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Zdrowych, pogodnych, spokojnych
i prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku
wszystkim Czytelnikom

życzy Redakcja



Szczególne Narodowe Święto Niepodległości
Tak Sokołów świętował 100-lecie odzyskania niepodległości, 11.11.2018 r.

Fot. J. Kotula, S. Bełz
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W ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia,
pragnę złożyć mieszkańcom Sokołowa

Małopolskiego i okolic najserdeczniejsze
życzenia, zdrowych i pogodnych Świąt
spędzonych w rodzinnej atmosferze.

W nadchodzącym Nowym Roku życzę zaś
Państwu samych sukcesów oraz wielu powodów

do uśmiechu.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia chcielibyśmy złożyć życzenia tego,

co dobre i piękne łask Bożych,
a w trakcie dzielenia się opłatkiem chwili

refleksji nie tylko nad tym, czego życzyć bliskim,
ale również, za co im dziękować.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku

przesyłamy mieszkańcom Gminy Sokołowa
Małopolskiego serdeczne życzenia.

Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.

Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku,
niech się spełnią w Nowym Roku!

Stanisław Ożóg
Poseł do Parlamentu

Europejskiego

Karol Ożóg
Radny Sejmiku
Województwa

Mieczysław Miazga
Poseł na Sejm RP
PodkarpackiegoPoseł na Sejm RP

Maciej Masłowski

Komendant
Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.

podinsp. mgr Paweł Suski
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 11 października 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy w Soko-
łowie Małopolskim.
2. Przedstawienie projektów uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim w dniu 12 października 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Raport o stanie oświaty.
2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Infor-
macja Policji z Sokołowa Małopolskiego – narkotyki, nałogi,
zagrożenia.
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 15 października 2018 r.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie projektów uchwał.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Zapoznanie z pracą rozbudowywanej oczyszczalni ście-
ków i ujęcia wody. Wyjazd na obiekty.

Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
w dniu 17 października 2018 r.

Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji inwestycji na terenie miasta i gmi-
ny.
2. Raport o stanie oświaty.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Nienadów-

ce ozn. nr działki 2381,
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu Osiedla „Zachód I” w Soko-
łowie Małopolskim,

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu Osiedla „Słoneczne III”
w Sokołowie Małopolskim,

- w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego,

- w sprawie zamiany gruntu położonego w Trzebusce ozn.
działką nr 463/39 za działkę nr 463/42,

- w sprawie zamiany gruntu położonego w Trzebusce ozn.
działką nr 463/30 za działkę nr 279/1,

- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
bezprzetargowej działki nr 463/24 położonej w Trzebu-
sce,

- w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Trzebu-
sce, ozn. nr działek: 474/9 i 474/11,

- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bez-
przetargowej ozn. nr działki 2104/13 położonej w Trzebosi,

- w sprawie określenia sposobu konsultowania z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawnych w dotyczących działalności sta-
tutowej tych organizacji,

- w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/396/2017 w spra-

wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokołów małopolski na lata 2018-2024.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

I Sesja Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim kadencji 2018-2023

w dniu 19 listopada 2018 r.

Porządek obrad:
1. Ślubowanie radnych.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczące-
go Rady.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewod-
niczących Rady Miejskiej.
4. Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta.
5. Wybór Przewodniczących Komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na
2018 rok.

UCHWAŁA Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz
§ 9 ust.3 Statutu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim
uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania bezwzględną
większością głosów dokonano wyboru Pana Henryka Józefa
Kraskę na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Jerzy Jedynak

UCHWAŁA Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994/ oraz
§ 9 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
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Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim
uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim, którymi zostali:
1. Radny Kobiernik Mieczysław.
2. Radny Rusin Paweł.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kraska

UCHWAŁA Nr I/3/2018
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia

19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz
§ 25 ust.2 Statutu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim
uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się wybór:
Pana Sławomira Tomasza Ożóg
na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Pana Andrzeja Kuryś
na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Pana Piotra Holdenmajer
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim

Pana Bogdana Sidor
na Przewodniczącego Komisji do Spraw Gospodarczych,
Budżetu, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kraska

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Wyniki głosowania i wyborów burmistrza Sokołowa Małopolskiego

Rada Powiatu Rzeszowskiego – wyniki wyborów
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Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim – wyniki wyborów

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
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Sejmik Województwa Podkarpackiego – wyniki wyborów
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Opracowała Beata Szot

Od 2013 r. o tym, kto będzie odbierał
śmieci w naszej gminie decyduje prze-
targ na zagospodarowanie i odbiór od-
padów komunalnych. Otwarcie ofert od-
bywa się w obecności zainteresowanych
(z reguły firmy, które składają oferty,
uczestniczą w otwarciu ofert). W prze-
targach ogłaszanych przez Gminę So-
kołów Młp. w każdym roku udział brał
Zakład Komunalny Sp. z o.o. Cena za-
oferowana przez spółkę na rok 2018 dla
całości zadania wyniosła 897 234,00 zł.
W przetargu złożona została także oferta
przez DEZAKO Sp. z o.o., która zaofero-
wała cenę 1 274 595,00 zł. Oferta soko-
łowskiej spółki była tańsza o 377 361,00
zł. W „luźnym” tłumaczeniu, gdyby ofer-
ta firmy DEZAKO sp. z o.o. byłaby jedyną
ofertą, każde gospodarstwo domowe za-
płaciłoby rocznie więcej o niemal 100,00
zł (w luźnym tzn. dzieląc tę liczbę na
ogólną liczbę gospodarstw, niezależnie
od 1 osoby czy dwóch i więcej). W prze-
targu na rok 2017, oferta sokołowskiej
spółki była tańsza o 738 313,20 zł. Gdy-

by druga oferta była jedyną, ceny za
śmieci w stosunku rocznym wzrosłyby
o 190,00 zł.

Czy warto mieć spółkę,
która odbiera odpady ze 100%

udziałem Gminy?

Co by się stało gdyby Sokołów nie
miał gminnej spółki? Myślę, że odpo-
wiedź jest prosta i nie wymaga dalszych
wyjaśnień. Gdyby ktoś miał wątpliwości,
zobrazuję przykład z gminy Jeżowe.
Sokołowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w listopadzie br. złożył ofertę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z Jeżowego. Jego oferta wynio-
sła prawie 550,00 tys. zł. Następna ofer-
ta była o prawie 400,00 tys. zł wyższa.
Gmina Jeżowe zakładała cenę prawie
380,00 tys. zł. Gdyby sokołowska spół-
ka nie złożyła swojej oferty, najtańsza
oferta była wyższa od szacownej przez
gminę o niemal 570,00 tys. zł.

Rynek śmieciowy

Tak dziś wygląda rynek związany
z odpadami w Polsce. Skąd tak horren-
dalne różnice? Z pewnością jeśli gminy
nie mają spółek z udziałem gminy, to
przedsiębiorcy z „zewnątrz” nie mają
sentymentów żeby zarabiać na odpa-
dach. Spółki gminne, oczywiście pomi-
jając aspekt, że „muszą na siebie zaro-
bić” tworzone są, a już na pewno po-
winny, z myślą o zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców. Związek Samorządów
Polskich na początku tego roku złożył
do UOKiK zawiadomienie o podejrze-
niu zmowy cenowej na rynku zagospo-
darowania odpadów komunalnych.

Problem z wysokimi opłatami ma
wiele gmin, o ile nie wszystkie. Dla przy-
kładu: w Tarnobrzegu biorąc pod uwa-
gę ceny z przetargu: 5-osobowa rodzi-
na, która do tej pory płaciła za odbiór
odpadów segregowanych 45,00 zł mie-
sięcznie, to teraz może być to nawet
90,00 zł. Rocznie daje to kwotę 1 080,00
zł. Niemal śmieciowy Armagedon miał
miejsce w Rzeszowie, gdzie Zamawia-
jący oszacował, że odbiór śmieci będzie
go kosztował ponad 36 mln, a najniż-
sza i jedyna oferta wyniosła prawie
50 mln. W uzasadnieniu unieważnienia
oferty podano, że Zamawiający nie ma
możliwości zwiększenia kwoty, którą
przeznaczył na sfinansowanie zadania.
Przy różnicy niemal 14 mln trudno się
dziwić. Warto zaznaczyć, że historia zna

System gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Sokołów Młp.
Dlaczego warto segregować odpady? Po pierwsze: chronimy śro-
dowisko, po drugie: wszyscy zapłacimy za to mniej pieniędzy.
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wiele przypadków, kiedy to przy unie-
ważnieniu jednego przetargu, oferta
składana w następnym była jeszcze
wyższa od pierwotnej.

Odpady komunalne w liczbach

Z roku na rok odpadów jest coraz
więcej. Ilości w poszczególnych latach
zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 2 przedstawia ceny jednost-
kowe za jedną tonę odpadów w po-
szczególnych latach.

Z przedstawionej tabeli widać wy-
raźny wzrost cen odpadów w stosunku
do lat poprzednich. Najwyższy wzrost
jest w odpadach wielkogabarytowych
ponad 150% i odpadach segregowa-
nych tj. ponad 100%. Biorąc pod uwagę
szacunki na rok 2019 tj. 825 Mg odpa-
dów segregowanych, zapłacimy za nie
231 660 zł. Gdyby przyjąć ceny z roku
2018 byłoby to 111 375 zł. Różnica to
ponad 120 tys. zł.

Wątpliwy obowiązek
deklarowanej segregacji

odpadów?

Zgodnie z umową podpisaną
z Gminą, pracownicy Zakładu Komunal-
nego sp. z o.o., którzy podczas odbioru
odpadów stwierdzą, że obowiązek se-
gregacji został niedopełniony, robią
zdjęcia zawartości kosza i następnie
taką informację wraz z protokołem do-
starczają do Urzędu. Zdjęcia robione są
w taki sposób, aby nie budziły wątpli-
wości, której nieruchomości zostały zro-
bione tj. najpierw zdjęcie kosza robione
jest na tle nieruchomości, potem drugie
zdjęcie jest po wysypaniu zawartości
kosza. Do Urzędu trafiają zdjęcia kosza
tych właścicieli, którzy nie dopełnili obo-
wiązku segregowania odpadów komu-
nalnych. Wyrywkowo przeprowadzone
są kontrole wśród wszystkich właścicie-
li tj. z każdej miejscowości sprawdza się

po kilka osób aby rzetelniej zobaczyć
jak wygląda segregacja w naszej Gmi-
nie. Po każdym przypadku stwierdzenia,
że odpady nie zostały segregowane,
następuje tzw. rekontrola, tj. pracowni-
cy Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. robią
ponownie zdjęcia.

Proza życia

Pierwszym pytaniem, jakie wszyscy
powinniśmy sobie zadać jest pytanie
o rzetelność segregowania odpadów.
Odpady segregowane są dużo tańsze
niż odpady zmieszane. W 2019 r. różni-
ca na 1 tonie odpadów wynosi 205,20
zł. Gdybyśmy segregowali dokładniej,
jest szansa, że opłata mogłaby być niż-
sza. Dlaczego nie segregujemy mimo
deklarowania, że to robimy? Bo „aku-
rat” w tym miesiącu nie sprawdziliśmy
dokładnie kosza, bo to wszystko wina
babci, która niestety nie rozumie idei
segregowania i wrzuca wszystko do ko-
sza. Pojawia się też wątek wakacji czy
świąt, kiedy z wizytą była rodzina i nie
zdołaliśmy ich upilnować. Część z na

nie segreguję, bo inni nie segregują
i jakoś nam się udaje. Suma summa-
rum, płacimy za to wszyscy. Ci, którzy
nie segregują, płacą jeszcze więcej, bo
im naliczane są opłaty za odpady zmie-
szane.

Co zrobić? W dniu wywozu odpadów,
zajrzeć do kosza i zobaczyć, co jest
w środku. Nikt nie będzie robił awantury
o jedną puszkę wrzuconą do kosza, ale
gdyby zrobił tak każdy z nas, wtedy ilość
takich puszek wzrosłaby do prawie
3 900. Zasady segregowania, są na-
prawdę proste choć są też odpady tzw.
kłopotliwe i zastanawiamy się, gdzie je
wrzucić, ale naruszenie obowiązku se-
gregowania dotyczy przede wszystkich
przypadków, które ponad wszelką wąt-
pliwość nie powinny się znaleźć w ko-
szu. Przyznam, że zastanawia mnie, jak
to możliwe, że znamy skomplikowane
programy komputerowe, potrafimy za-
rządzać firmami a nadal nie wiemy, że
papier powinien znaleźć się w worku na
papier, a nie w koszu na odpady zmie-
szane...

Monika Śliż

* (z szacunkiem IV kwartału 2018 r.)

Tabela 1. Ilości odpadów w poszczególnych latach.

Tabela 2. Ceny jednostkowe za 1 tonę odpadów w poszczególnych latach.

Przykład z Gminy Sokołów Małopolski rażącego naruszenia obowiązku segregowania odpa-
dów komunalnych.
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Koncert patriotyczny
Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwały cały rok. Każda szkoła
z terenu naszej gminy i wszelkie instytucje zajmujące się szeroko pojętą kulturą włączyły się we
wspólne upamiętnienie tego wydarzenia. Dzień 11 listopada był swoistym ukoronowaniem tych
wszystkich przedsięwzięć.

Czcigodni księża, panie,
panowie, droga młodzieży

Obchodzimy dziś, święto 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Po długich latach niewoli, nasz kraj
odzyskał wolność.

Józef Piłsudski 10 listopada 1918 r.,
uwolniony przez Niemców z twierdzy
magdeburskiej wrócił do Warszawy.
Jego powrót, wywołał entuzjastyczne
demonstracje oraz wyzwolił wolę pozby-
cia się z miasta 30 – tysięcznego garni-
zonu niemieckiego. Dwa dni trwało roz-
brajanie Niemców, w czym szczególną
rolę odegrała młodzież Warszawy, sku-
piona w szeregach Polskiej Organizacji
Wojskowej.

11 listopada, wieczorem Rada Re-
gencyjna, przekazała Józefowi Piłsud-
skiemu władzę wojskową, trzy dni póź-
niej, Regenci zrzekli się na jego rzecz
całej władzy cywilnej. Tego samego
dnia Józef Piłsudski, przywódca odra-
dzającej się Polski, wydał swój pierw-
szy urzędowy akt: „Wyszedłszy z nie-
mieckiej niewoli, zastałem wyzwalającą
się Polskę w najbardziej chaotycznych
stosunkach wewnętrznych i zewnętrz-
nych, wobec zadań niezmiernie trud-
nych, w których lud polski sam musi
wykazać swoją zdolność organiza-
cyjną”. Piłsudski wysłał, datowaną na
11 listopada, depeszę do USA, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec
informującą o powstaniu niepodległe-
go państwa polskiego.

Tak właśnie jesienią 1918 roku Pol-
ska wybuchła.

Jędrzej Moraczewski, świadek tam-
tych wydarzeń, pisał: „Niepodobna od-
dać tego upojenia, tego szału radości,
jaki ludność polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony
(...) Wolność! Niepodległość! Zjedno-
czenie! Własne państwo (...) Cztery po-
kolenia nadaremno na tę chwilę czeka-
ły, piąte doczekało”.

Polska „wybuchła” 11 listopada, ale
były to dopiero początki niepodległego
państwa. Wtedy, w zasięgu władzy pol-
skiej znajdowały się ziemie byłego Kró-
lestwa Polskiego i Galicji – a i to nie
wszystkie. Powstające państwo polskie
nie było jeszcze w pełni zjednoczone, nie
miało ustalonych granic, obejmowało
obszar około 140 tys. km˛, na których
mieszkało około 14,5 mln ludności. Od-
zyskanie niepodległości przez Polskę po
latach zaborów stanowi jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach państwa
polskiego. Położenie Polski, posiadany
potencjał ekonomiczny oraz zasoby de-
mograficzne czyniły nasz kraj ważnym
partnerem w gronie państw europejskich.

11 listopada obchodzony był
w II Rzeczpospolitej jako Święto Naro-
dowe mające ogromne znaczenie dla mi-
lionów Polaków. Był wyrazem szacunku
dla minionych pokoleń walczących
o wolną Ojczyznę oraz nadziei przyszłych
– myślących o jej rozwoju oraz potędze.

Święto Niepodległości przetrwało
w tradycji oraz świadomości narodu pol-

skiego jako niezwykle doniosły akt hi-
storyczny.

Szanowni państwo święto 11 listo-
pada jest dla Polaków świętem bardzo
radosnym, jest świętem dumy narodo-
wej, to jedno z świąt – symboli Polski.
Polakom udało się zrobić coś ważnego,
wybić się na niepodległość. Należy do-
ceniać, że jesteśmy wolni, że możemy
stanowić sami o sobie, w swoim niepod-
ległym kraju.

Dzień 11 listopada skłania do głę-
bokiej refleksji nad losami naszej Ojczy-
zny, ale także nad obecną sytuacją i nad
tym jak pielęgnujemy tę wolność, o którą
wywalczyli wielcy bohaterowie poświę-
cając swoje życie. Aktualnymi do dziś,
są słowa Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, który powiedział: „Polacy chcą nie-
podległości, lecz pragnęliby, aby ta nie-
podległość kosztowała dwa grosze
i dwie krople krwi. A niepodległość jest
dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo
kosztownym”.

Szanowni Państwo.

Ważnym jest, że świętujemy 100 lat
niepodległości razem, tu w Sokołowie.
Ważnym jest, że upamiętniamy naszych
bohaterów: Józefa Piłsudskiego, Roma-
na Dmowskiego, Ignacego Daszyńskie-
go, Wincentego Witosa, Ignacego Pade-
rewskiego, Wojciecha Korfantego i Soko-
łowian, którzy walczyli o niepodległość.
Dzięki temu, czujemy się częścią dużego,
dumnego narodu, częścią Polski.

Nie mogło zatem tego dnia zabrak-
nąć wydarzenia, które wpisało się już
na stałe w kalendarz imprez kulturalnych
naszego miasta – koncertu pieśni żoł-
nierskich i patriotycznych. O godzinie
16:40, po uroczystości odsłonięcia obe-
lisku upamiętniającego tych, którzy zgi-
nęli w walce o niepodległą ojczyznę roz-
począł się jubileuszowy koncert. Sala
widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji wypełniła
się po brzegi mieszkańcami naszej gmi-
ny i miasta. Spotkanie z muzyką patrio-

tyczną rozpoczęło się od przemówienia
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Ma-
łopolski Andrzeja Ożoga. Przypomniał
on kontekst historyczny, a także nawią-
zał do czasów współczesnych, ponie-
waż i dzisiaj patriotyzm, już w innej for-
mie, jest nadal niezbędnym elementem
życia społecznego.

Jako pierwsze zaprezentowały się
dzieci przedszkolne z Ochronki Ducha
Świętego Sióstr Służebniczek NMP, przy-
gotowane przez s. Barbarę i s. Urszulę.
Zanim jednak zaśpiewały, zadeklamo-

wały piękne wiersze i zdały celująco
egzamin z „Katechizmu polskiego dziec-
ka”. Dopiero po tej pięknej deklaracji
patriotyzmu dziecięcego zaprezentowa-
ły licznie zgromadzonej widowni dwa
utwory: „Płynie Wisła płynie” oraz „Ra-
duje się serce”. Występ, co nie dziwi,
zważywszy na talent młodych artystów,
zaangażowanie oraz piękne stroje, spo-
tkał się z entuzjastycznym przyjęciem.

Po dzieciach przedszkolnych przy-
szła kolej na występy dorosłych. Jak co
roku na scenie zaprezentował się Chór

Przemówienie burmistrza Andrzeja O¿oga
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Parafialny, Chór Młodzieżowy z Soko-
łowa oraz zespół instrumentalny w skła-
dzie: Piotr Ogorzelec (skrzypce), Alicja
Ożóg (flet poprzeczny), Elżbieta Falan-
dys (flet poprzeczny), Norbert Prucnal
(obój), Krzysztof Surdyka (trąbka), Grze-
gorz Kycia (puzon), Przemysław Pruc-
nal (akordeon), Bartłomiej Tarnawski
(instrumenty klawiszowe), Maciej Stec
(gitara basowa), Jakub Stec
(perkusja). Jako solistki wystą-
piły: Sylwia Piotrowska, Karoli-
na Bandura i Natalia Partyka.
Organizatorem koncertu, ale
jednocześnie solistą i muzy-
kiem, jest jak każdego roku Se-
bastian Lesiczka.

Na scenie pojawili się rów-
nież nasi goście – zespół Tan-
goStan Quintet z Katowic wraz
z solistami: Beatą Kraską z Trze-
bosi (sopran) oraz Łukaszem
Kostką (baryton).

Po krótkim wprowadzeniu
w tematykę koncertu przez Mał-
gorzatę Jeruzal i Sławomira
Ożoga rozpoczęła się kolejna
część koncertu, który był swo-
istą podróżą przez historię mu-
zyki i historię polski zarazem,
bowiem występ podzielony był
na kilka części. Najpierw można było
usłyszeć pieśni z okresu walki o niepod-
legły byt w wykonaniu artystów z Kato-
wic. Na część drugą składały się szla-
giery z dwudziestolecia międzywojen-
nego. Zabrzmiały na scenie takie utwo-
ry jak „Miłość ci wszystko wybaczy” czy
„Ostatnia niedziela”. Trzecia część kon-
certu to pieśni powstałe w trakcie trwa-
nia II wojny światowej lub też takie, któ-
re powstały znacznie później, jednak te-
matycznie dotyczą tego właśnie tragicz-
nego okresu. Połączone sokołowskie
chóry zaśpiewały pieśń partyzancką
„Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, a tak-
że nieco wcześniejszą „Łączko, łączko”,

zaś TangoStan Quintet zaprezentował
popularne „Maki na Monte Cassino”.
Sebastian Lesiczka wykonał niezwykle
poruszającą pieśń autorstwa Lecha Ma-
kowieckiego pt. „Katyń 1940. Ostatni list”.
Kolejna tura utworów, wykonana przez
artystów z Katowic z towarzyszeniem
chórów, była tematycznie związana z Po-
wstaniem Warszawskim. Wybrzmiały

zatem najbardziej znane powstańcze
pieśni „Warszawskie dzieci” oraz „Pała-
cyk Michla”. Dramat warszawskiego
getta i całej stolicy oddała pieśń „War-
szawo ma”. Ostatnimi utworami były te,
które powstały w okresie powojennym,
tematycznie zaś związane były z szero-
ko pojętym tematem wolności. Seba-
stian Lesiczka zaśpiewał pieśń Marka
Grechuty pt. „Wolność”, następnie Be-
ata Kraska zaprezentowała nieśmiertel-
ny utwór Jacka Kaczmarskiego pt.
„Mury”. W niezwykle sentymentalny na-
strój wprowadziły widzów panie Karoli-
na Bandura oraz Natalia Partyka, które
wraz z towarzyszeniem chóru i zespołu

instrumentalnego wykonały pieśń Jana
Pietrzaka pt. „Taki kraj”. Sylwia Piotrow-
ska natomiast brawurowo zaśpiewała
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden
głos”.

Nie mogło zabraknąć jednak jesz-
cze jednej, najważniejszej dla każdego
Polaka, pieśni – „Mazurka Dąbrowskie-
go”. Odśpiewany w podniosłej atmosfe-

rze hymn zakończył uroczysty
koncert z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Szczególnie cieszy fakt, że
koncert spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem mieszkańców
gminy i miasta Sokołów Małopol-
ski. Powodem do zadowolenia
jest także obecność tak wielu
przedstawicieli władz kościel-
nych oraz świeckich, bowiem ta
kulturalna i patriotyczna uroczy-
stość została uświetniona obec-
nością: proboszcza Jana Prucna-
la – kustosza Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Świata – Opie-
kunki Ludzkich Dróg, księdza Jó-
zefa Fili proboszcza parafii pw.
Opatrzności Bożej w Trzebosi,
przedstawiciela Sejmu RP – po-
sła Zdzisława Gawlika, przedsta-

wicieli władz samorządowych – Burmi-
strza Gminy i Miasta Sokołów Małopol-
ski Andrzeja Ożoga, zastępcy burmi-
strza Grzegorza Kwietnia, radnych po-
wiatu rzeszowskiego Stanisława Kuli
oraz Tadeusza Chmiela, a także wice-
prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Bogusława Kidy.

Organizatorzy koncertu, ciesząc się
z tak dużej liczby widzów, mają równo-
cześnie nadzieję, że za rok spotkają się
w tak samo licznym gronie, aby pieśnią
celebrować kolejną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Sławomir Ożóg

Globalny koszt organizacji Koncert Patriotycznego w Sokołowie Młp. pokryty przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji wynosił 12 tys. złotych, z czego 4100 złotych było dofinansowany w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
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W ramach ogólnokrajowych obchodów 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
państwo Polskie, Miejsko Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopol-
skim realizował projekt „Niepodległa”, którego
strategicznym celem było włączenie wszystkich
mieszkańców Gminy i Miasta w świętowanie tak
szczególnej rocznicy.

Na pełne obchody świętowania roku „100-
lecia Niepodległości” złożyły się zrealizowane
elementy:
1. Publikacja Albumu Historycznego „Sokoło-

wianie w walce o wolną Niepodległą Pol-
skę”,

2. Konkurs i wydanie kartki pocztowej „Soko-
łów Niepodległy”,

3. Młodzieżowy Konkurs Recytatorski „Kiedy
Trzeba”,

4. Koncert Patriotyczny w dniu 11.11.2018 r.
We wszystkich działaniach – warsztaty hi-

storyczne, prelekcje, konkurs recytatorski, kon-
cert patriotyczny głównym założeniem była po-
pularyzacja wiedzy o udziale Sokołowian
w walkach w latach 1914-1921 poprzez przed-
stawienie takich sylwetek ppor. Jakub Darocha
– organizator sokołowskiego oddziału strzelec-
kiego, do którego należeli pochodzący z Soko-
łowa płk. Władysław Dec, ppłk. Władysław Cie-
pielowski, ppłk. Karol Hodała, por. Ignacy Dec,
Franciszek Piękoś, Władysław Rzeszutek, Mar-
cin Pasierb, Jan Pudełek.

Dzięki działaniom dla różnych grup wieko-
wych pragnęliśmy zwiększyć świadomość na
temat osób i wydarzeń związanych z odzyska-
niem i odbudową państwowości ze szczegól-
nym naciskiem roli Sokołowskiego oddziału le-
gionistów i wszystkich zaangażowanych w pro-
ces odbudowy naszego Państwa na płaszczyź-
nie lokalnej.
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Gdy przenoszę się pamięcią wstecz
do epoki Gomółki i Gierka, próbuję przy-
pomnieć sobie wygląd okolicznych wio-
sek i porównać ich oblicze do ówczesne-
go wyglądu Górna, to mogę stwierdzić, że
na wielu płaszczyznach były one do sie-
bie podobne. We wszystkich wioskach nie
było dróg asfaltowych, nie było nigdzie
wodociągów, kanalizacji, telefony tylko
w urzędach, w szkole, w straży czy u ko-
mendanta jednostki i ewentualnie u soł-
tysa. Natomiast gdy porównujemy nieco
późniejszy okres z końca lat 80. XX w., to
w wyglądzie wiosek zarysowywały się wi-
doczne różnice. Jedne były bogatsze,
bardziej towarowe, takie jak: Nienadów-
ka, Trzeboś, Trzebuska, ponieważ posia-
dały ziemie rolnicze w lepszej klasie. Dru-
gie, jak np. Górno, Markowizna, Wólka So-
kołowska, posiadały ziemie słabszej kla-
sy i były biedniejsze. W bogatszych wio-
skach hodowano większe ilości zwierząt
gospodarskich, uprawiano więcej zbóż
i roślin okopowych, uprawiano tam znacz-
ne ilości truskawek, które przynosiły do-
datkowe dochody. Wioski takie jak Niena-
dówka, Trzebuska i Trzeboś były bogat-
sze od Górna, i były w tym okresie miej-
scowościami wyróżniającymi się zamoż-
nością i gospodarnością. Było tam wię-
cej murowanych domów oraz budynków
gospodarczych. Rolnicy dysponowali
lepszym i nowocześniejszym sprzętem
rolniczym. Nawet Wólka Niedźwiedzka
gospodarczo lepiej stała niż Górno, gdyż
była rolniczo bardziej towarowa.

Zamożność i gospodarność ludzi
z Nienadówki oprócz lepszych ziem wy-
nikała też z wrodzonej pracowitości i zdro-
wej rywalizacji gospodarzy pomiędzy
sobą. Tam jeden przez drugiego chciał
mieć, nie tyle więcej, co broń Boże nie
chciał mieć mniej lub gorzej od drugie-
go. Jak jeden wstawał do pracy na roli
o piątej rano, to drugi chciał być lepszy
i starał się wstawać wcześniej, albo za-
świecił światło w domu, żeby wyglądało,
że też już wstał.

Opowiadał mi o blisko 20 lat starszy
ode mnie mój znajomy, który pracował
jako malarz pokojowy, że przyjął zamó-
wienie na pomalowanie domu w Niena-

dówce. Ze swojej wioski oddalonej 10
km i położonej z drugiej strony Sokoło-
wa wybrał się o piątej rano, gdyż prosili
go, żeby nie zaspał. Mówił, że jak prze-
jeżdżał przez swoją wioskę, wszyscy
jeszcze spali, tylko w jednym gospodar-
stwie widział kobietę, jak karmiła kury tzn.
sypała ziarno. Zajechał raniutko samo-
chodem do Nienadówki, a tam widzi na
drodze ruch, pełno ciągników, koni, krów,
jak u nich we wiosce w południe. Zdzi-
wiony zajeżdża do umówionego domu,
a tu gospodyni go wita słowami „myśla-
łam, że już pan nie przyjedzie”. Patrzy
przez płot na sąsiednie podwórko, a tam
siedzi na progu gospodarz i zajada
barszcz z gotowanymi ziemniakami. Cała
wieś na nogach. Prawie z wszystkich
kominów w domach widać unoszące się
dymy. Pracowitość i gospodarność miesz-
kańców była główną podstawową przy-
czyną zamożności wioski. We wioskach,
szczególnie w Nienadówce oraz Trzebo-
si, Trzebusce i Wólce Niedźwiedzkiej
sadzono dużo truskawek i sprzedawano
je w punktach skupu. Wielu rolników
z Nienadówki najmowało do pomocy przy
zbiorach truskawek. Jeździła tam też na
zarobek chętna do pracy młodzież z Gór-
na. Ja osobiście nie jeździłem i nie wiem,
jakie to były zarobki, ale komu się chcia-
ło pracować, to nie narzekał. Płacono
akordowo od zebranego koszyka. Na
zbiory truskawek zamożniejsi gospoda-
rze ubijali świnię i mieli swoje zaopatrze-
nie na posiłki dla siebie i ludzi najętych
do zbioru truskawek. Nie było wówczas
takiego zaopatrzenia w żywność jak dziś.
Wtedy nawet ten „najmita” nie miałby co
i gdzie kupić sobie coś do zjedzenia. Dziś
młodzi mogą w to nie uwierzyć, ale starsi
kiwną głową, że tak było.

* * *
Natomiast od początku lat 90. XX w.,

po transformacji ustrojowej w tych miej-
scowościach, w których zaczęła się oży-
wiać inicjatywa mieszkańców, polegają-
ca na tworzeniu nowych zakładów pro-
dukcyjnych, powoli niwelowała się róż-
nica w wyglądzie pomiędzy poszczegól-
nymi miejscowościami. Na początku
zmian ustrojowych we wszystkich miej-

scowościach jak grzyby po deszczu po-
wstawały prywatne sklepy, które nie two-
rzyły produkcji, ponieważ sklepy ofero-
wały towar, który był sprowadzany z ze-
wnątrz. Oznaczało to, że pieniądz nie był
ściągany do wioski, tylko wyprowadzany
na zewnątrz. Sklepy musiały sprowadzać
towar kupując go na zewnątrz i w ten
sposób pieniądz wyprowadzano z wio-
ski. Zaś te miejscowości, w których po-
wstawały nawet niewielkie zakłady pro-
dukcyjne, miały większe szanse rozwo-
ju, z tego powodu, że towar lub usługę
sprzedawano na zewnątrz i pieniądz zo-
stawał we wiosce. Wzorem takiej miej-
scowości jest Górno. Mogę to potwier-
dzić na swoim przykładzie. Ja już w la-
tach siedemdziesiątych od dwudzieste-
go roku życia prowadziłem niewielki za-
kład betoniarski. Była to mała manufak-
tura, gdzie głównym składnikiem produk-
cji był żwir i cement, który musiał być przy-
transportowany do mnie na miejsce. Po-
zostałą część produkcji wykonywana
była ręcznie. Rąk do pracy nie brakowa-
ło, a produkcja nie była duża. Kontrola
z Zakładu Energetycznego, która niespo-
dziewanie mnie nawiedziła, stanęła
przed dylematem, co ze mną zrobić, gdyż
spodziewali się nie wiem jakich dużych
odbiorników prądu w mojej małe firmie.
Stawki na prąd przemysłowy były wyższe
o około 20 procent od prądu normalne-
go. Po dokonaniu kontroli stwierdzili, że
jedynym odbiornikiem „przemysłowej
energii” jest silnik do betoniarki „grusz-
ki” 150 litrowej o mocy 1,5 KW pracują-
cej średnio dziennie nie dłużej jak jedną
godzinę. Kontrolerzy czuli się tak, jakby
zastawili łapkę na słonia, a wpadła do
łapki mała mysz. Wypili kawę, doradzili,
że najlepiej by było, żebym założył drugi
licznik na przemysłową energię elek-
tryczną, i wtedy jak przyjdzie donos, to
oni nie będą musieli przyjeżdżać i wsty-
dzić się. Już wtedy komuś przeszkadza-
ło, że istniała prywatna inicjatywa.

Drugim prywatnym przedsiębiorcą
był mój sąsiad, obecny Poseł RP i pre-
zes Zakładu Mięsnego Smak Górno Mie-
czysław Miazga. On w późniejszym nie-
co czasie rozpoczął prywatną działal-

Kazimierz Smolak Ró¿nice w wygl¹dach wiosek

po transformacji ustrojowej

W tym artykule chciałem przedstawić fragment mojego opracowania, który zamierzam zamieścić
w kolejnym, czwartym już, tomie „Dziejów Górna”. Chcę też zachęcić czytelników do zaprezento-
wania na łamach Kuriera Sokołowskiego podobnych spostrzeżeń na otaczającą nas rzeczywistość,
jak i upływający czas, i zmiany, które następują wokół nas. Poruszany temat niech będzie przypo-
mnieniem dla Czytelników, powiedzmy w wieku 40 plus, oraz przedstawieniem ówczesnych realiów
dla młodszych Czytelników.
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ność jak ja, ale za to jego produkcja po-
chłaniała już więcej energii elektrycznej.
Pożeraczem energii był silnik 7.5 KW, któ-
ry pracował przy napędzie maszyny do
strugania wiór drzewnych do produkcji
supremy. Maszyna zrobiona przez me-
chanika samouka dobrze pracowała, ale
koło zamachowe widocznie było za lek-
kie, bo przy struganiu szarpało silnikiem
i powodowało w okolicznych domach
mruganie światła, więc wieczorem nie
mogła być uruchomiana. Największym
we wsi odbiorcą prądu był zapewne
w tym czasie warsztat śp. E. P. (jako fa-
chowiec był dobrym kowalem), ponieważ
oprócz prac kowalskich, ślusarskich,
spawalniczych urządził tzw. „gater”, czy-
li trak jednopiłowy. Ruch tam bywał duży,
gdyż zapotrzebowanie na drzewo bu-
dowlane wzrastało, a w najbliższej oko-
licy nie było podobnych usług tartacz-
nych. Bywało, że trak pracował od świtu
do późnych godzin nocnych. Kowal
w owym czasie też miałby pełne ręce ro-
boty, gdyby na pierwszym miejscu stała
praca, a nie szukanie sposobności do
wypicia. W tym miejscu wtrącę autentycz-
ne zajście, jakie miało miejsce na prze-
łomie lat 80. i 90. XX w., kiedy moja ciotka
widząc pijanego kowala zadała moim
dzieciom pytanie: Co to jest za zagadka,
„że młotem nie bije, a chodzi i pije”. Dzieci
bez wątpienia i zastanowienia chóralnie
odpowiedziały – kowal!

Kowalstwem w Górnie trudnił się też
Stanisław Budarz, który w latach pięć-
dziesiątych XX wieku wybudował dom
i kuźnię na placu, gdzie obecnie miesz-
kają Batogowie i Dudzikowie. Kuźnia
stała koło drogi jeszcze ze dwadzieścia
lat. Stanisław Budarz zmarł w latach sie-
demdziesiątych. Następnym czynnym
i dobrym kowalem był w Górnie Stani-
sław Kida mieszkający na początku wio-
ski. Do lat dziewięćdziesiątych prace ko-
walskie kontynuował później jego syn
Kazimierz, który zmarł dość młodo. Za-
kłady kowalskie, stolarskie, krawieckie
jak i inne usługi podupadały, gdyż za-
potrzebowanie na tego typu naprawy
czy produkty zmalało. W sprzedaży po-
kazały się gotowe okna, drzwi i inne rze-

czy, które wcześniej wykonywali miejsco-
wi rzemieślnicy. Małe zakłady rzemieśl-
nicze zostały wyparły z rynku przez wiel-
kie zakłady produkcyjne.

Podobnie stało się z małymi i średni-
mi gospodarstwami rolnymi, które z przy-
czyn ekonomicznych zaprzestały upra-
wy roli. Obronić się jedynie mogą wiel-
kotowarowe gospodarstwa rolne. U nas
w Górnie, gdzie jest zdecydowana prze-
waga ziemi klasy V i VI nad ziemią klasy
IV, wiele ziemi nie jest uprawianej i leży
odłogiem. Na wiosce można policzyć na
palcach gospodarzy, którzy uprawiają
ziemie i prowadzą na większą skalę ho-
dowle zwierząt gospodarskich czy pro-
dukcję zbóż. W latach 80. w Górnie na
około 300 zamieszkałych gospodarstw
przynajmniej 250 posiadało krowy i świ-
nie, choćby w większości na swoje po-
trzeby i własne samozaopatrzenie. Dziś
prowadzeniem gospodarstw trudnią się
nieliczni. Produkcja mleka może i nie
zmniejszyła się, ale spożycie mleka
w domach jest na pewno dużo mniejsze.
Dawniej mleko pozyskiwane było we wła-
snych gospodarstwach i ludzie spożywali
go nieomal codziennie. Nadwyżki sprze-
dawano do punktów skupu mleka. Wcze-
śnie rano wozacy dowożący mleko do
zlewni zabierali wystawione bańki z mle-
kiem. Ze zlewni samochody cysterny do-
woziły mleko do zakładów mleczarskich.
W latach powojennych rolnicy musieli się
tłumaczyć, dlaczego nie dostarczyli wy-
znaczonej ilości do zlewni w ramach
obowiązkowych dostaw. Kiedy z własne-
go gospodarstwa oddawałem mleko do
mleczarni, nie było problemu z jego nad-
produkcją. Zawsze był na niego zbyt.
Wtedy mleko uważane było za najzdrow-
szy napój i nikt nawet nie siał takich teorii
jak dzisiaj, że mleko szkodzi, że starsi
ludzie nie powinni go spożywać. Teraz
z mleka zrobiono produkt spożywczy, któ-
ry nie może być kupowany od producen-
ta, czyli rolnika, jeżeli ten nie ma odebra-
nej obory przez weterynarię, nie ma
w niej wybielonych ścian itp. Po co ludzie
mają pić zdrowe mleko od polskiego rol-
nika, jak można im wmówić i nastraszyć,
że nagle szkodzi mleko zsiadłe, które pito
od wieków. Sterowane przez Unię Euro-
pejską polskie służby weterynaryjne ślepo
wykonują unijne dyrektywy, które niszczą
producentów mleka, stawiając wygórowa-
ne wymagania, które zniechęcają rolni-
ków do produkcji mleka. Dodatkowo usta-
nowiono kwoty mleczne, których rolnik nie
może przekroczyć, gdyż za nadproduk-
cję mleka grozi kara.

Dziś, aby spożywać mleko, trzeba go
kupić w sklepie, a z tym jest różnie. Mle-
ko nie jest tak reklamowane jak inne na-
poje jak np. Coca-Cola czy inne towary,
które najczęściej nie są polskiego pocho-
dzenia. Dawniej nie było lodówek, mle-
ko świeże prosto od krowy trzymano
w naturalnych chłodnych piwnicach. Na
powierzchni mleka po schłodzeniu zbie-

rała się śmietana, którą zbierano i z niej
robiono masło. Mleko na drugi dzień po-
woli się zakwaszało i z niego wyrabiano
sery. Ja do dziś pamiętam świetny smak
zdrowego mleka zsiadłego, które piło się
prosto z garnka. Nikt wówczas nie sły-
szał, aby mleko kwaśne komuś zaszko-
dziło. Polityka wielkich korporacji opiera
się na celowym kłamstwie i zniechęce-
niu konsumentów do tego, co naturalne.
Wmawia się, że mleko kwaśne jest nie-
zdrowe. Obecnie media wmawiają, że
produkty sztucznie uzdatniane są zdrow-
sze, bo posiadają dłuższą trwałość, dla-
tego ludzie kupują na zapas duże ilości
produktów w wielkich marketach. Na ryn-
ku trwa wyścig w oferowaniu produktów
o jak najdłuższym okresie trwałości, nie-
kiedy i kilka miesięcy, co nie zawsze idzie
w parze ze zdrową żywnością. Nasz Za-
kład Mięsny Smak Górno nie produkuje
wyrobów o bardzo długim okresie trwa-
łości. Okresy ważności są takie, ile może
być produkt przechowywany w normal-
nych chłodzonych warunkach. Zależy od
rodzaju produktu, gdzie wyroby garma-
żeryjne nietrwałe należy spożyć w ciągu
tygodnia, do 2-3 tygodni kiełbasy i wę-
dzonki i maksymalnie do miesiąca wyro-
by typu sucha krakowska. Jedynie wyro-
by w słoikach mają ważność jak konser-
wy, gdyż jest to konserwa, z tym, że opa-
kowaniem jest szkło, a nie blacha.

Aby pokazać różnice w wyglądzie
poszczególnych miejscowości, dobrze
byłoby zobaczyć zdjęcia z tego okresu.
A tych jest jak na lekarstwo, nie to co
w dzisiejszych czasach przy rozwiniętej
technice, gdzie zdjęcia robimy na każ-
dym kroku nie nosząc tradycyjnego apa-
ratu fotograficznego, gdyż nieomal każ-
dy ma aparat komórkowy. Dlatego nie
ma problemu z uwiecznieniem wyglądu
fotograficznego obszaru, wioski, miej-
scowości, w których się znajdujemy.
Dawniej, aby zrobić zdjęcie i uwiecznić
wygląd, potrzebny był aparat fotograficz-
ny, a tych było bardzo mało. U nas
w Górnie był fotograf Adamski Włady-
sław, który robił i wywoływał zdjęcia, ale
to był dziwak nad dziwaki. Zdjęcia z ko-
munii dostarczał zainteresowanym po
kilku czy kilkunastu latach. Zdarzało się,
że robił zdjęcia i zapomniał włożyć kli-
szy do aparatu i temu podobne historie.
Spotkać można jedynie zdjęcia z uro-
czystości weselnych czy z okazji komu-
nii. Nie było mody kiedyś na robienie
zdjęć, więc jest ich bardzo mało i to prze-
ważnie fotografowane były osoby, a nie
otoczenie. Sam wiem, jak zbierałem
materiały do I, II i III tomu „Dziejów Gór-
na”, to musiałem złożyć wizyty w wielu
domach, aby uzyskać jakieś interesują-
ce zdjęcia. Zdjęcia w formie tradycyjnej
czy to czarnobiałe czy kolorowe mają tę
przewagę nad zdjęciami przetrzymywa-
nymi na nośnikach elektronicznych, że
są wywołane i można je naturalnie oglą-
dać, a nie tylko w komputerze.

Pani
Bożenie Dąbkowskiej

wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

TATY

składają koleżanki i koledzy
z MGOKSiR w Sokołowie Młp.
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Podziękowania

Składam serdeczne słowa podziękowania wszystkim tym
mieszkańcom Górna, którzy poparli moją kandydaturę, od-
dając w dniu 21 października 2018 roku głos na mnie,
w wyborach do Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Jednocześnie, wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia oraz Nowym Rokiem pragnę złożyć wszystkim
mieszkańcom Gminy i Miasta Sokołów Młp. najserdeczniej-
sze życzenia.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kida

Podziękowania

Składamy serdeczne słowa podziękowania wszystkim
mieszkańcom Sokołowa Małopolskiego, którzy poparli
naszą kandydaturę, oddając w dniu 21 października 2018
roku głos na nas w wyborach do Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Małopolskim. Jednocześnie, wraz ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem pragnie-
my złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Sidor i Paweł Rusin

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi w wybo-
rach samorządowych.

Mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go, uzyskany dzięki Państwa zaufaniu, jest dla mnie
ogromną motywacją do solidnej i skutecznej pracy na rzecz
naszego regionu.

Z poważaniem
Karol Ożóg

Œwietlica w K¹tach Trzebuskich

Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie młodsi i starsi. Młodzież chętnie przychodzi,
żeby się spotkać, porozmawiać, zagrać w tenisa stołowego lub bilarda. Dzieci robią
ciekawe prace plastyczne, świąteczne dekoracje, skaczą na skakankach i grają
w różne gry planszowe.

Dla starszych mamy aerobik, kobiety chętnie przychodzą poćwiczyć i zadbać
o swoją kondycję. Można porozmawiać, pośmiać się i spędzić miło wolny czas.

Serdecznie zapraszam.

Marzena
Wielgosz
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Kó³ko kulturalno-
rekreacyjne

W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
w każdy piątek w godzinach 15.00-
16.30 odbywają się zajęcia kółka kultu-
ralno-rekreacyjnego. Zajęcia prowadzo-
ne są w budynku MGOKSiR przy ul. Rze-
szowskiej (stara szkoła). Pierwsze spo-
tkanie miało charakter integracyjny i roz-
poczęło się od wypełnienia ankiety do-
tyczącej oczekiwań oraz zainteresowań
dzieci i młodzieży. Zajęcia obejmują róż-
ne grupy tematyczne m.in. sportowe,
plastyczne, filmowe, gry zespołowe, za-
jęcia kulinarne, konkursy zręcznościo-
we czy wycieczki rekreacyjne. Głównym
celem jest zorganizowanie dzieciom
czasu wolnego, rozwijanie ich zaintere-
sowań, rozwijanie kultury osobistej, roz-
wój umiejętności interpersonalnych czy
utrwalanie poczucia wspólnoty i solidar-
ności grupowej. Organizowane są dla
dzieci gry i zabawy zręcznościowe oraz
zajęcia w grupie, ruchowe, które cieszą
się największą popularnością gdyż po-
zwalają dzieciom spożytkować energię.
Ponadto dzieci korzystają z możliwości
gry w tenisa stołowego oraz bilarda.

Podczas zajęć dzieci wykonywały
już prace plastyczne „Niepodległość
w oczach dzieci” za których wykonanie
w nagrodę była przyrządzana dla dzieci
wata cukrowa. Dzieci tworzyły również
swoje własne bombki z okazji zbliżają-
cych się Świąt, przy czym wykazały się
dużymi umiejętnościami i wyobraźnią.
Został zorganizowany seans filmowy
z kocami i poduszkami, w trakcie które-
go została zarządzona przerwa dla roz-
ładowania energii i odbyła się wówczas
wojna na poduszki. Dzieci przygotowy-
wały również pyszne gofry z owocami.
Odbyła się także piesza wyprawa na
obiekty Orlika, gdzie zorganizowane
były konkurencje sprawnościowe oraz
różne rodzaje gier zespołowych. Został
zorganizowany również mini Turniej Mi-
kołajkowy dla dzieci ze słodkościami
i napojami. Nie od dzisiaj wiadomo, że
gry ruchowe są najbardziej lubianą
przez dzieci formą zajęć. Mikołajkowy
Turniej to porcja dobrej zabawy w for-

mie sprawnościowych konkurencji i gier.
Był to miło spędzony czas.

Dzieci chętnie uczą się nowych rze-
czy, przy tym się dobrze bawiąc. Dzię-

kuję wszystkim za uczestnictwo. Tym
samym zapraszam do brania udziału
w kolejnych zajęciach.

Barbara Rybak
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Taniec to sposób na ukształtowanie
prawidłowej postawy, na zdobycie dobrej
kondycji oraz sprawności ruchowej i lek-
kości w poruszaniu się. Uczy koordyna-
cji ruchu, gdyż podczas tańczenia w ruch
zaangażowane jest całe ciało, trzeba
poruszać się w odpowiednim rytmie,
w określony sposób, w określonej prze-
strzeni. Konieczność zapamiętania po-
szczególnych układów tanecznych ćwi-
czy koncentrację i pamięć.

Im wcześniej dziecko rozpoczyna
naukę tańca, tym lepiej, ponieważ nie
zdąży ono jeszcze zdobyć złych nawy-
ków takich jak: garbienie się, pochylanie
głowy czy ciężki chód, co przy siedzą-
cym trybie życia np. podczas zajęć
w szkole czy też odrabianiu lekcji w domu
jest nagminne.

Taniec to doskonałe lekarstwo na
nadwagę, a jest to już prawdziwa epide-
mia wśród dzieci.

Z nadprogramowymi kilogramami
zmaga się już ponad 20% uczniów. Dzie-
ci w Polsce należą do najszybciej tyją-
cych w Europie. Godzina tańca to śred-
nio pozbycie się 350-400 kcal.

Taniec przełamuje również opory psy-
chiczne, uczy pokonywać nieśmiałość,
polecany jest szczególnie dzieciom, któ-
re mają różne zahamowania i są zablo-
kowane na kontakty z otoczeniem.

Dzięki pracy zespołowej rozwijają się
społecznie. Zajęcia tego rodzaju pozwa-
lają ujawnić inicjatywę, aktywność i sa-
modzielność.

Taniec w końcu to znakomite reme-
dium na permanentny stres. Pod wpły-
wem tańca można się całkowicie roz-
luźnić i niemal bez udziału świadomo-
ści pozbyć się nagromadzonego napię-
cia, to także terapia dla dzieci nadpo-
budliwych – przyjemny i bezpieczny
sposób pozwala rozładować nadmiar
energii.

Dzieci i młodzież z naszej gminy ak-
tywnie korzystają z dobrodziejstw tańca.

Od października w MGOKSiR przy
ul. Rzeszowskiej odbywają się zajęcia
taneczne. Uczęszcza na nie łącznie po-
nad 100 osób. Od poniedziałku do

czwartku odbywają się zajęcia w czte-
rech grupach wiekowych: 5-6 lat, 7 lat,
8-9 lat, 10 lat i więcej, prowadzi je bar-
dzo doświadczona instruktorka tańca p.
Zofia Słonina. Na zajęciach dzieci uczą
się prawidłowej postawy, poznają pod-
stawowe kroki i różne style taneczne.
W starszych grupach trenuje się układy
choreograficzne, co będzie miało prze-
łożenie na występy sceniczne, o czym
pewno się wkrótce przekonamy.

MGOKSiR nie zapomniał również
o najmłodszych, po ciepło przyjętych
„Gordonkach” przyszła pora na „Pierw-
sze kroki w tańcu”, które prowadzi p. Ma-
rzena Miczałowska z „Akademii Tańca
Miczałowscy”. Dzięki tym zajęciom dzieci
w wieku od 3-5 lat wkraczają w magicz-
ny świat tańca, dowiadują się, na czym
polega rytm i poznają podstawowe kro-
ki taneczne. Zabawy z tańcem i muzyką
są przystosowane do rozwoju psycho-
motorycznego maluchów i pozwalają na
rozwijanie ich umiejętności ruchowych.

Miejmy nadzieję, że zajęcia w na-
szym Domu Kultury przyczynią się do roz-
woju dzieci, a także przyniosą im wiele
radości.

Małgorzata Szot

Taniec uczy, bawi, inspiruje.

Czy warto uczyć dzieci tańczyć? Rosnąca popularność tańca skłania do refleksji na ten temat.
Taniec to „lekarstwo” dla ciała i ducha, jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania
emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. Umożliwia on rege-
nerację sił fizycznych, psychicznych oraz podniesienie sprawności ruchowej.
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Andrzejki
w Klubie Seniora
29 listopada o zmroku w Klubie Se-

niora rozpoczęła się andrzejkowa im-
preza przy muzyce granej i śpiewanej
na żywo przez Panów Witolda Walickie-
go i Wiesława Mareckiego. Biesiada
przy stołach, w tańcu i przy wróżbach
trwała aż do północy. Punktem głównym
programu były wróżby, dzięki którym
dowiedzieliśmy się co nas czeka w nad-
chodzącym przyszłym 2019 roku. Każ-
dy z ciekawością, choć z „przymruże-
niem oka”, chciał poznać co go czeka
w najbliższej przyszłości. Czas między
wróżbami wypełniony był wspólnymi
tańcami oraz śpiewaniem.

Grupę Seniorów odwiedził przy tej
jakże wesołej okoliczności Radny Rady
Miejskiej w Sokołowie Młp. Paweł Kida,
który nie ukrywał zadowolenia z tak jak-
że zorganizowanej i zintegrowanej gru-
py seniorów. Jak sam powiedział to wła-
śnie od nich młodzież powinna się uczyć
jak dobrze się bawić kultywując andrzej-
kowe obyczaje. Czas kilkugodzinnej za-
bawy andrzejkowej upłynął bardzo szyb-
ko. Na pewno będzie mile wspominany
przez wszystkich.

Barbara Rybak
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Miko³ajkowy Turniej
Gier i Zabaw 2018

W sobotę, 8 grudnia 2018 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury
w Górnie odbyły się Mikołajki. Był to Turniej Gier i Zabaw
– integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży. Spotkanie rozpo-
częło się o godzinie 16.00 ogłoszeniem otwarcia imprezy.
Rozpoczęcie zabaw poprzedził wybór drużyn.

Wszyscy już podzieleni na drużyny bawili
się w „Prawda-fałsz”. Zabawa ta wywołała wie-
le radości, ekscytacji, pobudziła wyobraźnie
oraz spostrzegawczość. Rozgrywki między dru-
żynami były bardzo zacięte i wywołały wiele
emocji. Uczestnicy musieli tutaj wykazać się lo-
gicznym myśleniem oraz szybkością. Następ-
nie były przeróżne gry i zabawy m.in. „Krzeseł-
ka”, „Pif-paf”, „Młynek” czy zabawa z miotłą. Ko-
lejnym punktem były gry i zabawy z tenisem sto-
łowym. Na zakończenie były wykonywane przez
uczestników bransoletki. Każdy według własne-
go gustu i upodobań tworzył swoją własną. Osta-
tecznie każdy uczestnik otrzymał od Mikołaja
słodkości tak uwielbiane przez wszystkich.

Nie od dzisiaj wiadomo, że gry ru-
chowe są najbardziej lubianą przez dzie-
ci formą zajęć. Mikołajkowy Turniej to
porcja dobrej zabawy w formie spraw-
nościowych konkurencji i gier. Był to miło
spędzony czas. Chodziło tu o radość ze
wspólnej zabawy, zwłaszcza, że święta
są czasem szczególnym, kiedy wyjątko-
wo bardziej niż zwykle zwracamy uwa-
gę na więzi i radość z przebywania
w towarzystwie bliskich nam osób. My-
ślę, że o to właśnie chodzi w tym czasie,
żeby czuć radość ze wspólnej zabawy
i możliwości przebywania z innymi.

Dla dzieci i młodzieży został przygo-
towany poczęstunek oraz gorąca her-
bata. Wszystkie osoby otrzymały słody-
cze ufundowane przez MGOKSiR w So-
kołowie Małopolskim. Dziękuję Pani
Dyrektor za możliwość organizacji tak
ważnego dla dzieci Święta jakim są Mi-
kołajki. Dzięki temu mogliśmy się cieszyć

ze wspólnej zabawy i obecności innych. Dziękuję wszystkim
za uczestnictwo. Tym samym zapraszam do brania udziału
w kolejnych organizowanych imprezach.

Tak radosny, kolorowy i wręcz magiczny czas jak Mikołajki
to wspaniała okazja do zabawy na sportowo.

Dzielmy się miłością i radością w ten niezwykły czas...
Wesołych Świąt!

Barbara Rybak
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Dzia³ania artystyczne w

Klub Twórców Sztuki
„ART-dekor”

W listopadzie 2018 roku rozpoczęły się regularne spotka-
nia klubowe. W tym roku do Klubu dołączyło kilka nowych
osób. Wśród nich są sympatycy zarówno malarstwa jak i foto-
grafii, a także rękodzieła artystycznego. Wiosną członkami
Klubu zostali dwaj panowie interesujący się fotografią, sami
wykonujący piękne zdjęcia, które mieliśmy okazję niejedno-
krotnie oglądać na różnych wystawach i nie tylko. Są to miesz-
kańcy Sokołowa – Roman Kochański i Bartosz Walicki. W maju
obaj uczestniczyli w Plenerze Malarsko-Fotograficznym zor-
ganizowanym przez MGOKSiR w kolbuszowskim Skansenie
oraz w wystawie poplenerowej. Pan Roman od kilku lat bie-
rze także udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym
„Wspomnienia z Wakacji”, zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia. Pan Bartosz z kolei od lat wspiera działania artystyczne
w MGOKSiR, włączając się w organizację imprez kultural-
nych (konkursów, plenerów, warsztatów), biorąc udział w pra-
cach Jury konkursów malarskich, fotograficznych, rzeźbiar-
skich – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesienią w szeregi Klubu wstąpiły trzy panie. Jedną
z nich jest Małgorzata Wójcik z Nowej Sarzyny, malarka,
pedagog plastyki, animatorka działań artystycznych i kultu-
ralnych, uczestniczka licznych wystaw i plenerów malarskich,
również tych organizowanych w Sokołowie. Z kolei Teresa
Matuła, mieszkanka Sokołowa, której zainteresowania to

malarstwo, fotografia i rękodzieło, w latach szkolnych uczęsz-
czała na zajęcia kółka plastycznego w Ośrodku Kultury. Na-
tomiast Małgorzata Cisek powróciła do Klubu, do którego
należała w pierwszych latach jego działalności. Jej zainte-
resowania to głównie rękodzieło, a przede wszystkim szy-
dełkowanie.

Klub powiększył się nie tylko o nowych członków, ale
także rozszerzył zakres swoich zadań o fotografię i grafikę
warsztatową. Choć kilka dotychczasowych członkiń Klubu
już wcześniej interesowało się fotografią i brało udział
w plenerach i konkursach fotograficznych, jak np. Jolanta
Szczygieł i Alina Szczygieł z Nienadówki, czy Magdalena
Jabłońska z Sokołowa (również tworząca rękodzieło arty-
styczne); także prowadząca Klub instruktorka Henryka Boho.
Zresztą wszystkim malującym osobom nieobca jest fotogra-
fia, gdyż malarstwo i fotografia to pokrewne dziedziny sztu-
ki, bo w obu trzeba umieć „patrzeć i widzieć” – i „pokazać”,
używając różnych środków wyrazu, siebie i otaczający świat.
Grafiką szczególnie interesują się – i tworzą w tej technice –
Jolanta Szczygieł (linoryt i gipsoryt) oraz Anna Cisek z Trze-
bosi, której prace powstają w różnych technikach druku wklę-
słego i wypukłego. Malarstwo, głównie sztalugowe, to do-
mena przede wszystkim Małgorzaty Kwolek i Moniki Kwolek
z Sokołowa, Marii Łuszczki z Sokołowa, Grzegorza Szota
z Turzy, Anny Cisek, Henryki Boho. Szczególne prace ma-
larskie i rysunkowe wykonuje Kasia Kochańska z Sokoło-
wa. Wśród osób zajmujących się tylko rękodziełem są mię-
dzy innymi Danuta Olszowy, Marzena Koryl, Izabela Kurcek
(wszystkie z Sokołowa).

W przyszłym roku przypada 10-lecie istnienia Klubu, któ-
ry w ciągu tych lat zmieniał się, rozszerzał swoją działal-
ność; wstępowali doń nowi członkowie, którzy dzielili się
nawzajem swoimi doświadczenia w dziedzinach plastyki
i rękodzieła.

W programie obchodów 10-lecia planowana jest między
innymi wystawa wszystkich członków Klubu, prezentująca ich
dotychczasowy dorobek twórczy. Zapraszamy więc już dziś
członków Klubu do przygotowywania prac do ekspozycji. Wię-
cej informacji na ten temat na spotkaniach klubowych.

Jesienny plener w Bieszczadach
i wystawa „WETLINA 2018”
W dniach 6-7 października pięć członkiń sokołowskie-

go Klubu Twórców Sztuki brało udział w Plenerze Malar-
sko-Fotograficznym „WETLINA 2018”. Były to panie: Mał-
gorzata Kwolek, Henryka Boho, Wiesława Pałka, Jolanta
Szczygieł i Magdalena Jabłońska. Do udziału w plenerze
zaprosił nas Miejski Dom Kultury z Kolbuszowej, organiza-
tor pleneru.

Podczas dwóch dni – pięknych, kolorowych dni „babiego
lata” – w niezwykłych krajobrazach Bieszczadów – uczestni-
cy pleneru przeżyli jesienną przygodę z aparatem fotogra-
ficznym bądź z pędzlem i farbami. Motywów do fotografowa-
nia i malowania nikomu nie zabrakło.

Plener obfitował nie tylko w doznania artystyczne, ale rów-
nież kulinarne i muzyczne, o które postarali się pracownicy
MDK, przygotowując w sobotni wieczór biesiadę przy ogni-
sku i grillu, z muzyką i śpiewem.Na spotkaniu klubowym. Fot. H. Boho
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Efektem twórczej pracy malarzy i fotografów była wystawa
poplenerowa „WETLINA 2018”, której otwarcie odbyło się
27 października w godzinach wieczornych w Miejskim Domu
Kultury w Kolbuszowej w Galerii „Pod Trąbami i Bębnem”.

W uroczystym wernisażu wzięły udział członkinie Klubu
– uczestniczki pleneru (wyżej wymienione) oraz Małgorzata
Wójcik z Nowej Sarzyny, która w listopadzie dołączyła do KTS
„ART-dekor”.

Wystawę otworzył dyrektor MDK, pan Wiesław Sitko. Wśród
gości byli autorzy prac fotograficznych i malarskich, repre-
zentujący środowiska twórcze Kolbuszowej, Głogowa Młp.,
Sokołowa Młp. i Rzeszowa, oraz sympatycy i miłośnicy sztuk
pięknych.

Tradycyjnie już kolbuszowski MDK zapewnia swoim go-
ściom niezapomnianą ucztę artystyczną, nie tylko wizualną,

...Wiesławy Pałki

Grupa plastyczna KTS wśród bieszczadzkich plenerów. Fot. H. Boho, J. Szczygieł

Na wystawie poplenerowej. Fot. H. Boho, M. Wójcik

Prace malarskie...

...Małgorzaty Kwolek

...Henryki Boho

...Małgorzaty Wójcik

lecz także muzyczną. Tym razem na scenie wystąpiło rewela-
cyjne bluesowe „Bożena Mazur Trio”, wykonując utwory
z repertuaru Martyny Jakubowicz i Tadeusza Nalepy.

Wernisaż i koncert zakończyło wspólne biesiadowanie.
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Na wystawie w Sanoku
Instruktorka plastyki z MGOKSiR Henryka Boho w sobotę

20 października brała udział w wernisażu zbiorowej wystawy
Kobiecej Grupy Plastycznej „DROGA”, która działa w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Instruktorka do grupy
tej należy od 2015 roku.

Wystawa miała miejsce w galerii Osiedlowego Domu Kul-
tury „Puchatek” w Sanoku i prezentowała twórczość czter-

KTS na Jubileuszu 15-lecia
AGT w G³ogowie M³p.

Sokołowski Klub Twórców Sztuki otrzymał zaproszenie na
wernisaż i galę uświetniającą 15-lecie istnienia głogowskiej
Aktywnej Grupy Twórców. Czteroosobową delegację z Soko-
łowa tworzyły panie Jolanta Szczygieł, Anna Cisek, Wiesła-
wa Pałka i instruktorka Henryka Boho. W dniu 24 listopada
o godzinie siedemnastej dyrektor Miejsko Gminnego Domu
Kultury w Głogowie Młp., pan Dariusz Lewandowski-Socha,
otworzył i poprowadził uroczystą galę. Jubileusz zgromadził
na sali wystaw licznych gości, przede wszystkim członków
AGT, przedstawicieli władz miejskich i gminnych z Burmistrzem
Głogowa Młp. na czele, przedstawicieli środowisk twórczych,
kulturalnych, oświatowych z Rzeszowa, Kolbuszowej, Soko-
łowa oraz ze Słowacji. Na ręce instruktorki Moniki Twardow-
skiej złożono listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów, wszyscy
członkowie Grupy otrzymali podziękowania i piękne czerwo-
ne róże.

Wystawa jubileuszowa prezentowała dorobek artystycz-
ny głogowskich twórców – malarstwo, rysunek, rzeźbę. Na
ekspozycję składało się kilkadziesiąt obrazów i kilka rzeźb
tworzonych przez członków Grupy w różnym czasie, tak więc

obok najnowszych prac, zawisły także i wcześniejsze.
Drugą częścią jubileuszowego wieczoru była bie-

siada w restauracji „Pod Borem” w Rudnej Małej, do-
kąd wszystkich gości wernisażu przewieziono autoka-
rem. Goście bawili się do późnych godzin wieczornych,
przy muzyce i przekąskach serwowanych przez obsłu-
gę restauracji.

Serdecznie gratulujemy Aktywnej Grupie Twórców
z Głogowa Małopolskiego tak zaszczytnego Jubileuszu
– 15 lat powstania i działalności Grupy. Składamy
ogromne wyrazy uznania za twórcze dokonania w za-
kresie sztuk plastycznych. Życzymy kolejnych sukce-
sów artystycznych, uznania odbiorców oraz nieustają-
cego niepokoju twórczego.

Dziękujemy za zaproszenie, za pozytywną energię,
przyjaźń oraz współpracę z sokołowskim środowiskiem
twórczym.

nastu członkiń Grupy, głównie malarstwo sztalugowe (olej-
ne i akrylowe) oraz batik, gobelin i fotografię. W wernisażu
wzięły udział autorki prac oraz goście zaproszeni przez Or-
ganizatora.

Henryka Boho prezentowała na wystawie dwa obrazy akry-
lowe: martwą naturę „Koło i stara beczka” oraz abstrakcję
„Bez tytułu”.Autorki wystawy malarskiej.

Henryka Boho obok swoich prac.

Delegacja z Sokołowa składa życzenia i wręcza kwiaty i upominki.

„15-letnia” Aktywna Grupa Twórców z Głogowa.
Fot. H. Boho
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Wernisa¿ 31. Ogólnopolskiej
Wystawy Twórczoœci
Pedagogów Plastyki

11 października instruktorka plastyki z MGOKSiR Henryka
Boho brała udział w otwarciu 31. Ogólnopolskiej Wystawy
Twórczości Pedagogów Plastyki, zorganizowanej przez Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszowie przy współpracy Biura
Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, pod patronatem Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego.

Wystawa mieściła się w dolnej sali Biura Wystaw Arty-
stycznych. Prezentowała 51 prac 29 artystów – pedagogów
plastyki wszystkich szczebli edukacji oraz instruktorów pla-
styki placówek kulturalnych z całej Polski.

Prace, o dowolnej tematyce, wykonane były w technikach
malarskich, graficznych mieszanych i rysunkowej.

Finisa¿ wystawy fotograficznej
„Wspomnienia z Wakacji 2018”

10 października o godzinie 16.30 w sali klubowej MGOKSiR
odbył się finisaż wystawy XV Powiatowego Konkursu Fotogra-
ficznego „Wspomnienia z wakacji 2018” pt. „Letnie impresje”.
Konkurs zorganizował MGOKSiR przy współpracy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Patronat nad imprezą objął Sta-
rosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Na konkurs wpłynęło 47 fotografii w dwóch kategoriach
wiekowych: Młodzież i Dorośli. W konkursie wzięły udział
osoby zamieszkujące miejscowości powiatu rzeszowskiego:
Nienadówkę, Sokołów Młp, Wólkę Niedźwiedzką, Kielnarową
oraz miasto Rzeszów.

Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: – Anna Ci-
sek, studentka IV roku grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego; – dr Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sokołowskiej, kierownik Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.; – Henryka Boho,
instruktor plastyki MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Nagrody i wyróżnienia zdobyli:
I kategoria wiekowa Młodzież (12-19 lat)
I Nagroda – Natalia Wilanowska, Kielnarowa – za pracę pt.
„Ostatni zachód wolności”
II Nagroda – Paweł Płonka, Rzeszów – za pracę pt. „Eden”

Wyróżnienie – Gabriela Rok, Rzeszów – za pracę pt. „Koron-
kowe siostry”
Wyróżnienie – Karolina Rychel, Wólka Niedźwiedzka – za
pracę pt. „Przejażdżka na rower”
II kategoria wiekowa Dorośli 20+
I Nagroda – Alina Szczygieł, Nienadówka – za zestaw 5 prac
„Struktury”
II Nagroda – Magdalena Jabłońska, Sokołów Młp. – za pracę
pt. „Lustro”
II Nagroda – Jolanta Szczygieł, Nienadówka – za pracę pt.
„Warszawa Łazienki II”
Wyróżnienie – Agnieszka Kołodziej, Sokołów Młp. – za pracę
pt. „Letnia wizyta w Zamku”

Henryka Boho na wystawie w BWA. Fot. M. Wójcik

Wręczanie nagród i dyplomów.

Henryka Boho zgłosiła na wystawę dwa obrazy akrylowe
zatytułowane „Taniec na fali” i „Pocałunek na wodzie”.

Ekspozycja czynna była do 11 listopada 2018 roku.

Na wystawie pokonkursowej.
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Wyróżnienie – Teresa Matuła, Sokołów Młp. – za pracę pt.
„Na zawsze razem”
Wyróżnienie – Andrzej Pasierb, Sokołów Młp. – za pracę pt.
„Jaszczurzy sposób na poszerzenie horyzontów”

Podczas finisażu Bartosz Walicki odczytał protokół obrad
Jury. Laureatom zostały wręczone dyplomy, foldery i nagrody

13 października o godzinie siedemnastej w sali klubowej
MGOKSiR odbył się wernisaż wystawy prac uczestników
VI Pleneru Malarskiego „Sokołów Małopolskie i okolice 2018”
pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. An-
drzeja Ożoga. Plener miał miejsce 23-25 sierpnia 2018
roku w Sokołowie i Medyni Głogowskiej. Zorganizował go
MGOKSiR przy współpracy Urzędu Gminy i Miasta Sokołów
Młp. oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Wystawa prezentowała efekty twórczej pracy artystów.
Obrazy wykonane podczas trzydniowego pleneru to przede
wszystkim malarstwo olejne i akrylowe oraz jedna akwarela

i jedna płaskorzeźba w drewnie (na plenerze gościliśmy rów-
nież rzeźbiarza z Rzeszowa).

Wernisaż zgromadził prawie wszystkich uczestników ple-
neru oraz licznych zaproszonych gości, wśród których byli
między innymi przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie
Młp., pan Andrzej Pasierb i radny Rady Powiatu Rzeszow-
skiego, pan Stanisław Kula.

Wystawę poplenerową otworzyli burmistrz Sokołowa pan
Andrzej Ożóg, dyrektor MGOKSiR, pani Agata Dec i komisarz
artystyczny pleneru, pan Andrzej Korzec, którzy wraz z An-
drzejem Pasierbem, wręczali artystom kwiaty i dyplomy.

Uroczyste chwile kontaktu ze sztuką
i z artystami, głównymi bohaterami wie-
czoru, muzycznie wzbogacał duet „Ma-
recki&Walicki” z Sokołowa Młp.

Dziękujemy panu burmistrzowi Andrze-
jowi Ożogowi za pomoc w organizacji i ob-
jęcie patronatem Pleneru Malarskiego
„SOKOŁÓW MŁP.” (już sześciu edycji).
Dziękujemy komisarzowi pleneru, panu
Andrzejowi Korcowi, za „artystyczną opie-
kę” nad uczestnikami VI Pleneru Malar-
skiego. Dziękujemy i gratulujemy autorom
pięknych obrazów, które ozdobiły ściany
sali klubowej MGOKSiR, i które cieszyły
się wielkim uznaniem i zainteresowaniem
zwiedzających. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom wernisażu za zaszczycenie
nas swoją obecnością podczas tego arty-
stycznego wieczoru.

Wystawa poplenerowa trwała do
12 listopada 2018 roku. Zwiedzały ją wy-
cieczki szkolne z terenu gminy i miasta
Sokołów, jak również indywidualnie
– osoby interesujące się sztukami pla-
stycznymi.

Laureaci konkursu. Fot. H. Boho, B. Walicki

rzeczowe ufundowane przez
Starostę Rzeszowskiego.
Pan Starosta na ręce pani
dyrektor MGOKSiR przesłał
list gratulacyjny skierowany
do organizatorów i uczestni-
ków konkursu, w którym pi-
sze między innymi: (...) Dzię-
kuję za to przedsięwzięcie,
a jego uczestnikom składam
wyrazy szacunku i uznania za
dzielenie się swoją pasją,
wrażliwością oraz artystycz-
nymi spostrzeżeniami. Pre-
zentowane fotografie, a także
Państwa zaangażowanie, po-
siadane talenty i umiejętno-
ści dają nadzieję, że będzie-
my mieli jeszcze wiele powo-
dów do dumy z osiągnięć

mieszkańców powiatu rzeszowskiego.
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękuje-

my za wzięcie udziału w konkursie. Panu Staroście dziękuje-
my za ufundowanie nagród i objęcie imprezy patronatem.

Wystawa pokonkursowa trwała w MGOKSiR od 14 wrze-
śnia do 10 października 2018 roku.

Wystawa poplenerowa „To, czego nie widzimy na co dzieñ”

Grupa młodzieży ze szkoły Podstawowej w Sokołowie na wystawie poplenerowej.
Fot. H. Boho
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Wernisa¿ Wystawy VI Pleneru Malarskiego „Soko³ów Ma³opolskie i okolice 2018”

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Soko³ów M³p. Andrzeja O¿oga

MGOKSiR Soko³ów M³p. – 13 paŸdziernika 2018 roku
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Od 15 października w MGOKSiR dzia-
ła kółko plastyczne dla dzieci. Uczest-
niczą w nim przedszkolaki oraz ucznio-
wie szkół podstawowych z Sokołowa,
Nienadówki, Trzebosi, Trzebuski, Turzy,
Wólki Niedźwiedzkiej i Kątów Trzebu-
skich. Mali artyści pracują w trzech gru-
pach wiekowych liczących po 16-18
uczestników w wieku od 5 do 13 lat. Za-
jęcia odbywają się w pracowni plastycz-
nej MGOKSiR przy ulicy Rzeszowskiej,
w poniedziałki, wtorki i środy – dwie młod-
sze grupy od szesnastej do siedemna-
stej, starsza grupa od szesnastej do sie-
demnastej trzydzieści. Zajęcia prowadzi
instruktorka plastyki Henryka Boho.

Na zajęciach dzieci wkraczają
w barwny świat swojej wyobraźni, cze-
go efektem są niezwykłe i kolorowe pra-
ce plastyczne, inspirowane otaczającą
przyrodą, dziecięcymi marzeniami,
emocjami związanymi z przeżywaniem
różnych wydarzeń – szkolnych, rodzin-
nych, codziennych i świątecznych. Pa-
stelami, kredkami lub farbami, ołówkiem,
dłutkiem, nożyczkami i klejem, na bia-
łych, czarnych lub kolorowych kartkach,
w płytce gipsowej lub w linoleum – wy-
czarowują swój baśniowy świat, wzbo-

gacając go dzięki poznawaniu nowych
technik oraz doskonaleniu warsztatowe-
mu i manualnemu.

Nową techniką, którą dzieci obecnie
poznają, jest grafika; przede wszystkim
linoryt i gipsoryt – techniki druku wypu-
kłego, gdyż nie wymagają skomplikowa-
nych czy drogich materiałów i narzędzi.
Wystarczy dłutko, kawałek linoleum, płyt-

ka gipsowa, wałek i rozpuszczalna
w wodzie farba do grafiki. Do małych
form graficznych, jakie dzieci wykonują,
wcale niepotrzebna jest prasa drukar-
ska (chociaż gdyby była, ułatwiłaby pra-
cę i dzieciom, i instruktorom) – wystar-
czy metalowa łyżka, a odbitki nie są gor-
szej jakości, niż gdyby były odbijane przy
pomocy prasy.

Dzieciêce kó³ko plastyczne 2018/2019

Na zajęciach plastycznych. Fot. H. Boho
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Warsztat pracy grafika przybliża dzieciom członkini Klubu
Twórców Sztuki „ART-dekor”, Anna Cisek, studentka IV roku
Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod
jej kierunkiem starsza grupa (dziesięcio-trzynastolatków) wy-
konywała linoryty – prace na konkursy plastyczne o tematyce
bożonarodzeniowej. Prace w technikach gipsorytu powstają
w młodszych grupach pod opieką instruktorki Henryki Boho.

Dzieci chętnie realizują tematy związane z konkursami
plastycznymi, które dodatkowo rozwijają ich wyobraźnię, bo
mierząc się z zadaniem konkursowym i wybraną techniką pla-
styczną, poznają siebie i otaczający ich świat. Nierzadko efek-
tem pracy dzieci są nagrody i wyróżnienia. Laureatką III na-
grody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy lasu”,
zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliszu Pomorskim, została Nikola Koziarz lat 11 z Sokoło-
wa. GRATULUJEMY!!! Jurorzy konkursu zwycięskie prace wy-
bierali spośród 1358 nadesłanych na konkurs prac, z 201
placówek oświatowo-kulturalnych. Wśród tych prac, ukazują-
cych piękno polskich lasów, znalazła się praca Nikoli, wyko-
nana techniką mieszaną (odbijanka z naturalnych liści
+ gwasz) na czarnym kartonie.

Ponadto w XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.
„Pocztówka do Świętego Mikołaja”, zorganizowanym przez
Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów w Warszawie, dwa
wyróżnienia zdobyli – Patryk Woś lat 8 z Nienadówki oraz
Martyna Chorzępa lat 11, również z Nienadówki. Komisja
konkursowa wybierała prace spośród 1406 pocztówek nade-
słanych na konkurs. Patryk wykonał swoją pocztówkę kred-

kami pod kierunkiem
instruktorki Henryki
Boho, natomiast Marty-
na wykonała grafikę
– linoryt pod kierun-
kiem Anny Cisek. GRA-
TULUJEMY!!!

W VI Konkursie Pla-
styczno-Fotograficz-
no-Literackim pt. „Moja
przygoda z wędką”, or-
ganizowanym przez

Amelia Jabłońska
lat 7

Amelia Matuła lat 9

Koło Wędkarskie nr 33 PZW w So-
kołowie Młp. przy współpracy
MGOKSiR, w kategorii prac plastycz-
nych wyróżnienie zdobył uczestnik
zajęć plastycznych Staś Poźniak lat
8 z Nienadówki. GRATULUJEMY!!!
Wręczanie nagród i dyplomów lau-
reatom konkursu odbyło się 5 grud-
nia 2018 roku o godzinie 14.30
w sali klubowej MGOKSiR. W tym sa-
mym dniu została otwarta wystawa
pokonkursowa, która można zwie-
dzać do 15 grudnia. Więcej o kon-
kursie i wernisażu napiszemy w na-
stępnym numerze KS.

Na listopadowych i grudniowych
zajęciach plastycznych dzieci wyko-
nywały prace o tematyce bożonaro-

dzeniowej. Swoje prace malowały pastelami i farbami, ryso-
wały, wykonywały je w technikach graficznych – linoryt, gip-
soryt, kolografia oraz technikami mieszanymi, jak np. kola-
że. Prace te w większości wykonywane są na konkursy pla-

styczne. Wysłano już
prace na konkurs „Kart-
ka Świąteczna Boże
Narodzenie, Nowy
Rok” oraz na konkurs
„Anioły są takie...”.

Dzieci obecnie ma-
lują pastelami suchymi
piękne szopki na kon-
kurs pod hasłem „Szop-
ka Betlejemska
w oczach dziecka”,
robią także kolaże

i prace malarskie na biennale plastyczne „Rok polski w tra-
dycji i obyczajach”, których tematyka nawiązuje do tradycji,
zwyczajów, obrzędów i świąt typowo polskich. Jest więc nie
tylko Boże Narodzenie, ale również Wielkanoc, Kolędnicy,
Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Kulig.

Daria Sowa lat 7

Julia Matuła
lat 5

Julia Stasiak lat 7 Kinga Sidor lat 10

Magdalena Parisi
lat 5

Maja Pikor lat 7 Matylda Słonina
lat 11

Milena Nykiel l. 6

Patryk Woś lat 8

Paulina Tęcza
lat 12

Róża Wawrzaszek
lat 9

Tosia Tabaka lat 9

Dziecięca twórczość.                                        Fot. H. Boho

Nagrodzona praca Nikoli Koziarz.
Fot. H. Boho

Linoryt – Pocztówka do
Św. Mikołaja Martyny
Chorzępy.

Fot. H. Boho

Przygoda z wędką Stasia Poźniaka.
Fot. H. Boho
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Turnieje szachowe w Górnie

4 listopada 2018 r. od samego rana do sali głównej Wiejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie schodziło się spo-
re grono szachistów z różnych części Podkarpacia i nie tylko
w celu potwierdzenia uczestnictwa w dwóch turniejach szacho-
wych, czyli XI Wojewódzkim Turnieju Szachowym „Szukamy Ta-
lentów” pod patronatem Posła na Sejm RP Macieja Masłow-
skiego oraz XVII Międzypowiatowym Turnieju Szachowym pod
patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.

Na Turniej uczestnicy dotarli we wła-
snym zakresie, uiszczając wcześniej
opłatę startową w wysokości 20 zł od
osoby. Na miejscu uczestników przywi-
tał Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej
Ożóg. Strzelanie rozpoczęło się od in-
struktarzu dotyczącego bezpieczeństwa
i używania broni palnej (pistoletu cen-
tralnego zapłonu kal. 9x19 PARA – Glock
17, CZ 75). Z pozycji strzeleckiej stojąc
uczestnicy oddali 5 strzałów próbnych
i 10 ocenianych do tarczy sportowej
z pierścieniami punktowymi –TS2 z dy-
stansu 25 m.

Po oddanych strzałach zawodnicy
udawali się na gorący posiłek oraz cie-
płe i zimne napoje. A żurek był przepysz-
ny i można było liczyć na dokładkę. Za
zajęcie miejsc na pudle (I-III) zawodni-
cy otrzymali okolicznościowe puchar

wraz z dyplomem, zaś pozostali dyplo-
my uczestnictwa. Turniej przebiegał
sprawnie bez zakłóceń, sędziowali in-
struktorzy strzelnicy.

Na 28 startujących, najlepsi byli:
1 miejsce Antoni Jodłowski, 2 miejsce
Michał Śliż, 3 miejsce Paweł Rusin. Pod-
sumowując: pierwsze miejsce było bez
niespodzianek, drugie to awans Micha-
ła o jedno oczko po wytrwałych trenin-
gach na strzelnicy, zaś trzecie zaskoczy-
ło wszystkich i odkryło nowy talent snaj-
perski.

Niestety kolejny planowany turniej
strzelecki, który miał się odbyć 12 listo-
pada został odwołany z powodu małe-
go zainteresowania. Czy było to spowo-
dowane zamieszaniem wokół tego wol-
nego poniedziałku, który okazał się być
jednak wolny – nie wiadomo. Ale jedno

Po zamknięciu listy startowej ogól-
na liczba graczy wynosiła 109 osób. Do
tego trzeba dodać 50 opiekunów oraz
trenerów przybyłych wraz z najmłodszy-
mi, obserwować postępy swoich pod-
opiecznych. Gracze w różnych katego-
riach reprezentowali barwy klubowe lub
miejscowości z których pochodzą, a były
to: KSz Silesia Racibórz, UKS SP1 Le-
żajsk, KKSz Urania Krosno, GKS Szach-
Mat Wiśniowa, Górno, KS LAURA Chyli-
ce, Wólka Podleśna, KSz Gambit Prze-
worsk, UKS Orlik Rudnikn/Sanem,
TKSzach Tarnobrzeg, Sokołów Małopol-
ski, WKS Górnovia Górno, UKS Hetman
Korona Trzebinia, LKS Parnas Stara
Wieś, SP Oleszyce, Turza, Trzebuska,
SP Sokołów Małopolski, Nienadówka,
GKSz Hetman Pilzno, KKS Victoria Sta-
lowa Wola, MKS MOS Wieliczka, RzKSz
Rzeszów, Lisia Góra, Trzebinia oraz So-
kołowski Klub Szachowy.

Organizatorami tak wielkiego sza-
chowego przedsięwzięcia byli: Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji w Sokołowie Młp., Biuro Poselskie
Macieja Masłowskiego, Starostwo Po-
wiatu Rzeszowskiego, Podkarpackie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Rzeszowie, Podkarpacki Związek Sza-
chowy w Rzeszowie, pomoc organiza-
cyjną udzielił również Zespół Szkół im.
M. Lachora w Górnie.

Turnieje w grupach rozgrywkowych
A i B zostały zgłoszone do rankingu
FIDE w szachach szybkich (grupę A zgło-

III Otwarty Turniej Strzelecki pod patronatem
Burmistrza GiM Soko³ów M³p.

7 października 2018 r. odbył się III Otwarty Turniej Strzelecki pod
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. w Żołyni
na obiektach strzelnicy sportowej w Żołyni przy ul. Mickiewicza.

jest pewne w 2019 r. turnieje strzeleckie
będą kontynuowane, więc jeśli ktoś
pierwszy raz czyta, że istnieje taka moż-
liwość już teraz serdecznie zaprasza-
my do udziału i sprawdzenia snajper-
skiego oka.

Marek Kida
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sił MGOKSiR, zaś grupę B Podkarpacki
Związek Szachowy w Rzeszowie). Ce-
lem zawodów było poszukiwanie sza-
chowych talentów i upowszechnianie
tego sportu, dlatego uczestnicy z terenu
Gminy i Miasta byli zwolnieni z opłaty
startowej, zwolnieniu podlegali również
arcymistrzowie i mistrzowie międzyna-
rodowi, którzy przez samą swoją obec-
ność podnoszą rangę Turniejów.

Schemat rozgrywek opierał się na
systemie szwajcarskim, rozgrywanym na
dystansie 9 rund. Przy tempie gry wyno-
szącym 15 minut na partię dla każdego

Udział w Turnieju potwierdziło i sta-
nęło do gry na 12 stołach w poszcze-
gólnych kategoriach 74 zawodników
i zawodniczek, reprezentując tym sa-
mym gminy: Sokołów Małopolski, Lube-
nia, Tyczyn, Rzeszów, Głogów Małopol-
ski, Trzebownisko, Leżajsk. Oprócz
zawodników wraz z nimi przyjechało
25-osobowe grono trenerów i opieku-
nów zarazem. Sędzią Głównym zawo-
dów był Tomasz Nizioł wspomagany
cały czas przez Bogusława Rybaka.

Podczas ceremonii zakończenia Tur-
nieju, której dokonał piszący te słowa
oraz Sędzia Główny, podziękowano
w imieniu własnym oraz w imieniu go-
spodarza powiatu Starosty Józefa Jo-
dłowskiego, gospodarza ziemi sokołow-
skiej Burmistrza Andrzeja Ożoga, orga-
nizatora zawodów Dyrektor MGOKSiR
Agaty Dec, gospodarza obiektu Dyrekto-

zawodnika. Sędzią głównym był Arbiter
FIDE Marian Bysiewicz wspomagany
przez sędziów pomocniczych – Marek
Kida w grupie C, Bolesław Ziółkowski
w grupie B. Turniej przebiegał bez prze-
szkód, a w jego trakcie podano dla
uczestników gorący posiłek, ciepłe i zim-
ne napoje. Po podliczeniu punktów wy-
łoniono zwycięzców. Największe nie-
spodzianki dnia rozgrywkowego były
w grupie A, gdzie niby teoretycznie ni-
żej klasyfikowani zawodnicy zdołali
zgarnąć 2 i 3 nagrodę.

Wyniki:
Grupa A
1. Kacper Polok
2. Hubert Mucha
3. Adam Biesiadecki
Grupa do rankingu R=1800
1. Hubert Mucha
2. Adam Biesiadecki
3. Izabela Tokarz
Grupa B
Juniorzy
1. Konrad Mucha
2. Sebastian Zieliński
3. Wojciech Drygaś
Juniorki
1. Aleksandra Piersiak
2. Marika Bauer
3. Patrycja Piela
Grupa C
Juniorzy młodsi
1. Krzysztof Wajda
2. Jakub Białek

3. Sebastian Cisek
Juniorki
1. Faustyna Czajka
2. Julia Furtek
3. Maja Bauer
Najmłodszy zawodnik – Patryk Drozd
Najmłodsza zawodniczka – Róża Za-
brzańska
Najstarszy zawodnik – Stanisław Lech

Otwarcia Turniejów i powitania go-
ści dokonali Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Młp. Andrzej Ożóg wraz z go-
spodarzem zawodów Dyrektor MGOK-
SiR Agatą Dec. Nagrody dla wyżej wy-
mienionych graczy w postaci pucharów,
nagród rzeczowych oraz dyplomów wrę-
czyli Poseł na Sejm RP Maciej Masłow-
ski, mieszkaniec Gminy Sokołów Mało-
polski a zarazem lokalny działacz Sto-
warzyszenia Kukiz15 Mateusz Bernat,
Radny Elekt Rady Miejskiej w Sokoło-
wie Młp. Paweł Kida, Sędzia Główny
Marian Bysiewicz i Prezes Podkarpac-
kiego Zrzeszenia LZS Józef Krzywonos.
Pan Poseł, który był obecny z nami cały
dzień obserwując postępy graczy, na
zakończenie Turniejów podziękował
wszystkim za dobrą pracę na rzecz upo-
wszechniania sportu, podziękował ro-
dzicom za poświęcony czas dla rozwi-
jania szachowej pasji swoich dzieci oraz
zapowiedział swój udział w Turniejach
także za rok.

Marek Kida

XIV Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Sto³owego
pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. zorganizował XIV Powia-
towy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, który odbył się na
obiektach Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp. dnia 18 listopada 2018 r.

ra ZS im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.
Wiesława Sondeja za tak liczny udział
i grę fair play. A najlepsi zostali nagro-
dzeni cennymi upominkami rzeczowymi.

Zawody przebiegały bez przeszkód,
grano rekreacyjnie dla relaksu, a nawet

zdołano wygospodarować dłuższy czas
na podanie ciepłego posiłku wraz z na-
pojami ciepłymi i zimnymi, aby po ca-
łym dniu grania nie wyjechać z Sokoło-
wa głodnym.

Marek Kida
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Pośmiertne odznaczenie Jana Chorzępy
– Krzyżem Komandorskim

Ekscelencjo, Panie Ministrze, Czcigodni Kapłani, Szanowni Par-
lamentarzyści, Samorządowcy wszystkich Szczebli i wszyscy we-
dle funkcji, uznania i zasług.

Zanim wypowiem słowa podzięko-
wania chcę rzucić krótki rys historii życia
mojego Ojca. Mój ojciec wychował nas
czworo w duchu katolickim i patriotycz-
nym, kładł nacisk, żeby nie dać rozerwać
podstawowej substancji patriotycznej,
jaką jest rodzina. Hasłem naczelnym
w naszym domu były słowa Bóg Honor
i Ojczyzna. Ojciec mój był pilnym obser-
watorem obozu NKWD w Trzebusce,
ponieważ obóz ten znajdował się w obej-
ściu, na którym mieszkam.

Podwórko jest na górce, obóz był
w dolinie. Obserwacja dosyć łatwa, lecz
bardzo niebezpieczna. Dodatkowym nie-
bezpieczeństwem było, że jeden z braci
ojca Franciszek odmówił służby w kra-
snej armii, będąc urodzonym w USA. Dru-
giego brata Józefa wcielono już na siłę
i od tego czasu zaczęły się najazdy na
rodzinę Chorzępów. Już, jako dziecko
ojciec wpajał mi bym pamiętał o warto-
ściach, jakie powinien wyznawać dobry
Polak, bo inaczej Ojczyzna zginie. Mówił
to, co ja tu widziałem są narody i ich
przedstawiciele, którzy nie mają serca
ani wiadomości o Bogu. To dostarczało
mi otuchy i pewności do czerpania wia-
domości o obozie NKWD w Trzebusce.

Dzisiaj w nocy mógłbym wskazać
gdzie były ziemianki dla więzionych tam
ludzi, jak również gdzie były ziemianki
dla oficerów gdyż dla nich były oddziel-
ne ziemianki. Mam w pamięci gdzie trzy-
mano generała Filipkowskiego. To
wszystko musiałem szczególnie zapa-
miętać, gdyż na nasz dom były ciągłe
najazdy UB, zatrzymania mojej osoby
i kilkakrotnie przeprowadzone rewizje.
Sam zaliczyłem ich ponad 25. Podczas
rewizji zniszczono mi wiele cennych
materiałów związanych z tym obozem,
które przepadły bezpowrotnie. Chciał-

bym się teraz skupić na tym, co zdołali-
śmy wszyscy osiągnąć w tej okrutnej
zbrodni i chytrze zorganizowanej zagła-
dzie.

Mój ojciec wspólnie z ks. Pelcem,
który w tamtych czasach był wikariu-
szem w parafii Sokołów Młp, postano-
wili zainspirować bądź ujawnić całą
prawdę o tym mordzie. Ks. Pelc do-
jeżdżając na naukę religii musiał prze-
jeżdżać obok obozu, bo tak wówczas
prowadziła droga przez wieś. Poszuki-
wał więc naocznych świadków, którzy
mieliby odwagę jako osoby cywilne
obok żołnierzy AK zaświadczyć o tej
zbrodni. Będąc na placówce w Biało-
brzegach w końcówce lat siedemdzie-
siątych, odczuwając już dolegliwości
zdrowotne, postanowili wraz z ojcem te
zbrodnie ujawnić. W związku z tym, wraz
z Eugeniuszem Kaszowskim, oficerem
AK, księżmi Mieczysławem Wajdą pro-
boszczem z Sokołowa Młp., z ks. Mie-
czysławem Lachorem proboszczem
z Górna, ks. Stępkiem proboszczem
z Nienadówki, postanowili wyciągnąć na
światło dzienne kulisy tej okrutnej zbrod-
ni. Te działania wymagały niezwykłej
odwagi. Przypominam sobie jak ojciec
długo zastanawiał się czy przystąpić do
tego czy też nie, zastanawiał się, co ube-
cy mogą zrobić jego rodzinie. Jego życie
było ciężkie gdyż był inwalidą. Jednak
duch patriotyzmu i głębokiej wiary prze-
ważył o podjęciu tej trudnej misji.

Okazuje się, że słowa Bóg, Honor
i Ojczyzna w trudnych sytuacjach maja
wielką wartość. Był rok 1978, rozpoczę-
ły się spotkania na plebani ks. Stępka
w Nienadówce, było ich kilkadziesiąt.
Dobrze się stało, że w Nienadówce
mieszkał również żołnierz AK Walenty
Nowak, który jak na warunki wiejskie

potrafił pisać świetne artykuły. Znał te-
mat obozu gdyż, jako w/w żołnierz or-
ganizował dostawy żywności dla oddzia-
łów, które spieszyły na pomoc walczą-
cej Warszawy. Do niego dołączyli inni
akowcy jak Jan Bełz i Ludwik Pełka.
W tych kilku osobach streszczało się
wszystko, co było wiarygodne i wymow-
ne w tej strasznej zbrodni. Weszliśmy w
kontakt z dziennikarzem z Mazowsza
Jurkiem Kozakiem i postanowiliśmy
sprawy zbrodni Trzebuski ujawnić.
W terminie późniejszym dołączył do nas
Janusz Szkutnik.

Udało nam się w 100% ponieważ
materiały bezpośrednich świadków oraz
tych którzy odkopywali mogiły dotarły do
Instytutu Historii imienia gen. Władysła-
wa Sikorskiego w Londynie. Dowodem
tego jest legitymacja Armii Krajowej, któ-
ra dotarła, jako dowód potwierdzenia
wpłynięcia dokumentów do w/w archi-
wum. Legitymacja ta dotarła do nas po
ponad trzech latach. Jest mnie niezmier-
nie przykro, że historycy dotychczas
z tych materiałów nie skorzystali, mimo
że kilkakrotnie to im zgłaszałem.

Rodzina moja była nękana przez UB,
będąc pod ciągłą presją i szykanami
przez różne służby i ówczesne władze.
Ojciec ciągle nam powtarzał, rodzina
nade wszystko, nie dajcie się rozbić
a przetrwacie jak mnie zabraknie i nam
się to udało zrealizować.

Jestem dumny z tego, że jako jeden
z niewielu a może jedyny miałem oka-
zję stać w miejscu gdzie byli pochowani
zamordowani więźniowie z oficerem AK
kapitanem Sobieniem, który przeżył całą
tą gehennę.

Był to maj 1987 rok, Boże Kochany
jak on to przeżywał, podniósł ręce do
góry i błagał Wszechmogącego Boga,
by mógł odnaleźć więcej takich miejsc.
Ja, jako młody człowiek z zimnym po-
tem na plecach, nie mogłem opanować
wzruszenia, widząc jak ból rozrywa Du-
szę bohatera, który przeżył gehennę
obozu, jedenaście lat zesłania na Sy-
berii i prześladowania po powrocie do
kraju. Tegoż bohatera miałem wielki
zaszczyt gościć w swoim domu przez
dwa dni. Dlatego nie dziwi mnie że dla
mojej rodziny nie było taryfy ulgowej od
prześladowców ubeckich, które trwają
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Czy się stoi czy się leży
500 plus się należy

Sondaże pokazują, że w większości
popieramy Program 500 plus. Z pewno-
ścią wszyscy chcemy żeby rodziło się
nas więcej i mówiąc kolokwialnie, żeby
miał kto pracować na nasze emerytury.
Raport GUS-u pokazuje, że od stycznia
do września 2018 r. w Polsce urodziło
się 296,4 tys. dzieci. W tym samym okre-
sie, rok wcześniej zanotowano 306,1 tys.
urodzeń. Czy spadek o 10 tys. urodzeń,
pokazuje, że założenia programu 500
plus są tylko na papierze? A jeśli nie
działają to co dalej?

Wielu z nas wyobraża sobie, że eme-
ryturę spędzi na egzotycznych podró-
żach, grzybach i rybach gdzieś w urokli-
wym kawałku swojego nieba. A starość
bardzo często wygląda tak, że wszystko
nas boli, jest źle, jesteśmy samotni i nie
mamy pieniędzy na dalekie podróże.

Starzejące się
społeczeństwo

Niestety, prognozy dla demografii
Polski nie są pozytywne. Opierając się
na prognozach Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
czeka nas katastrofa demograficzna.
Krzysztof Kolany w artykule „Trzy prze-
rażające wykresy dla Polski”, pisze że
„Jeśli obecne trendy nie ulegną zmia-
nie, to do roku 2060 liczba ludności
w wieku produkcyjnym spadnie o 40%.
(...) Według prognoz OECD za 45 lat
współczynnik zależności wzrośnie z ok.
30% do blisko 90%”. Z raportu GUS nt.
stanu i struktury ludności w 2016 r. sta-
tystyczny mieszkaniec Polski miał prze-
ciętnie 40,2 lata. W 2000 r. parametr
ten wynosił 35,4. W Polsce wydłuża się
średnia długość życia, jednocześnie
liczba osób starszych rośnie niepropor-

cjonalnie szybko w stosunku do liczby
urodzeń w kraju. Jak to może przeło-
żyć się na nasze życie? Scenariuszy
może być wiele. Jeden z nich to taki,
w którym to osoby starsze będą decy-
dowały jak będzie wyglądała Polska.
Tych ludzi będzie więcej i 500 plus nie
będzie miało takiego znaczenia dla Po-
laków/ wyborców. Znaczenie będzie
miało raczej 500 plus dla seniora. Na
topie staną się projekty socjalne dla se-
niorów, a nie inwestycje w badania
i rozwój czy inne nowości wszelkiej ma-
ści. Ile kosztuje opieka medyczna osób
starszych? Jednym zdaniem: za dużo.
Starzejące się społeczeństwo napędza
gigantyczne koszty. Wg szacunków
NFZ-u z 2015 r. wydatki na leczenie
osoby po 60. roku życia do 2030 r.
wzrosną o ponad 1/3. Najdroższym
pacjentem dla systemu w 2015 r. był
mężczyzna w wieku 78 lat, na którego
NFZ rocznie wydawał 4,7 tys. zł.

Wydatki będą coraz większe, liczba
osób starszych coraz większa a liczba
osób pracujących i opłacających skład-
ki coraz mniejsza. Zależność wydaje się
prosta. Jedno jest pewne: zadłużenie
Polski jest coraz większe, a końcowy
rachunek, który przyjdzie nam zapłacić
będzie nas słono kosztował.

Wg zestawienia „Rachunek od Pań-
stwa”, które przygotowała Organizacja
Forum Odpowiedzialnego Rozwoju,
średnio każdy Polak w 2017 r. zapłacił
na emerytury i renty – 6 516 zł. Na na-
sze emerytury pracuje grupa aktywnych
zawodowo, których jest ok. 17 mln. Ta
liczba jest w miarę stabilna. W tym sa-
mym zestawieniu Program 500 plus
kosztuje każdego mieszkańca 619 zł.
Biorąc pod uwagę osoby aktywne za-
wodowo, których jest ok. 17,3 mln Pola-
ków, każdy z nich rocznie płaci na świad-
czenie 500 plus 1355 złotych, czyli 112
złotych miesięcznie!1

W budżecie na 2018 rok na program
Rodzina 500 plus zaplanowano ok. 24,5
mld zł. Upublicznione zostały też koszty
obsługi i reklamy Programu 500 plus
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z których wynika, że koszt
obsługi programu 500 Plus przez gminy
w 2017 r. sięgnął 392 mln złotych2. 3 mln
złotych to koszt związany z promocją
świadczenia, na którą składa się zakup
czasu antenowego na emisję spotów wy-
emitowanych w TVP 1, TVP 2, TVN, TVN
24, Polsacie i TV TRWAM. Warto też zwró-
cić uwagę, że wg danych GUS aktyw-
ność zawodowa kobiet jest najniższa od
15 lat. W ostatnim kwartale 2017 roku
aktywność zawodowa kobiet w wieku
25-34 spadła do 74,2 proc. To najniższy
poziom od 2003 r., czyli od momentu kie-
dy GUS prowadzi taką statystykę.

Wyłączeni z reprodukcji
Wg GUS, niska liczba urodzeń nie

gwarantuje – już od 25 lat – prostej zastę-
powalności pokoleń. „Od 1990 roku war-
tość współczynnika dzietności kształtuje
się poniżej 2, podczas gdy wielkość opty-
malna – określana jako korzystna dla sta-
bilnego rozwoju demograficznego – to
2,1-2,15, tj. gdy w danym roku na 100 ko-
biet w wieku 15-49 lat przypada średnio
210-215 urodzonych dzieci” – wskazano
w analizie. Czy 500 plus pomoże w zwięk-
szeniu liczby urodzeń? Statystyki mówią
same za siebie... Zapaść demograficzna
jest coraz trudniejsza do odwrócenia,
a może i już niemożliwa? W Polsce coraz
więcej jest rodzin bezdzietnych i singli.
1/3 społeczeństwa wyłącza się z procesu
reprodukcji. Czy ludzie nie mają dzieci,
bo nie mają pieniędzy? Czy to wygoda?
A może niemożność założenia rodziny
mimo chęci? Rzetelne odpowiedzi na te
pytania, być może wskażą drogę, którą
powinni obrać rządzący aby nas Polaków
było co najmniej tyle, ile jest dzisiaj.

Monika Śliż

W 2017 roku „Rachunek od
Państwa” na jednego miesz-
kańca wyniósł 21 491 zł i był
o 1338 zł wyższy niż rok wcze-
śniej, a wydatki państwa rosły
szybciej od gospodarki.

(Źródło: FOR)

Problem z demografią
Potraficie wyobrazić sobie społeczeństwo, w którym przeciętny
mieszkaniec ma 50 lat? Gdzie jest dwa razy mniej dzieci i trzy
razy więcej starców niż dzisiaj? Taka w przyszłości może być
Polska.

1 https://superbiz.se.pl/wiadomosci/zobacz-ile-co-miesiac-placisz-na-500-plus-aa-jGHr-GBvX-rqxo.html, dostęp 29.11.2018 r.
2 https://innpoland.pl/141299,ile-kosztuje-nas-500-ministerstwo-pracy-podalo-swoje-wyliczenia, dostęp 29.11.2018 r.

do dnia dzisiejszego i będą trwać jesz-
cze długo. W 1984 roku zniszczono mi
plantacje truskawek, rodzinie zabrano
27 arów działki budowlanej, zablokowa-
no nam paszporty, zakaz opuszczania
kraju. W 1994 roku w niewyjaśnionych
okolicznościach zginął mój najstarszy

syn Bernard. W 2002 roku została pod-
palona obora z budynkiem gospodar-
czym, również w tym czasie zaatakowa-
no mojego brata.

Wszystkie te sprawy po dziś dzień
nie zostały wyjaśnione, wszystkie ślady
prowadzą do wsi.

Niniejszy artykuł jest wprowadze-
niem do rzeczywistej historii i dramatów
nie tylko moich, ale również moich przy-
jaciół działających wspólnie w niepod-
ległościowej organizacji.

Kazimierz Chorzępa
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W cieniu tajemnic Trzebuski i Turzy

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień siódmy

i ósmy (3-4 X 2018)

W środę 3 października, deszczowy
dzień nie pozwolił na prace archeolo-
giczne. Nie był to jednak z całą pewno-
ścią dzień stracony. Dzięki staraniom
Bogusława Kleszczyńskiego, na miej-
sce byłego obozu NKWD w Trzebusce
przybył świadek Jan Surowiec (kontakt
z nim udało się nawiązać przy pomocy
bibliotekarza z Trzebuski), który z racji
narodzin w 1934 r. pamięta jako dziec-

ko funkcjonujący tu obóz. Podzielił się
on bezcennymi informacjami, które go
dotyczyły; inne dawały obraz budynku
domu spółdzielczego, którego zarysy
fundamentów stały się dzięki archeolo-
gom bardzo czytelne. Nazajutrz,
w czwartek 4 października, przy stabil-
niejszej pogodzie wznowiono prace eks-
ploracyjne pod okiem archeologa Jaku-
ba Pałysa. Pod powierzchnią pierwszej
z ziemianek oczyszczano i dokumento-
wano pozostałości przewróconego drze-
wa, które stanowiło jakby podstawę jej
spodu (co ciekawe fragment tego same-
go drzewa pojawił się i w drugiej zie-
miance. Dwa dni gorszej pogody, po-
zwoliły zorientować się naocznie, że do
spodu ziemianek rzeczywiście mogła

podchodzić woda. W zagłębieniach po
słupkach ich konstrukcji, ciągle w dużej
ilości zbierała się woda. Dzięki pracy
Krzysztofa Zdebika na wykrywaczu me-
tali, pojawiła się na świetle dziennym
moneta 20-groszowa z 1967 r. Jeszcze
we wtorek 2 października, archeolodzy
odnaleźli na dnie drugiej z ziemianek
kolejne artefakty: podeszwę z buta i ka-
wałek paska do buta – prawdopodob-
nie rodzaj opinacza wojskowego... Od
piątku do poniedziałku (5 – 8 paździer-
nik 2018 r.) trwała z różnych przyczyn
przerwa w pracach badawczych; m. in.
ekipa Mirosława Mazurka dostała pilne
zlecenie w oranżerii przy założeniu pa-

łacu łańcuckiego. Usta-
lono jednak, że poszu-
kiwacze wznowią swą
odpowiedzialną pracę
we wtorek 9 paździer-
nika. Na Facebooku
Miejskiej i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej
w Sokołowie pojawił
się apel do mieszkań-
ców Trzebuski i osób
odwiedzających miej-
sce prac archeologicz-
nych w Trzebusce,
o niewchodzenie na
teren wykopów, aby
nie zacierać czy nisz-
czyć miejsc oczyszczo-

nych i badanych przez archeologów.
Trzeba przyznać, że na ogół zwiedzają-
cy wzięli sobie ten apel do serca.

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień dziewiąty

(9 X 2018)

We wtorek 9 października miejsce
byłego obozu NKWD w Trzebusce, gdzie
trwały prace archeologiczne, odwiedzi-
ło 8 uczniów klasy VI z Zespołu Szkół nr
2 w Nienadówce pod opieką nauczyciel-
ki Krystyny Ożóg. Po dotarciu na miej-
sce, uczniowie zostali zapoznani z cha-
rakterem prac przez pracujących tam
archeologów: Jakuba Pałysa „Huberci-
ka” i Mirosława Mazurka – szefa pra-
cowni archeologicznej nadzorującej
prace poszukiwawcze w Trzebusce.
Mogli oni wejść do wykopu, przygląd-
nąć się znalezionym artefaktom i od-
czyszczonym pozostałościom ziemia-
nek, oraz zadawać nurtujące ich pyta-
nia. Podsumowaniem niecodziennej
wycieczki było spotkanie z Bartłomiejem
Musiałem ze stowarzyszenia „Galicja”,
który zapoznał młodych ludzi ze specy-
fiką poszukiwań za pomocą wykrywa-
cza metalu. Zapewne nie wszystkie py-
tania zostały postawione... Kto wie,
może to okazja do zgłębienia „zawarto-
ści” facebooka wspomnianej pracowni
i organizacji? Wówczas kolejne intere-
sujące treści pojawią się same. Warto
więc to uczynić... W tym samym dniu poza

Prace archeologiczne w Trzebusce – wrzesień-październik 2018 (część druga)
(Tekst niniejszy jest kontynuacją krótkiego sprawozdania z prac poszukiwawczych w Trzebusce z poprzedniego Kuriera Soko-
łowskiego i opiera się na informacjach autora zamieszczanych na Facebooku Książnicy Sokołowskiej)

Początek prac archeologicznych w Trzebusce. Kilka dni później teren byłego obozu NKWD
zmienił się nie do poznania... Dzięki temu zazdrosna ziemia odsłoniła część swych ponurych
tajemnic.

Mieszkający blisko byłego obozu NKWD w Trzebusce świadek
Józef Gut, dzieli się swymi bezcennymi wspomnieniami z ekipą
poszukiwaczy.
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uczniami klasy VI z Zespołu Szkół nr 2
w Nienadówce miejsce byłego obozu
NKWD w Trzebusce odwiedziło też 16
uczniów klas VII i VIII tejże szkoły, pod
opieką nauczycieli Marzeny Kabaj i Pio-
tra Ożoga. Tak jak poprzednicy, również
i ci uczniowie mieli sposobność pod-
glądnięcia pracy archeologów – bezcen-
ne uwagi przekazali Mirosław Mazurek
i Jakub Pałys „Hubercik”. Poznali też
zasady poszukiwań za pomocą wykry-
wacza metalu; tu fachowego wprowa-
dzenia udzielił Bartłomiej Musiał ze sto-
warzyszenia „Galicja”. Szczęśliwie, tuż
przed przybyciem drugiej w tym dniu
wycieczki, na teren prac poszukiwaw-
czych przybył pracownik Biura Poszuki-
wań i Identyfikacji z IPN w Rzeszowie
Bogusław Kleszczyński. Zapoznał on
z dużym zaangażowaniem gości, ze spe-
cyfiką prac tej instytucji, zmierzających
do odnalezienia wielu pomordowanych
polskich bohaterów. Przy okazji, zachę-
cił do zaglądnięcia na facebooka IPN
w Rzeszowie i BPiI IPN, gdzie można za-
poznawać się z ogromem prac poszuki-
wawczych prowadzonych nie tylko na
Podkarpaciu, ale i w całej Polsce oraz za
granicą. Zapewne wielu z uczniów bę-
dzie miała chęć by to uczynić, bo nie-
zwykła, żywa lekcja historii przyniosła im
wiele pozytywnych wrażeń...

We wtorek 9 października, przy bar-
dzo korzystnej pogodzie, kontynuowa-
no prace archeologiczne w Trzebusce.
Eksploracja dwóch pierwszych ziemia-
nek przyniosła odkrycie kolejnych arte-
faktów: w drugim obiekcie znaleziono
grzebień oraz kilka ołówków bądź za-
ostrzonych drzazg z drewna, którymi jeń-
cy ziemianek mogli wydrapywać na de-
skach szalunku napisy. Zapewne deski
te zostały przy likwidacji obozu przez

funkcjonariuszy NKWD przeglądnięte,
wybrane i zniszczone... Każdy odnale-
ziony artefakt jest jednak bezcenny.
Z utęsknieniem wypatrywaliśmy takiego,
który pomoże ustalić tożsamość które-
goś z jeńców Trzebuski. Póki co, te od-
nalezione są jakby relikwiami po prze-
trzymywanych tu ludziach. Być może
część z nich zagrzebywali, ukrywając
przed oprawcami, by wkrótce później
otrzymać wyrok śmierci, który wykona-
no w pobliskich lasach? Wszystkich nur-
tuje pytanie: co miał przynieść kolejny
dzień prac archeologicznych?

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień dziesiąty

(10 X 2018)

Środa 10 października, jeszcze po
godzinie 10:00, była dniem niezwykle
mglistym; to jednak zapowiadało ko-
rzystną aurę w pozostałej części dnia.
Od rana kończono prace dokumentacyj-
ne w pierwszych dwóch ziemiankach.
Po dokładnym wyeksplorowaniu tej dru-
giej okazało się, że była nieco mniejsza
i stała na konstrukcji 6, a nie 9 słupów,
jak się wcześniej zda-
wało (czyżby była prze-
znaczona dla szczegól-
nych więźniów?). Od
strony południowej tej
ziemianki, w miejscach
sąsiadujących z dwoma
słupami, znaleziono
dwa przycięte odpo-
wiednio stemple, które
mimo upływu czasu za-
chowały się tak dobrze,
że przypominają świeże
drzewo przywiezione
z tartaku (według świad-
ka Władysława Rumaka
– takie właśnie użyto do
stawiania konstrukcji
ziemianek). Po eksplo-

racji dwóch ziemianek i ich udokumen-
towaniu, podjęto w tym dniu decyzję
o zakończeniu prac archeologicznych
w dwóch pasach ziemi już odsłoniętej,
gdzie dotąd prace poszukiwawcze pro-
wadzono. Niezawodny Krzysztof Zdebik
ze stowarzyszenia „Galicja”, po raz ko-
lejny odnajdując monetę z 1949 r., „po-
twierdził” funkcjonowanie w latach po-
wojennych w tym miejscu sklepu... Pra-
ca Zdebika przez cały okres badań była
nie do przecenienia – ciągle choćby do-
konywał za zgoda i akceptacją arche-
ologów sprawdzeń miejsc najbardziej
podejrzanych czy już odkrywanych cen-
tymetr po centymetrze ziemianek. W tym
dniu pojawiła się też niezwykle pozytyw-
na wiadomość. Jeden z mieszkańców
Trzebuski poinformował pracujących na
miejscu byłego obozu archeologów (po-
średnikiem był tu obsługujący koparkę
Andrzej Chorzępa), o dokumencie po
jednym z jeńców tego miejsca, który
przez dziesięciolecia przetrwał ukryty do
naszych czasów. Przekazany Bogusła-
wowi Kleszczyńskiemu z IPN w Rzeszo-
wie, będzie weryfikowany; powinien dać
nam możliwość poznania tożsamości
tego człowieka a być może i dalszych
jego losów. Na to bardzo liczymy.

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień jedenasty

(11 X 2018)
W czwartek 11 października, zasy-

pywano teren pierwszych wykopów, któ-
re już zostały wyeksplorowane i udoku-
mentowane przez archeologów. Ta nie-
zwykle czasochłonna praca trwała nie-
mal cały dzień; wystarczał tu jednak
nadzór jednego archeologa Jakuba
Pałysa. Dwóch pracowników, sprawdza-
ło pod jego okiem podejrzane nieregu-
larne zaciemnienia w sąsiedztwie remiz-
ki – nic tam jednak nie stwierdzono,
a także podobne, na tyłach budynku
spółdzielczego – z podobnym efektem.

Po długich godzinach poszukiwań i „doczysz-
czania” terenu gracami archeologicznymi,
można było w końcu eksplorować ziemianki...

Świadek Jan Surowiec, mimo nie najlepszej
pogody miał niezwykłą wolę przybycia do
Trzebuski i przekazania posiadanych przez
siebie wspomnień z końca wojny.

Doczyszczanie ziemianek wymagało dużego zaangażowania
i poświęcenia pracujących w Trzebusce ludzi, tego jednak ni-
gdy nie zabrakło.
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Dzięki wykrywaczowi metali, odsłania-
no spore ilości różnego rodzaju „śmie-
ci”: były to np. gwoździe czy mała żaró-
weczka z lat 60-tych. XX wieku. Tymcza-
sem sprawdzone wcześniej pozostało-
ści ziemianek, na powrót przykryła gru-
ba warstwa ziemi... Po przerzuceniu
i rozprowadzeniu dużej ilości ziemi
z wcześniejszych prac ziemnych, będzie
możliwe zbadanie pasów ziemi pomię-
dzy wcześniejszymi wykopami – już wie-
my, że środkowy z nich kryje pod sobą
ziemiankę (jej fragment zarysował się
na pograniczu wcześniej odsłoniętego
pasa ziemi). Czy będzie ich więcej?
Dzień ten, przyniósł też odwiedziny miej-
sca byłego obozu NKWD przez kolejne-
go ważnego świadka: była to pochodzą-
ca z Trzebuski, a obecnie mieszkanka
Nienadówki – Janina Bełz z domu Ru-
mak (tu nieoceniona była pomoc jej syna
Andrzeja i jego żony Renaty). Dzięki

temu, że pani Janina mieszkała niegdyś
w sąsiedztwie obozu, była jako dziecko
naocznym świadkiem tamtych tragicz-
nych dni. Za przekazane Bogusławowi
Kleszczyńskiemu bezcenne informacje,
należą jej się słowa podziękowania.
Kolejna cegiełka do wiadomości o dzie-
jach obozu, została dołożona...

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień dwunasty

(12 X 2018)

W piątek 12 października, zakończo-
no kolejny dzień prac archeologicznych
na miejscu byłego obozu NKWD w Trze-
busce. W odkopanym, środkowym pa-
sie ziemi dawnego pastwiska gromadz-
kiego, gdzie natrafiono wcześniej na

zachodnią ścianę ziemianki, nieco da-
lej w szeregu pokazał się ślad kolejnej.
W pierwszej z nich widoczny był zarys
cegieł – czyżby zapadliska po ziemian-
kach zostały zasypane gruzem? W obu
także i wykrywacze metalu, dały nadzie-
ję na odnalezienie artefaktów... Nieco
dalej w kierunku południowym zaryso-
wał się nieregularny obszar ciemniej-
szej ziemi, z której zaczęły wychodzić
śmieci – czyżby był to dołek na śmieci
zrobiony po wojnie? W pobliżu obecne-
go biegu rzeczki, w bliskim sąsiedztwie
dawnego domu spółdzielczego, następ-
ny niewielki obszar mógłby być pozo-
stałością po obozowej latrynie. Czy tak
właśnie jest? Na te pytania archeolodzy
mieli postarać się udzielić odpowiedzi
w najbliższym czasie. Nadal pozosta-
wało też zagadką, gdzie dokładnie prze-
biegały granice obozu, być może pod-
czas prac niwelujących teren obozu
w latach powojennych, zniszczono bez-
powrotnie przynajmniej część wykopów
pod słupy ogrodzenia... Zaplanowano,
że kolejne prace wznowią archeolodzy
w poniedziałek – w sobotę w Trzebu-
sce, nie były one prowadzone.

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień trzynasty

(15 X 2018)

W poniedziałek 15 października,
uczennice klasy III gimnazjum w Trze-
busce Kinga Furman i Aleksandra Ożóg,
zrealizowały akcję „Muffinki dla poszu-
kiwaczy III” koordynowaną przez biblio-
tekarza Piotra Ożoga. Przygotowały one
dla pracujących w Trzebusce archeolo-
gów ponad 100 pysznych muffinek
w 2 smakach, które dzięki transportowi
nauczycielki Katarzyny Piekut, mogły
osobiście wręczyć Mirosławowi Mazur-
kowi i Jakubowi Pałysowi. Ten sympa-
tyczny gest szybko docenili zarówno oni,
jak i wszyscy pracujący w wykopach lu-

Podchodząca do wykopów woda, potwierdza-
ła bolesne relacje jeńców Trzebuski z 1944 r.
Warunki ich bytowania były anormalne.

Częstym gościem ekipy poszukiwawczej
w Trzebusce, był tutejszy mieszkaniec Wła-
dysław Rumak, który jako dziecko zapamię-
tał wiele szczegółów dotyczących życia obo-
zowego w podsokołowskiej wsi.

Licznie przybywające do Trzebuski wycieczki, spotykały się z otwar-
tym przyjęciem ekipy poszukiwawczej. Wszyscy po takim spotka-
niu byli zadowoleni...

Żywa lekcja historii przynosi zawsze dużo wrażeń. Na zdjęciu młodzież
z Nienadówki uczy się obsługiwać wykrywacz metalu.
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dzie – do końca dnia nie ostał się ani
jeden słodki przysmak. W nagrodę,
uczennice mogły zapoznać się krótko
z praca archeologów w wykopach oraz
z wykrywaczem metali – dzięki uprzej-
mości nieocenionego
Krzysztofa Zdebika ze
stowarzyszenia „Gali-
cja”. Zarówno dziew-
czynom, jak archeolo-
gom i członkom „Gali-
cji”, należą się słowa
uznania!

W tym samym dniu
(poniedziałek 15 paź-
dziernika), miejsce
obozu NKWD w Trze-
busce, odwiedziła ko-
lejna wycieczka; tym
razem stanowiło ją 33
uczniów i 3 opiekunów
z Zespołu Szkół w Gór-
nie. Tak jak poprzednie
grupy wycieczkowe,
tak i oni mieli możli-
wość zapoznać się z terenem prac po-
szukiwawczych w Trzebusce, podgląd-
nąć pracę archeologów – bezcenny ko-
mentarz Jakuba Pałysa „Hubercika”
i Mirosława Mazurka, zobaczyć na wła-
sne oczy wykopy i część odnalezionych
artefaktów, zapoznać się z wykrywaczem
metali – tu niezawodną pomoc okazał
Krzysztof Zdebik ze stowarzyszenia
„Galicja”. Wielką frajdą dla uczniów, była
możliwość poszukiwania wykrywaczem
„cennych” zdobyczy, w postaci zakopa-
nych wcześniej współczesnych monet,
oczywiście na terenie wyeksplorowa-
nych już wcześniej wykopów. Taka żywa
lekcja historii powinna zapaść w świa-
domość uczniów na dłużej! Kto wie,
może rośnie kolejne pokolenie arche-
ologów, historyków i pasjonatów histo-
rii? Oby!

W poniedziałek 15 października eki-
pa poszukiwaczy poza porannymi nie-
spodziankami – wizytą uczennic z Trze-
buski z muffinkami i grupy zwiedzających
ze szkoły w Górnie – nadal wykonywała
swą codzienną, żmudną pracę. Kończo-
no dokumentację odsłoniętych funda-
mentów domu spółdzielczego, oraz wy-
eksplorowano podejrzane miejsca znaj-
dujące się w ich sąsiedztwie w kierunku
wschodnim. Niestety, nieregularne za-
ciemnienia, tak jak podejrzewali arche-
olodzy wcześniej, okazały się być zagłę-
bieniami na powojenne śmieci... Nie od-
naleziono też pozostałości po obozowej
latrynie – choć w tym przypadku, sądząc
po relacjach, jak ona wyglądała, może
nic się po niej nie zachować do naszych
czasów (według relacji świadków naj-
prawdopodobniej była to żerdka na słup-
kach z niewielkim rowem na nieczysto-
ści). W poniedziałek rozpoczęto eksplo-
rację jednej z dwóch odsłoniętych w pią-

tek ziemianek. Sygnały wykrywacza me-
tali dawały nadzieję na odnalezienie ko-
lejnych artefaktów... Równocześnie ko-
parka obsługiwana przez Andrzeja Cho-
rzępę z Trzebuski, rozpoczęła pod okiem

archeologów odsłanianie kolejnego
pasa ziemi, pomiędzy remizką a otocze-
niem obelisku. Było duże prawdopodo-
bieństwo tego, że pod nią mogła kryć się
jeszcze kolejna ziemianka.

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień czternasty

(16 X 2018)

We wtorek 16 października, konty-
nuowano prace archeologiczne z dnia
poprzedniego. W pobliżu remizki odsło-
nięta została betonowa podstawa, być
może jakiejś tablicy informacyjnej, któ-
ra tu niegdyś stała. Stopniowo łopaty,
centymetr po centymetrze, wgryzały się
w ziemię dwóch eksplorowanych w tym
dniu ziemianek (5. i 6., które dotąd od-
kryto), jednocześnie przeszukując wy-
rzucaną ziemię pod kontem wykrycia

artefaktów. Przy wydatnej pomocy
Krzysztofa Zdebika, ujrzały światło
dzienne mocno skorodowane fragmen-
ty żelaza i porcelanowy korek do butel-
ki. Najcenniejszym znaleziskiem tego
dnia był jednak fragment grzebienia po
jeńcu Trzebuski, który jest wymownym
świadectwem dramatu ludzi tu więzio-
nych. Poza tym bezcennym znalezi-
skiem, najważniejszą informacją dnia,
było odnalezienie dwóch niewielkich
obszarów z ziemią przemieszaną, które
wypatrzyło wprawne oko archeologa
Mirka Mazurka dopiero z większej wy-
sokości. Wygląda na to, że mogą to być
dwie małe ziemianki. Doczyszczenie te-
renu gracami archeologicznymi, ukaza-
ło zarysy równych granic dawnych wy-
kopów. W środę, gdy zaplanowano eks-
plorację w głąb, miało się okazać, czy
przypuszczenia te są trafne... To dobra
informacja, także dla Bogusława Klesz-
czyńskiego z BPiI IPN w Rzeszowie
(nawał prac i obowiązków, związanych

z badaniami i poszu-
kiwaniami w innych
miejscach Podkarpa-
cia, nie pozwolił mu na
codzienny pobyt
w Trzebusce – nie zna-
czy to jednak, że mimo
kłopotów z zasięgiem,
nie był o wszystkim co
istotne na bieżąco in-
formowany), który po
raz kolejny odwiedził
miejsce prac poszuki-
wawczych w Trzebu-
sce, tym bardziej, że
tegoroczne prace ar-
cheologiczne ze
względów finanso-
wych miały potrwać tu
do końca tygodnia...

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień piętnasty

(17 X 2018)

Środa 17 października, była przed-
ostatnim dniem badań archeologicz-
nych w Trzebusce, prowadzonych na zle-
cenie IPN w Rzeszowie. W tej sytuacji,
na miejsce byłego obozu NKWD w Trze-
busce, Mirosław Mazurek rzucił „wszyst-
kie dostępne siły”, by zasadnicza część
terenu badań została wyeksplorowana
do końca. Mimo przyspieszenia tempa
prac, nie porzucono pieczołowitości
nad ich wykonaniem, za co słowa uzna-
nia należą się wszystkim zaangażowa-
nym w poszukiwania ludziom. Dzięki
temu, odnaleziono kilka kolejnych ar-
tefaktów, które po konserwacji pozwolą
określić, czy są związane z dziejami
tutejszego obozu. Jednym z nich, może

Krzysztof Zdebik ze stowarzyszenia Galicja przeczesał chyba
każdy centymetr badanej ziemi w Trzebusce wielokrotnie. Wszyst-
ko co było z metalu, było wykrywane; niestety najczęściej były to
zwykłe śmieci.

Na wysokości obelisku w rzędzie, dzięki pracy archeologów od-
słoniły się w sumie 4 ziemianki. Od strony wschodniej znaleziono
wcześniej kolejne dwie; a niemal na końcu badań w sąsiedztwie
dawnego domu spółdzielczego od strony zachodu, pojawiły się
dwie ziemianki pojedyncze.
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być fragment ceramicznego naczynia
– być może w takich dawano jeńcom Trze-
buski skąpe pożywienie... W tym dniu,
kontynuowano drobiazgowe sprawdza-
nie dwóch większych i dwóch „pojedyn-
czych” ziemianek – choć od rana było
wiadomo, że prace w tych wykopach,
zakończą się w dniu następnym. Przy
wyjątkowo pięknej jak na październik
pogodzie, wykonywano działania doku-
mentacyjne: opis artefaktów, profili wy-
kopów, dołków po słupach... Mirosław
Mazurek wykonywał dokumentację foto-
graficzną, a niezawodny „Hubercik” opi-
sową i drobiazgowe rysunki archeolo-
giczne... Pod okiem archeologów, kopar-
ka obsługiwana przez chwalonego przez
nich Andrzeja Chorzępę, odsłoniła ostat-
ni pas ziemi, przylegający do styku rowu
odwadniającego od strony wschodniej.
Niezastąpiony Krzysztof Zdebik, prze-
czesywał wykrywaczem kolejne frag-
menty tragicznego skrawka podsokołow-
skiej ziemi... Pozostawało jeszcze pyta-
nie, co przyniosą czwartkowe prace po-
szukiwawcze... W środę 17 październi-
ka, miejsce obozu NKWD w Trzebusce
odwiedziła ostatnia (szósta już) wyciecz-
ka. Stanowiło ją 26 uczniów i 2 nauczy-
cielki z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadów-
ce, wsparte 2 uczennicami Zespołu
Szkół Nr 2 w Nienadówce pod opieką
dyrektora tej szkoły Andrzeja Sztorca.
Tak jak poprzednie zorganizowane gru-
py wycieczkowe, po krótkim wprowa-
dzeniu bibliotekarza z Trzebuski Piotra
Ożoga, i oni mieli możliwość zapoznać
się z terenem prac poszukiwawczych
w Trzebusce, oraz podglądnąć pracę ar-
cheologów. Bezcenny okazał się tu ko-
mentarz „rzecznika prasowego” arche-
ologów Jakuba Pałysa „Hubercika”
(udowodnił wielki talent dydaktyczny),
wspieranego przez Mirosława Mazurka.
Goście mogli też zobaczyć na własne
oczy wykopy i część odnalezionych ar-
tefaktów, zapoznać się z wykrywaczem
metali – tu niezawodną pomoc oka-

zał ponownie
Krzysztof Zdebik
ze stowarzysze-
nia „Galicja”. Po-
nownie wielką
frajdą dla
uczniów, była
możliwość poszu-
kiwania wykrywa-
czem „cennych”
zdobyczy, w po-
staci zakopanych
wcześniej współ-
czesnych monet,
na terenie wyeks-
plorowanych już
wcześniej wyko-
pów („sponsora-
mi odcinka” byli
z a a n g a ż o w a n i

w prace poszukiwawcze w Trzebusce lu-
dzie). Zapewne niejeden z odwiedzają-
cych, zostałby na dłużej na miejscu ba-
dań archeologicznych... Cóż, pozostają
wspomnienia... Kto wie, może kiedyś na
emeryturze wspominać będą swym wnu-
kom, niezwykłe komentarze Hubercika,
czy magiczny wykrywacz Pana Krzysz-
tofa? Zapewne tak będzie!

Prace archeologiczne
w Trzebusce – dzień szesnasty

(18 X 2018)

W czwartek 18 października 2018 r.,
zakończono tegoroczne prace archeolo-
giczne na terenie byłego obozu NKWD
w Trzebusce – jego zasadnicza część
została przebadana. W tym dniu, koń-
czono eksplorację dwóch większych
i dwóch pojedynczych ziemianek (w su-

mie sumienna praca ekipy poszukiwa-
czy odkryła ich osiem). Przeczesywanie
każdej grudki ziemi, nie przyniosło od-
krycia spektakularnych artefaktów; kil-
ka jednak podejrzanych przedmiotów
oddano do konserwacji. Najbardziej
wymowny okazał się być fragment drutu
kolczastego, jak się wydaje, z czasów
funkcjonowania obozu. Podobnie waż-
ne z punktu widzenia świadectwa o życiu
obozowym, są wyjęte z dołu ziemianek
deski z oszalowania ich ścian... Koniec
intensywnych prac, także dokumentacyj-
nych, nastąpił krótko przed zmierzchem;
mimo większej intensywności, nie ozna-
czało to mniejszej pieczołowitości czy
pośpiechu, co najlepiej świadczy o za-
angażowanych w tutejsze prace lu-
dziach. Wszystkim należą się wielkie
słowa uznania i szacunku. Wszystkim
archeologom na czele z odpowiadają-
cym za nie Mirosławem Mazurkiem, oraz
jego rzecznikiem Jakubem Pałysem
„Hubercikiem” (pracujących tu fachow-
ców tej dziedziny było więcej, m. in. „ro-
dzynek” Anna Okoniewska) – wielkie
dzięki! Podobne należą się wszystkim
współpracującym z pracownią archeolo-
giczną Mazurka ludziom, w tym również
tym, którzy zgłosili się do pracy fizycz-
nej za pośrednictwem ogłoszenia. Tu
najlepszą rekomendację wystawiali im
archeolodzy, którzy byli pod wrażeniem
ich wielkiego zaangażowania. Słowa
podziękowania należą się też członkom
Stowarzyszenia Eksploracyjno-Histo-
rycznego „Galicja”, na czele z Krzyszto-
fem Zdebikiem i Bartłomiejem Musia-
łem, za uporczywe przeczesywanie te-
renu wykrywaczami metalu i wydobywa-
nie na światło dzienne kolejnych meta-
lowych artefaktów. Świetną pracę wyko-
nywali operatorzy koparek: najpierw
Józef Szczygieł, a później Andrzej Cho-
rzępa (wsparty synem Łukaszem) z Trze-
buski; Andrzej zobowiązał się do upo-
rządkowania terenu także po zakończe-
niu prac – wielkie dzięki! Zrobił to bar-
dzo sumiennie. Na koniec nie wolno
nam zapomnieć o pracownikach IPN;
wszak na zlecenie tej instytucji prace
poszukiwawcze w Trzebusce wykony-
wano. Dzięki staraniom Bogusława
Kleszczyńskiego z BPiI IPN w Rzeszo-
wie (wspieranego przez niezawodną
Małgorzatę Gliwę), prace te w tym roku
odbyły się. Mocno zaangażowany w pra-
ce poszukiwawcze na naszej ziemi Bo-
gusław Kleszczyński, zaglądał tu
zresztą wielokrotnie w następnych tygo-
dniach – ledwo jeden etap prac się koń-
czy, a już planowany jest i przygotowy-
wany następny. Chodzi tu m. in. o konty-
nuację prac w lesie w Turzy jak i w lesie
za Nienadówką... Archeolodzy „odsło-
nili” kolejne tajemnice podsokołowskie-
go obozu; udało się też dotrzeć do ko-
lejnych świadków i informacji, co wie-

Archeolog Mirosław Mazurek ze swoją ekipą w Trzebusce wykonał
sumienną pracę, za co wszyscy zasłużyli na duże słowa uznania
i szacunku.

Od lewej Zbigniew Jeliński, Mirosław Mazu-
rek i Bogusław Kleszczyński, podsumowują
właśnie dotychczasowe badania archeolo-
giczne w Trzebusce.
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dzę historyczną znacznie ubogaca. Sę-
dziwym świadkom, zarówno z Trzebu-
ski, jak i przybyłym z Nienadówki i Gło-
gowa, za ich chęć świadczenia o prze-
szłości – pięknie dziękujemy!

Odbiór prac archeologicznych
w Trzebusce (23 X 2018)

We wtorek 23 października, odbył
się odbiór prac archeologicznych, które
zostały wykonane na zlecenie IPN
w Rzeszowie przez Pracownię Arche-
ologiczną Mirosława Mazurka. Poza nim
samym, na miejsce byłego obozu NKWD
w Trzebusce przybył pracownik BPiI IPN
w Rzeszowie Bo-
gusław Klesz-
czyński, oraz Zbi-
gniew Jeliński,
reprezentujący
W o j e w ó d z k i
Urząd Ochrony
Zabytków w Prze-
myślu – delega-
turę w Rzeszo-
wie. Jako że Bo-
gusław Klesz-
czyński na bieżą-
co zapoznawał
się z przebiegiem
prac, większość
informacji Miro-
sław Mazurek
przekazywał Zbi-
gniewowi Jeliń-
skiemu. Ponie-
waż wszyscy zainteresowani wykazali
zadowolenie z przebiegu prac, ich od-
biór poszedł bardzo sprawnie. Na pierw-
szy rzut oka wydaje się, że znaleziono
wszystkie ziemianki; mało prawdopo-
dobne jest (aczkolwiek nie można z całą
pewnością tego wykluczyć), by mogły
się one znajdować poza terenem obję-
tym badaniami w tym roku. Aczkolwiek
po późniejszej, bardziej wnikliwej ana-
lizie stwierdzono, że na południe od
dawnego domu spółdzielczego zapew-
ne jeszcze jeden rząd ziemianek by się
„zmieścił”, co dawało by bardziej
spójną koncepcję całego założenia
obozowego. Stąd Mirosław Mazurek
zauważył potrzebę kontynuowania ba-
dań archeologicznych w Trzebusce.
Odnaleziono też fundamenty domu
spółdzielczego, gdzie przetrzymywano
część jeńców Trzebuski, co dało nam
jednoznaczną odpowiedź co do po-
wierzchni i rozmiarów poszczególnych
pomieszczeń. Nie udało się w tym roku
odnaleźć pozostałości po ogrodzeniu
obozu, co pozostawia część pytań bez
odpowiedzi. Nie znamy nadal całej po-
wierzchni obozu (tu relacje świadków
dają różny obraz). Warto więc dokoń-
czyć badania archeologiczne w Trzebu-

sce w niedalekiej przyszłości, szczegól-
nie terenu za obecną rzeczką, która
w latach 80. była regulowana, a jej bieg
w czasie wojny był ukierunkowany nie-
co bardziej na południe. Archeolodzy
wykazali zainteresowanie dalszymi ba-
daniami, z całą pewnością mieszkańcy
Sokołowszczyzny na nie czekają już dzi-
siaj z niecierpliwością... Oby do nich
doszło!

Pokłosie

W poniedziałek 29 października,
burmistrza sokołowskiego Andrzeja
Ożoga, żywo zainteresowanego bada-

niami w Trzebusce, odwiedzili pracow-
nik BPiI IPN w Rzeszowie Bogusław
Kleszczyński, archeolog Mirosław Ma-
zurek i bibliotekarz Piotr Ożóg. Powo-
dem spotkania było podsumowanie
prac archeologicznych, które były pro-
wadzone na miejscu byłego obozu
NKWD w Trzebusce od 25 września do

18 października tego roku. Ponieważ
burmistrz dwukrotnie odwiedzał zaan-
gażowanych w prace poszukiwawcze
w Trzebusce ludzi, dość dobrze był zo-
rientowany co do ich przebiegu i efek-
tów; teraz jednak z rąk Mirosława Ma-
zurka otrzymał do wglądu część doku-
mentacji z prowadzonych prac, która
pozwala je jeszcze lepiej zrozumieć.
Podczas rozmowy z burmistrzem, poru-
szono też sprawy związane z możliwo-
ścią kontynuowania prac poszukiwaw-
czych w Trzebusce, konserwacji artefak-
tów odnalezionych w ziemiankach
i możliwości ich pozyskania do zbiorów
muzealnych na terenie Sokołowszczy-
zny, wizji poszerzenia form upamiętnie-
nia miejsca obozu NKWD w Trzebusce...
Wiele na to wskazuje, że jego teren za
kilka lat będzie miał znacznie bardziej
atrakcyjny dla turystów charakter – co
może być niewątpliwym magnesem dla
ludzi odwiedzających Sokołowszczy-
znę. Na pewno, warto się nad tym po-
chylić – nasza niezwykła lokalna histo-
ria na to zasługuje...

Efektem prac dokumentacyjnych, po
wrześniowo-październikowych poszuki-
waniach na miejscu byłego obozu
NKWD w Trzebusce, jest m. in. plan wy-
konany przez Adama Nowaka na zlece-
nie rzeszowskiej Pracowni Archeolo-
gicznej Mirosława Mazurka. Z punktu
widzenia wiedzy historycznej, zawarte
na nim informacje są bezcenne. Ilość
i rozmieszczenie ziemianek, ich podsta-
wy konstrukcyjne, powierzchnia domu
spółdzielczego i jego usytuowanie... Po
raz kolejny „ukochane dziecko historii
– archeologia” przyniosło nam wymierną
wiedzę, znacznie poszerzającą informa-
cje przekazywane dotąd przez świad-
ków. Cóż – nauka dała nam twarde
dowody, znów skutecznie rywalizując
z kruchą ludzką pamięcią. Ciągle jed-
nak zbierane są nawet najdrobniejsze

Odwiedziny u burmistrza sokołowskiego Andrzeja Ożoga dają podsta-
wy twierdzić, że dzięki otwartej postawie włodarza naszej gminy, miej-
sce byłego obozu NKWD w Trzebusce powinno za kilka lat być ważną
atrakcją turystyczną regionu.

Teren byłego obozu NKWD w Trzebusce dziś już wyrównany, powoli zabliźnia ślady po po-
ważnych pracach ziemnych jakie niedawno tu prowadzono...
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Powstały na zlecenie archeologów i oparty na ich badaniach plan obozu NKWD w Trzebusce,
dał nam potężną dawkę wiedzy, która wcześniej opierała się na kruchych a czasami nawet
sprzecznych ze sobą relacjach świadków...

„Świadek Historii”

informacje dotyczące dziejów obozu
i mordów dokonywanych przez NKWD
w pobliskich lasach. Wszystkie te stara-
nia i badania prowadzone wspólnie, po-
zwalają nam uczynić krok naprzód – czyli
poszerzyć wiedzę o wydarzeniach
z 1944 roku. Dlatego ciągle IPN w Rze-
szowie, otwarty jest na przekazywanie
następnych informacji. Można to zrobić

za pośrednictwem książnicy sokołow-
skiej. Na pewno warto... Wiemy też, że
w najbliższym czasie, zebrane i udoku-
mentowane zostaną informacje, przeka-
zane w ostatnim czasie przez bardziej
sędziwych mieszkańców Trzebuski.
Wszystko po to, by nawet najdrobniej-
sze informacje nie uleciały w niepamięć
bezpowrotnie.

30.11.2018 r. w Rzeszowie
odbyła się VII edycja Nagro-
dy Honorowej „Świadek Hi-
storii”.

Instytut Pamięci Narodowej w ten
sposób honoruje osoby, które szczegól-
nie zasłużyły się w pielęgnowaniu hi-
storii narodu polskiego ze szczególnym
naciskiem na nasz region. Te specjalne
honorowe nagrody otrzymało pięć osób,
a wśród nich znalazł się nasz rodak Piotr
Ożóg z Trzebuski.

Laureatom nagrody wręczył Prezes
IPN dr Jarosław Szarek, a wśród pu-
bliczności znajdowało się szereg zna-
komitych nazwisk świata nauki, polityki
i kultury. Sylwetki Piotra stałym czytelni-
kom Kuriera Sokołowskiego przedsta-
wiać nie trzeba, gdyż od wielu lat udzie-
la się na łamach tego czasopisma opi-
sując, badając, edukując o kwestii ofiar
zbrodni dokonanej przez funkcjonariu-
szy sowieckiego aparatu terroru i repre-
sji w Trzebusce, Nienadówce i Turzy
z jesieni 1944 r.

Marek KidaFot. B. Walicki

Zaduszki trzebuszczańskie
– 2 XI 2018 r.

Na przełomie października i listopa-
da, każdy z nas odwiedza nie tylko gro-
by bliskich, ale też i miejsca pamięci hi-
storycznej. Teren byłego obozu NKWD
w Trzebusce jest jednym z nich. Jesz-
cze kilkanaście dni wcześniej, jego ob-
szar pokryty był głębokimi wykopami,
słychać było warkot koparki, popiskiwa-
nie wykrywaczy metalu, rozmowy arche-
ologów i zaangażowanych w poszuki-
wania pracowników, gwar grup dzieci
i młodzieży z pobliskich szkół... Dziś na
powrót, ziemia przykryła wyeksplorowa-
ne ziemianki i fundamenty domu spół-
dzielczego; w ich obrębie przez kilka
miesięcy 1944 r. odbywał się dramat
dziesiątek, setek ludzkich istnień. Iluż
z nich spotkała tragiczna i nieludzka
śmierć w pobliskich lasach? Kilka wy-
dartych ziemi artefaktów, świadczy
o bezlitosnym traktowaniu jeńców Trze-
buski: czyjeś zgubione okulary, grzebie-
nie czy ołówki wdeptane w słomę do-
trwały do naszych czasów. Przetrwały po
to, byśmy pamiętali o ludziach tu prze-
trzymywanych, byśmy stanęli na chwilę
w zadumie, zatrzymali się choć na mo-
ment zapalenia znicza pamięci i krótką
modlitwę... By ciągle były nie obojętne
słowa: „Non omnis moriar...”.

Piotr Ożóg
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W kraju odbywały się w każdym jego
zakątku uroczystości upamiętniające
setną rocznicę powrotu Polski jako nie-
podległego bytu państwowego na mapy
świata. Począwszy od odprawianych
uroczystych mszy świętych w intencji
Ojczyzny, akademii, składania wieńców
i wiązanek w szczególnie ważnych miej-
scach miast, odsłania-
nia pomników upamięt-
niających rocznicę nie-
podległości, koncertów
patriotycznych do mar-
szów niepodległościo-
wych. I Sokołów Młp.
miał swój wkład w cało-
kształt obchodów Świę-
ta Narodowego, o czym
była już mowa w tym nu-
merze Kuriera.

Część osób z naszej
gminy, w tym ja rów-
nież, udała się święto-
wać 11 listopada ina-
czej, a mianowicie
uczestniczyć w największym marszu
w tej części Europy, Marszu Niepodle-
głości!!! Wyjazd zorganizowali miejsco-
wi działacze i działaczki Młodzieży
Wszechpolskiej (więcej o działalności tej
ogólnopolskiej organizacji można prze-
czytać w Internecie na stronie mw.org.pl),
a miejsca w autokarze z kolegami opła-
ciliśmy sobie na dwa tygodnie wcze-
śniej przed wyjazdem. Dlatego szum po-
lityczny wokół „być albo nie być Marszu”
– praktycznie za pięć dwunasta – był bar-
dzo źle przez nas odebrany, gdyż jak
każdy normalny człowiek coś sobie
wcześniej planujemy, ponosimy koszty...
a tu takie niespodzianki. Ale nie ma tego
złego co by na dobre nie wyszło; bar-
dziej nas ten fakt zmotywował co spra-
wiło, że bardzo silną oraz liczną repre-
zentacją z Trzebosi, Sokołowa, Niena-
dówki i Trzebuski wyruszyliśmy autoka-
rem o 4 rano w kierunku miasta stołecz-
nego Warszawa. Jeszcze w autokarze
na bieżąco przekazywano nam co dzie-
je się w Warszawie. A działo się dużo.
Podczas postoju w okolicy Puław widać
było wzmożony ruch policji ciągnącej
w kierunku Warszawy. Tuż przed wjaz-
dem do stolicy dotarła do nas wiado-

A tak było w Warszawie...
11 listopada oczy całego świata zwróciły się w kierunku naszej Ojczyzny za sprawą setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. Tę znamienną rocznicę uczciły poprzez liczne iluminacje świetlne w na-
szych barwach narodowych między innymi Finlandia, Egipt, Brazylia, USA, Węgry, Ukraina, Chile,
Zjednoczone Emiraty Arabskie podświetlając znane budynki i mosty. Gest Kolei Litewskich, gdzie
lokomotywy wygrywają Mazurek Dąbrowskiego też był sympatyczny. Pewnie na świecie takich akcji
było o wiele, wiele więcej – czy to ze względu na poprawność dyplomatyczną, czy też z czystej sympatii.

mość, że planowanej Mszy Świętej pod
Sejmem RP nie będzie. Naprędce dele-
gacja podkarpackich patriotów w skła-
dzie przybyłym na 15 autobusów (około
800 osób) udała się podziękować Bogu
za szczęśliwie przebytą drogę oraz za
dar przeżywania setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości do Kościoła Naj-

świętszego Zbawiciela.
Trafiliśmy na Mszę z ka-
zaniem kierowanym
stricte do dzieci o tema-
tyce propolskiej, mi się
podobało. Po Mszy
Świętej zwartą kolumną
z flagami w rękach ru-
szyliśmy do miejsca
spotkania wszystkich
uczestników Marszu,
czyli na Rondo Dmow-
skiego. Po drodze spo-
tkaliśmy grupę prowo-
katorów, która z balko-
nu jednego z budynków
wywieszała transparen-

ty jakże nie pasujące do tak zacnego
święta, a promujące treści takie, że ka-
tolikowi nawet nie wypada ich powta-
rzać. Już na miejscu trochę się nam dłu-
żyło z wyczekiwaniem na start, to zaczę-
liśmy jednym głosem skandować nieofi-
cjalne motto Marszu Niepodległości
– „Bóg, Honor i Ojczyzna!!!”.

Marsz rządowy wystartował pierw-
szy. Niestety odczuwałem pewien nie-
smak, gdyż od reszty odgradzał się ko-

lumną wojska. I tu takie moje subiek-
tywne odczucie – szły dwa marsze, cze-
go zapewne niektóre telewizje pokazać
nie chciały. Telewizji nie oglądam, więc
chciałem raz być w stolicy, żeby same-
mu zobaczyć i ocenić jak to wszystko
wygląda od środka; porównać z infor-
macjami płynącym z różnych źródeł
przekazu, które najczęściej wyszukuję
w Internecie. I co bardzo istotne Marsz
Niepodległości był ogromny, moim zda-
niem właśnie na nim trzeba doszukiwać
się tych setek tysięcy ludzi dumnych
z Ojczyzny. Zauważalne były również
wszędzie kamery, na dachach budyn-
ków, które bacznie filmowały uczestni-
ków Marszu. Czy były to kamery wyłącz-
nie poszczególnych telewizji? Miłym
gestem było jak przechodząc obok jed-
nego z wielkich warszawskich budyn-
ków z okien machali do nas ludzie.
Marsz sam w sobie był bardzo spokojny
i zdyscyplinowany. Tak dla przykładu,
gdy jechała karetka w mgnieniu oka
w tłumnie ludzi tworzył się swoisty kory-
tarz życia. Taka dygresja, nie raz kie-
rowcy na drodze tak nie potrafią jak tu.
Jeśli ktoś się potknął obca osoba auto-
matycznie udzielała wszelakiej pomo-
cy, czy to przy podnoszeniu, czy nawet
przy prozaicznym nawet podaniu chus-
teczki do otarcia... takie małe ludzkie
gesty.

W Marszu Niepodległości uczestni-
czyły całe rodziny, nawet z malutkimi
dziećmi w wózkach. Obok mnie przez
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Artyści Ci przygotowali koncert, z któ-
rym wystąpili w kilku miejscach. Tym ra-
zem pragnieniem Beaty Kraska było wy-
stąpienie w swojej rodzinnej miejscowo-
ści. Żeby taki koncert mógł się odbyć na-

leżało znaleźć Sponsorów by uhonoro-
wać artystów wystąpieniem w rodzinnej
parafii Beaty. Ponieważ Beata bardzo
chętnie śpiewa w parafii przy różnych
okazjach, szybko udało się jej znaleźć

sponsorów. O tym koncercie powiadomi-
liśmy sąsiednie parafie oraz zostały prze-
kazane imienne zaproszenia dla księży.
Parafian powiadomiłem o tym koncercie
na dwa tygodnie przed występem.

Opatrzność Boża sprzyjała nam na
dzień koncertu: wtedy – 7.10 – był bar-
dzo piękny słoneczny dzień, na koncert
przyszło bardzo dużo ludzi. Mieliśmy,
wiec okazje nasycić się duchowo ze-
wnętrznie. Prowadzący koncert Witold
Pelka bardzo ciekawie i interesująco
wprowadzał słuchaczy w poszczególne
części koncertu przywołując często wy-
darzenia z życia Jana Pawła II „Mówił
że Pan Bóg nie odmówił mu doświad-
czeń w życiu”. Odnosząc widzów tego
koncertu do osoby Ojca Świętego pro-
wadzący mówił, że „sztuka jest po to,
aby nas zachwycała”.

Bardzo jesteśmy wdzięczni Beacie
Kraska – szczególnie utalentowanej
muzycznie, że wspólnie z artystami Aka-
demii Muzycznej w Krakowie dała nam
okazję spotkania ze Świętym Janem
Pawłem II. W klimacie poważnej i wy-
mownej muzyki byliśmy przeniesieni
w klimat miłych wspomnień, kiedy Jan

dłuższy czas szła siostra zakonna. At-
mosfera dumy narodowej i wspólnoty
była odczuwalna, a z każdym krokiem
na przód Marsz skandował coraz gło-
śniej i weselej. Bo przecież było to bar-
dzo wesołe święto – 100 lat naszej Nie-
podległej. Zachowując obiektywność,

powiem tak, race były. Czy mi to prze-
szkadzało. Hmm... średnio, bo nie lubię
tego latającego pyłku podczas spalania.
Ale wiedziałem na co jadę, także do stra-
wienia sytuacja. Znowu dygresja: obser-
wując w Internecie to co dzieje się na
ulicach Francji w ostatnim czasie, wolę

takie wykroczenia ludzi z racami (są
dorośli i świadomi tego co robią oraz
odpowiadają za swoje zachowanie in-
dywidualnie, a nie kolektywnie jako ca-
łość Marszu) niż płonące „barykady”
i samochody na ulicach. Plus rac taki,
że oprawa z góry musiała ładnie wyglą-
dać. Szliśmy bardzo długo. Marsz roz-
poczęliśmy tak koło 15.30, a na Błonia
Stadionu Narodowego dotarliśmy oko-
ło 19.00, dokładnie już nie pamiętam.

Koniec Marszu nie oznaczał końca
świętowania. Błonia przywitały nas Kon-
certem Marszu Niepodległości. Byłem
zachwycony, gdyż wystąpiło na nim spo-
ro gwiazd w tym zespoły hip-hopowe,
które lubię. Do domu mieliśmy daleko
i musieliśmy się już zbierać, jeszcze tyl-
ko pokaz ogni sztucznych – wspaniały
z rozmachem – i obraliśmy kierunek So-
kołów Małopolski.

PS. Ela, dziękujemy Ci za wspaniałą
wycieczkę, wspaniałe świętowanie, nie-
samowitą atmosferę tego dnia oraz za
to, że chciałaś nas zabrać ze sobą.

Marek Kida

Koncert Papieski „Muzyką poprzez czas i pamięć”
7.10.2018 o godzinie 18.00 odbył się przepiękny koncert muzyczny z okazji 40. rocznicy wyboru Jana
Pawła II na Ojca Świętego. Z propozycją takiego koncertu przyszła do księdza proboszcza parafian-
ka – Beata Kraska, która od kilku lat związana jest z artystami Akademii Muzycznej w Krakowie.

Artystce na fortepianie przygrywa Janusz Tomecki.
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Paweł II odwiedzał swój rodzinny kraj.
Wielkim wsparciem dla naszej artystki
była obecność na koncercie jej szanow-
nych rodziców, rodzeństwa i krewnych,
którzy wspierali jej występ, aby jak naj-
godniej uczcić 40-lecie wyboru polaka
na Stolice Piotrową. Wszyscy uczestni-
cy koncertu podziwiają talent Beaty
i oczekują kolejnych wystąpień w swo-
jej rodzinnej miejscowości.

ks. Józef Filia

Podziękowania
Dla księdza Józefa Filii, proboszcza

Parafii Trzeboś, który objął honorowy
patronat nad Koncertem. Ponadto jest
pomysłodawcą i wykonawcą tematycz-
nej dekoracji koncertowej.

Dziękuję sponsorom:
Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej – Mieczysławowi Miazga
Posłowi do Parlamentu Europejskiego
– Stanisławowi Ożóg
Radnemu Powiatu Rzeszowskiego
– Tadeuszowi Chmiel
Firmie Styrobud – Tomaszowi, Bogda-
nowi i Krzysztofowi Radomskim
Firmie Delta-Euro-Trans – Zbigniewowi
Sowa
Firmie Drew-Dar – Dariuszowi Mierzwa
Firmie Cis-Bud Bożenie i Zbigniewowi
Cisek
Firmie AP – Trzeboś – Andrzejowi Pa-
siecznemu
Handel Kwiatami – Sokołów Małopolski
– Zbigniewowi Kozak
Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie
pani Agacie Dec za udostępnienie sprzę-
tu nagłaśniającego oraz oświetlenia
Akustykowi Kamilowi Ciskowi i oświe-
tleniowcy Maciejowi Barańskiemu

Artyści na tle dekoracji.

Artystka z Erykiem Lasotą – baryton.

Beata Kraska – sopran.

Beata w towarzystwie artystów.

Sylwii Szczepanik, Łukaszowi Kraska za
projekty plakatów
Fotografowi Januszowi Kotuli
Kamerzyście Marianowi Falandysz
Parafianom przybyłym na Koncert oraz
wszystkim, którzy wspólnie zechcieli
wzniecić pamięć o Św. Janie Pawle II

Beata Kraska
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100 lat Niepodległej Polski
13 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wól-
ce Niedźwiedzkiej uczniowie wspólnie z KGW z Wólki
Niedźwiedzkiej oraz lokalną społecznością świętowa-
li „100 lat Niepodległej Polski”.

Pod flagą biało-czerwoną, wspominano czasy tragicznej historii
naszego kraju oraz dążenia do niepodległości, poprzez melodię i pa-
triotyczne teksty. Mówiono także o tęsknocie za wolnością lub nawet
członkiem rodziny, który walczył w wojnie.

Członkinie zadbały o tę wieloletnią tradycję, która owocuje do dziś.
KGW z Wólki Niedźwiedzkiej kultywując polskość w przygotowywa-
nych potrawach, w śpiewie, w strojach ludowych, w tańcu ludowym
(jak dla przykładu oberek).

„Jesteśmy winni tego, tym co krew przelali
– wolność kocham, wolność rozumiem itd...”

Zofia Ożóg

100-lat Niepodległości

Niech mam radość na 100-lecie
Niepodległej w sercach tkwi,
pozostanie ona długo w braterskiej przyjaźni,
a pamięć oddajmy poległym
Radość w sercach niech łopoce
Jak flaga na wietrze ta biało-czerwona,
którą trzymamy dumnie w ręce.
Ten sztandar biało-czerwony jest Twój i mój,
niechaj nas bardziej dzisiaj jednoczy w Nieodległej,
po tej tragicznej historii.
I myślmy o tych bohaterach
Którzy walczyli o wolność, dzięki
Której dzisiaj wszyscy możemy
Cieszyć się, bo Oni to oddali życie.
Myślę, że wszystkie me słowa o
Naszej historii i miłości do Ojczyzny,
są przywracane coraz częściej
nie tylko na 100-lecie.
W pieśniach patriotycznych, kiedyś
Były zakazane a w dzisiejszym czasie
Powracamy do nich z okazji
Spotkań różnych, by młodszych uczyć
Ojczystej historii

Zofia Ożóg

SERCEM PISANE!
(rok 2010-2011)
Spring Valley, Z. Ożóg

Gdy, mam chwile zwątpienia
radości czy wahania, biorę za długopis
i zabieram się do pisania.

Piszę co w danej sekundzie; słowa
radości, miłości, rozpaczy i co bym mogła
uczynić by, znowu było inaczej.

Przychodzi też i taka chwila, czasu
zadumy, rozmyślanie to, także biorę za
długopis i przelewam na papier.

Są też i takie dnie, że nie zawsze
mogę podzielić się swoimi myślami
z otoczeniem wówczas,
chowam je w sercu aż dojrzeją.

Tak czy tak marzeniem moim to, pisać
takie wiersze by chwytały za serce, by były
zrozumiałe, lekkie tak zwyczajnie, proste.

Każde me słowo coś znaczy, do czegoś
zobowiązuje, kiedy zaczynam pisanie to staram
się, by pustymi nie były.

One, wypływają z serca i z tych prostych
słów są układane pragnąc, by kiedyś
trafiły i w Twoje ręce byś, ze zrozumieniem
czytał te wiersze.

Skromnością tego talentu pragnę
inspirować się, w wielkości daru Bożego
sprawdzić się z tym, co los podarował mnie.

I pragnę pisać dalej i dzielić się tym,
co wypływa z serca
myśląc... dopóki wena będzie, dotąd nie
spocznę na laurach.

Na wyjeździe, coś w sercu zadziałało pierwszy
wiersz – od tego się zaczęło.
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Niektóre problemy występują już
w dzieciństwie np. zachowania agresyw-
ne czy problemy emocjonalne, ale skutki
są widoczne także później w funkcjono-
waniu psychicznym, emocjonalnym
i społecznym w dorosłym życiu1.

Skutki przemocy w sferze fizycznej
mogą ujawniać się jako urazy i uszko-
dzenia skóry. Są to m.in. blizny, siniaki,
krwiaki, oparzenia, ślady po przypalaniu
papierosami, zmiany na plecach, poślad-
kach, łydkach często w kształcie narzę-
dzia, którym zostały spowodowane. Wy-
stępować mogą także uszkodzenia gło-
wy, nieprzypadkowe złamania czy obra-
żenia jamy brzusznej. Zauważalną
oznaką zaniedbania jest zbyt niski wzrost
dziecka oraz niedowaga, brudne i nie-
chlujne ubranie, nieodpowiednie do pory
roku, nieopatrzone rany, czy apatia i chro-
niczne zmęczenie. Może pojawić się tak-
że moczenie się i zanieczyszczanie, tiki
nerwowe, mimowolne ruchy, drżenia,
nudności, bóle brzucha i głowy2.

Przemoc odciska swoje piętno rów-
nież na rozwoju emocjonalnym dziecka.
Negatywnie wpływa na samoocenę.
Szczególnie przemoc psychiczna bezpo-
średnio oddziaływuje na poczucie wła-
snej wartości, gdyż dziecko jest nieustan-
nie narażone na krytykę, poniżenie czy
ośmieszanie. Skutkiem tego może być
obniżone poczucie szacunku do własnej
osoby oraz zachowania obronne takie jak
celowe przedstawianie się innym w lep-
szym świetle oraz poświęcanie większej
uwagi wyglądowi fizycznemu i sprawno-
ści fizycznej3.

Ofiara przemocy często nie wierzy we
własne możliwości, łatwo się poddaje,
pesymistycznie podchodzi do wszelkich
czynności, brakuje jej motywacji do dzia-
łania. Taka postawa skutkuje wycofaniem
się – dzieci stają się bierne, apatyczne,
unikają innych. Dziecko maltretowane
często ma problem z kontrolowaniem
emocji. Niewłaściwie rozpoznaje i oce-
nia sytuacje społeczne. Świat z prze-
mocą staje się czymś normalnym, dlate-
go młody człowiek może reagować agre-
sywnie oraz używać przemocy wobec
młodszych czy słabszych4.

Dziecko narażone na różne formy
przemocy wykształca w sobie wadliwe
przekonanie na temat świata i ludzi, któ-
re odbiera jako miejsce bez przebacze-
nia. Nie uczy się prawidłowych empatycz-
nych postaw do drugiego człowieka co

może przejawiać się brakiem wrażliwo-
ści na przeżycia innych osób. U takiego
dziecka mogą wystąpić również zaburze-
nia w ocenie własnego postępowania5.

Bycie ofiarą długotrwałej przemocy
w dzieciństwie może prowadzić do po-
wstania syndromu stresu pourazowego.
Jest to reakcja na sytuację nienormalną
i zagrażającą życiu, czyli w tym wypad-
ku wieloletnią przemoc. Takie zdarze-
nia przekraczają zwykłe ludzkie do-
świadczenia i naturalne zdolności ada-
ptacyjne. Syndromu stresu pourazowe-
go może objawiać się stanami nadmier-
nego pobudzenia, czyli ciągłą gotowo-
ścią na niebezpieczeństwo. Dziecko
może zbyt intensywne reagować na
bodźce np. hałas. Taka zmożona czuj-
ność organizmu prowadzi do wielu za-
burzeń fizjologicznych np. kłopotów ze
snem, zmęczeniem. Kolejnym objawem
są tzw. stany psychicznego odrętwienia.
Ofiary przemocy nie mogąc sobie po-
radzić z zbyt intensywnymi i trudnymi
emocjami odcinają się od nich. Taki me-
chanizm obronny skutkuje zawężeniem
lub całkowitym brakiem odczuwania
emocji, nawet tych pozytywnych. Cha-
rakterystyczne dla traumy są też wtar-
gnięcia. Są to powracające nagle i mi-
mowolne wspomnienia traumatycznych
wydarzeń. Typowym objawem stresu
pourazowego jest także obniżenie na-
stroju, stany depresyjne, problemy
z pamięcią i koncentracją uwagi, po-
czucie bezradności i niemocy. Dzieci
doświadczające przemocy, szczególnie
ze strony rodziców, mogą szukać przy-
czyn tego co ich spotyka w sobie. Prze-
jawia się to wiarą w to, że nie zasługują
na miłość i szacunek, a ich zachowanie
czy nawet wygląd sprowokowały spraw-
ce do przemocy6.

Dziecko, które jest ofiarą przemocy
często izoluje się w sytuacji kontaktów
społecznych. Niezaspokojenie potrzeby
bezpieczeństwa w rodzinie będzie skut-
kować unikaniem kontaktów z innymi.
W relacjach międzyludzkich takie dziec-
ko jest często lękliwe, nieufne, a nawet
wrogo nastawione do rówieśników czy
dorosłych. Żyje w przekonaniu, że nikt
go nie rozumie, nikt nie może pomóc. Nie
nawiązuje relacji koleżeńskich czy przy-
jaźni często z powodu braku umiejętno-
ści interpersonalnych spowodowanych
niską samooceną lub potrzebą zachowa-
nia w tajemnicy przemocy domowej

z powodu poczucia wstydu lub z obawy
przed konsekwencjami7.

Badania wykazały również, że bycie
ofiarą przemocy w dzieciństwie zwięk-
sza ryzyko zostania ofiarą przemocy lub
jej sprawcą w przyszłości. Doświadcze-
nie przemocy może skutkować pojawie-
niem się w dorosłym życiu depresji, lę-
ków społecznych, a nawet prób samo-
bójczych. Zwiększa się również praw-
dopodobieństwo podejmowania zacho-
wań ryzykownych np. uzależnienia czy
samookaleczanie się8.

Jak widać przemoc niesie ze sobą
ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa
dzieci, ich prawidłowego rozwoju i póź-
niejszego dorosłego życia. Musimy pa-
miętać, że dziecko nie jest w stanie obro-
nić się samo przed przemocą. Dlatego
ważne jest, by nie być obojętnym i reago-
wać, gdy narażone jest dobro dziecka.

Joanna Kiszka – psycholog Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Górnie

1 J. Włodarczyk, „Przemoc wobec dzieci. Dzieci się liczą.
Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzie-
ci w Polsce” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017,
s. 208.
2 M. Goniewicz, K. Goniewicz, „Przemoc wobec dzieci
— aspekty etyczno-prawne”, Forum Medycyny Ro-
dzinnej 2011, tom 5, nr 5, s. 440-441.
3 J. Helios, W. Jedlecka, „Współczesne oblicza prze-
mocy. Zagadnienia wybrane”, Prace Naukowe Wydzia-
łu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego nr 99, Wrocław 2017, s. 56.
4 „Odcienie rodzicielstwa. Kilka rad jak być lepszym ro-
dzicem” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej w Górnie, Rzeszów, s. 28.
5 T. Millon i in. „zaburzenia osobowości we współcze-
snym świecie” Instytut Psychologii Zdrowia PTP, War-
szawa, 2005, s.164.
6 Przemoc wobec dzieci w rodzinie” Niezbędnik Na-
uczyciela, Warszawa, 2013, s. 46-48.
7 „Przemoc wobec dzieci w rodzinie” Niezbędnik Na-
uczyciela, Warszawa, 2013, s. 49.
8 J. Włodarczyk, „Przemoc wobec dzieci. Dzieci się liczą.
Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci
w Polsce” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017, s. 208.

Skutki przemocy wobec dziecka
Przemoc w rodzinie zaburza relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Doświadczanie
przez dziecko przemocy, w szczególności od bliskich osób, skutkuje zaburzeniami w
każdej sferze rozwojowej. Konsekwencje można zauważyć w zdrowiu fizycznym jak i
rozwoju psychospołecznym.

Publikacja z cyklu artykułów edukacyjno-pro-
filaktycznych powstałych w ramach Progra-
mu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZE-
NIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZE-
MOCY W RODZINIE” Edycja 2018 pt.: Od
przedszkola do seniora – projekt łączący po-
kolenia” współfinansowanego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Powiat Rzeszowski.
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Była to realizacja projektu „Kontakt w leczeniu” autorskie-
go programu szkoleniowego opracowanego przez eksper-
tów Szpitala Babińskiego w Krakowie. Był on prowadzony
przez specjalistów krakowskich lekarza psychiatrę Martynę
Kędziora – Wysocka oraz Panią psycholog Katarzynę Szo-
stak, aktorkę – psycholog Katarzynę Wrona. Projekt finanso-
wany przez Narodowy Program Zdrowia.

W zajęciach wzięło udział 18 osób oraz 3 wykładowców,
wśród których był personel Medyczny z Leśniówki na czele
z Panią Przełożoną, wraz z lekarzem tam pracującym, Pani
psychoterapeuta z Sanatorium Górno, Panie mgr fizjoterapii
z Praktyki Rehabilitacyjnej w Łowisku, Pani Logopeda z tutej-
szego Centrum Medycznego, personel pielęgniarski NZOZ
Sokołów Młp., Górna, Wólki Niedźwiedzkiej i Łowiska, wraz
z lekarzami Martą i Ryszardem Stelmach.

W zajęciach wykorzystano różnego rodzaju środki i formy
dydaktyczne i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne,
wykłady i ćwiczenia, pogadanka – wymiana doświadczeń,
test sprawdzający wiedzę przed i po szkoleniu (oczywiście
z poprawą wyniku testu, po szkoleniu!).

Najciekawszym punktem programy była symulacja, po-
legająca na „odgrywaniu roli” pacjenta i pracownika me-
dycznego czyli nauka poprzez działanie (aktor – uczestnik,
aktor – wykładowca – uczestnik). Pani z zespołu specjali-
stów odgrywająca role poszczególnych pacjentów cierpią-
cych na zaburzenia psychiczne, dołączyła do zespołu szko-
leniowego drugiego dnia. Wspaniałe role w scenkach ode-
grały uczestniczki kursu – Pani psycholog Agnieszka K.
z Leśniówki i Pani pielęgniarka Anna S. z Wólki Niedźwiedz-
kiej. Fajna nauka i zabawa.

W trakcie dwudniowego szkolenia miały miejsce prze-
rwy obiadowe i kawowe. Catering zapewniła nam miejsco-
wa firma „Domowe Smaki” Sokołów Małopolski. Bardzo
smaczne posiłki. Dziękujemy. Przerwy były równocześnie
miłym spotkaniem dla nas wszystkich i nawiązaniem dodat-
kowych relacji.

Realizowany program był niezwykle bogaty i ciekawie
przedstawiany. Praca polegająca na szeroko pojmowanym
pomaganiu drugiemu człowiekowi wymaga dużego zaintere-
sowania, cierpliwości, jak również czujności w obliczu różno-
rodnych okoliczności, jakie stawia przed specjalistą kontakt
z drugim, cierpiącym człowiekiem.

Uczestnicy szkolenia oprócz certyfikatów otrzymali cenne
informacje pozwalające zwiększyć dobrą komunikację z cho-
rym, umiejętności komunikacyjne z pacjentem w kryzysie
i pod wpływem silnego stresu. Dziękujemy specjalistom pro-
wadzącym.

Niewątpliwie wyrazy podziękowania należą się naszym
lekarzom Marcie i Ryszardowi Stelmach za zaangażowanie
w organizację kursu i czynne uczestnictwo. Nasz lokal speł-
niał wymogi kursu. Oby więcej takich i innych szkoleń odby-
wało się w placówkach medycznych w naszym pięknym mia-
steczku, głównie dla dobra pacjentów – zdobywaniu wiedzy
i doświadczenia dla pracujących z pacjentami.

Mgr piel. Barbara Łapińska
(organizator kursu)

A może coś ze zdrowia!?

Szkolenie w Centrum Medycznym „Stelmed”
W dniach 27-28.09.2018 r. w Centrum Medycznym „Stelmed” odbyło się szkolenie z zakresu ko-
munikacji interpersonalnej w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne oraz rodzi-
ny pacjenta.

„Umiejętność komunikowania się, stała się w dzi-
siejszym świecie towarem, za który jestem gotów
zapłacić więcej, niż za jakikolwiek inny.”

John D. Rockefeller
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A będzie to jubileusz podwójny, mi-
jające w tym roku dwudziestolecie dzia-
łalności Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Sokołowie Małopolskim
związane z uzyskaniem wpisu do ewi-
dencji szkół w 1998 roku i dwudziesto-
pięciolecie działalności szkoły muzycz-
nej jako oddział filialny Prywatnej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Tyczynie
– otwartej w Sokołowie Małopolskim
w 1994 roku, które będziemy celebro-
wać w roku 2019. Choć nie wiadomo,
która z tych dat jest ważniejsza to na
pewno wskazują na ważny fakt w życiu
Sokołowa Małopolskiego – mamy szko-
łę muzyczną z wieloletnimi tradycjami.

Mijający czas obliguje nas do pod-
sumowywania i przeanalizowania dzia-
łalności szkoły Muzycznej w Sokołowie
Małopolskim. Nawiązując do wstępu
pozwolimy sobie na krótką prezentację
historii działalności Niepaństwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Soko-
łowie Małopolskim.

Po raz pierwszy inauguracja roku
szkolnego w Niepaństwowej Szkole
Muzycznej I st. w Sokołowie Małopol-
skim miała miejsce 1 października 1994
roku. Nieliczna klasa pierwsza składa-
jąca się z ośmiu uczniów rozpoczęła na-
ukę gry na instrumentach muzycznych
w pierwszej tego typu szkole w Sokoło-
wie Małopolskim. Placówka nie była
jeszcze samodzielną szkołą, funkcjono-
wała jako oddział filialny Prywatnej
Szkoły Muzycznej I st. z siedzibą w Ty-
czynie. Zajęcia w nowo otwartej placów-
ce prowadzili: Grzegorz Wójcikiewicz
– dyrektor i zarazem założyciel, Anna
Wójcikiewicz, Anna Pacześniak i Beata
Gilewska. W pierwszym roku działalno-
ści szkoły zostały uruchomione sekcje:
fortepianu, akordeonu i klawiszowych
instrumentów elektronicznych. Przed-
mioty teoretyczne (kształcenie słuchu
i audycje muzyczne) realizowane były
od początku zgodnie z wymogami mini-
mum programowego określonego przez
Ministra Kultury i Sztuki dla szkół mu-

zycznych pierwszego stopnia. Usamo-
dzielnienie szkoły nastąpiło wraz z jej
wpisaniem do prowadzonej przez Mini-
stra Kultury i Sztuki Ewidencji Szkół Ar-
tystycznych w dniu 9 marca 1998 roku.
Wraz z dokonaniem rejestracji szkoła
przyjęła nową funkcjonującą do dziś
nazwę – Niepaństwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Sokołowie Małopolskim.
Organem prowadzącym pozostał Grze-
gorz Wójcikiewicz zgodnie z „Ustawą
o systemie oświaty” umożliwiającą za-
kładanie i prowadzenie szkół osobom
fizycznym.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia w Sokołowie Małopolskim cały
czas czynnie uczestniczy w życiu kultu-
ralnym środowiska.

To już 25 lat naszej działalności
w Sokołowie Małopolskim

Czas tak szybko biegnie, że nieomal nie przeoczyliśmy zliczają-
cego się wielkimi krokami ćwierćwiecza działalności szkół mu-
zycznych PZNSM na terenie Sokołowa Małopolskiego.

Koncert w Millenium Hall w Rzeszowie – 2013.

Festiwal Muzyki Elektronicznej i Form Wokalnych – 2015.
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Od początku działalności uświetnia
występami swoich uczniów uroczysto-
ści patriotyczne związane z obchodami
Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Nie-
podległości 11 Listopada. Tradycyjnie
dwa razy w roku zespół wokalno-instru-
mentalny na Sokołowskim Rynku into-
nuje pieśni patriotyczne a soliści grają
znane utwory nawiązujące do historycz-
nych wydarzeń związanych z odbywa-
jącymi się uroczystościami. Oprawą ar-
tystyczną przygotowuje pani Anna Wój-
cikiewicz – późniejsza dyrektor PZNSM,
pracująca w szkole muzycznej w Soko-
łowie Małopolskim od jej założenia.

W historii szkoły muzycznej należy
odnotować bardzo istotne wydarzenie,
które miało miejsce 2 grudnia 2008 roku
– w Kancelarii Notarialnej Teresy Panek-
Wiśniowskiej w Rzeszowie aktem nota-
rialnym ustanowiona została Fundacja
Wspierania Edukacji Artystycznej z sie-
dzibą w Sokołowie Małopolskim. Orga-
nizacja podjęła się prowadzenia Nie-
państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Sokołowie Małopolskim. Na mocy po-
rozumienia zawartego 9 marca 2009

roku pomiędzy Grzegorzem Wójcikiewi-
czem – dotychczasowym właścicielem
szkoły, a Fundacją Wspierania Eduka-
cji Artystycznej w Sokołowie Małopol-
skim – szkoła została przekazana w ca-
łości pod zarząd fundacji. Dzięki tej zmia-
nie placówka uzyskała dodatkowe moż-
liwości dla swojego rozwoju. Zgodnie
z aktualnie obowiązującym stanem
prawnym organizacje społeczne – w tym
fundacje – mają możliwość ubiegania
się o różnorodne formy dofinansowania
ze środków budżetowych. Z możliwości
tej Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Sokołowie Małopolskim skorzystała
organizując wspólnie z Towarzystwem
promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku
przedsięwzięcie artystyczne pod nazwą
„Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej”
odbywający się cyklicznie w Leżajsku.
Innym wielkim przedsięwzięciem, tym
razem w całości przygotowanym przez
Fundację Wspierania Edukacji Arty-
stycznej w Sokołowie Małopolskim był
cykl imprez muzycznych związanych
z obchodami Roku Chopinowskiego.
Obydwa przedsięwzięcia zostały sfinan-

sowane w dużej części ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa
podkarpackiego. Zarówno „Dziecięcy
Festiwal Muzyki Dawnej” jak i „Chopin
w Leżajsku – Chopin 2010” objęły swo-
im działaniem obszar Województwa
Podkarpackiego gromadząc uczestni-
ków z wielu szkół muzycznych południo-
wo-wschodniej Polski.

Od pierwszego września 2008 roku
absolwenci sokołowskiej szkoły muzycz-
nej I stopnia mogą kontynuować naukę
w nowej Niepaństwowej Szkole Mu-
zycznej II st. w Sokołowie Małopolskim
– będąca oficjalnie (zgodnie z wpisem
do ewidencji) filią Niepaństwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Leżajsku. Filial-
na szkoła muzyczna II stopnia mieści się
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim. Początkowo
rozpoczęła pracę w oparciu o sekcje:
fortepianu, klarnetu i gitary. W dalszym
okresie uruchomiono klasy skrzypiec
i akordeonu. Do współpracy w nowotwo-
rzonej placówce zaproszono wykwalifi-
kowanych nauczycieli ze szkół muzycz-
nych z Rzeszowa i Mielca. Organizacją
placówki i rekrutacją kandydatów zajął
się dyrektor NSM I st. w Sokołowie Ma-
łopolskim – Grzegorz Wójcikiewicz. Od
tego momentu placówki często wystę-
pują razem pod wspólną nazwą Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Sokołowie Małopolskim.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I
i II st. w Sokołowie Małopolskim współ-
pracuje na stałe z wieloma instytucjami.
Między innymi z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim, Państwową
Szkołą Muzyczną I st. w Leżajsku, Cen-
trum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
Państwową Szkołą Muzyczną I st.
w Kolbuszowej, Zespołem Szkół Mu-
zycznych nr 1 w Rzeszowie i Towarzy-
stwem Promocji Kultury Muzycznej w Le-
żajsku. Owocem jej jest prowadzenie
wspólnych przedsięwzięć artystycz-
nych: wymiana uczniów, wiązane kon-
certy okolicznościowe, audycje muzycz-
ne, wycieczki edukacyjne – jak choćby
do multimedialnego Muzeum Frydery-
ka Chopina w Warszawie, w której wzięli
udział uczniowie ze szkół muzycznych
z Leżajska, Jarosławia, Pruchnika i So-
kołowa Małopolskiego. Wspólnie
z MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim
jest organizatorem odbywającego się
corocznie w styczniu „Noworocznego
Galowego Koncertu”, w którym prezen-
tują się uczniowie szkoły muzycznej i wy-
stępuje zaproszony artysta lub zespół.
W ramach Noworocznego Koncertu Ga-
lowego występowali w Sokołowie: Alek-
sander Koziński – pianista z Jarosławia,
Wiesław Wojtas – saksofonista z Prze-
worska, Kwartet smyczkowy „Dell’arte”
z Katowic i Magdalena Kołcz – młoda

Konkurs Kultury Muzycznej – 2011.

Konkurs Kultury Muzycznej – 2012.
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uzdolniona skrzypaczka z Leżajska.
Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta
w Sokołowie Małopolskim zaowocowa-
ła koncertem na otwarcie Uroczystej
Sesji Noworocznej Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim, w którym brali
udział uczniowie NSM. Dużą satysfakcją
dla kadry i nauczycieli Niepaństwowej

Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Ma-
łopolskim było zaproszenie do zorgani-
zowania części artystycznej uroczysto-
ści związanych z Jubileuszem 65-lecia
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej
w Rzeszowie. Uroczystość miała miej-
sce 19 maja 2010 roku w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie. Na koncer-
cie przygotowanym w całości przez

uczniów szkoły muzycznej w Sokołowie
Małopolskim wystąpili uczniowie klasy
fortepianu pani Marty Woś-Karczmarz
(Magdalena Woś) i pana Grzegorza
Wójcikiewicza (Małgorzata Kida, Andże-
lika Skoczylas, Filip Hajder i Natalia
Sadowy). Występy rozpoczął Filip pre-
zentując „Menueta D-dur” Leopolda
Mozarta, następnie zaprezentowała się
Małgosia z utworem pt. „Rondino” z op.
51 Andrzeja Cwojdzińskiego. Andżeli-
ka Skoczylas wykonała „Andantino B-
dur” Fryderyka Chopina i „Gigue” Do-
menico Scarlattiego, Natalia Sadowy
zagrała „Walca a-moll” Fryderyka Cho-
pina, a Magdalena Woś zakończyła kon-
cert „Walcem E-dur” Fryderyka Chopi-
na i Etiudą z op. 109 F. Burmillera. Po
koncercie młodzi wykonawcy zebrali
gratulacje od gości zaproszonych na
jubileusz i skorzystali z poczęstunku jaki

przygotowali gospodarze
uroczystości.

Bardzo ważnym wyda-
rzeniem była „Uroczysta
Gala”, która miała miejsce
14 listopada 2009 roku
z okazji „Jubileuszu 15-le-
cia Działalności Niepań-
stwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Sokołowie Ma-
łopolskim”. Uroczystości
odbywały się w sali wido-
wiskowej MGOKSiR
w Sokołowie Małopol-
skim. Patronat nad „Uro-
czystą Galą” objął Bur-
mistrz Gminy i Miasta So-
kołów Małopolski – pan

Andrzej Ożóg. Impreza składała się
z kilku części: wystąpienia Prezesa Fun-
dacji Wspierania Edukacji Artystycznej
w Sokołowie Małopolskim – Anny Wój-
cikiewicz, Burmistrza GiM w Sokołowie
Małopolskim – Andrzeja Ożoga, dyrek-
tora MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim
– Jacka Piekiełka i Głównego Wizyta-
tora Centrum Edukacji Artystycznej
– Krzysztofa Szczepaniaka, prezentacji
na temat Historia i dzień dzisiejszy Nie-
państwowej Szkoły Muzycznej I st. w So-
kołowie Małopolskim wygłoszonej przez
p. Joannę Partykę, koncertu kwartetu
smyczkowego Dell‘arte z Katowic.
Wśród publiczności obecni byli między
innymi: Andrzej Ożóg – burmistrz GiM
w Sokołowie Małopolskim, Bogusław
Kida – zastępca burmistrza GiM w So-
kołowie Małopolskim, Jacek Piekiełek
– dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Ma-
łopolskim, Krzysztof Szczepaniak
– Główny Wizytator Centrum Edukacji Ar-
tystycznej w Warszawie, Stanisław Kula
– Przewodniczący Rady Samorządowej
Mieszkańców, Aleksandra Niezgoda
– dyrektor Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Kolbuszowej, Stanisław Jawor-
ski – dyrektor Państwowej Szkoły Mu-

zycznej I st. w Leżajsku, prof. dr hab. Ka-
zimierz Ożóg – Dziekan Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Kazimierz Smolak – wiceprezes zarządu
Zakładów Mięsnych Smak – Górno.

Dyrekcja szkoły cały czas dba o wi-
zerunek medialny szkoły publikując ar-
tykuły o działalności placówki na łamach
prasy lokalnej: Kuriera Sokołowskiego,
Korso Kolbuszowskiego, Dziennika No-
winy Rzeszowskie. Artykuły opisują ak-
tualną działalność szkoły, sukcesy
uczniów, najważniejsze wydarzenia i za-
proszenia na uroczystości i imprezy or-
ganizowane przez szkołę. Szkoła mu-
zyczna widoczna jest stale w internecie
w serwisie placówek Podkarpackiego
Zespołu Niepaństwowych Szkół Mu-
zycznych (www.muzyczna.com.pl) i na
odrębnej stronie Facebooka (www.face-
book.com/muzyczna.sokolow).

Aktualnie w NSM I i II st. w Sokoło-
wie Małopolskim pracuje 13 nauczycie-
li: Anna Wójcikiewicz – dyrektor szkoły
(chór, fortepian), Barbara Szydełko
(skrzypce), Bogusław Bieszczad (gita-
ra), Ewa Nidecka)kształcenie słuchu,
audycje muzyczne), Grzegorz Wójcikie-
wicz (fortepian), Iwona Nowosadska (for-
tepian), Krzysztof Przybyło (gitara), Mag-
dalena Siwa-Kujawa (flet), Marta Woś-
Karczmarz (fortepian), Monika Witalec
(rytmika, kształcenie słuchu), Natalia
Kmita (skrzypce), Stanisław Jaworski
(akordeon) i Wojciech Jurkiewicz (gita-
ra). Kształci się 73 uczniów w szkole mu-
zycznej I stopnia i 5 uczniów w szkole
muzycznej II stopnia. Placówka korzy-
sta z 8 sal lekcyjnych wyposażonych
w podstawowe pomoce naukowe. Do
dyspozycji uczniów i nauczycieli jest pięć
pianin mechanicznych i 1 pianino cyfro-
we. Ponadto szkoła dysponuje fletami,
skrzypcami, gitarami i saksofonami do
wypożyczenia dla uczniów. Patronat
nad działalnością szkoły pełni Funda-
cja Wspierania Edukacji Artystycznej
w Sokołowie Małopolskim. Nadzór pe-
dagogiczny prowadzi Centrum Eduka-
cji Artystycznej w Warszawie w imieniu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Anna Wójcikiewicz
Dyrektor PZNSM

Noworoczny Koncert Galowy – 2012. Prezentacja konkursowa Krzysztof Kuca
– 2015.

Święto 3 Maja – 2012.

Święto 11 Listopada – 2013.
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W sali widowiskowej Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji zgromadziło się spore grono słucha-
czy: zaproszeni goście, uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele sokołowskich szkół
muzycznych. Swoją obecnością za-
szczyciła nas Agata Dec – dyrektor Miej-
sko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
i Stanisław Jaworski – dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżaj-
sku (współpracujący także z NSM I i II st.
w Sokołowie Małopolskim).

Na scenie zaprezentowali się soli-
ści z wszystkich sekcji instrumentalnych,
grupy rytmiki i chór szkolny. Do występu

Poranek Muzyczny Dla Niepodległej
w Sokołowie Małopolskim – 17.11.2018

W sobotnie przedpołudnie 17 listopada 2018 roku odbył się niezwykły koncert w wykonaniu uczniów
Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sokołowie Małopolskim – Poranek Muzyczny Dla
Niepodległej pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski p. Andrzeja Ożoga.

przygotowali swoich podopiecznych
nauczyciele: Anna Wójcikiewicz, Moni-
ka Witalec, Barbara Szydełko, Grzegorz
Wójcikiewicz, Magdalena Siwa-Kujawa,
Iwona Nowosadska, Stanisław Jawor-
ski i Krzysztof Przybyło. Akompaniowali
młodym artystom: Monika Witalec, Anna
Wójcikiewicz, Grzegorz Wójcikiewicz
i Wojciech Styś. Jednym z punktów wy-
darzenia było pasowanie na ucznia Nie-
państwowej Szkoły Muzycznej w Soko-
łowie Małopolskim. Po uroczystym ślu-
bowaniu pasowani uczniowie odebrali
od pani dyrektor Anny Wójcikiewicz pa-
miątkowe dyplomy i upominki. Repertu-
ar koncertu obejmował program w wy-
konaniu zespołów i uczniów: Grupa ryt-
miki z klasy 1 cyklu sześcioletniego
– „Przybyli ułani pod okienko” – inter-
pretacja ruchowo-przestrzenna (na-
uczyciel: Monika Witalec), Grupa rytmi-
ki z klasy 2 cyklu sześcioletniego – Przy-
byli ułani pod okienko – Pałacyk Michla
– interpretacja ruchowa i Płynie Wisła,
płynie – interpretacja ruchowo-prze-
strzenna (nauczyciel: Monika Witalec),
Grupa rytmiki z klasy 3 cyklu sześciolet-
niego – piosenka: Jak długo w sercach
naszych (nauczyciel: Monika Witalec),
Kamil Sabat – tekst, Gabriela Kuchyt
– kl. 2/6 – Pierwsza brygada (skrzypce,
nauczyciel: Barbara Szydełko), Karoli-
na Żył – Przybyli ułani pod okienko,
Anna Wilk – k l. 1/6 (fortepian, nauczy-
ciel: Grzegorz Wójcikiewicz) „Wróbelek”
– Wanda Chmielowska, Milena Wójcik
– kl. 2/6 – fortepian (nauczyciel: Anna

Wójcikiewicz) Pije Kuba do Jakuba
– opr. A. M. Klechniowska, Łucja Woś – kl.
1/4 – fortepian (nauczyciel: Grzegorz
Wójcikiewicz) „Smutna opowieść”
– A. M. Klechniowska, Gabriela Koziarz
– kl. 5/6 – flet (nauczyciel: Magdalena
Siwa-Kujawa, akomp. Wojciech Styś)
„Mazur koci pazur” – M. Matuszewski,
Szymon Wilk – kl. 2/4 – fortepian (nauczy-
ciel: Grzegorz Wójcikiewicz) „Marsz” op.
24 nr 1 – M. Jordański, Lena Białas – kl.
2/4 – flet (nauczyciel: Magdalena Siwa-
Kujawa, akomp. Wojciech Styś) „Kuja-
wiaczek rozrabiaczek” – M. Matuszew-
ski, Klaudia Szot – kl. 4/6 – fortepian (na-
uczyciel: Iwona Nowosadska) „Galop
Marquis” – F. Chopin, Łukasz Rafiński
– kl. 4/6 – akordeon (nauczyciel: Stani-
sław Jaworski) „Ostatni mazur”, Duet fle-
towy: Natalia i Magdalena Wojdyło – kl.
4/4 (nauczyciel: Magdalena Siwa-Kuja-
wa, akomp. Wojciech Styś) „Białe róże”
– pieśń żołnierska, Dominika Matuła – kl.
6/6 – gitara (nauczyciel: Krzysztof Przy-
było) „Marsz z wariacjami” – Tatiana Sta-
chak, Kamil Sabat – kl. 6/6 – akordeon
(nauczyciel: Stanisław Jaworski) „Czer-
wone maki na Monte Cassino” – pieśń
żołnierska, Karolina Bandura – kl. 2/II st.
– fortepian (nauczyciel: Grzegorz Wójci-
kiewicz) Walc E-dur op. posth. – F. Cho-
pin, Izabela Dołęga – tekst, Chór szkolny
(nauczyciel: Anna Wójcikiewicz) Chorał
i Pierwsza kadrowa.

Na zakończenie uroczystości wy-
stąpiła gościnnie Joanna Dec – uczen-
nica Zespołu Szkół Muzycznych nr 1

Joanna Dec – stypendystka Fundacji Wspie-
rania Edukacji Artystycznej.
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w Rzeszowie w klasie fletu p. Ewy Bo-
cian. Asia jest stypendystką Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
kołowie Małopolskim. Zagrała przy
akompaniamencie p. Wojciecha Sty-
sia. W jej recitalu zna-
lazły się utwory: Nok-
turn op. 9 nr 2 – Fry-
deryka Chopina, Walc
z filmu „Ziemia obie-
cana” – Wojciecha Ki-
lara i Sonatina na flet,
cz. II i III – Wojciecha
Kilara.

Organizatorzy kon-
certu składają podzię-
kowania Panu Burmi-
strzowi Andrzejowi
Ożogowi za przyjęcie
Patronatu nad koncer-
tem, Pani Agacie Dec
– dyrektor MGOKSiR
w Sokołowie Małopol-
skim za pomoc organi-

zacyjną w przygotowaniu koncertu
i Panu Sławomirowi Osiniakowi za ob-
sługę akustyczną.

Grzegorz Wójcikiewicz
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Sukces naszego
akordeonisty
na konkursie
w Leżajsku

Już po raz piąty spotkali się naj-
lepsi młodzi instrumentaliści
z Polski na prestiżowym konkur-
sie odbywającym się w Leżajsku
w dniach 14-16 listopada 2018
roku – V Leżajskim Konkursie
Kultury Muzycznej.

Przedsięwzięcie organizowane jest
cyklicznie od 2014 roku w Państwowej
Szkole Muzycznej I st. w Leżajsku. W bie-
żącej edycji konkursu wzięło udział 72
uczniów ze szkół muzycznych: Niepań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżaj-
sku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna
I st. w Sokołowie Małopolskim, Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.

w swoim statucie zapisy umożliwiające
uruchomienie dowolnej formy kształce-
nia artystycznego podjęła się prowadze-
nia Kursów Gitarowych dla dzieci w wie-
ku 5-6 lat. Pierwsze zajęcia odbyły się
16 października 2018 roku. Aktualnie
w kursach uczestniczy 12 dzieci z Soko-
łowa Małopolskiego i pobliskich miejsco-
wości. Oferta obejmuje: naukę i zabawę,
podstawy gry na instrumencie, udział
w koncertach i prezentacjach, salę lekcyjną
z pełnym wyposażeniem – dostosowaną
do pracy z małymi dziećmi, profesjonalne
instrumenty w wersji „mini gitara”.

Spotkania z dziećmi prowadzi na-
uczyciel Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Sokołowie Małopolskim,
p. Krzysztof Przybyło – absolwent Aka-
demii Muzycznej w Łodzi, Wydział Instru-
mentalny, specjalność; gitara. Pan
Krzysztof Przybyło legitymuje się wielo-
letnią praktyką w pracy z małymi dzieć-
mi w ramach zajęć indywidualnych i gru-
powych.

Fundacja Wspierania Edukacji Arty-
stycznej w Sokołowie Małopolskim

wspólnie z Niepaństwową Szkołą Mu-
zyczną I st. w Sokołowie Małopolskim
działającą w ramach Podkarpackiego
Zespołu Niepaństwowych Szkół Mu-
zycznych zamierza zorganizować w naj-
bliższym roku szkolnym kolejne kursy:
kurs dla najmłodszych pianistów, kurs
dla najmłodszych skrzypków i kurs dla
najmłodszych akordeonistów. Uczestni-
cy zajęć otrzymują wiedzę i umiejętno-
ści ułatwiającą podjęcie dalszej profe-
sjonalnej nauki w szkole muzycznej
I stopnia.

Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o cierpliwość. Oferta zajęć zostanie
przedstawiona już w kwietniu 2019 roku.
Serdecznie zapraszamy

Anna Wójcikiewicz
Dyrektor PZNSM

w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Mu-
zyczna I i II st. we Wrocławiu, Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II st. w Cieszynie
– filia Wisła, Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II st. w Jastrzębiu Zdroju, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nowym
Targu, Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. w Jaśle, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna
I st. w Kolbuszowej, Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna
I st. w Leżajsku, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna I st.
w Lubaczowie, Państwowa
Szkoła Muzyczna I st.
w Łańcucie, Państwowa
Szkoła Muzyczna I st.
w Przeworsku, Prywatna
Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle, Publiczna
Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Szko-
ła Muzyczna I st. w Błażowej, Szkoła Mu-
zyczna I st. w Domosławicach, Szkoła
Muzyczna I st. w Dydni, Szkoła Muzycz-
na I st. w Dynowie, Szkoła Muzyczna I st.
w Głogowie Małopolskim, Szkoła Mu-
zyczna I st. w Kamieniu, Szkoła Muzycz-
na I st. w Niwiskach, Szkoła Muzyczna
I st. w Ropczycach, Szkoła Muzyczna I st.

w Trzcianie, Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych w Przemyślu, Zespół Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w Dębicy,
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
w Jarosławiu, Zespół Państwowych
Szkół Muzycznych w Przemyślu, Zespół

Szkół Muzycznych nr 1
w Rzeszowie i Zespół
Szkół Muzycznych nr 2
w Rzeszowie.

Z wielką satysfakcją in-
formujemy, że uczeń Nie-
państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Soko-
łowie Małopolskim – Kamil
Sabat z klasy akordeonu
Stanisława Jaworskiego
zdobył wyróżnienie w gru-

pie: AKORDEON. Biorąc pod uwagę ilość
uczestników, skład jury obejmujący eks-
pertów w poszczególnych sekcjach i wy-
soki poziom konkursu jest to bardzo wielki
sukces naszej szkoły muzycznej.

Kamilowi Sabatowi i nauczycielowi
Stanisławowi Jaworskiemu GRATULU-
JEMY SUKCESU i życzymy dalszych
osiągnięć artystycznych.

Grzegorz Wójcikiewicz

Po konsultacjach środowiskowych
dyrekcja Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Sokołowie Małopolskim podję-
ła decyzję o uruchomieniu zajęć dla naj-
młodszych, mających na celu wstępne
przygotowanie do profesjonalnego
kształcenia muzycznego. Pierwotnie
przewidywano uruchomienie cyklu spo-
tkań dla dzieci w wieku 5-6 lat z nauczy-
cielem gry na instrumentach klawiszo-
wych. Po dokładnej analizie możliwości
organizacyjnych i zasobów kadrowych
okazało się, że istnieje szansa na uru-
chomienie kursów gry na instrumencie,
który najbardziej odpowiada potrzebom
i możliwościom małych dzieci.

Ze względu na ograniczenia nałożo-
ne na szkoły muzyczne I stopnia przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego polegające na ścisłym określe-
niu programu nauczania i zawężeniu
grupy wiekowej kandydatów do prze-
działu wiekowego od 6 do 16 roku życia
podjęta została współpraca z Fundacją
Wspierania Edukacji Artystycznej w So-
kołowie Małopolskim. Fundacja, mająca

Nowatorska inicjatywa Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej

Pomysł na nową formę edukacji muzycznej najmłodszych zrodził się
z oczekiwania środowiska na zajęcia artystyczne dla dzieci, które jesz-
cze z racji wieku nie mogą podjąć nauki w regularnej formie kształce-
nia jaką oferuje szkoła muzyczna.
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Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Technikum:
– zawód technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją

kelnerską
– zawód technik ekonomista
– zawód technik informatyk z innowacją grafika komputerowa

Szkoła Branżowa I stopnia:
– zawód kucharz
– zawód cukiernik
– zawód operator obrabiarek skrawających
– zawód mechanik pojazdów samochodowych

Specjalna oferta edukacyjna obejmować
będzie w roku szkolnym 2018/2019:

I. Zajęcia dla młodzieży

– Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geo-
grafii

– Wyjazdy na uczenie wyższe z fizyki, chemii, biologii,
geografii

– Zajęcia praktyczno-terenowe

II. Warsztaty naukowo-techniczne

– Koło z języka angielskiego
– Koło z analizy matematycznej
– Warsztaty techniki zapamiętywania i uczenia się
– Warsztaty Trening twórczego myślenia
– Warsztaty Analityczne myślenie

Więcej informacji na temat
rekrutacji na stronie:

rekrutacja.zssokolow.edu.pl

Zespół Szkół
w Sokołowie Małopolskim

ul. Lubelska 37
36-050 Sokołów Młp.

tel.17 77 29 009
zssokolow@wp.pl

www.zssokolow.edu.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
dotyczy absolwentów SP i Gimnazjów,

dla których będą tworzone osobne oddziały.

Dodatkowa oferta edukacyjna
dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych,
znacznie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze w powiecie rze-
szowskim. Pomimo tego przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego. Realizowana ona będzie poprzez projekt pt. „Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie nr 9.2

– Warsztaty Sztuka planowania
– Warsztaty Gier symulacyjnych
– Koło z biotechnologii
– Koło z anatomii
– Warsztaty z elektrotechnologii
– Warsztaty efektywna prac zespołowa
– Warsztaty z robotyki

III. Stworzenie dwóch mobilnych pracowni lekcyjnych
(zakup nowoczesnych laptopów, tablic interaktyw-
nych)

IV. Wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej, geo-
graficznej, fizycznej w nowoczesne pomoce do zajęć
eksperymentalnych.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
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„Kim chcę zostać w przyszłości”
– spotkanie

z doradcą zawodowym
W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów

klasy I BT (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
i Technikum Ekonomiczne) z doradcą zawodowym. Warszta-
ty poprowadziła Pani Anna Załęska – pracownik Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Rzeszowie. Spotkanie zostało zorganizo-
wane ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji
praktycznych” realizowanego przez Zespół Szkół w Sokoło-
wie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji
w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego.

W trakcie zajęć młodzież miała możliwość określenia swo-
ich predyspozycji zawodowych i podzielić się wątpliwościa-

mi towarzyszącymi wyborom, podyskutować i porozmawiać
z doradcą zawodowym. Uczniowie dowiedzieli się co ma wpływ
na wybór szkoły oraz jakie zalety ma nauka w technikum.

Mamy nadzieje, że przeprowadzone zajęcia zaowocują
rozwojem ścieżki zawodowej wśród uczniów.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Uczniowie Zespołu Szkół w Sokoło-
wie Młp. zawód operator obrabiarek
skrawających uczestniczą w kursie CNC
w ramach projektu „Szkoła profesjonal-
nych kompetencji zawodowych” współ-
finansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego Priory-
tet IX „Jakość edukacji i kompetencji
w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa ja-
kości kształcenia zawodowego. W kur-
sie udział bierze 6 uczniów.

Dla grupy przeznaczono 105 godzin
kursu. Wiadomości i umiejętności zawo-
dowe jakie uzyska uczestnik kursu po
jego zakończeniu:

– wiadomości z zakresu: podstaw
obróbki skrawaniem, budowy obrabia-
rek CNC, programowania i obsługi ob-
rabiarek sterowanych numerycznie

CNC, bezpieczeństwa pracy na obra-
biarkach, komputerowego tworzenia
dokumentacji technicznej i technolo-
gicznej;

– umiejętności: uczestnik po ukoń-
czeniu kursu będzie umiał: dobierać
narzędzia i parametry obróbkowe, ana-
lizować dokumentację techniczną, do-
konywać pomiarów warsztatowych,
tworzyć i wprowadzać ręcznie program
CNC, przeprowadzać transmisję da-
nych komputer-obrabiarka CNC, wpro-
wadzać dane narzędziowe (korektory
narzędzi), edytować programy, kopio-
wać programy, testować, uruchamiać
programy CNC oraz wprowadzać zmia-
ny w programie i podprogramie, zapi-
sywać wprowadzone zmiany, ustalać
warunki wykonania programu, wyświe-
tlać programy z pamięci, zabezpieczać
programy, kasować programy, dokonać
symulacji programu na monitorze ob-
rabiarki, przeprowadzać obróbkę wyro-
bu zgodnie z dokumentacją technolo-
giczną, dokonywać kontroli bieżącej
i ostatecznej wyrobów.

PROGRAM KURSU

Celem kursu jest nabycie wiadomo-
ści i umiejętności z zakresu:
– podstaw obróbki skrawaniem
– budowy obrabiarek CNC
– programowania i obsługi obrabiarek

sterowanych numerycznie CNC
– bezpieczeństwa pracy na obrabiar-

kach

– komputerowego tworzenia doku-
mentacji technicznej i technologicz-
nej

Absolwent kursu będzie potrafił:
– dobierać narzędzia i parametry ob-

róbkowe
– analizować dokumentację tech-

niczną
– dokonywać pomiarów warsztato-

wych
– tworzyć i wprowadzać ręcznie pro-

gram NC
– przeprowadzać transmisję danych

komputer-obrabiarka CNC
– wprowadzać dane narzędziowe (ko-

rektory narzędzi)
– edytować programy
– kopiować programy
– testować, uruchamiać programy

CNC oraz wprowadzać zmiany
w programie i podprogramie

– zapisywać wprowadzone zmiany
– ustalać warunki wykonania progra-

mu
– wyświetlać programy z pamięci
– zabezpieczać programy
– kasować programy
– dokonać symulacji programu na mo-

nitorze obrabiarki
– przeprowadzać obróbkę wyrobu

zgodnie z dokumentacją technolo-
giczną

– dokonywać kontroli bieżącej i osta-
tecznej wyroby.
Udział w kursie daje nowe umiejęt-

ności praktyczne w zawodzie.
Anna Kolano

edyrektor Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp.

Kurs CNC dla uczniów zawodu: operator obrabiarek skrawających
w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.
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Podkarpackie Centrum
Honorowego Krwiodawstwa

w Rzeszowie
W dniu 29.11.2018 r. uczniowie z ZS w Sokołowie Młp.

udali się busem szkolnym do Podkarpackiego Centrum Ho-
norowego Krwiodawstwa w Rzeszowie w celu oddania krwi.
Uczniowie Ci po oddaniu po 450 ml krwi otrzymali po
9 czekolad.

Ich wyjazd miał również na celu propagowanie honoro-
wego oddawania krwi w naszej szkole.

Andrzej Miąsik

3 listopada 2018 r. z okazji 100-le-
cia odzyskania Niepodległości odbył się
Międzypowiatowy Konkurs Historyczny
„Drogi do wolności”.

Organizatorem konkursu był Zespół
Szkół w Sokołowie Młp.

Patronami konkursu i sponsorami
nagród byli: Pan Stanisław Ożóg Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Pan Mie-
czysław Miazga Poseł na Sejm RP, Pan
Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

W konkursie wzięły udział dwuoso-
bowe zespoły z klas III gimnazjów oraz
VIII SP.

W uroczystości rozdania nagród
uczestniczył Pan Marek Sitarz Wicesta-
rosta Rzeszowski.

W konkursie I miejsce zajął zespół
z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedz-
kiej w składzie: Patrycja Drzymała i Mar-
cin Stopyra. II miejsce przypadło dla Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Kra-
snem w składzie: Kacper Cieszyński
i Franciszek Międlar. III miejsce zajął ze-
spół z Zespołu Szkół w Jasionce w skła-
dzie Jakub Koryl i Nikodem Dyrkacz.

Międzypowiatowy Konkurs Historyczny
„Drogi do Wolności”

Ponadto przyznano dwa wyróżnie-
nia dla: Zespołu Szkół w Raniżowie
w składzie Patrycja Hałas i Natalia Wiel-
gosz oraz dla Zespołu Szkół w Wólce

Niedźwiedzkiej w składzie Oliwia Bałut
i Magdalena Stopyra.

Antoni Kula
Dyrektor ZS w Sokołowie Młp.
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„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”
C.K. Norwid

11 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 rozpoczęły się
w naszej szkole obchody 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Wszyscy uczniowie i nauczyciele już po
raz kolejny wzięli udział w akcji kotylionowej zapoczątkowa-
nej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z dumą pre-
zentując barwy narodowe. Szczególny charakter uroczysto-
ści został podkreślony wspólnym odśpiewaniem Hymnu Na-
rodowego przez całą szkolną społeczność. Waga niezwykłej
rocznicy niepodległej Polski podkreślona została także przez
udział uczniów Zespołu Szkół w „Klasowym Konkursie Pieśni
Patriotycznej”. Od wielu już dni sale lekcyjne rozbrzmiewały
rozśpiewanymi uczniowskimi głosami, a szkolnymi korytarza-
mi niosło się echo utworów „...wojenko, wojenko cóżeś ty za
pani”, „...przybyli ułani pod okienko...”, „...rozkwitały pąki bia-
łych róż...”... Uczniowie do konkursu przygotowywali się pod
kierunkiem swoich wychowawców. Piękny koncert, którego
byliśmy świadkami na długo pozostanie w naszej pamięci,
nie tylko ze względu na zaprezentowany repertuar, sceno-
grafię, rekwizyty czy kostiumy, ale przede wszystkim z powo-
du niezwykle emocjonalnego wykonywania pieśni. Młodzież
bardzo zaangażowała się i włożyła wiele serca w jak najpięk-
niejsze wykonanie wybranego utworu. Każde wystąpienie
zostało nagrodzone gromkimi brawami. Jury w składzie: pani
Bogusława Chrostek, pani Anna Kozak, ks. Zbigniew Lubas
po długiej i burzliwej dyskusji przedstawiło listę zwycięzców:
I miejsce klasa II A LO – wychowawca pani Agata Jaskot
II miejsce klasa I A LO – wychowawca pani Lidia Watras
III miejsce klasa I A T – wychowawca pani Marcjanna Dec-
Nitkiewicz

Laureaci I i II miejsca w nagrodę pojadą na wycieczkę.
Pozostali uczestnicy konkursowych zmagań wybiorą sobie
jeden dzień, w którym nie będą pytani.

Kolejnym akcentem upamiętniającym obcho-
dy 100-lecia odzyskania niepodległości było
ogłoszenie wyników konkursu historycznego
„Drogi do wolności”. Nagrody rzeczowe wręczył
pan dyrektor Antoni Kula i pani Agata Jaskot:
I miejsce – Dawid Bolka, Artur Koziarz
II miejsce – Dominika Kapuścińska, Weronika
Wołcz
III miejsce – Aleksandra Zybura, Zuzanna Kura-
sińska

Następnie pan dyrektor pogratulował i po-
dziękował ustępującemu Samorządowi
Uczniowskiemu za całoroczną pracę, wręcza-
jąc upominki. Zaprezentował również nowy
skład Samorządu Uczniowskiego. Przedstawił
też nowego opiekuna SU w osobie ks. Zbignie-

wa Lubasa, co wywołało kilkuminutową burzę radosnych
oklasków.

Na koniec spotkania pan dyrektor zapowiedział niespo-
dziankę. Otóż mieliśmy przyjemność wziąć udział w żywej
lekcji historii, wzbogaconej o prelekcję militarną. Spotkanie
to prowadził pan Kamil Herdzik ze stowarzyszenia „Pasjona-
tów żywej historii”. Ta niecodzienna lekcja historii wywołała
w uczniach duże zainteresowanie. Dowiedzieliśmy się m.in.:
wielu ciekawych rzeczy na temat wydarzeń historycznych oraz
uzbrojenia z czasów I i II wojny światowej, losów Polaków na
frontach I i II wojny światowej oraz konspiracji. Kilku ochotni-
ków mogło też założyć autentyczny mundur sprzed 100 lat
i poczuć się jak prawdziwy żołnierz.

Dzisiejsze obchody 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości można by zakończyć refleksją, iż obowiąz-
kiem naszym i następnych pokoleń jest pamięć o tych, którzy
poświęcili zdrowie i życie w obronie umiłowanej ojczyzny.
Prosił już o to ponad 100 lat temu legionowy poeta Józef
Mączka w wierszu pt. „Kiedyś...”:

Kiedyś... po latach – gdy ścichną te fale,
które nas w wirów porwały odmęty,
kiedy opadnie huragan krwi wzdęty
i łzy obeschną i zmilkną już żale –

ze czcią ujmiecie pogięte pałasze
i zawiesicie na ścianach wysoko,
i łzą serdeczną zabłyśnie wam oko,
gdy wam powiadać będą dzieje nasze...

i będzie pełen znów każdy zakątek
polskich relikwii i polskich pamiątek.
I znowu ogniem zapłoną wam lice
w te narodowe, żałosne rocznice –

i w niebo pieśni popłynie orędzie –
kiedyś – po latach – gdy nas tu nie będzie...

Edyta Dolecka-Rychel
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Pogadanka
edukacyjno-patriotyczna

W czwartkowy poranek 8.11.2018 r. strzelcy z naszego
plutonu poprowadzili pogadankę edukacyjną w Ochronce
Ducha Św. w Sokołowie Małopolskim na temat zbliżającego
się Święta Odzyskania Niepodległości. Opowiedzieli o Na-
szych symbolach narodowych i o historii odzyskania nie-
podległości. Przedstawili ważne postacie historyczne, min
marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, patrona naszego
związku. W dalszym etapie zajęć dzieci mogły zobaczyć
i przetestować nasz sprzęt taktyczny, a następnie pozować
do wspólnych zdjęć. Serdecznie dziękujemy Siostrom Słu-
żebniczkom za ciepłe przyjęcie i mile spędzony czas.

Łukasz Dec

Wyjazdy naukowe z analizy
matematycznej

Grupa siedmiu uczennic klasy Ibt uczestniczyła w wyjaz-
dach naukowych z analizy matematycznej. Zajęcia te odby-
wały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kom-
petencji praktycznych” realizowanego przez Zespół Szkół
w Sokołowie Małopolskim w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji
i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego.

Uczennice pięciokrotnie uczestniczyły w wykładach nauko-
wych prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wy-
dziale Matematyczno -Przyrodniczym prowadzonych przez
pana dr Piotra Pusz.

Tematyka zajęć dotyczyła głównie funkcji kwadratowej oraz
ciągów. Podczas pierwszego spotkania uczennice zapoznały
się z własnościami funkcji kwadratowej, sposobami jej przed-
stawiania w postaci ogólnej, kanonicznej oraz iloczynowej.
Kolejne spotkanie rozwijało kompetencje rozwiązywania za-
dań optymalizacyjnych z wykorzystaniem własności funkcji
kwadratowej. Podczas kolejnych dwóch spotkań uczennice
zdobywały wiedzę w zakresie ciągów liczbowych, ze szcze-

gólnym zwróceniem uwagi na ciąg arytmetyczny oraz geome-
tryczny. Ostatnie zajęcia rozwijały wiedzę w zakresie arytmety-
ki finansowej, a dokładniej dotyczyły kredytów i lokat.

Podczas wykładów, prowadzonych na uczelni panowała
bardzo miła atmosfera, uczennice nie odczuwały stresu, gdyż
ich wiedza nie była oceniana tak jak podczas lekcji. Mamy
nadzieję, że umiejętności, które uzyskały podczas zajęć okażą
się przydatne w dalszym toku ich edukacji matematycznej.

Renata Furman
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Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2018/
2019 będzie kontynuował realizację projektu pt. „Szkoła pro-
fesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edu-
kacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa ja-
kości kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł
Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od

1.10.2016 do 31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodowego
w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia w projekcie Szkoła Profesjonalnych
Kompetencji Zawodowych:

I. Studia podyplomowe i szkolenia dla 10 nauczycieli.
II. Wejście absolwentów na rynek pracy – dodatkowe

uprawnienia, wiedza i umiejętności zawodowe
Kursy:
- Kelnerski
- Kucharski kuchnie świata
- Carving owoców i warzyw
- Baristyczny
- Cukiernik – klasyczne desery Europy
- Kurs pełna księgowość – bilansista
- Lakiernik samochodowy
- Blacharz samochodowy
- Videokurs: budowa stron w html5
- Videokurs: html5 – zaawansowany
- Videokurs: programowania w java script
- Videokurs: java script – zaawansowany
- Videokurs: efektowne strony z css3
- Videokurs: css3 – zaawansowany
- Videokurs: Programowania w PHP5
- Videokurs: PHP5 – zaawansowany
- Videokurs: Tworzenie stron ASP.NET
- Videokurs: PHP – Tworzenie CMS

- Videokurs: Bazy danych MySQL
- Videokurs: Android – tworzenie aplikacji
III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi

- Wyjazdy naukowe na uczelnie (analiza matematycz-
na, chemia żywności, podstawy elektrotechniki i elek-
troniki, technologia żywienia, nanotechnologia).

- Kursy przygotowujące na studia wyższe: nt. związki
organiczne w żywności, z zakresu analizy matema-
tycznej, z grafiki komputerowe.

IV. Staże dla uczniów/uczennic
V. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

- Wizyty studyjne w przedsiębiorstwie.
- Cykl warsztatów – spotkań uczniów z pracodawcami

i pracownikiem Urzędu Pracy lub OHP.
- Konferencja podsumowująca z pracodawcami i pra-

cownikiem Urzędu Pracy lub OHP.
VI. Innowacyjne formy kształcenia zawodowego

- Innowacyjne zajęcia z doradcą zawodowym, Inno-
wacyjne zajęcia z dietetyki, Innowacyjne zajęcia
„Kreatorzy smaków”, Innowacyjne zajęcia z zakre-
su kelnerstwa, Wykorzystanie rezultatów projektów
PO KL, Zajęcia pokazowe dla zawodowców, Warsz-
taty naukowo – techniczne dla młodzieży Techni-
kum i ZSZ, Wyjazdy praktyczne dla informatyków.

VII. Doposażenie pracowni samochodowej, informatycznej
i gastronomicznej.

Realizacja działań w projekcie przyczyni się do podniesienia u
uczniów kompetencji zawodowych, jak też kształtowanie wła-
ściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, innowacyjno-
ści. Jednocześnie zaplanowane zadania mają na celu rozwój
współpracy Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. z pracodawcami
i uczelnią wyższą, przede wszystkim w zakresie organizacji wy-
sokiej jakości staży pozwalających młodzieży na praktyczną
naukę w miejscu pracy.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Projekt „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych”

Wyjazd na strzelnicę
W sobotę 27.10.2018 na Strzelnicy „Anna” w Pawło-

siowie odbyło się szkolenie strzeleckie, w którym uczestni-
czyły JS 2033 Lubaczów, JS 2025 Jarosław, JS 2021 Rze-
szów, pluton Kolbuszowa oraz nasz pluton Sokołów Mało-
polski. Strzelcy w tych zajęciach podnieśli swoje umiejęt-
ności, z zakresu przyjmowania postawy strzeleckiej, loka-
lizacji celu, złożenia się do strzału i strzelania z broni pal-
nej. Po zajęciach JS 2033 z Lubaczowa zaprosiła wszyst-
kich na pyszny bigos i gorącą herbatę. W czasie wizyty
w Lubaczowie strzelcy mogli poznać historię jednostki oraz
jej zaplecze. Na koniec przy akompaniamencie akorde-
onu strzelcy śpiewali pieśni i tańczyli. Z uśmiechem na
ustach wróciliśmy do Sokołowa. Był to bardzo owocny wy-
jazd, za co serdecznie dziękujemy organizatorom.

Łukasz Dec
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W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie
Młp. będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu
„Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży” Ponadna-
rodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształ-
cenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinasowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Z naszej szkoły 56 uczniów/uczennic
weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przed-
siębiorstwach w Austrii, Hiszpanii (Sewilla) i Portugalii (Li-
zbona) w kwietniu i maju 2019 r. Działania projektowe będą
skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych, Technikum Informatyczne oraz ZSZ zawód
kucharz. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podno-
szeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz
poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego,
hiszpańskiego, portugalskiego, obcej kultury metod i organi-
zacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Działania zaplanowane w projekcie:
– Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku.
– Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
– Kurs językowy dla 56 osób.
– Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.
– Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.
– Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytu-

acjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i oso-
bista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej po-
stawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i rela-
cji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kul-
turowych).

– Zajęcia nt. „Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami
stawianymi przez pracodawców z Austrii, Hiszpanii i Por-
tugalii).

– Zajęcia nt. „Zapoznanie z branżą gastronomiczną, infor-
matyczną w Austrii, Hiszpanii i Portugalii”.

– Zajęcia z równości szans.
– Realizacja programu stażu w Austrii, Hiszpanii i Portugalii.
– Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

- certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyj-
mującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,

- dokument Europass Mobilność,
- certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Pol-

sce wystawione przez realizatora zajęć.
Realizacja projektu ma na celu:

- zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji spo-
łecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesie-
nia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,

- zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodo-
wym środowisku przez uczestników Projektu,

- nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla
możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

- dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb
zmieniającego się rynku pracy,

- opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści na-
uczania pod kątem wymagań pracodawców,

- wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem ob-
cym,

- wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej
na swobodne poruszanie się na rynku pracy,

- podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
- wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku

lokalnym,
- nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przed-

siębiorstwami,
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii,

Hiszpanii i Portugalii.
Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicz-

nych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością
jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia
zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po
ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki pro-
gramowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć
praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz pod-
wyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświad-
czenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Projekt „Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”
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W pierwszy weekend listopada od-
były się dwudniowe zajęcia taktyczne
w Starej Turzy, w których uczestniczyli
strzelcy z plutonu Sokołowa Młp. i Ja-
sionki.

Ponad 30 osób wyruszyło pieszo
z Sokołowa na miejsce ćwiczeń. Strzel-
cy rywalizowali ze sobą na punktach ta-
kich jak: czołganie, bieg na równowa-
gę, rzut granatem, czołganie z amunicją,
bieg po kopercie, rozpalanie ogniska.
Po obiadokolacji starsi strzelcy uczest-
niczyli w ćwiczeniach nocnych, a młod-
si zostali na sali, gdzie odbyło się szko-
lenie na temat pierwszej pomocy w na-
głych przypadkach. Drugiego dnia po
porannej zaprawie i śniadaniu, młodzież
zmierzyła się w teście sprawnościowym
i topografii. Na zakończenie pobytu od-
było się ognisko i rozdanie nagród dla
najlepszych uczestników! Serdecznie
dziękujemy Pani Karolinie Pastule
i uczniom klasy 2Tb z Zespołu Szkół

Zajęcia taktyczne w Starej Turzy

w Sokołowie Małopolskim za przygoto-
wanie pysznego bigosu, oraz Panu Ro-
manowi Smolakowi z Zakładów Mię-

snych Smak w Górnie za ufundowanie
kiełbasek na ognisko.

Łukasz Dec
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Podsumowanie współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży w powiecie rzeszowskim

W dniu 13 listopada 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło
się podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018.

Młodzież naszej szkoły zajęła III miejsce w ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych
powiatu rzeszowskiego.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Sylwia
Niemiec – Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Pan Zbi-
gniew Przygórzewski – Powiatowy Organizator Sportu.

Pamiątkowy puchar i dyplom odebrał Dyrektor Antoni Kula, a nauczyciel wychowania fizycz-
nego Pan Piotr Kobylarz otrzymał specjalne podziękowanie i nagrodę rzeczową za działalność
na rzecz rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Powiecie Rzeszowskim.

Piotr Kobylarz

We wtorek 27 listopada w naszej szkole odbyły się zawo-
dy drużynowe dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym.

Do turnieju przystąpiło pięć drużyn żeńskich: LO Dynów,
ZSzZ Dynów, ZS Tyczyn, LO Błażowa i ZS Sokołów Młp. oraz
cztery drużyny męskie: LO Dynów, ZSzZ Dynów, ZS Tyczyn
i ZS Sokołów Młp.

Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Miazga kl. II BT,
Zuzanna Rzeszutek kl. II ALO, Kamil Szostecki kl. III AZSZ,
Adrian Szostecki kl. III AZSZ, Przemysław Woś kl. III AT.

Podsumowanie akcji
„Zostań Mikołajem”

Grudzień to miesiąc, na który czekają wszystkie
dzieci. Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia to czas,
który kojarzy nam się z prezentami, choinką i miło-
ścią. Nie dla wszystkich jednak oczekiwanie na Świę-
ta związane jest tylko z radością. Pamiętali o tym
uczniowie naszej szkoły. Dziękujemy im za zaanga-
żowanie w akcję pomocy dla Podopiecznych Pod-
karpackiego Hospicjum. To był gest płynący z serca.
Nasi Wychowankowie wykazali się taktem, umiejęt-
nością współpracy i empatią. Za zebrane pieniądze
zostały zakupione artykuły spożywcze oraz środki higieniczne, które zostały prze-
kazane do hospicjum w piątek 23.11.2018 r. Mamy nadzieję, że przyczynią się one
do uśmiechu na twarzach dzieci, który będzie dla wszystkich największą nagrodą.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.

Renata Furman

Powiatowa licealiada w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

Po prawie czterogodzinnych zmaganiach wyniki końco-
we przedstawiały się następująco:
Miejsce Dziewczęta Chłopcy
I ZS Tyczyn ZSzZ Dynów
II ZSzZ Dynów ZS Tyczyn
III LO Dynów LO Dynów
IV LO Błażowa ZS Sokołów
V ZS Sokołów

Organizator: P. Kobylarz
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W dniu 20.09.2018 r. na stadionie
„Resovii” w Rzeszowie odbyły się Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej Powiatu Rze-
szowskiego w Indywidualnej Lekkiej
Atletyce. W zawodach wzięły udział re-
prezentacje szkół z terenu powiatu rze-
szowskiego. Gminę Sokołów Młp. repre-
zentowały szkoły podstawowe z Trzebo-
si, Trzebosi Podlas i Sokołowa Młp. Ry-
walizację sportową rozpoczęto od bie-
gu na 80m przez płotki dziewcząt; na-
stępnie odbyły się biegi sztafetowe
w kategorii dziewcząt i chłopców. Póź-
niej rozpoczęła się główna część igrzysk
– „sportowe zmagania” w konkuren-
cjach indywidualnych.

Nasi reprezentanci odnieśli w zawo-
dach duże sukcesy:

1 miejsce w biegu na 100m zajął
uczeń klasy IIIC Rafał Rembisz (wynik
12,15 sek. jest najlepszym rezultatem
osiągniętym w historii naszej szkoły),

1 miejsce w pchnięciu kulą z wyni-
kiem 10,28m zajął uczeń klasy IIIB Kac-
per Chorzępa,

2 miejsce w biegu na 300m z wyni-
kiem 41,04 sek. zajął uczeń klasy IIIC
Dominik Magnucki.

Zawodnicy, którzy zajęli I miejsca
w swoich konkurencjach: Rafał Rembisz
i Kacper Chorzępa wywalczyli awans na
zawdy wojewódzkie.

W dniu 26. 09.2018 r. na stadionie
„Ressovii” w Rzeszowie odbyła się Wo-
jewódzka Inauguracja Sportowego roku
szkolnego 2018/19 połączona z Woje-

Ze sportu szkolnego
Od początku roku szkolnego 2018/19 uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. uczestniczyli w zawodach
sportowych organizowanych zarówno przez Szkolny Związek
Sportowy jak i instytucje lokalne odnosząc w nich spore sukcesy.

wódzkimi Igrzyskami Młodzieży Szkolnej
w Indywidualnej Lekkiej Atletyce. Uroczy-
stość rozpoczęła się od wprowadzenia
flagi SZS i odczytania apelu olimpijskie-
go. Oficjalnego otwarcia Wojewódzkiej
Inauguracji Sportowego roku szkolnego
2018/19 dokonała pani Małgorzata
Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty).
Uroczyste ślubowanie w imieniu zawod-
ników złożyła Małgorzata Niemczyk
– mistrzyni Polski w biegu na 100m. Ślu-
bowanie w imieniu sędziów złożył pan
Marcin Tulej, a w imieniu nauczycieli pan
Maciej Zaborowicz (SP nr 5 w Dębicy).
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W finale wojewódzkim IMS w Indy-
widualnej Lekkiej Atletyce wzięło udział
około 700 zawodników reprezentują-
cych szkoły z całego Podkarpacia.
Wśród nich znalazło się dwóch uczniów
z naszej szkoły. Byli to: Rembisz Rafał
– bieg na 100m oraz Chorzępa Kacper
– pchnięcie kulą. Zawody zakończyły się
ich dużym sukcesem. Rembisz Rafał
z wynikiem 12,38s zajął 4-te miejsce
w województwie podkarpackim (otrzymał
za to pamiątkowy dyplom), a Chorzępa
Kacper wszedł do ścisłego finału gdzie
został sklasyfikowany na 8 miejscu.

W dniu 12.10.2018 r. w Tyczynie od-
były się Powiatowe IMS w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.

W sportowej rywalizacji nasi ucznio-
wie zajęli 5 miejsce.

W dniu 17.11.2018 r. w Zespole
Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt

i Chłopców. W obydwu kategoriach nasi
reprezentanci zajęli II miejsca.

W drużynie dziewcząt rywalizowały:
Jacek Natalia i Koziarz Kinga;

W drużynie chłopców wystąpili: Ma-
ruszak Jakub i Koziarz Dominik.

W dniu 18.11.2018 r. odbył się organi-
zowany przez MGOKSiR w Sokołowie
Młp. XIV Powiatowy Jesienny Turniej Te-
nisa Stołowego. Zawody przeprowadzo-
ne były w grach indywidualnych, w sied-
miu grupach wiekowych dla dziewcząt
i chłopców. Szkołę Podstawową w Soko-
łowie Młp. reprezentowało ośmiu uczniów.

W kategorii dziewcząt do 13 lat wy-
sokie III miejsce zajęła uczennica klasy
VIIb Jacek Natalia.

W kategorii chłopców Do 13 lat Ma-
ruszak Jakub sklasyfikowany został na
IV miejscu.

W kategorii chłopców do 16 lat Ko-
ziarz Dominik zajął IV miejsce.

Bogusław Rybak
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Rok 2018 przyniósł nam, Polakom
żyjącym w wolnym kraju piękny jubile-
usz – 100. rocznicę wspomnianych dzie-
jowych wydarzeń. Pragnąc uczynić ob-
chody Święta Niepodległości wyjątko-
wymi, nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół w Trzebosi podjęli wiele wspania-
łych inicjatyw.

Nauczyciele historii przeprowadzili
okolicznościowe lekcje, w czasie któ-
rych omówili proces odradzania się wol-
nej Polski, szczególną uwagę zwraca-
jąc na sylwetki Ojców Niepodległości
– wybitnych Polaków, bez których spra-
wa polska nie miałaby szans powodze-
nia. Uczniowie naszej szkoły wzięli tak-
że udział w konkursach związanych z ob-
chodami rocznicowymi. Jednym z nich
był wojewódzki konkurs literacki „Kiedy

trzeba”. Naszą szkołę reprezentowało
w nim 3 uczniów wyłonionych w szkol-
nych eliminacjach. Ponadto, uczniowie
wzięli udział w międzypowiatowym kon-
kursie historycznym „Drogi do wolności”.
Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawo-
wej został natomiast przeprowadzony
Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
pod hasłem „100 lat Niepodległej”. Or-
ganizatorkami były Panie Małgorzata
Kula i Weronika Osetek. Jego głównym
celem była popularyzacja piosenek o te-
matyce patriotycznej oraz umacnianie
świadomości narodowej. Wiele konkur-
sów i wydarzeń miało również miejsce
w Przedszkolu w Zespole Szkół w Trze-
bosi. Najmłodsi wzięli udział w między-
narodowym projekcie edukacyjnym
„Piękna nasza Polska cała”, w ramach

którego wspólnie z wychowawczyniami
wykonali prezentację multimedialną
o swojej miejscowości, zasadzili na te-
renie szkoły drzewko jako symbol życia
i wolności oraz uczestniczyli w wyciecz-
ce, której celem było poznanie zabytków
kultury regionu, dorobku historycznego,
architektury i tradycji. W ramach obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości dzieci uczestniczą także w ogól-
nopolskim projekcie „Mały Miś w świe-
cie wielkiej literatury – 100-lecie niepod-
ległości. Pokaż radość, Przedszkolaku”.
W niezwykle ciekawym przedsięwzięciu
wzięli udział również starsi uczniowie
szkoły – 100 kartek na 100-lecie Nie-
podległości. Był to wspólny projekt na-
uczycieli języka angielskiego z całej
Polski pod hasłem „I’m proud to be Po-

ZS TRZEBOŚ

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości
w Zespole Szkół w Trzebosi

11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli, Polska wróciła na mapę Europy. Rozpoczął się trudny
proces kształtowania granic oraz spajania wielonarodowościowej ludności, żyjącej dotychczas pod
zaborami, w jedno społeczeństwo.
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lish” („Jestem dumny z bycia Polakiem).
Zadanie polegało na wysłaniu 100 pocz-
tówek do 100 szkół i placówek z życze-
niami z okazji Święta Niepodległości
w języku angielskim. Pasjonaci matema-
tyki mogli zaś spróbować swoich sił
w konkursie „100 zadań na 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepodległości”.

Niezbędnym elementem świętowa-
nia był także wystrój szkoły. Wykonana
została okolicznościowa dekoracja
w barwach narodowych przy popiersiu
patrona szkoły – bł. Bronisława Markie-
wicza, symbole narodowe i elementy
patriotyczne pojawiły się na gazetkach
szkolnych i klasowych, a wszyscy miesz-
kańcy Trzebosi mogli podziwiać monu-
mentalny napis na oknach sali gimna-
stycznej zawierający rocznicową datę
1918 – 2018.

Na właściwe obchody 100. rocznicy
w Zespole Szkół w Trzebosi złożyło się
kilka wydarzeń. W dniu 26 października
2018 r., z inicjatywy opiekuna Samorzą-
du Uczniowskiego, uczniowie z klas
I – IV Szkoły Podstawowej, ubrani od-
świętnie w stroje w barwach narodo-
wych, utworzyli na sali gimnastycznej
„żywą”, biało – czerwoną liczbę 100,
a wszystko zostało utrwalone na pięk-
nych zdjęciach. Natomiast w dniu 9 li-
stopada 2018 r. cała społeczność szkol-
na wzięła udział w uroczystej akademii.
Panie: Helena Piróg, Marta Nizioł oraz
Justyna Kuduk zadbały o jej wyjątkowy
charakter. Po przemówieniu Pani Dyrek-
tor, Lucyny Korzenny, uroczyście odśpie-
waliśmy hymn państwowy, po którym
uczniowie zaprezentowali część arty-
styczną, uświetnioną pieśniami patrio-
tycznymi w wykonaniu szkolnego zespo-
łu Mała Kalinka. Następnie wszyscy
uczniowie szkoły udali się na patriotycz-
ny marsz ulicami Trzebosi. Ubrani
w narodowe barwy, z flagami i okolicz-
nościowymi transparentami uroczyście
manifestowaliśmy publicznie naszą
dumę i radość z tego, że żyjemy w wol-
nej, niepodległej Polsce. Marszowi to-
warzyszyły pieśni żołnierskie i patriotycz-
ne. Pochód rozpoczynał sztandar szko-
ły godnie niesiony przez członków pocz-
tu. Jego zwieńczeniem było wspólne

odśpiewanie hymnu przy Kopcu Nie-
podległości, złożenie wieńców i zapa-
lenie zniczy. W ten sposób oddaliśmy
hołd tym, którzy zapłacili najwyższą
cenę – cenę własnego życia – w walce
o niepodległość naszej Ojczyzny. Nale-
ży podkreślić, że w czasie przemarszu
zachowane zostały wszelkie środki
ostrożności zgodnie z przepisami pra-
wa, tak aby każdy uczestnik był bez-
pieczny w jego trakcie. Uczniowie szko-
ły wzięli ponadto udział w oficjalnych
uroczystościach, jakie miały miejsce
przy Kopcu w Trzebosi w dniu 11 listo-
pada 2018 r.

Nie ma wątpliwości, że dzięki wysił-
kowi, jaki podjęli nauczyciele Zespołu
Szkół w Trzebosi, przy ogromnym wspar-
ciu ze strony Pani Dyrektor, spowodował,
że wyjątkowa rocznica, 100-lecie odzy-
skania niepodległości, na długo zapad-
nie w pamięć nie tylko uczniom naszej
szkoły, lecz również mieszkańcom Trze-
bosi. Wyrażamy nadzieję, że rozbudzone
patriotyczne uczucia i miłość do Ojczyzny
pozostaną w sercach młodych Polaków,
dając im siłę do rozwijania swoich talen-
tów i umysłów, by w przyszłości mogli je
wykorzystać w pracy dla wolnej Polski.

Joanna Wąs

Uroczysta akademia.

Marsz niepodległościowy i złożenie kwiatów pod kopcem.
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W roku szkolnym 2018/2019 Przed-
szkole Samorządowe w Trzebosi pod-
jęło inicjatywę kontynuowania ogólno-
polskiego programu edukacyjnego
„Dziecięcy atlas świata”. Autorkami są
nauczycielki wychowania przedszkolne-
go: mgr Dorota Nizioł i mgr Jadwiga
Ryba.

Pierwsza edycja odbyła się w ze-
szłym roku, prowadzona była w przed-
szkolach na terenie gminy Sokołów Młp.
W tym roku nasz program zyskał rangę
ogólnopolską. Zgłosiło się do niego 38
przedszkoli z całej Polski – Jastrzębie
Zdrój, Żyrardów, Miedźno, Pietrzykowi-
ce, Kwidzyń, Myszyniec, Ruda Śląska,
Katowice, Złotokłos, Radgoszcz, Książe-
nice, Stargard, Olsztyn, Toruń, Ścinawa,

„Dziecięcy atlas świata”
Opowiedzieć dzieciom o kontynentach można na wiele sposo-
bów, jednak jednym z najlepszych jest poznawanie poprzez za-
bawę. Dlatego też powstał program edukacyjny „Dziecięcy atlas
świata”. Sam pomysł zrodził się z pasji podróżowania, zwiedza-
nia ciekawych miejsc i poznawania kultury.

Szczecin, Dziekanów Leśny, Lubieszów,
Nienadówka, Wąchock, Będzin, Janiko-
wo, Wrocław, Nowa Sól, Podgórzyn,
Kożuchów, Kielce, Konary, Malbork, El-
bląg, Pomarzanowice, Tychy, Borek Ka-
mienny, Bytom, Kołobrzeg, Terpentyna,
Wielgie, Trzeboś.

W programie biorą udział dzieci
w wieku 3-6 lat z przedszkoli na terenie
całej Polski. Program realizowany jest
od października 2018 roku do maja
2019 roku.

Honorowy patronat sprawuje Bur-
mistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. mgr
Andrzej Ożóg, Dyrektor Zespołu Szkół
w Trzebosi, mgr Lucyna Korzenny, cza-
sopismo dla nauczycieli przedszkola
„Przedszkolne ABC”, wydawnictwo

szkolne PWN oraz firma podróżnicza
„Poznajemy Świat”.

Po ogólnym zeszłorocznym zapo-
znaniu dzieci z kontynentami, będzie-
my zajmować się tylko wybranymi za-
gadnieniami. Pojawią się tematy współ-
czesne.

Poprzez zabawę, doświadczenia,
eksperymenty i twórcze myślenie przed-
szkolaki odkryją nieznane im dotąd cie-
kawostki, miejsca, organizmy, ludzi, itp.

Dorota Nizioł

W dniu 7 listopada 2018 r. w Zespole
Szkół w Trzebosi odbył się konkurs mate-
matyczny „100 zadań na 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości”. Głównymi cela-
mi było propagowanie matematyki oraz
wyłonienie najzdolniejszych uczniów.

W quizie wzięło udział ponad 100
uczniów naszej szkoły podzielonych na
trzy kategorie wiekowe:
I – klasy IV i V
II – klasy VI i VII
III – klasy VIII i 3 gimnazjum.

100 zadań
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Najwyższe wyniki uzyskali: Gabriel
Plizga (5 b), Nikola Lepianka (7 a) i Piotr
Bandura (3 A).

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody podczas uroczy-
stej akademii z okazji święta niepodle-
głości.

Serdecznie gratulujemy wygranym
i dziękujemy uczniom, którzy tak licznie
wzięli udział w konkursie.

Aneta Szot
Magdalena Sidor-Nowak
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebosi uplasowała się kolejny raz w czołówce wszystkich szkół w powiecie we współzawod-
nictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018, zajmując II miejsce w klasyfikacji generalnej. Ten sukces
to zasługa najstarszych uczniów naszej szkoły, którzy reprezentowali nas w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w trakcie minione-
go roku szkolnego. Wywalczyli go, zdobywając:

V miejsce w wojewódzkich IMS – sztafetowe biegi przełajowe Dziewczęta
VI miejsce w wojewódzkich IMS – lekkoatletyka – bieg na 1000m Przemysław K.
VII miejsce w wojewódzkich IMS – drużynowe biegi przełajowe Chłopcy
VIII miejsce w wojewódzkich IMS – drużynowe biegi przełajowe Przemysław K.
I miejsce w rejonowych IMS w sztafetowych biegach przełajowych Dziewczęta
I miejsce w rejonowych IMS w drużynowych biegach przełajowych Chłopcy
II miejsce w rejonowych IMS w drużynowych biegach przełajowych chłopców Przemysław K.
IV miejsce w rejonowych IMS w drużynowych biegach przełajowych Dziewczęta
V miejsce w rejonowych IMS w sztafetowych biegach przełajowych Chłopcy
VI miejsce w rejonowych IMS w sztafetowych biegach przełajowych Chłopcy
I miejsce w powiatowych IMS – lekkoatletyka – bieg na 1000m Przemysław K.
I miejsce w powiatowych IMS – lekkoatletyka – bieg na 600m Ewelina P.
I miejsce w powiatowych IMS – lekkoatletyka – bieg na 300m Rafał C.
I miejsce w powiatowych IMS – sztafetowe biegi przełajowe Dziewczęta
I miejsce w powiatowych IMS – sztafetowe biegi przełajowe Chłopcy
I miejsce w powiatowych IMS – drużynowe biegi przełajowe Chłopcy
I miejsce w powiatowych IMS – drużynowe biegi przełajowe Przemysław K.
II miejsce w powiatowych IMS – lekkoatletyka – bieg na 600m Wioletta C.
II miejsce w powiatowych IMS – sztafetowe biegi przełajowe Chłopcy
II miejsce w powiatowych IMS – koszykówka Chłopcy
II miejsce w powiatowych IMS – drużynowe biegi przełajowe Dziewczęta
III miejsce w powiatowych IMS w piłce ręcznej Chłopcy
III miejsce w powiatowych IMS w piłce nożnej Dziewczęta

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebosi po raz kolejny
na podium w rywalizacji sportowej!

Gala sportowa połączona z wręczeniem
zasłużonych, pamiątkowych dyplomów,
nagród oraz pucharów miała miejsce 13 li-
stopada 2018 r. w sali kolumnowej Podkar-
packiego Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie.

To ogromny zaszczyt, a także wielka sa-
tysfakcja móc odbierać ogromny puchar dla
szkoły i piękne wyróżnienie z rąk wicesta-
rosty rzeszowskiego – pana Marka Sitarza.

Niewątpliwie uczniowie naszej szkoły,
zarówno dzieci, jak i młodzież, obdarzeni
są wybitnymi zdolnościami w wielu dyscy-
plinach sportowych. Zauważają to nauczy-
ciele wychowania fizycznego, którzy sta-
rannie pielęgnują naturalne predyspozy-
cje wychowanków, aby pomnażać ich suk-
cesy, rozwijać umiejętności, a przede
wszystkim, budować właściwą motywację
do uprawiania czynnego ruchu. Często ta
praca wymaga dodatkowych treningów
i zwiększenia ich intensywności. Jest wy-
zwaniem nie tylko dla uczniów, ale także
dla nauczycieli.

Dziękuję wszystkim, którzy ponoszą co-
dzienny trud i wyzwalają chęć zwycięstwa
w drodze zdrowej rywalizacji, grze fair play.
Gratuluję wspaniałych wyników uczniom
naszej szkoły, ich rodzicom oraz pedago-
gom.

Lucyna Korzenny
Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
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Uroczystości w Wólce Niedźwiedzkiej
z okazji 100. rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości było i jest bardzo
ważne dla każdego Polaka, budzi w jego sercu naj-
gorętsze uczucia patriotyczne, umacnia więzi z Oj-
czyzną i tak jak Józef Piłsudski śmiało może on po-
wiedzieć, że: „Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.

W Roku Jubileuszu Stulecia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości uroczystości w Wólce Niedźwiedzkiej miały inny
charakter niż zwykle.

O ważnych wydarzeniach historycznych, tęsknocie za
wolnością oraz o tych, którzy zginęli w walce o niezależną
i suwerenną Polskę, przypomniały pieśni patriotyczne, wyko-
nane przez uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Przed budynkiem szkoły
Główna część uroczystości miała miejsce 13 październi-

ka na placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Wólce Nie-
dźwiedzkiej. Doniosłość wydarzenia podkreślały dekoracje,
prace plastyczne uczniów przedstawiające godło Polski oraz
kotyliony w barwach narodowych z napisem „Dla Niepodle-
głej”, przypięte do odświętnego stroju każdego uczestnika
uroczystości. Po wprowadzeniu sztandarów Zespołu Szkół
i Ochotniczej Straży Pożarnej został odśpiewany „Mazurek
Dąbrowskiego” i hymn szkoły. Następnie dyrektor Zespołu
Szkół – pan Ryszard Rybak przywitał zaproszonych gości:
nauczycieli-emerytów wraz z panią Anną Kołodziej – byłą
dyrektor szkoły, panią sołtys – Halinę Lorenc, radnego Gminy
Sokołów Młp. – pana Marka Bursztę wraz z żoną, Koło Go-
spodyń Wiejskich wraz z przewodnicząca –panią Zofią Ożóg,
członków Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społecznej
RRAS w Wólce Niedźwiedzkiej, przedstawicieli Ochotniczej

Lp.          Wykonawca                                    Klasa                           Utwór

1. Julia Tabaka II „Płynie Wisła, płynie”
2. Emilia Rybak II „Pierwsza kadrowa”
3. Zuzanna Kosior III „Ojczyzno moja”
4. Antonina Tabaka III „Przybyli ułani”
5. Magdalena Kania IV „Rozkwitały pęki białychróż”
6. Jakub Filanowski IV „Śpiewka 1920”
7. Maja Urban IV „Dziewczyno z granatem”
8. Patrycja Lorenc IV „To nasza Ojczyzna”
9. Amelia Nowak V „Rozkwitały pąki białych róż”
10. Alicja Miazga V „Biały krzyż”
11. Patrycja Wójcik VI „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
12. Kamila Tęcza VIII „Kocham wolność”
13. Łukasz Grabarz III gimnazjum „Szara piechota”
14. Izabela Osetek absolwentka ZS w Wólce Niedźwiedzkiej „Rapsod o pułkowniku Lisie Kuli
15. Patrycja Wąsik absolwentka ZS w Wólce Niedźwiedzkiej „Taki kraj”
16. Konrad Surowiec VIII „Wojenko, wojenko”

(wersja muzyczna na akordeonie)

ZS WÓLKA NIEDŹWIEDZKA

Straży Pożarnej, a także nauczycieli i pracowników szkoły,
uczniów wraz z rodzicami, Radę Rodziców i pozostałych miesz-
kańców wsi. Po uroczystym powitaniu głos zabrała wicedy-
rektor szkoły – pani Ewa Rybak, która w krótkim przemówie-
niu zwróciła uwagę na znaczenie pieśni patriotycznych
w życiu narodu polskiego dawniej i dzisiaj i zapowiedziała
ich prezentację przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Na scenie
Pierwsi na scenie wystąpili uczniowie klas zerowych, któ-

rzy zaśpiewali „Polskie ABC” i „Jesteśmy Polką i Polakiem”,
z kolei uczniowie klasy pierwszej wykonali pieśń „Moja Oj-
czyzna”.

Po występach grupowych przyszła kolej na solistów. Za-
prezentowali oni następujące utwory:



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/249/2018 str. 67

dzy starszym i młodszym pokoleniem, które teraz będzie od-
powiedzialne za przekazanie tradycji najmłodszemu pokole-
niu, bo naród bez tradycji, to jak drzewo bez korzeni.

Gdy ucichły pieśni, a blask ognia rozjaśniał ciemności,
można było napić się gorącej herbaty lub kawy, zjeść grillo-
waną kiełbasę i ciastko na deser. Pod ilością przeróżnych
ciast, aż uginały się stoły ustawione przy wejściu do budynku
szkoły, a Rada Rodziców zadbała o to, by nikomu słodkości
nie zabrakło.

W stronę przeszłości
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników uroczysto-

ści cieszyły się przejażdżki zabytkowym motorem z koszem
bocznym dla pasażera, a także wystawa w holu szkoły „Wól-
ka Niedźwiedzka w starej fotografii”. Z uwagą przyglądano
się obrazowi dawnej wsi: chatom krytym strzechą, wozom
z drewnianymi kołami i żelaznymi obręczami, wózkom dzie-
cięcym, pierwszym rowerom we wsi, ubiorom na co dzień i od
święta, pracy chłopów na roli, żniwom, uroczystościom szkol-
nych i kościelnym. Bardzo chętnie przeglądano kroniki Koła
Gospodyń Wiejskich i szkoły wyeksponowane po przeciwnej
stronie wystawy. Wielu wzruszeń i emocji dostarczyła najstar-
sza kronika szkoły zawierająca zapisy wydarzeń od 1906 roku.

Spotkanie i słowa podziękowania
Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie w świetli-

cy szkolnej nauczycieli i pracowników szkoły oraz Rady Ro-
dziców z Kołem Gospodyń Wiejskich, członkami Stowarzy-
szenia RRAS i przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożar-
nej. W miłej i ciepłej atmosferze prowadzono rozmowy i kosz-
towano doskonałych regionalnych potraw przygotowanych
przez członkinie KGW. Uczestnicy uroczystości mieli także
możliwość pozostawienia wpisu w księdze pamiątkowej
szkoły.

Takie obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości były możliwe tylko dzięki ludziom dobrej woli, któ-
rym należą się gorące podziękowania, a w szczególności
Radzie Rodziców, dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu
Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej. Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich, członkom Stowarzyszenia RRAS, oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Lidia Gaweł

Dla niektórych jest to często jedyna
okazja do wyjścia z domu. To również
znakomita sposobność do odnowienia
dawnych kontaktów, spotkania z sąsia-
dami, rozmów przy bogato zastawionym
stole oraz do wspólnej zabawy.

W tym roku uroczystość odbyła się
w niedzielne popołudnie, 18 listopada.
Przybyli na nią licznie miejscowi Senio-
rzy oraz zaproszeni goście: Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej

Ożóg z małżonką, zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Grzegorz
Kwiecień, starszy wizytator Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie Janina Świer-
czewska, radny powiatu rzeszowskiego
Tadeusz Chmiel, radny Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. i sołtys Trzebuski Ma-
rian Krzyśko z małżonką, Prezes Oddzia-
łu ZNP w Sokołowie Młp. Elżbieta No-
wak, Prezes Podkarpackiego Zrzesze-
nia LZS w Rzeszowie Józef Krzywonos,

Sekretarz Podkarpackiego Zrzeszenia
LZS w Rzeszowie Andrzej Matejski
z małżonką, ks. Władysław Szwed – tu-
tejszy proboszcz, inżynier nadzoru
z Nadleśnictwa Głogów Młp. Maciej
Gaweł z małżonką, przedstawicielki Koła
Gospodyń Wiejskich w Trzebusce: Bar-
bara Chmiel i Grażyna Pacyna-Tasior,
a także niezawodni sponsorzy.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespo-
łu Szkół w Trzebusce – Edward Buczak,

Po występach solistów drogę do wolności naszej Ojczy-
zny w pieśniach, wierszach i tańcu zaprezentowały członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Niedźwiedzkiej, do-
starczając publiczności wielu wzruszeń i skłaniając do reflek-
sji związanych z dziejami narodu polskiego.

Przy ognisku
Kiedy ostatni wykonawcy pieśni zeszli ze sceny, wszyscy

uczestnicy uroczystości zgromadzili się wokół ogniska, po-
dali sobie ręce i wspólnie śpiewali pieśni przy akompania-
mencie gitary, akordeonu i fletu. Słowa i muzyka rozgrzewały
serca, przepełniały je miłością do Ojczyzny i rodziły więź mię-

ZS TRZEBUSKA

Dzień Seniora w Zespole Szkół w Trzebusce
Dzień Seniora to wydarzenie integrujące najstarszych mieszkańców Trzebuski, którzy chociaż za-
kończyli pracę zawodową, nadal biorą czynny udział w życiu społecznym.
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który serdecznie powitał wszystkich ze-
branych i zaprosił na niezwykle bogaty
program artystyczny. Najpierw z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę uczniowie zaprezento-
wali podniosły montaż słowno-muzycz-
ny, skłaniający do refleksji nad trudną
przeszłością Ojczyzny i naszym patrioty-
zmem. Później na scenie występowały
dzieci przedszkolne, które recytowały dla
Seniorów zabawne wierszyki i śpiewały
piosenki, m.in. „Tu paluszek, tu palu-
szek”, „Brother John” czy „Do przedszko-
la idzie maluch”. Nie zabrakło również
wesołych życzeń od dzieci, które rozba-
wiły babcie i dziadków do łez. Następnie
swój program przedstawili najstarsi
uczniowie naszej szkoły. Wystąpili oni ze
skeczami: „Spotkanie z przyszłym te-
ściem” oraz „Typy tancerzy” i zapewnili
wszystkim dużą dawkę śmiechu. W dal-
szej części uroczystości głos zabrali za-
proszeni goście, którzy zwracali uwagę,
jak ważne i potrzebne jest to święto. Po
przemówieniach dyrektor szkoły złożył

życzenia najstarszym uczestnikom uro-
czystości oraz listopadowym solenizan-
tom – Andrzejom i wszyscy odśpiewali
tradycyjne „Sto lat”. Na zegarze wybiła
już godzina 16 i nadszedł czas na smacz-
ny obiad, a po nim odbyła się loteria
z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich
Seniorów. Pobyt gości w naszej szkole
umilał zespół muzyczny w składzie: Se-
bastian Lesiczka (gitara, akordeon),
Wiesław Cebula (saksofon tenorowy)
i Mirosław Cebula (gitara basowa, per-
kusja), który jak zawsze sprawił, że
w miłej atmosferze bawiono się do póź-
nych godzin wieczornych.

Uroczystość ta nie odbyłaby się bez
bezinteresownego zaangażowania na-
uczycieli, pracowników szkoły i Rady
Rodziców Zespołu Szkół w Trzebusce.
Niezwykle hojni okazali się również
sponsorzy: Pan Bogdan Pustkowski (Lo-
renz Snack – World), Pan Andrzej Białek
(Connect), Panowie Grzegorz Prucnal
i Kazimierz Drak (Promlek), Pani Danu-
ta Lachtara (Piekarnia w Przewrotnem),

Pani Grażyna Pacyna-Tasior (Zefirek),
Pan Tadeusz Chmiel, Pan Mariusz Ożóg
(Best-Mar), Pan Marian Krzyśko – sołtys
Trzebuski, Pan Kamil Tasior (Black Red
White), Grzegorz Kawalec (Megarolex),
Zbigniew Kozak (Kwiaciarnia), Józef Jo-
dłowski (PHPU Małopolska), Państwo
Katarzyna i Bogdan Piekutowie, Pań-
stwo Katarzyna i Jerzy Urbanowie, Rada
Rodziców i Rada Pedagogiczna Zespo-
łu Szkół w Trzebusce, którym serdecz-
nie dziękujemy.

Ta piękna inicjatywa na stałe wpisa-
ła się w kalendarz uroczystości odby-
wających się w naszej szkole. Dzięku-
jemy Seniorom za przyjęcie zaprosze-
nia i przybycie na spotkanie. Mamy na-
dzieję, że atmosfera wspomnień i zaba-
wy na długo pozostanie w pamięci
wszystkich gości. Miło było zobaczyć na
twarzach Seniorów uśmiech i zadowo-
lenie, dlatego już teraz zapraszamy na
kolejną uroczystość za rok.

Marta Janiec
Małgorzata Krupa
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Jak co roku, konkurs cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Dzieci
bardzo poważnie podeszły do tematu,
przygotowały wspaniałe utwory i za-
dbały o ich piękne wykonanie. Łącznie
w trzech kategoriach wiekowych wzię-
ło udział 101 dzieci, które zaprezento-
wały się w 30 utworach muzycznych.
Konferansjerkami wydarzenia były
uczennice naszej Szkoły: Karolina Wilk
i Joanna Cisek.

Wykonawców oceniało jury w skła-
dzie: Joanna Januszewska – pracow-
nik kulturalno-oświatowy DPS w Gór-
nie, Karolina Kosak – nauczyciel mu-
zyki w Zespole Szkół w Dąbrowie, Da-
riusz Kosak – nauczyciel muzyki w Ze-
spole Szkół w Górnie. Konkurs prze-
biegał w miłej atmosferze, a obrady jury
były zgodne.

A oto wyniki XVII Powiatowego Kon-
kursu Piosenki Religijnej:

I etap przedszkolaki i klasy 0

I miejsce ex aequo
Solistka Aniela Rzeszutek – Ochron-
kia św. St Kostki w Jasionce – „Nadzie-
ja”
Przedszkole w Górnie Zuzanna Olszo-
wa, Wiktoria Sączawa, Julia Chorzę-
pa, Iga Smolak, Zuzanna Rembisz
– „Kto stworzył”
Przedszkole w Kamieniu Prusinie Zo-
fia Świerat, Anna Warchoł, Szymon
Gwóźdź, Mikołaj Grabiec, Nikola Żurek
– „Taki duży, taki mały może świętym
być”
Przedszkole w Łowisku Nikola Tupaj
i Joanna Wilk – „Witaj Maryjo”
Przedszkole w Zespole Szkół w Soko-
łowie Młp. Milena Wójcik, Kajetan Rze-
szutek, Roksana Urban, Kornelia Ma-
tuła, Aniela Rzeszutek – „Hej, Baco”
Przedszkole w Wólce Sokołowskiej ze-
spół „Aureolki” Katarzyna Hajder,
Amelia Cebula, Aleksandra Pasierb,
Emilia Chorzępa, Marlena Dec – „Au-
reola”
Przedszkole Samorządowe w Sokoło-
wie Młp. Magdalena Baran, Jowita
Watras, Liliana Cebula, Julia Kot, Ka-
rolina Drewniak – „Kto stworzył”

klasy I-III

I miejsce
Amelia Matuła, Bartosz Nieroda, Anna
Stafa zespół „Kropeczki” Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im św. Faustyny Kowalskiej
w Trzebosi – „Idź ogłoś to po górach”
Filip Cisek, Antonina Tupaj, Olga Kida,
Klaudia Tarała, Nikola Smolak Szkoła
Podstawowa w Górnie – „Pioseneczka”

ZS GÓRNO

XVII Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej w Górnie
We wtorek 30 października 2018 r. o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Górnie odbyła się XVII
edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej „Śpiewaj duszo ma...”, zorganizowanego przez
nauczycieli Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie – panie: Halinę Go-
dek, Martę Perlak, Katarzynę Chmiel i Barbarę Tupaj.

Patrycja Potocka i Oliwia Siudy Szkoła
Podstawowa w Nowosielcu – „Tato”
„Słoneczka” Gabriela Wcisło, Sandra
Woźnicka, Zuzanna Sączawa, Piotr
Sobuś, Karol Kuca Zespół Szkół im Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. „Apostołowie
radości”
II miejsce
Milena Bartecka, Urszula Partyka, Ga-
briela Naja, Marzena Grabiec Szkoła
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Podstawowa im św. Jadwigi Królowej
w Kamieniu Prusinie – „Ojciec wszyst-
kich nas”
Gabriela Miazga, Ola Perlak, Piotr Pi-
róg, Sebastian Cisek, Wojciech Rem-
bisz „Aniołki Juniorki” Zespół Szkół
w Górnie – „Imię Pana jest twierdzą”
III miejsce
Aleksandra Szczygieł, Alicja Miazga,
Hubert Kida, Wiktoria Hamryszczak,
Paulina Kazik Szkoła Podstawowa
w Górnie – „Śladami Maryi”
Justyna Watras, Justyna Nawrocka,
Gabriela Nawrocka, Szymon Krawczyk
Szkoła Podstawowa im. św. Floriana
w Kamieniu Podlesiu zespół „Świetliki”
– „Niebieski gołąbek”
Karolina Sałęga, Wiktoria Soja, Wikto-
ria Watras, Kamila Wilk Szkoła Podsta-
wowa im Jana Pawła II w Łowisku
– „Znajdę Ciebie”

klasy 4-8 i trzecia gimnazjum

I miejsce
Patrycja Wójcik Zespół Szkół w Wólce
Niedźwiedzkiej – „Godzien, o godzien”
Weronika Perlak Szkoła Podstawowa
w Jeżowem Podgórzu – „Anioły”
Weronika Pękala Szkoła Podstawowa
w Jasionce „Matko o twarzy”
Julia Tracz Szkoła Podstawowa w Ja-
sionce „Przyjdź jak deszcz”
Anna Barszczak, Franciszek Bolka,
Zuzanna Rząsa, Julia Maślanka, Jakub
Piróg Szkoła Podstawowa im Jana Paw-
ła II w Łowisku – „Chwyć mocno za rękę
mnie”
Kinga Burszta, Karolina Stec, Kinga
Piekut, Barbara Radomska Zespół
Szkół im ks. M. Lachora w Górnie – „Ty
co nie zwątpiłaś nigdy – Kobieta z Ogro-
du”
+ nagroda specjalna od organizatora
konkursu
Dominika Żak, Oliwia Naja, Kamila
Urbanik, Kinga Błądek Wiktoria Błądek
– Szkoła Podstawowa im św. Jadwigi
Królowej w Kamieniu Prusinie – „Góry
do góry”
II miejsce

Amelia Rzeszutek Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Sokołowie Młp. – „Bło-
gosławieni miłosierni”
Weronika Cisek ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im św Faustyny Kowalskiej
w Trzebosi – „Barka”
Kinga Misiak Szkoła Podstawowa im.
św Jana Pawła II w Łętowni – „Słowiań-
ski” + nagroda specjalna organizatora
konkursu
Maja Chorzępa i Wiktoria Sądej Szkoła
Podstawowa w Zaborzu – „Hallelujah”
III miejsce
Oliwia Wolak Zespół Szkół w Nowosiel-
cu – „Barka”
Julia Socha, Oliwia Ciak, Daria Cyrana
Zespół Szkół w Jeżowem Centrum
– „Coś się święci”.

Słodkie upominki dla wszystkich
uczestników konkursu, piękne nagrody
i dyplomy ufundowali sponsorzy, którym
serdecznie dziękuję za ich dobrą wolę,
bezinteresowność i życzliwość.

Honorowy Patronat nad Konkursem
objęli: Andrzej Ożóg – Burmistrz Gminy
i Miasta Sokołów Młp., Józef Jodłowski
– Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
Stanisław Ożóg – Europoseł Parlamen-
tu Europejskiego, Mieczysław Miazga
– Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejni sponsorzy to:
- Zarząd Telekomunikacji „Wist”

w Łące
- Bogdan, Krzysztof i Tomasz Radom-

scy – Prezesi Firmy „STYROBUD”
w Trzebosi

- Rafał Miazga – Prezes Firmy „Smak”
w Górnie

- Marta i Ryszard Stelmach – Lekarze
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Górno

- Anna i Paweł Piela Firma „POL-BUD”
w Sokołowie Młp.

- Andrzej Krawiec – Sołtys Sołectwa
Górno

- Dyrektor Krytej Pływalni w Sokoło-
wie Młp.

- Dyrektor Kina „Helios” – Galeria Rze-
szów

- Prezesi Halowego Toru Kartingowe-
go „Reskart Racing” w Rzeszowie

- Barbara i Tadeusz Tupaj Firma „TT-
Bruk” Górno

- Zarząd Banku Spółdzielczego
w Sokołowie Młp

- Ks. Jan Lib – Proboszcz Parafii Gór-
no

- Mieczysław Kobiernik – Prezes
„EKO-TUCZ „w Górnie

- Zofia Buczkowska i Jadwiga Chole-
wa – „Kasztel na Ursynowie” Łowi-
sko

- Elżbieta Wisz – Stacja Paliw EL-PE-
TRO w Górnie
Składam Państwu wyrazy uznania za

zaangażowanie oraz wsparcie finanso-
we i rzeczowe w przygotowanie konkur-
su.

Jesteśmy wdzięczni i pełni szacun-
ku dla Państwa postawy i bezinteresow-
nej szczodrości.

Życzymy wytrwałości w dalszym czy-
nieniu dobra!

Głęboko wierzymy, że okazywana
przez Państwa siła serca i przyjazna
dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pra-
cy podejmowanej dla dobra dziecka.

Serdeczne podziękowania kieruje-
my do pań Haliny Krawiec, Barbary Stę-
pień, Agnieszki Kida, Renaty Cisek, Hali-
ny Dudzik, które czuwały nad sprawną
organizacją poczęstunku dla uczestni-
ków, zaproszonych gości, opiekunów
i rodziców.

Impreza jak zawsze cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem publicz-
ności, która oklaskiwała występy dzieci
i młodzieży.

Najlepsi wykonawcy otrzymali na-
grody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy
wręczone przez jury konkursowe.

Nasz coroczny konkurs cieszy się
ogromną popularnością wśród dzieci
i młodzieży. Dziękujemy wszystkim opie-
kunom i wykonawcom za trud przygoto-
wania i zaprezentowania na scenie wy-
branych utworów.

Serdecznie zapraszamy za rok do
udziału w XVIII edycji konkursu.

Organizator konkursu
Halina Godek
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W czwartek, 4 października 2018 r.
odbyła się w Zespole Szkół im. ks.
M. Lachora w Górnie bardzo ważna uro-
czystość – Pasowanie na ucznia. Trzy-
naścioro dzieci klasy 1 naszej Szkoły
przygotowywało się do tej uroczystości
od początku roku szkolnego pod okiem
swojej wychowawczyni mgr Haliny Go-
dek. Uczniowie uczyli się wierszy, pio-
senek oraz wytrwale ćwiczyli podczas
prób.

Tego dnia panowała świąteczna at-
mosfera. Przed pocztem sztandarowym
pierwszacy ślubowali być dobrymi Po-
lakami, godnie reprezentować szkołę,
swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Po zło-
żeniu ślubowania Pani Dyrektor Teresa
Surdyka dokonała pasowania. To był

W piątek 9 listopada odbyła się
w szkole uroczysta akademia z okazji
100-lecia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Nasi mali patrioci uroczyście
świętowali ten wyjątkowy dla kraju dzień.

Uczniowie przygotowali bogaty pro-
gram artystyczny z recytacjami, śpiewem

symboliczny gest wpi-
sania w poczet
uczniów. Na zakończe-
nie uczniowie otrzyma-
li miłe upominki. Rodzi-
ce, którzy towarzyszyli
dzieciom w tym waż-
nym momencie, byli
dumni ze swoich po-
ciech.

Do grona naszej
społeczności uczniow-
skiej dołączyli:
1. Gabriela

Chorzempa
2. Filip Cisek
3. Jakub Gancarz
4. Wiktoria

Hamryszczak

i sztuką teatralną, na której zaprezento-
wali trzy państwa, które się zebrały i nasz
kraj podzieliły. Niezależnej Polsce rzą-
dy narzuciły Austria Prusy i Rosjanie
Polskę z mapy wymazały. Urzędy i szkoły
obsadzały swymi ludźmi. Na szczęście
te czasy minęły i o godzinie 11.11, przyj-

mując właściwą postawę „na baczność”,
wszyscy uczestnicy dumnie i z podnie-
sioną głową odśpiewali wspólnie
4 zwrotki hymnu narodowego, przyłą-
czając się do akcji „Rekord dla Niepod-
ległej”. Pani dyrektor była bardzo dum-
na z uczniów.

SP TRZEBOŚ Jestem Polką i Polakiem
– Święto Niepodległości w SP nr 3 w Trzebosi

W historii Polski tak się składa był kiedyś ponad wiek niewoli 11 listopada nasz kraj z niewoli się
wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, że przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla
Polaka zostanie Dniem Niepodległości.

Ślubujemy – uroczyste pasowanie na ucznia
Na uroczystość ślubowania i pasowania czeka z pewnością niejeden pierwszoklasista – w końcu to
moment, w którym staje się on członkiem szkolnej społeczności, a przede wszystkim zyskuje prawa
i obowiązki.

5. Paulina Kazik
6. Hubert Kida
7. Olga Kida
8. Alicja Miazga
9. Szymon Miazga
10. Nikola Smolak
11. Aleksandra Szczygieł
12. Klaudia Tarała
13. Antonina Tupaj

Wszystkim pierwszoklasistom
życzę wiele miłych chwil spędzo-
nych w murach naszej szkoły, suk-
cesów w nauce i jak najlepszych
ocen na pierwszym szkolnym świa-
dectwie.

Halina Godek
wychowawczyni klasy I



KURIER SOKO£OWSKI nr 5/249/2018 str. 72

Gośćmi specjalnymi uroczystości
byli członkowie Rady Rodziców. Następ-
nie wszyscy, z biało-czerwonymi chorą-
giewkami w ręku, przeszli w uroczystym
marszu ulicami Trzebosi pozdrawiając
napotkanych mieszkańców i śpiewając

W rozgrywkach wzięło udział 29 dru-
żyn (ok. 250 zawodników) w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Rywalizacja to-
czyła się jednocześnie na dwóch halach
sportowych. Wszystkie spotkania dostar-
czały wiele emocji. W grze można było
zobaczyć zaangażowanie oraz poświę-

cenie o każdą piłkę. Turnieje rozgrywa-
ne były na dobrym, wyrównanym pozio-
mie, a poszczególne spotkania niejed-
nokrotnie kończyły się przewagą tylko
jednego gola.

W I turnieju rocznika 2007 zwycięży-
ła drużyna Stali Rzeszów pokonując

w finale drużynę z Krasnego. W II tur-
nieju 2007 najlepsza okazała się repre-
zentacja Głogovii Głogów Małopolski,
która w decydującym meczu pokonała
ekipę Futbool Academy Rzeszów.

W roczniku 2009 zwycięstwo wywal-
czyli młodzi piłkarze ze Stali Rzeszów,

patriotyczne pieśni. Dalsza część uro-
czystości odbyła się w niedzielę. Po
uczestnictwie we mszy świętej orszak
pocztów sztandarowych, dzieci, nauczy-
cieli i mieszkańców przemaszerował
pod Kopiec Niepodległości, gdzie dele-

gacja z naszej szkoły złożyła kwiaty
i znicze wyrażając szacunek dla tych
wielkich, często bezimiennych bohate-
rów, to nasz hołd złożony w postaci pa-
mięci czasu minionego.

Elwira Kraska

II edycja Turnieju o Tarczę Legionów już za nami
W dniu 10.11.2018 r. w przeddzień 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, w Sokołowie Mało-
polskim odbył się po raz drugi Turniej piłki nożnej o „Tarczę Legionów”. Gospodarzem turnieju
byli, Miejski Klub Sportowy TG Sokół Sokołów Małopolski przy współpracy z Urzędem Gminy
i Miasta Sokołów Małopolski, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Stanisław Kula, Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.
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którzy po emocjonującym meczu finało-
wym pokonali drużynę Resovii Rze-
szów. W grupie 2006 pierwsze miejsce
zdobyli gospodarze imprezy, zawodni-
cy TG Sokół Sokołów Młp. W regulami-
nowym czasie meczu ze Stalą Rzeszów
był remis 3:3 i o zwycięstwie zadecydo-
wały rzuty karne, które lepiej wykony-
wali zawodnicy z Sokołowa. W godzi-
nach popołudniowych na boiska wybie-
gli najmłodsi adepci piłki nożnej, którzy
z równie dużym zaangażowaniem i po-
święceniem uczestniczyli w turniejach
wewnętrznych.

Wszystkim uczestnikom turnieju
należą się słowa uznania za udział
w zawodach, zaangażowanie, walkę
do ostatniego gwizdka oraz za ducha

fair play w jakim rozgrywane były za-
wody.

Każdy uczestnik turnieju otrzymał
pamiątkowy medal wyprodukowany
specjalnie na tę okazję – replikę tarczy.
Ponadto były dyplomy, nagrody rzeczo-
we dla wszystkich drużyn biorących
udział w wydarzeniu. Wszystko odbyło
się zgodnie z planem, w przemiłej at-
mosferze. Dzieciom i młodzieży organi-
zatorzy zapewnili napoje, oraz ciepły
posiłek natomiast na zakończenie po-
szczególnych etapów imprezy wszyscy
ustawiali się do pamiątkowych zdjęć
w „niepodległościowej” oprawie.

Dopisały frekwencja, humory, a także
nie zabrakło sportowych emocji, ale na
kolejny taki turniej musimy niestety za-

czekać do następnego roku. Organiza-
torzy już zapewniają, że przyszłoroczna
edycja będzie wyjątkowa! Będzie nawią-
zywać do 125 rocznicy powstania gniaz-
da Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
w Sokołowie oraz do 450 rocznicy nada-
nia Praw Miejskich dla Sokołowa.

W imieniu organizatorów serdecznie
podziękowania za ufundowanie meda-
li, nagród i posiłków dla uczestników
turnieju kierujemy do pana Andrzeja
Ożoga – Burmistrza Gminy i Miasta So-
kołów Młp., pana Stanisława Ożoga
– Europosła Parlamentu Europejskiego,
Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej: Wojciecha Buczaka i Mieczysła-
wa Miazgi, pani dyrektor MGOKSiR
– Agaty Dec, Bogdana Pustkowskiego
– przedstawiciela firmy The Lorenz Bahl-
sen Snack-World Sp. z o.o., Arkadiusza
Łuszczkiego z firmy Kartony24, Andrze-
jowi Białkowi – prezesowi spółki Con-
nect.

Dziękujemy dyrektorom szkół w So-
kołowie Małopolskim za udostępnienie
obiektów do przeprowadzenia rozgry-
wek.

Dziękujemy wszystkim biorącym
udział w turnieju. Zapraszamy za rok!

Łukasz Prucnal
MKS TG Sokół Sokołów Małopolski
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Po podliczeniu całego punktowego dorobku rozdano na-
grody w postaci okolicznościowych pucharów wraz z grawe-
rem i wklejką dyscypliny (ufundowane przez Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Andrzeja Ożoga, MGOKSiR w Sokołowie Młp.)
oraz dyplomów w różnych kategoriach. Te okazałe nagrody
wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski An-
drzej Ożóg.

Nagrodzeni i wyróżnieni:
– Mistrz S. Szpyt i G. Urban, w kat. Gołębie Dorosłe 1/50

2836.16 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. An-
drzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– I Wicemistrz Roman Perlak, w kat. Gołębie Dorosłe 1/50
2832.58 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. An-
drzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– II Wicemistrz Dariusz Krzanowski, w kat. Gołębie Dorosłe
1/50 2582.47 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta So-
kołów Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia
17.11.2018 r.

– I Przodownik Marek Tęcza, w kat. Gołębie
Dorosłe 1/50 2554.59 pkt., Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej
Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– II Przodownik Piotr i Andrzej Makarow-
ski, w kat. Gołębie Dorosłe 1/50 2376.34
pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia
17.11.2018 r.

– III Przodownik Roman Markowicz, w kat.
Gołębie Dorosłe 1/50 1834.43 pkt., Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, Trze-
boś, dnia 17.11.2018 r.

– IV Przodownik Grzegorz Tarała, w kat. Gołębie Dorosłe
1/50 1001.22 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– V Przodownik Janusz Kaczorowski, w kat. Gołębie Doro-
słe 1/50 548.74 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– VI Przodownik Zygmunt Prucnal, w kat. Gołębie Dorosłe
1/50 477.87 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– Mistrz S. Szpyt i G. Urban, w kat. Gołębie Dorosłe z Cało-
ści 4695.89 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

Podsumowanie lotów gołębia pocztowego
Dnia 17 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej Trzeboś Dolna odbyło się spotkanie Koła Le-
żajsk – Sokołów Małopolski Polskiego Związku Gołębi Pocztowych, na którym podsumowano cały
sezon lotów gołębia młodego i dorosłego w roku 2018.

– I Wicemistrz Roman Perlak, w kat. Gołębie Dorosłe z Cało-
ści 4449.89 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– II Wicemistrz Dariusz Krzanowski, w kat. Gołębie Dorosłe
z Całości 4326.64 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– S. Szpyt i G. Urban, Najlepsza Samiczka, PL-0465-14-4111
4694.44 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. An-
drzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– Piotr i Andrzej Makarowski, Najlepszy Samczyk, PL-0465-
12-1370 4152.58 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– Marek Tęcza, Najlepszy Roczniak, PL-0465-17-5415
4703.84 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. An-
drzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– Zygmunt Prucnal, Najlepszy Młody, PL-0294-
2787 1189.83 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta

Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia
17.11.2018 r.
– Marek Tęcza, Najlepsza Seria, Burmistrz
Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg,
Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.
– Dariusz Krzanowski, II Najlepsza Seria,
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– Piotr i Andrzej Makarowski, III Najlepsza
Seria, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.
– Mistrz Zygmunt Prucnal, w kat. Gołębie

Młode 8588 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– I Wicemistrz Stanisław Gumieniak, w kat. Gołębie Młode
7030.12 pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. An-
drzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– II Wicemistrz Łukasz Tęcza, w kat. Gołębie Młode 5196.01
pkt., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg,
Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– I miejsce za Lot Burg 2, Marek Tęcza PL-0465-17-545,
odległość 732.010, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– II miejsce za Lot Burg 2, Roman Perlak PL-0465-14-2077,
odległość 731.990, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– III miejsce za Lot Burg 2, S. Szpyt i G. Urban PL-0442-13-
1356, odległość 704.360, Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

– S. Szpyt i G. Urban, Za wkład i uczestnictwo w Lotach Go-
łębi Dorosłych i Młodych, Burmistrz Gminy i Miasta Soko-
łów Młp. Andrzej Ożóg, Trzeboś, dnia 17.11.2018 r.

Podsumowanie tradycyjnie zakończyliśmy uroczystą ko-
lacją przygotowaną przez żony uczestników spotkania, dla
których hobby gołębiowe jest prawdziwą życiową pasją. Dzię-
kujemy wszystkim naszym koleżankom, kolegom oraz życzli-
wym osobom za to, iż po raz kolejny mogliśmy zorganizować
Podsumowanie właśnie na terenie naszej rodzimej Gminy.

Piotr Bartoń
Marek Kida
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Maraton Lublana
26 października wraz z grupą Vise-

grad Maraton Rytro udaliśmy się na
Volkswagen 23 Lubljana Maraton. Na
miejsce dotarliśmy około godziny jede-
nastej, po odebraniu pakietów mieliśmy
kilka godzin na zwiedzanie stolicy Sło-
wenii. W centrum miasta na wzgórzu
górował zamek, a u podnóża znajdo-
wała się urokliwa starówka. Po zakwa-
terowaniu, można było odpocząć po
podróży i zacząć przygotowania do star-
tu. Prognozy nie były zbyt optymistycz-
ne, przewidywały dużo opadów, a na-
wet burze. Niestety już w nocy dało się
słyszeć jak krople wody uderzają o pa-
rapet. Na start udawaliśmy się w dość
mocnym deszczu osłonięci pelerynami,
niestety buty po chwili mieliśmy już mo-
kre. W strefach startowych czekaliśmy
około dwudziestu minut, ale samopo-
czucie biegaczy było w kontrze do po-
gody. Przed samym startem porzucamy
pelerynki i ruszamy na trasę. Po kilku
kilometrach deszcz nieco ustaje i wycho-
dzi nawet słoneczko. Na trasie opady
nie były zbyt uciążliwe, by po około
trzech godzinach od startu wrócić ze

zdwojoną siłą i towarzyszył nam do wie-
czora. Wieczorem w dużej grupie udali-
śmy się na kolację, gdzie mogliśmy spró-
bować tutejszych specjałów. W ponie-
działek rano udaliśmy się do Wenecji,
gdzie z powody deszczu i sztormu mia-
sto zwiedzaliśmy brodząc po kolana
w wodzie. Po wymoczeniu nóżek około
siedemnastej rozpoczęliśmy powrót do
domu.

Zwycięzca maratonu Etiopczyk Lem-
ma Kasaye Sisay ustanowił nowy rekord
trasy i teraz wynosi 02:04:58.

Biegowi maratońskiemu towarzyszy-
ły biegi dla dzieci, na 10 km, oraz pół-
maraton. Trasy były płaskie, z kilkoma
niewymagającymi podbiegami. Mimo
niesprzyjających warunków na ulicach
było bardzo dużo kibiców, którzy mocno
dopingowali biegnących zawodników.

Nasze wyniki:

Wacław Tomasiak
open 132/1662 z czasem 03:06:06

Andrzej Słobodzian
open 947/1662 z czasem 03:59:09

6. PKO Bieg
Niepodległości
w Rzeszowie

W tym roku biegi niepodległościowe
cieszyły się większym zainteresowa-
niem, z powodu obchodów setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległości. Pogo-
da spisała się na pięć minus, minus za
wiatr. Rocznica zmotywowała do dzia-
łania i na mecie zameldowała się rekor-
dowa liczba biegaczy w ilości 1858. Na

pierwszym i drugim stopniu biegacze
z Ukrainy, DMITRO Didovodiuk (0:30:45)
wyprzedził swojego rodaka zaledwie
o jedną sekundę. Polak Głowala Robert
(0:31:36) znalazł się dopiero na trze-
cim stopniu podium. Rywalizację w śród
pań wygrała Ukrainka ZINENKO Valeria
(0:35:52), drugie miejsce dla Kowal
Matylda (0:38:20), a trzecie dla Kata-
rzyna Kargol (0;38:52).

Nasze wyniki:

Tomasiak Wacław
open 108 (0:41:05)

Kasprzak Sławomir
open 478 (0:47:38)

Słobodzian Andrzej
open 479 (0:47:49)
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dotycz¹ca zdarzeñ

zaistnia³ych

od października
do listopada 2018 r.

Przestępstwa

Od 1 października do 27 październi-
ka 2018 r. Komisariat Policji w Sokoło-
wie Młp. zanotował 31 przestępstw po-
pełnionych na terenie działania tutejszej
jednostki. Były to przestępstwa przede
wszystkim z kategorii przestępstw prze-
ciwko mieniu tj. kradzież (2 przypadki),
kradzież z włamaniem (3 przypadki),
kradzież dokumentów (1 przypadek),
oszustwo (6 przypadków), fizyczne i psy-
chiczne znęcanie się nad rodziną
(1 przypadek), uchylanie się od obo-
wiązku alimentacyjnego (2 przypadki),
groźby karalne (1 przypadek), kierowa-
nie samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści (1 przypadek), kierowanie mimo za-
kazu sądowego (2 przypadki), niezatrzy-
manie się do kontroli (1 przypadek), po-
świadczenie nieprawdy (1 przypadek),
uszkodzenie ciała (2 przypadki), przy-
właszczenie mienia (3 przypadki), znisz-
czenie mienia (3 przypadki), odstrzelenie
w czasie ochronnym koła sarny (1 przy-
padek) oraz wypadek śmiertelny na dro-
dze S19, gdzie kierowca jednego z sa-
mochodów poniósł śmierć na miejscu.

Z związku nadchodzącym okresem
zimowym i śliskimi drogami przypomi-
namy, aby dostosować prędkość do
warunków panujących na drodze.

Zdarzenia drogowe

W analizowanym czasie policjanci
KP Sokołów Młp. wykonywali czynności
służbowe na miejscu, w tym przy:
27 kolizjach drogowych, z których naj-
więcej miało miejsce w Sokołowie Młp.
(7 kolizji), w Górnie (4 kolizje), Wólce
Niedźwiedzkiej (3 kolizje), w Trzebosi
(3 kolizje), w Kątach Trzebuskich (1 ko-
lizja), w Trzebusce (1 kolizja) oraz w Ka-
mieniu (8 kolizji).

Nadszedł okres zimowy, przypomi-
namy właścicielom o odśnieżaniu chod-
ników przynależnych do posesji i obtrą-
caniu sopli lodu z dachów, gdyż spada-
jące sople stanowią poważne niebez-
pieczeństwo dla przechodniów.

podinsp. mgr Paweł Suski
Komendant Komisariatu Policji

w Sokołowie Młp.

Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz du¿o zdrowia

w Nowym 2019 Roku ¿ycz¹ Marta i Ryszard Stelmach
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Zdrowych, spokojnych i smacznych Świąt Bożego Narodzenia,
szczęścia i pomyślności w Nowym Roku

życzy SMAK-GÓRNO

O Jezu,
nasz Zbawicielu

O Jezu, nasz Zbawicielu,
Jedyny Odkupicielu,
przed wieki z Ojca zrodzony,
z Matki w czasie narodzony!

Śliczna Ojcowska jasności,
nadziejo ludzkiej słabości!
Skłoń uszy Twe litościwe
na prośby nasze troskliwe.

Wspomnij, Zbawicielu, sobie,
żeś naszej ludzkiej osobie
równe ciało wziął z Rodzicy,
Niepokalanej Dziewicy.

To dzień Twego narodzenia
do wszego mówi stworzenia,
żeś sam z tronu Ojcowskiego
przyszedł dla zbawienia mego.

Przeto dziś niebo wykrzyka,
wesołość z morza wynika,
ziemia z niezmierną radością,
cieszy się Twoją bytnością.

My też, przez Cię odkupieni
i krwią Twoją oczyszczeni,
pamiątkę dziś w nowym pieniu
czynim Twemu Narodzeniu.



Szczególne Narodowe Święto Niepodległości
Tak Sokołów świętował 100-lecie odzyskania niepodległości, 11.11.2018 r.

Fot. J. Kotula, S. Bełz



Fot. A. Dec, M. Kida

Fot. S. Bełz

Fot. M. Kida

Fot. M. Kida, D. Bratek

III Otwarty Turniej Strzelecki pod patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp., 7.10.2018 r.

XIV Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Rzeszowskiego, 18.11.2018 r.

Szukamy szachowych talentów w Górnie, 4.11.2018 r.

Wystawa poplenerowa „To, czego nie widzimy na co dzień”. Wernisaż, 13.10.2018 r.


