca.

„Życiorys.
Urodziłem się dn. 5 lipca 1883 r.

w Trzebusce, pow. Kolbuszowa, woj.

Rzeszów. Rodzice moi, ś.p. Jakób i Ma-
ria z Grygarów, posyłali mnie do szkoły
w Nienadówce przez trzy lata. W roku
1892 zacząłem uczęszczać do szkoły
w Sokołowie, gdzie po trzech latach
ukończyłem klasę VI-tą. Dalej nie mo-
głem uczyć się, ponieważ matka moja
umarła i jako najstarszy z dzieci, musia-
łem pomagać ojcu w pracy na roli. Gdy
ukończyłem 21 lat, zostałem powołany
do wojska, służyłem w wojsku trzy lata,
potem powróciłem do domu. W r. 1909
wyjechałem do Ameryki, gdzie pracowa-
łem trzy lata. W r. 1914 powróciłem
z Ameryki i zacząłem pracować na wła-
snej roli. Ale już w sierpniu wybuchła
wojna i powołano mnie do wojska. By-
łem na froncie pod Lublinem, Radom-
skiem i Sandomierzem, a później w Kar-
patach, gdzie dostałem się do niewoli
rosyjskiej i zostałem wywieziony na Sy-
berię, na roboty. Tam pracowałem sześć
lat. W r. 1921 powróciłem do Trzebuski
i zacząłem pracować na roli. Przez kilka
lat byłem sekretarzem w Kółku Rolni-
czym. Obecnie, od 15. I. 45 jestem
uczniem Szkoły Wieczorowej Dokształ-
cającej dla Dorosłych w Trzebusce.

Ożóg Ignacy
Trzebuska, dn. 12 V 1945 r.”

Wyblakłe życiorysy z Trzebuski (cz. 1)

Ignacy Ożóg
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Życiorys niezwykły, ale wówczas ta-
kie się zdarzały. Ignacy jak na młodego
chłopca na wsi galicyjskiej przełomu XIX
i XX wieku ukończył sporo, bo aż trzy kla-
sy szkoły powszechnej. Tego mu było
jednak mało i zdolne dziecko rodzice
posłali dla dalszej edukacji do Sokoło-
wa, gdzie skończył po kolejnych trzech
latach klasę VI. To rzadkie wówczas po-
święcenie, zwłaszcza ze strony rodziców.
Przeważało wówczas ciągle na wsi prze-
świadczenie, że dziecko tu urodzone
powinno garnąć się do pracy na roli,
a nie zawracać sobie głowę szkołą, któ-
ra przecież nie nakarmi. Zapewne by wy-
kształcić do tego stopnia Ignacego, jego
rodzice musieli niejednokrotnie mocno
zacisnąć pasa, bo bieda galicyjska była
wszechobecna. Śmierć matki zmusiła
Ignacego do porzucenia szkoły i zajęcia
się rodzinnym gospodarstwem. Później
nadszedł czas odbycia służby wojskowej,
a po jej ukończeniu, młody mężczyzna
podjął decyzję wyjazdu za „wielką wodę”
do Ameryki, dzieląc losy wielu ówcze-
snych mieszkańców Sokołowszczyzny.
Ledwie stamtąd wrócił, wybuchła „wiel-
ka wojna”, która zaciągnęła Ignacego
w szeregach armii austro-węgierskiej na
szlaki bitewne w różnych zakątkach Ga-
licji. Ponieważ losy wojny były przewrot-
ne jak jego dotychczasowy życiorys,
znów nadszedł gorszy czas – dostał się
do niewoli rosyjskiej, przebywając na
Syberii aż 6 lat. Z tego okresu pozostało
w pamiątkach po Ignacym zdjęcie grupy
żołnierzy w mundurach austrowęgier-
skich, wśród których zapewne znajduje
się i podobizna Ignacego. Po latach, Lu-
dwik nie potrafił określić już który z nich
to ojciec, także na skutek pogarszające-
go się wzroku. Niełatwo było wrócić do
odrodzonej Polski w sytuacji wojny świa-
towej a potem przewrotu bolszewickie-
go i wojny domowej w Rosji. Ostatecznie
Ignacy wrócił do domu dopiero po szczę-
śliwym zakończeniu wojny polsko-bol-
szewickiej w 1921r. Z czasów niewoli
pozostała utrzymało się uczucie przyjaź-
ni do współwięźnia Austriaka, który przy-
słał Ignacemu na pamiątkę zdjęcie i krót-
ki list. Z powodu nieznajomości jęz. nie-
mieckiego, trudno było na niego odpisać
i kontakt zanikł. Wróciwszy do rodzinnej
wsi, wkrótce później IgnacyOżóg założył
rodzinę w Trzebusce, trudniąc się pracą
na roli i dorabiając w tzw. „Kółku Rolni-
czym” – a konkretniej w sklepie Koope-
ratywy wiejskiej w Trzebusce. Przez kil-
ka lat Ignacy był nie tylko cenionym su-
biektem ale i działaczem oświatowym,
angażując się w prace Rady szkolnej
miejscowej w tejże wsi. Nadeszła ciężka
II wojna światowa, którą udało się prze-
trwać. I tuż po jej zakończeniu Ignacy
zapragnął podjąć się dalszego kształce-
nia. Był najstarszym z kursantów – miał
bagatela prawie 62 lata. Trudno dziś

stwierdzić, co skłoniło Ignacego do ta-
kiej decyzji. Pytany o to jego syn Ludwik
– nie potrafił jednoznacznie odpowie-
dzieć. Myślę jednak, że fascynacja
nauką, mogła tu być kluczową moty-
wacją. Podobną fascynację wiedzą
i książkami, można było wyczuć i u Lu-
dwika... Czy jednak krótki kurs wieczoro-
wy mógł tę wiedzę pogłębić? Zapewne
niewiele, ale jednak. Sam Ignacy w krót-
kim wypracowaniu pisanym na ocenę
podczas kursu, określił swą motywację
następująco:

„Co mnie skłoniło do tego, że się za-
pisałem do Szkoły Wieczorowej. Gdy tyl-
ko usłyszałem od p. kierownika tutejszej
szkoły w Trzebusce, że otrzymał zawia-
domienie od wyższych władz szkolnych,
by otworzyć Szkołę Wieczorową dopeł-
niającą dla dorosłych – tak mnie to wzru-
szyło, że pomimo mego już starszego
wieku, pragnąłem wziąć udział w tej na-
uce, aby się czegoś jeszcze więcej do-
wiedzieć, ponieważ wiele lat upłynęło jak
byłem jeszcze uczniem szkolnym, a gdy
naukę skończyłem, i zająłem się pracą
na roli i w różnych innych społecznych
instytucjach. Pomimo tego zawsze i wszę-
dzie myślałem i dążyłem do pogłębienia
wiedzy. Nauka i oświata – to wielki skarb
dla człowieka, dla społeczeństwa i Pań-
stwa.”

Ponadto na brudno Ignacy Ożóg
pisał:

„Czując radość i zadowolenie, że
Pan Bóg dał mi zdrowie i doczekałem
tych czasów, że mogłem uzupełnić wia-
domości z historii, geografii, naukę
o Polsce współczesnej, i w tak szybkim
tempie, bo dziś rok temu, cały naród Pol-
ski był w kajdanach niewoli i cierpiał nie-
dolę od okupanta Niemca.”

Radość z końca okupacji niemieckiej
na pewno była duża, nie mniej rodząca
się komunistyczna „Polska współczesna”
miała wkrótce przynieść Ignacemu wiele
zmartwień, m.in. w postaci długoletnie-
go więzienia dla jego syna Ludwika...

Warto nadmienić, że do przedkłada-
nego do Kierownictwa Szkoły w Trzebu-
sce podania (które szło dalej do Inspek-
toratu Szkolnego w Kolbuszowej) i życio-
rysu, dołączano także odpis metryki wy-
stawianej przez odpowiednią parafię,
ostatnie świadectwo uczęszczania do
danej klasy szkolnej, oraz świadectwo
moralności. To ostatnie wystawiane było
przez Gminną Radę Narodową w Soko-
łowie i podpisywane przez wójta.Brzmia-
ło ono następująco (cytat dokładny za
oryginałem):
„Sokołów, dnia 19. maja 1945
Zaświadczenie.

Zarząd Gminy Sokołów – wiesza-
swiad za niniejszem, ze obw. Ożog Igna-
cy s. Jakuba i Marii urodz. 5. VII. 1883
w Trzebusce a zamieszkały w Trzebusce
przez cały przeciąg swego zamieszka nia

w w/w gromadzie zachowywał się ca łko-
wiciewzórówó i nigdy nie dawał powodu
do jakichkolwiek zazalen.

Przez przeciąg okupacji i w tej chwili
jest lojalnym obywatelem Panstwa Pol-
skiego.

Niniejsze zaswia-dczenie wydaje się
Kierownictwu Szkoły w Trzebusce, celem
dopuszczenia petenta do końcowego
egzaminu szkoły powszechnej.”

Jak widać, tekst nie był wolny od błę-
dów. Poniżej następował podpis wójta
i odcisk urzędowej pieczęci Gminnej
Rady Narodowej w Sokołowie. Takie za-
świadczenia były wystawiane standardo-
wo – jak widać starano się tu odsiać ple-
wy od ziarna. Mieszkańcy, którzy mieli
problematyczną przeszłość okupacyjną
z zasady zmieniali miejsce zamieszka-
nia a często nawet nazwisko, co w wa-
runkach powojennych nie było wcale
rzadkim zjawiskiem. W przypadku Igna-
cego Ożoga takiej obawy oczywiście nie
było. Pojawił się jednak inny problem,
równie częsty w tamtym okresie. W cza-
sie II wojny światowej zaginęło jego
ostatnie świadectwo szkolne. W tym przy-
padku procedury dopuszczały napisanie
odpowiedniego – kolejnego zaświadcze-
nia; tym razem odręcznego. Oto jak ono
wyglądało:
„Zaświadczenie.

Zaświadczamy, że Ożóg Ignacy ur.
5. 7. 1883 w Trzebusce, powiat Kolbu-
szowa, województwo rzeszowskie, syn
ś. p. Jakóba i Marji (z Grygarów) uczęsz-
czał do Sokołowa do klasy szóstej.
Trzebuska 12. V. 45”

Tak brzmiące zaświadczenie, po-
twierdzili dwaj mieszkańcy Trzebuski
Nowak Wojciech i Bałamut Leon własny-
mi podpisami. Następnie stwierdzić ory-
ginalność podpisów musiał sołtys Trze-
buski Cisek, przy którym Nowak i Bała-
mut podpisali się ponownie (dodatkowej
powagi dodała tu pieczęć sołtysa groma-
dy Trzebuska). Dopiero wówczas Ignacy
Ożóg mógł udać się z takim zaświadcze-
niem do kierownika szkoły w Trzebusce
Zielezieckiego, który krótko stwierdził:

„Oswiadczono mi, że świadectwa
brak (akta szkolne zaginęły podczas dzia-
łań wojennych).”

Po czym następował podpis Mode-
sta Zielezieckiego oraz jego kierownicza
pieczęć.

Do powyżej przedstawionych doku-
mentów, dołączone były efekty pracy kur-
santów, w postaci krótkiego wypracowa-
nia i działań rachunkowych, które były
oceniane przez nauczycielkę Emilię
Frankowską.

c.d.n.

P.S. W następnym Kurierze, dodatkowo za-
mieszczone zostanie wspomnienie o zmar-
łym 7 stycznia 2015 r. Ludwiku Ożogu.

Piotr Ożóg
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Właśnie one: pragnienia i fantazje,
były motywem przewodnim konkursu
Marzenia się spełniają, który został ogło-
szony dnia 3 listopada ubiegłego roku
przez Oddział dla Dzieci sokołowskiej
Biblioteki Publicznej. Konkurs adreso-
wany był do dzieci i młodzieży zamiesz-
kującej teren miasta i gminy, bez ogra-
niczenia wiekowego. Cele, które mu
przyświecały to: pobudzenie twórczej
wyobraźni u dzieci i młodzieży, stworze-
nie młodemu pokoleniu możliwości
swobodnej wypowiedzi artystycznej
oraz włączenie się Biblioteki w gminną
ofertę kulturalną kierowaną do dzieci
i młodzieży.

Każdy chętny do wzięcia udziału
w konkursie mógł złożyć tylko jedną pra-
cę, własnego autorstwa do dnia 3 grud-
nia 2014 r. w siedzibie sokołowskiej bi-
blioteki lub w jednej z jej pięciu filii wiej-
skich. Prace konkursowe mogły mieć
formę: krótkiego wiersza (max. do 20
wersów) i wykonanej w dowolnej tech-
nice pracy plastycznej nieprzekraczają-
cej jednakże formatu A3. Tak jak w przy-
padku poprzednich konkursów nie moż-
na było składać prac zbiorowych. Ogó-
łem w konkursie udział wzięło 145 osób,
które złożyły odpowiednio: 136 prac pla-
stycznych i 9 prac literackich. Z poszcze-
gólnych miejscowości tych prac było z:
Górna (23), Nienadówki (47), Sokołowa
(33), Trzebosi (11), Trzebuski (17), Tu-
rzy (9) i Wólki Sokołowskiej (5).

Ocena konkursowych prac miała
miejsce dnia 12 grudnia 2014 r. w godz.
1600-1800 w bibliotecznym Od-
dziale dla Dzieci, a podjęło się
jej Jury w skład którego, na
równych prawach, weszły pa-
nie: Agnieszka Dudzik – na-
uczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sokołowie Małopolskim,
Małgorzata Kula – nauczyciel
nauczania zintegrowanego
w Zespole Szkół w Trzebosi,
a także członkini działającego
przy Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim Klu-
bu Twórców Sztuki „ART-de-
kor”, Halina Sitarz – nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej
w Zespole Szkół w Jeżowem

i Bożena Walicka – nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego w sokołowskim
Zespole Szkół. Komisja konkursowa po-
dzieliła prace plastyczne na cztery ka-
tegorie wiekowe: dzieci przedszkolne
z klasą „0” (prac tych było 30), dzieci
z kl. I-III (83 prace), dzieci z kl. IV-VI

(22 prace) oraz młodzież gimnazjalna
(10 prac). Prac literackich nie dzielono
na kategorie wiekowe z uwagi na to, że
wszyscy autorzy wierszy to uczniowie
z kl. IV-VI.

Jury jednomyślnie stwierdziło, iż kon-
kursowe prace prezentują odmienny
poziom artystyczny i w różnorodny spo-
sób odzwierciedlają marzenia ich twór-
ców. Kryteriami oceny była: zgodność

z tematyką konkursu oraz z założonymi
celami i formami pracy, wrażenie arty-
styczne, poprawność językowa (w przy-
padku prac literackich) i ogólna estety-
ka wykonania.

Członkowie Jury podczas swojej pra-
cy brali pod uwagę warunki regulaminu
konkursowego i kierowali się bezstron-
nością; byli przy tym staranni i wymaga-
jący. Jedną pracę komisja konkursowa
zdyskwalifikowała, gdyż nie spełniała
wymogu co do formatu. Po dokładnym
zapoznaniu się z pozostałymi pracami,
które skrupulatnie oceniono, Jury przy-
znało 14 nagród i 6 wyróżnień. Oto kon-
kursowi laureaci: w „kategorii praca
plastyczna – dzieci przedszkolne” –
I miejsce zajął Nikodem Cisek, lat 6 ,
a miejsce II – Krzysztof Piróg, także

sześciolatek (obaj z Przedszkola Samo-
rządowego w Górnie), na miejscu III zaś
uplasowała się Milena Nykiel, lat 3
z Sokołowa Małopolskiego. Wyróżnie-
nie w tej kategorii otrzymał ponadto Szy-
mon Hadała, lat 4 (Przedszkole Samo-
rządowe Nr 1 w Nienadówce).

W „kategorii praca plastyczna
– dzieci z kl. I-III” – I miejscem nagro-
dzono sokołowiankę Natalię Stafiej, lat
7 (kółko plastyczne przy MGOKSiR

w Sokołowie Małopolskim),
miejscem II – Julię Tasior,
kl. II, a miejscem III – Katarzy-
nę Wójcik, kl. III (obie ze SP
w ZS Nr 2 w Nienadówce). Wy-
różnienia w tejże kategorii
zdobyli: Oskar Ożóg, kl. II (SP
w ZS Nr 2 w Nienadówce),
Dominik Krasoń, kl. II (SP
w ZS w Górnie), Kinga Mar-
szał, kl. II (SP w ZS Nr 2 w Nie-
nadówce) i Julia Szeliga, kl. I
(SP w Wólce Sokołowskiej).

W „kategorii praca pla-
styczna – dzieci z kl. IV-VI” –
I miejsce przypadło Wiktorii
Sudoł, kl. IV (świetlica w Turzy),
miejsce II – Agnieszce Kwo-

O Gminnym Konkursie Literacko-Plastycznym

„Marzenia siê spe³niaj¹”
s³ów kilka
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Paulo Coelho
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lek, kl. IV (SP w ZS w Sokołowie Mało-
polskim), a wyróżniona została Magda-
lena Biernat, kl. V (SP w ZS Nr 1 w Nie-
nadówce).

W „kategorii praca plastyczna –
młodzież gimnazjalna” – I miejsce przy-

znano Kindze Baran, II miejsce – Klau-
dii Chorzępie (obie z kl. II PG w ZS
w Sokołowie Małopolskim), a miejsce
III – Jadwidze Hadale, kl. I (PG w ZS
Nr 1 w Nienadówce).

W „kategorii praca literacka” –
I miejscem uhonorowano Patrycję Wa-
licką, kl. VI, miejscem II – Angelikę Si-
dor, kl. V (obie ze SP w ZS w Trzebu-
sce), zaś miejscem III – Huberta Bełza,
kl. V (SP w ZS Nr 1 w Nienadówce).

Ogłoszenie wyników konkursu oraz
wręczenie nagród i dyplomów jego lau-
reatom odbyło się dnia 19 grudnia
o godz. 1530 w sali spotkań biblioteki
miejskiej. Słowa powitania skierował do
wszystkich obecnych kierownik biblio-
teki – dr Bartosz Walicki, po czym pani
Małgorzata Kula – jedna z dwu obec-
nych na uroczystości członkiń Jury od-
czytała protokół z prac komisji konkur-
sowej, a druga z jurorek – pani Bożena
Walicka, wręczyła nagrody książkowe
i okolicznościowe dyplomy, przygotowa-
ne na tę okazję przez pracownika biblio-
teki, Piotra Rafińskiego. Na koniec kie-
rownik bibliotecznego Oddziału dla Dzie-
ci – Donata Drozd złożyła gratulacje au-
torom zwycięskich prac, zaś obecne na

podsumowaniu konkursu przedstawi-
cielki Jury, nauczyciele oraz instruktor
plastyki z sokołowskiego Domu Kultury
otrzymali od niej pisemne podziękowa-
nia. Uroczystość zwieńczyło wykonanie
wspólnego zdjęcia, które będzie pa-

miątką po Gminnym Konkursie Literac-
ko-Plastycznym Marzenia się spełniają.

Żeby przekonać się, jak różne pra-
gnienia, od wyjazdu nad morze lub
w góry począwszy do lotu w kosmos koń-
cząc, mają dzieci, zarówno te młodsze,
jak i starsze, i w jaki sposób przedstawi-
ły je literacko bądź plastycznie, trzeba
było zobaczyć wystawę pokonkursową.

Została ona otwarta podczas rozstrzy-
gnięcia konkursu. W bibliotecznej sali
spotkań, na ośmiu tablicach, wyekspo-
nowano prace nagrodzone i wyróżnio-
ne, ale także te, które zakwalifikowano
na wystawę. Ekspozycję można było

oglądać do końca stycznia
2015 r.

Jako pomysłodawczynię
wszystkich dotychczasowych
tematów konkursowych i plebi-
scytowych cieszy mnie bardzo
fakt, iż pomimo naprawdę du-
żej oferty tego rodzaju przed-
sięwzięć kierowanych do dzie-
ci i młodzieży, zawsze znajdu-
je się sporo chętnych do wzię-
cia udziału w tych, ogłasza-
nych przez Oddział dla Dzieci
sokołowskiej biblioteki. Dlate-
go wyrazy podziękowania
chcę złożyć wszystkim nauczy-
cielom, tym razem były to same
panie, w liczbie 24, które przy-
łączyły się do konkursu. Repre-
zentowały one 10 szkół i 3

przedszkola z obszaru miasta i gminy,
których wychowankowie przygotowali
ogromną większość prac konkursowych.
Prac, pod którymi nie widniałoby nazwi-
sko nauczyciela jest, niestety, ciągle za
mało i stanowią one tylko sporadyczną
część ich ogólnej liczby.

Donata Drozd
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Tak właśnie kierownik Oddziału dla
Dzieci sokołowskiej Biblioteki Publicz-
nej nazwała cykl zajęć, jakie w jego ra-
mach przeprowadzi w bieżącym roku
szkolnym 2014/2015 we wszystkich gru-
pach miejscowego Przedszkola Samo-
rządowego.

Pierwsze trzy z nich miały miejsce
dnia 17 listopada 2014 r. Wzięło w nich
łącznie udział87 przedszkolaków z wy-
chowawczyniami. Lekcje te odbyte
w grupach: trzylatków, czterolatków i pię-
ciolatków poświęcone były bajkom i ba-
śniom, a także bajkowym postaciom.

Kolejne trzy spotkania z tego cyklu
przeprowadzone zostały dnia 26 stycz-
nia tego roku. To poniedziałkowe przed-
południe rozpoczynające ostatni tydzień
nauki przed feriami zimowymi, kierow-
nik działu dziecięcego spędziła w gro-
nie sześciolatków i pięciolatków, których
oddziały mieszczą się w budynku soko-
łowskiego Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II. Odbyła tam trzy lekcje biblioteczne.
Pierwszą z nich, którą nazwała „Czyta-
nie – siebie i świata poznawanie”, prze-
prowadziła w 16-osobowej klasie zerów-
kowiczów. Wiązała się ona tematycznie
z obcowaniem z książką w ogóle,
a zwłaszcza czytaniem, jak również
z rolą biblioteki w procesie czytelniczym.
Przedmiot tejże lekcji nie był dziełem
przypadku, bowiem zaproponowała go
opiekunka oddziału zerówkowego
– pani Bożena Walicka. Słowem wstępu
powiedziano uczniom, jakie korzyści
daje dziecku, najpierw czytanie na głos
przez kogoś, a później lektura samo-
dzielna. Podkreślono wagę biblioteki
jako instytucji promującej książkę i czy-
telnictwo. Wspomniano o kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
i jej celach. Następnie przedstawiono
bajki, których treść odpowiadała moty-

wowi przewodniemu lekcji. Były to: Fran-
klin i książka z biblioteki i Franklin czyta
kolegom autorstwa S. Jennings, które
to krótko dzieciom opowiedziano. Ostat-
nią z nich była, przeczytana ponadto na
głos, powiastka E. Stadtmüller Jak skrzat
Jagódka zakładał bibliotekę.

Po króciutkiej przerwie, dla złapania
oddechu, rozpoczęła się druga z lekcji,
także w grupie dzieci sześcioletnich pod
opieką pani Haliny Piekło. Wychowaw-
czyni dała prowadzącej zajęcia „wolną
rękę” w doborze tematyki spotkania,
a ta postanowiła, że będzie to „Chcę być

lubiany! czyli o kulturze współżycia
w grupie rówieśniczej”. Na początek
18-tu dzieciakom zaprezentowano dwie
pozycje książkowe: Jestem już przed-
szkolakiem É. Janikovszky i Znajomi
z zerówki M. Musierowicz. Obie one
w sposób przystępny dla kilkuletniego

odbiorcy ukazują różne zachowania
najmłodszych w relacjach z rówieśnika-
mi. Celem głębszego wejścia w temat
odczytano jedno z 7 opowiadań zatytu-
łowane Kurczak z książki Małgorzaty Mu-
sierowicz, po czym wywiązała się oży-
wiona wymiana zdań pomiędzy biblio-
tekarką a dziećmi. Zerówkowicze, któ-
rzy bardzo uważnie wysłuchali wybra-
nego rozdziału książki o perypetiach
zerówkowiczów właśnie, szybciutko
ustalili jakie zachowania są fair, a które
należy ganić i się im sprzeciwiać. Na
koniec, na wyraźną prośbę samych za-
interesowanych, streszczono 6 pozosta-
łych opowiadań o sześciolatkach z ze-
rówki.

Ostatnią, trzecią lekcję biblioteczną,
przeprowadzono w oddziale dzieci pię-
cioletnich, liczącym tego dnia 14 osób,
nad którymi pieczę sprawowała pani
Barbara Kuca. Wobec braku konkretnej
propozycji motywu przewodniego zajęć
ze strony wychowawczyni wybrano, tak
trochę na deser, lżejszy temat. Jego tytuł
„W Muminków się przenieśmy świat”
zapowiadał już, iż będzie to spotkanie
z tymi sympatycznymi stworkami. Ku
zdumieniu prowadzącej zajęcia okaza-
ło się, że dzieciaki nie znają nawet ich
głównych bohaterów. Nadrobiono więc
szybko te braki prezentując kolejno
7 książeczek, w których opisano przy-

gody zamieszkujących pewną fińską do-
linę stworzeń. Trzeba tu dodać, iż 6 spo-
śród nich to adaptacje oryginalnych po-
wieści pomysłodawczyni postaci i cyklu
książkowego o Muminkach – Tove Jans-
son. Są one, w przeciwieństwie do swo-
ich pierwowzorów, przystosowane dla

ZaprzyjaŸniam siê z ksi¹¿k¹ i bibliotek¹
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najmłodszych czytelników w warstwie ję-
zykowej i są bogato i kolorowo ilustro-
wane. Stworzył je, zarówno tekst jak
i rysunki, H. Sonesson. Przedstawiono
kolejno 6 z tych bajek, opowiadając, co
się w której wydarzyło. Na koniec prze-
czytano pięciolatkom 7 z nich pod tytu-
łem Muminek w lesie, słusznie spodzie-
wając się ich żywej reakcji, bowiem po-
jawia się w niej Buka, której tak strasz-
nie boją się Muminki.

W następne dwa tygodnie, po tym
swoistym szkolnym maratonie, zebrano
owoce włożonej weń pracy.

Z zaproszenia do odwiedzin biblio-
teki, które składa się za każdym razem
w trakcie odbywanych z najmłodszymi
zajęć, skorzystało bowiem 7 z nich. Stali
się oni nowymi czytelnikami oddziału
dziecięcego. Było wśród nich 3 sześcio-
latków i 4 młodszych dzieciaków.

Pojawiło się też dużo tych, którzy są
już co prawda czytelnikami, a teraz, po
raz pierwszy w tym roku, odwiedzili bi-
bliotekę, niejednokrotnie po dość dłu-
giej przerwie. Dwoje pięciolatków, któ-
rzy są stałymi bywalcami bibliotecznymi
przyszło specjalnie „po Muminki”, o któ-
rych opowiadali rodzicom w domach.
W zajęciach, które zaproponował na
czas zimowych ferii Oddział dla Dzieci,
a do wzięcia udziału, w których zapra-
szano podczas poniedziałkowych spo-
tkań w szkole, zostawiając ponadto pla-

kat reklamujący je, także większość
uczestników stanowiły dzieci sześciolet-
nie. Może i mała to rzecz, jednakowoż
piszącą te słowa, bardzo cieszy. Opła-
cało się bowiem wykonać długi spacer
z, jak zwykle, ciężką reklamówką wy-
pchaną książkami, do Zespołu Szkół.

To nieprawda, że dzisiejsze dzieci
książka nie interesuje. Jeśli zacznie się
je oswajać z nią jak najwcześniej, kie-
dy jeszcze nie zdążą zachłysnąć się
komputerem i innymi nowinkami tech-
nicznymi, to jest nadzieja, iż pozostaną
im wierne. Widać to zainteresowanie

zwłaszcza w czasie ferii i wakacji, kie-
dy to i starsi i młodsi mają więcej wol-
nego czasu. Młodsze dziecko samo do
biblioteki, niestety, nie przyjdzie. Dlate-
go: rodzice, dajcie swoim pociechom
szansę na polubienie książek. Przypro-
wadźcie je do biblioteki, załóżcie im
kartę i pozwólcie być czytelnikami. To
przecież nic nie kosztuje, a może dziec-
ku tak wiele dać.

Donata Drozd
kierownik oddziału dziecięcego

sokołowskiej Biblioteki Publicznej

W artykule tym chcę przybliżyć miesz-
kańcom Sokołowa i regionu postać za-
służonego dla miasta i miejscowej pa-
rafii o. dr Łucjana Łuszczki. Wojciech
(imię zakonne: Łucjan) Łuszczki urodził
się 28 marca 1910 r. w Sokołowie Mało-
polskim. Był synem Alojzego i Anny
z domu Wielgosz. Ukończył szkołę lu-
dową w Sokołowie Małopolskim, Kole-
gium Serafickie oo. Bernardynów w Ra-
decznicy, nowicjat oo. Bernardynów
w Leżajsku, Państwowe IV Gimnazjum
imieniem Jana Długosza we Lwowie
i studia filozoficzno-teologiczne we Lwo-
wie na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
Dnia 29 czerwca 1936 r. przyjął świece-
nia kapłańskie w katedrze lwowskiej
z rąk biskupa E. Baziaka.

Przez trzy lata pracował w Kalwarii
Zebrzydowskiej jako kaznodzieja, spo-
wiednik i katecheta. W Wyższym Semi-
narium zakonnym we Lwowie był profe-
sorem wymowy. W 1939 r. pracował
w klasztorze bernardyńskim w Zbarażu,
a w 1940 r. był wikarym w Gwoźdźcu.

II wojna światowa zastała go w Zba-
rażu. Tam pracował w tajnej organizacji
antyrosyjskiej, którą wykryto. W 1940 r.
został aresztowany przez NKWD i osa-
dzony w więzieniu sowieckim w Tarno-
polu. Skazany na 10 lat ciężkich robót
został wywieziony na Syberię do kopal-
ni złota na Kołymie. Pracował tam w bar-
dzo ciężkich warunkach. Pobyt i ciężka
praca na Kołymie uszkodziły jego zdro-
wie, do końca życia miał kłopoty z cho-
dzeniem. W wyniku amnestii dla Pola-
ków w związku z powstaniem Armii Pol-
skiej w ZSRR został przez Sowietów
uwolniony i wysłany przez polskie wła-
dze wojskowe do pracy duszpasterskiej
wśród polskiej ludności cywilnej w Ku-
stanaju w Kazachstanie.

W 1942 r. wstąpił jako kapelan do
Wojska Polskiego. Otrzymał stopień ka-
pitana i skierowany został do pracy
w polskich obozach w Teheranie i Ke-
nekinie. W Palestynie został przeniesio-
ny do V Kresowej Dywizji Piechoty, gdzie
służył jako kapelan w 17 Batalionie O. dr Łucjan Łuszczki.

  Pielgrzym z Soko³owa

Historia ¿ycia ojca dr. £ucjana £uszczki
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Lwowskiej Piechoty. Brał udział w wal-
kach 2 Korpusu od Monte Casino aż po
Bolonię, gdzie został ciężko ranny
w nogę.

Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej udał się wraz z wojskiem polskim
do Anglii. W latach 1946-1953 był dusz-
pasterzem Polaków w Anglii, Szkocji
i Wali. Pracował m.in. w ośrodkach pol-
skich w Bristolu i Manchesterze. Głosił
rekolekcje i misje. Za pozwoleniem
władz zakonnych udał się następnie do
Rzymu. W latach 1953-1958 r. studio-
wał na Uniwersytecie papieskim „Anto-
nianum”. Obronił tam pracę doktorską
pt. „S. Joannes a Capistrano conciona-
tor (1386-1456)” i otrzymał tytuł doktora
teologii. Rozprawa ta ukazała się w Rzy-
mie w 1961 r. Na 25-lecie sakry bisku-
piej Arcybiskupa Józefa Gawliny, Bisku-
pa Polowego i Opiekuna Emigracji Pol-
skiej o. Łuszczki wygłosił kazanie w ko-
ściele polskim św. Stanisława w Rzymie,
pełne krasy i kunsztu kaznodziejskiego,
które stanowiło uhonorowanie zasług
wielkiego Polaka. W latach 1955-1962
był członkiem Polskiego Instytutu Histo-
rycznego w Rzymie.

Dekretem Świętej Kongregacji Kon-
systorialnej z dnia 18 lutego 1961 r. zo-
stał mianowany Rektorem Polskiej Misji
Katolickiej w Argentynie. Do Buenos
Aires przybył 5 listopada tego samego
roku i zamieszkał w klasztorze oo. Ber-
nardynów (Franciszkanów) w Martin Co-
ronado. Po czterech latach przeniósł się
do Buenos Aires i zamieszkał w klasz-
torze oo. Franciszkanów Argentyńczy-
ków. Pracując w Argentynie odwiedzał
polskie organizacje w Misiones, Rosa-
rio, Kordobie i w Mendzie oraz na tere-
nie Wielkiego Buenos Aires, aż po Co-
modoro Rivadavia na Patagonii. Prze-
wodniczył zebraniom duszpasterskim
księży polskich. Odprawiał nabożeń-
stwa we wszystkich polskich ośrodkach
duszpasterskich. Organizował nowe
punkty duszpasterskie, gdzie sam do-
jeżdżał w Mataderos, Olivos i San Justo
na terenie Wielkiego Buenos Aires. Był
asesorem duchowym Stowarzyszenia
„Koła Katolików Polaków” oraz dyrek-
torem i redaktorem dwumiesięcznika
„Bóg i Ojczyzna”. Pisał sprawozdania
z pracy duszpasterskiej w „Duszpaste-
rzu Polskim Zagranicą” i w „Bóg i Ojczy-
zna”. Z okazji beatyfikacji o. Maksymi-
liana Kolbego wydał broszurę „Beato
Padre Maximiliano Kolbe” w 1971. Był
członkiem Centralnego Komitetu Obcho-
dów Tysiąclecia Chrztu Polski w Buenos
Aires, biorąc czynny udział w uroczy-
stych obchodach tej rocznicy w Argen-
tynie, za co otrzymał list gratulacyjny
i podziękowania od Prymasa Polski kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. W 1970
r. zrezygnował z obowiązków Rektora
Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.

Po zakończeniu posługi duszpaster-
skiej w Argentynie w 1971 r. przybył do
USA i został wikarym w prowincji zakon-
nej w Pulaski (Illinois). Pracował począt-
kowo w parafii św. Salomei, a potem do
lipca 1986 r. w parafii św. Brunona w Chi-
cago. Współpracował z „Miesięcznikiem
Franciszkańskim” w dziale „Pytania
i odpowiedzi”. Z powodu choroby prze-
niesiono go do Pulaski, a nastepnie do
Domu Starców prowadzonego przez sio-
stry zakonne w St. Marys Home w Moni-
towoc. Zmarł w szpitalu w Monitowoc

w dniu 3 marca 1991 r. Za wierną służ-
bę Ojczyźnie otrzymał wiele odznaczeń
m.in.: Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wa-

lecznych, Krzyż Biskupa Polowego Jó-
zefa Gawliny, Złoty Krzyż Kapelana Woj-
ska Polskiego.

Więcej o działalności o. Lucjana
Łuszczki można znaleźć w książce mo-
jego autorstwa pt. „Pielgrzym z Sokoło-
wa, Życie i działalność ojca dr. Łucjana
Łuszczki (1910-1991)”. Zawiera ona
wiele niepublikowanych dotąd zdjęć
i dokumentów źródłowych oraz relacje
osób, które zetknęły się z księdzem. Oj-
ciec Łucjan był bratem mojego dziadzia,
dlatego jego postać jest mi szczególnie

bliska. Bardzo gorąco
zachęcam wszystkich
czytelników interesują-
cych się historią nasze-
go regionu do przeczy-
tania tej książki.

Opracował:
Wiesław Łuszczki
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Pół roku przygotowań i starań, aby w te dwa dni 13-14
grudnia, wszystkie postanowione cele odnośnie Paczki zna-
lazły swój szczęśliwy finał. Najważniejszą rzeczą dla mnie
jak i dla Wolontariuszy było to, aby każda rodzina włączona
do projektu dostała pomoc. Z dniem otwarcia bazy danych
rodzin tj. 22 listopada zabiegaliśmy o to, aby znaleźć Dar-
czyńców dla naszych trzydziestu ośmiu rodzin.

Odwiedzaliśmy wszystkie możliwe firmy, przedsiębiorstwa,
instytucje i szkoły na terenie naszej gminy, aby zachęcić do
wzięcia udziału w projekcie. Również na portalu społeczno-
ściowym fb, głosiliśmy wszem i wobec o Szlachetnej Paczce.
Można było zobaczyć w naszym miasteczku i sąsiednich miej-
scowościach plakaty oraz ulotki informujące o Paczce. Zna-
lezienie Darczyńców to najważniejszy element projektu. Jak
się okazało już na tydzień przed Finałem udało się zebrać
komplet osób zaangażowanych i chętnych do udziału w tym
projekcie. Choć nie ukrywam, że troszkę się denerwowałam
kiedy tak ostatnie rodziny czekały aby to właśnie ich wybrał
ktoś z Darczyńców. Jednak udało się!

Tak w liczbach podam jak to wyglądało w regionie, do
którego należy rejon Sokołów który miał 38 włączonych ro-
dzin, Stalowa Wola 33, Nisko 23, Kamień 19, Tarnobrzeg 30
oraz Tarnobrzeg i okolice 25. My mieliśmy najwięcej rodzin,
a jednak dzięki wspaniałym ludziom z naszej okolicy mogli-
śmy sprawić, aby te rodziny przeżyły w tym roku piękne i rado-
sne święta Bożego Narodzenia. To dzięki właśnie Darczyń-
com mogliśmy doświadczyć i przeżyć pełne emocji chwile,
kiedy dane nam było osobiście dostarczyć paczki do rodzin.
W te dwa dni działy się cuda. Teraz kiedy już minął miesiąc,
mogę spokojnie o tym napisać.

Nasz magazyn, czyli miejsce gdzie urzędowaliśmy z całą
Drużyną SuperW znajdował się w budynku dawnej szkoły

podstawowej obecnie Filia MGOKSiR. Dzięki uprzejmości
pana dyrektora MGOSiR Jacka Piekiełka mogliśmy spokojnie
przejść przez te dwa dni. Pragnę serdecznie podziękować za
okazaną bezinteresowną pomoc. To dzięki panu dyrektorowi
mogły odbyć się nieodpłatnie szkolenia oraz Finał SZP, rów-
nież większość plakatów została wydrukowana przez pracow-
ników ww ośrodka! Firma Connect również pomogła nam
w tej kwestii i wydrukowała nam ulotki i plakaty. Bardzo dzię-
kujemy za pomoc.

Wolontariusze już w piątek przed Finałem wstawili się
i wspólnie zorganizowali przytulne i odświętne miejsce na
czas przyjmowania Darczyńców. Większość pracy wykona-
liśmy sami, ale były też osoby, które nam chętnie pomagały,
aby odtworzyć świąteczną atmosferę. Tutaj składam podzię-
kowanie dla pani, która przygotowała dla nas piękny stroik
na stół (szkoda, że nie chciała się ujawnić). Dzięki ofiarności
dwóm cukierniom – „Jagoda” pana Tomaki oraz pani Bała-
mut mogliśmy uraczyć naszych Darczyńców pysznymi słod-

kościami. Każdy przedstawiciel grupy Darczyńców w pre-
zencie dostał kartkę świąteczną wykonaną przez uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli
oraz również ręcznie wykonaną bombkę świąteczną poda-
rowaną nam przez panie z Klubu Twórców Sztuki „ART-de-
kor” z Sokołowa prowadzone przez panią Henrykę Boho
z MGOKSiR. Nie udało by nam się rozwieźć tych wszystkich
paczek bez pomocy p. Zbigniewa Burego i naszej Ochotni-

Fina³ Szlachetnej Paczki w rejonie Soko³ów
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czej Straży Pożarnej oraz pomocy pana Grzegorza Kwietnia
Prezesa Zakładu Komunalnego i jego pracownika p. Jerze-
go Kroczka.

Z anonimowych ankiet, które wypełniali Darczyńcy, wiemy
już, że łączna liczba osób przygotowująca paczkę w naszym
Rejonie wynosiła 1650, wartość łączna paczek to ponad
60000, średnia wartość jednej paczki wynosiła 1800, a jedną
taką paczkę przygotowywało średnio 50 osób. Część Dar-
czyńców chciało pozostać anonimowymi.

Pragnę tutaj jednak wymienić tych, którzy się zgodzili na
opublikowanie; Zespół Szkół im J.P.II w Sokołowie, Zespół
Szkół ul. Lubelska 37 w Sokołowie, Zespól Szkół im. B. Mar-
kiewicza w Trzebosi, Zespół Szkół im. ks. M. Lachora w Gór-
nie, Zespół Szkół w Trzebusce, Szkoła Podstawowa nr 2 im.
I. Partyki w Górnie, Urząd Gminy i Miasta Sokołów, Ochronka
Ducha Św. na czele z s. Justyną Sieniawską, „ALBATROS”
Bożena Prucnal, Bank Spółdzielczy w Sokołowie, Zespół
Oświatowy Sokołów, pracownicy „CERAMIX”, „STYROBUD”
Trzeboś, Pizzeria Torino, „LIMET”, TT „BRUK”, Sabina Ber-
łowska Krasne, „JANTEX” Janusz Zdeb, Irek Kluz Rzeszów,
Karolina Rejman Rakszawa, Agata Kiełb Sokołów, Joanna
Łuszczki Sokołów, Anna Piękoś Sokołów, Piotr Czach Soko-
łów, Wolontariusze SZP z Głogowa, Chór Parafialny Sokołów,
Piotr Pabjańczyk Rzeszów, Wiesław Kasprzyk Rzeszów, Da-
nuta Górecka Rzeszów, Helena Cisek Rzeszów, Katarzyna
Studzińska Warszawa, paczkę zrobiła też Parafia Miłosier-
dzia Bożego w Paryżu, Firma „VIKING” z Głogowa Młp., Ma-

sarnia Małopolska, Joanna Osetek, „KARINA”, F.H.”AMIGO”,
Ewa Wróblewska-Darocha, Kwiaciarnia „Wera”, POLCAN
Rzeszów, Piotr Sidor Wulkanizacja, Krzysztof Wcisło, Barba-
ra Rząsa, Michał Zuba, Monika Jaskot, Barbara Rębisz, Da-
riusz Mierzwa i wiele innych osób, które chcą zostać anoni-
mowi.

Z całego serca dziękuję za piękny gest zrobienia paczki
i obdarowania obcych dla siebie rodzin. Dziękuję za zaufa-
nie, jako że Szlachetna Paczka po raz pierwszy miała miej-
sce w naszym miasteczku, ale również za odwagę i dobre
serce niesienia pomocy i szerzenia dobra. Dziękuję wszyst-
kim Darczyńcom również w imieniu obdarowanych rodzin,
w większości przypadków zaskoczonych ilością paczek i tym,
że jednak znaleźli się ludzie, którym nie było obojętne ich
życie. Sami Wolontariusze również zachęcali swoje rodziny
i znajomych do włączenia się do akcji, a tym samym zorgani-
zowali dodatkową pomoc dla swoich paczkowych rodzin. Były
też osoby, które chętnie przynosiły nam produkty żywnościo-
we, środki czystości i ubrania oraz wszystko, co bardzo przy-
datne jest do codziennego funkcjonowania. Wolontariusze
pakowali te rzeczy w ozdobne papiery i dołączali do rodzin
wielodzietnych.

Wiele osób połączył ten projekt, choć nie wszyscy są tu
wymienieni. Wiem, że dużo ludzi chętnie włączało się do or-
ganizacji zakupów i robienia paczki. Dużo pracy wszyscy wło-
żyliśmy w swoją działalność, czasami zdarzały się trudne sy-
tuacje, ale kiedy zawoziliśmy paczkę do rodziny o wszystkim
zapominaliśmy. Radość dzieci i wszystkich członków rodziny
przy rozpakowywaniu prezentów była dla nas nagrodą za
naszą pracę. To jest nie do opisania.

 Cieszę się, że udało mi się po raz pierwszy w historii na-
szego miasteczka utworzyć Rejon Szlachetnej Paczki, że uda-
ło się zebrać grupę ludzi „Drużynę SuperW”, dla których rów-
nież było to czymś nowym, że udało się doprowadzić całą
akcję do Finału, że dzięki wszystkim tym osobom mogliśmy
choć troszkę szczęścia podarować naszym paczkowym ro-
dzinom.

Będąc 16 stycznia na ogólnopolskiej Gali podsumowują-
cej XIV edycję Szlachetnej Paczki w Warszawie nie kryłam
wzruszenia, kiedy na scenę wyszedł ksiądz Jacek WIOSNA
Stryczek i kiedy tak mówił, że to dzięki nam wszystko się uda-
ło i wygraliśmy, zrozumiałam, iż warto to robić, warto poma-
gać, pomimo rożnych sytuacji, na jakie się natknęłam pod-
czas tej akcji. Jestem dumna z moich Wolontariuszy i że dane
nam było być częścią tych cyferek. Łączna liczba zaangażo-
wanych osób w projekt 805 506, dostarczonych paczek 19
580, liczba Wolontariuszy 19 568. A w tym nasz Sokołów!!!

Danuta Łuszczki
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W dniach 10.01-11.01.2015 na Kry-
tej Pływalni w Sokołowie odbyła się po
raz trzeci akcja charytatywna wspiera-
jąca Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy.

„24-godzinne pływanie na rzecz
WOŚP 2015” polegało na całodobowym
pływaniu uczestników akcji, w trakcie
którego zbierane były fundusze na
WOŚP. Uczestnikami maratonu pływac-
kiego byli ratownicy, pracujący na soko-
łowskiej pływalni ale i nie tylko.

Czynnym uczestnikiem był również
Burmistrz GiM Sokołów Młp. – Pan An-
drzej Ożóg.

Dodatkowo pływacko akcję wspierali
chętni klienci, którzy również dokładali
przepłynięte metry, aby wynik był jak
najlepszy.

Dokładna liczba przepłyniętych kilo-
metrów w trakcie 24-godzinnego pływa-
nia wyniosła 186 km 500 m.

Po zakończeniu pływania nastąpiła
aukcja charytatywna, na której licytowa-
ne były przedmioty ufundowane przez
instytucje wspierające akcje. Cały do-

chód z tego trafił bezpośrednio do pu-
szek.

Od strony organizatorów podzięko-
wania należą się wszystkim darczyńcom
na rzecz Wośp, uczestnikom wspólne-
go pływania, kibicom, sponsorom oraz
instytucjom towarzyszącym w „24-go-
dzinnym pływaniu”.

Dziękujemy Burmistrzowi GiM Soko-
łów Młp. – Andrzejowi Ożogowi, Dyrek-
torowi Krytej Pływalni – Romanowi Ko-
chańskiemu, Dyrektorowi ZS w Sokoło-
wie – Wiesławowi Sondejowi oraz Pre-
zesowi Podkarpackiego WOPR – Rober-
towi Dworakowi.

Dziękujemy również sponsorom, któ-

rzy ufundowali przedmioty do licytacji,
a także zapłacili za każdy przepłynięty
kilometr: Kryta Pływalnia w Sokołowie
Młp., WOPR Podkarpacki, Siłownia EVIT-
KA, Pizzeria GRANDE, klub BLACKBER-
RY, firma GWINTMAR, firma DOBREU-
BEZPIECZENIA.EU, Kurier Sokołowski,
firma ALSEN SPARK-SYSTEM, Polskie
Radio Rzeszów, Trener Personalny –
MARIUSZ WILCZAK.

Akcja cieszyła się sporym zaintere-
sowaniem ze strony aktywnych pływa-
ków oraz kibiców – co Nas bardzo cie-
szy. Do zobaczenia na kolejnych edy-
cjach „24-godzinnego pływania”!

Organizatorzy

W dniu 21.02.2015 r. na Krytej Pły-
walni w Sokołowie Małopolskim odbyły
się zawody pływackie Turnieju Sześciu
Miast. Organizatorem zawodów była sek-
cja MORS działająca przy Zespole Szkół
w Sokołowie Młp., zarazem prowadząca
swe treningi na Naszej Pływalni.

Prócz miejscowych Mrosów udział
brały inne sekcje z pozostałych pięciu
miast należących do ligi: Leżajsk, Gło-
gów Młp., Łańcut, Nowa Sarzyna, Nowa
Dęba. W zawodach udział wzięło
łącznie ok. 200 zawodników.

Zainteresowanie wśród kibiców rów-
nież było ogromne, co nas bardzo cie-
szy. Sekcja Mors (do której należą rów-
nież uczniowie Wodnego Przedszkola

oraz Szkoły Pływania „Sokół” działają-
cych przy Krytej Pływalni) zdobyła 20
medali:
– 18 w konkurencjach indywidualnych,
– 2 w konkurencjach sztafetowych.

Gratulacje dla wszystkich uczestni-
ków a w szczególności dla Pływaków
z Sokołowa Małopolskiego!

Poniżej przedstawiamy klasyfikacje
drużynową z tych zawodów oraz foto-
galerię.
1. Nowa Dęba – 255 pkt.
2. Leżajsk – 235 pkt.
3. Sokołów Młp. – 176 pkt.
4. Łańcut – 130 pkt.
5. Głogów Młp. – 101 pkt.
6. Nowa Sarzyna – 73 pkt.

„Ratownicy
– Dzieciom”

24-godzinne pływanie
na rzecz WOŚP 2015

Zawody Pływackie
Turniej Sześciu Miast
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FERIE 2015
w Krytej Pływalni

Przez okres ferii zimowych codziennie w godzinach od 600

do 1400 dzieci i młodzież do 18 rooku życia mogły korzystać
z atrakcji obiektu, płacąc za wejście tylko 3 zł za godzinę
pobytu w obiekcie. Nasi ratownicy zadbali, aby nikt się nie
nudził, chętni mogli zagrać w piłkę siatkową czy koszykówkę,

Powiatowe Zawody
Pływackie

W dniu 19.02.2015 r. na Krytej Pływalni w Sokołowie od-
były się Powiatowe Zawody Pływackie. Uczestniczyły w nich
Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja z powiatu Rzeszowskie-
go. Organizatorem zawodów oraz gospodarzem był Zespół
Szkół w Sokołowie Młp. oraz Kryta Pływalnia.

W zawodach udział wzięły szkoły: ZS Głogów Małopolski,
ZS Górno, SP Krasne, ZS Sokołów Małopolski oraz ZS Trze-
boś. Łączna liczba startujących to ok. 100 uczniów. Zawody
odbywały się zarówno w kategoriach indywidualnych, jak
i sztafetach.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii uzyskali awanse do
kolejnych zawodów czyli Półfinałów Mistrzostw Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Pływaniu. Gratulujemy zwycięzcom
oraz wszystkim uczestnikom i wierzymy, że wszyscy wyjecha-
li zadowoleni z Naszej Pływalni.

a także skorzystać z innych atrakcji naszej pływalni. Tak jak
w ubiegłym roku odwiedziła nas młodzież z obozu sportowe-
go i sekcji pływackiej z Zespołu Szkól w Sokołowie Młp. Nie
zawiodły też grupy zorganizowane z okolicznych gmin. Dopi-
sali też klienci indywidualni którzy przyjeżdżali z całymi rodzi-
nami. W tym roku w czasie ferii nasza pływalnia cieszyła się
bardzo dużym powodzeniem, w akcji FERIE 2015 wzięło udział
prawie 757 młodych ludzi. Mamy nadzieję, że wszyscy byli
zadowoleni z naszych usług i wrócą do nas w kolejne ferie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy i dziękujemy za przyjazdy.
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Celem w/w projektu było podjęcie
działań profilaktycznych i edukacyjnych
na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin
zagrożonych zjawiskiem przemocy. Pro-
jekt realizowany przez OIK w Górnie
zakładał różnorodne działania, które
skierowane były do osób dorosłych, mło-
dzieży oraz dzieci z terenu Powiatu Rze-
szowskiego.

Działania przeznaczone dla osób
dorosłych miały charakter edukacyjno-

informacyjny i były realizowane w po-
staci spotkań w ramach „Szkoleń dla
rodziców” oraz Grupy Wsparcia „Orchi-
dea” działającej w OIK w Górnie, nato-
miast działania skierowane do młodzie-
ży ponadgimnazjalnej i dzieci ze szkół
podstawowych miały charakter profilak-
tyczno-edukacyjny.

„Szkolenia dla rodziców” zostały
poprowadzone przez psychoterapeutę
i odbywały się w Zespole Szkół im. Jana

Pawła II w Sokołowie Małopolskim na
przełomie października i listopada 2014
roku. W szkoleniach wzięło w udział 10
osób zamieszkujących gminy z terenu
Powiatu Rzeszowskiego, a zajęcia zo-
stały zrealizowane w ciągu 6 trzygodzin-
nych spotkań. Podczas spotkań rodzice
uzyskali wsparcie w pokonywaniu trud-
ności w wypełnianiu swoich zadań oraz
informacje jak wdrażać prawidłowe me-
tody wychowawcze w stosunku do dzie-
ci i młodzieży. Wszystkie zajęcia miały
charakter warsztatów indywidualnych
i grupowych.

Kolejnym działaniem zrealizowanym
w ramach Programu Osłonowego było
wzbogacenie spotkań Grupy Wsparcia
„Orchidea” poprzez poprowadzenie za-
jęć grupy przez specjalistów z różnych
dziedzin. Od września do listopada 2014
roku w OIK w Górnie odbyły się 4 spo-
tkania, w których wzięło udział 11 kobiet
zamieszkujących Powiat Rzeszowski.
Zajęcia zrealizowane zostały kolejno
przez doradcę zawodowego, fizjotera-
peutę, prawnika oraz wizażystę. Warsz-
taty poprowadzone przez specjalistów
wzmocniły w uczestniczkach postawę
przeciwstawianie się przemocy w spo-
sób aktywny, a także stworzyły im szan-
sę na poszerzenie perspektywy w za-
kresie rozwoju osobistego.

W ramach Programu Osłonowego
przeprowadzono także warsztaty profi-
laktyczno-edukacyjne dla młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty
odbywały się od października do listo-
pada 2014 roku w trzech szkołach z te-
renu Powiatu Rzeszowskiego: w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie
Młp., w Zespole Szkół w Tyczynie
i w Zespole Szkół im. Św. Stanisława
Kostki w Kamieniu. Spotkania warszta-
towe zostały poprowadzone przez

„PROFILAKTYKA I EDUKACJA = WIEDZA”
Po raz kolejny w walce z przemocą Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gór-
nie zrealizowało projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspie-
ranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Syste-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2014, fi-
nansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz
Powiat Rzeszowski, pn. „Wiedzą walczymy z przemocą”.
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dwóch psychologów, a uczestniczyło
w nich około 90 uczniów. Wszystkie spo-
tkania z młodzieżą były prowadzone
w formie 6 dwugodzinnych spotkań
w grupach około 15-osobowych. Celem
warsztatów było kształtowanie u mło-
dzieży umiejętności podejmowania od-
powiednich decyzji dotyczących wybo-
ru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny,
przekazanie podstawowych informacji
nt. zjawiska przemocy w rodzinie, a tak-
że obalenie mitów i stereotypów panu-
jących wśród młodzieży w tej kwestii.

Na zakończenie zajęć profilaktycz-
no-edukacyjnych w każdej ze szkół bio-
rących udział w projekcie, odbyły się
spektakle teatralne na temat przeciw-
działania agresji i przemocy, które połą-
czone były z warsztatami. Spektakle
przygotował Teatr „Kurtyna” z Krakowa
i obejrzało je w sumie około 300
uczniów uczęszczających do w/w szkół.

Projekt „Wiedzą walczymy z prze-
mocą” realizowany przez OIK w Górnie
zakładał również przeprowadzenie kon-
kursu plastycznego pt. „Narysuj swoje
prawa”, który skierowany był do uczniów
klas od 1-3 szkół podstawowych funk-

cjonujących na terenie gmin Powiatu
Rzeszowskiego. W konkursie wzięło
udział 204 prace z 19 szkół z terenu
powiatu. Komisja, złożona z pracowni-
ków OIK w Górnie zapoznała się ze
wszystkimi pracami, które wpłynęły na
konkurs i wyróżniła 13 uczniów, którzy
otrzymali atrakcyjne nagrody, a ich pra-
ce zostały umieszczone w kalendarzu
na 2015 rok, zawierającym informacje
dotyczące zagrożeń płynących z prze-
mocy w rodzinie, jej skutków oraz insty-
tucji udzielających pomocy ofiarom prze-
mocy.

Swoistym podsumowaniem działań
projektu „Wiedzą walczymy z prze-
mocą” było spotkanie mikołajkowe, któ-
re odbyło się 20.12.2014 r. w OIK w Gór-
nie, a udział w nim wzięli Wicestarosta
Rzeszowski – Pan Marek Sitarz, Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Rzeszowie – Pani Agnieszka
Gabrowska, uczestnicy „Szkoleń dla ro-
dziców” i Panie uczestniczące w spo-
tkaniach Grupy Wsparcia „Orchidea”
wraz z dziećmi oraz zaproszone osoby
korzystające z pomocy OIK. Podczas
spotkania odbyło się podsumowanie

działań realizowanych w ramach projek-
tu oraz uroczyste wręczenie zaświad-
czeń o uczestnictwie w „Szkoleniach dla
rodziców” i w spotkaniach Grupy Wspar-
cia. W kolejnej części spotkania miała
miejsce wizyta „Św. Mikołaja”, który wrę-
czył wszystkim zaproszonym dzieciom
prezenty. Następnie wszyscy goście zo-
stali zaproszeni na poczęstunek a dzie-
ci mogły w tym czasie odbyć przejażdż-
kę saniami „Św. Mikołaja”.

Wieloaspektowość zjawiska prze-
mocy, wymusza wielość oraz różnorod-
ność podjętych działań, stąd też zada-
nia realizowane w ramach projektu skie-
rowane były do różnych grup odbiorców
i swoim zakresem objęły w sumie 11
gmin z terenu Powiatu Rzeszowskiego
– gminę Sokołów Młp, Głogów Młp.,
Świlcza, Dynów Kamień, Tyczyn, Błażo-
wa, Lubenia, Trzebownisko, Hyżne oraz
Boguchwała. Realizacja projektu po-
zwoliła także na rozszerzenie oferty po-
mocowej Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej w Górnie oraz na realizację dodat-
kowych działań skierowanych do osób
i rodzin zagrożonych lub dotkniętych zja-
wiskiem przemocy.

Kolejna, siódma edycja sokołow-
skiego Koncertu Kolęd i Pastorałek prze-
siąknięta była muzyką ludową. Publicz-
ność wysłuchała, prócz tradycyjnych
polskich kolęd i pastorałek, także kolę-
dy ludowe funkcjonujące w żywej trady-
cji ziemi sokołowskiej. Były wśród nich
utwory nigdy nie drukowane w żadnych
źródłach, a funkcjonujące jedynie
w pamięci najstarszych mieszkańców
regionu. Dopiero w ostatnim czasie ko-
lędy te zostały zarejestrowane podczas
badań muzykologicznych prowadzo-
nych na terenie Sokołowa i okolic. Kolę-
dy ludowe i tradycyjne zaprezentował
Chór Parafialny z Sokołowa oraz soli-
ści wraz z orkiestrą pod batutą Seba-
stiana Lesiczki.

Skład wykonawców wyglądał nastę-
pująco:
1. I Skrzypce – Adam Smusz /Kamień/
2. I Skrzypce – Piotr Ogorzelec /Tarnów/
3. II Skrzypce – Karolina Kwolek /Rze-

szów/
4. II Skrzypce – Katarzyna Kadłuczka

/Rzeszów/
5. Altówka – Hubert Tejchma /Rze-

szów/
6. Wiolonczela – Anna Bała /Rzeszów/
7. Kontrabas – Grzegorz Gwizdak

/Kraczkowa/

8. Flet – Elżbieta Falandys /Sokołów
Młp./

9. Flet – Alicja Ożóg /Sokołów Młp./
10.Klarnet – Radosław Pięta /Bratkowi-

ce/
11.Akordeon – Grzegorz Mazur /Rze-

szów/

12. Instrumenty klawiszowe – Bartosz
Tarnawski /Rzeszów/

13. Instrumenty perkusyjne – Marcin
Grzesik /Sokołów/

14.Opracowania kolęd, przygotowanie
zespołów i chóru – Sebastian Lesicz-
ka /Sokołów Młp./

Wokaliści:
1. Izabela Piersiak /Sokołów Mlp./–

sopran
2. Anita Śliż /Mazury/ – śpiew ludowy
3. Bartosz Tarnawski – tenor
oraz
Kwartet Wokalny z Sokołowa w składzie:
1. Izabela Piersiak – sopran
2. Elżbieta Falandys – alt
3. Jakub Rzucidło – tenor
4. Sebastian Lesiczka – bas
oraz
Chór Parafialny działający przy parafii
pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie
Młp.

Drugim ludowym akcentem wieczo-
ru był występ zespołu Jarzębina z Ko-
cudzy, znanego szerszej publiczności
z utworu pt. „Koko Euro Spoko”, który
2 maja 2012 roku został wybrany ofi-
cjalną piosenką Reprezentacji Polski na
Euro 2012. „Zespół Jarzębina to grupa
śpiewaczek ludowych z Kocudzy (gm.
Dzwola, pow. Janów Lubelski). Została
założona w 1990 roku przez Irenę Kra-
wiec, przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Kocudzy. Zespół, w którego skład
wchodzą kobiety reprezentujące trzy

VII Koncert Kolêd i Pastora³ek
6 stycznia 2015 roku w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg
w Sokołowie Małopolskim odbył się VII Koncert Kolęd i Pastorałek.
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pokolenia, pielęgnuje
lokalne tradycje śpiewa-
cze i obrzędowe. Pre-
zentuje bogaty i zróżni-
cowany gatunkowo re-
pertuar pieśni obrzędo-
wych i powszechnych
pogranicza ziemi janow-
skiej oraz biłgorajskiej.
Źródłem repertuaru ze-
społu jest ustna tradycja
ludowa, oparta głównie
na przekazach rodzin-
nych, a także na śpiew-
nikach nabożnych (kolę-
dy, pastorałki, pieśni ad-
wentowe, wielkopostne
i wielkanocne). Pieśni
i dialogi wykonywane są
częściowo w gwarze ko-
cudzkiej, specyficznym
dialekcie występującym
tylko w okolicach Kocu-
dzy i na co dzień używa-
nym przez jej mieszkań-

ców. Śpiewane pełnym głosem, zwykle
jednogłosowo, z zachowaniem archa-
icznej maniery śpiewu oraz cech lokal-
nego stylu: dynamiki, barwy, zdobnic-
twa. Jarzębina jest laureatem Złotej
Baszty na 41. Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu nad Wisłą (trzykrotnie: 2001,
2007, 2011), Nagrody im. Oskara Kol-
berga oraz nagród na Sejmikach Wiej-
skich Zespołów Teatralnych w Tarnogro-
dzie.” /cytat z oficjalnej strony zespołu/

Podczas koncertu zespół Jarzębina
wystąpił w składzie: Janina Dyjach,
Monika Jargiło, Aleksandra Papierzań-
ska, Janina Oleszek, Irena Krawiec
– kierownik zespołu. Panie zaprezento-
wały kolędy ludowe i pastorałki ziemi ja-
nowskiej i biłgorajskiej oraz kolędy ukra-
ińskie i łemkowskie. Wykonały także trzy
kolędy ludowe z towarzyszeniem orkie-
stry.

Na zakończenie koncertu połączo-
ne zespoły wyśpiewały jeszcze kilka tra-
dycyjnych kolęd. Do śpiewu włączyła się
też ponad tysięczna publiczność zgro-
madzona w sokołowskim sanktuarium.

Po trwającym bez mała dwie godzi-
ny widowisku wykonawcy i zaproszeni
goście udali się na poczęstunek do sali
parafialnej. Tam miał miejsce, oprócz
wspólnej biesiady, krótki występ Jarzę-
biny zawierający m.in. „nową wersję”
piosenki „Koko Euro Spoko”.

Podziękowania:

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują za pomoc i współpracę nastę-
pującym osobom i instytucjom:
1. Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal,

Kustosz Sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Świata Opiekunki
Ludzkich Dróg w Sokołowie Młp.

2. Pan Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg

3. Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji Pan Jacek Piekiełek oraz
pracownicy Ośrodka

4. Kamil Cisek, Marek Miller i Prze-
mysław Migut – nagłośnienie
koncertu

5. Szymon Bełz – oświetlenie kon-
certu

6. Kwiaciarnia „Lavender” Pani
Magdaleny Koziarz – róże dla
muzyków

7. Pan Marcin Zuba – zdjęcia
8. Pan Paweł Rusin – kamery
9. Pan Kościelny Roman Koziarz

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy w jakiś sposób pomogli
przy organizacji koncertu.

Sebastian Lesiczka
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W dniu 8 marca 2015 r. odbyło się pierwsze walne zebra-
nie – Zgromadzenie Ogółu Członków Stowarzyszenia Gospo-
dyń Wiejskich w Górnie. Zebranie swoim programem obej-
mowało roczne sprawozdanie z pracy Zarządu i Komisji Re-

Muzyczny akcent
11 listopada

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim
i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
po raz kolejny uświetnili swoimi występami patriotyczną aka-
demię zorganizowaną dla uczczenia Narodowego Święta Nie-
podległości. Uroczystość została zorganizowana przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy
– Andrzeja Ożoga i przewodniczącego Rady Miejskiej – An-
drzeja Pasierba.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili księża pa-
rafii sokołowskiej, radni, przedstawiciele oświaty i innych in-
stytucji. Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji była wypełniona po brzegi słuchacza-
mi z terenu gminny i zaproszonymi gośćmi.

W części artystycznej przygotowanej przez NSM I i II stop-
nia w Sokołowie Małopolskim wystąpili chórzyści pod dyrekcją
Anny Wójcikiewicz i soliści przygotowani do występu przez:
Stanisława Jaworskiego, Danutę Wołoszyn, Grzegorza Wój-
cikiewicza, Damiana Malca.

Solistom akompaniował Grzegorz Wójcikiewicz – dyrektor
NSM I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim. Sekcję wokalną
przygotowała do występu Anna Wójcikiewicz.

Szczegółowy program muzycznych prezentacji:
• Hymn państwowy – Chór NSM I st. w Sokołowie Małopol-

skim
• Rota – Kamila Kowalska, wokal
• Cześć polskiej ziemi, cześć – Karolina Bandura, wokal
• Na Wawel – Chór NSM I st. w Sokołowie Małopolskim
• Płynie Wisła, płynie – Chór NSM I st. w Sokołowie Mało-

polskim
• Krakowiak – Justyna Iskra, gitara
• Kujawiak i Mazurek – Kamil Sabat, akordeon
• Preludium (Andrzej Cwojdziński) – Aleksandra Drelich, for-

tepian
• Kujawiak – Kamila Naja, gitara
• Polonez – duet gitarowy: Justyna Iskra, Kamila Naja
• Przybyli ułani pod okienko – Wiktoria Marut, wokal
• O mój rozmarynie – duet skrzypcowy: Anna Radomska,

Kamila Kobylarz

wizyjnej Stowarzyszenia, z udzieleniem absolutorium, które
Zarząd otrzymał jednogłośnie.

W Zebraniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście: Radny Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego Mieczysław Miazga, Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Sokołowie Młp. Mieczysław Kobiernik, Radny Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. Andrzej Godek, Sołtys Sołectwa
Górno Andrzej Krawiec, Przewodniczący Rady Sołeckiej
w Górnie Mateusz Tupaj, Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie
Młp. Jacek Piekiełek, ks. proboszcz Parafii Górno Jan Lib,
Prezes OSP Górno Adam Piersiak, Wiceprezes Smak Górno
Kazimierz Smolak, księgowa Halina Tupaj.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z chwilą
wpisu do KRS w dniu 7 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenia
w minionym 2014 r brało udział m.in. w dożynkach parafial-
nych, gminnych i ogólnopolskich, jubileuszu 90-lecia OSP
Górno. Zarząd w imieniu Stowarzyszenia podpisał umowę
z Urzędem Marszałkowskim woj. podkarpackiego na zakup
strojów ludowych i garderoby do ich przechowywania, reali-
zacja umowy jest w trakcie, cieszymy się już nowymi strojami.

W imieniu Pań, członkiń Stowarzyszenia serdecznie dzię-
kuję wszystkim Panom składającym nam życzenia z okazji
Dnia Kobiet.

Małgorzata Nicpoń, Przewodnicząca
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Górnie

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich w Górnie
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Jak co roku Fundacja Wspierania
Edukacji Artystycznej pozwoliła sobie
zaprosić melomanów z Sokołowa Ma-
łopolskiego i pobliskich miejscowości na
uroczysty koncert odbywający się w mie-
siącu styczniu. Jest to najważniejszy
koncert w roku organizowa-
ny przez fundację a jego
atrakcyjna formuła przycią-
ga zawsze wielu zaintere-
sowanych chcących posłu-
chać najlepszych wykonań
uczniów szkół muzycznych
regionu rzeszowskiego. Do
tej pory brali już w nim udział
uczniowie szkół muzycz-
nych z Kolbuszowej, Rze-
szowa, Przeworska, Jaro-
sławia i Leżajska.

Na VII Noworocznym
Koncercie Galowym, który
odbył się 25 stycznia 2015
roku w Sali Widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Małopolskim wystąpili
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Leżajsku, Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie
Małopolskim, Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej I st. w Rzeszowie, Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II st.
w Rzeszowie i Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Rzeszowie. W pierw-
szej części koncertu przeważał repertu-
ar nawiązujący do świąt Bożego Naro-
dzenia, w drugiej części natomiast moż-
na było usłyszeć najciekawsze propo-
zycje z muzyki klasycznej i popularne
tematy z muzyki filmowej w wykonaniu
solistów i zespołów. Trady-
cyjnie swoje szkoły repre-
zentowali najlepsi ucznio-
wie z poszczególnych sek-
cji. Zostali oni przygotowa-
ni do koncertu przez na-
uczycieli: Monika Witalec,
Marta Woś-Karczmarz,
Anna Wójcikiewicz, Honora-
ta Kiwała, Grzegorz Wójci-
kiewicz, Danuta Wołoszyn,
Grzegorz Wziątka, Agniesz-
ka Zaborniak, Anita Leh-
man, Agnieszka Winiarska,
Damian Malec, Wiesława
Drabik i Stanisław Jaworski.
Uczniom akompaniowali nauczyciele:
Grzegorz Wójcikiewicz i Monika Witalec.

Gwiazdą wieczoru był występujący
gościnnie Szkolny Dziewczęcy Zespół
Pieśni Ludowej „Kalina” działający przy
Zespole Szkół w Trzebosi. Tworzą go
uczennice klas drugich i trzecich gim-

nazjum. Managerem zespołu jest pani
Justyna Kuduk, kierownikiem artystycz-
nym pan dr Przemysław Prucnal. Sce-
nariusz koncertu opracował dyrektor
NSM I i II st. w Sokołowie Małopolskim
– Grzegorz Wójcikiewicz.

Program koncertu:
1. Grupa rytmiki z klasy 1 cyklu 6-let-

niego (NSM I st. Sokołów Młp.), na-
uczyciel: Monika Witalec – „Skrzypi
wóz” – układ taneczny, „Gore gwiaz-
da Jezusowi”

2. Grupa rytmiki z klas 2 i 3 cyklu
6-letniego (NSM I st. Sokołów Młp.),
nauczyciel: Monika Witalec – „We
żłóbeczku” – układ taneczny, „Pójdź-
my wszyscy do stajenki”

3. Maciej Koziarz z klasy 1 cyklu 6-let-
niego, fortepian (NSM I st. Sokołów
Młp.), nauczyciel: Marta Woś-Karcz-
marz – „Przybieżeli do Betlejem”

4. Wiktoria Marut z sekcji wokalnej
(NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel:
Anna Wójcikiewicz – „Kolęda dla nie-
obecnych” – Zbigniew Preisner

5. Wioletta Prucnal z klasy 4 cyklu
4-letniego, instrumenty klawiszowe
(NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel:

Anna Wójcikiewicz – „Anioł paste-
rzom mówił”

6. Kamila Kowalska z sekcji wokalnej
(NSM I st. Sokołów Młp.), nauczyciel:
Anna Wójcikiewicz – Pastorałka
„Uśnij dziecino”

7. Karolina Bandura z klasy 4 cyklu
6-letniego, fortepian (NSM I st. So-
kołów Młp.), nauczyciel: Anna Wój-
cikiewicz – „Białe Boże Narodzenie”,
„Jingle bells” w opracowaniu
Krzysztofa Korna

8. Martyna Burek z klasy 4 cyklu 6-
letniego, fortepian (PSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Honorata – „Wśród noc-
nej ciszy” w opracowaniu Wiktora
Kolankowskiego

9. Bartosz Buczkowski z klasy 2 cyklu
4-letniego, fortepian  (NSM I st.
Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz Wój-
cikiewicz – Preludium C – J. S. Bach
z cz. I Das Wohltemperierte Klavier

10.Aleksandra Drelich z klasy 4 cyklu
6-letniego, fortepian (NSM I st. So-
kołów Młp.), nauczyciel: Grzegorz
Wójcikiewicz – „Preludium Pamięci
Fryderyka Chopina” – Andrzej Cwoj-
dziński

11.Szymon Terech z klasy 4 cyklu
6-letniego, klarnet (PSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz
– „Ramona” – Mabel Wayne

12. Jakub Moos z klasy 1 cyklu 6-letnie-
go, fortepian (NSM I st. Rzeszów), na-
uczyciel: Anna Wójcikiewicz – „Mu-
sette” – J. S. Bach

13.Aleksandra Nicpoń z klasy 5 cyklu
6-letniego, fortepian (NSM I st. So-
kołów Młp.), nauczyciel: Anna Wój-
cikiewicz – Wariacje G op. 42 – Frie-
drich Kuhlau

14.Aleksandra Kostek z klasy 5 cyklu
6-letniego, skrzypce (PSM I st. Le-
żajsk), nauczyciel: Danuta Wołoszyn
– „Dumka” – Roman Statkowski

15. Jakub Wiliński z klasy 2 cyklu 4-let-
niego, fortepian (NSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz
– „Gawot” – Francoiss Gosseck

16.Paulina Hejda z klasy 1 cyklu 6-let-
niego, fortepian (PSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Honorata Kiwała – So-
natina F op. 214 nr 2 cz. I – Corne-
lius Gurlitt

17.Michał Durak z klasy 3 cyklu 6-letnie-
go, fortepian (NSM I st. Sokołów Młp.),
nauczyciel: Marta Woś-Karczmarz
– „Etiuda G-dur” – Stefan Heller

18.Klaudia Kusio z klasy 4 cyklu 6-let-
niego, fortepian (PSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Honorata Kiwała –
„Spojrzenie” – Lech Nawrocki

19.Patrycja Leniart z klasy 5 cyklu 6-let-
niego, skrzypce (PSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Danuta Wołoszyn – „Ka-
prys III” – Jacob Dont

20.Dominik Nizioł z klasy 4 cyklu 6-let-
niego, fortepian (NSM I st. Sokołów

VII Noworoczny
Koncert Galowy



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/229/2015 str. 30

Młp.), nauczyciel: Grzegorz Wójci-
kiewicz – „Toccatina” op. 27 nr 12 –
Dymitr Kabalewski

21. Karolina Bandura, wokal (NSM I st.
Sokołów Młp.), nauczyciel: Anna
Wójcikiewicz – „Laleczka z saskiej
porcelany” – z rep. Majki Jeżowskiej

22.Małgorzata Malita z klasy 4 cyklu
6-letniego, fortepian (PSM I st. Le-
żajsk), nauczyciel: Honorata Kiwała
– „Marzenie” – Gerard Meunier

23.Sylwia Sulikowska z klasy 6 cyklu
6-letniego, skrzypce (PSM I st. Le-
żajsk), nauczyciel: Danuta Wołoszyn
– „Taniec rumuński” – Bela Bartok

24.Monika Czyrny z klasy 2 szkoły mu-
zycznej II stopnia, gitara (NSM II st.
Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz
Wziątka – „Melancholia” – Napole-
on Coste i „La gatica” – Antonio Lau-
ro

25. Joanna Wójcikiewicz z klasy 6 cyklu
6-letniego, fortepian (OSM I st.
w Rzeszowie), nauczyciel: Agniesz-
ka Zaborniak – Motyw muzyczny
z filmu pt. „Kraina lodu”

26.Alicja Ożóg z klasy 6 szkoły muzycz-
nej II stopnia, flet (OSM II st. w Rze-
szowie), nauczyciel: Anita Lehman
– „Souvenir Russe” – op. 60 – Erne-
sto Kohler

27.Maja Wycisk z klasy 3 cyklu 6-letnie-
go, fortepian (NSM I st. Rzeszów), na-
uczyciel: Honorata Kiwała – „Sona-
tina G” – Luis Kohler

28.Malena Majka z klasy 4 cyklu 6-let-
niego, fortepian (NSM I st. Sokołów
Młp.), nauczyciel: Marta Woś-Karcz-
marz – Suita motywów muzycznych
z filmu pt. „Titanic”

29.Duet: Anna Czerwonka, Mateusz
Rzeszutek (NSM I st. Sokołów Młp.),
nauczyciel: Agnieszka Winiarska –
„Boso” – z rep. zespołu Zakopower

30. Natalia Kopeć z klasy 3 cyklu 4-let-
niego, gitara (NSM I st. Sokołów
Młp.), nauczyciel: Damian Malec –
„Spacer na trzy” – Marek Pasieczny

31.Martyna Burek z klasy 4 cyklu
6-letniego, fortepian (PSM I st. Le-

żajsk), nauczyciel: Honorata Kiwała
– „Kamienna lampa w herbacianym
ogrodzie” op. 74 – Janina Garścia

32.Aleksandra Wośko z klasy 4 cyklu
6-letniego, skrzypce (PSM I st. Le-
żajsk), nauczyciel: Danuta Wołoszyn
– Bolero op. 51 nr 3 – Jeno Hubay

33.Kamila Naja z klasy 3 cyklu 4-letnie-
go, gitara (NSM I st. Sokołów Młp.),
nauczyciel: Damian Malec – Walc po-
łudniowoamerykański – Tatiana Sta-
chak

34.Michał Dudek z klasy 3 cyklu 6-let-
niego, fortepian (NSM I st. Rzeszów),
nauczyciel: Honorata Kiwała – „Mu-
zyka aniołów” op. 100 – Johann Frie-
drich Burgmuller

35.Kwartet skrzypcowy: Aleksandra
Wośko, Patrycja Leniart, Sylwia Su-
likowska, Aleksandra Kostek (PSM
I st. Leżajsk), nauczyciel: Danuta Wo-
łoszyn – „Kanon D” – Johann Pachel-
bel Pachelbel, „Aria na strunie G”
– J. S. Bach, „Cztery melodie śląskie”
– Witold Lutosławski

36.Paulina Szczęch z klasy 6 cyklu
6-letniego, klarnet (PSM I st. Leżajsk),
nauczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz
– Koncert klarnetowy nr 3 cz. II „Ro-
mance” – Karl Stamitz

37.Natalia Pomykała z klasy 4 cyklu
4-letniego, fortepian (NSM I st. So-

kołów Młp.), nauczyciel: Grzegorz
Wójcikiewicz – „Etiuda d – moll” op.
45 nr 24 – Stefan Heller

38. Justyna Iskra z klasy 4 cyklu 4-let-
niego, gitara (NSM I st. Sokołów
Młp.), nauczyciel: Damian Malec
– Etiuda op. 60 nr 20 – Matteo Car-
cassi

39.Alicja Wróbel (wokal) Tyle wdzięku –
z rep. Danuty Rinn

40.Anna Banaś z klasy 5 cyklu 6-letnie-
go, fortepian (PSM I st. Leżajsk), na-
uczyciel: Grzegorz Wójcikiewicz
– „Mgła” – Errol Garner

41.Maryla Leszczak z klasy 1 szkoły
muzycznej II stopnia, fortepian (NSM
II st. Leżajsk), nauczyciel: Grzegorz
Wójcikiewicz – „Pieśń bez słów” nr 4
– Felix Mendelssohn-Bartholdy

42.Kamil Sabat z klasy 2 cyklu 6-letnie-
go, akordeon (NSM I st. Sokołów
Młp.), nauczyciel: Stanisław Jawor-
ski – „Do szopy, hej pasterze” – opra-
cowanie Józef Powroźniak

43.Aleksandra Dec z klasy 2 cyklu
6-letniego, fortepian (NSM I st. So-
kołów Młp.), nauczyciel: Anna Wój-
cikiewicz – „Wśród nocnej ciszy”
– opracowanie Adam Lewandowski

44.Chór szkolny (NSM I st. Sokołów
Młp.), nauczyciel: Anna Wójcikiewicz
– „Nowy rok bieży”, „Przybieżeli do
Betlejem”

45.Trio klarnetowe: Szymon Terech,
Łukasz Chojnacki, Paulina Szczęch
(PSM I st. Leżajsk), nauczyciel: Grze-
gorz Wójcikiewicz – „Białe Boże Na-
rodzenie”, „Jingle bells” – aranża-
cja Grzegorz Wójcikiewicz

46.Trio: Weronika Ożóg, Anna Czer-
wonka, Anna Radomska (NSM I st.
Sokołów Młp.), nauczyciel: Agniesz-
ka Winiarska – „Gdy Śliczna Panna”

47.Szkolny Dziewczęcy Zespół Pieśni
Ludowej „Kalina” – pieśni ludowe:
„Poszła Karolinka do Gogolina”, „To
i hola”, „Wieryla, wieryla, wieriu”,
„Marusia”.
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W pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2014/2015 uczniowie Niepań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
wzięli udział w dwóch znaczących kon-
kursach o zasięgu makroregionalnym.
Jednym z nich był XV Międzypowiato-
wy Konkurs Kultury Muzycznej w So-
kołowie Małopolskim, drugim I Leżaj-
ski Konkurs Kultury Muzycznej. Komi-
sje konkursowe powołane do oceny
uczestników składały się z wybranych
nauczycieli szkół muzycznych woje-
wództwa podkarpackiego. W obydwu
konkursach zagrali podopieczni soko-
łowskiej szkoły muzycznej praktycznie
ze wszystkich sekcji instrumentalnych.
Najlepsi z nich mieli okazję zdobyć
wysokie punktacje i dzięki temu zna-
leźli się na liście laureatów.

Poniżej prezentujemy naszych naj-
lepszych i ich osiągnięcia:

I Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej
(27-28.11.2014)
Wyróżnienie II stopnia:
• Kamil Sabat, klasa akordeonu; mgr

Stanisław Jaworski
Wyróżnienia III stopnia:
• Karolina Bandura, klasa fortepianu;

mgr Anna Wójcikiewicz
• Aleksandra Drelich, klasa fortepianu;

mgr Grzegorz Wójcikiewicz

XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury
Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
(06.12.2014)
Wyróżnienia I stopnia:
• Aleksandra Drelich, klasa fortepianu;

mgr Grzegorz Wójcikiewicz
Wyróżnienia II stopnia
• Michał Durak, klasa fortepianu; mgr

Marta Woś-Karczmarz
• Karolina Bandura, sekcja wokalna;

mgr Anna Wójcikiewicz
• Wiktoria Marut, sekcja wokalna; mgr

Anna Wójcikiewicz
Wyróżnienia III stopnia
• Aleksandra Dec, klasa fortepianu;

mgr Anna Wójcikiewicz
• Malena Majka, klasa fortepianu; mgr

Marta Woś-Karczmarz
• Maciej Koziarz, klasa fortepianu; mgr

Marta Woś-Karczmarz
• Grzegorz Welc, klasa fortepianu; mgr

Grzegorz Wójcikiewicz
• Kamil Sabat, klasa akordeonu; mgr

Stanisław Jaworski
• Magdalena Pustkowska, klasa forte-

pianu; mgr Grzegorz Wójcikiewicz
• Natalia Sudoł, klasa fortepianu; mgr

Grzegorz Wójcikiewicz
• Miłosz Chorzępa, klasa gitary; mgr

Damian Malec

• Natalia Pomykała, klasa fortepianu;
mgr Grzegorz Wójcikiewicz

• Ireneusz Pieniek, klasa fortepianu;
mgr Grzegorz Wójcikiewicz

• Duet gitarowy, klasa gitary; mgr Da-
mian Malec
O sukcesie poza wymienionymi wy-

różnieniami świadczy także fakt, że nasi
podopieczni musieli się zmierzyć z bar-
dzo dużą ilością konkurentów z innych
szkół muzycznych województwa pod-
karpackiego. W leżajskim konkursie
wzięło udział 86 uczestników a w soko-
łowskim konkursie łącznie wzięło udział
88 wykonawców (solistów i zespołów).

Z dużą przyjemnością mogę pogra-
tulować uczniom i nauczycielom osią-
gnięć, a także na przyszłość dużo sukce-
sów artystycznych przy innych okazjach.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor PZNSM

Sukcesy uczniów Niepañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. w Soko³owie Ma³opolskim

Kamil Sabat – Sokołów Młp.

Karolina Bandura – Leżajsk.

Michał Durak – Sokołów Młp.

Malena Majka – Sokołów Młp.

Maciej Koziarz – Sokołów Młp.
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W dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Sokołowie Małopolskim gościła
przedstawiciela Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wizyta była
związana z kontrolą szkoły przez organ
nadzoru pedagogicznego. Celem wizy-
tacji było stwierdzenie czy Niepaństwo-
wa Szkoła Muzyczna I stopnia w Soko-
łowie Małopolskim spełnia wymogi art.
7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który
traktuje o warunkach funkcjonowania
szkoły jako placówki posiadającej
uprawnienia szkoły publicznej. Kontro-
lę szkoły przeprowadzała pani Wiesła-
wa Bińkowska – Starszy Wizytator Cen-
trum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Centrum Edukacji Artystycznej jest or-
ganem podległym bezpośrednio Mini-
sterstwu Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, powołanym do prowadzeniu
w imieniu ministerstwa nadzoru pedago-
gicznego nad szkołami artystycznymi.

Kontrola szkoły obejmowała: bada-
nie bazy lokalowej pod względem przy-
datności do działalności szkoły arty-
stycznej a także pod względem zacho-
wania bezpieczeństwa i higieny pracy
uczniów i nauczycieli, badanie doku-
mentacji szkoły, ewidencji uczniów,
dzienników lekcyjnych, protokołów Rady
Pedagogicznej, arkuszy ocen i innej
dokumentacji związanej z bieżącą dzia-
łalnością szkoły.

W ramach kontroli były zbierane in-
formacje: o ilości uczniów kształcących
się w NSM I stopnia w Sokołowie Mało-
polskim, o kadrze pedagogicznej i kwa-
lifikacjach do pracy w szkole artystycz-
nej, o wykorzystywanych w szkole pro-
gramach nauczania. Wizytacja miała
również na celu sprawdzenie treści do-
kumentów rejestracyjnych pod wzglę-
dem zgodności ze stanem prawnym:
statut szkoły, regulamin rekrutacji, we-
wnątrzszkolny system oceniania, szkol-
ny zestaw programów nauczania.

Kontrola okazała się dla Niepaństwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Soko-
łowie Małopolskim pozytywna w całości
badanego zakresu wymagań co można
stwierdzić na podstawie fragmentu pro-
tokołu pokontrolnego:

Prawidłowość prowadzenia doku-
mentacji przebiegu nauczania:

Księga uczniów – Założona i prowa-
dzona jest od 1 września 2007 r., ucznio-
wie otrzymują kolejne numery. Księga
prowadzona bardzo starannie, zgodnie ze
znowelizowanym Rozporządzeniem
o prowadzeniu dokumentacji przebiegu
nauczania opublikowanym w Dz. U.
z 2011r. Nr.187 poz.1118. Kontrola wy-
kazała, że ilość uczniów zarejestrowana
w Księdze zgadza się z ilością uczniów

zapisanych w arkuszach ocen (aktualna
liczba 53 uczniów).

Arkusze ocen – Prowadzone na dru-
kach dla szkół artystycznych, wypełnia-
ne prawidłowo. Posegregowane wg na-
uczycieli, [...].

Księga ocen – Została utworzona
w 2013 roku – od momentu otrzymania
uprawnień szkoły publicznej. W księdze
wykazanych jest 11 absolwentów. Pro-
wadzona jest zgodnie z rozporządzeniem.

Dzienniki lekcyjne – Sprawdzono
wyrywkowo dzienniki lekcyjne: audycje
muzyczne – Wojciech Front, flet –
Agnieszka Winiarska, skrzypce – Natalia
Kmita, rytmika z kształceniem słuchu –
Monika Witalec, zespół rytmiki – Monika
Witalec, podstawy kształcenia słuchu –
Monika Witalec, chór – Anna Wójcikie-
wicz. Dzienniki prowadzone są staran-
nie, prawidłowo zgodnie z nowym roz-
porządzeniem MKiDN z dnia 24 sierpnia
2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania,
z zapisów wynika, że realizowane są pod-
stawy programowe.

Protokoły egzaminów – Szkoła pro-
wadzi protokoły egzaminów na drukach
MKiDN. Przeprowadza egzaminy końco-
we i przesłuchania półroczne. Komisje
są co najmniej 3-osobowe, programy
egzaminów świadczą o realizacji pod-
staw programowych dla szkół muzycz-
nych I st.

Protokolarz Rady Pedagogiczne –
Księga protokołów prowadzona jest dla
NSM I st. od 1 września 2011 r. Posie-
dzenia rady odbywają się regularnie co
najmniej czterokrotnie w roku szkolnym.
Na posiedzeniach omawiane są bieżące
problemy – dotyczące klasyfikacji
uczniów, realizacji doskonalenia zawo-
dowego, podnoszenia poziomu naucza-
nia poprzez organizację koncertów
szkolnych, międzyszkolnych.

Protokoły świadczą o prawidłowo
prowadzonym nadzorze pedagogicznym
wewnątrz Szkoły. Księga protokołów pro-
wadzona jest w formie elektronicznej.
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicz-
nej sporządza się w edytorze tekstów
i eksportuje się do formy nieedytowal-
nej w postaci pliku PDF. Protokoły Rady
Pedagogicznej z ponumerowanymi stro-
nami przechowywane są na nośniku elek-
tronicznym oraz w formie papierowej
w segregatorze z dołączonym Rejestrem
Protokołów Rady Pedagogicznej. [...]

Realizacja zasad klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przepro-
wadzania egzaminów i sprawdzianów
– W szkole prawidłowo realizowane są
zasady dotyczące klasyfikowania i pro-
mowania, świadczą o tym protokoły Rady
Pedagogicznej i podejmowane uchwa-

ły. Protokoły egzaminacyjne zapisywane
są na obowiązujących drukach, wypeł-
nionych prawidłowo, podpisane przez
co najmniej 3 członków komisji. Zapisy
dotyczące repertuaru świadczą o reali-
zacji programów nauczania obowiązują-
cych w Szkole. Szkoła nie prowadzi reje-
stru świadectw promocyjnych. Posiada
natomiast rejestr wydanych świadectw
ukończenia szkoły.

Baza Szkoły i wyposażenie – Szkoła
dysponuje 7 salami lekcyjnymi w tym sa-
lami teorii, wyposażonymi tablice, rozwi-
jane tablice w pięciolinie (3 sztuki), dy-
waniki do zajęć rytmicznych, przenośny
sprzęt audio, zestaw instrumentów Orffa.
Uroczyste koncerty szkolne odbywają się
w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Małopolskim. Wynajmowane
przez Szkołę pomieszczenia są czyste,
estetycznie urządzone, zapewniają reali-
zację zadań dydaktycznych Szkoły.

Wyposażenie w pomoce dydaktycz-
ne Szkoły to: 3 pianina, 3 pianina cyfro-
we, 1 skrzypce, 1 klarnet, 1 gitara. Szkoła
posiada ok. 30 sztuk płyt CD i DVD; zbio-
ry nie są zewidencjonowane. Podkar-
packi Zespół Niepaństwowych Szkół
Muzycznych dysponuje wydawnictwami
nutowymi udostępnianymi uczniom NSM
I stopnia w Sokołowie.

Zgodnie z powyższym stwierdzono,
że Szkoła zapewnia warunki niezbędne
do realizacji przez szkoły artystyczne za-
dań statutowych i programów oraz reali-
zacji przez nauczycieli zadań dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych
– zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN
z dn. 12 marca 2001 roku.

Wnioski ogólne
Szkoła realizuje wszystkie pkt. art. 7

ust. 3 ustawy o systemie oświaty warun-
kujące posiadanie uprawnień szkoły pu-
blicznej:
• realizuje programy nauczania
uwzględniające podstawy programowe
zawarte w Rozporządzeniu MKiDN,
• realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu
nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym
niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określony w ramowym
planie nauczania szkoły dla szkół pu-
blicznych,
• stosuje zasady klasyfikowania i pro-
mowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów zgodne z Rozporządzeniem
MKiDN,
• prowadzi właściwie dokumentację
przebiegu nauczania ustaloną dla szkół
publicznych, zgodnie z Rozporządze-
niem MKiDN,
• zatrudnia nauczycieli obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, posiadających
kwalifikacje określone dla nauczycieli

Wizytacja w Szkole Muzycznej
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szkół publicznych, lub posiadających
zgodę MKiDN na zatrudnienie.

Szkoła realizuje prawidłowo zadania
statutowe. Przestrzegane są przepisy pra-
wa powszechnego, a wewnątrzszkolne
prawo jest stanowione i przestrzegane
we właściwy sposób. Warunki sprzyjają
rozwojowi uczniów, którzy pracują pod
opieką profesjonalnie wykształconej ka-
dry. Szkoła spełnia bardzo dobrze swoją
rolę w środowisku lokalnym, jest organi-
zatorem wielu koncertów i przedsięwzięć
artystycznych, między innymi: Koncert
Noworoczny w Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury, Sportu i Rekreacji, okoliczno-
ściowe koncerty z okazji Święta Niepod-
ległości, koncerty patriotyczne z okazji
Święta 3 Maja, coroczny koncert „Dedy-
kacje muzyczne” dla Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej, Mię-
dzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycz-
nej w Sokołowie Małopolskim (15 edy-
cji), współorganizuje Leżajski Konkurs
Kultury Muzycznej i Ogólnopolski Festi-
wal Muzyki Dawnej (8 edycji). Ucznio-
wie biorą udział w konkursach o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim. Sukcesy
uczniów odnotowywane są na bieżąco

na szkolnej stronie internetowej pod ad-
resem: www.muzyczna.com.pl.

Z dużą satysfakcją możemy stwier-
dzić, że jak na pierwszą kontrolę ze stro-
ny organu nadzoru pedagogicznego
wyniki okazały się bardzo zadowalają-
ce. W imieniu społeczności szkolnej
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Sokołowie Małopolskim możemy
sobie jedynie życzyć aby następne wi-
zytacje były równie pozytywne.

Grzegorz Wójcikiewicz
dyrektor NSM I st. w Sokołowie Młp.
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23 Fina³ Wielkiej
Orkiestry

Œwi¹tecznej
Pomocy

W dniu 10.01.2015 r. w całej Polsce
odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W Sokołowie Młp.
i okolicznych miejscowościach kwesto-
wali wolontariusze z Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. Po całodziennej zbiór-
ce rozliczali się z uzbieranych pienię-
dzy w Sztabie mieszczącym się w bu-
dynku szkoły. Na pływalni w Sokołowie
Młp. również były zbierane pieniądze na
WOŚP: tamtejsi ratownicy zorganizowali
24-godzinny maraton pływacki wspiera-
jąc w ten sposób ogólnopolską akcję.
Dom Kultury także zorganizował impre-
zę artystyczną, podczas której wystąpi-
ły zespoły rockowe.

W Sokołowie Młp. zebrano łącznie
8350 zł. Zebrane pieniądze zostały wpła-
cone do Banku Pekao, który przekazał
je na konto WOŚP.

Dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom z aktywny udział.

Organizatorzy
Adam Woś i Andrzej Miąsik

Projekt realizowany przez Zespó³ Szkó³
w Soko³owie M³p.

„Byæ przedsiêbiorczym – nauka przez praktykê”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. realizuje projekt „Być przedsiębiorczym – nauka
przez praktykę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”
Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty Konkurso-
we” realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski na podstawie umowy z Insty-
tucją Pośredniczącą II stopnia – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania przed-
miotu „Podstawy przedsiębiorczości” uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pod-
karpackiego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu naucza-
nia oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach 2012-2015.
Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2014/2015.

W projekcie udział biorą uczniowie klas I Liceum i I Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych/ Technikum Informatyczne. Projekt zakłada skorzystanie przez
młodzież i nauczycieli z następujących form wsparcia:
– Udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, na
podstawie Gry Biznesowej
– Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
– Spotkania warsztatowe z pracodawcami
– Zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matematyki finansowej”
– Nagrody rzeczowe (m.in. tablety) dla najlepszej grupy uczniów biorącej udział
w zajęciach prowadzonych na Grze Biznesowej

Udział w projekcie jest szansą młodzieży na zdobycie doświadczenia i przeło-
żenie wiedzy teoretycznej na praktykę.

Anna Kolano

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
uczestniczy w projekcie „Podkarpacie
stawia na zawodowców” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego. Dzięki temu
uczniowie naszej szkoły mają możli-
wość skorzystania z różnych form wspar-
cia, które przyczynią się do podniesie-
nia predyspozycji zawodowych. Mło-
dzież ma szansę na odbycie płatnego
stażu w zakładach pracy. Uczestnicy
w zajęciach pozalekcyjnych i kursach
zawodowych. Celem projektu jest pod-
niesienie atrakcyjności i modernizacja
kształcenia zawodowego oraz dostoso-
wanie jakości kształcenia do potrzeb
rynku pracy w placówkach edukacyjnych
prowadzonych przez Powiat Rzeszow-
ski.

W ramach projektu przewidziano
następujące formy wsparcia:
I. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze z:
– Matematyki,
– Języka angielskiego
II. Dodatkowe zajęcia poszerzające wie-
dzę z:

Projekt
„Podkarpacie stawia na zawodowców”

– Matematyki
– Fizyki
– Języka angielskiego
III. Zajęcie prowadzone w oparciu o in-
nowacyjny program do poszczególnych
zawodów (technik handlowiec, technik
żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik informatyk oraz technik teleinforma-
tyk).
IV. Praktyki zawodowe.
V. Wyjazdy edukacyjne na uczelnie wy-
ższe z fizyki i chemii.
VI. Wyjazdy do przedsiębiorstw.
VII. Wyjazdy na targi z branży informa-
tycznej i gastronomicznej.
VIII. Warsztaty zawodowe.
IX. Dodatkowe szkolenia z poradnictwa
zawodowego przewidziano także dla
nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła
wyposażona została w nowoczesne ma-
teriały dydaktyczne, programy i narzę-
dzia efektywnego zarządzania pla-
cówką oświatową, które przyczynią się
do poprawy jakości nauczania. Dodat-
kowym atutem jest współpraca szkoły
z pracodawcami i instytucjami służąca
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
uczniów.

Anna Kolano
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W ramach innowacyjnego programu
„Kuchnie Świata”, 10 grudnia 2014 r.
w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. zor-
ganizowano zajęcia pozalekcyjne dla
8 uczniów kształcących się w zawodzie
Technik żywienia i usług gastronomicz-
nych. Podczas spotkania uczestnicy od-
byli kulinarną „podróż” po kuchni hisz-
pańskiej. Głównym celem projektu było
pogłębienie wiedzy przez uczestników
z zakresu kuchni hiszpańskiej, a także
wykonanie typowych i tradycyjnych po-
traw należących do tej kuchni. W trakcie
zajęć kładziono nacisk na kształtowanie
umiejętności przygotowywania i estetycz-
nego podawania posiłków, rozwijanie
poczucia smaku i estetyki kulinarnej, do-
skonalenie organizacji czasu i miejsca
pracy, rozwijanie zdolności pracy w gru-
pie, pokazywanie alternatywnych sposo-
bów spędzania wolnego czasu. Unika-
towym elementem było łączenie w jed-
nym projekcie celów związanych z edu-
kacją, wychowaniem, propagowaniem
zdrowego stylu życia poprzez wybór od-
powiedniego sposobu odżywania.

Kuchnia hiszpańska zaliczana jest do
najpopularniejszych kuchni europejskich.
Hiszpanie gotując, bazują na produktach
regionalnych, opierając swe dania na
bogactwie ofiarowanym przez klimat mo-
rza śródziemnomorskiego, dlatego boga-
ta jest w ryby, owoce morze oraz warzy-
wa, przede wszystkim pomidory i ziem-
niaki. Ponadto nie istnieje bez oliwy z oli-
wek oraz charakterystycznych suszonych
szynek. Aby móc sprostać zadaniu każda
para składająca się z dwóch uczniów przy-
gotowała przepyszne specjały, które za-
równo swym smakiem, niepowtarzalnym
zapachem i wygładem cieszyły nie tylko
oko ale i podniebienie.

Pod okiem nauczycielki przedmiotów
zawodowych gastronomicznych Marze-
ny Sobczuk-Puc, uczennice Magdalena
Dudek i Patrycja Drelich na początek przy-
gotowały hiszpańskie tapas – przekąskę
na którą składały się pomidory faszero-
wane pastą z tuńczyka oraz panierowane
kalmary, smażone na głębokim tłuszczu.

Agata Gielar i Magdalena Kołodziej
przygotowały Tortilla espańola lub tortilla
de patatas („tortilla hiszpańska”/„tortilla
ziemniaczana”). Potrawa ta stanowi po-
pularny element tapas, ale bywa również
podawana jako samodzielny posiłek.
Jest to odmiana omletu, przyrządzane-
go z jajek z dodatkiem ziemniaków i in-
nych składników. Całość podsmażana
jest na oleju na głębokiej patelni o wyso-
kich brzegach.

Za danie główne odpowiedzialni byli
panowie w składzie Mateusz Sondej
i Adrian Szeliga, którzy podali kurczaka
z Chorizo i serem Manchego z salsą po-
midorową. Chorizo to tradycyjna kiełba-
sa hiszpańska robiona z wieprzowiny
z dodatkiem słodkiej papryki jako głów-
nej przyprawy, natomiast Manchego to
gatunek sera twardego, dojrzewającego
wyprodukowanego z owczego mleka.

Marta Prucnal i Agnieszka Piróg
„przeniosły” się do Walencji szykując
jednogarnkową potrawę – paellę z owo-
cami morza wśród których dominowały:
krewetki tygrysie, kalmary, omułki,
ośmiornice i małże. Oparta jest przede
wszystkim na ryżu z dodatkiem szafra-
nu (otrzymanego z krokusów), podsma-
żanym i gotowanym na metalowej pa-
telni z dwoma uchwytami (tzw. paellera
lub paella). W zależności od odmiany,
paella może ponadto zawierać kawałki
mięsa królika, drobiu i różnych warzyw.

Podawana jest jako danie główne lub
jako pierwsze danie. Zazwyczaj jada się
ją na obiad, gdyż uznawana jest za da-
nie zbyt ciężkostrawne na wieczorny
posiłek. Na deser podano przysmak
z Saragossy (pomarańczowe wianusz-
ki) zwane inaczej hiszpańskimi pączka-
mi z lukrem pomarańczowym przygoto-
wane pod okiem Marty Prucnal i Agnie-
szki Piróg. Gwiazdą wieczoru były flam-
birowane banany (platanos flameados)
podane przez Agatę Gielar i Magdale-
nę Kołodziej. Na zakończenie kulinar-
nej podróży Magdalena Dudek i Patry-
cja Drelich niczym profesjonalni bariści
przygotowały hiszpański Mazagran
– napój kawowy z likierem kawowym
i bitą śmietaną.

Czterogodzinne zajęcia, chodź bar-
dzo intensywne, to jednak pełne wrażeń
i emocji, które pozostaną niezapomnia-
ne przez uczestników. Ponadto takie za-
jęcia pomagają odkrywać, promować ta-
lenty, osobowości kulinarne jak i stają się
inspiracją do poszukiwania pomysłów na
oryginalne łączenie smaków.

Marzena Sobczuk-Puc

Dnia 13 stycznia 2015 roku ucznio-
wie klasy I A LO odwiedzili zakład zaj-
mujący się produkcją ozdób choinko-
wych w Nowej Dębie – „Firmę Biliński”.
Zwiedzanie zakładu oraz mieszczące-
go się tam Muzeum Bombki Choinko-

wej odbyło się w ramach projektu „Być
przedsiębiorczym – nauka przez prak-
tykę”.

„Firma Biliński” zajmuje się pro-
dukcją unikatowych ozdób świątecz-
nych, które w całości są wykonane ręcz-

nie, zgodnie z wieloletnią tradycją. Wie-
lość wzorów oraz wyrafinowane kształ-
ty i elegancja pozwalają traktować je jako
małe dzieła sztuki. Wizyta w firmie była
dla nas wielkim przeżyciem, czuliśmy
się jak w krainie baśni.

Uczniom zaprezentowano cały pro-
ces tworzenia bombki choinkowej od
wydmuchania formy ze szkła i ukształ-
towania jej, poprzez cały proces barwie-
nia i żmudnego malowania najmniej-
szych elementów, aż na kontroli jakości
skończywszy. Na koniec młodzież
uczestniczyła w warsztatach i sama na
własnej skórze mogła przekonać się, że
nie jest to łatwa praca. Wymaga ona
bowiem dużo cierpliwości, skupienia,
opanowania, a także odrobiny zmysłu
artystycznego.

Anna Kozak

Kulinarna podró¿ po Hiszpanii

Wizyta studyjna w Fabryce Bombek Choinkowych w Nowej Dêbie
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Uczennica klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego w Sokołowie Młp. Ewelina
Sasiela zajęła I miejsce w konkursie
„Radosne święta, twórcze święta” zorga-
nizowanym przez LO w Dynowie.

W kategorii literackiej uczestnicy mieli
napisać opowiadanie lub wiersz na te-
mat: „Anioły są wszędzie, anioły są obok
nas”. Poniżej publikujemy pracę Eweli-
ny, która została wysoko oceniona przez
komisję konkursową.

Niektóre chwile pasują do siebie ni-
czym fragmenty witraża. Kilkadziesiąt ma-
łych kawałków różnego koloru, odzwier-
ciedlających różne emocje, które po po-
łączeniu dają jeden, konkretny obraz. Ten
pamiętny wieczór był właśnie taki.

Założyłam rękawiczki i pełna obaw
wyszłam z autobusu. Wieczorne mroź-
ne powietrze bezlitośnie zaszczypało
mnie w policzki jednocześnie sprawia-
jąc, że przyśpieszyłam kroku, chcąc jak
najszybciej dotrzeć do wypełnionego
przyjemnym ciepłem domu. Gdyby nie
stłumione światła przydrożnych latarni,
panowałaby całkowita ciemność. Ciszę
zakłócało tylko skrzypienie świeżego
śniegu, gdy spotykał się z moimi stopa-
mi. Właśnie mijałam jeden z zaułków,
znajdujący się między opuszczonymi
domami, gdy kątem oka dostrzegłam tam
bladą poświatę, zlewającą się z czernią
wieczoru. W każdej innej chwili bym to
zignorowała, pewna że to tylko przywi-
dzenie, które jest efektem przebywania
do późna w szkole, lecz teraz jakaś dziw-
na siła kazała mi zawrócić i sprawdzić
co tam się kryje. Poddałam się temu
wezwaniu i poczułam nienaturalny przy-
pływ odwagi. Szybkim krokiem udałam
się w stronę zaułku, mając dziwne prze-
czucie, że nie skończy się to zbyt do-
brze.

Zamarłam.
Na ziemi, obok drewnianej ściany

opuszczonego budynku, leżał pozna-
czony zadrapaniami i sińcami człowiek.
Najbardziej rzuciły mi się w oczy dwie
największe rany na plecach. Były po-
dłużne i zbiegały się w kształt odwróco-
nej litery „V”. Krótkie czarne włosy, zwil-
gotniałe od śniegu, opadały mu na po-
wieki, a różowo-sine usta nadawały twa-
rzy wyrazu rozpaczy. Oddech boleśnie
uwiązł mi w gardle. Wszystkie logiczne
myśli roztrzaskały się o krawędzie umy-
słu i spłoszone przepadły gdzieś dale-
ko. Co mam zrobić? Uciekać? Wołać
o pomoc? W głowie miałam teraz całko-
wity chaos. Zamknęłam oczy, odsuwa-
jąc od siebie świadomość w jakiej sytu-
acji się znajduję. Po chwili w głowie za-
świtała mi oczywista myśl – w pierwszej
kolejności muszę sprawdzić czy żyje.

Uklękłam na lodowatej ziemi i ścią-
gnęłam rękawiczkę; z obawą położyłam
dłoń na jego nagim ramieniu. Było lodo-
wate. Miałam coraz gorsze przeczucia.

* * *

Obudziłem się gwałtownie. Leżałem
nieruchomo, szybko mrugając i starając
się określić co wyrwało mnie ze snu.
Uświadomiłem sobie, że to nie żaden
dźwięk mnie obudził, ale dotyk-czyjaś
ręka spoczywała na moim ramieniu. Za-
raz po tym poczułem rozdzierający ból,
dokuczliwie mieszający się z przejmują-
cym zimnem, który źródło miał na moich
plecach i nieznośnie pulsował w kierun-
ku całego ciała. Wspomnienie wydarzeń
sprzed kilku godzin nagle wróciło, ale
była to myśl majacząca na krawędzi świa-
domości, bo koszmarne uczucie które
rozsadzało moje ciało i potęgujący je
chłód, nie dawały mi się skupić.

– Jak się czujesz? Wszystko w po-
rządku? – cichy, drżący głos dobiegł do
moich uszu. Z olbrzymim wysiłkiem unio-
słem wzrok ku górze; nade mną klęczała
jakaś postać. Kiedy obraz w końcu się
wyostrzył, ujrzałem drobną blondynkę,
której duże zielone oczy wpatrywały się
we mnie z przerażeniem i niepewnością.
Policzki i nos miała prawie purpurowe
od mrozu, co w połączeniu z dużą weł-
nianą czapką opadającą na oczy, dawa-
ło niezwykle uroczy efekt. Jej dłoń z mo-
jego ramienia przemieściła się na poli-
czek. Dziwaczny rodzaj dreszczy prze-
mknął po moim ciele, gdy nagle zdałem
sobie sprawę, kim ona tak naprawdę jest.

Ta, którą miałem chronić.
To ona.
Te dwa zdania zaczęły chaotycznie

krążyć po moim umyśle, wyłączając mnie
na chwilę z fizycznego świata. Miałem
się nią opiekować, a teraz sam potrze-
buję pomocy. Nawet w jednym procen-
cie nie przypominałem siebie z przeszło-
ści. Majestatyczność i moc ustąpiły miej-
sca bezsilności, bólowi i rozpaczy. Po
symbolu mojej tożsamości pozostały tyl-
ko dwie paskudne rany, dotkliwie palące
mnie przy każdym, nawet najmniejszym
ruchu. Czy to tylko jakiś niepoprawny,
przedziwny zbieg okoliczności, czy prze-
znaczenie? Przejmujący podmuch wia-
tru przywrócił mi świadomość.

– Proszę, pomóż mi wstać. – Mój głos
był ochrypnięty i słaby. Nie miałem poję-
cia, co teraz ze mną będzie. Straciłem
skrzydła, jestem bezsilny.

* * *

Czytałam gdzieś, że anioły mają naj-
bardziej niebieskie oczy jakie kiedykol-

wiek można zobaczyć. Prawie jak dwa
kryształy dopełniające ich alabastrową
cerę. Nie jestem pewna czy to prawda,
ale zdecydowanie poczułam, jakbym
spotkała jednego z nich. Na dźwięk jego
głosu coś ścisnęło mnie w żołądku.
Brzmiał tak znajomo, że przez głowę
przebiegła mi myśl, czy może nie jest ja-
kimś zaginionym członkiem mojej rodzi-
ny. Po muśnięciu go dłonią po zmarźnię-
tym policzku, poczułam z nim niewytłu-
maczalną więź, jakby coś dawnego, za-
pomnianego powróciło z przeszłości
i przybrało postać poranionego chłopaka.

Delikatnie pomogłam mu się pod-
nieść. Chwiejąc się, przywarł ramieniem
do ściany domu. Gdy byłam pewna, że
nie osunie się zaraz z powrotem na zie-
mię, postanowiłam zatelefonować po
pomoc.

– Zadzwonię na pogotowie, pocze-
kaj jeszcze chwilę. – Drżącymi dłońmi
zaczęłam buszować w kieszeni płasz-
cza.

– Nie, nic mi nie jest, poradzę sobie.
– oznajmił stanowczym tonem, co kom-
pletnie nie pasowało do jego stanu zdro-
wia. W pierwszej chwili pomyślałam, że
to jakiś nietrafiony żart, jednak powaga
na jego twarzy przeczyła tym założe-
niom.

– Jesteś cały poraniony, masz ozna-
ki wyziębienia, potrzebujesz lekarza!

– Dam sobie radę, idź już do domu
bo zmarzniesz. – Jego nastawienie
i spokój w głosie całkowicie wytrąciły
mnie z i tak już zachwianej równowagi.
Zaczęłam się zastanawiać, czy dobrze
zrobiłam, że zechciałam mu pomóc.
Żaden ranny człowiek nie powinien no-
cować na zewnątrz, mówiąc z przeko-
naniem, że nic mu nie będzie. Albo był
zupełnym wariatem, albo... Z moich roz-
myśleń wyrwał mnie odgłos kroków do-
biegających zza rogu. Z desperacją po-
dążyłam w tym kierunku I ujrzałam męż-
czyznę w podeszłym wieku, z walizką
w skostniałej z zimna dłoni. Spieszył się
do domu.

– Przepraszam, proszę mi pomóc.
Tam jest ranny człowiek, potrzebuje
opieki medycznej, ale odmawia. – Zda-
łam sobie sprawę, że jestem bliska pła-
czu, a mój głos doskonale to odzwier-
ciedlał. Nie wiedziałam co zrobić, jak się
zachować, chciałam zrzucić odpowie-
dzialność za tę całą absurdalną sytuację
na kogoś innego, a ten mężczyzna był
jedyną odpowiednią do tego osobą. Był
moją jedyną deską ratunku, sama nie
mogłam sobie poradzić. Zdałam sobie
sprawę, jak wiele dzieje się poza moim
zasięgiem. Przez te wszystkie lata żyłam
w bańce mydlanej, z dala od niebezpie-
czeństw czyhających na zewnątrz. Przez
konfrontację z tym rannym człowiekiem,
budowana przez siedemnaście lat bań-
ka po prostu pękła.

Anio³y s¹ wszêdzie. Anio³y s¹ obok nas
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– Odejdź dziecko, spieszę się – od-
parł zgryźliwie i spróbował mnie wymi-
nąć.

– Proszę zaczekać, niech mi pan po-
może! – Chwyciłam go za ramię, jednak
wyrwał się brutalnie i jeszcze bardziej
przyspieszył kroku.

Byłam zmęczona tą sytuacją, chcia-
łam zapomnieć o tym co widziałam, zna-
leźć się w domu i narzekać, że nic nie
umiem na jutrzejszy sprawdzian z histo-
rii. Jednak los chciał inaczej, a zostawia-
jąc tego człowieka samego, wyrzuty su-
mienia pożarłyby mnie żywcem. Zrezy-
gnowana skręciłam do zaułku z zamia-
rem dalszego nakłaniania go do pozwo-
lenia udzielenia sobie pomocy, jednak
jedyne co tam zastałam, to ciemność.

Gdzie on zniknął?! Nie mógł uciec,
nie było drugiego wyjścia, a ja stałam
zaraz przy pierwszym, widziałabym gdy-
by odchodził! A może to wszystko mi się
tylko przywidziało? Może tak na prawdę
całe to kuriozalne zdarzenie nigdy nie
miało miejsca?

Stałam w bezruchu, czekając na coś,
czego nie potrafiłam sprecyzować.

* * *

Pudełko z pizzą zajmowało większą
część biurka, znacznie utrudniając mi
naukę. W pokoju paliła się tylko mała
lampka, rozlewając na ścianach rozma-
ite cienie. Wspomnienie sprzed kilku go-
dzin natarczywie prześladowało moje
myśli, nie zostawiając miejsca na zapa-
miętywanie potrzebnych wiadomości.
Zmęczenie coraz bardziej dawało mi się
we znaki i nawet nie wiedząc kiedy, za-
snęłam.

Obudziłam się nagle, czując czyjąś
obecność. Odkleiłam twarz od kartek
podręczników i zaspana rozejrzałam się
po pomieszczeniu.

Żołądek momentalnie podskoczył mi
do gardła, a ja gwałtownie się rozbudzi-
łam, gdy zdałam sobie sprawę, że w ką-
cie pokoju, ze skrzyżowanymi lekcewa-
żąco rękami, stoi nie kto inny jak chłopak
z zaułka. Przetarłam oczy, wmawiając
sobie że to tylko sen, jednak rzeczywi-
stość nie chciała powrócić. Nie spodzie-
wałam się, że ponowna konfrontacja
z nim nadejdzie tak szybko. Nie spodzie-
wałam się, że w ogóle kiedykolwiek na-
dejdzie.

– Przybyłem cię ostrzec. – Dźwięk jego
głosu przeszył mnie na wskroś, wzbudza-
jąc przy tym różnego typu emocje. Od
wściekłości, dezorientacji, zaskoczenia,
po ulgę, spokój i w pewnym sensie uko-
jenie. Pierwsze jak i najsilniejsze uczu-
cie zdominowało pozostałe i wzięło górę
nad moją osobą.

– Ostrzec? Przed czym?! – Wstałam
energicznie, naładowana negatywnymi
emocjami-Kim ty w ogóle jesteś? Znik-

nąłeś tak nagle, gdy chciałam ci tylko
pomóc, włamujesz mi się do domu i pró-
bujesz zgrywać jakiegoś tajemniczego
bohatera. Jak udało ci się tak szybko
wyleczyć? Powinieneś leżeć w szpitalu
w ciężkim stanie! Lepiej wynoś się z mo-
jego domu, bo zadzwonię na policję.
– Znajome już niewiarygodnie niebie-
skie oczy lustrowały moje oblicze prze-
siąknięte gniewem, podczas gdy on ze
spokojem i pokerowym wyrazem twarzy
stał nieruchomo, opierając się plecami
o ścianę.

* * *

– Przez zaniedbywanie swoich obo-
wiązków, pozbawiono mnie skrzydeł.
Jako twój Anioł Stróż muszę wrócić
z powrotem do nieba, jednak będzie to
możliwe tylko wtedy, gdy uratuję ci życie.
Niestety nie mogę przewidzieć kiedy to

nadejdzie i przez brak skrzydeł istnieje
duża szansa, że nie przybędę na czas.
Dlatego chciałem ostrzec cię, abyś uwa-
żała na wszystko, co ma chociażby jaki-
kolwiek pozór niebezpieczeństwa. Pro-
szę, unikaj ryzyka, jak tylko się da. – Mu-
siałem to zrobić. Musiałem jej o wszyst-
kim powiedzieć, nie bacząc na to jak to
przyjmie. Za bardzo zależało mi na jej
życiu, aby z bezczynnością czekać na
rozwój sytuacji. Jeśli uratuje się bez mo-
jej ingerencji, stracę nadzieję na powrót
do Nieba, ale przynajmniej będzie bez-
pieczna. Przynajmniej tak powiedzieli mi
Archaniołowie, którzy przybyli zaraz po
tym, jak dziewczyna się oddaliła.

Nerwowy śmiech rozniósł się upior-
nie po pokoju; nie mógł zwiastować nic
dobrego.

– Jesteś jakiś psychicznie chory, na-
tychmiast wynoś się z mojego domu, dru-
gi raz nie powtórzę! Czego ty właściwie
ode mnie chcesz? – Jej głos nasycony
był jadem i gniewem.

– Mówię prawdę, proszę musisz mi
uwierzyć. Od tego zależy twoje życie.

– I mam ci uwierzyć że jesteś moim
Aniołem Stróżem i cudownie przybyłeś
tu żeby ostrzec mnie przed grożącym nie-
bezpieczeństwem? Mógłbyś wymyślić
lepszą bajeczkę.

– Wierzysz w anioły? – Tym pytaniem
zbiłem ją z tropu, zawahała się zanim
udzieliła mi odpowiedzi. To dodało mi
większej motywacji, wiedziałem, że mu-
szę zrobić wszystko, aby mi uwierzyła.

– T-tak, ale nie wierzę że jesteś jed-
nym z nich. – Straciła swoją dotychcza-
sową odwagę i pewność. Teraz mogłem
wyczuć, że tylko udaje swoją stanow-
czość, a w rzeczywistości boi się i jest
coraz bardziej zmieszana.

– Anioły są wszędzie. Są obok ludzi
w każdym momencie ich życia, opieku-
jąc się nimi i chroniąc przed złem, zgod-
nie z wolą Najwyższego. Jedyne czego
pragną w zamian, to wiara w swojego
Stróża i całkowite zaufanie mu. Jednak
duża część naszych podopiecznych, za-
traca się tylko w życiu doczesnym. Lu-
dzie są zaślepieni pracą, pieniędzmi, wy-
znaczaniem sobie nic nie znaczących
priorytetów i dążeniem z desperacją do
ich spełnienia. Nie mają czasu stanąć na
moment w miejscu i wsłuchać się w koją-
cy trzepot skrzydeł. Moja cierpliwość nie
była „anielska”. Zacząłem lekceważyć
obowiązki wobec ciebie, tłumacząc so-
bie, że to i tak nie ma sensu, skoro nie
ma między nami więzi. To jednak było
niedopuszczalne i takim sposobem, odar-
ty ze skrzydeł i honoru, upadłem.

* * *

Byłam zbyt oszołomiona słowami tej
zagadkowej istoty, by móc dalej zgrywać
niezłomną i pewną siebie. Usiadłam na
krawędzi łóżka i bez skrupułów chłonę-
łam jego anielskie oczy własnymi, tak
bardzo ludzkimi. Nie potrafiłam skleić
żadnego logicznego zdania, odpowiada-
jącego tej całej nielogicznej sytuacji, czu-
łam że zaczynam mu wierzyć, choć ta
cała historia była jednym wielkim absur-
dem. Zamknęłam oczy i spróbowałam
w myślach jeszcze raz przeanalizować
jego słowa, jednak wszystkie umknęły
gdzieś niespodziewanie. Gdy w końcu
spojrzałam, oprócz mnie i ciszy sączącej
się zewsząd, nie było nikogo.

* * *

W poniedziałek szkoła sprawiała
wrażenie obcej planety. Gdy w końcu
uświadomiłam sobie, że jest całkowicie
normalna, a to ze mną stało się coś dziw-
nego, chciałam jak najdłużej napawać
się tą zwyczajnością. Z daleka od dziw-
nych istot nawiedzających cię we wła-
snym domu, wmawiającym ci z przeko-

Ewelina Sasiela w środku
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naniem, że twoje życie jest zagrożone.
Gdy w końcu zabrzmiał tak oczekiwany
przez wszystkich ostatni dzwonek, za
oknem panowała już szarość, w błyska-
wicznym tempie zmieniająca się w ciem-
ność nocy. Lekko zaniepokojona wy-
szłam ze szkoły. Nagły podmuch zimna
przypomniał mi o najchłodniejszej po-
rze roku, więc założyłam rękawiczki
i ruszyłam przed siebie. Jeszcze tylko
jedno przejście przez skrzyżowanie
i będę w domu. Starałam się myśleć
o ciepłym kominku w salonie i miłym ko-
cyku od babci, aby jakoś odsunąć od
siebie złe przeczucia przeplatające się
z przenikającym mnie zimnem. Czapka
i padający śnieg skutecznie utrudniały
mi widoczność. Gdy byłam pewna, że
droga jest bezpieczna, śmiało wstąpi-
łam na oblodzony asfalt. Nagle usłysza-
łam zbliżający się ryk silnika i przeraźli-
wy pisk opon. Zza rogu wyłonił się pę-
dzący pojazd, oślepiając mnie światła-
mi. Stanęłam jak wryta, byłam pewna,
że to już koniec, samochód, który wpadł
w poślizg, pędził prosto na mnie. Zdąży-
łam tylko pomyśleć o tym, że ten rzeko-
my „anioł” miał rację. Czułam już od-
dech silnika na plecach. Nagle coś bar-
dzo mocno mną szarpnęło i przestałam
widzieć i słyszeć cokolwiek. „To koniec”
– powtarzałam sobie w myślach, zaci-
skając powieki. Koniec. Nagły podmuch
wiatru sprawił, że poczułam się lekko
skołowana. Powoli otworzyłam oczy. Kie-
dy obraz w końcu się wyostrzył, delikat-
nie uniosłam głowę. Uświadomiłam so-
bie, że znajduję się kilka metrów dalej
od ulicy, a przede mną stoi chłopak
z zaułka. Mimo wszechobecnej ciemno-
ści i zasłaniającego mu twarz kaptura,
rozpoznałam go bez trudu, dzięki tym

nienaturalnie niebieskim oczom. Czułam
przyjemny ciężar jego ręki na moim ra-
mieniu. Odniosłam wrażenie, że jedno-
cześnie jestem tak bardzo żywa i tak bar-
dzo martwa. Jak zdołał mnie uratować?
Samochód był zbyt blisko, to nie mogło
się zdarzyć, nie mogłam wyjść z tego
bez szwanku. Byłam zbyt zaskoczona,
aby móc cieszyć się tą wizją cudowne-
go ocalenia. To na pewno tylko jeden,
dziwny, niekończący się sen. To sen.
– Jesteś cała? – Wzdrygnęłam się sły-
sząc jego głos, po czym pokiwałam lek-
ko głową. Nadmiar emocji spowodował,
że po zmarźniętych policzkach zaczęły
spływać mi łzy. Cała ta trudna sytuacja
była przeze mnie nie do zrozumienia.
– Hej, już po wszystkim, udało się – oznaj-
mił, uśmiechając się niepewnie i patrząc
na mnie pobłażliwie. Miał w sobie tak
dziwną energię, że przepełniło mnie nie-
typowego rodzaju szczęście i sama za-
częłam się uśmiechać. Zaczęła do mnie
docierać rzeczywistość tego zdarzenia.
– Dziękuję. Gdyby nie ty, byłoby po mnie.
– Poczułam tak nieopisaną wdzięczność,
że chciałam go przytulić, jednak bałam
się, że był on tylko wytworem mojej wy-
obraźni i gdy tylko zechcę go dotknąć,
on rozpłynie się w powietrzu. Zamruga-
łam kilka razy, jednak on nadal tam stał,
jakby w oczekiwaniu na coś, czego nie
mogłam rozgryźć. Przekonana o jego
istnieniu, uściskałam go tak mocno jak
tylko potrafiłam. – Wierzysz mi? – szepnął
niepewnie, odwzajemniając mój uścisk.
Dopiero po chwili dotarło do mnie o co
pyta. Pokiwałam głową i uniosłam gło-
wę, by jeszcze raz ujrzeć ten niesamo-
wity błękit jego oczu. – Tak, dzięki tobie
uwierzyłam w anioły. Uwierzyłam w Cie-
bie. – Po tych słowach, on odsunął się

ode mnie, a na jego plecach wyrosła
para nieskazitelnie białych, olśniewają-
cych skrzydeł, pokrytych miękkimi, ja-
śniejszymi niż śnieg piórami, przypomi-
nającymi wędrujące po niebie obłoczki
chmur. Skrzydła emanowały intensyw-
nym blaskiem, który z pewnością nie
pochodził z ziemskiego świata. Na
szczycie delikatnie się załamywały
i subtelnym łukiem spadały wzdłuż umię-
śnionych ramion aż do pokrytej szatą
śnieżną ziemi. Promieniowała z nich
autentycznie anielska moc, która spra-
wiała, że jednocześnie czułam lęk i za-
chwyt. To było tak niewiarygodne, a jed-
nak prawdziwe. Czas stanął w miejscu,
dając mi okazję do podziwiania tego nie-
biańskiego piękna, znajdującego się
teraz na Ziemi. Mój anioł. – Teraz mogę
wrócić do Nieba. Dziękuję. I pamiętaj,
że zawsze będę cię chronił, tylko mu-
sisz we mnie wierzyć, tak jak w tym mo-
mencie. Bez żadnych wątpliwości, ca-
łym swoim sercem powierzyć się mojej
opiece, a wszystko będzie dobrze. Ufasz
mi? – T-tak. – Tylko tyle zdołałam wykrztu-
sić, płonąc z podziwu i uznania. W jed-
nej chwili czas znowu zaczął biec w zwy-
czajnym tempie, samochody zaczęły na-
turalnie poruszać się po jezdni, niewzru-
szone sytuacją sprzed kilku chwil. Płat-
ki śniegu znowu krążyły w powietrzu
i bezszelestnie opadały na ziemię, drze-
wa i budynki. A ja stałam ciągle w tym
samym miejscu, sparaliżowana realno-
ścią tej sytuacji, obserwując na gwieź-
dzistym niebie wyróżniający się mały
punkt, który coraz bardziej się oddalał,
aż w końcu całkiem zniknął w czerni wie-
czornego nieba. Jedyne, czego byłam
pewna w tamtym momencie, to to, że
anioły istnieją i są obok nas.

W dniu 12.12.2014 r. uczniowie kla-
sy 1AZ, 2BZ i 3AZ naszej szkoły w ra-

mach projektu „Podkarpacie stawia na
zawodowców” pod opieką Artura Pie-

Wycieczka do salonu Mercedes-Benz i Honda w Rzeszowie
cucha wzięli udział w wycieczce posze-
rzającej proces edukacji. W czasie wy-
jazdu odwiedziliśmy salony Mercedes-
Benz i Honda. Celem wizyty było zapo-
znanie uczniów z dokumentacją, pracą
oraz obsługą tych firm. Uczniowie mieli
okazję poznać zasady funkcjonowania
salonu, zobaczyć stanowiska pracy me-
chaników, magazyn przechowywania
części do samochodów, stację kontroli
pojazdów, serwis blacharsko – lakierni-
czy oraz nowoczesne urządzenia wyko-
rzystywane do naprawy samochodów.
Wszystko to uczniowie mieli okazję usły-
szeć od p. Witolda Cisło (szefa serwisu
Mercedes Benz) i p. Adama Tobiasza
(wiceprezesa zarządu przedsiębiorstwa
usługowo-handlowego SIGMA-CAR Sp.
z o.o. dealera Honda), którzy z cieka-
wością i wielką życzliwością przekazy-
wali im te informacje.

Artur Piecuch
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W dniach 2-6 lutego 2015 r. 16
uczniów z klas pierwszych Publicznego
Gimnazjum w Sokołowie w godz. od 845

do 1330 uczestniczyło w prowadzonym
na zasadzie wolontariatu zimowym spor-
towym obozie dochodzeniowym. Kie-
rownikiem obozu był p. Stanisław Kula,
a zajęcia z młodzieżą prowadził Bogu-
sław Rybak. Bazą dla obozu były obiek-
ty Zespołu Szkół oraz Krytej Pływalni.

Zajęcia rozpoczynała zbiórka w szko-
le, po czym wszyscy udawali się na ba-
sen. Uczestnicy obozu doskonalili swo-
je umiejętności pływackie oraz brali
udział w zajęciach rekreacyjnych. Po
basenie wszyscy udawali się na posi-
łek do szkolnej stołówki, gdzie szefowa
kuchni p. Danuta Kuduk serwowała
smaczne posiłki. Około godz. 11.00 roz-
poczynały się zajęcia teoretyczne.
W czasie ich trwania prezentowane
i omawiane były filmy o tematyce spor-
towej. W czwartek zamiast filmu uczest-
nicy obozu spotkali się z p. Dominikiem
Matułą, który wprowadził ich w podsta-
wowe tajniki fotografii.

Po zajęciach teoretycznych rozpoczy-
nał się trening. W trening wplecione były
elementy ćwiczeń ogólnorozwojowych
i specjalistycznych. W trakcie zajęć
uczniowie doskonalili i rozwijali swoje
umiejętności z zakresu gry w badminto-
na. W czwartek, uczestnicy obozu rywa-
lizowali o palmę pierwszeństwa na ba-
senie i na hali sportowej w konkursach
przygotowanych przez pomysłodawcę,
organizatora a zarazem prowadzącego
obóz p. Bogusława Rybaka. Wszyscy
uczestnicy za udział otrzymali upominki.

Ostatni dzień – piątek, to dzień w który
wybraliśmy się do Rzeszowa. Celem na-
szej wizyty w stolicy Podkarpacia było lo-
dowisko. Po wypożyczeniu sprzętu ucznio-
wie wyszli na lód. Jedni badali prędkość
z jaką można się poruszać po lodowisku,
inni zapoznawali się z zasadami grawita-
cji i analizowali twardość lodu. Pobyt na
lodowisku zakończyła ciepła herbata oraz
krótka wizyta w centrum handlowym.
A potem pozostał już tylko powrót do szko-
ły, posiłek, odprawa na zakończenie i dal-
szy ciąg ferii ale już w domu.

W imieniu organizatorów i młodzie-
ży dziękujemy tym wszystkim, którzy
przyczynili się do tego by obóz mógł się
odbyć. Bez ich pomocy, życzliwości
i wsparcia nie moglibyśmy zapewnić
uczestnikom posiłku, wody, owoców, sło-
dyczy i nagród. Osoby, którym należą się
szczególne słowa podziękowania to:
1. p. Burmistrz i Radni z Sokołowa Młp.,
2. p. Andrzej Pasierb – Przewodniczą-

cy Rady Miejskiej,

3. p. Roman Kochański – Dyrektor Kry-
tej Pływalni w Sokołowie Młp., pra-
cownicy basenu,

4. p. Wiesław Sondej – Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Sokołowie Młp.,

5. p. Grzegorz Kwiecień – Zakład Ko-
munalny Spółka z o.o.,

6. p. Arkadiusz Łuszczki – Zakład „Ce-
ramix”,

7. p. Artur Kisiel – Sklep „Papirus”,
8. p. Danuta Kuduk – szefowa stołówki

szkolnej,
9. p. Bogdan Pustkowski – Firma

„Crunchips.
Stanisław Kula

Bogusław Rybak

Ferie na sportowo
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Odkryj swoj¹
miejscowoœæ

na nowo!

Grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Nienadówce wzięła udział w nietypo-
wym przedsięwzięciu w ramach pro-
jektu Młody Obywatel, realizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
oraz Fundację Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie.

Uczniowie próbowali spojrzeć na
swoja miejscowość w nowy sposób: na
wesoło, bez nudy i zbędnego patosu.
Historię i współczesność swojej małej
ojczyzny odkrywali ponownie wspólnie
ze swoimi rodzicami i nauczycielami
podczas gier terenowych. Pierwsza
z nich odbyła się 17 grudnia 2014 roku
i nosiła tytuł „Szlakiem Trzech Króli”.
Miała ona na celu w sposób ciekawy
i niekonwencjonalny przypomnieć
uczestnikom o zwyczajach i obrzędach
świątecznych, kultywowanych w ich
miejscowości. W pośredni sposób
uczestniczyli w grze również mieszkań-
cy Nienadówki, biorąc udział w sondzie,
która stała się doskonałym pretekstem
do przypomnienia oraz odkrywania na
nowo tradycji związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia oraz Świętem
Trzech Króli.

Z pomocą przy realizacji projektu
przyszła Pani Ewelina Jurasz – koor-

dynator Inkubatora Kultury w Rzeszo-
wie, ekspert w organizacji gier miej-
skich w Rzeszowie Pani Ewelina na-
kreśliła założenia naszych działań, po-
mogła w zorganizowaniu przedsię-
wzięcia, jak również
poprowadziła warsz-
taty dla grupy projek-
towej na temat „Jak or-
ganizować gry miej-
skie”. Po przeszkole-
niu Młodzi Obywatele
potrafili już sami skon-
struować fabułę, wy-
myślić zadania oraz
opracować regulamin
gry. Kolejnym krokiem
był przydział zadań
poszczególnym człon-
kom grupy oraz szu-
kanie sojuszników.
Plan zorganizowania
gry miejskiej spotkał
się z życzliwością i wsparciem wielu in-
stytucji. Organizacja gry terenowej oka-
zała się niezwykle wciągającą i inspi-
rującą formą zabawy i edukacji. Uśmie-
chy młodszych kolegów i ich radość

z uczestnictwa w grze
świadczą najlepiej
o tym, że było warto
zaangażować się w ta-
kie przedsięwzięcie!

Kiedy emocje opa-
dły, pojawiła się w pro-
gramie Młodego Oby-
watela szansa na na-
pisanie grantu na
nowe działanie i otrzy-
manie dofinansowania
na realizację uczniow-
skich pomysłów. Stwo-
rzyliśmy nową fabułę
dostosowaną do no-
wych celów i potrzeb.
Do współpracy zapro-

siliśmy lokalne instytucje, tak aby
wspólne przedsięwzięcie stawało się
coraz bardziej atrakcyjne i przyciągało
więcej mieszkańców. Nasze wysiłki nie
poszły na marne ! Znaleźliśmy się

wśród 12 najlepszych grup projekto-
wych, działających w programie Młody
Obywatel, które otrzymały dofinanso-
wanie na dalszy rozwój i realizacje no-
wych pomysłów.

Gra „Odkryj swoja miejscowość na
nowo!” odbyła się 4 lutego 2015 roku.
Chcieliśmy zobaczyć, jak uczniowie
i rodzice postrzegają Nienadówkę, czy
potrafią w pozornie znanych miejscach
dostrzec rzeczy, które często mijają obo-
jętnie. Punkty gry rozmieszczone były
w centralnej części Nienadówki tj. Ze-
spół Szkół Nr 1, gdzie rozpoczęła się
gra. Następne punkty usytuowane były
w budynku Klubu Sportowego Planta-
tor, przy budynku OSP, gdzie na uczniów
czekało zadanie niespodzianka – pró-
ba udzielenia pierwszej pomocy pod
fachowym okiem ratownika medyczne-
go. Ostatnie punkty na mapach graczy
to stara plebania oraz kościół, gdzie za-
dania dotyczyły interpretacji scen z prze-
szłości wojennej, umieszczonych na
drzwiach wejściowych – tzw. Bramie Pa-
mięci. Dwie grupy, które najlepiej roz-
wiązały zadania i pokonały trasę w naj-
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krótszym czasie otrzymały nagrody
w postaci gadżetów sportowych, pozo-
stali uczestnicy otrzymali nagrody po-
cieszenia. Po tak wyczerpującej i emo-
cjonującej grze uczestnicy udali się na
posiłek, a następnie wzięli udział
w warsztatach fotograficznych.

Do drugiej edycji gry terenowej za-
prosiliśmy uczniów szkoły podstawowej
oraz uczniów gimnazjum Zespołu Szkół
Nr 1 i Nr 2 w Nienadówce. Naszymi
działaniami udało nam się zaintereso-
wać Pana Burmistrza Andrzeja Ożoga,
który zgodził się na objecie patronatem

naszego przedsięwzięcia i zadeklaro-
wał pomoc w organizacji projektu. Tro-
skę o bezpieczeństwo naszych graczy
wykazał komendant Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Pan Wiesław Bojda, który
wraz ze swoimi druhami zabezpieczył
przejście przez drogę S-19 w czasie gry
oraz udostępnił dla nas obiekt placów-
ki. Ciepły posiłek dla uczestników za-
pewniła firma wędliniarska Pana Hen-
ryka Ciupaka, a słodycze sponsorowa-
ły sklepiki szkolne.

Gry terenowe to sprawdzony sposób
integracji środowiska. Cieszą się one
dużym powodzeniem, dostarczając
uczestnikom wielu wrażeń, pozwalają
spojrzeć na swoją miejscowość z innej
perspektywy. Cieszy nas że znaleźliśmy
wsparcie wśród instytucji, firm, osób pry-
watnych, nauczycieli oraz rodziców.
Mamy nadzieję ze takie prospołeczne
działania utrwalą się w naszej wsi oraz
gminie i będą przykładem dla kolejnych
inicjatyw!

Opiekun projektu Iwona Słobodzian

Pod koniec listopada Zespół Szkół
Nr 1 w Nienadówce gościł w swoich
murach artystę, malarza – Grzegorza
Szota. Spotkanie odbyło się w ramach
cyklu: „Szukamy ludzi z pasją w XXI
wieku”.

Zaproszony artysta podczas pobytu
w naszej szkole zaprezentował swoje
obrazy i opowiedział nam o swojej pasji
malarskiej. Starał się przybliżyć nam taj-
niki pracy, opowiadał o źródłach inspi-
racji, które są nieodłącznym elementem
życia artysty.

Spotkanie z Grzegorzem Szotem
rozpoczęło odczytanie mojej konkurso-
wej pracy o tymże właśnie artyście.

Pan Grzegorz po krótkim wstępie
opowiedział o własnych pasjach, pro-
cesie tworzenia dzieł, przybliżył nam
również historie swojego artystycznego

rozwoju oraz pielęgnacji talentu.
Artysta przywiózł ze sobą wiel-

ki zbiór swoich dzieł, które mogli-
śmy podziwiać i poczuć się przez
moment jak w prawdziwej galerii
sztuki.

Wartym zauważenia jest fakt,
że Pan Grzegorz Szot jest auto-
rem kopii obrazu Jezusa Miło-
siernego znajdującego się obec-
nie w głównym ołtarzu w Sanktu-
arium Matki Bożej Sokołowskiej
Opiekunki Ludzkich Dróg.

Spotkanie wywarło na mnie
olbrzymie wrażenie. Mam na-
dzieję że w przyszłości i mnie uda
się osiągnąć bądź stworzyć coś
co mogłabym pozostawić po so-

bie dla potomnych, tak jak udało się to
zrobić temu niezwykle skromnemu i peł-
nemu pasji człowiekowi.

Nikola Chorzępa,
uczennica II klasy gimnazjum

ZS Nr 1 w Nienadówce

W imieniu dyrekcji i uczniów ZS Nr 1
w Nienadówce, oraz swoim własnym
chciałbym wyrazić podziękowanie dla
Pana Grzegorza Szota, który w swoją
prezentacje włożył wiele serca chcąc
przybliżyć młodzieży proces powstawa-
nia dzieła oraz rolę artysty w społecz-
ności. Jest nam niezmiernie miło, że
mogliśmy gościć i poznać osobiście wiel-
kiego artystę naszej „małej Ojczyzny”.

Iwona Słobodzian

Spotkanie z artyst¹ malarzem Grzegorzem Szotem
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5 grudnia 2014 roku w Zespole
Szkół Nr 1 w Nienadówce miało miej-
sce uroczyste rozstrzygnięcie IX edycji
wojewódzkiego konkursu „Nam Henryk
Sienkiewicz patronuje”.

Po raz kolejny, organizując ten kon-
kurs, pragnęliśmy, aby nasz Patron żył
nie tylko w naszej szkole, ale inni
uczniowie mogli poznawać dzieła tego
wielkiego pisarza. Chcieliśmy, aby dzięki
jego utworom promowane były takie
wartości jak: dobro, prawda, piękno
i patriotyzm.

Henryk Sienkiewicz był zasłużonym
powieściopisarzem i wielkim człowie-
kiem. Był tym, który ukochał swój kraj
ponad wszystko. Pokazywał, na kartach
swych powieści historycznych, wielkość
Polski i Polaków. Uczył patriotyzmu i mi-
łości oraz szacunku do drugiego człowie-

ka. Autor, wyróżnionej Literacką Nagrodą
Nobla powieści “Quo vadis”, będący na-
szym Patronem jest wzorem godnym
naśladowania dla wszystkich uczniów.

W tym roku patronat nad naszym
konkursem objęli: Pan Andrzej Ożóg
– Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
Pan Jacek Wojtas – Kurator Oświaty
w Rzeszowie, Pan Aleksander Bobko
– Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na konkurs odpowiedziało 30 szkół,
nadesłano 312 prac w tym: 206 pla-
stycznych, 91 literackich i 15 multime-
dialnych.

Prace oceniane były w dwóch kate-
goriach wiekowych (szkoła podstawo-
wa i gimnazjum, ale również były prace
uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Rzeszowie). Po zapoznaniu
się z pracami i ich ocenie Jury przyzna-
ło 57 nagród i 46 wyróżnień. Jury wyra-

ziło uznanie dla uczestników konkursu
za ogromne zaangażowanie przy ich
przygotowywaniu. Pochwaliło dużą po-

mysłowość uczniów i obfitość prezento-
wanego materiału.

Na szczególną uwagę zasługuje
praca Radosława Kanacha – ucznia kla-
sy III Gimnazjum Sportowego w Rzeszo-

wie w kategorii multimedialnej. Uczeń
ten brał udział we wszystkich edycjach
konkursu, a w ostatniej podsumował
nasz konkurs tymi słowami:

Dziękuję wszystkim organizatorom
konkursu za wieloletnią współpracę
i zachęcanie nas uczniów do poznawa-
nia dzieł Henryka Sienkiewicza w tak
ciekawej i przyjaznej formie.

Fundatorami nagród byli: Pan An-
drzej Ożóg – Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp., Rada Rodziców przy Ze-
spole Szkół Nr 1 w Nienadówce, Pan Sta-
nisław Ożóg – poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, Pan Jan Bełz – właściciel
firmy LAS POL, Krzysztof i Bożena Pruc-
nal – właściciele firmy „Albatros”, Pan
Bogdan, Krzysztof i Tomasz Radomscy
– właściciele firmy STYROBUD, Pan Je-
rzy Kmieć z Firmy Handlowej „EXLIBRIS”.

Dzięki hojności sponsorów możliwe
było zakupienie nagród książkowych
i przyborów szkolnych. Ich pomoc, życz-
liwość, zrozumienie i ofiarność przyczy-
niły się do zorganizowania konkursu.
Dziękujemy Państwu za ten piękny gest
dobrej woli.

Pragniemy podziękować wszystkim
nauczycielom. W tym roku w swoich
szkołach nasz konkurs propagowało 50
nauczycieli, udzielali wskazówek i rad
uczniom w przygotowaniu prac konkur-
sowych, kształtowali i wzbogacali wie-
dzę na temat życia i twórczości Henryka
Sienkiewicza.

Mamy nadzieję, że organizując kon-
kurs „Nam Henryk Sienkiewicz patronu-
je” zachęcimy dzieci i młodzieży do miłe-
go spędzania wolnego czasu z utworami
tak wspaniałego pisarza, jakim był H. Sien-
kiewicz. Jednocześnie zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach konkursu.

M. Sztorc, B. Kołodziej

Sienkiewicz, Sienkiewicz,
to polskiej prozy królewicz...

Rozstrzygniêcie IX edycji wojewódzkiego konkursu
„Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”
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ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

„BB”
w Zespole Szkó³

Nr 1 w Nienadówce

W Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce
nie pojawiła się, sądząc po inicjałach BB
– Brigitte Bardot, legendarna gwiazda fil-
mowa lat 60-tych XX wieku. BB to nie jest
również skrót od rekomendowanego
obecnie dość często kosmetyku upiększa-
jącego. BB to litery, które oznaczają wskaź-
niki jakie otrzymała szkoła, po dokonanej
w grudniu 2014 r. ewaluacji, przeprowa-
dzonej przez Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania w Rzeszowie. Ewaluacja to, dla nie-
wtajemniczonych, zbieranie i analizowa-
nie informacji na temat funkcjonowania
szkoły w obszarach wyznaczonych przez
wymagania państwa. Przeprowadzona
ewaluacja zewnętrzna dotyczyła dwóch
obszarów: „szkoła realizuje koncepcję
pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”
oraz „zarządzanie szkołą lub placówką
służy jej rozwojowi”.

Celem ewaluacji było ustalenie po-
ziomu spełniania przez szkołę tych wy-
magań, zawartych w rozporządzeniu
MEN z dnia 7.10.2009 r. Szkoła może
spełniać te wymagania w 5 poziomach:
• Poziom E – oznaczający niski sto-

pień wypełniania wymagania przez
szkołę.

• Poziom D – oznaczający podstawo-
wy stopień wypełniania wymagania
przez szkołę.

• Poziom C – oznaczający średni sto-
pień wypełniania wymagania przez
szkołę.

• Poziom B – oznaczający wysoki sto-
pień wypełniania wymagania przez
szkołę.

• Poziom A – oznaczający bardzo wy-
soki stopień wypełniania wymaga-
nia przez szkołę.
Wizytatorzy dokonując badania

szkoły, które trwało od 18 listopada do
16 stycznia, przeprowadzili szereg an-
kiet i wywiadów z uczniami, rodzicami
i nauczycielami oraz pracownikami szko-
ły. Obserwowano zajęcia lekcyjne, ana-

lizowano dokumentację szkolną. Prze-
prowadzono również wywiad indywidu-
alny z panią dyrektor, a grupowe wywia-
dy z przedstawicielami samorządu lo-
kalnego i partnerami szkoły.

Na podstawie zebranych danych
został sporządzony raport. Podczas
podsumowującej ewaluację rady peda-
gogicznej usłyszeliśmy wiele pozytyw-
nych uwag na tematcałej naszej placów-
ki. Zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni
i cały zespół szkół w skład, którego
wchodzi przedszkole, szkoła podstawo-
wa oraz gimnazjum, otrzymał w obu kon-
trolowanych obszarach wskaźniki BB.

„Chwalcie się, bo macie czym” – ta-
kie słowa skierowały do nas – całej rady
pedagogicznej, panie wizytatorki po za-
kończonej ewaluacji. Cieszymy się, że
nasza praca, kreatywność i zaangażo-
wanie pani dyrektor w innowacyjność
naszej szkoły zostały docenione.

To zachęca i motywuje nas tym bar-
dziej do dalszej pracy.

M. Sitarz

Spotkanie
ze Œwiêtym Miko³ajem
Dnia 4 grudnia 2014 r. do Przedszkola Samorzą-

dowego przy ZS w Wólce Niedźwiedzkiej przybył wy-
jątkowy gość – Święty Mikołaj, który przyniósł ze sobą
duży worek z prezentami. Zanim je rozdał, spytał dzieci
czy były grzeczne oraz poprosił by zaśpiewały dla
Niego piosenkę i wyrecytowały wiersz. Przedszkola-
ki spełniły tę prośbę, więc pochwalił je i wręczył
wszystkim prezenty. Mikołaj przygotował dla nich
jeszcze jedną wyjątkową atrakcję – przejazd sania-
mi z zaprzęgiem reniferów. Dzieci były zachwycone!
Po udanej przejażdżce podziękowały Mikołajowi, po-
żegnały Go i poprosiły, by przybył do nich za rok.

Barbara Bolka
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Podró¿ do Krainy Pe³nej Zdrowia

w ramach programu akademia zdrowego przedszkolaka

Dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go przy Zespole Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej w okresie od listopada do
grudnia 2014 r. wzięły udział w akcji
PODRÓŻ DO KRAINY PEŁNEJ ZDROWA
organizowanej w ramach programu
AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKO-
LAKA.

Zajęcia odbywały się w trzech od-
działach dzieci: 3,4-letnich (wych. Na-
talia Wrzos), 5-letnich (wych. Barbara
Bolka), 6-letnich (wych. Ewa Kuduk).
Prowadzone były zgodnie z założenia-
mi akcji PODRÓŻ DO KRAINY PEŁNEJ
ZDROWA organizowanej w ramach pro-
gramu AKADEMIA ZDROWEGO PRZED-
SZKOLAKA.

W pierwszym tygodniu
w ramach tematu „Piramida
żywienia” dzieci zapoznały
się z piramidą żywienia.
Omówione zostały jej po-
szczególne piętra i zasady
ich ułożenia. Ponadto
przedszkolaki dowiedziały
się, które produkty należy
jeść, a których unikać, aby
być zdrowym. Dzieci wyko-
nały plakat Piramidy Żywie-
nia Przedszkolaka i dwa po-
ciągi – ze zdrową i nie-
zdrową żywnością. Wzięły
także udział w zabawie ru-
chowej „Zaczarowane Przy-
smaki”. Zapoznałyśmy je z bajką „Zwie-
rzątka ze Zdrowego Zakątka”.

W drugim tygodniu dzieci dowiedzia-
ły się, czym jest higiena osobista i jak
istotną rolę pełni w zachowaniu dobre-
go zdrowia. Odbyło się również spotka-
nie z panią stomatolog Joanną Plisz-
czyńską, która przypomniała o podsta-
wowych zasadach dbania o uzębienie.
Zademonstrowała na modelu szczęki,
jak należy prawidłowo szczotkować
zęby oraz co jeść, aby zęby były mocne

i zdrowe. Dzieci poznały słowa i melo-
dię piosenek „Mydło lubi zabawę”,
„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”.
Nauczyły się recytacji wiersza „Myje się
kotek”. W ramach podsumowania dru-
giego tygodnia zajęć dzieci wspólnie
ustaliły zasady higieny osobistej, które
należy przestrzegać.

Podczas kolejnego tygodnia zajęć
rozmawiałyśmy o aktywności ruchowej.
Dzieci dowiedziały się jakie korzyści
płyną z tego, że dbamy o kondycję. Po-
znały również budowę narządu ruchu
z wykorzystaniem szkieletu ludzkiego.
Ponadto zapoznały się z różnymi forma-
mi aktywności ruchowej. Na zajęciach
praktycznych wzięły udział w zabawach

i grach z użyciem szarf, piłek, worecz-
ków. Za aktywny udział w zajęciach dzie-
ci otrzymały medale. Kolejno wykonały
pracę plastyczną w grupach „Bawimy
się razem na podwórku”. Poznały także
tekst i układ ruchów do utworu „Gimna-
styka to zabawa”.

W czwartym tygodniu zajęć poruszy-
łyśmy zagadnienie odporności. Słownik
dzieci został wzbogacony o nowe poję-
cia: zdrowie, choroba, odporność orga-
nizmu. Podczas mini konkursu zatytuło-

wanego „Wiem co robić by być odporny
na wirusy i bakterie” dzieci wykazały się
dużym zasobem wiedzy.

W ramach podsumowania akcji
PODRÓŻ DO KRAINY PEŁNEJ ZDRO-
WA zorganizowałyśmy warsztaty kuli-
narne z udziałem rodziców i dzieci.
Podczas montażu słowno-muzyczne-

go przedszkolaki zaprezentowały zdo-
bytą wiedzę i umiejętności. Rodzice
mogli obejrzeć galerie prac wykona-
nych przez dzieci. Otrzymali także upo-
minek – „Książkę kucharską”. Zorga-
nizowałyśmy konkurs wiedzy, którą

dzieci przyswajały w trakcie jesien-
nych spotkań. Drużyny w skład których
wchodzili rodzice i dzieci wykonały
zdrowe zamienniki słodyczy. Warszta-
ty zainspirowały do częstszych rozmów
z dziećmi na temat dbania o zdrowie
oraz wspólnego przygotowywania
zdrowych przekąsek.

Barbara Bolka, Natalia Wrzos
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Okres karnawału jest radosnym czasem
świętowania i zabawy. W związku z tym
29 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół
w Wólce Niedźwiedzkiej odbyła się zabawa
choinkowa dla uczniów, którzy na ten dzień
czekali z niecierpliwością. Tradycyjnie świę-
towanie rozpoczęły najmłodsze dzieci. O go-
dzinie 10.00 trzy grupy z oddziałów przed-
szkolnych przybyły do odświętnie przystro-
jonej sali gimnastycznej. Dzieci były prze-
brane za bohaterów znanych bajek, książek
i komiksów. Na balu można było spotkać ry-
cerzy, piratów, zwierzątka, wróżki, księżnicz-
ki, kowbojów, królewny, motylki czy policjan-
tów. Przedszkolaki w towarzystwie nauczy-
cielek oraz rodziców przez trzy godziny ba-
wiły się przy muzycznych hitach oraz pio-
senkach znanych z przedszkola. Dodatkową
atrakcją była możliwość wzięcia udziału
w licznych konkursach i zabawach organi-
zowanych przez członków zespołu muzycz-
nego No-Stress. W organizację zabawy cho-
inkowej włączyli się także rodzice, którzy
przygotowali smaczny poczęstunek dla dzie-
ci. Wszyscy uczestnicy balu karnawałowego
bawili się znakomicie i wrócili do domu
w bardzo dobrych humorach.

Natalia Wrzos

Tradycyjnie w pierwszych tygodniach
każdego roku w Zespole Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej organizowana jest uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziad-
ka. Dzień 3 lutego 2015 roku był niezwy-
kły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla zaproszonych babć i dziadków.
Był to czas pełen uśmiechów, wzruszeń
i radości. Na wstępie Pan Dyrektor Ry-
szard Rybak przywitał wszystkich przy-
byłych gości ciepłymi słowami i złożył im
serdeczne życzenia z okazji ich święta.
Każda z grup przedszkolnych przedsta-
wiła własny program artystyczny, przygo-
towany przez wychowawczynie: Eweli-
nę Wawrzaszek i Natalię Wrzos (grupa

dzieci młodszych), Barbarę Bolkę (kl. 0
„B”) oraz Ewę Kuduk (kl. 0 „A”). W pięk-
nie udekorowanej sali dzieci wykonały
montaż słowno-muzyczny, w którym nie
zabrakło wzruszających wierszy i piose-
nek związanych ze świętem babć i dziad-
ków. Szanowni goście mogli także po-
dziwiać swoje pociechy podczas poka-
zów tanecznych. Mali artyści mieli rów-
nież okazję zaprezentować się w roli ak-
torów podczas inscenizacji przedstawie-
nia Czerwony Kapturek. Dzieci z przeję-
ciem odtwarzały swoje role, a czcigodni
goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem. Fre-
kwencja jak co roku dopisała. Dodatkową

atrakcją imprezy było uczestnictwo pań
z Koła Gospodyń Wiejskich, które uświet-
niły ten szczególny dzień swoimi wystę-
pami wokalnymi oraz tradycyjnymi wy-
piekami przygotowanymi specjalnie dla
babć i dziadków. W organizację imprezy
włączyli się również rodzice, którzy za-
dbali o jej stronę kulinarną. Spotkanie
upłynęło w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Dzieci, poprzez inscenizację, wier-
sze, piosenki i tańce mogły wyrazić ko-
chanym babciom i dziadkom swoje uczu-
cia i podziękować za trud włożony w ich
wychowanie. Na koniec obdarowały
swoich ukochanych gości upominkami.

Mamy nadzieję, że profesjonalnie
przygotowana część artystyczna i prze-
piękna inscenizacja na długo pozostaną
w pamięci naszych ukochanych babć
i dziadków.

B. Bolka

Zabawa choinkowa

w ZS w Wólce NiedŸwiedzkiej

Uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka

w ZS w Wólce NiedŸwiedzkiej



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/229/2015 str. 47

FIZYKA DLA SMYKA

w ZS w Wólce NiedŸwiedzkiej
Dnia 22.01.2015 r. uczniowie z klas 0, I, II i III ZS w Wólce

Niedźwiedzkiej wzięli udział w pokazach naukowych zorga-
nizowanych przez „Akademię Nauki” pt. „Magnetyzm”.

W czasie spotkania przeprowadzo-
nych zostało wiele eksperymentów fi-
zycznych z zastosowaniem unikalnych
zestawów edukacyjnych. Podczas po-
kazów dzieci odkrywały tajemnice ota-
czającego nas świata. To była niezwy-
kła i niecodzienna lekcja, w czasie któ-
rej wszyscy uczestnicy brali bezpośred-
ni udział w wielu doświadczeniach.
Dzieci dowiedziały się co to jest magnes

i elektromagnes oraz poznały zjawisko pola magnetycznego.
Eksperymentując doświadczyły, że magnesy przyciągają się
i odpychają oraz że mają dwa bieguny.

Wszyscy uczniowie doskonale bawili się podczas pokazów
edukacyjnych, z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem
brali udział w eksperymentach, rozwiązywaniu niezwykłych
tajemnic związanych z magnetyzmem. W przyszłości planowa-
ne są kolejne spotkania w ramach „Fizyki dla smyka” porusza-
jące zagadnienia optyki, dźwięku i aerodnamiki.

B. Bolka

„Studnia
dla Południa”

Zapewne zdecydowana większość
z nas posiada spory zasób wiedzy doty-
czący znaczenia wody w życiu człowie-
ka. Niemal każdy wie, że woda stanowi
średnio 80% masy naszego ciała, że jest
niezbędnym składnikiem pokarmowym,
że wodę wykorzystuje się w procesach
produkcyjnych. Mówiąc krótko, wszyscy
wiemy, że bez wody życie na Ziemi było-
by po prostu niemożliwe. Ziemia-niebie-
ska planeta-pokryta jest w 71% wodą.
Zapominamy jednak często, że zaledwie
2,5% zasobów wody to woda słodka,
z czego aż 70% uwięzionych jest w lo-
dowcach. Nie zawsze w pełni docenia-
my dobrodziejstwo, jakim jest bieżąca
woda. Ponadto, nie wszyscy zdajemy so-
bie sprawę z tego, że 768 milionów ludzi
(czyli tyle, ile wynosi liczba mieszkańców
Europy) nie ma dostępu do czystej wody.
I pewnie niewielu z nas wie, że przeciętny
mieszkaniec Sudanu Południowego ma
do dyspozycji 20 litrów wody dziennie,
czyli ilość, jaką my jednorazowo spłuku-
jemy w toalecie. Dlatego właśnie Zespół
Szkół w Trzebosi postanowił włączyć się
do akcji Polskiej Akcji Humanitarnej „Stud-
nia dla Południa”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwa-
gi na kwestię dostępu do wody w kra-
jach, w których PAH buduje i remontuje
ujęcia wodne: Somalii, Sudanie Połu-
dniowym i Autonomii Palestyńskiej oraz
na temat globalnego systemu produk-
cji, do którego wykorzystywane są za-
soby wodne. PAH od 2006 roku prowa-
dzi działania na rzecz poprawy dostę-
pu do wody w Sudanie Południowym,
a od 2011 w Somalii remontuje i budu-
je nowe ujęcia wodne, studnie oraz
zbiorniki na wodę. Kampania w Zespo-
le Szkól w Trzebosi była prowadzona
przez młodzież z Samorządu Uczniow-
skiego wraz z opiekunami. W pierw-
szym etapie uczniowie mogli zapoznać
się z treścią materiałów edukacyjnych
przysłanych nam przez PAH, które były
ogólnodostępne na wystawie w naszej
szkole. Była to okazja nie tylko do po-
głębienia wiedzy na temat wody i jej klu-
czowego znaczenia w życiu człowieka,
ale także o problemach z dostępem do
wody w różnych krajach, ich przyczy-
nach i katastrofalnych skutkach. Wielu
uczniów nie zdawało sobie sprawy
z tego, że milionom ludzi marsz po wodę
zajmuje kilka godzin dziennie. W kra-
jach Afryki i Azji za dostarczanie wody
odpowiedzialne są głównie kobiety,
a średni dystans, który pokonują co-
dziennie, to 6 km. Dużo emocji wywoła-
ła też informacja o tym, jak bardzo brak
dostępu do czystej wody dotyka uczniów
w tych regionach świata. Szacuje się,
że dzieci opuszczają rocznie 443 milio-
ny godzin lekcyjnych z powodu chorób

ZS TRZEBOŚ
wywołanych brudną wodą. Dzieci opusz-
czają też lekcje, ponieważ muszą przy-
nieść do domu wodę z odległego źró-
dła. Nasza szkolna gazetka przyczyniła
się także do poszerzania świadomości
o różnicach kulturowych. Uczniowie
mogli się dowiedzieć między innymi, że
w niektórych kulturach afrykańskich ko-
rzystanie z toalety jest tabu kulturowym-
osoba udająca się do toalety nie może
powiedzieć o tym wprost.

Drugim etapem kampanii „Studnia
dla Południa” były warsztaty ekologicz-
ne, w których udział wzięła klasa Vb
Szkoły Podstawowej i IIa Gimnazjum
w Trzebosi. Głównym ich celem było mo-
tywowanie uczniów do oszczędzania
wody. Na początku zrobiliśmy pokaz
w prosty sposób ilustrujący jak niewiel-
kie są zasoby wody pitnej na świecie.
Przygotowaliśmy wiadro z 13 litrami
wody, co symbolizowało całkowite za-
soby wodne Ziemi. Następnie przy po-
mocy ochotników odmierzyliśmy 400 ml
wody-była to woda słodka, na którą skła-
dają się lodowce i pokrywa lodowa,
wody powierzchniowe oraz podziemne.
Tę ilość wody rozlaliśmy następnie do
dwóch szklanek. Pełna szklanka sym-
bolizowała wody z lodowców i pokrywy
lodowej, natomiast połowa drugiej
szklanki symbolizowała wody podziem-
ne. Zaledwie ok. 1/5 łyżeczki wody, czyli
kilka kropel z 13 litrowego wiadra, to była
woda słodka, której używamy w codzien-
nym życiu. Wielu uczniów było zasko-
czonych wynikiem doświadczenia. Zu-
pełnie inaczej wyglądają suche cyfry,
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a zupełnie inaczej zobaczenie na wła-
sne oczy jak minimalna jest to ilość.

W następnym etapie warsztatów
uczniowie zostali podzieleni na grupy,
a ich zadaniem było opisać, jak zmieni-
łoby się ich życie, gdyby przez 2-3 dni
nie mieli wody w kranach. Uczniowie
zostali też poproszeni o zaznaczenie
przy użyciu schematycznych półtorali-
trowych butelek, ile wody zużywamy do
poszczególnych codziennych czynno-
ści. Wielu było zaskoczonych, że do ką-
pieli wlewamy aż 37 takich butelek!

Bez wątpienia warto było wziąć
udział w kampanii „Studnia dla Połu-
dnia”. Dzięki niej uczniowie Zespołu
Szkół w Trzebosi poszerzyli swoją wie-
dzę na temat znaczenia wody i dowie-
dzieli się o problemach ludzi z dostę-
pem do wody. Jednak najcenniejsze jest
to, że wielu uczniów bardzo przejęło się
trudną sytuacją milionów afrykańskich
kobiet i dzieci. Pytali: „Jak możemy po-
móc?”. Oczywiście można wspierać
działania Polskiej Akcji Humanitarnej fi-
nansowo, ale chyba o wiele łatwiej jest

By³a zabawa,
oj dzia³o siê...

„Choinka” w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebosi to, nie-
zmiennie od lat, bardzo ważne wydarzenie zarówno dla Spo-
łeczności szkolnej jak i lokalnej. To nie tylko zabawa dla
uczniów, ale także 2-godzinny ciąg przestawień. Tygodnie
poprzedzające „choinkę” wypełnione są przygotowaniami,
poczynając od wyboru scenariuszy i aktorów, a na strojach
i repertuarze muzycznym kończąc. Każda klasa, od najmłod-
szej do najstarszej, chce jak najlepiej wypaść przed widow-
nią, na której zasiadają rodzice, rodzeństwo i dziadkowie.
Tak było też i w tym roku. 30 stycznia o godz. 13.00 wszyscy
zebrali się na głównym holu, zajęli wyznaczone miejsca
i oczekiwali na poszczególne prezentacje.

Występy rozpoczęli przedszkolacy z układami taneczny-
mi do sekwencji znanych i lubianych utworów dziecięcych.
Maluchy tańczyły, śpiewały oraz wymachiwały kolorowymi
chustami w rytm melodii. Po nich na scenie pojawili się ucznio-
wie z klasy III, którzy przedstawili parodię teleturnieju „Rolnik
szuka żony”. Świetne dialogi, dobrze dobrana muzyka oraz
dekoracje sprawiły, że goście świetnie się bawili, obserwując
zmówiny dwóch rodzin rolników. Folklorystycznie zaprezen-
towały się również dziewczęta z kl. VI, V i mała Madzia z ze-
rówki, które zaśpiewały kolejno 3 piosenki na ludową nutę.

Klasy I i II przygotowały występy związane z Bożym Naro-
dzeniem. Pojawiła się zatem Święta Rodzina, Trzej Królowie,
Aniołki i Pastuszkowie, ale też Herod, Żyd i Diabełek. Dzieci
dobrze się zaprezentowały, całość wzbogacając kolędami
i adekwatnymi strojami. W duchu świątecznym zostaliśmy dłu-

zacząć oszczędzać wodę i doceniać to,
co mamy. Abyśmy nie znaleźli się kie-
dyś w sytuacji, gdy naprawdę przez
3 dni zabraknie wody w kranie, tak jak
w jednym z ćwiczeń podczas naszych
warsztatów...

Joanna Wąs
Monika Sidor

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bł. Bronisława Markiewicza

i Publiczne Gimnazjum
im. bł. Bronisława Markiewicza

w Zespole Szkół w Trzebosi

żej dzięki chórowi uczniów z klas IV i V, który przybliżył nam
pastorałki i kolędy śpiewane w dawnej Polsce. Czas Bożego
Narodzenia to także Kolędnicy. W tym roku chłopcy ze star-
szych klas wystawili sztukę „Herody”, z którą zajęli I miejsce
w Międzygminnych Prezentacjach Zespołów Kolędniczych
i Widowisk Jasełkowych w Sokołowie Młp.

Największą niespodziankę jednak zostawiono na koniec.
W tajemnicy przed wszystkimi, 12-osobowa grupa rodziców
i nauczycieli przygotowywała przedstawienie pt. „Bajka
o dziewczynce, którą Kopciuszkiem zwano” poprzedzone kłót-
nią małżeńską. Kabaret „Powrót Do Młodości” świetnie pora-
dził sobie ze scenariuszem, wywołując salwy śmiechu wśród
dorosłej widowni i wielkie zdziwienie wśród dzieci. Muzyka,
stroje i dekoracje dopełniły całości, wzmacniając przekona-
nie, że współpraca rodziców i nauczycieli może przebiegać
na wielu polach. Grupa na koniec odśpiewała swój „hymn”
na melodię „Bałkanicy”, zachęcając wszystkich do wspólnej
zabawy.

Po zakończonych przedstawieniach każde dziecko od
zaproszonych gości otrzymało czekoladę, a później wszyscy
delektowali się przysmakami przygotowanymi przez Radę
Rodziców i świetnie bawili się z wodzirejem w rytm znanych
utworów, tanecznym krokiem rozpoczynając ferie zimowe.

Katarzyna Niemiec

SP 2 TRZEBOŚ

Fot. Jan Cisek
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W tym roku zespół „Kolędnicy z Dwójki” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Św. St. Kostki w Trzebosi w składzie:
Bartłomiej Kurasiński – Herod
Kamil Cisek – Hetman
Dawid Kołodziej – Żołnierz
Szymon Figiela – Król I
Hubert Prucnal – Król II
Damian Stafa – Król III
Konrad Gołębiowski – Diabeł
Jakub Modłkowski – Żyd/Śmierć
Mateusz Zimny – Anioł
przygotował i przedstawił szerokiemu gronu odbiorców tzw.
„Herody”.

Prapremiera widowiska odbyła się 21 stycznia przed Bab-
ciami i Dziadkami przybyłymi do naszej szkoły z okazji swego
święta.

Dzień później chłopcy poddani zostali ocenie jury XIV Mię-
dzygminnych Prezentacji Zespołów Kolędniczych i Widowisk
Jasełkowych „Hej, kolęda, kolęda...” w Sokołowie Młp. Wy-
padli bardzo dobrze, zajmując I miejsce w swojej kategorii
wiekowej i uzyskując nominację do reprezentowania woje-
wództwa podkarpackiego w 18. Ogólnopolskich Spotkaniach
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegro-
dziu k. Nowego Sącza.

Po emocjach konkursowych przyszedł czas na podtrzy-
manie tradycji prawdziwego kolędowania, czyli odwiedzin
w domach. I tak „Kolędnicy z Dwójki” w czwartkowe popołu-
dnie przemaszerowali ulicami Sokołowa Młp. i zawitali do
Zespołu Oświatowego, do Urzędu Gminy i Miasta, do Banku
Spółdzielczego i do Urzędu Pocztowego. Radosne kolędy
przepełnione gwarą i humorem teksty oraz barwne stroje
i dynamika przedstawienia zostały docenione i odpowiednio
nagrodzone przez wszystkich Gospodarzy w/w placówek,
w tym samego Burmistrza – p. Andrzeja Ożoga.

W niedzielę „Herody” obejrzeli w kaplicy mieszkańcy Podle-
sia, a w kościele parafialnym – trzebosianie. I jedni, i drudzy
bardzo ciepło przyjęli występujących i nie szczędzili im datków.

Próbą generalną przed rywalizacją ogólnopolską był so-
botni występ podczas choinki noworocznej. Tu również chłop-
cy godnie się zaprezentowali i w niedzielę w doskonałych
nastrojach pojechali do Podegrodzia. Był to ich już dziewiąty
z kolei występ, ale co najważniejsze – najlepszy. Komisja Ar-
tystyczna doceniła stroje i teksty, przyznając „Kolędnikom
z Dwójki” III miejsce, natomiast na szczególne pochwały jury
za grę aktorską zasłużył odtwórca roli Heroda – Bartłomiej
Kurasiński (BRAWO BARTEK!!!).

Po tak wyczerpującym „tournee” przyszedł czas na wypo-
czynek. Najpierw nocleg w Krościenku nad Dunajcem, a po-
tem przejazd do Krakowa. Tam coś dla ducha – wizyta w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, i coś dla ciała
– dwugodzinny pobyt w największym w Polsce akwaparku.

Występy i wyjazd grupy nie byłyby możliwe, gdyby nie
życzliwość i zaangażowanie wszystkich nauczycieli i pracow-
ników szkoły (m.in. rekwizyty i opieka), pomoc finansowa dy-
rektora MGOKiS w Sokołowie Młp. – p. Jacka Piekiełka (trans-
port i nocleg), ofiarność parafian i odwiedzanych Gospoda-
rzy oraz wsparcie Przyjaciół Dwójki: proboszcza arafii Trze-
boś – ks. Józefa Fili, radnego Trzebosi – p. Henryka Kraski,
dyrektora SP nr 2 w Trzebosi – p. Anny Ożóg oraz rodziców
– p. Ireny Figieli i p. Jana Ciska.

Wszystkim z serca dziękujemy, a groszem, tak jak obieca-
liśmy, podzielimy się z pozostałymi uczniami, przeznaczając
część kolędy na wiosenną 2-dniową wycieczkę.

Opiekun zespołu Beata Dzwonnik Fot. Hubert Zimny

„Herody” z Trzebosi

Fot. Jan Cisek

Fot. Beata Dzwonnik

Fot. Beata Dzwonnik
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SP 2 GÓRNO
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Igna-

cego Partyki w Górnie znalazła się
w gronie najaktywniejszych placówek
w województwie podkarpackim w zakre-
sie zbierania zużytych baterii w roku
2014. Nasi uczniowie zebrali 80 kg ba-
terii i w przeliczeniu na jednego ucznia
zajęliśmy wysokie 9. miejsce wśród
szkół podstawowych z całego woje-
wództwa! Co więcej, jako jedyni repre-
zentowaliśmy gminę Sokołów Małopol-
ski na konferencji podsumowującej efek-
ty zbierania baterii w Urzędzie Marszał-
kowskim w Rzeszowie. Uczniowie otrzy-
mali z rąk przedstawicieli Zarządu Wo-
jewództwa bardzo cenne nagrody, w tym
profesjonalny stół do gry „Air Hockey”.

Naszą Szkołę na konferencji repre-
zentowali uczniowie: Wioleta Chorzę-

pa, Konrad Burek i Marcin Kiełb oraz
opiekun Arkadiusz Biały. Transport naj-
większej gabarytowo nagrody zorgani-
zował pan Jan Kiełb – serdecznie dzię-
kujemy.

Życząc radosnych chwil z użytkowa-
nia stołu do gry gorąco zachęcamy
wszystkich uczniów i rodziców do kon-

tynuowania akcji zbierania zużytych
baterii (oraz nakrętek) w kolejnych la-
tach. To m.in. od prawidłowego postę-
powania z różnymi odpadami zależy
nasze zdrowie i przyszłość naszej pla-
nety.

Tekst i fot. Arkadiusz Biały

Nagrody Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego
za zbiórkê baterii w roku 2014
dla Szko³y Podstawowej Nr 2

w Górnie
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Z życia Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej

Codziennie w domu, na ulicy zda-
rzają się wypadki, niejednokrotnie to
właśnie dzieci są świadkami wypadku.
Należy więc zapoznać je tak wcześnie
jak to możliwe z udzielaniem pierwszej
pomocy. Jak wiadomo podjęcie lub nie
podjęcie określonych czynności ratow-
niczych może decydować o życiu lub
śmierci poszkodowanego.

W związku z tym w Szkole Podsta-
wowej w Wólce Sokołowskiej 21 stycz-
nia 2015 roku odbyła się niecodzienna
lekcja z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Zajęcia przeprowadzili ratownicy
medyczni Jerzy Borcz, Daniel Drozd,
Piotr Wasylik z Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Wielkie zaciekawienie i poruszenie
wśród dzieci wywołało już to, że przed
budynek szkoły zajechała karetka po-

Zajęcia z pierwszej pomocy

gotowia, z której wyszli ratownicy me-
dyczni niosąc ze sobą nosze, fantomy
i inne potrzebne do udzielania pomocy
materiały medyczne.

W lekcji brały udział wszystkie dzie-
ci, jak również nauczyciele. Ratownicy
opowiadali i demonstrowali jak należy
postępować w sytuacjach zagrożenia
życia. Następnie uczniowie pod bacz-
nym okiem prowadzących uczyli się na
fantomach masażu serca, przywracania
czynności oddechu w sytuacji utraty
przytomności poszkodowanego. Po-
czątkowo nieśmiało zgłaszały się do
wykonywania ćwiczeń, lecz po niedłu-
gim czasie ochotnikami byli wszyscy.

Uczniowie, a nawet zerówkowicze
nie przypuszczali, że nawet dziecko
w ich wieku może nauczyć się udzielać
pomocy przedmedycznej.

Mamy nadzieję, że dzięki tym zaję-
ciom nasi wychowankowie nigdy nie
przejdą obojętnie obok człowieka po-
trzebującego ratunku i będą wiedzieli jak
mogą pomóc. Dzieci nauczyły się wielu
ważnych rzeczy, które w przyszłości być
może przyczynią się do uratowania
komuś życia.

Krystyna Ożóg
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Dzień Babci i Dziadka
W Szkole Podstawowej w Wólce

Sokołowskiej coroczne spotkania
dziadków na uroczystości z okazji ich
święta stało się tradycją na stałe wpi-
saną w repertuar imprez szkolnych.
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwy-
kły, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla babć i dziadków. To
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez
i radości.

Dnia 27 stycznia w naszej szkole
odbyła się ta wspaniała impreza. Zapro-
szeni goście licznie przybyli na uroczy-
stość, co bardzo uszczęśliwiło dzieci. Na
wstępie pani dyrektor mgr Maria Marut
przywitała wszystkich gości ciepłymi sło-
wami. W odświętnie udekorowanej sali
dzieci pod kierunkiem wychowawców
przygotowały piękny program artystycz-
ny. Występ rozpoczęły dzieci z kl „O”,
które z entuzjazmem i przejęciem recy-
towały wiersze i śpiewały piosenki. Na-
stępnie dzieci z kl. I – III przedstawiły
przygotowane przez siebie jasełka. Nasi
mali artyści jak zwykle stanęli na wyso-
kości zadania, wprowadzając wszyst-
kich w magiczny, świąteczny nastrój.
Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami, a dziadkowie nie kryli wzru-
szenia. Nie zabrakło oczywiście gorą-
cych życzeń, uścisków i upominków
przygotowanych i wręczanych przez
dzieci. Po części oficjalnej niecodzien-
ni goście zostali zaproszeni na herbatę,
kawę i słodki poczęstunek. Spotkanie

Jasełka
W niedzielę 01.02.2015 w Szkole

Podstawowej w Wólce Sokołowskiej
z bożenarodzeniowym przesłaniem dla
dzieci, rodziców i całej społeczności
wystąpili uczniowie kl. I, II, III prezen-
tując na scenie jasełka oraz przepięk-
ne polskie kolędy i pastorałki.

Uczniowie w specjalnie przygotowa-
nych kostiumach oraz w scenografii na-
wiązującej do Betlejem, przedstawili
sceny z narodzin Chrystusa. Mali akto-
rzy z dużym przejęciem i poświęceniem
wiernie odtworzyli swoje role. Przygo-
towania do przedstawienia trwały od
miesiąca, uczniowie i nauczyciele po-
święcili wiele czasu na próby i przygo-
towania, tym bardziej, że poza nauką
tekstu, dzieci uczyły się też śpiewać, by
w pełni oddać radość z narodzenia
Pana. Jasełka w wykonaniu dzieci wpro-
wadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
Mali aktorzy swym pięknym i oryginal-
nym występem, podbili serca publicz-
ności. Rodzice, dziadkowie i mieszkań-
cy Wólki Sokołowskiej tłumnie przybyli

na występ naszych małych artystów. Kie-
dy artystyczna część dobiegła końca,
wszyscy występujący, otrzymali gromkie
brawa, które były uznaniem za piękne
wykonanie przedstawienia.

Takie spotkania budzą wrażliwość,
kształtują pozytywne przeżycia uczniów,

pobudzają dzieci do aktywności twór-
czej, kształtują umiejętność właściwe-
go zachowania się podczas uroczystych
wystąpień, a miły nastrój i ciepła atmos-
fera sprzyja integracji społeczności
szkolnej.

Jolanta Piersiak

upłynęło w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę,
mogły wyrazić kochanym babciom

i dziadkom, swoje uczucia za trud wło-
żony w ich wychowanie.

Jolanta Piersiak
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Początki Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na świecie

Określeniem „trzeci wiek” zwykło się
nazywać lata życia następujące po wy-
cofaniu się z intensywnego życia zawo-
dowego. Umownie mówi się o tych lu-
dziach „Pokolenie 50+”. Pierwszy
w świecie UTW założył w Tuluzie profe-
sor Pierre Vellas w 1973 roku. Dwa lata
później pierwszy taki uniwersytet w Pol-
sce założyła w Warszawie profesor ge-
rontologii Halina Szwarc.

Wobec światowego problemu demo-
graficznego, jakim jest starzenie się spo-
łeczeństw przy równoczesnym wydłuża-
niu się życia ludzkiego w coraz lepszej
sprawności fizycznej i intelektualnej,
świat szuka rozwiązań zmierzających do
podsycania i wykorzystania potencjału
tkwiącego w ludziach starszych. Chodzi
o to, by mogli prowadzić samodzielne,
aktywne, twórcze życie, a równocześnie
dzielić się z innymi swoim dorobkiem
wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
mądrości życiowej. Dużą rolę do speł-
nienia mają tu właśnie Uniwersytety
Trzeciego Wieku, których misją podsta-
wową jest realizacja takich celów.

Obecnie w Polsce
działa ponad 500 Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, które zrzeszają ponad 100
tyś. osób (art. 6 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym – Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.
572, z późn. zm.).

W 2007 r. utworzono Ogólnopolską
Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Jej siedzibą jest Nowy
Sącz. Prezesem jest Pani Wiesława
Borczyk.

20 lutego 2015 r. w Małopolskim
Ogrodzie Sztuki odbyła się gala plebi-
scytu „Gazety Krakowskiej” zatytułowa-
nego „Ludzie Roku 2014”. Wśród grona
laureatów „za wrażliwość, budowanie
wspólnoty wśród osób starszych po-
przez Uniwersytety Trzeciego Wieku
i wszelkie inicjatywy na rzecz seniorów
w Nowym Sączu” znalazła się także
Wiesława Borczyk. Stowarzyszenie
Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku jest członkiem Federacji.

Stowarzyszenie Rabczański
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zebranie założycielskie – 17 marca
2006 r. Pierwszą prezeską Stowarzysze-
nia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rab-
ce została Joanna Pałka, pierwszą Wi-
ceprezeską Barbara Mayering. Inaugu-
racja pierwszego roku akademickie-
go 2006/2007 – 16 października 2006 r.

Patronat naukowy nad RUTW spra-
wuje Podhalańska Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, kon-
sultantem naukowym jest dr Anna Mle-
kodaj. W skład Rady Naukowo-Progra-
mowej Uniwersytetu wchodzą przedsta-
wiciele władz samorządowych oraz śro-
dowisk edukacyjnych i kulturalnych Rab-
ki-Zdroju.

W uniwersytecie skupiają się ludzie
różnych profesji i zainteresowań. Dzia-
łają w kilku sekcjach: nauki, sportu, re-
kreacji, kulturoznawczej, brydżowej,
plastycznej, chóralnej. Obecnie Stowa-
rzyszenie liczy 110 członków. Prezesem
jest Anna Wzorek.

Studenci RUTW aktywnie uczest-
niczą w życiu miasta i gminy. Są obecni
na znaczących spotkaniach organizowa-
nych przez Władze Samorządowe i or-
ganizacje pozarządowe. Inicjatorem
wielu działań o charakterze kulturalnym,
społecznym, pomocowym na rzecz
mieszkańców jest działająca w Uniwer-
sytecie Grupa Lokalnego Działania.

4 marca 2014 r. odbyła się w Rab-
ce-Zdroju I Ogólnopolska Zimowa Se-
nioriada na Podhalu. Komitet Organi-
zacyjny Senioriady pod przewodnic-
twem pomysłodawcy Marka Szarawar-
skiego, członka Rady Programowej
RUTW, Radnego Powiatowego, wyzna-
czył imprezie trzy główne cele: integra-
cja środowiska seniorów i wdrażanie
nawyków zdrowego stylu życia, promo-
cja ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i Rabczańskiego Uniwersytetu, pro-
mocja Rabki-Zdrojujako uzdrowiska
przyjaznego seniorom.

Wzięło w niej udział 207 zawodni-
ków i drugie tyle kibiców z 14 UTW z:
Łazów, Oświęcimia, Rabki-Zdroju, Psz-
czyny, Lublina, Krakowa, Zakopanego,
Rzeszowa, Zawiercia, Gliwic, Andrycho-
wa, Józefowa, Nowego Targu i Nowego
Sącza.

Opracowała Małgorzata Urbaniak

W Rabce Zdroju – starszy
i młody – zazna spokoju!

Chcesz leczyć zdrowie, wyleczyć sapkę
jedno masz wyjście – postaw na Rabkę.
Chcesz być szczęśliwy – jedna jest rada
jest nią Zimowa Senioriada!

(Zwycięskie hasło II Zimowej Senioriady – Łazy)

Każda wyjazdowa sesja członków Polskiego Stowarzy-
szenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie jest szczegól-
nym spotkaniem ludzi, którzy nie tylko kreują obraz środowi-
ska redaktorów i dziennikarzy prasy lokalnej, ale jest to zna-
komita okazja do prezentowania i promowania przez dzien-
nikarzy, czytelników, słuchaczy, telewidzów – polskiej gospo-
darki, kultury, turystyki, firm, szczególnie tych, które są wypró-
bowanymi partnerami PSPL. Ma wiec każde spotkanie walo-
ry integracyjne, informacyjne, edukacyjne i marketingowe.

Tak było w dn. 2-3 marca 2015 r. kiedy to w Rabce Zdroju,
jednym z 3 miast powiatu nowotarskiego, pięknym kurorcie
przede wszystkim dla dzieci, ale także dorosłych, odbyło się
spotkanie. Wyjątkowo korzystny mikroklimat, wiele atrakcji

turystycznych w tym m.in. Park Rozryw-
ki „Rabkoland”, piękny Park Zdrojo-
wy oraz kompleks Pijalni Wód Mine-
ralnych i Tężni Solankowych – to tyl-
ko niektóre walory miasta. Prawdzi-
we bogactwo to piękne góry, kotliny,
parki narodowe, szlaki turystyczne
i rowerowe oraz liczne stadniny w jesz-
cze liczniejszych bogatych wsiach gó-
ralskich z rozwiniętymi gospodarstwami agroturystycznymi.
Warto wszystko zobaczyć!

Senior – to brzmi dumnie

Szczególną okazją do spotkań była organizowana przez
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku –
II Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu. Pomysło-
dawcą imprezy był Marek Szarawarski, radny powiatowy
i członek Rady Programowej RUTW. Patronat honorowy obję-
li: Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskie-
go, Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego, Wie-
sława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzy-
szeń UTW, Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki Zdroju, Polskie
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą i Justyna Kowalczyk
– narciarka, medalistka olimpijska.

Geriatria to ważne zagadnienie, ale wymagające jeszcze
edukacji i promocji. Oczywistym jest fakt starzenia się społe-

Z DZIAŁALNOŚCI PSPL
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czeństwa, przy równoczesnym wydłużaniu się
życia ludzkiego. Świat szuka sposobów wyko-
rzystywania potencjału ludzi starszych, by sami,
sprawni, aktywni mogli prowadzić twórcze
życie, a równocześnie dzielić się wiedzą, umie-
jętnościami, mądrością życiową. Temu służą
m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku.

W Polsce od 1975 r. jest ponad 500 UTW
z ponad 100 tys. członków. Definiując, „trzeci
wiek” – podkreśla się, że to jest okres po wyco-
faniu się z intensywnego życia zawodowego.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają me-
dia lokalne, a przede wszystkim prasa. To głów-
nie dzięki niej do mieszkańców docierają infor-
macje o lokalnych problemach i sposobach ich
rozwiązania. Dobra prasa lokalna to klucz do
nawiązania skutecznej współpracy mieszkań-
ców z władzami samorządowymi. Redaktorzy
prasy lokalnel „w trzecim wieku” w dużej mie-
rze: nauczyciele, naukowcy, lekarze itp., zasilają szeregi re-
dakcji wielu czasopism. Dają w tym względzie dowód swej
aktywności i przydatności.

Cele jakie postawili sobie organizatorzy – to integracja
środowiska, wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia dla
osób po 50-tce, promocja ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, promocja Rabki Zdroju (przede wszystkim nordic wal-
king, podczas którego układane są hasła tematyczne Senio-
riady i w ramach konkursu wyłaniani zwycięzcy) oraz propa-
gowanie UTW w małych miejscowościach.

Bo srebro i złoto, to nic...
Chodzi o to, by młodym być... i więcej nic...

W II Senioriadzie wzięło udział ponad 500 zawodników
i kibiców z 19 UTW – w tym z Rzeszowa (w I – 207 z 14 UTW,
w tym z Rzeszowa i drugie tyle dopingujących kibiców).

Aby ciało twe i duch były młode wciąż... Czy to upał czy to
mróz, ty do celu dąż!.. Hartuj ciało jak stal! Wielu uczestników
pamiętało tę znaną niegdyś piosenkę sportowców. Może na-
wet pamiętali jej wszystkie nakazy. Na rozpoczęcie była uro-
czysta parada ekip uczestniczących i uroczyste otwarcie i prze-
mówienia, a potem zawody sportowe: biegi narciarskie, sla-
lom gigant i zjazd na dętkach, kręgle na lodzie, turniej sza-
chowy, nordic walking uzdrowiskowy. Wszystko starannie pod-
sumowywane budziło emocje i radość. Każdy uczestnik otrzy-

mał pamiątkowe gadżety, zwycięzcy złote i srebrne medale
UTW – pamiątkowe statuetki. Wszystko fundowane przez hoj-
nych darczyńców, m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Wyciąg Nar-

ciarski „U Żura”, „Zakład Obróbki Szkła”, „Uzdrowisko Rab-
ka”, Kamieniarstwo „Szlif”.

Impreza towarzysząca – okazja do rozmów, gratulacji zwy-
cięzcom, wywiadów prasowych ze zwycięzcami i organizato-
rami zakończyła atrakcyjne, aktywne, dwa dni sportu, zaba-
wy i przyjemności.

W spotkaniu z mediami, na zakończenie imprezy, uczest-
niczyli ze strony organizatorów: Wiesława Borczyk – prezes
Ogólnopolskiej Federacji UTW zs. w Nowym Sączu, Ewa Przy-
było – burmistrz Rabki-Zdroju, Robert Wójciak – wiceburmistrz
Rabki-Zdroju, Anna Wzorek – prezes rabczańskiego UTW,
Beata Śliwińska – wiceprezes rabczańskiego UTW ds. strate-
gii i promocji, Joanna Lelek – dyr. MOK-u, Marek Szarawarski
– przew. komitetu organizacyjnego, Małgorzata Urbaniak
– opiekun grupy medialnej.

Prasę lokalną z różnych regionów Polski, stacje telewizyj-
ne i radiowe reprezentowali dziennikarze i redaktorzy (m.in.
„Trzcionka”, „Kurier Błażowski”, „Kurier Sokołowski”, „Redak-
tor”, „Znad Popradu”, „Nasza Gazeta Gdów”, „Nad Sołą i Ko-
szarawą”, „Gazeta Miechowska”), „naładowani” wrażenia-
mi, nowymi tematami do swej pracy, z przekonaniem, że war-
to było przyjechać do miasta dzieci świata... i seniorów. Mówi-
ły nawet o tym zwycięskie konkursowe hasła.

Niestety, tym razem zabrakło wśród nas Prezesa PSPL
Zdzisława Sroki, któremu należy życzyć szybkiego powrotu
do zdrowia.

Tekst i fot. Dorota Wadiak

Zapalenie ognia olimpijskiego.

Parada drużyn biorących udział w Senioriadzie.

Licznie zgromadzeni uczestnicy i widzowie w rabczańskim amfiteatrze.
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LKP „Lasy Bieszczadzkie”
powiększony

Utworzony w 2011 roku Leśny
Kompleks Promocyjny „Lasy Biesz-
czadzkie” został decyzją Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych
w styczniu tego roku powiększony do
69,5 tys. ha. To niemal trzykrotnie wię-
cej niż dotąd zajmował.

W skład LKP „Lasy Bieszczadzkie”
wchodziło do niedawna w całości Nad-
leśnictwo Stuposiany oraz częściowo
lasy nadleśnictw: Cisna i Lutowiska
– w sumie 24,2 tys. ha. Od stycznia tego
roku tworzą go w całości nadleśnictwa:
Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposia-
ny, zarządzające powierzchnią 69,5 tys.
ha lasów bieszczadzkich.

– Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy
Bieszczadzkie” w ciągu zaledwie kilku lat
funkcjonowania wykazał, że idea zrów-
noważonej gospodarki i udostępnianie
lasu społeczeństwu ma wielką przyszłość
właśnie tu w Bieszczadach – mówi Bo-
gusław Famielec, dyrektor RDLP w Kro-
śnie. – Stąd naturalne wydaje się powięk-
szenie tego obszaru funkcjonalnego
i rozwijanie w nim działalności społecz-
nie akceptowanych, godzących ochro-
nę przyrody, turystykę, edukację ekolo-
giczną i badania naukowe z właściwą

gospodarką zasobami leśnymi. To rów-
nież ważny motyw promocji regionu. Je-
stem przekonany, że zaowocuje on ko-
lejnymi atrakcjami dla turystów, gdyż
w najbliższym czasie wdrożymy projekty
służące udostępnianiu bieszczadzkich
lasów społeczeństwu.

To drugi, obok LKP „Lasy Birczań-
skie”, obszar na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
o takim charakterze. Jako pierwszy
w Polsce w 1994 roku powstał LKP
„Puszcza Białowieska”, zaś na bazie
jego doświadczeń w następnych latach
powoływano nowe obszary tego typu.
Utworzone na obszarze całego kraju,
pokazują zmienność warunków siedli-
skowych, różnorodność składu gatunko-
wego lasu i wielość pełnionych przez
niego funkcji.

Celem LKP jest też osiąganie kom-
promisu między najważniejszymi zada-

niami leśnictwa: produkcją drewna oraz
funkcjami społecznymi i ekologicznymi,
które pełni las. W wypracowaniu tego
kompromisu pomagają rady naukowo-
społeczne, działające przy każdym ta-
kim kompleksie. Zasiadają w nich przed-
stawiciele lokalnych władz samorządo-
wych, autorytety świata nauki, reprezen-
tanci organizacji pozarządowych, prze-
mysłu drzewnego, lokalnych mediów,
osoby obdarzone szczególnym zaufa-
niem społeczności lokalnych.

Idea leśnych kompleksów promocyj-
nych jest rodzimym polskim pomysłem
na promowanie ekologicznego leśnic-
twa. Jej jedynym odpowiednikiem w Eu-
ropie jest koncepcja lasu modelowego
realizowana w Szwecji. Polski pomysł
spotkał się z uznaniem europejskich le-
śników i naukowców.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Trwa ruja u żbików
Na przełomie lutego i marca przypada okres rui u żbików,

coraz częściej spotykanych w Bieszczadach. Drapieżnik ten
prowadzi bardzo skryty tryb życia i trudno go zaobserwować
w naturze. Leśnikom udaje się to za pomocą fotopułapek.

– Obserwacje licznych tropów żbików nad Sanem na tere-
nie leśnictwa Myczków udało się potwierdzić zdjęciami z foto-
pułapek – mówi Wojciech Jankowski z Nadleśnictwa Lesko.
– Pokazują one dorodne osobniki z ciemną pręgą wzdłuż
grzbietu i czarnymi obręczami na puszystym ogonie, a więc
cechami gatunku, odróżniającymi zdecydowanie żbika od kota
domowego.

Te dość rzadkie drapieżniki prowadzą samotniczy tryb
życia, grupując się jedynie na czas rui. Młode przychodzą na
świat w maju i czerwcu, wiele z nich pada ofiarą wilków, zdzi-
czałych psów i lisów. Liczebność żbików w lasach Podkarpa-
cia oceniana jest na około 150 osobników i wykazuje stałą
tendencję wzrostową.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Fot. arch. Nadleśnictwa Lesko
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Wadera zagryziona
przez pobratymców

„Domniemaną przyczyną śmierci
było zagryzienie przez inne wilki” – na-
pisał w protokole lekarz weterynarii
Rafał Ałabisz po dokonaniu oględzin
zwłok młodej samicy wilka, znalezio-
nej w lasach nad Teleśnicą w leśnic-
twie Łobozew (Nadl. Ustrzyki Dolne).

Na zamarznięte zwłoki wadery na-
trafił leśniczy w trakcie obchodu, ale
szczegółowe oględziny były możliwe
dopiero po ich przewiezieniu do ciepłe-
go pomieszczenia i rozmrożeniu. Oka-
zało się, że 3-letnia wilczyca miała licz-
ne rany gryzione, zadane przez pobra-
tymców. Zwłoki zwierzęcia z uwagi na
wysoki stopień uszkodzeń zostały prze-
kazane do utylizacji.

W lutym u wilków trwa cieczka, w trak-
cie której wataha ustalana hierarchę
wśród swych członków. Ponieważ w roz-
rodzie uczestniczy tylko dominująca
para, ewentualna konkurencja jest bez-
względnie ze stada usuwana.

Wydarzenie miało miejsce 2 lutego,
a więc w święto Matki Boskiej Gromnicz-
nej, która w ludowej tradycji jest opie-
kunką wilków, ale też chroni ludzkie osa-
dy przed ich atakami. Legendy z tym
związane utrwalone zostały również
w literaturze i sztuce. Bardzo znany jest
obraz Piotra Stachiewicza – „Matka Bo-
ska Gromniczna”, przedstawiający Ma-
ryję z gromnicą w dłoni, odpędzającą
wilki od ludzkich domostw.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Orzeł ucztował na resztkach żubra

MB Gromniczna – obraz P. Stachiewicza.
Matka Boska od wilków – obraz we wnęce
leśnej kapliczki w Uluczu.

Zagryziona wadera.

Fot. J. Polityński

Fotopułapka zainstalowana przez
leśników z Nadleśnictwa Lesko przy
szczątkach żubra znalezionych 19 lute-
go w Nowosiółkach k. Baligrodu miała
zarejestrować proces naturalnej reduk-
cji zwłok „puszcz imperatora”, zagryzio-
nego przez wilczą watahę.

– Ustawiliśmy ją, licząc na to, że po-
nownie pojawią się wilki – mówi Woj-
ciech Jankowski z Nadleśnictwa Lesko.
– Gdy po kilku dniach przeglądaliśmy
zarejestrowane zdjęcia; okazało się, że
na szczątkach żerowała potężna sami-
ca orła przedniego.

Wcześniej resztkami żubrzycy poży-
wiały się też mniejsze drapieżniki.

Bieszczady to jedna z najcenniej-
szych krajowych ostoi dzikiej przyrody.
Żyje tu pełna gama wielkich drapieżców
i przedstawiciele największych europej-
skich roślinożerców.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w KrośnieFot. Nadleśnictwa Lesko
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PLAN DZIAŁALNOŚCI
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

w Sokołowie Młp. od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
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30.08.

Do ustalenia

Do ustalenia
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Kulig

Zimy mamy coraz bardziej łagodne,
ale to nie szkodzi, aby oddać się pew-
nemu rodzajowi zabawy, a mianowicie
kuligowi. Dzięki uprzejmości Piotra Ni-
zioła – właściciela ośrodka jazdy kon-
nej w Łowisku dzieciaki z sokołowszczy-
zny skorzystały z takiej możliwości.
4 lutego br. autokarem i busem, wcze-
śniej dokładnie sprawdzonym przez po-
licjantów miejscowej komendy pod każ-
dym względem, wycieczkowicze udali się
w stronę Łowiska. Na miejscu czekały
dwa zimowe pojazdy. Zaprzęgi konne do-
stosowane były do zmiennych warunków
pogodowych posiadając zarówno płozy
jak i koła, zaś sercem zaprzęgów były
dwie pary śnieżno białych Koni.

Tak jak w dawnych magnackich cza-
sach, tak i dzieci z sokołowszczyzny
wspólnie biesiadowały przy ognisku. Co
prawda nie było tradycyjnego kociołka,
ale i pieczona kiełbaska była bardzo
smaczna, i co najważniejsze każdy mógł
się jej najeść do syta. Dla rozgrzewki
podana była gorąca herbata z cytryną.

Całość zaplecza gastronomicznego
przygotowały panie z sokołowskiego
domu kultury Elżbieta Słomiany, Boże-
na Dąbkowska, Agata Dec oraz Dyrek-
tor Jacek Piekiełek. Scenariusz kuligu
wyglądał następująco, gdy jedna grupa
dzieci jadła, bawiła się w lesie, to druga
w tym czasie podróżowała po polach,
lasach oraz ulicach Łowiska, po czym

następowała zamiana ról. Oprócz furma-
na, nad bezpieczeństwem przejazdów
czuwali pracownicy MGOKSiR Szymon
Bełz i piszący te słowa.

Zważywszy, że dzieci biorące udział
w kuligu pochodziły z różnych miejsco-
wości naszej gminy można uznać, iż
wyjazd do Łowiska przyczynił się do in-
tegracji środowiska lokalnego i oczywi-
ście stanowił on swoistą atrakcję samą

w sobie, ponieważ widok koni niestety
to już rzadkość na polskiej wsi.

Kulig zorganizował Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp., koszt uczestnictwa wynosił
10 zł. od osoby. W tym zapewniony był
transport tam i z powrotem, opieka nad
dziećmi, pieczone kiełbaski, herbata, ubez-
pieczenie NNW i OC, przejazd saniami.

Marek Kida
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VII Powiatowy Konkurs Plastyczny „WITRAŻ BOŻONA-
RODZENIOWY” adresowany był do dzieci i młodzieży w wie-
ku od 6 do 16 lat oraz osób niepełnosprawnych (bez wzglę-
du na wiek) z terenu powiatu rzeszowskiego. Konkurs zor-
ganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Sokołowie Młp. Patronat nad imprezą objął Staro-
sta Rzeszowski.

Przedmiotem konkursu były prace plastyczne o tematyce
bożonarodzeniowej (zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie,
anioły, stroiki itp. motywy świąteczne), wykonane techniką
witrażu z kolorowej bibuły i czarnego kartonu, o dowolnych
formatach i kształtach.

Na konkurs wpłynęło 191 prac w czterech kategoriach wie-
kowych: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat oraz osoby niepełno-
sprawne bez względu na wiek, z 23 placówek kulturalno-
oświatowo-wychowawczych powiatów rzeszowskiego, leżaj-
skiego i niżańskiego.

3 grudnia 2014 roku Komisja w składzie: dr Bartosz Wa-
licki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej,
Helena Woźniak, członek Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”
i Henryka Boho, instruktor plastyki, dokonała oceny wszyst-
kich prac i wytypowała 42 prace, które nagrodzono i wyróż-
niono w sposób następujący:

I kategoria

I NAGRODA – Kamila Naja Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce
I NAGRODA – Anna Rabiejewska Szkoła Podstawowa w Ty-
czynie
II NAGRODA – Kornelia Kraska Zespół Szkół nr 2 w Niena-
dówce
III NAGRODA – Magdalena Sudoł Zespół Szkół w Sokołowie
Młp.
WYRÓŻNIENIE – Maja Chruszcz Szkoła Podstawowa w Bor-
ku Starym
WYRÓŻNIENIE – Hanna Magiera Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Rudniku nad Sanem
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Moskal Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Kopkach
WYRÓŻNIENIE – Oskar Ożóg Zespół Szkół nr 2 w Niena-
dówce
WYRÓŻNIENIE – Franciszek Pociask Szkoła Podstawowa
w Borku Starym
WYRÓŻNIENIE – Karolina Szura Szkoła Podstawowa w Bor-
ku Starym
WYRÓŻNIENIE – Joanna Warzocha Szkoła Podstawowa
nr 2 w Niechobrzu

II kategoria

I NAGRODA – Wiktoria Sudoł Świetlica Wiejska w Turzy
II NAGRODA – Natalia Naja Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
II NAGRODA – Mikołaj Szpala Szkoła Podstawowa w Borku
Starym
III NAGRODA – Agnieszka Kwolek Zespół Szkół w Sokoło-
wie Młp.
WYRÓŻNIENIE – Maja Czyżewska Zespół Szkół w Wysokiej
Głogowskiej
WYRÓŻNIENIE – Karolina Dec Zespół Szkół w Sokołowie
Młp.
WYRÓŻNIENIE – Mateusz Madej Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kopkach
WYRÓŻNIENIE – Natalia Maruszak Zespół Szkół w Sokoło-
wie Młp.
WYRÓŻNIENIE – Julia Patrzyk Szkoła Podstawowa w Borku
Starym
WYRÓŻNIENIE – Oliwia Sadowy Zespół Szkół nr 2 w Niena-
dówce
WYRÓŻNIENIE – Agata Schiffer Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kopkach

III kategoria

I NAGRODA – Sandra Szeliga Zespół Szkół w Głogowie Młp.
I NAGRODA – Kacper Słonina Zespół Szkół w Trzebusce
II NAGRODA – Monika Wierzbanowska Zespół Szkół w Gło-
gowie Młp.
III NAGRODA – Bartłomiej Bąk Zespół Szkół w Trzebusce
WYRÓŻNIENIE – Klaudia Chorzępa Zespół Szkół w Sokoło-
wie Młp.
WYRÓŻNIENIE – Hubert Chorzępa Zespół Szkół w Trzebu-
sce
WYRÓŻNIENIE – Barbara Dec Świetlica Wiejska w Turzy
WYRÓŻNIENIE – Anna Siłka Zespół Szkół w Trzebusce

IV kategoria

WYRÓŻNIENIA:
– Bartłomiej Bytnar Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Leżajsku
– Kazimierz Chudy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Rudniku nad Sanem
– Bartłomiej Ciapa Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołow-
skiej
– Magdalena Dul Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem
– Katarzyna Kochańska Klub Twórców Sztuki „ART-dekor”
w Sokołowie Młp.
– Maria Kowalska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Rudniku nad Sanem
– Jakub Krupa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem
– Martyna Pelczar Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
– Anna Płaza Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem
– Paweł Socha Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem
– Anna Wojtanowicz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Rudniku nad Sanem
– Marta Zastawna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Leżajsku.

„Witra¿ Bo¿onarodzeniowy 2014/2015”
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Komisja w protokole stwierdziła, że poziom nadesłanych
prac był zróżnicowany – wśród nich znalazło się wiele witra-
ży szablonowych, skopiowanych z gotowych wzorów. Prace
nagrodzone i wyróżnione są jednak witrażami oryginalny-
mi, interesującymi, bardzo często wykonanymi z dużą dba-
łością o estetykę. Cechuje je przemyślana kompozycja i ko-
lorystyka. Z pewnością są one przykładem dobrych papie-

Przez październik i listopad ubiegłego roku panie z Klubu
wykonywały ozdoby choinkowe – bombki dla Szlachetnej
Paczki. Z prośbą o taką pracę – na cel charytatywny – zwróci-
ła się do Klubu Pani Danuta Łuszczki z Sokołowa. Panie chęt-
nie podjęły się zadania i na zajęciach klubowych, w każdy
wtorkowy jesienny wieczór, wyczarowywały małe cudeńka –
na bazie styropianowych bombek haftowały, wyszywały, ozda-

biały koralikami, cekinami, wstążkami, włóczką, dekupażem,
frywolitkami oraz różnymi innymi technikami. W wyniku ich
rękodzielniczej, artystycznej pracy powstało około 50 niepo-
wtarzalnych bombek, które zostały potem pojedynczo zapa-
kowane w celofan i przekazane dla Szlachetnej Paczki
w Sokołowie.

(mgoksir)

Klub Twórców Sztuki „ART-dekor” dla Szlachetnej Paczki

rowych witraży, a ich autorzy mogą być wzorem dla innych
uczestników.

18 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w sali klubowej
MGOKSiR odbył się uroczysty wernisaż – otwarcie wystawy
pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom Konkursu. Po-
dziękowania otrzymali opiekunowie – nauczyciele i instruk-
torzy – autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Przybyłych na wernisaż gości po-
witał dyrektor Jacek Piekiełek; Bartosz
Walicki odczytał protokół z oceny na-
desłanych na konkurs prac.

Gratulujemy laureatom i ich opie-
kunom oraz zachęcamy do udziału
w kolejnym, VIII Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym „WITRAŻ BOŻONA-
RODZENIOWY”. Dla wszystkich
uczestników wernisażu Organizator
przygotował słodki poczęstunek.

Wystawa pokonkursowa trwała do
19 stycznia 2015 roku.

MGOKSiR dziękuje Staroście Rze-
szowskiemu, Panu Józefowi Jodłow-
skiemu, za ufundowanie nagród rze-
czowych dla laureatów konkursu.

(mgoksir)Fot. M. Kida
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Ferie w MGOKSiR

Od 2 do 13 lutego w Ośrodku Kultury w So-
kołowie odbywały się zajęcia feryjne dla dzie-
ci. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od
10.00 do 14.00, na sali widowiskowej i w holu
MGOKSiR, instruktorki Henryka Boho i Zofia
Słonina prowadziły różnorodny blok zajęć: za-
bawy i gry ruchowe, gry stolikowe, zabawy
z chustą, zajęcia plastyczne, kulinarne, tanecz-
ne, gry w tenisa, bilard, piłkarzyki i wiele in-
nych. 3 lutego (wtorek) podczas zajęć kulinar-
nych dzieci dekorowały bitą śmietaną, owoca-
mi i kolorowymi cukierkami babeczki, które po-
tem ze smakiem zjadły. W środę 4 lutego odbył
się Kulig – wyjazd autokarem do Gospodarstwa
Agroturystycznego w Łowisku, gdzie na dzieci
czekały bryczki zaprzężone w konie, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, gorąca herbata, gry
i zabawy ruchowe. W poniedziałek 9 lutego dzie-
ci własnoręcznie przygotowały masę solną,
z której wykonały różne postaci i dekoracyjne
przedmioty. Po wysuszeniu ich w piekarniku
– każde dziecko pomalowało farbami akware-
lowymi swoje „solne rzeźby”, które potem mo-
gły zabrać do domu. We wtorek 10 lutego
wszystkich uczestników zajęć feryjnych zapro-
siło do wspólnej zabawy Studio FAMA z Dębicy,
które zaprezentowało dwugodzinny program ar-
tystyczny pt. „Śnieżna Kraina”. W Dniu Zaga-
dek (11 lutego) dzieci rozwiązywały rebusy,
krzyżówki, kalambury, wspólnie odpowiadały na
zagadki przygotowane w domu przez siebie
i przez instruktorów. Przy pomocy instruktora
Szymona Bełza każde dziecko mogło na kom-
puterze rysować obrazkowe zagadki, wyświe-
tlane na ekranie; pozostali uczestnicy szukali
w tym czasie prawidłowych odpowiedzi. 12 lu-
tego, w Tłusty Czwartek, odbył się Bal Masko-
wy; warunkiem udziału w Balu było przyjście
w ciekawym przebraniu lub masce. Podczas za-
bawy przeprowadzone zostały różne konkursy,
m.in. konkurs na Najładniejsze Przebranie.
Nagrodami były słodycze i kolorowe zakładki
do książek. Oczywiście w tym dniu nie mogło
zabraknąć „tłustych” pączków. Ostatniego dnia
ferii, 13 lutego, odbył się Maraton Bajkowy
z Popcornem, podczas którego Szymon Bełz
na dużym podwieszonym ekranie wyświetlał
dzieciom filmy. W przerwie Zofia Słonina przy-
gotowywała w mikrofalówce porcje popcornu.

Z tych dwutygodniowych zajęć feryjnych
skorzystało ponad 60 dzieci – mieszkańców
Sokołowa i okolicznych wsi w wieku od 6 do 13
lat. Dzieci chętnie uczestniczyły w zapropono-
wanych im zabawach i konkursach. Codzien-
nie przygotowywano dla nich gorącą herbatę
z cytryną.

Jako organizatorzy cieszymy się z tak licz-
nego uczestnictwa, dziękujemy dzieciom, ich
opiekunom i rodzicom, oraz zapraszamy za rok.
Do zobaczenia!

Obok prezentujemy fotograficzny reportaż
z FERII 2015.

Instruktorzy MGOKSiR

Fot. H. Boho, S. Bełz

„Marzenia siê spe³niaj¹”

Pod takim hasłem Oddział dla Dzieci sokołowskiej Biblioteki Publicznej
zorganizował w listopadzie 2014 roku Gminny Konkurs Literacko-Plastycz-
ny dla dzieci i młodzieży zamieszkujących teren miasta i gminy, bez ograni-
czenia wiekowego. Każdy mógł złożyć jedną pracę w formie krótkiego wier-
sza lub pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice.

Dzieci z kółek pla-
stycznych w Sokołowie
i Turzy z ochotą wzięły
udział  w konkursie,
„spełniając” swoje
dziecięce marzenia
kredkami, pastelami
oraz farbami na kart-
kach papieru.

Ogłoszenie wyników
konkursu oraz wręcze-
nie nagród i dyplomów
laureatom odbyło się
19 grudnia 2014 roku
o godz. 15.30 w sali spo-

tkań MiGBP. W kategorii „praca plastyczna – dzieci z klas I-III SP” – I Nagro-
dę otrzymała Natalia Stafiej lat 7 z kółka plastycznego w MGOKSiR
w Sokołowie; w tej samej kategorii, lecz wśród dzieci z klas IV-VI SP –

I Nagrodę zdobyła Wiktoria Sudoł lat
10 z kółka plastycznego w Świetlicy
Wiejskiej w Turzy.

Dziewczynki otrzymały nagrody
książkowe oraz okolicznościowe dyplo-
my z rąk członków Jury (niestety, Wikto-
ria nie mogła być obecna na wernisa-
żu; w jej imieniu nagrodę odebrała in-
struktorka Henryka Boho, która także
otrzymała dyplom z podziękowaniem
za przygotowanie swoich podopiecz-
nych i udział w konkursie).

Nagrodzone i wyróżnione prace wy-
eksponowano na wystawie pokonkur-
sowej. Można ją było oglądać do końca
stycznia 2015 roku.

(mgoksir)

Fot. H. Boho, B. Walicki, P. Rafiński

Praca Natalii Stafiej.

Na wystawie: Natalka z instruktorka Henryką Boho.

Praca Wiktorii Sudoł.
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„M¹dry ho³d

tradycji niech trwa”
Atoli był czas, kiedy zżymałem się

na łanach Kuriera Sokołowskiego na
skąpość prezentacji godnioświątecz-
nych w corocznym cyklu „Hej kolęda,
kolęda”. Teraz przychodzi mi weryfiko-
wać tameczne utyskiwania i stwierdzam,
że niechaj będzie mniej zespołów, ale
oby dobrze się nam zatrzymywały w pa-
mięci i XIV-ta edycja zadość temu czyni.
Oby przypomniały tradycyjne kolędo-
wanie na Sokołowszczyźnie – starszym
ku miłemu rozrzewnieniu, młodym ku
pobudzeniu chęci naśladownictwa
i edukacji.

Jeżeli nie staje animatorów-folklory-
stów, społeczników z zacięciem i predys-
pozycjami winni te stery ujmować na-
uczyciele, żeby kiedyś nie określono ich
dorobku pedagogiczno-oświatowego
miarką: „stąd-dotąd i nic ponadto”. Dali-
bóg są ofiarni nauczyciele w Górnie i Trze-
bosi i chwała im za to, że nie zakopują
wg Ewangelii swych talentów w tej mie-
rze. Dawne widowiska kolędnicze były
rozciągane w czasie prezentacyjnym, bo
i któż się wtedy śpieszył, a i gospodarze
przyjmujący kolędników chcieli się na-
cieszyć nimi w swych progach i wyczeki-
wali owych Bożonarodzeniowych prze-
bierańców, boć to i szczęście zdrowotne
i agrarne przynosili. Dla potrzeb sceny
i regulaminów konkursowych widowiska
te, z żalem realizatorów są przykracane,
co ma i dobre i złe strony.

Miłe wszak konfrontacje w MGOKSiR
w Sokołowie Młp. rozpoczęli widowi-
skiem jasełkowym młodziutcy reprezen-
tanci Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora
w Górnie. Z lakonicznym występem-pro-
logiem się to potem ładnie i wartko po-
toczyło. Czysty, szczerotowaty śpiew

przy wtórze subtelnego akompaniamen-
tu gitary naczelnego „kolędnikologa”
sokołowskiej gminy Darka Kosaka. Nie
byłbym sobą gdybym się nie doczepił
zegarka na ręce jednego z pastuszków
siermiężnych, ale za to wychwalam za
kunszt aktorski Kornelię Radomską w roli
babci. Dostała jej się za to słusznie na-
gródka indywidualna.

„Herody” ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. S. Kostki w Trzebosi były galan-
tynie ubrane, co jest przecież u kolędni-
czej braci bardzo oczekiwane. Duży plus
daję za chłopaka w anielskich szatach
(tak drzewiej bywało) i za całą kostiu-
mologię. Hetman niechby tylko szablę
nie trzymał na opak, bo pewnie z racji
tremy i przejęcia się rolą odwróconą ją
dzierżył. Dodam tylko po dwakroć tauto-

logicznie: diabła bardziej rozdiablić
a żydka jeszcze humorystyczniej rozży-
dowić i byłby to super kolędniczy popis.
O, jeszcze żeby Herold swą orację w nie-
których partiach wolniej artykułował, co
przyda mu dostojeństwa w tej roli.

Także z Trzebosi, ale ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. św. Faustyny Kowal-

skiej przyjechało widowisko „Idziemy
z kolędą”. Ciut statycznie i za mało gwar-
no przekazane na scenie były życzenia.
Bardziej soczyście to kochani zróbcie
i będziecie mieć pełny aplauz widowni.
Dzwonek tu został zastosowany jako in-
strument muzyczny i choć nim tak po
prawdzie jest to sugestia by go diabełko-
wi do pupy (ogona) przytroczyć i będzie
weselej. Trochę musztrowego bigla za-
lecić hetmanowi i też obrazek ów zyska
na swej teatralnej barwie. Dobry Żyd,
choć gdy będzie więcej „ciamkania”
u niego to tylko go uskrzydli scenicznie.

Prezentacje w Sokołowie Młp. zakoń-
czyły się popisem gimnazjalistów z Gór-
na. Gumofilcowe buciorki przy zgrzeb-
nych ubiorach adekwatnie załatwiają
kostiumologię widowiska „Kolęda
z gwiazdą”. Drewniane lagi dodawały na-
stroju zgrzebnego, egzotycznego, a prze-
cież z minionych dekad się wywodzące-
go. Fajny rozgwar spontanicznie to zwię-
złe przedstawienie oplatał, a dobre za-
śpiewy oparte na starych tekstach ade-

kwatnych całość wieńczyły. Brakło mi
przy jednej pastorałce wszakże wyrazist-
szych lasowiackich nosówek, a przecież
ta dziesiątka wykonawców potrafi to. Za-
bieg z rzucaniem owsem wspaniały. Może
by podokazywać ruchowo, może przygrać
na jakimś instrumencie... Brawo!

Czesław Drąg
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R E G U L A M I N

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Patronat: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski
Cele:
– Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.
– Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicz-
nej dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno
przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody.
– Stwarzanie dzieciom możliwości swobodnej wy-
powiedzi artystycznej na tematy ekologiczne.
– Wymiana doświadczeń.
Temat: „LATO” – letnia odsłona zjawisk i form życia
przyrody.
Wiek uczestników: 5 – 19 lat
Format prac: A-3 Nie przyjmujemy mniejszych
i większych prac!
Technika: dowolna

Prace oceniane będą w trzech kate-
goriach wiekowych:
I kat.  – przedszkola i klasy I-III
szkół podstawowych
II kat.  – klasy IV-VI szkół podstawo-
wych
III kat. – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe.

Termin nadsyłania prac: 24 kwietnia 2015 roku.
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5.
Tel. 17 7729053.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytel-
ny opis: imię i nazwisko autora pracy, kategoria wie-
kowa (I, II lub III), szkoła/instytucja, telefon kontakto-
wy, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na wła-
sność Organizatora. Pozostałe prace można odbie-
rać w ciągu miesiąca od zakończeniu wystawy po-
konkursowej.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Re-
gulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Or-
ganizatora danych osobowych autorów i ich prac
w celach promocyjnych.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie inter-
netowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl
Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczanie nagród
laureatom nastąpi 11 maja 2015 roku o godz. 13.00
w sali klubowej MGOKSiR w Sokołowie Młp.

W piątek, 13 lutego 2015 r. zo-
stał rozegrany Turniej w Bilard, Pił-
karzyki oraz Tenis stołowy, który
został zorganizowany z okazji za-
kończenia przez dzieci ferii. Miej-
scem rozgrywek był obiekt Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Górnie.
Turniej był skierowany do dzieci
i młodzieży szkoły podstawowej
oraz gimnazjalnej. Spotkanie roz-
poczęło się o godzinie 1615 ogło-
szeniem otwarcia imprezy spor-
towej. Rozpoczęcie Turnieju po-
przedziło losowanie, które zade-
cydowało także o kolejności roz-
grywek w poszczególnych kate-
goriach.

Zawody w Piłkarzyki, Bilard
oraz Tenis stołowy zostały prze-
prowadzone w grach indywidual-
nych systemem pucharowym „do
dwóch przegranych”.

Wyniki ogólnej klasyfikacji
Turnieju

Piłkarzyki:
I miejsce – Kamil Szostecki
II miejsce – Adrian Szostecki
III miejsce – Krystian Sałęga

Tenis stołowy:
I miejsce – Kamil Szostecki
II miejsce – Adrian Szostecki
III miejsce – Łukasz Stępniewski
Bilard:
I miejsce – Adrian Szostecki
II miejsce – Kamil Szostecki
III miejsce – Krystian Sałęga

Za zajęcie I, II, III miejsca za-
wodnicy otrzymali dyplomy oraz
medale. Dla wszystkich dzieci
został zorganizowany poczęstu-
nek w formie słodyczy oraz cie-
płych i zimnych napojów.

Organizacja Turnieju była
możliwa dzięki życzliwości Dyrek-
tora Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w So-
kołowie Młp. Serdecznie dzięku-
ję za okazaną pomoc.

Dziękuję wszystkim zawodni-
kom za uczestnictwo w Turnieju.
Tym samym zapraszam do brania
udziału w kolejnych imprezach
organizowanych przez Ośrodek
i wyrażam nadzieję na jeszcze
większe zainteresowanie tego
rodzaju wydarzeniami.

Barbara Rybak

XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI
PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

„ZIEMIA – NASZ DOM”

Turniej w pi³karzyki, bilard oraz tenis sto³owy

„Ferie 2015 na sportowo”



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/229/2015 str. 66

Dzieñ Kobiet

Dzień Kobiet ma ponad sto lat i war-
to podkreślić, iż jest to święto o zasię-
gu międzynarodowym. Obchodzi się je
między innymi w Albanii, Algierii, Ar-
menii, Azerbejdżanie, Bangladeszu,
Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bra-
zylii, Bułgarii, Burkina Faso, Chile, Chi-
nach, Chorwacji, Cyprze, Czarnogórze,

Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji,
Indiach, Izraelu, Kamerunie, Kazach-
stanie, Kirgistanie, Kolumbii, Kubie,
Laosie, Łotwie, Macedonii, Malcie,
Meksyku, Mołdawii, Mongolii, Nepalu,
Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii,
Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwe-
cji, Syrii, Pakistanie, Turcji, Turkmeni-
stanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wę-
grzech, Wietnamie, Włoszech, Zambii.
Są kraje gdzie jest ono zakazane np.
w Iranie. Praw wyborczych, czyli możli-
wości decydowania o sobie, kobiety nie
posiadają lub prawa te są ograniczone
w niektórych krajach, np. Arabii Sau-

dyjskiej, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. To pokazuje, że nie wszę-
dzie na świecie przestrzega się praw
kobiet. Temat równouprawnienia poli-
tycznego, ekonomicznego, kulturowe-

go jest ciągle żywy. Właśnie w tym tkwi
pierwotny sens Dnia Kobiet. Choć rodo-
wód święta Pań w Polsce u części
zwłaszcza starszego pokolenia wzbudza
„uśmiech na twarzy” to jednak warto je
kultywować. Przecież kobiety to nasze
matki, siostry, żony, córki, babcie i na pew-
no w tym dniu  8 marca odrobina specjal-
nego traktowania nie zaszkodzi.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

z okazji Dnia Kobiet przygotował uro-
czystą akademię. W progi naszego
Ośrodka przybyło około 300 osób.
Wśród publiczności i występujących na
scenie przewarzały kobiety, które go-

rąco przywitał i jednocześnie złożył
okolicznościowe życzenia Dyrektor
MGOKSiR Jacek Piekiełek. Pierwszym
artystą, który zaprezentował się na sce-
nie wykonując utwór fortepianowy
„W murowanej piwnicy” był Grzegorz
Welc z NSM I st. w Sokołowie Młp.,
uczeń Grzegorza Wójcikiewicza – Dy-
rektora NSM I st. Następnie, kolejno na
scenie zaprezentowali się również
uczniowie NSM st. I:



KURIER SOKO£OWSKI nr 1/229/2015 str. 67

Warsztaty rêkodzielnicze
21 lutego 2015 roku 9 uczestniczek sokołowskiego Klubu Twórców Sztuki „ART-

dekor” brało udział w warsztatach „Palma Wielkanocna”. Były to: Małgorzata Kwolek,
Izabela Kurcek, Marzena Koryl, Maria Murdza, Elżbieta Walicka, Helena Woźniak,
Jolanta Szczygieł, Zofia Piersiak i Józefa Kołodziej. Panie wykonywały palmy na Kon-
kurs Plastyczny organizowany przez MGOKSiR w Sokołowie.

Wcześniej, na cotygodniowych zajęciach klubowych, panie przygotowywały kwiaty
i inne elementy palm z bibuły i krepiny, by podczas warsztatów, pod okiem instruktorki
Henryki Boho, zmontować z nich piękne palmy. Każda z tych palm odzwierciedlała
charakter i zainteresowania autorki, każda była inna, indywidualna i oryginalna. Do
skonstruowania palm wykorzystane zostały także suche, barwione kłosy, zasuszone
kwiaty, źdźbła traw itp. materiały roślinne.

(mgoksir)

Po części muzycznej na scenie
pojawiły się grupy taneczne. Pierw-
szy blok taneczny przygotowała in-
struktor tańca Magdalena Gazda. Jej
podopieczni występujący na scenie,
uczęszczają na zajęcia taneczne
organizowane przy Świetlicach Wiej-
skich MGOKSiR w: Trzebosi, Trze-
busce, Nienadówce Dolnej i Górnej,
Wólce Niedźwiedzkiej. Gościnnym
występem zaszczycili nas również
podopieczni Magdaleny Gazdy
z Raniżowa. Pokaz skomplikowa-
nych układów choreograficznych
otwierała formacja „Madagaskar”,
która zatańczyła do piosenki „Gumi
Miś”. Następnie zespół „I like it” za-
prezentował układ o stylistyce kow-
bojskiej do utworu „Timber”. Kolej-
na formacja „Believe” wystąpiła
z piosenką „Turn me on”, dalej skład
„Bombastik” – dopingując pompona-
mi – do utworu „Waka Waka”,
a w dyskotekowy rytm wprowadził
widownię zespół „I like it 2” z pio-
senką „Party”. Zespół „Believe” za-
tańczył w rockowym klimacie do
utworu „Rock this Party”, natomiast
całość prezentacji zakończył mix ta-
neczny wykonany na krzesłach do
utworu „Różowa Pantera”.

Za tak rozbudowany blok tanecz-
ny należą się słowa uznania dla
Magdaleny Gazdy, ponieważ ona
wraz ze swoimi podopiecznymi wło-
żyła mnóstwo pracy, serca, zaanga-
żowania w przygotowanie tanecz-
no-choreograficznej laurki z podzię-
kowaniami dla mam siedzących na
widowni.

Następnie dorobek artystyczny
zaprezentowały dzieci z Świetlicy
Wiejskiej MGOKSiR w Turzy występu-
jąc do utworu „Uptown Funk”. Repre-
zentacja taneczna Turzy, pod kierow-
nictwem instruktor tańca Natalii Bęben,
pokazała coś nowego, zważywszy na
trudność i wiek artystów, a mianowi-
cie afroamerykański Funk Styl.

Na koniec obchodów Dnia Kobiet
instruktor tańca Zofia Słonina wraz
ze swoimi podopiecznymi uczęsz-
czającymi na zajęcia do MGOKSiR
(grupa taneczna „Planeta”, grupa
taneczna „Wesoła Planeta”, grupa
taneczna „Kolorowa Planeta”) w So-
kołowie Młp. zaprezentowała
spektakl taneczny pod nazwą „Cho-
colate”.

Po występach artystycznych,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. Andrzej Pasierb
w kilku słowach podziękował za trud
włożony za przygotowanie występów
oraz złożył i tym młodszym, i tym tro-
szeczkę starszym Paniom okoliczno-
ściowe życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Marek Kida Fot. H. Boho
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w So-
kołowie zorganizował po raz czwarty Powiatowy Konkurs Pla-
styczny dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnospraw-
nych pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Przedmiotem
tegorocznego konkursu były palmy wielkanocne (w poprzed-
nich edycjach – pisanki wielkanocne) wykonane z elementów
sztucznych, takich jak papier, bibuła, krepina, wstążki itp. oraz
z tworzywa naturalnego: gałązek wierzby, brzozy, mchu, zasu-
szonych roślin itp. Każdy uczestnik mógł dostarczyć na kon-
kurs jedną własnoręcznie wykonaną palmę.

Do udziału w konkursie zgłosili się uczestnicy w pięciu
kategoriach: I – dzieci przedszkolne od 5 lat i z klas I-III szkół
podstawowych; II – dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych;
III – gimnazjaliści; IV – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli;
V – osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).

Na konkurs wpłynęły 152 palmy z 16 placówek oświatowo-
kulturalnych powiatu rzeszowskiego oraz ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Spiach z powiatu kolbuszowskiego.

Komisja powołana przez Organizatora obradowała w dniu
4 marca 2015 roku w składzie: przewodniczący dr Bartosz
Walicki, regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sokołowskiej; Katarzyna Partyka, bibliotekarz w Filii MiGBP
w Wólce Niedźwiedzkiej; Henryka Boho, instruktor plastyki
w MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Komisja obejrzała wszystkie nadesłane prace i do nagród
oraz wyróżnień wytypowała 31 palm wielkanocnych. Komisja
postanowiła przyznać 15 nagród równorzędnych we wszyst-
kich kategoriach (I-V) oraz 16 wyróżnień w kategoriach I-IV.
Ponadto Komisja przyznała 3 nagrody w kategorii specjal-
nej dla autorów palm: tradycyjnej, oryginalnej i najwyższej.

I kat. – dzieci przedszkolne od 5 lat
i z klas I-III szkół podstawowych

NAGRODY
– Mateusz Piersiak, Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołow-
skiej
– Maja Szpala, Szkoła Podstawowa w Borku Starym
– Kamil Bembenek, Szkoła Podstawowa w Hyżnem
WYRÓŻNIENIA
– Jakub Stafa, Zespół Szkół w Trzebosi
– Daria Cieśla, Szkoła Podstawowa w Racławówce
– Sebastian Szura, Szkoła Podstawowa w Racławówce
– Natalia Stafiej z Sokołowa Młp.
– Maciej Dul, Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej

II kat. – dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych

NAGRODY
– Miłosz Szyszka, Zespół Szkół w Chmielniku
– Kornelia Januszewska, Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Prusinie
– Jakub Ciupak, Szkoła Podstawowa w Hyżnem
WYRÓŻNIENIA
– Marcelina Sączawa, Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie
– Nikola Rząsa, Szkoła Podstawowa w Borku Starym
– Łukasz Migut, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu
– Sebastian Bukała, Szkoła Podstawowa w Hyżnem
– Miłosz Jasiński, Szkoła Podstawowa w Hyżnem

III kat. – gimnazjaliści

NAGRODY
– Gabriela Szeliga, MGDK w Głogowie Młp.
– Kamila Sałata, MGDK w Głogowie Młp.

– Natalia Sowa, Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Dominika Piersiak, Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
– Bernadetta Bernat, Zespół Szkół w Sokołowie Młp

IV kat. – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

NAGRODY
– Zofia Piersiak, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Małgorzata Kwolek, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Jadwiga Nieckarz-Woźniak, MGDK w Głogowie Młp.
WYRÓŻNIENIA
– Anna Ćwik, MGDK w Głogowie Młp.
– Justyna Szeliga, MGDK w Głogowie Młp.
– Marzena Koryl, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.
– Józefa Kołodziej, KTS „ART-dekor” Sokołów Młp.

V kat. – osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek)

NAGRODY
– Janina Koniarz, Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach
– Wiesław Zieliński, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Spiach
– Bartłomiej Ciapa, Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołow-
skiej

Kategoria specjalna
NAGRODY
Palma tradycyjna – Radosław Prucnal, Zespół Szkół w Trze-
bosi
Palma oryginalna – Julia Lewicka, Szkoła Podstawowa
w Racławówce
Palma najwyższa – Helena Woźniak, KTS „ART-dekor” Soko-
łów Młp.

Komisja oceniając prace stwierdziła, że zmiana tematu
prac konkursowych z pisanek na palmy wielkanocne nie spo-
wodowała braku zainteresowania wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz ich opiekunów – nauczycieli i instruktorów.
Wręcz przeciwnie – nadesłane na konkurs palmy są wyjątko-
wo piękne, starannie wykonane, pomysłowe, różnorodne.
Przeważają palmy tradycyjne, choć nie brakuje bardziej od-
ważnych, nowoczesnych i oryginalnych.

18 marca o godzinie 16.00 w sali klubowej MGOKSiR mia-
ło miejsce otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wrę-
czeniem nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu. Protokół
z obrad Komisji odczytał jej przewodniczący, Bartosz Walicki.
Nagrody wręczali dyrektor MGOKSiR Jacek Piekiełek oraz
pozostali członkowie Jury.

Podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie pod-
opiecznych oraz ich sukcesy otrzymali opiekunowie – nauczy-
ciele i instruktorzy.

Dla wszystkich uczestników wernisażu Organizator przy-
gotował słodki poczęstunek.

Wystawa pokonkursowa trwać będzie do 17 kwietnia 2015
roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału
w IV Konkursie Plastycznym „Palma Wielkanocna”. Gratulu-
jemy nagrodzonym i wyróżnionym. Życzymy dalszych sukce-
sów i wytrwałości w twórczej pracy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dzię-
kuje Staroście Rzeszowskiemu, Panu Józefowi Jodłowskie-
mu, za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

(mgoksir)

Plastyczny Konkurs Wielkanocny – rozstrzygniêty!
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Fot. M. Kida
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39 Bieg
Piastów

W dniach od 21 lutego do 1 marca
w Jakuszycach odbył się 39 Bieg Pia-
stów. Jest to największa i najbardziej roz-
poznawalna impreza w Polsce promu-
jąca narciarstwo biegowe, znana rów-
nież poza granicami kraju. Impreza
została również wpisana do międzyna-
rodowego FIS Marathon Cup, w skład
którego wchodzą największe długody-
stansowe biegi narciarski. Na trasach
można było spotkać sporo biegaczy
z Norwegii, Finlandii, Nieniec, Czech,
Słowacji, Włoch, Rosji, Estonii. Zawody
rozgrywane były stylem klasycznym
i dowolnym. Najważniejszym wydarze-
niem był oczywiście sobotni bieg na 50
km rozgrywany klasykiem, w którym wy-
startowało około 1800 zawodników.
W ciągu tygodnia rozegrano między in-
nymi Bieg Przedszkolaka, Bieg Rodzin-
ny, Biegi Gimnazjalisty, Licealisty, Bieg
Nocny.

Zwycięzca biegu głównego został
Czech Petr Novak z czasem 02:19:19
i było to już jego piąte zwycięstwo w Bie-

gu Piastów, najlepszą wśród pań oka-
zała się Mannima Tatjana z Estonii
z czasem 02:43:05. Najszybszym Pola-
kiem został Klisz Paweł (02:27:42),
a Polką Romanowicz Emilia (02:52:11).
Na mecie sklasyfikowano 1492 biega-
czy.

Dla niektórych z nas był to pierwszy
maraton narciarski. Tadeusz Bazan kil-
kukrotnie uczestniczył już w Biegu Pia-
stów w czasie gdy był studentem. Na
bieg czekaliśmy dwa lata, ponieważ
z powodu braku śniegu w 2014 roku or-
ganizatorzy zmuszeni byli odwołać bieg,
Ta zima również nie rozpieszczała nas
pod względem śniegu, dla tego kontakt
z nartami mieliśmy tylko na zawodach
w Nowym Targu (30 km), który był jedy-
nym treningiem przed pięćdziesiątką
w Jakuszycach. Można powiedzieć start
z marszu. Trasa wiodła leśnymi duktami
przecinającymi świerkowo-modrzewio-
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W dniu 7 lutego uczestniczyliśmy
w VIII Biegu Podhalańskim w Nowym
Targu. Tym razem buty biegowe zamie-
niliśmy na narty biegowe. Niestety
z przyczyn pogodowych nie mieliśmy

możliwości wykonania chociażby jedne-
go treningu narciarskiego. Zawody roz-
grywane były stylem klasycznym i miały
rangę Pucharu Polski Amatorów Pol-
skiego Związku Narciarskiego. Start
i meta usytuowane były na nowotarskim
lotnisku, a trasa okrążała rezerwat przy-
rody Bór Na Czerwonem. Poranek przy-
witał nas lekkim mrozem, słońcem
i piękną panoramą Tatr. Dodatkową
atrakcją były rozgrywane w tym dniu
zawody balonowe. Start i widok około
20 balonów nad lotniskiem, rzecz bez-
cenna. Jako pierwsi na trasę wyruszyli
zawodnicy na najdłuższy dystans i mieli
do pokonania dwa okrążenia, potem
w odstępach dziesięciominutowych wy-
startowały następne grupy na dystan-

we lasy, polanami, miejscami można
było dojrzeć granitowe ostańce. Nieste-
ty chmury i mgły nie pozwoliły podziwiać
pięknego widoku Karkonoszy. W nie-
dzielę, korzystając z okazji i śniegu od-
byliśmy 10 kilometrowy trening, w cza-
sie którego dopingowaliśmy zawodni-
ków biegnących na 30 km. stylem do-
wolnym. Po południu uczestniczyliśmy
we mszy św., odprawianej za organiza-
torów i uczestników 39 Biegu Piastów.
Msza była transmitowana na żywo przez

telewizję Polonia. Opuszczaliśmy
Szklarską Porębę i Polanę Jakuszycką

NASZE WYNIKI:
50 km
Tadeusz Bazan Open 464/1492 z czasem 03:46:49 M50 95/351
Wacław Tomasiak Open 548/1492 z czasem 03:57:17 M40 171/391
Andrzej Słobodzian Open 1483/1492 z czasem 06:57:34 M50 349/351
15 km
Kinga Bazan Open 909/1167 z czasem 01:56:56 K 20 21/36

Wacław Tomasiak

z myślami o jubileuszowym 40 Biegu
Piastów.

NASZE WYNIKI:
30 km
Wacław Tomasiak Open 43/127

z czasem 01:57:51
Tadeusz Bazan Open 49/127

z czasem 02:01:43
15 km
Andrzej Słobodzian Open 212/247

z czasem 01:30:18

Wacław Tomasiak

VIII Bieg
Podhalañski

im. Jana
Paw³a II

sach 15 i 5 km. Na głównym dystansie
zwyciężył Mateusz Ligocki z czasem
01:18:51, a w śród pań Marcela Mar-
cisz z czasem 01:28:58. Dystans 15 km
najszybciej pokonał Chowaniak Mate-
usz z czasem 00:38:53, a 5 km. Mate-
usz Kuruc z czasem 00:13:47. Ogółem
w zawodach wystartowało ponad 500
zawodników.
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Już niedługo Wielkanoc – ra-
dosny, świąteczny czas spotkań
przy rodzinnym stole.

W kuchni wielkanocnej królują da-
nia charakterystyczne dla danego regio-
nu, takie jak: baby wielkanocne pieczo-
ne, babki gotowane, mazurki, serniki,
pieczone i wędzone mięsa, jajka na set-
ki sposobów, czasami ryby i koniecznie
barszcz biały, zupa chrzanowa lub żur,
na który każdy ma swój własny, spraw-
dzony sposób.

Nie może zabraknąć świeżego pie-
czywa, sera, soli, chrzanu, ćwikły, białej
kiełbasy, kulebiaka, a do tego ozdob-
nych pisanek, rzeżuchy, cukrowych ba-
ranków i małych żółtych kurczaczków.

Najważniejsze, że święta wielkanoc-
ne łączą, nastrajają optymistycznie i po-
zwalają cieszyć się nadchodzącą
wiosną.

Naszym gościom możemy podać
między innymi w całości pieczoną ja-
gnięcinę z wiosennymi warzywami. O tej
porze roku jest najdelikatniejsza i naj-
smaczniejsza.

Oto kilka potraw do podania pod-
czas rodzinnych, wielkanocnych obia-
dów:

Jagnięcina
na wielkanocny stół

2-4 duże ząbki czosnku, 2 łyżeczki soli,
4 łyżeczki grubo potłuczonego czarne-
go pieprzu, 3 łyżeczki posiekanego
świeżego imbiru lub 1 łyżeczka suszo-
nego, 1 spory listek laurowy, pokruszo-
ny, 1 łyżeczka suszonego rozmarynu,
1/2 łyżeczki szałwii, 1 łyżeczka majeran-
ku, 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki oliwy,
1 1/2 kg pieczeni jagnięcej bez kości
(z nogi).

Zrobić nacięcia w pieczeni, wymie-
szać wszystkie składniki, pokryć równo-
miernie mięso, starając się, aby jak naj-
więcej marynaty weszło w zrobione na-
cięcia i zostawić w lodówce na co naj-
mniej 2 godziny lub najlepiej całą noc.

Piekarnik rozgrzać do temperatury
230oC, pieczeń ułożyć w brytfance i piec
15 minut, zmniejszyć temperaturę do
150oC i piec około 2 godzin, w zależno-
ści jaką pieczeń chce się uzyskać. We-
wnętrzna temperatura mięsa powinna
być co najmniej 66oC (pieczeń będzie
gotowa już po 1 1/2 godzinie piecze-
nia).

Wielkanocny obiad

Pieczony udziec jagnięcy
z szafranem

1 duży udziec jagnięcy, 1/2 białego wy-
trawnego wina, 1/2 l wywaru z kości
jagnięcych, gotowanych z warzywami,
1/2 łyżeczki suszonego szafranu, 0,8
kg ziemniaków pokrojonych w małe
ćwiartki, 2 pęczki świeżego rozmary-
nu, 50 ml oliwy z oliwek, sól i pieprz
prosto z młynka.

Marynata: 0,5 kg pokrojonych
w kostkę: selera, marchwi i cebuli, po
jednym małym pęczku: świeżego rozma-
rynu, tymianku i szałwii, 50 ml oliwy
z oliwek, 2 ząbki czosnku.

Dzień wcześniej mięso pokryć ze
wszystkich stron warzywami i ziołami,
zalać oliwą i pod przykryciem odstawić
na noc. Po wyjęciu z marynaty, udziec
natrzeć solą i pieprzem i przesmażyć na
ostrym ogniu w kilku łyżkach oliwy.
Zmniejszyć ogień. Wrzucić warzywa
i zioła z marynaty. Poddusić z mięsem
pod przykryciem przez 10 minut.

Kolejno wstawić do piekarnika na
160oC i piec przez ok. 1,5 godziny, stale
podlewając na przemian winem i wywa-
rem z kości.

Miękkie mięso wyjąć z formy i trzy-
mać w cieple. Z pozostałego sosu ze-
brać nadmiar tłuszczu i przetrzeć przez
sito.

Jeżeli konieczne, doprawić jeszcze
solą i pieprzem, a na sam koniec uwień-
czyć szafranem.

Obrane ziemniaki podgotować
w osolonej wodzie.

Po odsączeniu, krótko przesmażyć
na oliwie i piec w piekarniku z gałązka-
mi rozmarynu do miękkości przez ok. pół
godziny. Mięso przed porcjowaniem
oddzielić od kości i podawać z pieczo-
nymi ziemniakami, podlane smakowitym
sosem.

Roladki z kurczaka

2 pojedyncze filety z kurczaka, ok. 150 g
świeżego szpinaku (może być również
mrożony), ok. 100 g sera feta, 2 ząbki
czosnku, sól i pieprz, olej rzepakowy.

Świeży szpinak dokładnie umyć
i osuszyć, a następnie wrzucić na patel-
nię. Dodać trochę oleju rzepakowego lub
oliwy i smażyć na małym ogniu. Dodać
ser feta, a na koniec zgniecione ząbki
czosnku.

Wszystko dokładnie wymieszać i od-
stawić.

Obie piersi z kurczaka przeciąć
wzdłuż, każdy płat delikatnie rozbić. Pła-
ty mięsa przyprawić pieprzem i solą
z obydwu stron. Na całą powierzchnię
nałożyć farsz ze szpinaku, a następnie
zawinąć. Roladki zabezpieczyć wyka-
łaczką. Włożyć do żaroodpornego na-
czynia, z wierzchu polać delikatnie ole-
jem. Tak przygotowane roladki włożyć
do rozgrzanego do 170oC piekarnika
(termoobieg). Piec ok. 30-35 minut.

Cielęcina nadziewana

1,5-2 kg cielęciny, 18-20 pieczarek, łody-
ga selera naciowego, po pół czerwonej
i żółtej papryki, 25 dag fasolki szparago-
wej mrożonej, 60 dag bardzo małych
ziemniaków, sól, pieprz, 2 ząbki czosn-
ku, olej, łyżka bułki tartej.

Mięso umyć, osuszyć, zrobić dość głę-
bokie nacięcie. Starannie natrzeć mięso
zmiażdżonym czosnkiem, solą i pieprzem.

Pieczarki, seler i paprykę umyć,
z selera oberwać listki, a paprykę po-
kroić w cienkie paski. Połowę pieczarek
pokroić na grube plastry. W kieszeni
mięsa ułożyć łodygę selera, pokrojone
pieczarki i paprykę, posolić. Mocno
związać nitką.

Obsmażyć mięso na patelni, przeło-
żyć do brytfanny i piec w temperaturze
190oC do miękkości, skrapiając od cza-
su do czasu wodą i olejem. Pozostałe
pieczarki dekoracyjnie ponacinać, oso-
lić. Na 15 minut przed końcem piecze-
nia dodać je do mięsa.

Fasolkę opłukać, wrzucić na 10 mi-
nut do niewielkiej ilości wrzącej osolo-
nej wody. Osączyć, dodać bułkę tartą
wymieszaną z łyżką ciepłego oleju.
Ziemniaki umyć, obrać, skropić olejem,
przyprawić solą, wstawić do nagrzane-
go piekarnika mniej więcej na 25 minut.

Pieczeń pokroić w plastry. Obok mię-
sa, na tym samym półmisku, ułożyć pie-
czarki, ziemniaki i fasolkę.

Ewelina Świeca
(Podkarpackie Wiadomości Rolnicze

nr 3/2014)

Fot. Patrycja Reszko
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Ciep³ych i udanych Œwi¹t Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu
zawodowym i prywatnym ¿yczy ZM „Smak-Górno”

Przestępstwa
Od 1 stycznia do 28 marca 2015 r. w Ko-

misariat Policji w Sokołowie Młp. zanotował
44 przestępstwa popełnione na terenie dzia-
łania tutejszej jednostki. Były to przestępstwa
przede wszystkim z kategorii przestępstw
przeciwko mieniu tj. kradzieże (7 przypad-
ków), kradzieże z włamaniem (3 przypadki),
oszustwo (6 przypadków), uszkodzenie ciała
(2 przypadki), kierowanie gróźb karalnych
(6 przypadków), fizyczne i psychiczne znę-
canie się (8 przypadków), uszkodzenie mie-
nia (4 przypadki), wypadek drogowy ze skut-
kiem śmiertelnym (1 przypadek), narażenie
na bezpośrednie niebezpieczeństwo na utra-
tę zdrowia i życia (1 przypadek), pobicie
(1 przypadek), uporczywe nękanie poprzez
telefon (1 przypadek), podszywanie sie pod
osobę na portalu internetowym (1 przypa-
dek), włamanie sie na konto internetowe
(1 przypadek), kierowanie samochodem
mimo orzeczonego środka (1 przypadek).

Zdarzenia drogowe
W analizowanym czasie policjanci KP

Sokołów Młp. wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu 23 kolizji drogowych,
z których najwięcej miało miejsce w Soko-
łowie Młp. (12 kolizji), w Nienadówce
(3 kolizje), w Kamieniu (2 kolizje), w Wólce
Niedźwiedzkiej (3 kolizje), w Trzebosi
(1 kolizja), w Turzy (1 kolizja),w Górnie
(1 kolizja).

* * *

W dniu 10.03.2015 r. Komisariat Policji
w Sokołowie Młp. został powiadomiony
o podpaleniu traw w miejscowości Wólka
Niedźwiedzka, sprawca został zatrzymany,
grozi mu kara grzywny nawet do 1500 zł
oraz pokrycie akcji gaśniczej.

Corocznie wiosną na terenie gmin do-
chodzi do wypalania traw i zarośli. Jest to
jeden z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska. Wbrew pozorom,
wypalanie nie daje żadnych korzyści,
a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szko-
dy dla przyrody, jak i samego człowieka.

Osoba wypalająca trawy podlega su-
rowej karze, a jej wymiar uzależniony jest
od kwalifikacji prawnej czynu.

� Ustawa o ochronie przyrody „Kto
wypala roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydroż-
nych, szlakach kolejowych, w strefie ocze-
retów lub trzcin – podlega karze aresztu
lub grzywny”.

� Ustawa o lasach „w lasach, na tere-
nach śródleśnych, na obszarze łąk, torfo-
wisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rol-
nych, pasów przydrożnych, szlaków tury-
stycznych i kolejowych lub w strefie ocze-
retów i trzcin oraz w odległości do 100 m
od granicy lasów, wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest
ZABRONIONE!!!”.

� Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów „Wypalanie
słomy i pozostałości roślinnych na polach
jest ZABRONIONE!!!”.

� Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów „Rozpalanie
ognia, wysypywanie gorącego popiołu
i żużla lub wypalanie wierzczniej warstwy
gleby i traw, w miejscu umożliwiającym za-
palenie się materiałów palnych albo sąsied-
nich obiektów jest ZABRONIONE”.

Art. 82 par. 1 kodeksu wykroczeń
– naruszenie przepisów przeciwpożaro-
wych – kto nieostrożnie obchodzi się
z ogniem lub wykracza przeciwko przepi-
som dotyczącym zapobiegania i zwalcza-
nia pożarów.

p.o Komendant Komisariatu Policji
w Sokołowie Młp.

asp. sztab. Tomasz Zaskalski

dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od 1 stycznia
do 28 marca 2015 r.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 11 stycznia 2015 r.

XIV Międzygminne Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych
„Hej kolęda, kolęda...”, 22 stycznia 2015 r.

Dzień Kobiet, 8 marca 2015 r.

Fot. S. Bełz

Fot. M. Kida

Fot. S. Bełz
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Gry i zabawyGry i zabawy

Fot. S. Bełz

KuligKulig

Studio FAMAStudio FAMA

Zajęcia kulinarneZajęcia kulinarne Zajęcia plastyczneZajęcia plastyczne

2-13 lutego 2015 r.


