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Grupy taneczne MGOKSiR

 
Tak mile spędza się czas
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Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 19 lipca 2017 r.

Porządek obrad:
Podjęcie uchwał:

 – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/275/2016 z dnia 
29 grudnia 2016 roku,

 – w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dla nauczycieli wspomagających oraz 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygo-
dniowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Sokołów Małopolski.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad:
 – Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Prze-

budowa drogi gminnej nr ew. 2261/4 w miejscowości Wól-
ka Niedźwiedzka w km 0+000 – 0+350”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie 
Małopolskim w dniu 12 września 2017 r.

Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Kontrola na oczyszczalni ścieków i ujęciu wody.

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

w dniu 20 września 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br. – pozyski-

wanie środków pozabudżetowych.
2. Zasady odpłatności za przedszkola prowadzone przez 

Gminę i Miasto Sokołów Małopolski.
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 Małopolskim w dniu 21 września 2017 r.
Temat posiedzenia:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br. – pozyski-

wanie środków pozabudżetowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim  
w dniu 25 września 2017 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji budżetu za 6 miesięcy br. – pozyski-

wanie środków pozabudżetowych.
2. Podjęcie uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
osiedla „Piaski IV” w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy i miasta Sokołów Małopolski,

 – w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 
„Pod Lipą” w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 – w sprawie zamiany gruntu,
 – w sprawie: zaciągnięcia w 2017 roku długotermino-

wego kredytu w wysokości 3 250 000,00 zł z prze-
znaczeniem na sfinansowanie planowanych spłat rat 
pożyczek i kredytów Gminy Sokołów Małopolski,

 – w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatnicza po-
datków stanowiących dochody budżetu gminy Soko-
łów Małopolski,

 – w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2017,
 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Rzeszowskiego na realizację zadania publicznego,
 – w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Informacja o wydanych Zarządzeniach przez 
Burmistrza Gminy Miasta 

w Sokołowie Młp. od 29 czerwca 2017 r.  
do  22 września 2017 r.

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu działki nr 1959/2 po-
łożonej w Sokołowie Małopolskim przy ulicy Rzeszow-
skiej z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe,

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu części działki nr 
838/4 położonej w Sokołowie Małopolskim z przezna-
czeniem pod tymczasowe obiekty do garażowania 
środków transportu,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
 – w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/271/2016  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2017 – 2022,

 –  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonej do dzierżawy - działka nr 758 położona 
w Trzebosi ul. Dolna, z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy,

 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 540/2017 Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 02 
czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu 
i zatwierdzenia regulaminu przetargu zmienia się 
okres dzierżawy nieruchomości składającej się z czę-
ści działki nr 2136/3 położonej w Górnie, z lat trzech 
na okres jednego roku,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedażyw formie przetargu ustne-
go nieograniczonego - działka nr 3360/19 położona 
w Nienadówce,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego - działka budowlana nr 6095 położona 
w Sokołowie Małopolskim,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży - działka nr 1307/14 poło-
żona w Trzebosi ul. Sportowa, jako przyległa do dział-
ki nr 1390 oraz działka nr 1307/16, jako przyległa do 
działki nr 1392,

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu części działek nr 
3165 i 3176/3 położonych w Sokołowie Małopolskim, 
przy ulicy Lubelskiej firmie F.H.U BIELUN na cele 
usługowo- handlowe,
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 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn.: „Zakup biletów miesięcznych dla 
uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i 
Gminy Sokołów Małopolski”,

 –  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży - działka nr 2079/8, jako 
przyległa do dz. nr 2102/15 i dz. nr 2079/9, jako przy-
legła do dz. nr 2103/3 położone w Trzebosi,

 – w sprawie powołania komisji konkursowych na stano-
wiska dyrektorów:
- Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, 
- Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce, 
- Zespołu Szkół Nr 2 w Nienadówce,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn.:Przebudowa i modernizacja 
dróg na terenie gminy i Miasta Sokołów Małopolski: 
1/ Przebudowa drogi gminnej nr 108702R Nienadów-
ka Górna w km 0+500 –0+800 w miejscowości Nie-
nadówka,
2/ Przebudowa drogi gminnej nr 108679R B. Prusa w 
Sokołowie Małopolskim w km 0+000 – 0+345 wraz z 
remontem kanalizacji deszczowej,
3/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Trzebuska, działka nr ew. 467,
4/ Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 467 
w miejscowości Trzebuska w km 0+314 – 0+600,

 – w sprawie wydzierżawienia gruntu - działka nr 758 po-
łożona w Trzebosi,z przeznaczeniem na cele ogród-
ków przydomowych,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonej do dzierżawy – część działki nr 3362/4 po-
łożona w Nienadówce, z przeznaczeniem na działal-
ność handlowo-usługowo-produkcyjną,

 – w sprawie powołania kierownika Miejskiej i Gminnej 
Biblioteki Publicznejw Sokołowie Młp.,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-

znaczonej do sprzedaży - działka nr 5648/5 położona 
w Sokołowie Małopolskim ul. Tysiąclecia na rzecz jej 
użytkownika wieczystego,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
pn.: „Modernizacja budynków oświatowych w gminie 
Sokołów Małopolski cz. 1”,

 – 573 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski za I półrocze 2017 oraz o kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej,

 – w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w 
infrastrukturze drogowej, powstałych w wyniku inten-
sywnych opadów deszczu w dniu 23.07.2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
pn.: „Wymiana oświetlenia w budynkach oświato-
wych w gminie Sokołów Małopolski”,

 – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce,

 – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce,

 – w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dy-
rektora Szkoły PodstawowejNr 2 im. Ignacego Partyki 

w Górnie,
 – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła IIw Sokołowie Małopolskim,
 – w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia re-

gulaminu przetargu na sprzedaż działki budowlanej 
nr 6095 położonej w Sokołowie Małopolskim. Termin 
przetargu wyznacza się na dzień 27 września 2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regu-
laminu przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej 
nr 3360/19 położonej w Nienadówce. Termin przetar-
gu wyznacza się na dzień 27 września 2017 r.,

 – w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ar-
chiwizacji i wydzielenia do zniszczenia dokumentów 
nie archiwalnych z głosowania w wyborach do Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 25 października 2017 r.,

 – w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i 
motywacyjnego dla nauczycieli,

 – w sprawie wyrażenia zgody na podnajem nieruchomo-
ści części działki nr 3362/4 położonej w Nienadówce 
wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem magazynu 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usłu-
gowo-handlowej,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sani-
tarnej i odcinka wodociągu na osiedlu Północ II w So-
kołowie Małopolskim”,

 – w sprawie zmian w budżecie 2017 r.,
 –  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-

znaczonych do sprzedaży – działki nr 1406/26, 
1406/136 i 1406/138 położone w Sokołowie Małopol-
skim na osiedlu „Pod Lasem”,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „ Zakup średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego typu GBA 2,0/24, z funkcją do ograni-
czania stref skażeń, z napędem 4x4, dla Ochotniczej 
Straży pożarnej w Górnie”,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
pn.: „Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziem-
nego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy 
zakupowej Gminy i Miasta Sokołów Małopolski”,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
pn.: „CYFRYZACJA URZĘDU GMINY I MIASTA W 
SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW MAŁO-
POLSKI”,

 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży -  działka 1406/132 położo-
na w Sokołowie Małopolskim na osiedlu „Pod Lasem” 
i działka nr 5549/10 położona w Sokołowie Małopol-
skim przy ul. Krótkiej,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn.: Budowa odcinka oświetlenia 
drogi gminnej w miejscowości Trzeboś Podlas. 
Termin otwarcia ofert ustala się na 11 października 
2017 r.,

 – w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej i odcinka wodociągu na osiedlu Północ II 
w Sokołowie Małopolskim.

 – w sprawie skierowania projektów uchwał na sesję 
Rady Miejskiej.

Karolina Cisek
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Panu

Józefowi Niezgodzie
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

Andrzej Ożóg
wraz z pracownikami

Panu

Dorocie Matuła
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

Andrzej Ożóg
wraz z pracownikami

Pani

Elżbiecie Kani
Najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy 

w trudnych chwilach 
z powodu śmierci

TATY
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

Andrzej Ożóg
wraz z pracownikami

Pani

Barbarze Nizioł
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci
MAMY
składają

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Andrzej Ożóg

wraz z pracownikami

W czwartek 20 lipca 2017 roku, po 
załatwieniu spraw służbowych w Rze-
szowie, w godzinach popołudniowych 
wyruszyłem prosto w stronę Częstocho-
wy. Po drodze zatrzymałem się na krótki 
odpoczynek i posiłek w Busku Zdroju, 
by tam zwiedzić śliczny park zdrojowy 
i powspominać wcześniejsze pobyty w 
tym miejscu. Przed wieczorem wyruszy-
łem w stronę Częstochowy. Zatrzymałem 
się na nocleg w miejscowości Olsztyn, 
w której istnieją potężne ruiny dawnego 
zamku. Przykuwają wzrok zwiedzają-
cych swoimi rozmiarami i zniszczeniami. 
Zafundowałem sobie krótki spacer po re-
jonie potężnych murów zamku. Według 
informacji, pierwsza wzmianka o „zamku 
Przymiłowice” (późniejszym Olsztynie) 
pochodzi z 1306 roku. Wzniesiony został 

Tegoroczny krótki wypoczynek i oderwanie się na chwilę od spraw 
codziennych, które od blisko dwóch lat trzymały mnie w domu i w 

zakładzie, postanowiłem rozpocząć od wyjazdu do Częstochowy i nawiedzenia Jasnogórskiej Pani. Pra-
gnąłem najpierw podziękować za wszystkie codzienne sprawy, za łaski, których doznawałem, prosząc 
jednocześnie o dalszą opiekę i wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej w życiu codziennym, jak i 
zawodowym.

Wypoczynek
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niedziałek wykupiłem wycieczkę do zam-
ku Książ i palmiarni oraz tajemniczych 
tuneli w Górach Sowich, budowanych rę-
kami jeńców wojennych w czasie wojny 
drugiej wojny światowej przez hitlerow-
ców. Na czwartek wykupiłem wycieczkę 
do Pragi. Byłem tam już dwa razy, ale 
nie mogłem odmówić przyjemności bycia 
jeszcze raz. Na wycieczkę autokarową 
do Morawskiego Krasu wybrałem się 
nazajutrz o 7:15 spod Domu Wypoczyn-
kowego Polonia. Przewodnik o imieniu 
Jan przez drogę ciekawie opowiadał o 
miejscach, przez które przejeżdżaliśmy, 
o historii, o znajdujących się tam zabyt-
kach, czynnych fabrykach lub innych 
ciekawych obiektach. Przejeżdżaliśmy 
obok jeziora Rozkosz, wielkości około 
10 km2, jednego z największych w Cze-
chach, zwanym małym morzem, nad 
którym masowo wypoczywają Czesi. 
Czechy terytorialnie zajmują obszar od-
powiadający ¼ powierzchni Polski i liczą 
około 10 mln mieszkańców. Przejeżdża-
liśmy przez tereny uprawne, na których 
właśnie rozpoczął się okres żniw. Pola 
nadające się pod uprawy rolnicze są sta-
rannie wykorzystane. Widać wielkie po-
łacie zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków 
cukrowych i maku. Uprawiana jest tam 
specjalna odmiana maku, z którego nie 
można zrobić niebezpiecznych wycią-
gów. Czechy są największym w świecie 
producentem maku. Przejeżdżając przez 
wioski, zauważyłem, że na słupach czy 
to elektrycznych czy telefonicznych, po-
zawieszane są głośniki. Służą one do 
różnego rodzaju ogłoszeń nadawanych z 
lokalnych urzędów gmin, których w Cze-
chach jest około 6 tysięcy. Jedna wioska 
to praktycznie jedna gmina, a najmniej-
sza liczy 500 mieszkańców, taki jest w 
Czechach podział administracyjny kraju. 
Przez głośniki nadają też komunikaty ob-
woźni handlarze jeśli pojawią się na te-
renie miejscowości. Zarobki w Czechach 
w przeliczeniu na PLN, to 2000 do 3500 
zł średnio. Z przygranicznych terenów 
z Polski do pracy jeździ dużo ludzi do 
Czech. Bezrobocie w Czechach oscy-
luje w granicach 4%. Ponieważ czeska 
Skoda połączyła się z koncernem WV, 
to 80% produkcji części do Skody eks-
portowane jest do Niemiec. Przewodnik 
tłumaczył, dlaczego na Czechów mówi 
się Pepiki. Od dawna była taka tradycja, 
że najstarszy syn dostawał imię swojego 
ojca, a następny, imię Józef po cesarzu 
i to imię była bardzo rozpowszechnione. 
Ponieważ w żargonie Józef to Pepik, 
więc stąd taka nazwa. Przewodnik tłu-
maczył, ze Czechy mają pierwsze miej-
sce w świecie w spożyciu piwa na jed-
nego mieszkańca i wynosi ono 144 litry 
piwa na rok. Nie uznają picia piwa z so-
kiem i tam się go nie dostanie. Chociaż 
w produkcji maja też słodkie piwo z so-
kiem czy ekstraktem klonowym. Obser-

na miejscu wczesnośredniowiecznego 
grodu, rozbudowany w latach 1349-59 
z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla 
obrony pogranicza śląsko-małopolskie-
go. Od 1370 r zamek przeszedł w ręce 
Władysława Jagiełły. W 1587 r zamek 
zniszczyły wojska Maksymiliana Habs-
burga - pretendenta do polskiej korony, 
kolejne zniszczenia nastąpiły podczas 
ataku szwedzkiego w roku 1656. Od 
tego czasu zamek sukcesywnie niszczał 
skały wapienne kruszyły, się naruszając 
mury. Do dziś zachowały się ruiny w po-
staci wieży i fragmentów murów. Obec-
nie u podnóża tegoż zamku funkcjonują 
zajazdy i hotele, gdzie właśnie się za-
trzymałem na noc. Zaraz po przespanej 
nocy, udałem się do Częstochowy, by 
złożyć kolejną już wizytę w klasztorze i 

ponownie cieszyć się, i adorować Jasno-
górską Panią, dziękować za łaski, które 
otrzymuję oraz prosić ją o wstawiennic-
two w intencjach sobie i Bogu wiado-
mych. Po południu ruszyłem się w stronę 
Opola i tam po drodze, w jego okolicy, 
małe zdziwienie. Na tablicach z nazwami 
miejscowości figurowały podwójne na-
zwy miejscowości: po polsku i niemiec-
ku. Dla ciekawości podaję, że spotkałem 
miejscowość Turza z odpowiednikiem 
niemieckim Thursy. Opole to region, 
gdzie mieszka mniejszość niemiecka, 
stąd podwójne nazwy miejscowości. W 
piątek, około 18-tej dotarłem do Kudowy 
i pierwsze kroki skierowałem do czynne-
go jeszcze biura turystycznego, gdzie, 
po pierwsze, już na sobotę, wykupiłem 
wycieczkę do Jaskini Macochy. Na po-
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wując czeską zabudowę zdecydowanie 
na dachach króluje czerwona dachówka. 
Po około trzech godzinach dotarliśmy do 
wspomnianych jaskiń, które są prawdzi-
wymi cudami przyrody. Zamki czy inne 
budowle są stworzone ręką człowieka 
a tam bez najmniejszej jego interwencji 
powstały w szczelinach górskich pomię-
dzy skałami groty połączone korytarzami 
ciągnącymi się niekiedy nawet kilkana-
ście kilometrów. Na terenie Morawskiego 
Krasu istnieje ponad 1100 jaskiń, włącz-
nie z dwoma największymi podziemny-
mi systemami krasowymi w Republice 
Czeskiej. Do najbardziej znanych jaskiń 
należy właśnie Jaskinia Punkwa oraz 
Przepaść Macochy, położonej w naro-
dowym Rezerwacie Przyrody, które do 
zwiedzenia gorąco polecam. Jest tam 
też 450-metrowa, przepięknie oświe-
tlona i przygotowana trasa podziemnej 
rzeki, po której płynęliśmy łódkami. Ma 
ona liczne zakola i prowadzone łódki 
przez przewodnika wymagają niezwykłej 
zręczności, przez co dostarczają zwie-
dzającym niezapomnianych wrażeń.

Poniedziałek po śniadaniu wyjazd 
do Zamku Książ. Przewodnik pewno 
celowo wybrał krótsza drogę do zamku, 
która prowadziła  przez miejscowości 
czeskie. Przewodnikowi przez cała dro-
gę nie zamykała się gęba, tak ciekawie 
opowiadał o mijanych miejscowościach, 
w których niegdyś mocno rozwinięty był 
przemysł włókienniczy, pierwotnie jako 
manufaktury, a później już rozwinięte 
fabryki włókiennicze. Pokazywał, jak w 
niektórych miejscowościach upadające 
fabryki zostały zaadaptowane na inne 
różnorodne przedsięwzięcia. W dwóch 
miejscach opuszczone fabryki straszyły 
swoim wyglądem. W jednej z przejeż-
dżanych miejscowości, jako ciekawostkę 
mówił przewodnik, że znajduje się kopia 
całunu turyńskiego. Przewodnik zachę-
cał do odwiedzenia Kościoła Pokoju w 
Świdnicy, zbudowanego w XV wieku z 
drzewa, gliny, słomy, bez użycia gwoź-
dzi. W Świdnicy przez okres dwóch mie-
sięcy pracowałem sezonowo w Cukrowni 
Świdnica w 1970 roku, ale nie pamiętam 
do jakiego wówczas chodziliśmy kościo-
ła. Kiedy dojechaliśmy w okolice Zamku 
Książ, najpierw pobieżnie zwiedziliśmy 
ciekawą palmiarnię, którą można byłoby 
oglądać i podziwiać przez kilka godzin, 
gdyby był na to czas. Przewodnik pokrót-
ce zapoznał z najważniejszymi danymi   
palmiarni, która powstała z inicjatywy 
Jana Henryka XV, ostatniego przed-
stawiciela rodu Hochbergów na Zamku 
Książ. Zamek budował z myślą o swojej 
małżonce Marii, która była miłośniczką 
pięknych kwiatów i oryginalnych roślin. 
Do dziś ten wyraz miłości i największy 
„bukiet kwiatowy” w Polsce zachowa-
ny jest w swej historycznej konstrukcji. 
Budowa palmiarni datowana jest na lata 

1908-11. Inwestycja ta pochłonęła astro-
nomiczną sumę, 7 milionów ówczesnych 
marek w złocie. Na powierzchni 1900 
metrów kwadratowych, oprócz palmiarni, 
wzniesiono również cieplarnie, ogrody 
utrzymane w stylu japońskim, rosarium, 
ogród owocowo - warzywny i obszar pod 
uprawę krzewów. Najbardziej niezwykły 
był jednak budulec, którym wyłożono 
wnętrze palmiarni. Książę sprowadził 
z Sycylii siedem wagonów kolejowych, 
wypełnionych zastygłą lawą z wulkanu 
Etna. Duże kawały tufu wulkanicznego 
budowniczy rozbijali na mniejsze i two-
rzyli z nich groty, wodospady oraz ściany 
z kieszeniami dla roślin. Od początku ist-
nienia palmiarni, obiekt był udostępniany 
zwiedzającym. Obecnie w wałbrzyskiej 
palmiarni rośnie ponad 250 gatunków ro-
ślin, które reprezentują florę różnych stref 
klimatycznych i różnych kontynentów. 
Warto było zobaczyć m.in. bambusy, fi-
kusy i krzewy z Azji; eukaliptusy, świerki i 
sosny z Australii; byliny z Afryki; kaktusy i 
agawy. Słowem ogrodowy zawrót głowy.

Później podjechaliśmy pod słynny 
Kompleks zamkowo-parkowy Książ. Za-
mek Książ oraz palmiarnia są obiektami 

zabytkowymi, wpisanymi do Rejestru 
Zabytków i są chronione prawem. Jest 
on przykładem połączenia wielu stylów 
architektonicznych i jest jednym z naj-
piękniejszych zamków w Polsce a trzeci 
co do wielkości po Malborku i Wawelu. 
Zamek zachwyca i przytłacza swoim 
ogromem i bogatą historią od XIII wieku 
do chwili obecnej, z tajemniczą próbą 
wykorzystania zamku i podziemnych la-
biryntów przez Hitlera w czasie drugiej 
wojny światowej. Przekształcono zamek 
na kwaterę wojenną a pod zamkiem na 
dwóch poziomach (15 i 50 m) drążone 
były ogromne tunele jako część budo-
wanego w Górach Sowich kompleksu 
Riese (Olbrzym), do dziś owiane jest to 
mgłą tajemnicy. Po zwiedzaniu zamku 
pojechaliśmy w Góry Sowie, do miejsco-
wości Osówek, aby zobaczyć potężne 
korytarze obronne, budowane w czasie 
drugiej wojny światowej przez więźniów 
obozów koncentracyjnych. Podziemne 
budowle nie zostały dokończone, gdyż 
nadchodzący front wojsk radzieckich 
nie pozwolił ich dokończyć. Do dziś pod-
ziemne korytarze i budowle sieją grozę 
i przerażenie. Po drodze zatrzymaliśmy 
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nego nam się nie przytrafiło”. „Breżniew 
się chwali: mam nowe hobby – zbieram 
polityczne dowcipy o sobie. A ile ich już 
towarzyszu macie? – jakieś cztery i pół 
łagru”. „Dlaczego wszy nie świecą jak ro-
baczki świętojańskie? – Żeby imperialiści 
nie mogli w nocy obserwować ruchów 
Armii Czerwonej”. „Trabant był mały i 
wolny i mówiło się, ze największą pręd-
kość uzyskuje podczas holowania”.

Praga mocno się rozbudowuje, co 
widać na każdym kroku. Jest jedną ze 
stolic europejskich, najchętniej zwiedza-
nych przez turystów z całego świata. Na 
obiad, żeby tradycji stało się zadość, za-
mówiłem sobie knedliczki choć za nimi nie 
przepadam, za to chciałem wynagrodzić 
sobie pysznym piwem, ale nie udało mi 
się trafić na takie. Jak się ogląda nowe 
obiekty, i starą ciekawą architekturę, to 
przyjemność pysznego obiadu można so-
bie podarować. Kolejne trzy dni, jak bez-
pański pies, wałęsałem się po Kudowie 
podziwiając piękne alejki i przechodzące 
po nich osoby. Ponieważ w Kudowie jest 
kilka miejsc, w których odbywają się dan-
cingi, więc codziennie chodziłem do inne-
go lokalu, aby zatańczyć i poobserwować 
bawiących się kuracjuszy. W niedzielę 30 
lipca 2017 roku nieco wypoczęty i zrelak-
sowany powróciłem do domu.

oraz umęczenia fizycznego, ale cieszący 
bogactwem niezapomnianych wrażeń. 

Kolejny wtorkowy dzień odpoczy-
wałem w Kudowie, ładując akumulatory 
przed wyjazdem w środę do Pragi. Pra-
gę miałem przyjemność zwiedzać po 
raz trzeci, ale nigdy za dużo, zwłaszcza 
gdy podczas wycieczki ma się dobrego 
przewodnika, który przez drogę w auto-
karze umila czas nowymi ciekawostka-
mi i opowiastkami o życiu i zachowaniu 
Czechów. To co zdążyłem zapamiętać i 
zanotować, niektóre uwagi  przewodnika 
postaram się przytoczyć „Istniała kiedyś 
teoria, że Czechów nic nie fascynuje bar-
dziej niż grzyby (a to dlatego, ze grzyby 
mogą mieć za darmo)”. Mówił, że Czesi 
to jeden z najbardziej ateistycznych na-
rodów i dodał, że największe katusze 
przeżywa ateista, gdy czuje wdzięcz-
ność, a nie ma komu podziękować. Dla-
tego Czesi uważają, że od kiedy wynale-
ziono forsę, dziękować nie musisz. 

Opowiedział też kilka żartów, niektó-
re sięgające rodowodem czasów PRL. 
„Na weselu umówiła się z mężem, że on 
będzie w ich rodzinie decydował o spra-
wach ważnych, ona mniej ważnych. Po 
50 latach małżeństwa, na pytanie dla-
czego zawsze o wszystkim decydowała 
ona, odparła: - jakoś tak nigdy nic waż-

się na obiad w Jedlinie Zdroju  w Karcz-
mie PRL. Bardzo ciekawy wystrój, cał-
kowicie przypominający lat 60. i 70. XX 
w. Meble, nakrycia, zastawy, wystrój 
na ścianach oraz proponowane menu 
przypominało czasy z moich młodych 
lat. Hitem była kolorowa oranżada w bu-
telkach pałąkowych podana do obiadu, 
identyczna jaką zapijaliśmy się kiedyś. 
Był to dzień intensywny w formie i treści 

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW  
– DOŻYNKI 2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją miesz-
kańcy terenu Gminy Sokołów Małopolski 
po zakończonych żniwach zwykli dzię-
kować Bogu i Najświętszej Panience 
za łaskawy w urodzaj rok. Tegoroczne 
Święto Plonów - Dożynki Gminne sku-
piły rolników wszystkich gminnych wsi 
3 września w Sokołowie Młp. Zespoły 
Dożynkowe w swoich orszakach gro-
madziły się przy Kościele Parafialnym 
w Sokołowie – Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich 
Dróg przy skocznym akompaniamencie 
Kapeli Ludowej „Dynowianie”. Rolnicy 
gorliwie dziękowali za zbiory w czasie 
Uroczystej Mszy Dziękczynnej, składa-
jąc dary z tegorocznie zebranych plonów 
oraz święcąc wieńce dożynkowe. Po 
nabożeństwie piękny, kolorowy i roz-
śpiewany orszak wszystkich zespołów 
dożynkowych przemaszerował ulicami  
Sokołowa, by na boisku przy Zespole 
Szkół razem biesiadowć, świętując naj-
ważniejsze Święto rolniczego stanu.

Dożynkom honorowo przewodniczył 
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

Andrzej Ożóg, który jako Gospodarz 
przyjął z rąk Starosty i Starościny bo-
chen chleba – tradycyjnie wypieczony 
z mąki otrzymanej z tegorocznych żniw, 
który wraz z solą symbolizuje najcenniej-
sze dary ziemi mające zapewnić urodzaj 
i dostatek, następnie wraz z Posłem na 
Sejm Mieczysławem Miazga wręczyli za-
szczytne odznaczenia „zasłużony dla rol-
nictwa” siedmiu rolnikom z terenu naszej 
gminy  za trud utrzymania i nieustannego 
rozwoju gospodarstw rolniczych.

Honory Starosty i Starościny za-
szczytnie pełnili Pani Anna Kraska z Ką-
tów Trzebuskich i Pan Franciszek Tkacz 
z Wólki Sokołowskiej. Pani Anna Kraska 
od 18 lat mieszka wraz z Mężem Stani-
sławem i dwójką dzieci w Kątach Trze-
buskich, gdzie prowadzą 4 hektarowe 
gospodarstwo rolne, uprawiając zboże, 
wiklinę oraz truskawki. Pani Anna już 
czwartą kadencję jest sołtyską w Kątach 
Trzebuskich co dowodzi wielkiej sympatii 
i zaufania, jakim obdarzają ją mieszkań-
cy sołectwa. Od trzech kadencji jest de-
legatką w Podkarpackiej Izbie Rolniczej 

Województwa Podkarpackiego oraz peł-
ni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji 
Kobiet Województwa Podkarpackiego. 
15 lipca 2016 roku otrzymała w Warsza-
wie odznakę honorową „Zasłużona dla 
rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Pan Fran-
ciszek Tkacz od 33 lat mieszka w Wólce 
Sokołowskiej.  Wraz z synami uprawia 
25 hektarowe grunty rolne w Gminach 
Sokołów Młp. i Kamień. Specjalizuje się 
w uprawie zbóż- pszenicy i pszenżyta. 
Pan Franciszek godzi obowiązki zawo-
dowe związane z prowadzeniem wła-
snej działalności gospodarczej z pracą 
społeczną – jest prezesem Stowarzy-
szenia „Aktywni Razem” w Wólce Soko-
łowskiej oraz członkiem Rady Sołeckiej 
oraz Rady Parafialnej. Starości przywitali 
wszystkich zgromadzonych na Gminnym 
Święcie Plonów, łamiąc się chlebem i 
wręczając symboliczne upominki.

Programy artystyczne i prezentacje 
wieńców dożynkowych przygotowały 
Zespoły Dożynkowe  z następujących 
sołectw: dwa Zespoły z Trzebosi (Trze-
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boś Górna i Trzeboś Środkowa), dwa 
Zespoły z Trzebosi Mościny, Wólka 
Niedzwiedzka, dwa Zespoły z Trzebu-
ski, Wólka Sokołowska, dwa Zespoły 
z Nienadówki (Nienadówka Środkowa 
i Górna). Wszystkie zostały nagrodzo-
ne eleganckimi zestawami ręczników 
kąpielowych oraz koszami wędlin. W 
przerwach między kolejnymi występami 
Zespołów dożynkowych czas umilał ze-
branym występ zespołów „Dynowianie” 

oraz „Sanowiacy” działający przy Szkole 
Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim 
w Gminie Dubiecko. Oprócz atrakcji dla 
dorosłego grona uczestników, organiza-
torzy zadbali również o moc atrakcji dla 
dzieci. Pod okiem Pani Henryki Boho, 
instruktorki plastyki w MGOKSiR odbył 
się i rozstrzygnął na scenie konkurs pla-
styczny pt. „Żniwa w mojej miejscowości” 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 
16 lat. Z kolei w dedykowanym dzieciom 

namiocie, na życzenie najmłodszych 
uczestników animatorki MGOKSiR w 
Sokołowie Młp. modelowały zwierzątka, 
miecze i biżuterię z baloników oraz wy-
konywały bajeczne makijaże na dziecię-
cych buźkach. Uwieńczeniem imprezy 
była zabawa taneczna do późnych go-
dzin wieczornych przy muzyce w wyko-
naniu zespołu „Cebula Band” z Górna.

Adrianna Szot-Warzocha

Początkowo Dożynki urządzali wła-
ściciele ziemscy dla swoich żniwiarzy 
w formie zabawy z tańcami i poczę-
stunkiem. Obrzędom dożynkowym 
towarzyszył zwyczaj pozostawiania 
na pustym już polu niezżętego pa-
sma zboża, co miało przysłużyć się 
ciągłości wegetacji zbóż i urodzaju. 
Ów fragment, najczęściej nazywany 
przepiórką przystrajano wstążkami i 
kwiatami, dookoła starannie pielono, 
a na płaskim kamieniu pomiędzy kło-
sami kładziono chleb, sól oraz monetę 
na ofiarę dla ptactwa i myszy, by nie 
mściły się na gospodarzu i nie wyrzą-
dziły w kolejnym roku szkody. Tym 
zabiegom towarzyszyły odpowiednie 
pieśni do tego obrzędu przeznaczone. 
Wierzono powszechnie, że ostatnie 
zebrane z pola kłosy mają niezwy-
kłą moc, która decydować będzie o 
ciągłości wegetacji roślin i obfitości 
w przyszłym roku, stąd kłosy z prze-
piórki musiały koniecznie znaleźć się 
w wieńcu dożynkowym, a ziarno wykru-
szone z tych kłosów dodawano do je-
siennego siewu. Najważniejsze miejsce 
w ceremonii dożynkowej przypadało 
wieńcowi, nazywanemu również plonem 
-  symbolizować miał bowiem zebrane 
plony oraz urodzaj. Zarówno kształty, jak 
też stosowane do  wykonania wieńców 
materiały były rozmaite – czasem była to 
tylko ścięta i przystrojona wstążkami lub 
kwiatami przepiórka, ale zazwyczaj wie-
niec tworzyły nie młócone kłosy wszyst-
kich zbóż, również tymi z przepiórki wraz 
z owocami jarzębiny, jabłkami, warzywa-
mi i kwiatami. Często pleciono wieńce 
na wiklinowych, drewnianych lub słomia-
nych obręczach związywanych na kształt 
węgierskiej korony. Wieńce ozdabiano 
kolorowymi wstążkami, złoconymi orze-

JAK TO ZWYCZAJE DOŻYNKOWE SIĘ 
NARODZIŁY…

chami, kwiatami z bibuły oraz kolorowy-
mi papierkami. W niektórych regionach 
przyjął się dość specyficzny zwyczaj 

przymocowywania do wieńców żniwnych 
żywego ptaka, koguta, kurczę, małe ka-
czątko lub gąskę albo figurkę bociana, 
co miało zapewnić płodność oraz piękny 
i zdrowy przychówek gospodarski, jeżeli 
zaś ptaki wydziobały ziarno z wieńca, a 
kogut zapiał, wróżyło to urodzaj w przy-
szłym roku.

Tradycyjnie w dniu Dożynek wie-
niec zanoszono najpierw do kościoła 
na poświęcenie. Przodująca w żniwach 
dziewczyna (postatnica, wiochna) niosła 
go na głowie lub wyciągniętych rękach, 
czasem z pomocą silnych parobków. Je-
śli zaś był duży i ciężki układano go na 
płótnie lub drewnianym stelażu,  niesiony 
był wtedy przez wyróżniające się żniwiar-
ki. Za wieńcem na początku orszaku szli 
przodownicy i przodownice żniw, z chle-

bem upieczonym z tegorocznej mąki, 
z jabłkami i orzechami zawiązanymi w 
chusty lub niesionymi w fartuchach przez 

dziewczęta. Za nimi z kolei szli pozo-
stali żniwiarze, wszyscy odświętnie 
ubrani, ze starannie wyczyszczony-
mi kosami i sierpami udekorowanymi 
kwiatami i kolorowymi chusteczkami. 
Po poświęceniu wieńca korowód do-
żynkowy zmierzał do Gospodarza do-
żynek (dziedzica lub włościanina). Ten  
przyjmował wieniec  i chleb, który cało-
wał z szacunkiem. Gospodarz wznosił 
toast za wszystkich zebranych, wedle 
zwyczaju  oblewał kieliszkiem wódki 
najlepszą żniwiarkę i obdarowywał ją 
srebrną monetą, a pomiędzy resztę 
rozrzucał pieniądze do podziału na 
wszystkich. Następnie dziedzic wnosił 
wieniec do domu i ustawiał na stole, 
po czym zapraszał do tańca przodow-
nicę, od której ten wieniec odebrał w 
darze. Po  tym pierwszym tańcu czę-
stował wszystkich jadłem ustawionym 

na stołach na podjeździe dworskim lub 
w stodole, tak, żeby wszyscy mogli się 
pomieścić. Taka biesiada z tańcami od-
bywała się nierzadko do rana.

Obecne Dożynki pozostają świętem 
rolniczego stanu ale stanowią również 
uroczystość religijną wyrażającą dzięk-
czynienie Bogu i Matce Bożej za szczę-
śliwie zakończone żniwa i zebrane plony. 
Święto to stanowi okazję, aby docenić 
trud pracy na roli, wytrwałość w nieustan-
nym zmaganiu się z żywiołem natury i pro-
blemami dnia codziennego, dzięki czemu 
codziennie na stoły w naszych domach 
trafia chleb. Jest również okazją do tego 
by wyrazić wdzięczność za przywiązanie 
do Matki-Ziemi, za szacunek do tradycji, 
za polską kulturę i gościnność.

Adrianna Szot-Warzocha

Dożynki to wielkie święto rolników, stanowiące ukoronowanie ich całorocznego trudu pracy na roli. Świę-
to to, nazywane w różnych okolicach obrzynkami, wyżynkami, wieńcowaniem, okrężnem lub wieńczynami 
obchodzone jest w Polsce już od około sześciu stuleci, zwykle w sierpniu lub początkiem września.
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Turza

Ustanowienie takiego święta w rocz-
nym kalendarzu kulturalnym naszego 
powiatu ma na celu upowszechnienie 
idei tolerancji, otwartości i szacunku dla 
inności, zwrócenie uwagi na potrzebę 
pełnej integracji osób niepełnospraw-
nych w życiu społecznym, kulturalnym, 
gospodarczym i politycznym oraz ko-
nieczności dostosowania prawa na ko-
rzyść tej, jakże licznej, a w pełni warto-
ściowej społecznie grupy osób. 

O wielkim znaczeniu tego wydarze-
nia świadczy przybycie znamienitych 
gości reprezentujących świat polityki na 
szczeblu państwowym i lokalnym. Swoją 
obecnością Uroczystość uświetnili bo-
wiem przedstawiciele rządu m.in. Alek-
sander Bobko – Senator RP, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Stanisław Ożóg – Poseł 
do Parlamentu oraz Mieczysław Miazga 

DZIEŃ JEDNOŚCI Z OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI 2017
9 września Sokołów Małopolski był gospodarzem XVII edycji Powiatowego Dnia Jednościz Osobami Nie-
pełnosprawnymi. Inicjatywa ta, konsekwentnie realizowana jest od siedemnastu lat przez samorząd po-
wiatowy przy wsparciu gmin oraz organizacji pozarządowych, każdorazowo odbywając się w innej miej-
scowości na terenie powiatu. 

– Poseł na Sejm RP. Przedstawicielem 
Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego był Stanisław Kruczek – Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackie-
go, natomiast Powiat Rzeszowski re-
prezentował Starosta Rzeszowski Józef 
Jodłowski wraz z Wicestarostą Markiem 
Sitarzem, Przewodniczący Rady Powia-
tu Rzeszowskiego Stanisław Obara i wi-
ceprzewodniczący Tadeusz Chmiel.

W ramach tegorocznych obchodów 
Dnia Jedności niepełnosprawni miesz-
kańcy powiatu rzeszowskiego, ich opie-
kunowie oraz rodziny uczestniczyli w 
uroczystej Mszy Świętej Polowej celebro-
wanej przez Księdza Prałata Wikariusza 
Biskupiego Jana Szczupaka. Przejmują-
ce kazanie dla zgromadzonych wygłosił 
Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
Ksiądz Prałat Stanisław Słowik. Ksiądz 

Prałat podkreślił, że bardzo ważne jest, 
abyśmy nie zapominali o najsłabszych, 
wyrażając przy tym ogromny szacunek 
dla osób, które na co dzień towarzyszą 
niepełnosprawnym, nazywając posługu-
jących mężczyzn współczesnymi Cyre-
nejczykami, zaś kobiety Weronikami. Po 
zakończonej mszy i gorącym poczęstun-
ku uczestnicy wzięli udział w imprezie in-
tegracyjnej, która w tym roku odbyła się 
pod hasłem „Jedność i Kultura”. Specjal-
nie przygotowany na tę okazję program 
artystyczny obejmował występy mu-
zyczno-taneczne, stąd uczestnicy mogli 
wspólnie bawić się przy muzyce granej 
na żywo, podziwiać występ zespołu 
tańca ludowego, a do dyspozycji dzieci 
były usługi animatorów, którzy malowali 
im buzie w bajeczne wzory i modelowali 
zwierzątka z baloników.

Adrianna Szot-Warzocha

Las Turzański - kiedyś arena okrut-
nych zbrodni terroru sowieckiego – 17 
września ponownie stał się ołtarzem 
Uroczystej Mszy Świętej Polowej i sceną 
dla artystów oddających cześć pamięci 
poległym bohaterom. Przybyłych gości 
honorowych, rodziny ofiar i wszystkich 
obecnych oficjalnie powitał Burmistrz 
Miasta i Gminy Sokołów Młp. Andrzej 
Ożóg. Burmistrz w kilku słowach wpro-
wadził w historyczne kulisy wspomi-
nanych wydarzeń z 1944 r. wyrażając 
przy tym wiarę w to, że pamięć o tych 
zdarzeniach i znajomość historii ocali 
tożsamość współczesnych i przyszłych 
pokoleń Polaków. O muzyczną oprawę 
zadbał chór Parafialny działający przy 
Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w So-
kołowie Małopolskim Sanktuarium Mat-
ki Bożej Królowej Świata – Opiekunki 
Ludzkich Dróg pod batutą Sebastiana 
Lesiczki oraz Orkiestra Wojskowa z Rze-
szowa Garnizonu Warszawa na czele 
z kapelmistrzem chorążym Bogumiłem 
Woźniakiem, a w nastrój zadumy nad 

Mały Katyń ziemi sokołowskiej kolejny rok z rzędu zgromadził tych, którzy noszą w sercu i pielęgnują 
pamięć pomordowanych przez NKWD w 1944 roku w Turzy. To tutaj,w zbiorowych grobach, wśród setek 
bezimiennych ofiar spoczywa polski żywioł patriotyczny z żołnierzami i współpracownikami Armii Krajo-
wej włącznie.

tragedią pomordowanych bohaterów 
wprowadziła zebranych  mieszkanka 
Sokołowa Pani Sabina Woś prezentując 
swój autorski program Mały Katyń Ziemi 
Sokołowskiej „Pamięci Pomordowanych 
w turzańskim lesie”.

Uroczystą Mszę Polową celebro-
wał Jego Ekscelencja Ksiądz  Biskup 
Senior Ordynariusz Diecezji Rzeszow-
skiej Kazimierz Górny w koncelebracji 
zaproszonych Księży, z obecnym Księ-
dzem Proboszczem Parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świa-
ta – Opiekunki Ludzkich Dróg, sprawują-
cym pieczę organizacyjną nad wydarze-
niem. Po jej zakończeniu ppor. Radosław 
Piersiak odczytał Apel Pamięci, po nim 
salwę honorową oddali żołnierze 21. 
Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. 
gen. Dywizji Józefa Ludwika Zająca z 
Jarosławia. Na zakończenie, przy akom-
paniamencie Orkiestry Wojskowej złożo-
no wieńce i wiązanki kwiatów na grobie 
pomordowanych.

Dowódcą całości oprawy wojskowej był 
mjr Piotr Stępniak – Komendant Garnizonu 
Rzeszów. Dowódcą Kompanii Honorowej 
był ppor. Sebastian Markiewicz. Dowódcę 
21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Ja-
rosławia, wchodzącej w skład 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich reprezentował 
kpt. Mariusz Szklarz. Poczet sztandarowy 
reprezentował ppłk Witold Bubak z Trzecie-
go Podkarpackiego Batalionu Obrony Tery-
torialnej w Rzeszowie. Patronat medialny 
sprawowało: TVP Rzeszów, Radio Via, Ga-
zeta Codzienna Nowiny,  pismo społeczno
-kulturalne Kurier Sokołowski oraz Muzeum 
Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila” 
w Krakowie. Organizatorami uroczystości 
byli: Ksiądz Dziekan Dziekanatu Sokołow-
skiego, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata 
– Opiekunki Ludzkich Dróg, Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Sokołów Młp., Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Sokołowie Młp.

Adrianna Szot-Warzocha
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Celem pikniku było pozyskanie fun-
duszyna reorganizację placu zabaw przy 
szkole. Rada Rodziców bardzo chętnie 
podjęła się wszelkich działań, które mo-
głyby wspomóc funkcjonowanie szkoły, 
a tym samym przynieść trochę radości 
i zabawy dla społeczności lokalnej. Po-
dobnie jak i w latach ubiegłych niezwykle 
istotną rolę odegrało ogromne zaanga-
żowanie przewodniczącego Rady Ro-
dziców pana Mariusza Mula.

Swoją obecnością zaszczycili nas za-
proszeni goście w osobach: pan Andrzej 
Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów 
Młp., pan Tadeusz Chmiel Radny Po-
wiatu Rzeszowskiego, pan Stanisław 
Kula Radny Powiatu Rzeszowskiego, 
pan Jan Jodłowski Radny Gminy, pan 
Bogusław Sidor Radny Gminy, pan Ry-

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

III EDYCJA PIKNIKU RODZINNEGO  
ZA NAMI!
24 września bieżącego roku w Zespole Szkół w Trzebosi odbyła sięIII edycja Pikniku Rodzinnego dla 
mieszkańców Trzebosi oraz okolicznych miejscowości. Tradycyjnie organizatorem imprezy była Rada Ro-
dziców, dyrektor szkołyoraz pracownicy Zespołu Szkół. 

szard Kraska Radny Gminy, pani Geno-
wefa Kraska Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej w 
Trzebosi.

W imieniu swoim jako współorga-
nizatora pragnę złożyć podziękowania 
firmom, instytucjom oraz wszystkim 
osobom funkcyjnym, prywatnym, którzy 
ofiarowali nam swoją pomoc rzeczową, 
wsparli nasze przedsięwzięcie finansowo 
lub też poświęcili swój czas na potrzeby 
przygotowania imprezy. Szczególne po-
dziękowania kieruję do: pana Andrzeja 
Ożoga Burmistrza Gminy i Miasta So-
kołów Młp., pana Mieczysława Miazgi 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana 
Tadeusza Chmiela Radnego Powiatu 
Rzeszowskiego, pana Stanisława Kuli 
Radnego Powiatu Rzeszowskiego, pana 

Henryka Kraski sołtysa wsi Trzeboś, 
, pana Jana Jodłowskiego Radnego 
Gminy, państwa Lucyny i Mariusza Mul, 
pana Antoniego Falandysza właścicie-
la pizzerii Maroco i Stacji Paliw Trzeboś, 
pana Dariusza Mierzwy właściciela 
firmy Drew – Dar, pana Marka Matuły 
producenta mebli na wymiar Meblo-Marx 
Trzeboś, pana Romana Kozaka oraz 
pani Anny Krupa – Kozak właścicieli 
firmy ROMIKO - producenta wyrobów 
garmażeryjnych, pana Piotra Chorzę-
py właściciela Delikatesów w Trzebosi, 
pana Mateusza Zdeb właściciela Klu-
bu Black Berry w Sokołowie Młp., pani 
Reginy Matuły właścicielki pizzerii To-
rino w Sokołowie Młp., państwa Sylwii 
i Sławomira Szczepanika właściciela 
firmy Druqart w Trzebosi, pana Arkadiu-
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sza Steca właściciela pizzerii Grande 
w Sokołowie Młp., pana Romana Ko-
chańskiego dyrektora Krytej Pływalni 
w Sokołowie Młp., Kierownika Delikate-
sów Orzech w Sokołowie Młp., państwa 
Joanny i Grzegorza Prucnal właścicieli 
firmy Promlek, firmy Smak Górno, pana 
Józefa Jodłowskiego właściciela Za-
kładu Mięsnego Małopolska w Sokoło-
wie Młp., państwa Elżbiety i Janusza 
Zdeb właścicieli firmy Jantex Sokołów 
Młp., MGOKSiR w Sokołowie Młp., pań-
stwa Marzeny i Pawła Malinowskich, 
pani Natalii Mączka, pana Roberta 
Kołodzieja, pana Sławomira Zięba 
właściciela Firmy Usługowo-Budowlanej 
w Trzebosi, firmy Bakoma, Wydawnic-
two WSiP, pani Sabiny Zdeb, pani Mał-
gorzaty Sondej, pani Justyny Zając, 
pani Agnieszki Prucnal, pani Iwony 
Kołodziej, pani Renaty Nowak, pani 
Katarzyny Bandura, pani Anny Cisek 
konsultantki Mary Kay, pani Moniki 
Prucnal, firmy Lift Rzeszów, pani Mo-

niki Zięba, pani Izabeli Nowak, pana 
Andrzeja Białek właściciela firmy Con-
nect w Sokołowie Młp., firmy Styrobud 
Trzeboś, firmy Almax Jastków, Stacji 
Zabaw Sokołów Młp., pana Mariu-
sza Matuła, pani Katarzyny Piersiak, 
czterech anonimowych sponsorów 
oraz całej Rady Rodziców, pracow-
ników szkoły oraz uczniów Zespołu 
Szkół.

Podczas pikniku zaprezentował się 
Szkolny Dziecięcy Zespół Pieśni Ludo-
wej KALINKA pod przewodnictwem pani 
mgr Justyny Kuduk. Przedstawienie 
pt „Z akademii pana Kleksa” przygoto-
wane zostało przez panie mgr Joannę 
Wąs, mgr Marię Słobodzian oraz mgr 
Monikę Sidor. Po przemówieniach za-
proszonych gości odbył się pokaz Policji 
Konnej. Był to pokaz statyczny, w któ-
rym prezentowano postawy i zachowa-
nia zwierząt oraz prezencje jeźdźców.

Atrakcją okazał się być przyjazd po-
jazdu wojskowego AMFIBIA BRDM2. 

Wykonano pokaz statyczny, opowiedzia-
no o parametrach technicznych i bojo-
wych pojazdu. Wykonano prezentację 
dynamiczną w postaci obrotów wieży 
ruchami broni pokładowej w płaszczyź-
nie pionowej. Prezentowano również wy-
suwanie dodatkowych czterech kół na-
pędowych pojazdu. Pokazano również, 
w jaki sposób kierowca amfibii steruje 
urządzeniem, w przypadku zaistnienia 
potrzeby pływania.

Dodatkową atrakcją była możliwość 
przejażdżki pojazdem wojskowym i to nie 
tylko po drogach asfaltowych, ale także 
poprzez łąki, pola i leśne ścieżki.

Równorzędnie pojawiły się inne pik-
nikowe atrakcje. Zabawy z najmłod-
szymi, rodzinne rozgrywki, konkursy 
plastyczne oraz malowanie twarzy po-
prowadziły głównie panie wychowaw-
czynie oddziałów przedszkolnych, ze-
rówek oraz edukacji wczesnoszkolnej 
rozdając przy tym słodkości i super na-
grody w postaci piłek, pluszaków, koszu-
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lek i innych gadżetów. Także w trakcie 
rozgrywek sportowych prowadzonych 
przez panów wychowania fizycznego 
uczestnicy wywalczyli  liczne nagro-
dy, takie jak np. piłki, smycze,  artykuły 
szkolne, bidony itp.

Uwieńczeniem wszystkich zabaw 
zarówno na dmuchanych zjeżdżalniach 
oraz zorganizowanymi przez nauczycieli 
była zabawa z wodzirejem, która do-
starczyła zabawy i radości nie tylko tym 
najmłodszym.

Od momentu rozpoczęcia imprezy 
można było skosztować przygotowanych 
przez rodziców pysznych ciast, ciaste-
czek, babeczek, kremówek i innych do-
mowych wypieków, które cieszyły się po-
wodzeniem smakoszy.  Były też kiełbaski 
z grilla, popcorn, wata cukrowa, napoje 
zimne i ciepłe. Przeprowadzono akcję 
„Cegiełka – Nagroda”, w której główną 
nagrodą był tablet, a ponadto wiele in-
nych atrakcji takich jak „kupony na piz-
zę”, „kupony na kebab”, „wejściówki” do 
Stacji Zabaw w Sokołowie Młp., plecaki, 
koszulki, pluszaki, artykuły szkolne i inne 
zabawki oraz gadżety. Akcja cieszyła się 
ogromnym uznaniem i popularnością.

Cieszę się, że zorganizowana nie-
dzielna zabawa przyniosła radość, za-
dowolenie dla jej uczestników, a także 
wsparła funkcjonowanie szkoły. Cieszy 
też fakt, że rodzice chcą się zaanga-
żować i poświęcić swój wolny czas dla 
szkoły, dla dobra  dzieci i społeczeństwa. 
Z

DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA TRUD 
WŁOŻONY W ORGANIZACJĘ III EDY-
CJI PIKNIKU RODZINNEGO W ZE-
SPOLE SZKÓŁ W TRZEBOSI.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
mgr Lucyna Korzenny

Działania artystyczne w MGOKSiR
Wyróżnione zdjęcie  
Aliny Szczygieł
W ogłoszonym w październiku przez Stowa-

rzyszenie LGD „EUROGALICJA” Konkursie Foto-
graficznym pod hasłem „Eurogalicja w obiektywie” 
wzięły udział członkinie KTS „ART-dekor” – Alina 
Szczygieł, Jolanta Szczygieł i Henryka Boho. Tema-
tem prac konkursowych były pejzaże, zdjęcia makro, 
zdjęcia zwierząt lub wybranych detali przyrodni-
czych. W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy 
gmin: Czarna, Głogów Młp., Kamień, Krasne, Soko-
łów Młp. i Trzebownisko. Każdy z uczestników mógł 
zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie.

Jury konkursowe oceniło 78 zdjęć. Wśród wy-
różnionych jest praca Aliny Szczygieł z Nienadów-
ki. Gratulujemy!
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16 września 2017 roku na zaprosze-
nie Aktywnej Grupy Twórców z Miejsko 
Gminnego Domu Kultury w Głogowie 
Młp. trzy członkinie KTS „ART-dekor” z 
MGOKSiR brały udział w jednodniowym 
plenerze malarskim w Budach Głogow-
skich. Niestety, z powodu deszczu plener 
musiał odbyć się w budynku miejscowej 
Szkoły Podstawowej. Artyści więc – tro-
chę z wyobraźni, trochę ze zdjęć, pod 
fachowym doradztwem pana Andrzeja 
Korca, artysty malarza, nauczyciela w 
Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszo-
wie – przez kilka godzin tworzyli obrazy 
w różnych technikach malarskich.

Plener rozpoczął się o godzinie 
dziesiątej i trwał prawie do godziny sie-
demnastej, z przerwą na posiłek – pysz-
ny bigos przygotowany przez jedną z 
członkiń AGT. Uczestnicy pleneru mogli 
korzystać również z gorących i zimnych 
napojów oraz ciastek i paluszków. 

W plenerze brali udział członkowie 
głogowskiej Aktywnej Grupy Twórców, 
Andrzej Korzec z Rzeszowa oraz z so-

malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby. Za-
jęcia odbywały się w różnych termi-
nach w godzinach od 10.00 
do 14.00. Prowadzili je 
doświadczeni instrukto-
rzy, nauczyciele, artyści 
plastycy oraz studenci 
kierunków artystycz-
nych.

Pierwsze zajęcia odbyły się 
w plenerze – na placu obok budynku 

Plener malarski w Budach Głogowskich

Wakacyjne Warsztaty Plastyczne

kołowskiego Klubu Twórców 
Sztuki: Henryka Boho z Turzy, 
Anna Cisek z Trzebosi i Jolanta 
Szczygieł z Nienadówki.

dawnej szkoły. Uczestnicy mieli za za-
danie wykonać studium wybranej rośliny 

– trawy, kwiatu, liścia – w wybra-
nych technikach rysunkowych: 
rysunek ołówkiem, węglem, 
piórkiem i tuszem, kredką.

Przez dwie godziny starsi 
i młodsi miłośnicy plastyki wni-

kliwie obserwowali i rysowali przy-
rodnicze detale – płatki kwiatów, łodyżki 
i liście – całe bogactwo i różnorodność 
natury, które można dostrzec nawet w 
najmniejszej i niepozornej roślince.

Na zakończenie uczestnicy nazrywa-
li po kilka ciekawych kwiatów, traw i liści, 
gdyż zaplanowane były jeszcze w tym 
dniu inne zajęcia, a mianowicie modelo-
wanie w glinie – relief wklęsły i wypukły. W 
wykonanych przez uczestników płytkach z 
gliny odciśnięte zostały przyniesione z ple-
neru rośliny, które utworzyły piękne i cieka-
we kompozycje z wklęsłą fakturą. Z kolei 
relief wypukły tworzyły „toczone” cieniutkie 
wałeczki z gliny, z których każdy uczest-
nik wykonał swój znak zodiaku – też na 
płytce z gliny. Podeschnięte i stwardniałe 
wałeczki na miękkiej płytce glinianej utwo-
rzyły wypukły wzór, który potem został 
lekko „wciśnięty” w płytkę wałkiem. Prace 
pozostawiono do wyschnięcia.

Zajęcia prowadziła instruktorka Hen-
ryka Boho przy pomocy Anny Cisek, 
członkini KTS „ART-dekor”.

27 lipca w budynku MGOKSiR przy 
ulicy Rzeszowskiej rozpoczęły się WA-
KACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNE 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Warsztaty te to cykl zajęć plastycznych 
obejmujących różne techniki z zakresu 
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1 sierpnia odbyły się zajęcia z gra-
fiki, które prowadziły Ania Cisek i Jola 
Szczygieł (nauczycielka plastyki, człon-
kini KTS „ART-dekor”), a pomagały im 
koleżanki z Klubu: Monika Kwolek i Ala 
Szczygieł. Pierwsza z nich to absolwenta 
Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszo-
wie (specjalizacja projektowanie gra-
ficzne) i studentka I roku na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, druga zaś 
to uczennica III roku Zespołu Szkół Pla-
stycznych w Rzeszowie

Technika, w której wykonywane były 
prace, to linoryt – technika druku wypu-
kłego, gdzie matrycę stanowi płytka z 
linoleum. Na powierzchnię płytki nano-
si się rysunek, a następnie wycina przy 
użyciu różnego rodzaju dłutek i noży (w 
celu uzyskania czarnego rysunku na bia-
łym tle należy w płytce wyciąć elementy 
tła; natomiast chcąc uzyskać biały rysu-
nek na czarnym tle należy wyciąć ele-
menty rysunku). Linoryty mogą mieć róż-
norodny charakter – od kontrastowych 
powierzchni czarno-białych do drobnych 
elementów linearnych. Wypukłe części 
matrycy pokrywa się farbą drukarską, 
nakłada na papier i odbija za pomocą 
prasy lub ręcznie. W warunkach naszej 
pracowni prace graficzne odbijano ręcz-
nie – łyżeczkami do herbaty.

Technika linorytu bardzo zaintere-
sowała uczestników warsztatów, którzy 
z zapałem, niezwykłą wyobraźnią i pre-
cyzją wycinali w linoleum własne, zapro-
jektowane wcześniej rysunki, by potem 
dokładnie przenieść kompozycję z płytki 
na papier. Powstało kilkanaście oryginal-
nych i niepowtarzalnych grafik.

Techniki graficzne były kontynuowa-
ne 3 sierpnia.
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8 sierpnia uczestnicy warsztatów 
zapoznali się z techniką malowania i ry-
sowania na tkaninie. MGOKSiR zakupił 
w tym celu specjalne pastele i flamastry. 
Uczestnicy przynieśli ze sobą bawełniane 

koszulki i lniane torby, które potem, według 
własnych projektów, ozdabiali. Rysunki 
wykonane na koszulkach i torbach zostały 
dla utrwalenia przeprasowane kilkakrotnie 
przez biały papier gorącym żelazkiem.

Niektórzy jeszcze, oprócz malowania 
na koszulkach, wykonywali linoryty, ma-
lowali pastelami i kredkami na kartonie.

Zajęcia prowadziła instruktorka pla-
styki w MGOKSiR Henryka Boho.

10 sierpnia miały się odbyć warsz-
taty z batiku, jednak z powodów orga-
nizacyjnych zostały przeniesione na 22 
sierpnia. Zamiast batiku, uczestnicy ma-
lowali specjalnymi farbami i pisakami do 
ceramiki na filiżankach, które przywiozła 
pani Jola Szczygieł. Mimo że filiżanki 
„pamiętały” chyba jeszcze lata 80-te XX 
wieku, to dzięki pięknym i oryginalnym 
ozdobom otrzymały „drugie życie” – po 
wypieczeniu ich w piekarniku w tempe-
raturze 150 stopni mogą pełnić rolę nie 
tylko dekoracyjną, ale również użytkową. 
Przeważały motywy roślinne, ale nie bra-
kowało także abstrakcyjnych wzorów, a 
nawet zwierzęcych, jak choćby urocze 
świnki i kotki wymalowane na filiżankach 
i spodkach.

W tym samym dniu niektórzy ozda-
biali farbami akrylowymi swoje prace gli-
niane wykonane jeszcze 27 lipca; także 
tworzyli linoryty.

Zajęcia z batiku miały miejsce 22 
sierpnia. Jest to technika malarska po-
legająca na pokrywaniu tkaniny, naj-
częściej bawełnianej, gorącym woskiem 
i farbowaniu jej poprzez zanurzanie w 
barwnej kąpieli. Miejsca niepokryte wo-
skiem zabarwiają się, tworząc kolorowy 
wzór. Aby otrzymać wielobarwną tkani-
nę, należy proces woskowania i barwie-
nia powtarzać kilkakrotnie. Wosk nakła-
dany jest przy pomocy pędzla, patyczka, 
szpatułki, drewnianego stempla lub spe-
cjalnego narzędzia – tjantingu. Technika 
zdobienia woskiem tkanin od wieków 
znana jest na całym świecie, jednak do 
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29 sierpnia odbyły się ostatnie zaję-
cia WAKACYJNYCH WARSZTATÓW 
PLASTYCZNYCH. Zajęcia z malarstwa 
prowadziła pani Maria Wiktoria Mostek, 
artystka malarka z Rudnej Wielkiej. 
Uprawia ona malarstwo sztalugowe, olej-
ne i akrylowe, maluje również akwarele, 
rysuje ołówkiem, węglem i pastelami. 

W pierwszej części zajęć uczestnicy 
zapoznali się z techniką akwarelową, 
dosyć trudną i wymagającą, bowiem 
akwarele to wodne farby transparentne i 
trudno w tej technice o poprawki, ale za-
angażowanie i fachowość prowadzącej 
oraz wyobraźnia i pomysłowość uczest-
ników dały niezwykłe efekty w postaci 
różnorodnych i pięknych akwarelowych 
obrazków. 

W drugiej części uczestnicy zmie-
rzyli się z farbami akrylowymi, również 
wodnymi, lecz kryjącymi i szybko schną-
cymi. Tym razem tematem była martwa 
natura – kwiaty. Prowadząca ustawiła 
kilka bukietów do wyboru, wykorzystując 
zgromadzone w pracowni plastycznej 
zasuszone rośliny oraz bukiety kwiatów 
wykonanych z bibuły przez uczestników 
Klubu Twórców Sztuki.

O godzinie trzynastej – na placu 
przed budynkiem – nastąpiło podsumo-
wanie i zakończenie WAKACYJNYCH 
WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH. 
Pani Agata Dec, dyrektor MGOKSiR, 

wręczyła uczestnikom dyplomy ukoń-
czenia Warsztatów, zaś prowadzącym 
zajęcia – podziękowania. Wśród prowa-
dzących były: Henryka Boho, Anna Ci-
sek, Małgorzata Kwolek, Monika Kwolek, 
Maria Wiktoria Mostek, Alina Szczygieł 
i Jolanta Szczygieł. Oprócz pani Marii 
Mostek, pozostałe to członkinie Klubu 
Twórców Sztuki „ART-dekor”. Uczestni-
kami Warsztatów byli: Wiktoria Ożóg, Ur-
szula Skrzypek, Barbara Sieczkowska, 
Weronika Bieńko, Alicja Boguń, Sabina 
Surowiec, Martyna Guzik, Dawid Bolka, 
Maksymilian Jemioło, Gabryjela Jemio-
ło, Maja Słonina, Matylda Słonina, Anna 
Guzik, Oliwia Bzdek, Grażyna Rębisz, 
Karol Cisek, Iwona Siedlecka, Alicja Sie-
dlecka i Kinga Furman.

perfekcji rozwinięta została na Jawie, 
gdzie stanowi istotny element tradycyj-
nej kultury – batik jest elementem jawaj-
skiego stroju, wzory i kolory na tkaninach 
informują o przynależności etnicznej i 
statusie społecznym. Batiki jawajskie są 
wykonywane głównie na jedwabiu.

W Polsce technikę batiku wykorzy-
stuje się przy zdobieniu wielkanocnych 
pisanek.

Technika batiku bardzo spodobała 
się uczestnikom warsztatów, którzy – z 
początku trochę eksperymentując z ko-
lorami – wykonali po jednej batikowej 
pracy (niektórzy wykonali po dwa batiki). 
Wśród wzorów były motywy roślinne, 
fantastyczne, abstrakcyjne, zwierzęce.

Warsztaty prowadziła instruktorka 
plastyki w MGOKSiR Henryka Boho.

Pracownicy MGOKSiR przygotowali 
dla wszystkich poczęstunek – kiełbaski z 
grilla, soki, paluszki, słodycze.

Podsumowaniem Warsztatów była 
również wystawa prac plastycznych: ba-
tiku, linorytu, glinianych reliefów i rzeźb, 
malarstwa. Wystawa mieściła się w pra-
cowni plastycznej i w korytarzu budynku 
MGOKSiR przy ulicy Rzeszowskiej.
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Plener w „Rozłogach”

Finisaż wystawy Moniki Kwolek

9 września 2017 roku cztery członki-
nie Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” 
z MGOKSiR w Sokołowie brały udział 
w jednodniowym Plenerze malarsko
-fotograficznym „Piórkiem, ołówkiem 
i obiektywem” w Kolbuszowej Górnej. 
Plener miał miejsce w unikatowym 
ogrodzie botanicznym pana Andrzeja 
Wesołowskiego – ROZŁOGI, do zało-
żenia którego inspiracją były sienkiewi-
czowskie „Rozłogi”. W centrum ogrodu 
stoi drewniany dom otoczony łanami 
kwitnących bylin oraz różnego gatunku 
krzewami i drzewami. Są oczka wodne, 
bagienko, łąka, słoneczny stok, suche 
tereny. Całość ogrodu utrzymana jest 
w naturalistycznym, swobodnym stylu. 
Nie ma tu klasycznego trawnika, za-
miast niego pojawiają się rośliny typo-

we dla danego siedliska. Ogród pana 
Andrzeja Wesołowskiego był pokazy-
wany w popularnym programie TVN 
„Maja w ogrodzie”.

Pan Andrzej przywitał nas na progu 
swojego „królestwa”, potem wspólnie 
zwiedzaliśmy malowniczy teren ogro-
du. Podczas przechadzek pan Andrzej 
opowiadał o ogrodzie i roślinach w nim 
rosnących. Zwiedzając ogród artyści fo-
tograficy od razu przystąpili do wykony-
wania zdjęć plenerowych, natomiast ma-
larze poszukiwali ciekawych zakątków, 
które byłyby inspiracją do ich prac malar-
skich i rysunkowych, bowiem zgodnie z 
regulaminem pleneru, prace plastyczne 
powinny być wykonane w jednej z tech-
nik rysunkowych (pastel, węgiel, ołówek, 
piórko) bądź w akwareli.

Po obiedzie część uczestników poje-
chała do Centrum Kultury Wsi w Kolbu-
szowej Górnej, by na terenie wsi konty-
nuować tworzenie prac plenerowych.

Plener zakończył się biesiadą kultu-
ralno-rozrywkową w „Rozłogach” – wy-
stępami artystycznymi Lasowiaków z 
Kolbuszowej Górnej, kolacją z regional-
nymi przysmakami górniańskiej kuchni, 
przygotowaną przez miejscowe Koło Go-
spodyń Wiejskich, wspólnymi śpiewami 
przy ognisku i grillu.

W plenerze wzięły udział: Jolanta 
Szczygieł i Alina Szczygieł z Nienadów-
ki – obie fotografujące; Helena Woźniak 
z Sokołowa (rysunek) i Henryka Boho z 
Turzy (akwarela i rysunek).

Plener zorganizował Miejski Dom 
Kultury w Kolbuszowej.

W dniach od 1 do 16 września 2017 
roku w Galerii Pod Ratuszem w Głogo-
wie Młp. czynna była Wystawa Malar-
stwa Moniki Kwolek z Sokołowa.
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Finisaż wystawy odbył się 16 wrze-
śnia o godzinie osiemnastej, na który 
przybyli członkowie głogowskiej Aktyw-
nej Grupy Twórców, artyści fotograficy z 
Kolbuszowej, członkinie sokołowskiego 
Klubu Twórców Sztuki (Henryka Boho, 
Anna Cisek, Jolanta Szczygieł) oraz Ro-
dzice Autorki wystawy. Monika, niestety, 

nie mogła w tym dniu uczestniczyć w fi-
nisażu. Gratulacje, wszelkie słowa uzna-
nia i podziękowania oraz kwiaty przeka-
zane zostały na ręce Małgorzaty Kwolek, 
mamy Moniki.

Na głogowską wystawę składało się 
kilkanaście obrazów olejnych i akrylo-
wych, głównie pejzaż, martwa natura i 

Monika Kwolek, absolwentka Liceum 
Plastycznego w Rzeszowie z tytułem 
zawodowym plastyk o specjalizacji pro-
jektowanie graficzne. Obecnie studentka 
pierwszego roku Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na wydziale malarstwa. Nale-
ży do Klubu Twórców Sztuki ,,Art-dekor” 
działającego w MGOKSiR w Sokołowie 
Małopolskim. Laureatka Ogólnopolskiego 
Przeglądu Plastycznego ,,Dłużew 2016”, 
Finalistka II miejsca w Makroregionalnym 
Przeglądzie ,,Zakopane 2016”. Stypen-
dystka dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych za rok 2014/2015, zdobywczyni 
licznych nagród i wyróżnień w konkursach 

plastycznych i plenerach malarskich. 
Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. 
Pasjonuje się fotografią i historią sztuki.

Tematów malarskich i inspiracji po-
szukuje w najbliższym otoczeniu. Naj-
chętniej tworzy pejzaże, portrety i martwe 
natury. Fascynuje ją świat przedstawia-
jący ale i abstrakcyjny, w którym anali-
zuje i doświadcza barw, faktur i światła. 
Jest na początku swojej drogi artystycz-
nej, w związku z tym ciągle się uczy i po-
szukuje, ponieważ uważa, ,,…że każda 
twórczość może być wyciszeniem dla 
umysłu i radością dla duszy”.

kwiaty, chociaż znalazły się wśród nich 
dwa małe portrety.

Gratulujemy Monice i życzymy wielu 
sukcesów na drodze twórczych poszuki-
wań, gdyż „każdy artysta musi znaleźć 
swoją własną drogę do własnej i tylko 
własnej wypowiedzi”.
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Wystawa fotografii „Kapliczki przydrożne”

Od 10 do 26 października 2017 w 
sali klubowej MGOKSiR czynna jest wy-
stawa pokonkursowa XIV Powiatowego 
Konkursu Fotograficznego pod hasłem 
„Kapliczki przydrożne” pod Patronatem 
Starosty Rzeszowskiego. Konkurs zor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

   
Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Sokołowie Młp. 

WYSTAWA CZYNNA 
 

Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna 

w Sokołowie Młp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finisaż: 24 listopada 2017, godz.16.30 
Biblioteka w Sokołowie Młp. 

ganizował MGOKSiR przy współpracy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Soko-
łowskiej oraz Miejskiej i Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Sokołowie. Od 31 do 
24 listopada wystawa będzie dostępna 
dla zwiedzających w budynku Bibliote-

ki. Podsumowanie konkursu, wystawy i 
wręczenie nagród laureatom odbędzie 
się 24 listopada o godzinie 16.30 w Bi-
bliotece. Serdecznie zapraszamy.
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Jesienny plener w Turzy
14 października 2017 roku MGOKSiR 

zorganizował jednodniowy Plener Malar-
ski pod hasłem „Jesienne klimaty”. Miej-
scem pleneru była Stara Turza w ma-
lowniczej jesiennej szacie. W plenerze 
wzięli udział członkowie Klubu Twórców 
Sztuki „ART-dekor” z Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 
Sokołowie Młp. oraz zaproszeni Goście: 
KTS „ART-dekor” reprezentowały Mał-
gorzata Kwolek, Maria Łuszczki, Wiesła-

wa Pałka, Jolanta Szczygieł i Henryka 
Boho; Aktywną Grupę Twórców z Miej-
sko Gminnego Domu Kultury w Głogo-
wie Młp. – Agnieszka Cynar, Małgorzata 
Grodecka, Jolanta Inglot, Maria Kania, 
Robert Łyczko i Maria Witt; Kobiecą Gru-
pę Plastyczną „Droga z Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie – Maria 
Wiktoria Mostek; udział w plenerze wziął 
także artysta ze Słowacji – Pavol Vese-
lovsky. 

Organizator zapewnił uczestnikom 
posiłek podczas pleneru – potrawy z 
grilla, ciastka, napoje gorące i zimne. W 
materiały i narzędzia plastyczne artyści 
zaopatrzyli się we własnym zakresie.

Podsumowaniem pleneru będzie wy-
stawa prezentująca efekty pracy twór-
czej uczestników pleneru. Wystawa bę-
dzie miała miejsce w listopadzie.

Ognisko
Październik tego roku nie skąpi nam 

pięknych dni. Taka pogoda zachęciła do 
zorganizowania wspólnego jesiennego 
ogniska, które odbyło się w sobotę 21 
października na obiektach Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Górnie. Nie obyło się 
jednak bez niespodzianek, pogoda spła-
tała nam figla, gdyż początek dnia był 
pochmurny i deszczowy jednak gdy na-
stał czas rozpoczęcia rozpogodziło się, 
udało nam się „złapać promień słońca” 
i rozpalić ognisko. Już w jesiennej sce-
nerii przy ładnej pogodzie dzieci piekły 

kiełbaski przy ognisku, chleb oraz pianki, 
a następnie korzystając z zaplecza spor-
towego były gry i zabawy z piłką.

Ognisko zostało zorganizowane w 
celu integracji dzieci i młodzieży uczęsz-
czającej na świetlicę. Dla wielu to właśnie 
możliwość wyjścia z domu i spotkania się 
z innymi stanowi istotę integracyjnego 
ogniska. Wszyscy wspólnie mogli posi-
lić się smacznymi kiełbaskami, słodkimi 
łakociami oraz ciepłymi i zimnymi napo-
jami. Ogniskowej integracji towarzyszy-
ły wspólne gry i zabawy przy muzyce 

wybieranej wspólnie przez uczestników 
spotkania.

Na ognisku zawsze na pierwszy ogień 
idzie chleb. Gdy wszyscy są już głodni, 
chleb pomaga ugasić pierwszy głód w 
oczekiwaniu na inne, bardziej pracochłon-
ne dania. Dzieci lubią słodkości dlatego też 
przyrządzane były przez wszystkich pianki 
z ogniska, które po kilku próbach ideal-
nego przyrządzenia okazały się bardzo 
dobrym słodkim urozmaiceniem. W kilka 
chwil poszła nam ich cała wielka paczka. 
Dzieciaki wiedzą, co dobre. Na koniec 
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wszyscy piekli klasyczne kiełbaski z ogni-
ska. Proste, a dla niektórych najlepsze na 
świecie ogniskowe danie.

W tym miejscu chciałabym ser-
decznie podziękować Pani Dyrektor 
MGOKSiR w Sokołowie Młp. za pomoc 
w przygotowaniu i organizacji ogniska. 
Dzięki danej możliwości dzieci mogą się 
zintegrować, wspólnie spędzić miło czas 
oraz korzystać z danych im atrakcji.

Dziękuję również samym dzieciom 
za wspólne grillowanie.

Barbara Rybak

Przestrzeń dla Seniora
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp po-
szerzył swoją ofertę zajęć o spotkania 
dla najstarszych mieszkańców naszej 
Gminy i Miasta. Od września Seniorzy 
spotykają się w każdy czwartek w Klubie 
Seniora w budynku MGOKSiR przy ulicy 
Rzeszowskiej 57. Tam do swojej dyspo-
zycji mają salę konferencyjną, na której 
odbywają się warsztaty i spotkania z za-
proszonymi gośćmi, salę gimnastyczno 
– taneczną, na której ćwiczą oraz salę 
ze stołem do tenisa, bilardem i szachami.

Frekwencja pierwszego spotkania 
Klubu Seniora zaskoczyła wszystkich – 
na wspólnym integracyjnym grillu zjawiło 
się ponad 30 Seniorów. Licznie przyby-
łych uczestników spotkania integracyj-
nego powitała i zachęciła do korzystania 
z oferty Klubu Seniora Pani Dyrektor 

MGOKSiR Agata Dec oraz odwiedził i 
zaszczycił swoją obecnością Burmistrz 
GiM Sokołów Młp Andrzej Ożóg. Wszy-
scy razem siedzieli przy stole częstując 
się gorącymi kiełbaskami, zabawiając 
przyśpiewkami i rozmowami. Frekwencja 
tego spotkania, przy nieznacznej rotacji 
uczestników utrzymuje się do dziś, tak 
samo jak nie gaśnie zapał naszych Se-
niorów do aktywnego spędzania wolne-
go czasu w gronie swoich rówieśników.

Seniorzy, korzystając z pięknej pogo-
dy tegorocznej jesieni nie pozostają bier-
ni i nie zamykają się w dusznych salach 
budynku. W jedno wrześniowe popołu-
dnie bardziej doświadczeni w chodzeniu 
z kijkami do nordic walking Seniorzy, 
otoczyli debiutantów opieką techniczną i 
wyruszyli w stronę Turzańskiego lasu po-
konując kilkukilometrową trasę marszem 

. Nordic walking to rodzaj sportu, który 
wybitnie przypadł uczestnikom Klubu do 
gustu, gdyż mogli aktywnie spędzić czas 
ciesząc się jednocześnie swoim towa-
rzystwem i pięknem przyrody sokołow-
skiej ziemi, otuleni ciepłymi promienia-
mi jesiennego słońca. Inną wrześniową 
inicjatywą Klubu Seniora był wyjazd do 
Teatru Maska w Rzeszowie na spektakl 
pt. „Romeo i Julia”. Wyjazd ten był o tyle 
wyjątkowy, że dla niektórych z naszych 
uczestników był pierwszym w życiu do-
świadczeniem teatru na żywo. Nasi Se-
niorzy mają też za sobą całodniową wy-
cieczkę do Królewskiego Miasta Sanoka 
w październiku, w ramach której zwiedzili 
najcenniejszą galerii ikon w Polsce oraz 
największy zbiór dzieł wybitnego artysty 
Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Hi-
storycznym w Sanoku.
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W dni, w które Klubowicze nie wy-
ruszają poza Sokołów, spotykania od-
bywają się się przy kawie, herbacie i 
ciastku. Za każdym razem poruszane są 
ciekawe oraz niezwykle ważne dla re-
prezentowanej przez uczestników grupy 
wiekowej tematy. Dotychczas Seniorzy 
uczestniczyli w dwóch z zaplanowanej 
serii warsztatów poświęconych udziela-
niu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
prowadzonych przez zawodowego ra-
townika medycznego. Zajęcia te stano-
wią okazję zdobycia wiedzy o objawy 
towarzyszących najczęściej występują-
cym schorzeniom wśród osób w pode-
szłym wieku oraz do zapoznania się ze 
sposobami reagowania w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu. Zajęcia 
z fantomem są okazją do przećwicze-
nia w praktyce wykonywania zabiegów 
resuscytacyjnych, koniecznych dla ura-
towania życia przed przyjazdem karetki 
pogotowia. Inne spotkanie poświęcone 
zostało tematowi związanemu z lecze-
niem ziołami, które mogą skutecznie 
zastąpić leczenie farmakologiczne. Poza 

ogromną wymianą wiedzy, sprawdzo-
nych receptur i rad, uczestnicy próbowali 
naparów ziołowych poznając przy tym 
dotychczas nieznane niektórym zioła. 
Natomiast o kondycję i dobrą formę fi-
zyczną dba specjalistka rehabilitacji, któ-
ra spotyka się z naszymi Seniorami dwa 
razy w miesiącu na godzinnych ćwicze-
niach ogólnousprawniających.

W okresie poprzedzającym Świę-
to Zmarłych Seniorzy mieli okazję do 
realizacji twórczych pasji i wyrażenia 
pamięci o tych, którzy odeszli poprzez 
samodzielne wykonanie dekoracji na-
grobnych na pomniki swoich bliskich w 
ramach warsztatów florystycznych. Efek-
tem pracy naszych Klubowiczów były 
piękne kwiatowe kompozycje na żywej 
oraz sztucznej choinie, które wykonali 
samodzielnie lub z pomocą bardziej do-
świadczonych w układaniu kwiatowych 
dekoracji Koleżanek i Kolegów oraz in-
struktora zajęć. Klubowicze mieli również 
niepowtarzalną okazję spotkania się z 
mieszkanką naszej Gminy, Panią Aniką 
Godek z Górna, która odwiedziła Klub 

Seniora, by podzielić się wspomnienia-
mi z półrocznego pobytu w Japonii. Pani 
Anika wciągnęła wszystkich zebranych 
w barwną opowieść o tajemniczym Kraju 
Kwitnącej Wiśni prezentując zdjęcia do-
kumentujące jej przygodę w tym kraju. 
Po tym spotkaniu nasi Seniorzy potrafią 
posługiwać się pałeczkami do jedzenia i 
wiedzą co wypada, a czego nie odwie-
dzając Japonię.

Nasi Seniorzy to osoby z wielkim 
apetytem na życie, chęcią nauki i po-
znawania świata, o niespożytej energii i 
pozytywnym usposobieniu co powoduje, 
że czwartkowe spotkania Klubu  mają 
serdeczną atmosferę, a po zakończo-
nym spotkaniu nie można doczekać się 
następnego. Każde spotkanie wiąże się 
z dozą nowych wrażeń i doświadczeń, 
a przed Klubem pozostaje mnóstwo pla-
nów do zrealizowania w niedalekiej przy-
szłości, stąd zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną wyjść z domu i spotkać się 
w miłym towarzystwie by aktywnie i twór-
czo spędzić swój czas.

Instruktor w Klubie Seniora 
Adrianna Szot-Warzocha

 

 

 
 
 

 

Fundacja Aktywizacja w partnerstwie  
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, 
i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego 
 
realizują projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich  
 
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 
 

 
Celem projektu jest zwiększenie w okresie  
01.12.2016 - 31.07.2019 r. umiejętności korzystania  
z Internetu, w tym e-usług publicznych, 18 265 osób 
dorosłych zamieszkujących na obszarze 101 gmin  
z terenu całej Polski. 
 
 

Dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN 

 

 

We wtorek 29 sierpnia na obiektach Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Górnie odbył się Wakacyjny Tur-
niej Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci z okazji zakoń-
czenia wakacji. Wszystko odbyło się przy ślicznej 
słonecznej pogodzie.

Turniej został rozegrany systemem „każdy z każ-
dym” jednego seta do 15 pkt. Dzieci rozegrały mecze 
mini siatkówki „Dwójek”, w 2-osobowych drużynach. 
W grze można było zobaczyć zaangażowanie oraz 
poświęcenie o każdy punkt. Zwyciężyła drużyna 
„Kapuśniaki”, drugie miejsce zajęła drużyna „Hubba-
Bubba” natomiast trzecie - „Figa z makiem”. Wyniki 
nie były oczywiste do samego końca, gdyż rozgryw-
ki między drużynami były bardzo wyrównane. Dzieci 
otrzymały nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miej-
sca. Dopisała pogoda, humory, a także nie zabrakło 
sportowych emocji.

Wszystkim uczestnikom Turnieju należą się sło-
wa uznania za udział w zawodach, zaangażowanie, 
walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fairplay 
w jakim rozgrywane były mecze.Dziękuję wszystkim 
biorącym udział w Turnieju.

Barbara Rybak

Sprawozdanie z Wakacyjnego 
Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego
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Szachy cieszą się w naszej 
społeczności niesłabnącą popularnością, 
a dogodne położenie Wiejskiego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie 
w pobliżu drogi ekspresowej s19 oraz 
nieco dalej autostrady A4 sprawia, że 
odwiedzają nas szachiści z najdalszych 
zakątków województwa. Ba, w naszych 
dotychczasowych turniejach szacho-
wych, które organizujemy, udział wzięli 
zawodnicy między innymi z Krakowa, 
czy też z Lwowa, zdarzyło się rów-
nież, że dojechał do nas zawodnik 
prosto z pracy z Poznania, który re-
prezentował miasto Rzeszów. Stały-
mi bywalcami są zawodnicy z Leżaj-
ska, Rudnika nad Sanem, Ropczyc, 
Kolbuszowej, Sędziszowa Młp., 
Wólki Podleśnej, Czarnej, Oleszyc, 
Bystrowic, Wadowic Górnych oraz 
ostatnio nieco z rzadka odwiedza 
nas Pilzno, czy też Mielec. Oczywiście 
nie sposób mi teraz wymienić wszyst-
kich klubów w historii goszczących na 
naszych rozgrywkach różnych szczebli, 
ale fakt jest jeden: turnieje MGOKSiR 
mają już swoją cenioną rozpoznawalną i 
wyrobioną markę w świecie szachistów, 
o czym nie raz miło usłyszeć od nowo 
przyjeżdzających zawodników.

1 października przybyli zawodnicy, 
w ramach Turniejów, zostali podzieleni 
na trzy grupy rozgrywkowe, z podziałem 
szczegółowym przy ocenianiu wyników 
na podgrupy: seniorów, klasyfikacji do 
rankingu=1800, juniorów, juniorki, junio-
rów młodszych oraz juniorki młodsze; 
a także wyłoniono i uhonorowano naj-
starszego zawodnika (Jan Bobulski) i 

„Szukamy Talentów” w Górnie

najmłodszą (Wiktoria Matkowska) wraz 
z najmłodszym (Filip Cisek z Górna) gra-
jącym zawodnikiem. Sędzią Głównym 
Turniejów był Marian Bysiewicz – arbiter 
klasy międzynarodowej FIDE oraz czło-
nek zarządu Podkarpackiego Związku 
Szachowego wspomagany w sędziowa-
niu grup najmłodszych przez piszące-
go te słowa. Zawody rozegrane zostały 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 

rund, tempo gry wynosiło 15 minut na 
zawodnika. Podczas gry nie dochodziło 
do większych przewinień zawodniczych 
i wszystko udało się przeprowadzić 
sprawnie. W połowie dnia podany został 
także bogaty posiłek regeneracyjny, a 
przez cały czas dostępna była herbata, 
kawa, woda mineralna.

Podczas ceremonii otwarcia i za-
mknięcia uświetnili swoją osobą rangę 
szachowego wydarzenia sportowego 
przybywając do Górna Prezes Podkar-
packiego Zrzeszenia LZS Józef Krzy-
wonos, Prezes Smak Górno Kazimierz 
Smolak, Radny Rady Miejskiej Andrzej 
Godek oraz gospodarz zawodów Dy-
rektor MGOKSiR Agata Dec. Podczas 
aktu dekoracji najlepszych wręczono w 

Jak co roku królewska gra otwiera sportowy czwarty kwartał roku kalendarzowego Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., a dla uczniów stanowi on początek zmagań sporto-
wych w roku szkolnym. A ta królewska gra to szachy, a gminna stolica tej dyscypliny sportu mieści się w 
Górnie, gdzie 1 października br. odbył się X Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów” oraz XVI 
Międzypowiatowy Turniej Szachowy pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.

poszczególnych kategoriach za miejsca 
z pudła 21 cennych pakietów w postaci: 
dyplomów, okolicznościowych pucharów 
i plecaków. A pozostałym podziękowano 
za grę fair play oraz serdecznie zapro-
szono na kolejne zmagania szachowe 
w Górnie. Co do zawodników z naszego 
podwórka, świetnie zaprezentował się 
Łukasz Dudzik reprezentant Górnovii 
zdobywając II miejsce wśród seniorów i 

I miejsce w klasyfikacji R=1800; do 
klasowych zawodników z sukcesami 
zalicza się jeszcze Martyna Godek 
także z Górnovii zdobywczyni II 
miejsca wśród juniorek. Reszcie po-
szło trochę lepiej lub trochę gorzej 
ze zdobywaniem punktów, ale na-
wet przegrane partie dużo wnoszą 
do rozwoju szachisty i uczą poko-
ry w życiu oraz wytrwałości w pra-
cy sportowca, bo bez treningu nie 

ma sukcesów; więc szczególnie wśród 
najmłodszych, oby więcej pojawiało 
się zawodników, którzy dorównają lub 
prześcigną klasowo Łukasza bądź Mar-
tynę. A szczególnie przyjemnie dekoru-
je się swoich u siebie na podium; czego 
wszystkim organizatorom życzę.

Organizatorem Turniejów byli: Miej-
sko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Sokołowie Młp., Podkarpac-
kie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sporto-
we w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe, 
Podkarpacki Związek Szachowy. Szcze-
gólne podziękowania kierowane są rów-
nież w stronę dyrekcji i pracowników 
Zespołu Szkół w Górnie za udzieloną 
pomoc organizacyjną w kuchni.

Marek Kida
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Lata oczekiwań.
Przy sprzyjającej aurze 5 grudnia 

2008 r. odbyły się w lesie turzańskim 
ostatnie poważniejsze poszukiwania 
ofiar mordu NKWD. Staraniem Micha-
ła Kalisza z IPN w Rzeszowie próbę 
tę podjęła ekipa redaktora Adama Si-
korskiego z TVP Lublin. Mimo różnych 
planów, musiało minąć niemal 9 lat, by 
ponownie do lasu w Turzy zawitała gru-
pa poszukiwawczy. Prace badawcze za-
planowano w lesie turzańskim na okres 
od 9 do 19 października (z racji zamknię-
cia tego numeru Kuriera przed upływem 
końca poszukiwań, w tym numerze nie 
zostaną zawarte ostatnie 3 dni prac jak 
ich podsumowanie; na nie zapraszamy 
do następnego numeru). Tym razem 
ekipę poszukiwawczą stanowili przed-
stawiciele ekipy prof. Krzysztofa Szwa-
grzyka: Michał Siemiński z warszawskiej 
centrali Biura Poszukiwań i Identyfikacji 
IPN, Piotr Kedziora – Babiński z oddzia-
łu warszawskiego IPN oraz archeolog 
Róża Dylewska z oddziału IPN w Lubli-
nie. Ich pracę wspierali pracownicy IPN 
w Rzeszowie: Bogusław Kleszczyński 
i Małgorzata Gliwa oraz żołnierze z 16 
Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska 
pod dowództwem porucznika Pawła Ma-
leszyka. Poszukiwaniom towarzyszyła 
nadzieja, że pozwolą one odkryć kolej-
ne tajemnice Trzebuski i Turzy, przede 
wszystkim odnaleźć następne szczątki 
pomordowanych, poznać ich tożsamość 
i godnie pochować. Na Facebooku książ-
nicy sokołowskiej, która na bieżąco dzień 
po dniu relacjonowała przebieg poszuki-
wań, tuż przed ich rozpoczęciem pojawił 
się apel do mieszkańców Sokołowszczy-
zny, którzy mieli bądź mają jeszcze ja-
kieś istotne informacje o dziejach obozu 
i mordu sprzed 73 lat, by je przekazali 
pracownikom IPN w Rzeszowie (moż-
na tu było choćby nawiązać kontakt za 
pośrednictwem biblioteki sokołowskiej). 
Pojawiła się też prośba o niewchodzenie 
na teren poszukiwań, by pracujący tam 
ludzie mogli bez przeszkód skupić się na 
czynnościach poszukiwawczych.

Dzień pierwszy.
Tuż po godzinie ósmej rano 9 

października 2017 roku, w lesie w Turzy 
pojawili się pierwsi przedstawiciele ekipy 
poszukiwawczej: poza przedstawiciela-
mi IPN w Rzeszowie na czele z Bogu-
sławem Kleszczyńskim zjawili się człon-
kowie Biura Poszukiwań i Identyfikacji 
IPN z Warszawy i archeolożka z Lublina. 

Poszukiwania w Turzy 9 – 16 październik 2017
okiem sprawozdawcy...

Od rana także gotowi do współpracy byli 
panowie z Zakładu Komunalnego z So-
kołowa (obsługujący m.in. minikoparkę 
i pomagający w wykopach). Niedługo 
później przybyli także żołnierze z 16. 
Batalionu Saperów w Nisku. Podczas 
poszukiwań obecny był również bibliote-
karz i historyk z Trzebuski, relacjonujący 
ich przebieg. Po odprawie, dokonanej 
przez Kleszczyńskiego i porucznika Ma-
leszyka, saperzy przystąpili do przecze-
sywania około 50-metrowego pasa ziemi 
od drogi dojazdowej do wysokości ogro-
dzenia przy grobowcu, kierując się na 
wschód (kontynuowali to także następ-
nego). Praca ta była niezwykle mozolna, 
bo współczesne wykrywacze metali czu-
łe są także na folie - niestety zwłaszcza 
w pobliżu dróg i ścieżek różnego rodzaju 
śmieci nie brakowało. Poza nimi jednak, 
po kilkudziesięciu latach, światło dzienne 
ujrzały również łuski po pociskach z cza-
sów II wojny światowej, trochę pocisków 
czy monet. Wszystkie one po zabezpie-
czeniu w woreczki foliowe przez pracow-
ników IPN zostały w miejscach odnale-
zienia zawieszone na kijach, oczekując 
naniesienia punktowego GPS. Jedno 
z miejsc, szczególnie obfite w łuski po 
pociskach z broni radzieckiej 7,62 mm., 
jako potencjalne miejsce mordu było w 
następnych dniach weryfikowane przez 
próbny wykop. Prace dnia pierwszego 
odkryły także pozostałości miejsca obo-
zu ekshumacyjnego z 1990 r. (odkryto 
umiejscowienie jednego z namiotów woj-
skowych). Prace dokumentacyjne w po-
niedziałek, z racji obfitego zbioru znale-
zisk trwały niemal do zmroku, a następny 
zapowiadał się równie pracowicie...

Dzień drugi.
We wtorek 10 października kon-

tynuowano prace z dnia poprzednie-
go: saperzy kończyli przeczesywanie 
50-metrowego pasa terenu leżącego na 
wschód od alejki wiodącej do grobowca 
i pomnika w lesie w Turzy. Tym razem, 
mimo bardzo wnikliwej pracy, znaleziono 
zaledwie jedną łuskę kalibru 7,62 mm; 
ponadto poza licznymi śmieciami uwagę 
przykuły mocno skorodowane sporych 
rozmiarów nożyce (mogły one służyć do 
przecinania kabla, którym krępowano 
ofiary mordu – później jednak uznano 
je za późniejsze). Od rana na terenie 
sprawdzonym przez saperów w ponie-
działek, wyznaczono dwa miejsca do 
bardziej wnikliwego sprawdzenia za po-
mocą minikoparki. Prace te nadzorował 
(przybyły w poniedziałkowe późne popo-
łudnie) pracownik warszawskiego Wy-
działu Poszukiwań IPN Michał Siemiński 
przy pomocy archeolog Róży Dylewskiej 
z Lublina. Po godzinie dziewiątej do lasu 
turzańskiego zawitała także ekipa TVP 
Rzeszów z dziennikarką Beatą Bartman. 
Na zlecenie Warszawy przygotowała ona 
materiał, który emitowany był popołu-
dniem i wieczorem w „Panoramie”; dzię-
ki czemu o Małym Katyniu Podkarpacia 
mógł się dowiedzieć widz z całej Polski. 
Ponadto osobny materiał emitowany był 
w rzeszowskich Aktualnościach.

Dzień trzeci.
W deszczowy, środowy poranek, 

prace poszukiwawcze w Turzy ruszy-
ły pełną parą. Deszcz to ponoć ulubio-
na pogoda sapera, dlatego ci z wielkim 
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zapałem kontynuowali swą pracę - tym 
razem w pasie ziemi po stronie północ-
nej od grobowca. Na efekty ich pracy nie 
trzeba było długo czekać. Znaleziono 
kolejne miejsca obfite w łuski - co może 
świadczyć o bliskości miejsca dokony-
wanych przez NKWD mordów. Poza 
nimi na styku leśnych dróg znaleziono 
w ziemi mocno zniszczony, połamany 
krzyż: założono, że mógł być elementem 
wystroju jakiejś przydrożnej kapliczki 
(wkrótce potwierdziły to relacje jednego 
z odwiedzających las turzański świad-
ków). Czyżby miał wskazywać bliskość 
grobów pomordowanych i dlatego został 
przez „strażników ustroju komunistycz-
nego” z okresu PRL zniszczony? Często 
w sąsiedztwie miejsc mordu takie krzy-
że stawiano – dodatkowo zwracając je 
pasyjką w stronę grobu bądź grobów. Tu 
z racji znalezienia krzyża w ziemi było to 
nie możliwe. Niezwykłym odkryciem był 
też przeciwpancerny pocisk smugowy, 
który po zawiadomieniu Policji i odpo-
wiedzialnego za ten rejon Patrolu Saper-
skiego z Rzeszowa, został z lasu usu-
nięty. Pani archeolog i pracownicy Biura 
Poszukiwań i Identyfikacji IPN kontynu-
owali prace w wykopach. Pierwszy z nich 
po przebadaniu okazał się być „czysty”. 
W sąsiedztwie kolejny odsłonił jednak 
niewielki zarys ziemi zruszonej, który nie 
wykluczał pojedynczej jamy grobowej. 
Kolejny wykop ukazał sporych rozmia-
rów prostokąt ziemi zruszonej - który nie 
wykluczał leśnego grobu - tym bardziej 
że w tym miejscu było najbardziej obfite 
do tej pory skupisko łusek 7,62 mm. Na-
stępnego dnia miejsca te zweryfikowano 
negatywnie. Las w Turzy odwiedzili też 
w tym dniu m.in. Kazimierz Chorzępa 
z Trzebuski, który podzielił się swoimi 
uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi 
lasu w Turzy szczególnie na przełomie 
lat 70./80., nie wskazał jednak żadnego 
konkretnego miejsca jako potencjalnego 
miejsca straceń (tymczasem pod ko-
niec spotkania w Mielcu 26 maja 2013 
roku, Chorzępa jednego z uczestników 
publicznie zapewniał, że taką dokładną 

lokalizację jest w stanie podać: wystar-
czy zajrzeć na YouTube na link https://
www.youtube.com/watch?v=1Xywsqt-
tUtg by się o tym przekonać). Zjawił się 
też Lesław Gut z Turzy, który podzielił się 
swoimi wrażeniami z lat wczesnej młodo-
ści, kiedy odwiedzał to miejsce pamięci 
podczas prac ekshumacyjnych z roku 
1990...

Dzień czwarty.
Czwartkowy poranek był znacznie 

przyjaźniejszy do prac badawczych; 
ustał bowiem deszcz, który nękał nad-
zór badawczy, a podobał się na dobra 
sprawę tylko saperom. Niestety odkryte 
w środę miejsca jako prawdopodobne 
miejsca pochówku pomordowanych oka-
zały się miejscami „czystymi”. Saperzy 
kontynuowali badanie pasa ziemi za gro-
bowcem, odnajdując niewielkie skupiska 
łusek poradzieckich. Kolejny raz znale-
ziono też pocisk przeciwpancerny - co 
zmusiło do pojawienia się w lesie patrolu 
saperskiego. Na podstawie wskazania 
jednego z okolicznych mieszkańców, 
poszukiwacze zaglądali też na stronę 
zachodnią na obrzeża lasów państwo-
wych, gdzie wkrótce saperzy odkryli buki 
z wyrytymi na nich intrygującymi znaka-
mi krzyży i napisami. Miejsce to będzie 
sprawdzane pobieżnie w dniu następ-
nym (niestety na wykopy w lasach pań-
stwowych nie było w 2017 r. pozwolenia; 
badano jedynie działki prywatne). Ekipę 
od czasu do czasu odwiedzali miesz-
kańcy okolicznych miejscowości, którzy 
przekazywali różne informacje, które mo-
gły podnieść skuteczność prób poszuki-
wawczych. Szczególnymi gośćmi, którzy 
odwiedzili las w Turzy w czwartek 12 
października, byli przedstawiciele Lasów 
Państwowych: inżynier nadzoru Nadle-
śnictwa Głogów Maciej Gaweł, inspektor 
RDLP Krosno Marcin Czopik, zaprzyjaź-
niony leśniczy turzański Kazimierz Bia-
łas (który w 2012 r. na prośbę działaczy 
TMZS zadbał o postawienie oznaczni-
ków w lesie w Turzy, powstanie mostka 
przez rów melioracyjny oraz postawienie 

drewnianego płotka wokół metalowego 
krzyża w tymże lesie), podleśniczy Ga-
weł Liszkowski. Gościom towarzyszył dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Trzebuce 
Edward Buczak, który potwierdził lokali-
zację potencjalnego miejsca pochówku 
wskazanego przez mieszkankę Trzebu-
ski panią Śliż. Ponadto miejsce poszu-
kiwań odwiedził przedstawiciel Polskiej 
Agencji Prasowej, co najlepiej świadczy-
ło o sporym zainteresowaniu mediów w 
ostatnim czasie tym właśnie tematem.

Dzień piąty.
W piątek z samego rana, ekipa po-

szukiwawcza została zaskoczona przez 
przedstawicielki młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Trzebusce, które zre-
alizowały akcję „Muffinki dla Poszukiwa-
czy”. Dzięki transportowi dyrektora szkoły 
Edwarda Buczaka i nauczycielki Jolanty 
Szczygieł, 7 z 9 zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie dziewczyn, przywiozło 
osobiście do lasu potężny arsenał muf-
finek i ciast. Mimo sporego zaangażo-
wania 32-osobowego gremium (pracow-
ników IPN, żołnierzy oraz pracownicy z 
Zakładu Komunalnego), nie zdołano go 
do końca dnia „pokonać”. Zadania spra-
wiedliwego podziału tego słodkiego za-
dania podjęła się archeolog z Oddziału 
lubelskiego IPN Róża Dylewska. Naj-
ważniejsze, że smakowało i zadowolone 
były obydwie strony! Był to miły przeryw-
nik w dalszej wytężonej akcji szukania 
grobów pomordowanych. Saperzy od-
naleźli następny pocisk przeciwpancerny 
(a raczej jego pozostałość) - co jednak 
zmusiło i tym razem do pojawienia się w 
lesie Patrolu Saperskiego z Rzeszowa, 
by go zinwentaryzować i wywieźć z lasu. 
Ponadto saperzy, przeczesując kolejny 
pas lasu na północ od grobowca, znaj-
dowali różnego rodzaju łuski: nie tylko 
radzieckie z czasów II wojny światowej, 
ale - co jest sporą zagadką - nawet i z 
czasów I wojny światowej. Wszystkie te 
i inne znaleziska, które mogą mieć jakiś 
związek z czasem w którym popełniono 
mord w 1944 r., zostały zabezpieczone 
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i później odpowiednio dokumentowane. 
Szczególnie dużo czasu nad tym spę-
dzał pracownik warszawskiej centrali 
IPN Piotr Kędziora-Babiński; wspierany 
intensywnie przez wspomnianą arche-
olożkę Różę Dylewską, historyka z IPN 
Rzeszów Małgorzatę Gliwę oraz nadzo-
rującego prace poszukiwawcze (zwłasz-
cza w wykopach) Michała Siemińskiego 
z warszawskiej centrali Biura Poszuki-
wań i Identyfikacji IPN. Efekt tej pracy wi-
dać było co dnia w sporym kartonowym 
pudełku, w którym zgromadzono już po 
kilku dniach sporo interesujących „śla-
dów historii”. Podjęta przez ekipę praca 
wykonywana była niezwykle sumien-
nie i konsekwentnie, co daje pewność, 
że sprawdzony już teren jest na pewno 
czysty. Kontynuacja poszukiwań w taki 
właśnie sposób zarówno w następnych 
dniach, jak i w kolejnym roku (co jest w 
planach), powinny przynieść pożądane 
efekty.

Dzień szósty.
W sobotę o godzinie 14:00 (więc z 

racji weekendu nieco wcześniej niż zwy-
kle) zakończył się pierwszy tydzień po-
szukiwań. Mimo włożonych wielu starań 
i sporego wysiłku ekipy poszukującej, 
nie udało się dotąd odnaleźć leśnych 
mogił i szczątków pomordowanych 
przez NKWD w 1944 r. jeńców z Trze-
buski. Nie oznacza to jednak wcale, że 
czas ten to okres niepowodzenia. Spo-
ry fragment lasu został przebadany (jak 
oszacował Michał Siemiński – do tego 
czasu przebadano 17% terenu objęte-
go poszukiwaniami) na tyle dokładnie, 
że można go uznać za „czysty”; to zaś 
oznacza możliwość kontynuacji tym ra-
zem skutecznych poszukiwań w innych 
partiach lasu (zarówno chodzi tu o działki 
prywatne, jak i o lasy państwowe - z tego 
powodu w tym dniu pracownicy IPN Rze-

szów pojawili się na rekonesansie w rejo-
nie Jelenich Gór). Pojawiły się też nowe 
wskazania potencjalnych miejsc mordu 
przekazywane przez ludzi, którzy opie-
rają się na podstawie „tajemnic” rodzin-
nych. Wszystkie one będą weryfikowane 
przez pracowników IPN. Niedawno jed-
na z mieszkanek Trzebuski, przekazała 
interesującą relację dotyczącą funkcjo-
nowania obozu NKWD w tej wsi; nie-
zwykle ubogaca ona stan wiedzy na ten 
temat. Za wszystkie te informacje dzię-
kujemy. Apelujemy równocześnie o prze-
kazywanie kolejnych, zwłaszcza przez te 
osoby, które tego nie zrobiły do tej pory. 
Z racji odhumusowania części terenu 
wyznaczonego do pracy w poniedziałek, 
pojawiła się prośba ewentualnych od-
wiedzających las turzański w niedzielę 
o nie wchodzenie na teren rozpoczętych 
wykopów. Jak się okazało – rzeczywiście 
w niedzielę las w Turzy odwiedziło wie-
le osób – choćby przewodniczący rady 

miejskiej w Sokołowie Andrzej Pasierb, 
jednak trzeba przyznać reguły stosowali 
się do apelu zamieszczonego na stronie 
książnicy sokołowskiej. Dla ekipy z IPN 
nie był to do końca czas odpoczynku; 
trzeba było choćby kontynuować drobia-
zgowe dokumentowania leśnych znale-
zisk...

Dzień siódmy.
W poniedziałek 16 października, 

miejsce poszukiwań w lesie turzańskim 
odwiedziła wycieczka przedstawicieli 
trzech klas (11 uczniów) Szkoły Pod-
stawowej w Raniżowie. Przybyli oni pod 
opieką nauczycielki Moniki Jagodziń-
skiej. Oczywiście możliwość tej wyciecz-
ki była konsultowana wcześniej za po-
średnictwem Piotra Ożoga, ale spotkała 
się z dużą otwartością ekipy poszukują-
cej pomordowanych. Dzięki uprzejmości 
pracowników IPN, jak i porucznika Pawła 
Maleszyka Goście mogli zapoznać się z 
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Problem jakim jest agresja oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej, to temat bardzo niepokojący, zarówno dla rodziców jak i dla 
nauczycieli. Młodym ludziom dostarczana jest obecnie bardzo duża 
ilość bodźców, pochodzących zarówno ze świata realnego, jak i wir-
tualnego. Nadmiar informacji powoduje, iż często zapoznajemy się z 
nimi zbyt szybko i powierzchownie, a taki odbiór informacji nie sprzy-
ja komunikacji międzyludzkiej. Młodzież nie ma czasu i chęci, aby 

poznać potrzeby oraz motywy działań innych osób, a także samych siebie. Brak wzajemnego zrozumie-
nia, poszanowania godności, a także nierespektowanie praw drugiego człowieka prowadzi do licznych 
nieporozumień, zachowań agresywnych i przemocy. Agresja ma charakter przystosowawczy i staje się 
coraz częściej sposobem na reagowanie w różnych sytuacjach życiowych.

tajnikami leśnych poszukiwań oraz pracy 
sapera. Wejście na teren wykopu, gdzie 
prowadzono badania czy penetrowanie 
leśnej drogi za pomocą wykrywacza 
metali powinno zapaść w pamięć mło-
dych ludzi na dłużej. W podziękowaniu 
ekipa otrzymała pokaźną torbę czekola-
dek – ponieważ tuż po południu zostały 
poważnie zdziesiątkowane – najlepiej to 
świadczy o tym że smakowały. Od rana 
saperzy kończyli przeczesywanie pasa 
ziemi w znacznej już odległości na pół-
noc od grobowca i blisko obrzeży lasu 
na wschodzie, mniej więcej na wysoko-
ści metalowego krzyża. Pojawiły się ko-
lejne skupiska łusek; by nie czekać na 
koparkę, saperzy na ochotnika chwycili 
za łopaty, by pod okiem pracowników 
IPN przyspieszyć tempo prac. To najle-

piej świadczy o zapale i poświęceniu lu-
dzi w poszukiwaniach uczestniczących; 
podobnie w tym dniu zachowali się pra-
cownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji, 
pracujący w wykopach godzinę dłużej 
niż zwykle bo do godziny 17. Po raz ko-
lejny znaleziono pocisk z czasów wojny 
– tym razem niewybuch – co zmusiło do 
pojawienia się w lesie zarówno Policji jak 
i Patrolu Saperskiego. W pracach poszu-
kiwawczych w wykopach zaczęto posłu-
giwać się udostępniona przez saperów 
piką saperską. Ponadto dzięki uprzejmo-
ści pracowników Lasów Państwowych, 
po krótkim przeszkoleniu ekipa otrzy-
mała do swej dyspozycji świder Preslle-
ra – który pomagał w określeniu wieku 
drzew w miejscach gdzie występowały 
skupiska łusek lub w odhumusowanej 

ziemi w sąsiedztwie drzew widać cha-
rakterystyczne zmieszanie warstw gleby. 
Wiadomo, że funkcjonariusze NKWD 
mieli maskować groby także poprzez 
nasadzenia młodych drzewek. drzew 
80 – letnich w lesie turzańskim nie bra-
kuje... Niestety poważnym utrudnieniem 
od początku prac poszukiwawczych jest 
fakt, nie wyrażenia zgody przez jednego 
z właścicieli działek leśnych w Turzy na 
jej spenetrowanie: trzeba było co dzien-
nie pilnować poprzez pomiary, by gra-
nicy tej zakazanej działki nie naruszyć. 
Jak się szybko okazało, część znalezisk 
wchodziło w granice a wiele wskazań 
świadków sugeruje, że ta działka może 
być kluczowa... Co przyniesie następny 
dzień poszukiwań?

Piotr Ożóg

Agresja u dzieci pojawia się nie bez 
przyczyny; gniew i złość rodzą się zwy-
kle wtedy, gdy potrzeby dziecka nie są 
zaspokojone w sposób właściwy lub gdy 
jego oczekiwania nie są spełnione. Szko-
ła to miejsce gdzie dzieci spotykają się 
jako uczniowie z oceną efektów swojej 
pracy, tak w wymiarze pozytywnym, jak 
i negatywnym. Nieustanna krytyka i oce-
na jakiej podlegają umiejętności i wiedza 
ucznia w szkole, powoduje często nie-
zaspokojenie potrzeb własnej wartości i 
uznania.

Agresja nie jest działaniem jednego 
typu. Dotyczy ona różnorodnych zacho-
wań, które powodują innym osobom 
krzywdę psychiczną, fizyczną lub emo-
cjonalną1. Jednak zawsze jest to zacho-
wanie, działające w sposób umyślny na 
szkodę albo samej jednostki, albo też jej 
własności.

Agresja i przemoc  
w środowisku szkolnym

1. S. Guerin, E. Henness, Przemoc i prześladowanie w szkole: Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, Gdańsk 2008
2. W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985

Do głównych przyczyn, wywołują-
cych u dzieci zachowania agresywne 
psychologowie kwalifikują stan, który 
określany jest mianem frustracji. Jest to 
wewnętrzny stan napięcia organizmu, 
powstający w momentach, kiedy nie jest 
możliwe zaspokojenie jakiejś określonej 
potrzeby, lub gdy realizacja jej napotyka 
na przeszkody.

W sytuacji grupy szkolnej, uczniowie 
bardzo często przeżywają brak poczu-
cia bezpieczeństwa, mają trudności w 
zdobyciu uznania czy sukcesu, nie jest 
zaspokojona ich potrzeba bliskich, przy-
jaznych kontaktów z rówieśnikami lub z 
nauczycielem oraz potrzeby samodziel-
ności i aktywności. W takich sytuacjach 
mogą pojawić się zachowania agresyw-
ne. Przyczyną szkolnej frustracji często 
bywa ocena wystawiona przez nauczy-
ciela, którą dziecko może odebrać, jako 

niesprawiedliwą lub nieadekwatną do 
własnego wkładu pracy w wykonane za-
danie.

Zachowania agresywne u dzieci 
mogą być wywołane pod wpływem po-
staw osób dorosłych lub rówieśników, 
mogą to być zarówno osoby realne (ro-
dzice, rodzeństwo, nauczyciele, kole-
dzy,) jak też fikcyjni bohaterowie z bajek, 
filmów, książek, czy obecnie powszech-
nych gier komputerowych.

Agresja może również występować, 
jako nawyk, czyli dobrze utrwalone za-
chowanie, do takiego stopnia, iż staje się 
ono automatyczne i realizowane poza 
pełną kontrolą świadomości2.

W rzeczywistości szkolnej wyróżnia 
się następujące zachowania agresywne:

 – grożenie, plotkowanie, dokuczanie, 
wyśmiewanie, przezywanie (formy 
agresji werbalnej),



KURIER SOKOŁOWSKI nr 2/240/2017 str. 33

 – bicie, popychanie, szarpanie, kopa-
nie, ograniczanie swobody ruchów, 
przyciskanie, szczypanie, ciągnięcie 
(formy agresji fizycznej),

 – zastraszanie, obraźliwe gesty oraz 
miny, celowe wykluczanie z grupy 
rówieśniczej, szczucie przeciw ko-
muś3.

Na wychowanie dziecka największy 
wpływ w równej mierze mają, środowi-
sko szkolne, a także jego rówieśnicy. 
Jednakże nie bez znaczenia pozostają 
takie inne czynniki, jak geny, środowi-
sko czy też w ostatnim okresie media, a 
zwłaszcza Internet. Należy uzmysłowić 
sobie, że w dzisiejszych czasach główną 
przyczyną powstawania u dzieci agre-
sywnych zachowań, są media, a przede 
wszystkim agresywne gry komputerowe 
oraz zbyt długie i niewłaściwe korzysta-
nie z Internetu.

Szkoła jest bardzo ważnym 
elementem, ponieważ wcześnie 
wkracza w życie młodego człowieka, 
wypełniając je oraz zdecydowanie 
wpływa na nie. Szkoła jako instytu-
cja służąca rozwojowi człowieka jest 
i powinna być miejscem, które dobrze 
zorganizowane zaspokaja potrzeby 
rozwojowe wychowanków oraz daje 
poczucie bezpieczeństwa zarówno 
nauczycielom jak i uczniom.

Wbrew panującym powszechnie 
przekonaniom to nie szczególne ce-
chy dziecka np. rudy kolor włosów lub 
widoczna wada fizyczna sprawiają, iż 
staje się ono ofiarą drwin bądź innych 
ataków agresji i przemocy ze strony 
rówieśników. Równie dobrze ofiarami 
mogą zostać dzieci, niewyróżniające się 
żadnymi charakterystycznymi cechami. 
Zaobserwowano również, że dzieci, któ-
re są agresywne w stosunku do swoich 
szkolnym kolegów, to zarówno gorsi jak i 
lepsi uczniowie, chłopcy oraz dziewczyn-
ki, dobrze oraz źle sytuowana młodzież. 
Reasumując to w większym stopniu pew-
ne grupowe mechanizmy mogą być po-
wodem, iż w niektórych grupach pojawia 
się tak zwany „kozioł ofiarny”.

Czynniki ryzyka:
1. nieśmiałość, niepewność, duży 

poziom lęków;
2. problemy z nawiązywaniem 

kontaktów z rówieśnikami, a co 
za tym idzie brak społecznego 
wsparcia;

3. luźne relacje rodziców dziecka 
ze szkołą, co zmniejsza możli-
wość interwencji z ich strony;

4. niska sprawność fizyczna (u 
chłopców)4.

Dzieci, które są ofiarami przemocy w 
szkole mogą: mieć zaniżoną samooce-

nę, być nieśmiałe, osiągać gorsze wyniki 
w nauce, izolować się, cierpieć z powodu 
depresji, mieć myśli lub próby samobój-
cze.

Niepokojące jest to, iż wiele dzieci 
pomimo doznawanej przemocy w szkole 
nie informuje o fakcie rodziców ani na-
uczycieli. Myślą, że nikt im nie uwierzy, 
nie otrzymają skutecznej pomocy jak 
również boją się zemsty sprawcy.

Zaniepokoić rodziców powinno jeżeli 
dziecko:
 – nie chce chodzić do szkoły, odczuwa 

wyraźny lęk;
 – jest smutne, zalęknione, wycofane, 

przygnębione, płaczliwe, traci pew-
ność siebie;

 – zmienia drogę ze szkoły do domu;
 – źle się czuje przed wyjściem do 

szkoły np. często skarży się na 
poranne bóle brzucha;

 – zaczyna opuszczać lekcje, ma gor-
sze oceny;

 – często przychodzi do domu ze znisz-
czonymi ubraniami lub przyborami 
szkolnymi;

 – przychodzi do domu po lekcjach bar-
dzo głodne (sprawcy zabierają kie-
szonkowe lub drugie śniadanie);

 – prosi o większe kieszonkowe lub 
zaczyna podbierać pieniądze 
rodzicom bez ich wiedzy;

 – ma wyraźne ślady pobicia tj. sińce, 
zadrapania, zniszczone ubrania, a 
zapytane nie potrafi wytłumaczyć co 
się stało;

 – skarży się na kolegów, że go nie lu-
bią lub źle traktują;

 – spóźnia się do szkoły.
Jeżeli przepuszczasz, że twoje dziec-

ko jest ofiarą przemocy w szkole, przede 
wszystkim:
 – porozmawiaj z nim szczerze, zapew-

niając, że je bardzo kochasz i może 
liczyć na twoją pomoc i wsparcie;

 – spiszcie razem wszystkie akty i prze-
jawy agresji jakie doznawało dziecko;

 – postaraj się zapewnić dziecko o swo-
jej gotowości do pomocy;

 – pozwól mu wypłakać się, uszanuj 
jego bezradność w danej chwili;

 – pomóż mu uwierzyć w siebie;
 – koniecznie poinformujcie o fakcie wy-

chowawcę klasy lub dyrekcję szkoły;
 – pozostań w stałym kontakcie ze 

szkołą, dopytuj się co zostało zrobio-
ne w sprawie twojego dziecka;

 – jeżeli dziecko jest w bardzo złej kon-
dycji psychicznej poszukaj pomocy u 
psychologa;

 – w szczególnie trudnej sytuacji zgło-
ście się do Rzecznika Praw Dziecka;

 – jeżeli twoje dziecko zostało dotkliwie 
pobite lub okradzione zgłoś sprawę 
na policję.
Pamiętaj, że jako rodzic/opiekun po-

winieneś zawsze wspierać swoje dziecko.
Opracowała Sylwia Michalik

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Górnie 
informuje o możliwości skorzystania 
z dodatkowych, bezpłatnych porad 
psychologa, który pełni dyżur w sie-
dzibie OIK.

Oferujemy indywidulane poradnic-
two psychologiczne szczególnie dla 
dorosłych oraz dzieci i młodzieży, 
terapię psychologiczną oraz poradnic-
two wychowawcze i rodzinne.

Z oferowanej pomocy mogą sko-
rzystać mieszkańcy powiatu rzeszow-

skiego, którzy doświadczają problemów 
i kryzysów emocjonalnych, trudności 
szkolnych i wychowawczych, chcą lepiej 
radzić sobie ze stresem, mają trudności 
w komunikacji z innymi (konflikty, nie-
śmiałość), borykają się ze skutkami prze-
mocy i trudnych doświadczeń życiowych.

Ponadto przypominamy, że Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej w Górnie 
świadczy pomoc osobom i rodzinom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji 
kryzysowej w wyniku przemocy w rodzi-
nie, zdarzenia losowego lub trudnych 
przeżyć osobistych. Ośrodek udziela 
wsparcia całodobowo i bezpłatnie, w 
uzasadnionych przypadkach zapewnia-
my bezpłatne schronienie do 3 miesięcy.

W przypadku zainteresowania  
prosimy o kontakt:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

tel. 518-736-839,  
tel. interwencyjny 885-696-640

oik.gorno@poczta.fm,  
oik@powiat.rzeszow.pl

3. J. Kołodziejczyk, Agresja i przemoc w szkole, Kraków 2003
4. E. Czemierowska-Koruba, Agresja i przemoc w szkole, Warszawa 2015
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CO NOWEGO NA KRYTEJ PŁYWALNI?
Po wytężonej pracy od przerwy tech-

nicznej w 2016 roku do obecnej przerwy
w 2017 roku , przyszedł czas na prze-

glądy, naprawy i uzupełnienia wszelkich 
usterek wynikłych z całorocznego użyt-
kowania obiektu

W czasie przerwy technicznej:
a) przeprowadzono serwisowanie 

zjeżdżalni i naprawę powstałych ubyt-
ków w wyniku intensywnego użytkowa-
nia zjeżdżalni;

b) wymieniono oświetlenie na ener-
gooszczędne – ledowe w części obiektu.

c) wymieniono wsad filtrujący w fil-
trach głównych;

d) uzupełniono fugi na podłodze w 
natryskach;

e) uzupełniono i poprawiono ubyt-
ki elewacji na ścianie czołowej wejścia 
głównego obiektu;

f) przeprowadzono jeszcze wiele 
większych i mniejszych napraw które 
w znaczny sposób przyczynią się do 
lepszego i bezpiecznego użytkowania 
obiektu.

Duże zainteresowanie klientów 
wzbudziły ptaki naklejone na szybach, 
po co i dlaczego?

Wyjaśniamy, podczas codziennych 
obchodach obiektu, pracownicy za-

uważyli leżące martwe ptaki, większe, 
mniejsze pod szklanymi ścianami. Przy-
puszczamy, że świecące się światła 
wewnątrz obiektu stwarzały dla ptaków 
wizję dalszej przestrzeni i chciały przele-
cieć, niestety napotkały na przeszkodę w 
postaci szyby.

Obecnie po naklejeniu naklejek sym-
bolizujące ptaki na szybach, nie zauwa-
żyliśmy martwych ptaków pod ścianami 
szklanymi.

Następna przerwa techniczna zgod-
nie z planem za rok.

Zapraszamy klientów do korzystania z 
naszej Przyjaznej dla wszystkich pływalni.

administrator

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Sokołowie Małopolskim zawsze 
dbała o kadrę pedagogiczną posiadają-
cą odpowiedzenie kwalifikacje do pracy 
z dziećmi. Priorytetem było posiadanie 
przez nauczyciela dyplomu ukończenia 
akademii muzycznej i studium pedago-
gicznego. Nie bez znaczenia było także 
posiadanie odpowiedniego doświadcze-
nia i osiągnięć w pracy dydaktycznej.

Z dużą przyjemnością informujemy, 
że w ostatnim okresie udało nam się po-
zyskać nowych nauczycieli mogących po-
chwalić się swoim wysokim przygotowa-
niem merytorycznym. Począwszy od roku 
szkolnego 2017/2018 w Niepaństwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie 
Małopolskim rozpoczęli pracę:

dr Ewa Nidecka - aktualnie na stałe 
pracująca na Uniwersytecie Rzeszow-
skim na Wydziale Muzyki. Jako teore-
tyk zajmuje się prowadzeniem zajęć z 
przedmiotów ogólnomuzycznych. Jej 
specjalnością jest badanie muzyki re-
gionów. Jest absolwentką Akademii 
Muzycznej w Krakowie - Wydział Teorii 
Muzyki. W Niepaństwowej Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Sokołowie Małopol-

NOWA KADRA - NOWA JAKOŚĆ
skim prowadzi lekcje kształcenia słuchu 
i audycji muzycznych.

Maria Skupniewicz - pracująca na 
stałe w Filharmonii Rzeszowskiej jako 
skrzypek orkiestrowy. Posiada doświad-
czenie w pracy pedagogicznej, które na-
była pracując w szkołach muzycznych 
województwa podkarpackiego. Jest absol-
wentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. 
Na wymienionej uczelni ukończyła wydział 
instrumentalny - specjalność skrzypce. W 
Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stop-
nia w Sokołowie Małopolskim prowadzi 
zajęcia z gry na skrzypcach.

Krzysztof Przybyło - nabył doświad-
czenie pedagogiczne pracując w szko-
łach muzycznych województwa podkar-
packiego, między innymi w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie i 
w Szkole Muzycznej I stopnia w Głogowie 
Małopolskim. Często wystawiał swoich 
uczniów na konkursach o zasięgu ogól-
nopolskim, gdzie zdobywali czołowe miej-
sca. Krzysztof Przybyło jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w Łodzi, Wydział 
Instrumentalny, specjalność - gitara. W 
Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stop-
nia w Sokołowie Małopolskim opiekuje się 

grupą uczniów w sekcji gitary.
Wojciech Jurkiewicz - jest czynnie 

koncertującym muzykiem. Działa w ra-
mach projektu artystycznego znanego już 
na całym świecie Kwartetu Gitarowego 
ERLENDIS. Jest młodym nauczycielem 
mającym duży zapał i konkretne pomysły 
jak realizować się w zawodzie nauczy-
ciela. Ukończył Akademię Muzyczną w 
Poznaniu na Wydziale Instrumentalnym, 
specjalność - gitara. Jest także absolwen-
tem Duńskiej Królewskiej Akademii Mu-
zycznej w Kopenhadze, gdzie ukończył 
studia podyplomowe. W Niepaństwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie 
Małopolskim prowadzi klasę gitary.

Rozwijanie działalności szkoły to 
nie tylko działalność ukierunkowana na 
zwiększanie ilości uczniów, poszerza-
nie ilości sekcji ale przede wszystkim na 
podnoszeniu poziomu kształcenia i osią-
ganiu coraz lepszych wyników w pracy 
dydaktycznej. Mamy nadzieję, że przy 
nowej kadrze pedagogicznej w Niepań-
stwowej Szkole Muzycznej I stopnia w 
Sokołowie Małopolskim ujawni się nowa 
jakość w pracy z uczniami.

Grzegorz Wójcikiewicz
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Uprzejmie informujemy, że posiadamy jeszcze  
kilka wolnych miejsc w Niepaństwowej Szkole Muzycznej  

I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 - 15 lat. Prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, sak-

sofonie, flecie i klarnecie (dostępność instrumentów uzależniona od zainteresowania). Uczniowie uczestniczą w indywidualnych 
lekcjach gry na instrumencie, grupowych zajęciach teoretycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne) i zespołach wokalnych 
lub instrumentalnych. Najmłodsi w ramach zajęć grupowych uczęszczają na rytmikę. Absolwenci otrzymują świadectwa potwier-
dzające uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie dalszej nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Szkoła wpisa-
na jest w ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczniowie korzystają z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku – oddział w Sokołowie Małopolskim
Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów, którzy 

zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia prywatnego. Przyjmujemy uczniów w wieku od 12 do 21 roku życia. Absolwenci 
naszej szkoły mogą podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach artystycznych i pedagogicznych. Szkoła wpisana jest w ewiden-
cji szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły rekrutacji
Zapisy przyjmuje dyrektor NSM I i II st. – tel. 604 888 795. Zgłoszenia na rok szkolny 2017/2018 przyjmujemy do 4 listopada 

2017 roku. Wszystkich kandydatów obowiązuje badanie przydatności do kształcenia muzycznego lub egzamin wstępny (dla kan-
dydatów do szkoły muzycznej II st.). Terminy badania przydatności lub egzaminu wstępnego uzgadniamy indywidualnie z każdym 
zainteresowanym. Ze względu na określoną ilość miejsc w niektórych sekcjach – informujemy, że o przyjęciu do szkoły będzie 
decydować kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na nasze strony internetowe pod adresem: www.muzyczna.com.pl 

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE DO SZKÓŁ MUZYCZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Staż realizowany był w ramach pro-
jektu ,,Praktyka zagraniczna szansą na 
uzyskanie profesjonalnych umiejętności 
zawodowych” o numerze POWERVET-
2016-1-PL01-KA102-024436 w ramach 
projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry kształcenia zawodowe-
go” realizowanego ze środków PO WER 
na zasadach Programu Erasmus+ sek-
tor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 30 
uczniów naszej szkoły mogło zwiedzić 
Wenecję, która położona jest północy 
Włoch. Wenecja (miasto na wyspie) jest 
znanym na całym świecie ośrodkiem tu-
rystycznym i kulturalnym. Ze względu na 
swoją architekturę oraz nietypowe poło-
żenie znajduje się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Bywa określana 
najpopularniejszym ośrodkiem turystycz-
nym Włoch. Młodzież zwiedziła najpopu-
larniejsze miejsca w Wenecji: Plac świę-
tego Marka, Bazylika św. Marka oraz 
odbyła rejs statkiem.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SOKOŁÓW MŁP.
Młodzież Zespołu Szkół w Wenecji
Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. po zakończonym 4 – tygodniowym stażu zawodowym w Austrii 
uczestniczyli w wycieczce do Wenecji. 
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W roku szkolnym 2017/2018 kolejny 
staż zawodowy: Austria i Hiszpania. W 
październiku prowadzona będzie rekru-
tacja na staże. Staż odbędzie się w maju 
2018 r.

Anna Kolano

W konferencji wzięli udział: Pan 
Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, 
Pan Stanisław Fundakowski Podkar-
packi Wicekurator Oświaty, Pan Marek 
Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan 
Paweł Suski Komendant Komisariatu 
Policji w Sokołowie Młp., Pan Stanisław 
Kula Radny Powiatu Rzeszowskiego, 
Pan Andrzej Ożóg Burmistrz Miasta i 
Gminy Sokołów Młp., Pan Andrzej Pa-
sierb Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Sokołowie Młp. Pani Agata Dec Radna 
Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Pan 

Konferencja ,,Staże i praktyki szansą 
rozwoju zawodowego uczniów”
21.09.2017r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyła się konferencja ,,Staże i praktyki szansą rozwoju 
zawodowego uczniów”. Konferencja odbyła się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. 
Zaproszonych gości przywitał Dyrektor Szkoły Antoni Kula, który także omówił znaczenie staży i praktyk 
w systemie edukacji.
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Bogdan Sidor Radny Rady Miejskiej w 
Sokołowie Młp., Pan Adam Kozak Na-
czelnik Wydziału Społeczno – Oświa-
towego w Rzeszowie, Pani Barbara 
Oleszkowicz Zastępca Dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 
Pani Grażyna Żuchowska Zastępca 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie, Pan Józef Kiełb Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 
Pani Elżbieta Burzyńska Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
w Górnie, Pan Andrzej Krawiec Sołtys 
Górna, Pani Anna Grzebyk Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Pani 
Ewa Rybak Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Wólce Niedźwiedzkiej, Pan Roman 
Kochański Dyrektor Krytej Pływalni w 
Sokołowie Młp., Pan Ireneusz Koziarz 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Soko-
łowie Młp., Pani Bogusława Rodzeń 
Przewodnicząca Rady Rodziców oraz 
przedstawiciele firm z którymi szkoła 
współpracuje: Pan Andrzej Białek, Pan 
Krzysztof Samborski, Pani Agnieszka 
Ożóg, Pani Anna Kieplin, Pani Danuta 
Łuszczki, Pan Marek Partyka, Pan Piotr 
Holdenmajer, Pani Iwona Chowaniec. 
W spotkaniu wzięli także udział nauczy-
ciele oraz młodzież Zespołu Szkół w 
Sokołowie Młp..

Podczas konferencji referaty wygło-
sili:

• Pani Anna Teodorczyk Doradca 
Zawodowy Centrum Informacji i 
Planowania Kariery Zawodowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie na temat „Wspar-
cie aktywności zawodowej osób 
młodych na rynku pracy w woj. 
Podkarpackim”;

• Pan Rafał Psiurski z Biura Karier 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
omówił „Rozwój kompetencji dro-
gą do zwiększenia doświadcze-
nia zawodowego”;

• Pan Damian Gębarowski Kie-
rownik Działu Promocji, Karier i 
Rozwoju Politechniki Rzeszow-
skiej przedstawił „Wyzwania po-
kolenia Y na współczesnym ryn-
ku pracy”;

• Pani dr Joanna Podgórska z Ka-
tedry Finansów Instytutu Badań 
i Analiz Finansowych Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie mówiła o 
„Tajemnicach sukcesu najbogat-
szych ludzi na świecie - jak zwy-
kli ludzie dorobili się niezwykłych 
fortun”;

• Pani Anna Kolano Wicedyrektor 
Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. 
podsumowała projekt „Praktyka 
zagraniczna szansą na uzyska-
nie profesjonalnych umiejętności 
zawodowych”.

Podczas konferencji odbyło się 
zakończenie projektu ,,Praktyka za-
graniczna szansą na uzyskanie profe-
sjonalnych umiejętności zawodowych” 
realizowanego w ramach programu 
„Staże zagraniczne dla uczniów i ab-
solwentów szkół zawodowych oraz mo-
bilność kadry kształcenia zawodowego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020”. Dofinansowanie 
projektu z UE: 325 700,70 PLN. W ra-
mach projektu 30 uczniów/uczennic 
naszej szkoły wzięło udział w miesięcz-
nej praktyce zagranicznej w przed-
siębiorstwach w Austrii w terminie od 
02.07.2017r do 29.07.2017r. Działania 
projektowe skierowane były do młodzie-
ży z Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych, Technikum Informa-
tycznego, Technikum Handlowego oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej zawód 
kucharz. Celem projektu było wsparcie 
uczniów w podniesieniu wiedzy, kompe-

tencji, umiejętności zawodowych oraz 
poznanie języka zawodowego niemiec-
kiego, angielskiego, obcej kultury metod 
i organizacji pracy tak, aby wykorzystać 
je w polskich realiach. Po zakończeniu 
praktyk uczestnicy projektu otrzymali:
• certyfikaty wystawiane przez insty-

tucje wysyłającą i przyjmującą z 
potwierdzeniem zdobytych umiejęt-
ności,

• dokument Europass Mobilność,
• certyfikaty ukończenia kursów przy-

gotowawczych w Polsce wystawione 
przez realizatora zajęć.
Młodzież, uczestnicząca w projekcie 

praktyk zagranicznych otrzymała nie 
tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością 
jest także bogatsza o unikalne umiejęt-
ności i doświadczenia zawodowe oraz 
kompetencje społeczne, co zapewni jej 
po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na 
rynku pracy.

Anna Kolano
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Spotkania rozpoczęły się wykładem 
nt.: „Związki organiczne w żywności” 
przeprowadzonym przez Panią dr hab. 
inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan oraz 
Panią dr Annę Pasternakiewicz. Uczniom 
zostały przedstawione związki orga-
niczne zawarte w substancjach odżyw-
czych, omówiono ich rolę w organizmie 
człowieka, podano źródła pochodzenia 
i zobrazowano metody wykrywania tych 
substancji w produktach żywnościowych. 
Uczniów bardzo zainteresował również 
wykład nt. substancji nieodżywczych 
w żywności, źródeł skażenia żywności 
i skutków spożycia substancji toksycz-
nych.

Podczas kolejnych pięciu wyjazdów 
na Uniwersytet uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach praktycznych w profesjonalnie 
i nowocześnie wyposażonym laborato-
rium chemicznym. Mieli możliwość sa-
modzielnie wykonać wiele doświadczeń, 
pracować ze sprzętem laboratoryjnym i 
poznać techniki analizy chemicznej, któ-
re zastosowali m.in. do:
• badania zawartości azotanów i azo-

tynów w różnych wędlinach,
• analizy zawartości witaminy C w pro-

duktach surowych i po ich obróbce,
• badania zawartości jonów tiocyjania-

Zajęcia z chemii żywności  
na Uniwersytecie Rzeszowskim
W miesiącach wrzesień i październik, uczniowie naszego Technikum kształcący się w zawodzie technik 
żywienia, uczestniczyli w zajęciach z chemii żywności na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodo-
wych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość eduka-
cji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

nowych w wybranych warzywach su-
rowych i po obróbce cieplnej,

• analizy zawartości soli kuchennej w 
produktach żywnościowych,

• wykrywania skrobi, białka i cukrów 
redukujących w żywności.
Podczas przeprowadzania badań 

uczniowie kształtowali umiejętność sto-
sowania technik laboratoryjnych takich 
jak: miareczkowanie, filtracja, strącanie 
osadu i jego sedymentacja, pomiar ab-
sorbancji za pomocą spektrofotometru.

Uczniowie zwiedzili również linię 
technologiczną przetwarzania mleka w 
Centrum Innowacji i Wdrożeń Techno-
logii w Przemyśle Spożywczym. Mogli 
tu zobaczyć profesjonalną aparaturę do 
procesów analizy jakości mleka, jego 
pasteryzacji i przetwarzania, o których 
wcześniej uczyli się tylko w teorii z 
podręczników szkolnych.

Spotkania na Uniwersytecie zostały 
podsumowane wykładami nt. enzymów 
i fitozwiązków.

Udział w zajęciach z chemii żywno-
ści uświadomił młodzieży przygotowują-
cej się do zawodu technik żywienia, jak 
bardzo ważną rolę w uzyskaniu dobrego 
produktu spożywczego pełnią proce-
sy chemiczne i fizyczne zachodzące w 

żywności od etapu jej produkcji, przez 
magazynowanie, obróbkę wstępną po 
przetworzenie termiczne i wykończenie 
potrawy. Większa świadomość i rozu-
mienie tych procesów być może zain-
spiruje młodzież do dalszego samodziel-
nego poszukiwania powiązań chemii z 
gastronomią.

Anna Smotryś

W konkursie wzięło udział 21 uczniów, 
którzy reprezentowali gimnazja naszej 
gminy. Uczniowie rywalizowali w trzech 
konkurencjach: kalambury, ciągi logiczne 
oraz rozwiązywali test. Komisja konkurso-
wa wyłoniła zwycięzców turnieju:

I miejsce: Zespół Szkół im. bł. Bro-
nisława Markiewicza w Trzebosi w skła-
dzie

ZESPÓŁ SZKÓŁ TRZEBOŚ
X Rejonowy Turniej  
Matematyczno-Przyrodniczy
W dniu 31 maja 2017 r. w Zespole Szkół im. bł. Bronisława Markie-
wicza w Trzebosi odbyła się dziesiąta edycja Turnieju Matematyczno 
– Przyrodniczego pod hasłem „ EKO-LOGIKA”. Honorowy patronat 
objął Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Dzioban Gabriela
Mul Dominik
Zdeb Natalia
II miejsce: Zespół Szkół im Jana 

Pawła II w Sokołowie Małopolski w skła-
dzie:

Kwolek Paweł
Okoń Aleksandra
Rembisz Izabela
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TRZEBUSKA

III miejsce: Zespół Szkół nr 1 im Hen-
ryka Sienkiewicza w Nienadówce w skła-
dzie:

Krzysko Kamil
Naja Kamila
Pieniek Ireneusz

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

Swoją obecnością podczas Turnieju 
zaszczycił nas Przewodniczący Rady 
Rodziców pan Mariusz Mul, który ufun-

dował nagrodę dla zwycięskiej drużyny.
Dziękujemy wszystkim uczniom za 

udział w turnieju oraz nauczycielom za 
przygotowanie uczniów.

Zespół matematyczno –przyrodniczy

Rok 2017 został ogłoszony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem 
Świętego Brata Alberta z okazji upamięt-
nienia przypadającej w 2016 r. 100. rocz-
nicy śmierci Adama Chmielowskiego, 
zaś w 2017 r. 130. rocznicy przywdziania 
habitu przez zakonnika. „Jego wielki 
talent oraz poświęcenie dla drugiego 
człowieka przyczyniły się do utrwa-
lenia wśród Polaków najważniej-
szych postaw społecznych oraz dały 
im nadzieję na niepodległość i spra-
wiedliwość społeczną na kolejne 
dziesięciolecia” – czytamy w uchwa-
le. W ten sposób Sejm podkreślił 
wybitne zasługi Adama Chmielow-
skiego – Świętego Brata Alberta 
w działalności niepodległościowej 
oraz na polu pracy społecznej i ar-
tystycznej.

Albert Chmielowski urodził się w 
1845 r. w Igołomi k. Krakowa. Mając 
zaledwie 17 latw chwili wybuchu powsta-
nia styczniowego w 1863 r., przystąpił do 
walki o wolność Ojczyzny. Wkrótce zo-
stał ciężko ranny, stracił nogę i dostał się 
do niewoli rosyjskiej. Dzięki staraniom 
rodziny został uwolniony i trafił w 1864 
r. do Paryża, a następnie, po amnestii 
z 1865 r., do Warszawy. Studiował w 

„Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli jest głodny.”
Św. Brat Albert

Rok świętego Brata Alberta

Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, 
gdzie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem 
Witkiewiczem, Józefem Chełmońskim, 
Aleksandrem Gierymskim, Leonem Wy-
czółkowskim i wieloma innymi znakomi-
tymi artystami. Z tego okresu pochodzą 

jego obrazy o tematyce religijnej, w tym 
najsłynniejszy „Ecce Homo”, przedsta-
wiający Chrystusa Cierpiącego. Stopnio-
wo jednak porzucał malarstwo na rzecz 
opieki nad potrzebującymi. Zamieszkał w 
ogrzewalni miejskiej w Krakowie z bez-
domnymi, alkoholikami i nędzarzami jako 
ich brat.

25 sierpnia 1887 r. przywdział habit 
trzeciego zakonu św. Franciszka w Ka-
plicy Loretańskiej Kościoła Ojców Ka-
pucynów w Krakowie i od tej pory był 
znany jako Brat Albert. Dał początek, 
założonym przez siebie, Zgromadze-
niom Braci Albertynówi Sióstr Alberty-
nek. Najbardziej znane i odwiedzane są 
pustelnie obu tych zgromadzeń na Kala-
tówkach w Zakopanem, gdzie znajduje 
się izba upamiętniająca życie Alberta 
Chmielowskiego oraz kościół Zgroma-

dzenia Sióstr Albertynek w Krakowie, 
w którym można zobaczyć obraz 
„Ecce Homo”.

Dewiza życiowa Brata Alberta 
Chmielowskiego brzmiała: „Być do-
brym jak chleb”. Ogromny wpływ i au-
torytet moralny Brata Alberta dawały 
jego przyjaciołom artystom impuls, 
by pójść jego śladem. Za wybitne 
zasługi dla działalności artystycznej i 
na polu pracy społecznej prezydent 
Ignacy Mościcki 10 listopada 1938 r., 
a więc pośmiertnie, przyznał Alberto-
wi Chmielowskiemu Wielką Wstęgę 
Orderu Odrodzenia Polski.

Postać Brata Alberta Chmie-
lowskiego zainspirowała młodego 

Karola Wojtyłę do napisania dramatu 
„Brat naszego Boga”, który powstał w 
latach 1944–1950. Brat Albert Chmie-
lowski dosłownie pojmował wezwanie 
Pana Jezusa, by być miłosiernym wobec 
drugiego człowieka i porzucić wszystko, 
aby pójść za Chrystusem. Dzielenie lo-
suz wydziedziczonymi, pozbawionymi 
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dachu nad głową i nędzarzami, a nie 
jałmużnę uznawał za prawdziwą po-
moc. W jałmużnie bowiem widział je-
dynie uspokojenie sumienia bogatych. 
W uznaniu heroiczności cnót Brata Al-
berta Chmielowskiego i potwierdzając 
jego kult, papież Jan Paweł II 22 czerw-
ca 1983 r. ogłosił Go na krakowskich 
Błoniach błogosławionym,a 12 listopada 
1989 r. w Rzymie – świętym.

Szczególnie w tym roku warto pa-
miętać o postaci Świętego Brata Alber-
ta Chmielowskiego i to właśnie On stał 
się bohaterem tegorocznych Wiosen-
nych Zmagań Artystycznych w Zespole 
Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w 
Trzebusce. W obchody rocznicowe upa-
miętniające Jego życie i działalność dla 

ubogich i potrzebujących włączyli się 
uczniowie ze szkół podstawowych i gim-
nazjów z województwa podkarpackiego. 
Wykonali prace w formie plastycznej 
i literackiej, tworząc portret, ilustrację, 
komiks czy plakat oraz pisząc wiersz, 
opowiadanie, list, rozprawkę, wywiad lub 
kartkę z pamiętnika.

Na konkurs wpłynęło 86 prac pla-
stycznych i 102 prace literackie z 17. 
placówek: Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Sokołowie Młp., Zespołu Szkół Nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce, 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konopnic-
kiej w Nienadówce, Zespołu Szkół im. bł. 
Bronisława Markiewicza w Trzebosi, Ze-
społu Szkół im. ks. Mieczysława Lacho-
ra w Górnie, Zespołu Szkół im. Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Wólce Niedźwiedzkiej, Zespołu 
Szkół w Głogowie Młp., Zespołu Szkół Nr 
1 w Stobiernej, Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Ludwika Nabielaka w Stobiernej, Zespołu 
Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kamie-
niu, Gminnego Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Raniżowie, Szkoły Podstawowej 
im. Świętej Jadwigi Królowej w Kamieniu
-Prusinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
św. Stanisława Kostki w Trzebosi, Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w 
Górnie-Zaborzu, Szkoły Podstawowej im. 

bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku, 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz 
Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej 
w Trzebusce. Opiekę nad uczestnikami 
konkursu sprawowało 44. nauczycieli pla-
styki i języka polskiego.

18 maja 2017 r. odbył się finał konkur-
su oraz uroczyste wręczenie nagród i wy-
różnień. Oprócz laureatów uczestniczyli 
w nim także zaproszeni goście: zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Grzegorz Kwiecień, przewodnicząca Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Agata Dec, radny Rady 
Miejskiej i sołtys Trzebuski Marian Krzyś-
ko oraz proboszcz parafii w Trzebusce 
ks. Władysław Szwed. Niezwykły na-
strój spotkania podkreśliła inscenizacja o 
Świętym Bracie Albercie zaprezentowana 
przez uczniów gimnazjum.

Komisja w składzie: Edward Buczak 
– dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce, 
Marta Janiec – nauczyciel języka pol-
skiego, Małgorzata Krupa – nauczyciel 
języka polskiego oraz Jolanta Szczygieł 
– nauczyciel plastyki oceniła prace w 
trzech kategoriach wiekowych i nagro-
dziła 28 prac plastycznych i 28 literackich 
oraz wyróżniła 21 prac plastycznych i 21 
prac literackich, które można było podzi-

wiać na wystawie podczas spotkania.
Kryteriami oceny były: zawartość me-

rytoryczna pracy, forma wykonania, este-
tyka i staranność wykonania, bogactwo 
wykorzystanych źródeł informacji, wkład 
własny oraz oryginalność. Komisja kon-
kursowa wyraziła uznanie dla uczestników 
konkursu za ogromne zaangażowanie 
przy przygotowywaniu prac. Pochwali-
ła dużą pomysłowość uczniów i obfitość 
prezentowanego materiału. Laureatom 
konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy  
i nagrody.

Organizatorzy Wiosennych Zma-
gań Artystycznych serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom konkursu i ich 
opiekunom za zaangażowanie i trud włożo-
ny w przygotowanie niezwykle ciekawych 
i bogatych artystycznie prac; Panu Burmi-
strzowi za objęcie tej imprezy życzliwym 
patronatem i wsparcie finansowe oraz nie-
zawodnym sponsorom: Państwu Beacie  
i Tomaszowi Koprom, Panu Bogdanowi 
Pustkowskiemu z firmy Crunchips oraz 
Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Trze-
busce za pomoc w zorganizowaniu uro-
czystości finałowej.

Mamy nadzieję, że organizując ten 
konkurs, przypomnieliśmy uczniom po-
stać Świętego Brata Alberta – artysty 
malarza, powstańca styczniowego i mi-
łosiernego opiekuna najuboższych. Jego 
życie może być wzorem człowieczeń-
stwa, w którym najważniejsze jest „wię-
cej być, niż mieć”.

Marta Janiec
Małgorzata Krupa
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W pierwszym dniu Pucharu Sokoła, 
podczas którego rywalizowało ze sobą 
12 drużyn z kategorii Żaka (rocznik 
2009, 2010 i młodsi). Po blisko 6 godzi-
nach zmagań zwyciężyła pierwsza dru-
żyna GKS Aramix Niebylec, która w fi-
nale pokonała Klub Sportowy Zakopane. 
Na ostatnim miejscu podium znalazł się 
LKS Błękit Żołynia, który po serii rzutów 
karnych wygrał z Sokołem A. Pełna lista 
wyników i relacja z turnieju wkrótce na 
stronie TGS - www.tgsokol.com

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, 
rodzicom, sędziom i trenerom za udział 
w naszym turnieju. Miejmy nadzieję, że 
do zobaczenia za rok!

PUCHAR SOKOŁA 2017
Sokołów Małopolski , 12-13.08.2017

Drugiego dnia, w czasie niedziel-
nych zmagań Orlików najlepsza okazała 
się Akademia Piłkarska Sanok z rocznika 
2007, która w finale pokonała ASY LUKS 
Skrzyszów - Żaki/Orliki. Na ostatnim 
miejscu podium uplasował się Soccer 
Ropczyce, który wyprzedził TG Sokół A. 
Ciekawostką może być fakt, że trenerem 
drugiej z sanockich drużyn - tej z rocz-
nika 2008 jest Mariusz Sumara, w prze-
szłości gracz naszego klubu.

Dziękujemy wszystkim za udział! Po-
dziękowania kierujemy w stronę burmi-
strza Sokołowa - Andrzeja Ożoga, który 
objął Puchar Sokoła swoim patronatem, 
radnemu powiatu rzeszowskiego - Stani-

sławowi Kuli za ufundowanie drobnego 
poczęstunku, a także naszym gościom 
- posłowi Wojciechowi Buczakowi i rad-
nemu Ryszardowi Krasce. I oczywiście 
sponsorom, którzy także wspierali or-
ganizację weekendowych zmagań Ża-
ków i Orlików - firmom STYROBUD BTK 
Radomscy Spj, Kartony24, Zakładowi 
Mięsnemu Małopolska, Connect Sp. z 
o.o., Multiserwis, Multipack oraz Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp. i Zakładowi Komu-
nalnemu w Sokołowie. Do zobaczenia w 
kolejnej edycji Pucharu Sokoła!

Klasyfikacja końcowa: 
1. Aramix Niebylec A 
2. KS Zakopane 
3. Błękit Żołynia 
4. TG Sokół Sokołów Małopolski A 

5. TG Sokół Sokołów Małopolski B 
5. Stobierna-Krzywe A 
7. Jedność Niechobrz 
7. Stobierna-Krzywe B 

9. Ikar Głogów Małopolski 
10. Aramix Niebylec B 
11. TG Sokół Sokołów Małopolski D 
12. TG Sokół Sokołów Małopolski C

Danuta Kozubal-Burek
„Jesień”
Idzie jesień, każdy szuka
kawał drewna i patyka.
W zimie gdy się siedzi w domu,
by nie zmarzły nogi komu.

Każdy siedzi zadumany
i spogląda w telewizyjne ekrany.
Jeden ogląda nowele
drugi komedie i wesele.

Są i zwolennicy sportu
biją brawo w takt rekordu.
Gdy Polacy wygrywają
Brawo! Brawo! Wyśpiewają.

Ale nikt ich nie usłyszy,
bo już wszyscy zasypiają w ciszy.
Jutro, gdy nastanie dzień
każdy chodzi niby cień.
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Zespół redakcyjny 
Kuriera Sokołowskiego

R E K L A M A

W analizowanym czasie policjanci KP 
Sokołów Młp. wykonywali czynności służ-
bowe na miejscu przy 37 kolizjach drogo-
wych, z których najwięcej miało miejsce  
w Sokołowie Młp. (16 kolizji), w Nienadów-
ce (7 kolizji), w Górnie (5 kolizji), w Wól-
ce Niedźwiedzkiej (3 kolizje), w Trzebosi  
(3 kolizje), w Wólce Sokołowskiej (2 kolizje) 
i w Markowiźnie (1 kolizja).

 Komendant  
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

nadkom. mgr Paweł Suski

KRONIKA 
POLICYJNA

dot. zdarzeń zaistniałych w miesiącach  
od 26 lipca do 15 października 2017 r.

Przestępstwa:
W tym okresie Komisariat Policji w So-

kołowie Młp. zanotował 38 przestępstw 
popełnionych na terenie działania tutejszej 
jednostki. Były to przestępstwa przede 
wszystkim z kategorii przestępstw prze-
ciwko mieniu, tj. kradzieże (2 przypadki), 
kradzieże z włamaniem (4 przypadki), kra-
dzież pieniędzy (1 przypadek), oszustwo  
(4 przypadki), włamanie na konto interne-
towe (1 przypadek), przywłaszczenie mie-
nia (1 przypadek), fizyczne i psychiczne 
znęcanie się nad rodziną (4 przypadki), 
uchylanie się od obowiązku alimentacyj-
nego (3 przypadki), uszkodzenie mienia  
(2 przypadki), krótkotrwale użycie pojazdu 
(1 przypadek), usunięcie znaków granicz-
nych (1 przypadek), pobicie (1 przypadek), 
groźby karalne (3 przypadki), uszkodzenie 
ciała (3 przypadki), naruszenie miru domo-
wego (1 przypadek), kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości (5 przypad-
ków) oraz wypadek drogowy (1 przypadek)

Zdarzenia drogowe:
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Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp.
OFERUJEMY:

• kredyty dla każdego na korzystnych warunkach
• rachunek ROR (emeryci i renciści bez opłat)
• bogata oferta bankowości elektronicznej
• wysoko oprocentowane lokaty terminowe
• rachunki bieżące dla przedsiębiorców i rolników
• przekazy zagraniczne
• bezprowizyjne wypłaty z bankomatów

POLSKI BANK
POLSKI KLIENT

POLSKI KAPITAŁ
POLSKI ZYSK

Rok założenia 1905

ul. Rynek 4
36-050 Sokołów Młp.
tel. 17 7729013, 17 8642747
tel./fax 17 7729207
e-mail: bank@bssokolow.pl
www.bssokolow.pl
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FOTOREPORTAŻ



Autumn BACKGROUND

Nasi w Sanoku,czyli wspólna wycieczka krajoznawcza  
dla członków klubów zainteresowań MGOKSiR
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X Wojewódzki Turniej Szachowy „Szukamy Talentów” 
oraz XVI Międzypowiatowy Turniej Szachowy pod 
Patronatem Starosty Rzeszowskiego, 1.10.2017 r.


