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Święta Wielkanocne, mimo iż nie t ak hucznie obcho-

dzone jak Święta Bożego Narodzenia, są najradośniejszym        
i najważniejszym świętem w katolickim roku liturgicznym. 
Upamiętniają one śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, które 
dały odkupienie całej ludzkości 

Okres Świąt Wielkiej Nocy poprzedzony jest czt er-
dziestodniowym Postem - czasem umartwiania się, czuwania    
i modlitwy, a Wielką Niedzielę poprzedza cykl zwany Triduum 
Paschalnym, rozpoczynający się Wielkim Czwartkiem a koń-
czący Wigilią Paschalną. Każdy z tych dni upamiętnia ważne 
wydarzenia roku liturgicznego 

Wielki Czwartek jest pierwszym dniem Triduum Pas-
chalnego. Celebrowana tego dnia msza święt a, upamiętnia 
Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakramenty 
Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Piątek. 

Wielki Piątek jest dniem upamiętniającym mękę          
i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie odprawia się mszy 
świętej, ołtarze są puste a kościoły nie przystrojone. Wiernych 
obowiązuje post ścisły – zarówno jakościowy jak i ilościowy. 
Jest to dzień skupienia i kontemplacji, wielu zaś rezygnuje z 
oglądania telewizji czy słuchania muzyki.  
 

Mimo iż Wielka Sobota jest również dniem żałoby po 
śmierci Jezusa, dzień t en jest dniem radosnego święcenia po-
karmów. Od wczesnych godzin porannych, wierni całymi ro-
dzinami adorują Najświętszy Sakrament, znajdujący się w 
strzeżonym przez wartę Grobie Pańskim. Kościoły przepełnio-
ne są wiernymi i duchownymi skupionymi na modlitwie. Tego 
dnia również nie odprawia się mszy świętej natomiast istnieje 
możliwość ostatniej spowiedzi przed Wielkanocą.   
Tego dnia, według kultywowanej od setek lat tradycji, wierni 
przynoszą w koszach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić.  
Złożone w koszach pokarmy nazywa si ę popularnie święconką 
bądź  święconym 
 

Wigilia paschalna i Niedziela Wielkanocna są wyra-
zem uroczystego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.  
Do niedawna Wielka Niedziel a rozpoczynała się poranną mszą 
znaną jako rezurekcja (resurrectio łac. oznacza zmartwych-
wstanie), którą zapowiadało uroczyste bicie w dzwony głoszą-
ce zmartwychwstanie Chrystusa. Obecnie Kościół powrócił do 
celebrowania nocnej Liturgii Wigilii Paschalnej, którą do 
osiemnastego wieku odprawiano o północy, by potem święto-
wać zmartwychwstani e uroczystą, poranną procesją. 

Drugi dzień Świąt - Poniedziałek Wielkanocny - zna-
ny jest przede wszystkim jako dzień wzajemnego oblewania się 
wodą. W zależności od regionu Polski, święto to nazywane jest  
Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem, Polewan-
ką  czy  Oblewanką. Dzień ten, będący dniem odpoczynku         
i gromadzenia się przy wspólnym, świątecznym stole,  pełen 
jest radości i śmiechu towarzyszącego dzieciom i młodzieży 
podczas skrapiania si ę wodą. Zwyczaj  ten, nawiązujący do 
dawnych praktyk pogańskich, symbolizuje budzenie się przyro-
dy do życia oraz odnawialną zdolności ziemi do rozrodu. Woda 
miała za zadanie oczyścić mieszkańców wiosek i miast z cho-
rób i brudu by mogli wejść w nowy okres wiosenny z czystym 
ciałem i duszą. Do dziś obserwuje się gospodarzy kropiących 
wodą święconą pola, by zagwarantować urodzaj na nadchodzą-
cy rok i uchronić plony od zepsucia. 

Data Świąt Wielkanocnych nie była ustalona precyzyj-

nie aż do powszechnego Soboru Nicejskiego, który odbył się w 
325 roku n.e., zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego. 
Zgodnie z ustaloną wtedy definicją Wielkanoc przypada w 
pierwszą niedziel ę po paschalnej pełni Księżyca. Definicj a 
wydaje się być prost a. Do wyjaśnienia pozostaje termin pas-
chalna pełnia Księżyca. W związku z tym, że Wielkanoc to 
święto religijne, pamiątka zmartwychwstani a Chrystusa, trzeba 
odwołać się do ustal eń Soboru Nicejskiego i ich relacji do zja-
wisk astronomicznych. Na Soborze wprowadzono pojęci e ko-
ścielnej pełni Księżyca, która oznacza przybliżone daty astro-
nomicznej pełni Księżyca, wyznaczone przez ówczesnych 
astronomów. Astronomiczna pełnia Księżyca to moment, kiedy 
Księżyc znajduje się po przeciwnej stroni e Ziemi co Słońce,  
czyli używając pojęć astronomicznych: jego długość ekliptycz-
na różni się o 180 stopni od długości ekliptycznej Słońca. Daty 
kościelnej pełni Księżyca zost ały stabelaryzowane i do dziś są 
podstawą do obliczania daty Wielkanocy. Paschalna pełnia 
Księżyca to pierwsza kościelna pełnia Księżyca następująca po 
20 marca danego roku. Stąd na podstawie znajomości daty pas-
chalnej pełni Księżyca wyznaczamy datę Wielkanocy z poda-
nej już definicji.  
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Szanowni Państwo!  
Przed gminą kolejny rok wywiązywania się ze swoich 

zobowiązań wynikających z Ustawy budżetowej na rok 2008. 
Pragnę przybliżyć kilka zadań wynikających z budże-

tu. Gmina zamierza dofinansować budowę drogi powiatowej  
Kołaczyce-Sieklówka-Lubla, wybudować parking w miejsco-
wości Bieździedza, wykonać projekty na remont nowych dróg,  
wyremontować kaplicę cmentarną w miejscowości Kołaczyce,  
nadal remontować cmentarze z okresu I wojny światowej, za-
kupić samochód dla OSP Kołaczyce, dokonać remontu w Ze-
spole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie, wybudo-
wać boisko sportowe w miejscowości Sieklówka, dokonać re-
nowacji kapliczki na rynku w Kołaczycach, wybudować Dom 
Kultury w Kołaczycach, wyremontować drogę Kołaczyce( Ale-
ja Jana Pawła II)do Sowiny. 
Są to ważniejsze inwestycj e, które wymieniam. Na stronach 
BIPu Gminy można zapoznać się z całym budżetem gminy. 

Rok 2008 rozpoczęliśmy warszt atami i spotkaniami w 
związku z planowaną realizacj ą dofinansowania w ramach Pro-
gramu Int egracji Społecznej. W ramach ośmiu spotkań w róż-
nych części ach gminy w miesi ącu marcu powstanie Program 
Integracji Społecznej. 
 Gmina przygotowuje wniosek do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na budowę drogi Kołaczyce-Sowina. Kon-
kurs zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w kwiet-
niu. Na ukończeniu są projekty na oświetlenie zapl anowanych 
w budżecie miejscowości. 
 Pragnę podziękować za przyjęci e zaproszenia do grani a 
w zespole ludowym. Po świętach pl anowane jest spotkanie 
organizacyjne zespołu. 
Zasady przeprowad zania remontów dróg w 2008 r. 
 W dniu 06.02.2008 odbyło się wspólne posiedzenie 
wszystkich komisji Rady Gminy Kołaczyce, w których uczest-
niczyli sołtysi z 8 sołectw oraz przedstawiciele Urzędu Gminy 
Kołaczyce. Celem spotkania było wypracowanie jednoznaczne-
go stanowiska dotyczącego planowania remontów i bieżącego 
utrzymania dróg na terenie gminy. Inspektor ds. dróg przedsta-
wił istniejącą sieć dróg gminnych i wewnętrznych z podzi ałem 
na poszczególne miejscowości. Wszystkich dróg, których wła-
ścicielem jest Gmina Kołaczyce, jest prawie 180 km, z t ego 
ponad 27 km dróg gminnych o statusie dróg publicznych oraz 
ok. 150 km dróg wewnętrznych. Tylko 20,5 km tych dróg po-
siada nawierzchnię ulepszoną (10 km dróg gminnych i ok. 10,5 
km dróg wewnęt rznych) – pozostał e ok. 160 km to drogi o na-
wierzchni żwirowej i gruntowej.  Najwięcej taki ch dróg j est w 
Sieklówce i Bieździadce, a najmniej w Krajowicach. Utrzyma-
nie i remont tak rozległej sieci dróg przysparza Gminie Koła-
czyce ogromnych problemów. Taki stan rzeczy spowodowany 
jest bardzo dużym rozproszeniem zabudowy mieszkaniowej  
oraz stale rosnącym rozdrobnieniem dział ek rolnych. 

Rada Gminy w budżecie na 2008 r. przeznaczyła kwo-
tę 365.350 zł na remont i bieżące utrzymanie dróg. Środki te 
nie zabezpieczają potrzeb wynikających ze stanu, w jakim 
obecnie znajdują się drogi  (pomimo stosunkowo lekkiej zimy) 
oraz oczekiwań mieszkańców, którzy z tych dróg korzystają.  
Większość dróg wymaga gruntownych remontów, tj. odtworze-
nia rowów, udrożnienia przepustów i zjazdów, ścięcia poboczy 

i utwardzenia lub naprawienia jezdni. Znaczna część dróg poło-
żona jest w terenach o dużych spadkach i te odcinki dróg są 
kilka razy w roku niszczone w wyniku intensywnych opadów 
deszczu. Przeprowadzenie takich remontów jest j ednak bardzo 
kosztowne. Bardzo pomocne okazują się środki z budżetu pań-
stwa na odbudowę zniszczonej przez klęski żywiołowe infra-
struktury drogowej (o które corocznie zabiega Wójt Gminy). 
Wykorzystanie tej pomocy państwa i środków gminy pozwoli-
ło w roku ubiegłym wyremontować ok. 2,8 km dróg. Gmina 
partycypowała również w remontach dróg powiatowych. 
Podczas debaty wspólnych komisji ustalono, że środki w kwo-
cie 250 tys. zł zostaną podzielone do wykorzystania na po-
szczególne sołectwa (procentowo wg długości dróg o na-
wierzchni żwirowej i gruntowej). Dysponując niewielkimi  
środkami w stosunku do ogromnych potrzeb, musimy wydatko-
wać te pieniądze w sposób szczególnie przemyślany i racjonal -
ny. Dlatego sołtysi z poszczególnych miejscowości zostali po-
proszeni o przygotowanie najpilniejszych potrzeb, których re-
alizacj a jest możliwa w ramach ustalonego budżetu. Po doko-
naniu tych czynności zostaną przeprowadzone przetargi, które 
wyłonią wykonawców robót. 

Wychodząc naprzeciw postulatom radnych i sołtysów, 
przystąpiono niezwłocznie do najpilniejszych napraw odcin-
ków dróg, które zostały najbardziej zniszczone w okresie zimo-
wym. Remonty te są jednak bardzo ograni czone, gdyż kwota,  
którą można wydać na te naprawy z pominięciem procedury 
przetargowej  jest ograniczona do 14 tys. Euro. Dlatego w naj -
bliższym czasie uda się zaspokoić  tylko niektóre potrzeby.  
Oczywiści e środki na przeprowadzenie tych remontów obciążą 
kwoty wydzielone na sołectwa. 
Procedury zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych. 
Na tereni e Gminy Kołaczyce istnieje sieć dróg publicznych, do 
których zaliczamy drogę krajową nr 73 Wiśniówka – Jasło, 
drogi powiatowe, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne. Drogi  
publiczne - gminne w rozumieniu ust awy „o drogach publicz-
nych” to drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innej  
kategorii dróg, stanowiące uzupełniającą si eć dróg służących 
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. O 
zaliczeniu do kategorii dróg gminnych decydowała rada gminy 
w drodze uchwały (obecnie również po zasięgnięciu opinii  
zarządu powiatu). Drogi gminne mają nadane odpowiednie 
numery przez właściwy zarząd  województwa. 
 Z punktu widzenia formalnego zaliczenie drogi we-
wnętrznej do kategorii dróg gminnych wydaje się rzeczą sto-
sunkowo łatwą. Musimy pamiętać jednak, że każda z kat egorii  
dróg publicznych winna spełniać w kosztach remontu dróg 
powiatowych określone parametry techniczne. Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie” określa niezbędną szerokość pasa drogowe-
go oraz minimalną szerokość jezdni, jakie powinny mieć drogi  
publiczne i  dzieli je na klasy. Drogi  gminne (kl asa L i D) po-
winny mieć minimalną szerokość pasa drogowego odpowied-
nio 12 i 10 m. Poza terenem zabudowanym nie mniej niż 15 m. 
W wyjątkowych wypadkach szerokość ta może być mniejsza 
ale powinna uwzględniać szerokość pasa ruchu (przy drogach 
jednojezdniowych) od 2,5 – 3,0 m (x 2 pasy ruchu, tj. nie mniej 
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niż 5,0 m) plus pobocza 2 x 0,75 m i niezbędne odwodnienie –  
rowy (chyba, że istnieje kanalizacja deszczowa). W terenach 
ścisłej zabudowy powinno się j eszcze uwzględnić miejsce na 
chodnik dla pieszych o szerokości min. 1,5 m. Dlatego więk-
szość dróg wewnętrznych nie spełnia tych wymogów, a pozy-
skanie terenu pod rozbudowę drogi jest bardzo uciążliwe – 
czasami wręcz niemożliwe. 
 Usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach 
gminnych (np. budynków mieszkalnych, trwałych ogrodzeń) 
obwarowane jest również innymi przepisami niż przy drogach 
wewnętrznych – muszą być zachowane większe odległości.  
Wybudowanie np. zjazdu z drogi gminnej wymaga wykonania 
projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę. 
 Na wykonywanie prac w obrębi e pasa drogowego oraz 
za pozostawienie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 
drogi ustawa o drogach nakłada na inwestora obowiązek uzy-
skania zezwolenia od zarządcy drogi. Dodatkowo inwestor jest  
obciążony kosztami wynikaj ącymi z  przepisów dotyczących 
opłat za zajmowanie pasa drogowego. 
Utrzymywanie dróg gminnych nakłada również na zarządcę 
drogi (w tym wypadku Wójta Gminy) większe obowiązki. Na-
leży prowadzić ewidencję dróg (książki drogi) i obiektów mo-
stowych, sporządzać projekty organizacji ruchu. Wykonywanie 
inwestycji na tych drogach jest o wiele kosztowniejsze niż przy 
drogach wewnętrznych, gdyż musi uwzględniać zachowanie 
odpowiednich parametrów infrastruktury drogowej. 

Mając na uwadze wszystkie w/w uwarunkowania - 
decyzj a o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych powinna być 
przemyślana i uwzględniać rzeczywistą potrzebę takiego dzia-
łania. 

 
Małgorzat a Salacha 

Od roku 2007 w gminie Kołaczyce realizowana j est  
jedna z największych inwestycji w historii gminy. Przedsię-
wzięci e pn. „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ście-
kowej w gminie Kołaczyce ” jest częścią projektu nr 2005/
PL/16/C/PE/007 pn. „ Program poprawy czystości zlewni rzeki  
Wisłoki ”, który realizowany jest przez Związek Gmin Dorze-
cza Wisłoki w ramach Funduszu Spójności z dofinansowaniem 
z UE w wysokości 84 % kosztów kwalifikowanych zadania.  
Koszty kwali fikowane nie obejmują podatku VAT, kosztów 
przyłączy oraz części rozgałęzień sieci kanalizacji. 

Projekt ten zakresem terytorialnym obejmuje obszar 
16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto 
Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, 
Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. 
Celem nadrzędnym Projektu jest osiągniecie norm jakościo-
wych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europej -
skiej. Cel ten realizowany będzie przy uwzględnieniu zasad 
polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności  
zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń 
„u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”. 
 Jednak aby kompleksowo zakończyć to przedsięwzię-
cie z uzyskaniem efektu ekologicznego, konieczne jest wybu-
dowanie około 8,15 km kolektorów bocznych kanalizacji          
z przyłączami w ilości około 320 sztuk. Ta część przedsięwzię-

cia nie mogła być objęt a dofinansowaniem z UE w związku ze 
wspomnianą wyżej zasadą „zanieczyszczający płaci”, wynika-
jącą z ustawodawstwa UE, a także zasadą dofinansowywania 
budowy kanalizacji w zakresie nie przekraczającym 120 miesz-
kańców na jeden km kolektora głównego. Z przepisów krajo-
wych wynika, że wykonanie przyłącza domowego jest obo-
wiązkiem przyłączanego, dlatego w tym zakresie konieczny 
jest udział finansowy mieszkańców. Dla sprawnej realizacji  
przedsięwzięcia rozbudowy kanalizacji - projektami budowla-
nymi i decyzjami pozwolenia na budowę objęto także przyłą-
cza domowe wyręczaj ąc w tym zakresie mieszkańców. Także 
wykonanie tych przyłączy będzi e realizowane przez gminę t ak 
jak realizowane jest to od początku budowy kanalizacji sanitar-
nej w Gminie Kołaczyce, zawsze przy finansowym udzial e 
mieszkańców. W chwili obecnej wysokość t ego udziału to 1  
100 złotych na gospodarstwo domowe. Taki tryb realizacji jest  
zasadny w związku z gwarancją sprawnej realizacji całości z 
uzyskaniem niezwłocznie efektu ekologicznego projektu.
 Rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji w zakresie wyko-
nania przył ączy planuje się od bieżącego roku w miejscach 
gdzie będzie to możliwe ze względów t echnicznych, dlat ego 
apeluję do mieszkańców o niezwłoczne dokonywanie wpłat  
udziału mieszkańców w rozbudowie kanalizacji sanitarnej. 

 Innym aspektem sprawy  budowy kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy jest blokowanie jej realizacji przez niewy-
rażanie zgód na wejście w t eren pomimo wcześniejszej zgody 
wyrażonej na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

 Mając na uwadze fakt, że realizacja taki ej inwestycji  
powoduje uciążliwości przy korzystaniu z dróg, pól i posesji - 
apeluję do wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i cierpli-
wość oraz niewstrzymywanie robót przez ni ewyrażanie zgód 
na wejście na teren nieruchomości, przez które przebiega pro-
jektowana kanalizacj a. 
 Kanalizacja sanitarna jest inwestycją, która służyć bę-
dzie wszystkim mieszkańcom, znacząco poprawi stan środowi -
ska, w którym żyjemy, wyeliminowuje źródła zani eczyszczeń,  
poprawie ulegną  warunki życi a mieszkańców oraz usunięte 
zostaną zagrożenia sanitarne i uci ążliwości związane z eksplo-
atacją przydomowych zbiorników bezodpływowych i  usuwa-
niem z nich nieczystości. 
 Obecny stan prawny nakłada na wszystkich obowiązek 
dbałości o stan środowiska naturalnego, a w związku z postę-
pującą jego degradacją, uregulowania prawne w tym zakresi e 
będą coraz bardziej rygorystyczne. 
 Blokowanie prac znacząco opóźnia proces inwestycyjny 
co w rezultacie doprowadzić może do zerwania kontraktu i  
utraty dotacji z Unii Europejskiej a realizacja tak dużej inwe-
stycji tylko ze środków gminy byłaby niemożliwa, dlatego w 
interesie nas wszystkich jest wykorzystanie szansy, jaką jest 
współfinansowanie z Unii Europejskiej. 
 

Jerzy Sypień 

 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Kołaczyce. 



 

 

KOŁACZYCE,  marzec 2008 

Z ŻYCIA KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH 

RAPORT Z GMINY RAPORT Z GMINY 

6 

BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W KOŁACZYCACH 

 Od początku roku 2008 w Klubach Młodzieżowych 
zostało zorganizowane szereg imprez towarzysko – sporto-
wych. Do rangi gminnych zaliczymy konkurs„SZANSA NA 

SUKCES”, który został przeprowadzony w Klubie Młodzieżo-
wym w Sowinie, a jego finał odbył się 24 stycznia. Konkurs  
został zorganizowany przy pomocy Urzędu Gminy i pracowni -
ków Klubów Młodzieżowych oraz zespołu instrumentalno – 
wokalnego „Imperial”. 
 W styczniu, w okresie ferii zimowych, został zorganizo-
wany w Lublicy Feryjny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju 
udział wzięło 52 osoby: z Sieklówki, Lublicy, Bieździadki,  
Bieździedzy, Sowiny, Nawsia Kołaczyckiego, Kołaczyc. Kon-
kurs tradycyjnie odbył się w t rzech kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców. W poszczególnych kat egoriach zwycię-
żyli: 
Dziewczęta do lat 14:  
I m-ce Żygłowicz Joanna – Kołaczyce; 
II m-ce Lechwar Kornelia – Sowina; 
III m-ce Urban Kinga – Lublica; 
IV m-ce Mokrzycka Joanna – Sowina; 
Chłopcy do lat 14: 
I m-ce Witalis Mateusz – Sowina; 
II m-ce Lejkowski Tomasz – Sowina; 
III m-ce Maciechowski Arkadiusz – Bieździadka; 
IV m-ce Głowacki Michał – Lublica; 
Dziewczęta 15 – 21 lat: 
I m-ce Oszaj ca Dorota – Sieklówka; 
II m-ce Palar Karolina – Sowina; 
III m-ce Dunaj Kamila – Sieklówka; 
IV m-ce Matyjasz Mart a – Sowina; 
Chłopcy 15 – 21 lat: 
I m-ce Dunaj Paweł – Sieklówka; 
II m-ce Długosz Bartłomiej – Sieklówka; 
III m-ce Koś Łukasz – Lublica; 
IV m-ce Ryba Dawid – Sowina; 
Dziewczęta powyżej 21 lat: 
I m-ce Żygłowicz Agnieszka – Kołaczyce; 
II m-ce Lewek Iwona – Sieklówka; 
 

Chłopcy powyżej 21 lat: 
I m-ce Koś Wojciech – Lublica; 
II m-ce Lechwar Mateusz – Sowina; 
III m-ce Święch Piotr – Lublica’ 
IV m-ce Palar Paweł – Lublica; 

 
Turniej odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Pod-
stwawowej i Gimnazjum w Lublicy. Odpowiedzialnymi za 
przeprowadzenie turniej byli pracownicy klubów. 

W styczniu i lutym zorganizowano koncerty rockowe 
w 

W klubie Młodzieżowym w Nawsiu Kołaczyckim i Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kołaczycach koncerty zespołu TUG BOAT  
w składzie: 
Maciej Ochałek – gitara prowadząca; 
 Leszek Ochałek – perkusja, wokal; 
Jedziniak Bartłomiej – gitara basowa; 
Łukasz Madej - gitara rytmiczna; 
Koncerty zostały zorganizowane przez inspektora ds. kultury – 
Marcina Mikosia. Cieszyły się one dużą popularnością co do-
wodzi , że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy 

Pierwszego marca w sali gimnastycznej w Lublicy 
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odbyły się Mistrzostwa Gminy Kołaczyce w Tenisie Stoło-
wym. 
W mistrzostwach udział wzięło 50 osób z różnych kategorii  
wiekowych. W poszczególnych kategori ach zwyciężyli: 
Dziewczęta do 14 lat: 
I m-ce Żygłowicz Joanna – Kołaczyce; 
II m-ce Mokrzycka Joanna – Sowina; 
III m-ce Urban Kinga – Lublica; 
IV m-ce Lechwar Kornelia – Sowina; 
Chłopcy do 14 lat: 
I m-ce Głowacki Damian – Lublica; 
II m-ce Maciechowski Arkadiusz - Bieździadka; 
III m-ce Jachym Tomasz – Bieździadka; 
IV m-ce Lejkowski Tomasz – Sowina; 
Dziewczęta 14 - 21 lat: 
I m-ce Ochałek Ewa – Bieździadka; 
II m-ce Dunaj Kamila – Sieklówka; 
III m-ce Matyjasz Marta – Sowina; 
IV m-ce Binkowicz Patrycja – Bieździadka; 
Chłopcy 14 - 21 lat: 
I m-ce Ochałek Tomasz – Lublica; 
II m-ce Dunaj Paweł – Sieklówka; 
III m-ce Wilisowski Konrad – Sowina; 
IV m-ce Zemrys Karol – Bieździadka; 
Dziewczęta powyżej 21 lat: 
I m-ce Żygłowicz Agnieszka – Kołaczyce; 
II m-ce Hendzel Aldona – Nawsie Kołaczyckie; 
Chłopcy powyżej 21 lat: 
I m-ce Koś Wojciech – Lublica; 
II m-ce Lechwar Mateusz – Sowina; 
III m-ce Święch Piotr – Lublica; 
IV m-ce Palar Piotr – Sowina; 

Zorganizowane mistrzostwa były jednocześnie elimi-
nacjami do olimpiady w tenisie stołowym, która odbędzie się w 
Rzeszowie. Mistrzostwa odbyły się pod patronatem Urzędu 
Gminy, który ufundował nagrody i dyplomy dla zwycięzców.  
Za organizację zawodów odpowiedzialni byli pracownicy klu-
bów. 

Oprócz imprez ogólnogminnych, w poszczególnych 
klubach odbywały się imprezy sportowo – kulturalne. W stycz-
niu odbył się w Klubie Młodzieżowym w Bieździedzy roz-
grywki bilarda między drużynami z Bieździedzy i Lublicy.  
Drużyny wystąpiły w pięcioosobowych składach: 
Bieźd zied za: 
Szpak Mieczysław 
Hendzel Dawid 
Stasiowski Marek 
Wilisowski Daniel 
Lechwar Daniel  
Lublica: 
Święch Piotr 
Koś Wojciech 
Lechwar Grzegorz 
Ochałek Tomasz 
Koś Łukasz 
Zwyciężyła drużyna z Lublicy 3:2.  

W Klubie Młodzieżowym w Nawsiu Kołaczyckim w 
okresie ferii zimowych były prowadzone zajęci a z hafciarstwa,  
bibułkarstwa oraz kulinarne. Zaj ęcia cieszyły się dużą popular-
nością, a prowadzone były przez panią Barbarę Ziębę. 

W lutym został zorganizowany wyjazd na basen do 

Jasła dla finalistów „Szansy na sukces”. Wyjazd został s finan-
sowany przez Urząd Gminy, a odbył się pod opieką p. Agniesz-
ki Żygłowicz. 

W okresie ferii zimowych w Klubie Młodzieżowym w 
Bieździadce została zorganizowana wspólnie z rodzicami, za-
bawa dla najmłodszych dzi eci. W zabawie wzięło udział około 
20 dzieciaków. Zabawę i konkursy przygotowała p. Danuta 
Sękowska. 

 
Pracownicy Klubów Młodzieżowych  

 

 
Finał „Szansy na sukces” odbył się 24 stycznia w 

Klubie Młodzieżowym w Sowinie. W eliminacj ach uczestnicy 
prezentowali wybraną przez siebie piosenkę, natomiast  
w finale organizatorzy zaproponowali uczestnikom piosenki  
wraz z podkładem muzycznym, które losowali. Piosenki i pod-
kład muzyczny przygotowali: Katarzyna Rogaczewska i Bog-
dan Maziarz. 
Do konkursu zostało dopuszczone 15 uczestniczek, a w final e 
wzięło udział 7 osób. 
Nad całością od strony technicznej czuwał dyr. Stanisław Ro-
gaczewski. W jury „Szansy na sukces” zasiadał zespół instru-
mentalno – wokalny IMPERIAL w składzie: Wilisowski Bog-
dan, Jurkowski Paweł, Lesiak Andrzej, Pieniądz Mateusz. 
Nad sprawnym przebiegi em konkursu czuwał prowadzący 
Aleksander Chyży, za nagrani e odpowiedzialny był Maziar z 
Bodgan, a za zdjęci a Hubert Charków i Katarzyna Roga-
czewska. 

Wielki finał „Szansy na sukces” wygrała Joanna 

Strach z ZSPiG w Bieźd zied zy, prezentując piosenkę zespołu 
Feel – „Jest już ciemno”. 
Wyróżnienie otrzymały: 
Paulina Lechwar z Sowiny za piosenkę Dody „Znak pokoju”; 
Anna Nizioł z Sowiny za piosenkę Urszuli „Konik na biegu-

„SZANSA NA SUKCES” 
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Zakończenie projektu „Pierwsza Pomoc” 
 W pierwszym numerze „Biuletynu...” opubli-
kowany został artykuł o projekcie „Pierwsza Pomoc”, 
dzięki któremu Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczy-
cach uzyskała z programu „Rzeczpospolita Interneto-
wa” grant w wysokości 30 000 zł. Kwota ta, zgodnie 
z założeniami projektu, miała zostać przeznaczona na 

stworzenie portalu edukacyjnego „Pierwsza Pomoc” oraz prze-
szkolenie gimnazjalistów z terenu Gminy Kołaczyce z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt trwał od 
listopada 2007 r. do marca 2008 r. Przez ten czas strażacy zre-
alizowali wszystkie jego etapy. 
I. Stworzenie bazy edukacyjnej ,w której skład wchodzą: fanto-
my, zestaw pierwszej pomocy PSP R1 z deską ortopedyczną 
dla dorosłych i dla dzieci, defibrylator, szyny kramera 
II. Powstanie portalu edukacyjnego „Pierwsza Pomoc” 
www.pierwszapomoc.kolaczyce.itl.pl 
III. Szkolenia gimnazjalistów z Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Kołaczycach oraz Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Bieździedzy z zakresu udzielania pi erwszej  
pomocy (zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozpoznanie stanu 
zagrożenia życia, umiejętne wezwanie pomocy, reanimacja z 
użyciem defibrylatora) i zorganizowanie wyjazdu do jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. 
 Projekt Pierwsza Pomoc przysłużył się nie tylko gimna-
zjalistom. Zakupiony dzięki niemu sprzęt pozwala na doskona-

lenie umiejętności strażaków ratowników, działają-
cych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczy-
cach, a tym samym na podnoszenie poziomu bezpie-
czeństwa w gminie. Portal internetowy zaś, daje 
możliwość samodoskonalenia wszystkim, którzy 
zainteresowani są tą problematyką. 

 

 

 

 

nach”. 
Za udział w finale upominki otrzymały: Anna Stec – 

Sowina, Monika Świdrak – Sowina, Anna Mamroł – Bieź-
dziadka, Gabriela Leśniak – Sowina. Nagrody ufundowała 
Wójt Gminy – Małgorzata Salacha. Zwycięzcom i wyróżnio-
nym nagrody wręczyli insp. d/s kultury Marcin Mikoś i referent  
ds. kultury Agnieszka Żygłowicz. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. 
W przerwie konkursu tańczył zespół z Sowiny „Malinki”  
w składzie: Mokrzycka Joanna, Palar Karolina, Kowalska Bar-
bara, Lechwar Kornelia, Kulig Wioletta. 
 

Pracownicy Klubów Młodzieżowych 

STRAŻACY EDUKUJĄ 
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307 KGDH im.  
A. Małkowskiego. 
Na szlaku naszej 
przygody harcerskiej.  
 

307 Kołaczycka Grunwaldzka 
Drużyna Harcerska,,Wilki” im. A. Mał-
kowskiego zaczynała swą dział alność w 
2000 roku. Oczywiście na początku, jak 
to zwykle bywa, nie było łatwo. Nowy 
drużynowy musiał wiele przejść, zanim z 
zaledwie kilkuosobowej grupki powstała 
drużyna licząca prawie pięćdziesięciu 
harcerzy i harcerek. Wielu nie odnalazło 
siebie w tej organizacji i niestety, zrezy-
gnowało z powinności harcerski ej. Inni, 
tak jak obecnie niektórzy wędrownicy, 
mimo licznych potknięć zarażali i nadal 
zarażają przygodą harcerską coraz to 
nowszych druhów i druhenki. To dzięki 
właśnie tym pierwszym harcerkom i har-
cerzom nasza drużyna nadal istniej i roz-
wija się. 

Przeżyliśmy mnóstwo radosnych 
chwil: wiele biwaków, obozów i rajdów, 
ale bywały również chwile smutku i znie-
chęcenia, lecz jak to mówią,, gdyby czło-
wiek nie doznał smutku, nie poznałby 
również,co to radość”. Hasło to zawsze 
podtrzymuje nas na duchu i zmusza do 
pozytywnego myślenia. 
W tym roku po raz kolejny rozpoczęli-
śmy wspólnie nowy rozdział w naszym 
harcerskim życiu, i już od stycznia zaczę-
liśmy działać w naszym środowisku. Za-
stępowi zadbali, by co tydzień lub co dwa 
tygodnie spotykać się na zbiórkach zastę-
pów, na których zawsze panuje miła, 
serdeczna i rodzinna atmosfera. Nikt nie 
czuje się niepotrzebny i odrzucony. Na 
każdym takim spotkaniu bawimy się, 
rozmawiamy i poznajemy wiedzę harcer-
ską. Lubimy również śpiewać piosenki. 
Mamy także swoje ulubione, które często 
śpiewamy na obozach czy zbiórkach.  

Warto też wspomnieć kilka waż-
niejszych akcji, obozów i zbiórek. Na 
początku przypomnijmy więc akcję Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2008 
r.). 
W dniu 13.01.2008 r. wolontariusze z 
całej Polski (i nie tylko) zbierali ofiary na 
sprzęt medyczny niezbędny dla ratowania 
życia i zdrowia. W tym roku pieniądze 
przeznaczone zostały dla dzieci ze scho-
rzeniami laryngologicznymi. „Wilki” 

również włączyły się w tę akcję. Staliśmy 
z puszkami i ,,serduszkami” w ręku na 
terenie Kołaczyc. Następnie chętni poje-
chali na koncert do Jasła, podczas które-
go miała odbyć się dalsza część kwesty. 
Wszyscy czuliśmy się bardzo zobowiąza-
ni do podjęcia tegoż zadania, ponieważ 
pomoc bliźnim to główne zadanie harce-
rzy. Nareszcie po całym dniu kwestowa-
nia, późno wieczorem wszyscy, nieco 
zmęczeni, wróciliśmy do domów. Miło 
wspominamy ten dzień i mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku też, być może jesz-
cze liczniej, włączymy się tę akcję. 

W styczniu odbyło się również 
zimowisko w Lublicy, choć niestety bez 
śniegu, jednak i tak było wesoło. Odpo-
wiedzialną za jego przygotowanie była 
dh. Sylwia H. 

A prze-
biegało ono 
mniej więcej tak 
… 
Wyruszyliśmy 
w środę, 
16.01.2008 r., 
około godziny 1000 . Mieliśmy krótki 
postój koło szkoły w Bieździedzy, a na-
stępnie szliśmy już prosto do miejsca 
zakwaterowania. 
Kiedy rozgościliśmy się w swoich poko-
jach i zjedliśmy obiad, zostaliśmy po-
dzieleni na rody. Rozpoczął się bieg pa-
trolowy, który był bardzo ciekawy. Przy-
wiązali nas do siebie sznurkiem i dopiero 
wtedy mogliśmy zacząć poszukiwania 
kartek z zadaniami. Bieg był dosyć trud-

ny, ponieważ zaczęło się ściemniać, a 
nikt nie zabrał ze sobą latarki. Dlatego w 
konsekwencji wróciliśmy,,przystrojeni ” 
w błotko. Następnie odbył się kominek. 
Każdy ród ( The Mop’sy, Flamingosy, 
Chicken Liders) zaprezentował swoje 
herby i zawołania. Odbył się również 
turniej,, Polacy nie gęsi”, czyli zabawa w 
neologizmy, co było naprawdę śmiesznie. 
Po kominku poszliśmy,, SPAĆ”. Lecz nie 
obyło się bez pogawędek. Nasz oboźny 
(dh Krzysiek) nie miał jednak zamiaru 
wysłuchiwać tych jęków. Wyciągnął nas 
na sale gimnastyczną i zaczęliśmy ćwi-
czyć. Po takiej zaprawie chyba wszyscy 
zasnęli bez problemu. 
O 700 rano miała miejsce pobudka i zapra-
wa. Czwartek był dniem sportu. Odbywa-
ły się konkursy i różne konkurencje. Po 
południu szyliśmy stroje na średnio-
wieczne wesele, które miało się odbyć 
nazajutrz. Po ciężkim dniu nareszcie do 
łóżka, tym razem, by uniknąć zaprawy, 
byliśmy prawie cicho ( PRAWIE!!!). 
Piątek był dla wielu osób najciekawszym 
dniem. Odbyły się wtedy urodziny naszej 
koleżanki, Asi. Wszyscy składali jej ży-
czenia. Przygotowania do kominka za-
częły się wcześniej, ponieważ na sali 
gimnastycznej miało odbyć się wesele, 
oczywiście średniowieczne. Musieliśmy 
przygotować wszystkie dekoracje. Na 
kominek przyszliśmy w naszych, wcze-
śniej uszytych strojach. Wcześniej jednak 
odbyło się krótkie przyjęcie urodzinowe 
Asi. Później turniej rycerski, na którym 
wybraliśmy najlepszego rycerza ( Bartka 
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M.) i jego żonę 
(Anię H.). Zaczęła się ceremonia zaślubin połączona z biesia-
dą. Na stole było mnóstwo smakołyków – nasza słodka kolacja. 
Nie zabrakło również tańców i zabaw znanych z wesel. 
Sobota była ostatnim dniem naszego zimowiska, więc nie było 
już zajęć. Sprzątaliśmy szkołę, a następnie udaliśmy się do 
domów. 

22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Jest to 
święto wszystkich harcerzy i harcerek na całym świeci e, ob-
chodzone na pamiątkę urodzin założyci ela scoutingu sir Rober-
ta Baden Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Jest ono 
szczególnie związane z przyjaźnią i miłością braterską, jaką 
każdy harcerz powinien obdarowywać przez cały czas swoich 
bliźnich. Dlatego również i w naszej drużynie oraz hufcu jest 
ono obchodzone bardzo uroczyście, w myśl hasła ,, Przyjaźń 
nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast 
owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwarto-
ści. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypa-
dek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierno-
ści prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zasko-
czeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia 
się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zosta-
ło dostrzeżone”. Przeżywamy to święto każdego roku. Dlatego 
też również i w tym, 2008 r. spotkaliśmy się wspólnie na re-
fl eksji i zadumaniu. A tak przebiegła nasz zbiórka z okazji 
DMB… 
22 lutego, o godz.1455 zebraliśmy się przed budynkiem Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Na począt-
ku musztra … Później robiło się ciekawie. Mianowicie odbyli-
śmy bieg patrolowy … Podzieliliśmy się na trzy grupy, pod 
opieką: I- dh Karol ci, II-dh Krzysztofa a III -dh przybocznej,  
czyli Asi. Biegaliśmy jak oszalali w poszukiwaniu … kopert z 
zadaniami:) Mimo,,błotka” zaglądaliśmy wszędzie, pod scho-
dy, w pnie drzew. I w końcu po długich zamętach i,, bieganiu 
tam i z powrotem ” udaliśmy się do remizy ( III patrol był 
pierwszy:] - tak , tak : ostatni będą pierwszymi ). Czekaliśmy 
na ciasteczka, jak to my 
,,ŁAKOMCZUCHY - WILKI ”! 
Na zbiórkę został zaproszony dh. Jerzy Woźniak, który jest 
byłym drużynowym jednej z drużyn kołaczyckich istniejących 
przed założeniem 307 KGDH,,Wilki”. Dh Jerzy poprowadził  
gawędę o tym, jak dawniej obchodzono Dzień Myśli Brater-
skiej, opowiadał o szczepach które niegdyś istniały na terenie 
Kołaczyc. Również podczas świeczowiska wykonywaliśmy 
zadania podjęte w trakcie biegu patrolowego. Do zagadnień 
należały:,,uzupełnianki” o Andrzeju Małkowskim, ułożenie 

puzzli przedst awiających Olgę i Andrzeja Małkowskich, zapre-
zentowanie skeczu ( temat podany w zadaniu) oraz przedsta-
wienie ustne „idealnego DMB”. Ale chyba najbardziej wszyst-
kim podobały się skecze. Przedstawiały wyobrażenia harcerek i  
harcerzy z drużyny na temat ,, poznania Olgi z Andrzejem Mał-
kowskim” . Wszystkie był bardzo śmieszne:)!!! Dlatego wszy-
scy śmiali się do rozpuku! I … wreszcie … po długim …. 
oczekiwaniu … dh Asia z dh Ziemniaczek rozdały CIA-
CHA !!! Ale oczywiści e nie tak za darmo …:) Trzeba było 
zaśpiewać,, My chcemy jeść…” Lecz w końcu … Każdy zaja-
dał się ciastkami! 
I to był praktycznie koniec naszej zbiórki. Jeszcze tylko ,, 
Iskierka przyj aźni ” puszczona przez naszego gościa :) , pa-
miątkowe zdjęcia … 
Podsumowując … był to świetny dzień, a dlatego świetny, bo 
był on zarówno dniem przemyśleń jak i zabawy!!! 
24.02.2008 r. przeprowadziliśmy również kwestę do puszek dla 
chorej Gabrysi i Grzesia . Pamiętamy, że ,, Nigdy nie jesteśmy 
tak biedni, aby nie stać nas było na udzi elenie pomocy bliźnie-
mu ” i staramy się kierować tym hasłem na co dzi eń . Takie 
zbiórki wiele nam daj ą, ponieważ uczymy się wtedy zrozumie-
nia dla świata, który często nazywany jest,, innym”. 
Dzięki ładnej, wiosennej pogodzie nikt nie zmarzł i wszyscy 
wracali ze zbiórki z uśmiechem na twarzy. Zbieraliśmy cały 
dzień. I w końcu po godzinie 1500 harcerki wraz z pomocą dru-
ha drużynowego policzyły zebrane pieniądze. Kwota, jaką 
uzbieraliśmy, wynosiła grubo ponad 1000 zł. Wszystkim, któ-
rzy włączyli się w tę akcję, poprzez drobne ofiary, bardzo dzię-
kujemy. Mamy nadzieję, że dobrych ludzi nie zabraknie i po-

mogą Grzesiowi i Gabrysi wrócić do zdrowia. 
Oczywiści e, tak jak zawsze, tak i w lutym, odbyło się mnóstwo 
zbiórek zastępów. I tak zakończył się ten luty 2008 roku. A 
harcerki i harcerze, chętni do niesienia pomocy, już planują 
następne akcj e i zbiórki, na przyszłe miesiące. 
Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o naszej drużynie, zapra-
szamy na stronę internetową: www.307wilki.harc.pl , na której 
znajdziecie informacje o nas i o tym jak działamy w naszych 
środowiskach  
 

Z harcerskim pozdrowieniem 
CZUWAJ !!! 

 
Opracowała : ochot. Paulina Janik 

 z 307 KGDH ,,Wilki” im. A. Małkowskiego 
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Gminna Biblioteka w Kołaczycach  zaprasza do lektury 
 

,, Sto razy mówiłem, gadałem bez końca 
i wciąż będę Lechitom przypominał, 

że dom , w którym jest książka , jest przybytkiem słońca, 
a dom, w którym jej nie ma, to mroczny kryminał ”. 

Kornel Makuszyński 
Autorem książki pod tytułem ,, Imperium Smoków ” 

jest Valerio Massimo Manfredi .Urodził się w roku 1943, z 
wykształceni a jest filologiem klasycznym – specjalizuje się  w 
topografii świata antycznego. Uczestniczył w wielu wyprawach 
archeologicznych , wykładał na uniwersytetach m.in. w Medio-
lanie, Chicago, Wenecji, Paryżu  . Jest także publicystą i scena-
rzystą filmowym . Napisał kilkanaście powieści historycznych 
tłumaczonych na wiele języków: Spartanin , Ostatni Legion , 
Tyran , Imperium Smoków. 

Anatolia , rok 260 naszej ery. Broniący Edessy Rzy-
mianie ustąpili pod naporem Persów. W pułapkę zastawioną 
przez wroga wpada Cesarz Walerian, słynny wódz Akwila i 
dziesięciu jego najwaleczniejszych ludzi. Ich los jest przesą-
dzony: zostają skazani na roboty przymusowe w kopalni. Wale-
rian umiera z wyczerpania, Akwili i jego żołnierzom udaje się 
jednak uciec i znal eźć schronienie w oazie, gdzie oczekiwany 
jest tajemniczy zbieg ścigany przez Persów. Rzymianie stają 
się jego osobistą gwardią w drodze do mitycznego królestwa 
jedwabiu. Tak się zaczyna nadzwyczajna podróż przez lasy 
Indii, Himalaje, pustynie Azji Środkowej. Dopiero w Chinach 
mała armia dowiaduje się, że eskortowała księcia, który będzie 
musiał stoczyć bój z zaciętym uzurpatorem. Powieść o dziel-
nych spartańskich wojownikach, których można zabić, ale nie 
można złamać, o wielkiej miłości, o wierności i zdradzie, o 
sile, którą daje pokonanie własnej ułomności. 

Janina Hendzel 

Spotkanie w Bibliotece 
W dniu 28.02.2008 r.Gminna Biblioteka Publiczna w 

ramach edukacji czytelniczej, 

 przeprowadziła lekcje biblioteczną pt.”Rola mediów w świe-
cie” dla uczniów kl.V a ZSPiG. w Bieździedzy    (Wych .p.R. 
Stelmach) 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

 
WIOSKA INTERNETOWA  

Ogólnopolska sieć Centrów Kształ cenia na odl e-
głość ma stać się trwałym, zorganizowanym systemem 
współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządów  
i administracji oświatowej. 

Dlatego też projekt ten został zrealizowany przy 
bezpośredniej współpracy z Urzędem Gminy Kołaczyce, a 
„Wioską Internetową” został a miejscowość Sieklówka. Cen-
trum mieści się w Domu Ludowym, gdzie sąsiaduje i współ-
pracuje z Klubem Młodzieżowym. 

Korzystającym z Centrum Kształcenia może być 
każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od wieku, 
płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej, który jest 
zainteresowany zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wie-
dzy.  

 
 

Nasze Centrum Kształceni a dostępne jest dla zainte-
resowanych przez 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 12.00 – 20.00 oraz w soboty i niedziele w godz.  
15.00 – 21.00. Korzystanie z Centrum jest bezpłatne, co rów-
nież powinno być dużą zachętą dla zainteresowanych. 

Odpowiednio przygotowani pracownicy podzielą się 
swoją wiedzą w organizowanych krótkich szkoleniach m.in. 
z zakresu podstaw obsługi komputera, sposobów poruszania 
się na rynku pracy, a także uruchamiania i prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej. Osoby korzystające z zaso-
bów Centrum Kształcenia mogą poszerzyć swoją wiedzę i 
kwali fikacje poprzez korzystanie z tzw. biblioteczki multi-
medialnej, czyli pakietu programów edukacyjnych, w tym 
encyklopedii, słowników i atlasów. 

 
Iwona Lewek 

Lekcja miała na celu uświadomić uczniom , w jaki sposób  są 
przekazywane informacje i jak gwałtowne zmiany w tej dzi e-
dzinie zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 
 
Zapoznano dzieci ze  sposobami przenoszenia informacji daw-
niej: gołąb   pocztowy, dobosz , biegacz i współcześnie : pra-
sa ,  radio, telewizja , internet . 

Danuta  Wójcik 
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100- LECIE URODZIN STANISŁAWA MATYSIKA- 
PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŹDZIE-

DZY 
 
 15 grudnia 2007 roku w Zespole Szkoły Podstawowej   
i Gimnazjum w Bieździedzy obchodzono stulecie urodzin 
Stanisława Matysika - Patrona Szkoły Podstawowej. W dniu 
tym odbyła się także wyjątkowa uroczystość udekorowania 
Sztandaru S zkoły Podstawowej w Bieźd zied zy 
„MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA RUCHU LUDOWEGO 
im. Wincentego Witosa” przyznanym przez Naczelny Ko-
mitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w 

uznaniu zasług jej Patrona - działacza ludowego pochodzące-
go z Bieździadki, który zginął w obozie koncentracyjnym w 
Oświęcimiu. Szkoła Podstawowa w Bieźd zied zy nosi imię 
swego krajana od 1969 roku. Sztandar uhonorował medalem 
Mieczysław Kasprzak- poseł Rzeczpospolitej Polskiej z ra-
mienia PSL.  
 Stanisław Matysik urodził się 16 grudnia 1907 roku we 
Lwowie. Pochodził z małorolnej rodziny chłopskiej. Jego ro-
dzice- Antonina i Wojciech- wyjechali za chlebem do Amery-
ki, pozostawiając małego Stanisława i jego siostrę u dziadków 
(ze strony matki) w Szczucinie. Gdy Stanisław miał 7 l at, za-
mieszkał u swojej ciotki, Heleny Matysik, w Bieździadce- 
rodzinnej wsi ojca. Ciotka traktowała go jak własnego syna. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Bieździedzy i Kołaczy-

cach, a następnie- jasielskiego Gimnazjum. Przed zakończe-
niem nauki gimnazjalnej rodzice zamierzali zabrać go do 
Ameryki(podobnie jak siostrę), lecz ten się nie zgodził. 
Oświadczył, że Polska jest mu bardzo droga i czuje, że jest jej 
potrzebny, a ni e ma na tyle sił, aby opuścić rodzinne strony i  
kraj. Po ukończeniu gimnazjum został powołany do służby 
wojskowej w Ofi cerski ej Szkole Rezerwy Piechoty. Następnie 
rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Stanisław Matysik od młodych lat wykazy-
wał dużo sympatii dla ruchu ludowego. Brał udział w zebra-
niach organizacji chłopskiej w Kołaczycach i Bieździadce, na 
które często był zapraszany. Niedługo zost ał przyjęty do 
Stronnictwa Ludowego. Brał udzi ał w zebraniach Związku 
Młodzieży Wiejskiej. Jako młodzieniec dostrzegał krzywdę 
chłopską, z którą często się spotykał. Będąc na studiach w 
Krakowie, utrzymywał kontakt z regionem jasielskim.. Był 
redaktorem młodzieżowego pisma „Znicz” oraz pisma literac-
kiego „Nurty”; przez pewien okres- pisma „Piast”. Pisał w 
nich przede wszystkim dla wsi i o wsi. Za swoje radykalne 
lewicowe poglądy pociągany był do odpowiedzialności kar-
nej. Po ukończeniu studiów powrócił do rodzinnej wsi. W 
roku 1937 założył prywatne gimnazjum w Nawsiu Kołaczyc-
kim, aby umożliwić chłopskim dzieciom zdobycie wykształ-
cenia. W tym czasie utrzymywał kontakt z lewicową młodzie-
żą akademicką w Krakowie. Wybuch wojny przerwa jego 
pracę polityczną. Jako porucznik rezerwy bierze udzi ał w 
kampanii wrześniowej; dostaje się do niewoli, lecz udaje mu 
się zbiec z obozu jenieckiego. Po powrocie do Bieździadki 

rozpoczyna konspiracyjną walkę z okupantem, m. in. prowa-
dzi radiowy nasłuch, pisze artykuły, rozprowadza podziemną 
prasę; organizuje ruch podziemny Stronnictwa Ludowego. 
Gestapo dość szybko zaczęło śledzić jego działalność. 25 
stycznia 1941 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu 
mieszczącym się w jasielskiej „Bursie”. Tam poddano go be-
stialskim torturom. W kwietniu 1941 r. wywieziony zostaje do 
obozu zagłady w Oświęcimiu jako więzień polityczny i otrzy-
muje numer 11319. W dniu 15 lipca 1941 roku został roz-
strzelany pod ścianą śmierci. 31 sierpnia 1969 roku mieszkań-
cy Bieździedzy i Bieździadki oddali mu hołd, nadając nowej 
szkole, wybudowanej na pograni czu tych wsi, imię Stanisława 
Matysika. Każdego roku, w rocznicę urodzin Patrona, obcho-
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dzone jest Święto Szkoły w Bieździedzy. 
 Tegoroczne obchody Święta Szkoły, z racji ich wyjątko-
wości, zaszczyciły swą obecnością liczne delegacje: Poseł RP- 
Mieczysław Kasprzak; przedstawici el Wojewody Podkarpac-
kiego-Jerzy Wiśniewski; Wizytator Podkarpackiego Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie- Stanisław Wróbel; lokalne władze 
samorządowe na czele z Wójtem Gminy Kołaczyce- Małgorza-
tą Salachą; Rada Gminy Kołaczyce; pracownicy UG w Koła-
czycach; sołtysi wsi Bieździedza i Bieździadka; komendanci  
miejscowych OSP; członkinie KGW oraz Stowarzyszenia 
„Ziemia Bieździedzka”; kosynierzy; członkowie Rady Rodzi -
ców, a także społeczność szkolna. 

Wojewoda Podkarpacki - Mieczysł aw Karapyta - wy-
stosował z tej okazji list do Dyrektora ZSP i G w Bieździedzy 
Wiesława Jedziniaka, w którym czytamy m. in. : „Na pewno 
jesteście dumni z faktu, że Waszej placówce patronuje człowiek, 
który szerzył ideę edukacji(…) Matysik był nie tylko nauczycie-

lem, ale również postacią mającą znaczenie w historii naszego 

kraju (…) Niezmiernie cieszy mnie fakt, że na terenie naszego 
województwa istnieją szkoły, które pielęgnują swoją bogatą 

tradycję oświatową.”   
 Uroczystości rozpoczęły się w kościel e parafialnym w 
Bieździedzy Mszą św. odprawioną  w intencji ofi ar II wojny 
światowej- w tym S. Matysika. Homilię wygłosił ksiądz pro-
boszcz H. Zachara. Nast ępnie poczty sztandarowe i wszyscy 
uczestnicy Święta Szkoły udali się do budynku ZSP i G. Dele-
gacje złożyły wiązanki pod tablicą upamiętniaj ącą S. Matysika. 
W dniu tym został także zaprezentowany program artystyczny 
przygotowany przez uczniów szkoły utrzymany w konwencji  
teatralnej, ukazujący życie i dokonania Patrona. 
 Inspiratorami nadania najwyższego odznaczenia PSL 
Stanisławowi Matysikowi byli działacze ludowi Ziemi Bieź-
dziedzkiej.  

Agata Ochałek- Skałba 

W dniu 31.01.2008 r. odbyła się piąta edycja Miedzy-
gimnazjalnego Konkursu „Kolęda Obcojęzyczna” organizo-
wana przez Samokształ ceniowy Zespół Języków Obcych w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Konkurs, 
który w tym roku obchodził, można powiedzieć, swój mały 
jubileusz, spotyka się co roku z bardzo dużym zainteresowa-
niem. 
 Jego celem jest przede wszystkim doskonalenie umie-
jętności językowych i wokalnych uczniów, rozwijanie kre-

atywności, zasad zdrowej rywalizacji, a także rozbudzania 
zainteresowania kulturą, zwyczaj ami Świąt Bożego Narodze-
nia w innych krajach. 
 Do udziału w w/w konkursie zostali zaproszeni ucznio-
wie z gimnazjów z gmin: Brzostek, Brzyska, Kołaczyce oraz 
gimnazjów powiatu jasielskiego. 
 W tegorocznym udział wzięły gimnazja z Bieździedzy,  
Brzostku, Januszkowic, Gimnazjum nr 1  w Jaśle, Gimnazjum 
nr 4 w Jaśle, gimnazjum z Kołaczyc oraz Siedlisk- Bogusz. 
Każdy zespół wykonywał po 2 kolędy w wybranym przez 
siebie języku obcym. Jury oceniało prezentacj ę wokalną 

uczestników, ich umiejętności językowe ( wymowa i intona-
cja) oraz pomysłowość i oryginalność wykonania. Poziom, 
jaki reprezentowały szkoły, był bardzo wysoki, a stroje cieka-
we i dobrane do repertuaru. W wykonywanych utworach do-
minowały głównie język angielski i język niemiecki. 

Wyniki konkursu prezentują się następująco: 
I miejsce – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Jaśle, 
III miejsce – Gimnazjum z Januszkowic 
IV miejsce – Gimnazjum z Siedlisk – Bogusz 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, a laureaci 4 pierwszych miejsc dodatkowo nagrody rze-

„Obcojęzyczne kolędowanie” w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kołaczycach 
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czowe w postaci sprzętu RTV i nagród książkowych, które na 
pewno przydadzą się w szkolnych pracowniach językowych. W 
przerwie konkursu uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. 
Konkurs został także uświetniony występem Szkolnego Anglo-
języcznego Kółka Teatralnego, które przygotowało montaż 
słowno- muzyczny o tematyce świątecznej. 
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Starost ę  

Jasielskiego Adama Kmiecika oraz Wójta Gminy Brzostek p. 
Leszka Bieńka. 
Sponsorom konkursu serdecznie dziękujemy. 

Mamy nadzieję, że w następnym roku spotkamy się na 
następnej edycji konkursu. 

Agnieszka Wójcik 

Konkurs matematyczny 

 
„OLIMPUS” – ogólnopolska olimpiada matema-
tyczna w ZSPiG w Sieklówce. 

 

Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Sieklówce brali udział w jesiennej edycji ogólnopolskiej 
olimpiady matematycznej, w listopadzie 2007 r., którą zorga-
nizowała firma Olimpus z Warszawy. Olimpiada z matematy-
ki przeznaczona była dla uczniów od klasy IV do klasy III 
gimnazjum. Po zgłoszeniu uczestnictwa szkoła otrzymała te-
sty oraz karty do zaznaczania odpowiedzi. Olimpiada była 
testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 zadań. Do 
każdego zadania podane były 4 odpowiedzi, z których żadna, 
jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być popraw-
ne. Uczeń miał także możliwość wstrzymania się od odpowie-
dzi na dane pytani e. W testach zawarte były zadania o różnej  
skali trudności, dlatego wszyscy uczniowie mogli spróbować 
swoich sił. Po przeprowadzeniu olimpiady wypełnione karty  
odpowiedzi zostały przesł ane do siedziby fi rmy Olimpus, 
gdzie zostały sprawdzone. Wyniki uczestników olimpiady 
podzielone na klasy wraz z rankingiem przygotowanym na 
podstawie uzyskanej przez uczniów liczby punktów oraz dy-
plomy dla uczniów zostały przysłane do szkoły.  

9 uczniów ze S zkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Sieklówce przystąpiło do olimpiady matematycznej, uzysku-
jąc wysokie wyniki w skali kraju. 

Zestawienie przedstawiające porównanie wyników 
uczniów ZSPiG w Sieklówce z uczestnikami z całej Polski. 

Koordynatorem olimpiady i nauczyci elem przygotowu-
jącym uczniów była Alicja Stefanik – nauczyciel matematyki.    

 
Alicja Stefanik Imię i nazwisko Klasa 

Miejsce 
w rankin
gu ogól-
nopolski

m 

Uzy-
skana 
liczba 
punk-
tów 

Ilość 
uczest-
ników 

Natalia Skowron IV 31 178 

240
5 

Zuzanna Gałusz-
ka 

IV 34 172 

Weronika Dłu-
gosz 

IV 36 168 

Mikołaj Hendzel IV 37 166 

Patryk Dziędzioł VI 39 164 

252-
9 

Ewelina Szopa VI 40 162 

Krzysztof Hend-
zel 

VI 57 128 

Monika Macek 
I gim-
nazju
m 

27 186 
189-
0 

Karolina Macek 
II gim-
nazju
m 

23 194 
169-
1 

 
Gminnych Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i 

chłopców. 
 
 W dniu 21.02.2008r. w Zespole Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Sieklówce rozegrano gminny, drużynowy Tur-
niej Tenisa Stołowego, w którym uczestniczyli uczniowie szkół 
z terenu Gminy Kołaczyce. 
W turnieju wzięły udział dziewczęta: SP Sieklówka, SP Koła-
czyce, SP Lublica, SP Sowina, oraz chłopcy: SP Sieklówka, SP 
Kołaczyce, SP Bieździedza, SP Lublica, SP Sowina. 
Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zawody roze-
grano systemem: każdy z każdym, do trzech zwycięstw w każ-
dym meczu.Wyniki spotkań i końcowa klasyfikacja: 
 

 
Dziewczęta: 

SP Lublica - SP Sieklówka  1 : 3 
SP Sowina - SP Kołaczyce  3 : 2 

 Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kołaczycach biorą co roku udział w konkursach matematycz-
nych: Jasielskim Konkursie Matematycznym im.Hugona 
Steinhausa, Konkursie Matematycznym im. prof.Jana Mar-
szała oraz Al fiku Matematycznym. Ostatnia edycja ogólno-
polskiego konkursu Alfik Matematyczny przeprowadzona 
została w szkole w listopadzie 2007r.Wzięło w niej udział 62 
uczniów z klas I, II i III.. 
Uczestnicy rozwiązywali testy wielokrotnego wyboru. Naj-
lepszy wynik uzyskał uczeń klasy III C- Grzegorz Ząbko-
wicz.. 
Liczba punktów, które zdobył zakwali fikowała go na trzecim 
miejscu w województwie.  
 Gratulujemy tak dobrego wyniku i życzymy wiele 
matematycznych sukcesów. 

Katarzyna Kisielewska 
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SP Lublica - SP Sowina  0 : 3 
SP Sieklówka - SP Kołaczyce 0 : 3 
SP Lublica - SP Kołaczyce             0 : 3 
SP Sieklówka - SP Sowina  1 : 3 
 
1. SP Sowina 
2. SP Kołaczyce 
3. SP Sieklówka 
4. SP Lublica 
 

Chłopcy: 

SP Lublica – SP Sieklówka  3 : 0 
SP Sowina – SP Kołaczyce  3 : 0 
SP Lublica – SP Bieździedza 3 : 0 
SP Sieklówka – SP Sowina  0 : 3 

SP Kołaczyce – SP Bieździedza 3 : 1 
SP Lublica – SP Sowina  3 : 1 
SP Sieklówka – SP Bieździedza 3 : 0 
SP Lublica – SP Kołaczyce  3 : 0 
SP Sowina – SP Bieździedza 3 : 0 
SP Sieklówka – SP Kołaczyce 3 : 0 
 
1. SP Lublica 
2. SP Sowina 
3. SP Sieklówka 
4. SP Kołaczyce 
5. SP Bieździed za 

Organizator: 
mgr Paweł Ciastoń 

NADESŁANE DO NAS 

 Po publikacji pierwszego numeru moje konto e-mail zapełniło się opiniami Czytelników na temat „Biuletynu” 
 (Dziękuję za wszystkie!) oraz ploteczkami z życia Gminy, których jednak, ze względu na charakter tego pisma, nie mogę 
opublikować! 
 Zamieszczam natomiast ciekawe wypowied zi  na ważne tematy i problemy życia społecznego nadesłane do nas. 
 Dziękując Autorom, zachęcam wszystkich, którzy maja coś ciekawego do powiedzenia, do współpracy z 
„Gminnymi Wieściami”. 

Marcin Mikoś 

 Agresja- jej przyczyny i sposo-
by przeciwdziałania . 
 
 Codziennie jesteśmy obserwato-
rami zachowań, które musimy określić 
mianem przemocy, gwałtu, agresji. Pra-
sa, radio i telewizja donoszą o kolejnych 
aktach przemocy. Począwszy od złośli-
wości, kpin i poniżania, a skończywszy 
na pobiciu czy zabójstwie. Przytłaczają-
cą część wśród osób zatrzymanych sta-
nowią dzieci i młodzież. Częstokroć 
trudno nam uwierzyć w to, że rówieśnicy 
naszych własnych dzieci są zdolni do 
takiej brutalności , agresji i znieczulicy. 
Nie możemy jednak zapominać, że takie 
sytuacje nie dzi eją się same z siebie, bez 
żadnej przyczyny. Często zaczynają się 
całkiem „niewinnie”. 
Dzieci i młodzi eż spotykaj ą się na co 
dzień z różnymi formami przemocy w 
domu, w szkole, w telewizji, wśród  ró-
wieśników, na ulicy. Przyzwyczaj ają się 
do niej, zaczynają uważać ja za zj awisko 
normalne lub co gorzej za sposób na 
życie. Niewątpliwie wpływ na to ma 
społeczne przyzwolenie na zjawiska 
przemocy i agresji, jej promowanie w 
mediach, a także nie zwracanie uwagi na 
jej drobne, z pozoru niegroźne przejawy 
w domu czy w szkole.  

 Nie jesteśmy wobec niebezpiecz-
nego zjawiska przemocy i agresji wśród 
młodych ludzi zupełnie bezradni. Mamy 
możliwość przeciwdziałania mu jeszcze 
w zarodku. 

Te słowa kieruję  do nas  
wszystkich - rodzi ców i nauczycieli, bo 
jak się okazuje (obserwacja, skargi, an-
kiety) nasza szkoła - zresztą podobnie 
jak wszystkie szkoły  w Polsce - jest 
również miejscem, w którym dochodzi 
do aktów agresji. Przede wszystkim my-
nauczyciele i wychowawcy powinniśmy 
czuć się odpowiedzialni  i w związku z 
tym zapoznawać społeczeństwo z tym 
tematem, bo tylko rzeczowe poznanie  
zjawiska przemocy, mechanizmów jej 
działania i  powstawania, może aktywnie 
przyczynić się do przeciwdziałania jej w 
szkole. 

Termin  agresja wywodzi się z 
języka łacińskiego, w którym słowo 
agressio oznacza napad, a słowo agres-
sor - rozbójnika. 

W literaturze naukowej można 
odnaleźć wiel e teorii agresji, ale najpro-
ściej mówiąc agresja to zachowanie 
zmierzające do wyładowania gniewu na 
osobach trzecich, zaszkodzenie ofi erze. 
Natomiast celem przemocy- pojęcia 
związanego z agresją- jest „wywarcie 
pewnego rodzaju wpływu na innych”. 

Zjawisko agresji i przemocy przejawia 
się w bogatym arsenal e środków. W 
rzeczywistości szkolnej mamy do czy-
nienia z jej dwoma postaciami: przemo-
cą fizyczną i przemocą psychiczną. 

Przemoc fizyczna 
 Pojęcie przemocy fizycznej obej-
muje naruszenie nietykalności cielesnej 
drugiej osoby, czyli użycie siły wobec 
osoby słabszej, bicie, okaleczenie, kopa-
nie itp. 

Przemoc psychiczna 
 Pod tym pojęciem kryją się nastę-
pujące zachowania:  
• agresja werbalna, np. obrażanie, 

znieważanie, ironizowanie, kom-
promitowanie; 

• groźby powiązane z przemocą 
skierowaną przeciwko osobom i  
przedmiotom, stosowanie presji i 
szantażu celem wymuszenia kon-
kretnych zachowań; 

• dyskryminacja – poniżanie, naru-
szanie cudzej godności. 

Wszystkie omówione pokrótce rodzaje 
przemocy zdarzaj ą się - niestety- w na-
szych szkołach. Należy podkreślić, że 
nie zawsze jest to tylko agresja ze strony 
starszych uczniów, coraz częściej do 
aktów przemocy dochodzi tez wśród 
rówieśników. Poza tym – z czego nie 
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wszyscy zdaj ą sobie sprawę – takie za-
chowania jak izolowanie, upokarzanie 
itp. są też akt ami przemocy mogącymi 
dokonać jeszcze większych spustoszeń w 
psychice młodego człowieka niż przemoc 
fi zyczna. 
 Bardzo ważną cechą tych zjawisk 
jest niejawność. Prześladowane dzieci  
niechętnie przyznają się, że w szkole spo-
tykają je przykre doświadczenia. Obawia-
ją się przyznania do własnej słabości i 
nieradzenia sobie z kolegami, wstydzą się 
ośmieszenia, zemsty ze strony prześla-
dowców. Przykre doświadczenia mocno 
odciskają się na psychice dziecka, niosąc 
długofalowe następstwa. Obniżenie po-
czuci a własnej wartości, izolowanie się 
od społeczności, tendencje autodestruk-
cyjne- to tylko niektóre skutki przemocy. 
 Zapewne wszyscy się zgodzą, że 
brzmi to okropnie i zgodnym chórem 
zapytają: skąd to się bierze, jak temu 
przeciwdział ać?  
 Otóż przyczyny powstawania 
agresji bywają różne. We wstępie wspo-
mniałam o nich ogólnikowo, teraz posta-
ram się omówić nieco szerzej przyczyny 
powstawania agresji. 
W obszernej  literaturze przedmiotu moż-
na spotkać wiel e prób wyjaśnienia po-
wstania agresji u człowieka.  
Możemy wyróżnić cztery różne przy-
czyny agresji: 
• jako instynkt powstała na drodze 

ewolucji- potrzebna do utrzymania 
gatunku, 

• jako napęd działania, 
• jako reakcja na frustrację, czyli  

stan charakteryzujący się ni epoko-
jem, napięciem emocjonalnym, 
przygnębieni em, 

• jako nabyty popęd przejawiająca 
się w emocjonalnej reakcji gnie-
wu. 

Stopnie przejawiania są bardzo zróżnico-
wane: od niezadowolenia poprzez obu-
rzenie aż do złości. Silny gniew utrudnia 
porozumiewanie się z ludźmi, rodzi kon-
flikty, czasami tragiczne w skutkach. 
Agresja jako nawyk rodzi się z częstości, 
intensywności doznawanych napięć i  
może być, zdaniem socjologów, trwałą 
cechą charakteryzującą człowieka. Siłę 
agresywności determinują m.in.: częstość 
i intensywność doznawanych frustracji, 
przykrości, napaści, które poprzedzają 
agresję;  rodzaj wzmacniania agresywne-
go zachowania (może to być nagroda lub 
kara, która jednostka osi ąga po wyłado-
waniu się); wzajemny wpływ członków 

grupy; kontakty społeczne, obserwacja i  
naśladowanie otoczenia pobudzające do 
zachowań agresywnych.  
 Wśród innych przyczyn zacho-
wań agresywnych d zieci i młod zieży  
wymienianych przez socjologów są: bez-
karność sprawców, przemoc w życiu spo-
łeczno- politycznym, ekonomicznym i  
środkach masowego przekazu, niedosto-
sowanie społeczne, brak autorytetów czy 
niewłaściwe postawy rodzicielskie.  
Wg D. Wójcik środowiskowe uwarunko-
wania agresywności mogą wynikać z: 

• zaburzonych kontaktach uczucio-
wych między rodzicami a dziećmi  
(słaby kontakt uczuciowy, nie 
interesowanie się problemami  
dziecka, brak wspólnych rozmów, 
długa rozłąka z j ednym z rodzi-
ców, rozbicie rodziny itp.),  

• wykazywanie przez rodziców nad-
miernej tolerancji wobec zacho-
wań agresywnych i ch dzieci   
(tolerowania agresji wobec in-
nych, zachęcanie do niej, nie sto-
sowanie odpowiednich kar itp.), 

• przejawianie agresywnych zacho-
wań rodziców w stosunku do sie-
bie (kłótnie, bójki, wymyślania), 
dzieci (rygor, zastraszanie, kary 
fi zyczne, wyzwiska itp.), innych 
ludzi, 

• aprobowanie agresywnych wzo-
rów zachowań.( zezwalanie na 
oglądanie filmów komiksów pro-
pagujących przemoc- dzi ecko 
identyfikuje się z  agresywnym 
bohaterem , aprobowanie nieodpo-
wiedniego towarzystwa).  

Reasumując, przyczyny agresji 
tkwią w bardzo dużym stopniu w dezor-
ganizacji życi a rodzinnego i popełnia-
nych błędach wychowawczych..  

Chcąc tego uniknąć należy pamię-
tać, że: 
• mądra miłość rodzicielska, akcep-

tacja i poszanowanie praw dziecka 
w znacznym stopniu niwelują po-
jawiające się negatywne formy 
zachowań; 

• nadmierna swoboda, podobnie jak 
i nadmierna kontrola mogą wy-
zwalać u dziecka niepożądane 
formy zachowań, 

• wyróżnianie j ednego dziecka w 
rodzinie, a także nadmierne prze-
konanie o zawsze nienagannyn 
zachowaniu swoich dzieci powo-

duje ich zadufanie i chęć wyko-
rzystywania t ej uprzywilejowanej  
pozycji w kregu kolegów, 

• w systemie wzmocnień pozytyw-
nych powinny decydować nagrody 
stosowane w miarę często, ale też 
nie za każde zachowanie; kara 
fi zyczna rodzi agresję, 

• potrzebny j est bliski kontakt z 
dzieckiem obydwojga rodzi ców, 

• dzieci przejawiające agresje po-
winny być kontrolowane i otoczo-
ne szczególną opieką. 

Nie sposób pominąć niechlubnej roli 
mass mediów w kreowaniu przemocy. 
W dzisiejszych czasach media elektro-
niczne stały się nieodłącznym elementem 
życia wielu z nas.  Oddziałują na nasze 
myśli, wolę, uczucia i wyobraźnię. Zde-
cydowana większość dzi eci jest niemalże 
uzależniona od telewizji, gier komputero-
wych, w których aż roi się od brutalności, 
przemocy, zabijania. Młody człowiek 
przyjmuje do wiadomości,  że świat opie-
ra się na gwałci e i przemocy, a najszla-
chetniejsze cel e osiągane są przy użyciu 
siły czy podstępu. Psychoza zagrożenia i  
chęć górowania nad innymi rodzi zapo-
trzebowanie na bycie sprytnym, bez-
względnym i bezczelnym. Częste przy-
glądanie się brutalnym scenom pokazy-
wanym na ekrani e uodparni a nawet naj-
bardziej wrażliwych na ludzką krzywdę, 
a w efekcie przytępia wrażliwość na dru-
giego człowieka. Pod wpływem częstego 
oglądania przemocy w t elewizji i stoso-
wania jej w grach widzowie nie tylko 
nabieraj ą przekonania o j ej normalności, 
ale także reagują na nią obojętnie i obo-
jętnieją wobec sytuacji przemocy także w 
życiu codzi ennym, nie mając poczucia 
winy przy własnych agresywnych zacho-
waniach. 

Nie można oczywiści e zrezygnować z 
dobrodziejstw  technik multimedialnych, 
bo są niezbędne w XXI wieku. Trzeba 
korzystać z nich rozsądnie. Interesować 
się tym, co oglądają dzieci w telewizji, 
sprawdzić, którą grę komputerową dziec-
ko preferuje i dlaczego, zaproponować 
wspólne oglądanie programu, który 
dziecko powinno obejrzeć. 

 Myślę, że wspólny wysiłek szkoły i 
domu rodzicielskiego, aktywna współpra-
ca oparta na wzajemnym zaufaniu i ak-
ceptacji przyczynią się w znacznym stop-
niu do przeciwdziałania szkolnym przeja-
wom przemocy. 

 
Barbara Filar 

KOŁACZYCE, , , ,  marzec 2008 
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Mobbing, lobbing, czy ubezwła-
snowolnienie? 
 Znaczeń tych wyrazów jeszcze 
kilka lat temu nie można było odnaleźć 
w słowniku wyrazów obcych, aczkol-
wiek pojęcie „lobby" funkcjonowało 
jako właściwe dla systemu kapitalistycz-
nego. Obecnie, są to bardzo modne sło-
wa i zbyt często używane przez naszych 
polityków oraz media. Nie chcę się tutaj 
rozwodzić nad znaczeniem tych słów, bo 
jak wiadomo „dżentelmeni nie dyskutują 
o faktach, gdyż je znają”. 
 Do tej pory mobbing i lobbing 
kojarzył się wszystkim z wykorzystywa-
niem pracowników przez pracodawców 
oraz wywieraniem nacisku określonych 
grup społecznych na s fery rządowe. 
Przenosząc to na grunt lokalny, pojęcia 
te mają niekiedy odwrotne znaczenie. 
Bywa, że pracodawcy staja się ofiarami. 
Dotyczy to niektórych szkół naszego 
powiatu. Jak mówi przysłowie — „Punkt 
widzenia zal eży od miejsca siedzenia”. 
Wprowadzając w naszym kraju „pełną 
demokracj ę" apelowano o większy 
wpływ rodziców na funkcjonowanie 
szkół. Niektórzy rodzice zbyt mocno 
wzięli sobie do serca ową misję i za 
wszelką cenę staraj ą się ingerować w 
sprawy szkół, nie znając prawa oświato-
wego i przepisów wynikających z Karty 
Nauczyciela. Próbuj ą kontrolować czas 
pracy nauczyci eli, nie znając jego pen-
sum. Bezrobotni rodzice, zwłaszcza na 
wsi, obserwują nauczycieli przychodzą-
cych i wychodzących ze szkoło nie wie-
dząc, że wielu nauczycieli uzupełnia 
etaty w sąsiednich szkołach np. jeden raz 
w tygodniu po 2 lub 3 godziny. Mnożą 
się skargi na tych, którzy po 2 godzinach 
lekcyjnych wyjeżdżają ze szkoły, a ro-
dzice nie wiedzą, że pracują oni na peł-
nym etacie w innej szkole. 
 Czy wobec tego dyrektorzy szkół 
powinni zapoznawać rodzi ców z rozkła-
dem pracy poszczególnych nauczycieli? 
Zdarzają się sytuacje, że dziecko z klas I 
- III szkoły podstawowej ( na pewno nie 
z własnej inicjatywy) kontroluje czas 
pracy nauczyci ela, chociaż wiadomo, że 
w nauczaniu zintegrowanym 45 minuto-
wa lekcja nie jest obowiązująca. Na-
uczyci el bowiem, wyznacza przerwy w 
związku z realizacją pewnej partii mate-
riału. Niektórzy rodzice wyrażają swoje 
pretensje w imieniu pozostałych, którzy 

nie mają o tym żadnego pojęcia i zde-
cydowanie dystansują się wobec tych 
opinii. Są to najczęściej matki, których 
uczniowie osiągaj ą najsłabsze wyniki 
w nauce. Występują również sprzeczne 
oceny rodziców dotyczące poziomu 
nauczania w szkole. Niektórzy uważa-
ją, że jest on zbyt wysoki i domagają 
się obniżenia programu, inni natomiast 
domagają się podniesienia wymagań 
programowych. I jak to pogodzić? 
Jedni domagają się zmiany nauczycie-
la, drudzy „stoją murem", aby go za-
trzymać. 
 Jako nauczyciel, który pracował 
w kilku szkołach, współczuję dyrekto-
rom, którzy znajdują się „między mło-
tem a kowadłem". Władze oświatowe 
rozliczają dyrektorów i nauczycieli z 
realizacji ich funkcji dydaktycznych i 
opiekuńczych, a rodzice opacznie je 
interpretują. Jak można zaspokoić żą-
dania jednej strony, nie narażając się 
stronie drugiej? Wszystkie żądania 
rodziców przesyłane są  tzw. „pocztą 
pantoflową”. 
Na wniosek Rady Pedagogicznej, która 
żąda otwartej konfrontacji i przedsta-
wienia konkretnych zarzutów w sto-
sunku do konkretnych nauczycieli, 
odbywa się poza ich plecami, nie dając 
im możliwości wyjaśnienia spraw. 
 Nie wiadomo, jaki odsetek ro-
dziców ma takie zdanie jak nieliczne 
osoby, które nękają dyrektora, stawia-
jąc mu być może, bezpodstawne zarzu-
ty, nie dając możliwości wyjaśnienia 
tego problemu. 
Czyżby powstało nowe „lobby” lokal-
ne, które za swój cel uważa pozbawie-
nia pracy tej grupy społecznej, którą 
stanowią nauczyciele? I w imię czego? 
Z zazdrości o pracę? A przeci eż nikt 
nikomu nie wybierał zawodu. Każdy 
jest „ kowalem swojego losu” i „jak 
sobie pościelisz tak się wyśpisz”. Ale 
czy ten sen nauczyciela jest taki spo-
kojny? Przekona się o tym ten, kto 
tego doświadczył. „Obyś cudze dzieci 
uczył" - nie jest to stwierdzenie bez 
kozery. 
 Zapraszam zainteresowanych 
do polemiki na ten temat. 

 
mgr Barbara Źrebiec – Dziadosz 
nauczyciel ZSPiG w Sieklówce 

Żyć, albo nie żyć? - Oto jest 
pytanie! 

 Trudno nie zgodzić się z tym 
stwierdzeniem, gdyż we współczesnym 
świecie ludzie borykają się z wciąż nie-
rozwiązanym problemem narkomanii, 
zwłaszcza że dotyczy on młodego poko-
lenia. Nie ulega wątpliwości, że każdy 
narkotyk to „biała śmierć” i każdy musi 
to wziąć pod uwagę, dlatego też musimy 
stanowczo reagować na wszelkie symp-
tomy i zachowania prowadzące do tego 
typu uzależnienia. 
 Mam dopiero piętnaście lat, i 
chociaż w moim środowisku praktycznie 
nie spotkałam się z przypadkami uzal eż-
nienia od narkotyków, sporo wiem na 
ten temat. Wszak coraz częściej jego 
zgubne skutki dają nam o sobie znać w 
prasie, telewizji, opowiadaniach znajo-
mych, a także literaturze młodzi eżowej i 
w filmach. Myślę, że i  my, wolni od 
narkotyków, rozumni ludzie, możemy, 
poprzez uświadamianie innych, wiele 
zrobić dla ratowania ich życia. 
 Na myśl przychodzi mi pewne 
zdarzenie, które miało miejsce w mojej 
miejscowości, kilka lat temu. Sprzedaw-
czynię tutejszego sklepu zainteresowało 
większe niż zazwyczaj, zabieranie folio-
wych worków na zakupy, potocznie na-
zywanych „reklamówkami”, zwłaszcza 
przez uczniów starszych klas. 
Informacją tą ekspedientka podzi eliła się 
ze znajomymi. Po bliższej obserwacji 
okazało się, że istnieje „moda" na wdy-
chanie kleju, umieszczonego w worku, w 
celu zwiększenia stopnia odurzenia. 
Miało to miejsce w opuszczonych do-
mach i stodołach. W wyniku współdzia-
łania szkoły i środowiska, zj awisko to 
zostało wyeliminowane. Na szczęście 
była to pierwsza faza tzw. eksperymen-
tów i na tym się zakończyła. 
 Ważnym argumentem dla mło-
dzieży, skłaniającym do zaprzestania 
tzw. „brania” j est wskazywanie konkret-
nych przykładów ich idoli, którzy zmarli 
na skutek przedawkowania narkotyków. 
Jednym z nich był bardzo znany i popu-
larny wśród młodzieży, solista zespołu 
„Dżem”, Rysiek Riedel. Na kanwie hi-
storii jego życia, został  nakręcony film 
pt. „Skazany na bluesa”. Jest to nieba-
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nalna opowieść o fenomenie człowieka, 
który zaprzepaścił karierę, bo sięgnął po 
narkotyki. Sądzę, że po obejrzeniu tego 
filmu, nikt nie spróbuje środków, które 
zabiły legendę bluesa. 
 Kolejnym przykładem, którym 
chcę się posłużyć, jest śmierć innego zna-
nego idola, Frediego Merkury, wokalisty 
angielskiej grupy „Queen”. Jego sztanda-
rowy przebój pt. „We arę the cham-
pions”, często wykonywany przy okazji 
zawodów sportowych, nie jest na pewno 
apoteozą stylu życi a twórcy. Narkomani  
nie są bowiem mistrzami w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu, jak brzmi polskie 
tłumaczenie tytułu piosenki. Dla nich 
startem jest eksperyment, a metą śmierć! 

Mogłoby się wydawać, że narko-
mania występuje tylko w środowiskach 
młodzieżowych. Nic bardziej mylnego! 
Zjawisko to, wynikające z nieświadomo-
ści zagrożeń z tym związanych, dotyka 
również świat a dorosłych. Kiedyś obej-
rzałam telewizyjny program „Sędzia An-
na Maria Wesołowska”. Na ławie oskar-
żonych siedział znany redaktor, który w 
trakcie przesłuchania, przyznał się do 
palenia marihuany (w slangu młodzieżo-
wym: trawka, maryśka, gandzia, śmiesz-
ka), środka odurzającego, wytwarzanego 
z konopii indyjskich. Uznał to za normal-
ne, gdyż, jak twierdził, „większość to 
robi”. Prowadząca rozprawę, wyraziła 
swoje oburzenie, jak wykszt ałcona, pu-
bliczna osoba, może tkwić w takim prze-
konaniu. Czy marihuana nie uzależnia? 
Nic podobnego. Uzależni a i to dosyć 
mocno. - głównie psychikę, podobnie jak 
inny narkotyk. Nie ma bowiem podziału 
na narkotyki „miękkie” i „twarde”, czyli 
bezpieczne i niebezpieczne. Wszystkie 
szkodzą tak samo! 
Kolejnym przykładem dla młodzieży 
może być pouczająca historia, ukazana w 
filmie „Filadelfi a". Obrazuje ona powol-
ne, wstrząsaj ące umieranie znanego, 
wziętego prawnika, który stracił pracę i  
przyjaciół, a tym samym poznał uczucie 
odrzucenia i samotności, gdy okazało się, 
że jest zarażony wirusem HIV, co j est 
częstym zjawiskiem wśród narkomanów. 
Film ten porusza do głębi, mam nadzieję, 
że zniechęcił wielu ludzi do „brania”. 

Kolejny dowód związany j est z 
treścią książki Barbary Rosiek pt. 
„Pamiętnik narkomanki”. Książka opo-

wiada o autentycznych przeżyciach autor-
ki. Uważam, że doskonale opisuje cały 
mechanizm uzal eżnieni a i leczenia: 
od pierwszego wzięci a narkotyku do wy-
leczenia, chociaż o całkowitym wylecze-
niu mówić nie można. Ukazuje lata 
kłamstw, przestępstw, pobytów w szpita-
lach psychiatrycznych i w więzieniu. 
Mam nadziej ę, że książka ta będzi e prze-
strogą i pomoże zrozumieć przyczyny 
zjawiska. Polecam ją zarówno młodzieży, 
jak i rodzicom oraz wychowawcom. 
Choć jest to lektura drastyczna i przygnę-
biająca, to wobec zagrożeń, jakie niesie 
narkomania - konieczna. 

Takich spektakularnych przykła-
dów, potwierdzających t ezę, jest mnó-
stwo. Niestety, te tragiczne biografie, nie 
prowadzą do zmniejszenia liczby narko-
manów. Nie jest to bowiem ł atwe, a i  
niewielu ludziom to się udaje, nawet tym, 
leczonym w ośrodkach uzależnień. 
Wśród większości istnieje przekonanie: 
„Mnie się uda, mnie to nie spotka". Jakże 
ono jest złudne i irracjonalne. 
Wolontariusze, wędrujący po dworcach 
dużych miast, rozdający sterylne igły i 
strzykawki narkomanom, czy dawny 
„MONAR", nie rozwiążą problemu. Po-
trzebna jest szeroko pojęta profil aktyka, 
lecz nie taka która polega na moralizator-
stwie i dydaktycznej pogadance, bo to do 
młodzieży nie trafia - wręcz przeciwnie! 
Z mojego punktu widzenia, tylko właści-
we relacj e między dzi ećmi a rodzicami, 
nauczycielami a uczniami, szczere part-
nerskie rozmowy, dostrzeganie dyl ema-
tów młodzieży, zwłaszcza w okresie do-
rastania, są kluczem do tego, aby młody 
człowiek odnalazł swoje miejsce w życiu 
i nie szukał innych metod i środków roz-
wiązywania osobistych problemów. 
 Mam nadzieję, że moje argumenty 
wystarczająco potwierdzają tezę, że 
chcąc żyć - nie wolno „brać". Być może 
kiedyś doczekamy czasów, w których 
przyszłe pokoleni a nie będą musiały po-
dejmować t ego tematu w szkolnych kon-
kursach, gdyż przestanie on istnieć, a 
nieodżałowany Marek Kotański uśmiech-
nie się do nas „z góry”. 
  
Na zakończenie przytoczę jakże trafną 
sentencję, wypowiedzianą przez Cycero-
na: „Nikt nie jest na tyle stary na to, aby 
pożyć jeszcze trochę”. 

Aleksandra Musiał 
Kl. II gimnazjum 

ZSPiG w Sieklówce 
    Opiekun: Barbara Źrebiec Dziadosz. 
 
 
Praca zdobyła I miejsce w Konkursie 
”Narkotykom -NIE” 
Opracowanym przez Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kołaczycach. 
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