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6 grudnia br. na tar-
nobrzeskim pl. B. Gło-
wackiego została zor-
ganizowana przez 
Stowarzyszenie ESTEKA 
- XI Parada Mikołajów. W 
imprezie wzięło udział 
ponad półtora tysiąca 
dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców. 

Tegorocznej Paradzie 
towarzyszyło parę im-
prez towarzyszących: 
Choinka Jedynki, roz-
strzygnięcie konkur-
su plastycznego Tar-
nobrzeg - miasto z 
artystyczną duszą czy 
tworzenie na żywo ka-
rykatur przez SERGIUSZA 
KASZKOWSKIEGO.

Więcej na str6 i 7.

Zarząd Stowarzyszenia ESTEKA

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
ESTEKA 

składamy Państwu życzenia 
zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w miłej 

rodzinnej atmosferze 
oraz by nadchodzący Nowy 2015 Rok 

przyniósł tylko 
dobre chwile...

XI PARADA MIKOŁAJÓW

W Sejmie trwają prace 
nad nowelizacją usta-

wy o pożytku 

Rozszerzenie katalogu działań 
pożytku publicznego, sprecyzo-
wanie propozycji publikowania 
informacji publicznej przez orga-
nizacje pozarządowe oraz nało-
żenie obowiązku przyjmowania 
programów współ-pracy z orga-
nizacjami na administrację cen-
tralną – o tym m.in. rozmawiano 
podczas posiedzenia sej-mowej 
podkomisji ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
która podjęła dalsze prace nad 
przygotowaniem komisyjnego 
projektu nowelizacji ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego.

Propozycje dotyczące noweli-
zacji ustawy o działalności po-
żytku publicznego przygotował 
Departament Pożytku Publicz-
nego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej we współpracy 
z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego. Nowe rozwiązania 
prawne są odpowiedzią m.in. na 
postulaty organizacji pozarzą-
dowych, które Departament 
Pożytku Publicznego zbierał w 
listopadzie i grudniu 2013 r.

Propozycje zmian trafiły 
do sejmowej podkomisji ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi we wrze-śniu 
2013 r., posłowie zapoznali się 
z nimi w połowie października. 
Spotkanie, które odbyło się 18 
grudnia 2014 roku, było drugim 
poświęconym tej ustawie, a zara-
zem pierwszym, podczas którego 
dyskutowano o poszczególnych 
zapisach.

pozytek.gov.pl

Bezpłatny miesięcznikNr 35 | grudzień 2014 r.

TARNOBRZEG • STALOWA WOLA • SANDOMIERZ • NOWA DĘBA • MIELEC

Co w numerze?
 ŚPIEWACY NORYMBERSCY 

czyli POJEDYNEK NA GŁOSY .. str. 2

  Prezydent Grzegorz Kiełb już 
zaprzysiężony ............................. str. 3

  Edukacja kulturalna seniorów . str. 3

 Kalendarium............................... str. 3

 Lesser ........................................... str. 4

 Nasze sprawy .............................. str. 5

 XI Parada Mikołajów… ....... str. 6 i 7

  Regranting nie tylko dla odważnych. 
 ...................................................... str. 8

 Sportowy projekt ....................... str. 9

 Rozliczenie za rezultaty. Jeszcze 
poczekamy .................................. str. 9

 Wyścig do Św. Mikołaja  ......... str. 10

 Nowy Rok w Sandomierzu .......str. 10

W Sejmie trwają prace nad noweliza-
cją ustawy o pożytku .................. str. 10

Jeżeli chcesz wspierać rozwój 

dzieci, zajęcia pozalekcyjne 

czy realizowane przez Stowa-

rzyszenie

 ESTEKA projekty ukierunko-

wane

 na najmłodszych mieszkań-

ców Tarnobrzega wesprzyj 

naszą działalność DAROWIZ-

NĄ PIENIĘŻNĄ lub RZECZOWĄ.

Każda otrzymana pomoc 

zostanie właściwie wykorzy-

stana...

Więcej na naszej stronie 

www.esteka.pl

6 grudnia br. na tar-
nobrzeskim pl. B. Gło-
wackiego została zor-
ganizowana przez 
Stowarzyszenie ESTEKA 
- XI Parada Mikołajów. W 
imprezie wzięło udział 
ponad półtora tysiąca 
dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców. 

Tegorocznej Paradzie 
towarzyszyło parę im-
prez towarzyszących: 
Choinka Jedynki, roz-
strzygnięcie konkur-
su plastycznego Tar-
nobrzeg - miasto z 
artystyczną duszą czy 
tworzenie na żywo ka-
rykatur przez SERGIUSZA 
KASZKOWSKIEGO.

Więcej na str6 i 7.

Zarząd Stowarzyszenia ESTEKA

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
ESTEKA 

składamy Państwu życzenia 
zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w miłej 

rodzinnej atmosferze 
oraz by nadchodzący Nowy 2015 Rok 

przyniósł tylko 
dobre chwile...

XI PARADA MIKOŁAJÓW

W Sejmie trwają prace 
nad nowelizacją usta-

wy o pożytku 

Rozszerzenie katalogu działań 
pożytku publicznego, sprecyzo-
wanie propozycji publikowania 
informacji publicznej przez orga-
nizacje pozarządowe oraz nało-
żenie obowiązku przyjmowania 
programów współ-pracy z orga-
nizacjami na administrację cen-
tralną – o tym m.in. rozmawiano 
podczas posiedzenia sej-mowej 
podkomisji ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
która podjęła dalsze prace nad 
przygotowaniem komisyjnego 
projektu nowelizacji ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego.

Propozycje dotyczące noweli-
zacji ustawy o działalności po-
żytku publicznego przygotował 
Departament Pożytku Publicz-
nego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej we współpracy 
z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego. Nowe rozwiązania 
prawne są odpowiedzią m.in. na 
postulaty organizacji pozarzą-
dowych, które Departament 
Pożytku Publicznego zbierał w 
listopadzie i grudniu 2013 r.

Propozycje zmian trafiły 
do sejmowej podkomisji ds. 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi we wrze-śniu 
2013 r., posłowie zapoznali się 
z nimi w połowie października. 
Spotkanie, które odbyło się 18 
grudnia 2014 roku, było drugim 
poświęconym tej ustawie, a zara-
zem pierwszym, podczas którego 
dyskutowano o poszczególnych 
zapisach.

pozytek.gov.pl

kwiecień  2016 r.Nr 43

„Dzikowianie” 
mają krążek 

Oddziały Muzeum Narodowego  
w Kielcach przygotowały dla zwie-

dzających dwie nowe wystawy.
Wystawa „Czas mierzony szwajcarskim 

zegarem” poświęcona jest dwóm ostatnim 
latom życia Henryka Sienkiewicza, które 
spędził w Szwajcarii. Lata te są najmniej 
znane w życiorysie Noblisty, choć były 
niezwykle ważne. Na wystawie zaprezento-
wane zostaną fotografie z ostatniego roku 
życia pisarza - zmarłego równo sto lat temu 
- 15 listopada 1916 roku, bogata korespon-
dencja, odznaczenia i dyplomy, odezwy na-
wołujące do pokoju. 

„Żeromski w teatrze i kinie” - wystawa 
poświęcona ekranizacjom i adaptacjom 
prozy Żeromskiego oraz sztukom teatral-
nym powstałym w oparciu o dzieła pisarza. 
Jednak nie porównywanie dzieł literackich 
z ich filmowymi, czy teatralnymi adapta-
cjami jest tu istotne; kluczową kwestią jest 
pokazanie związków literatury i filmu jako 
zjawisk fundamentalnych dla rozwoju kina 
oraz ewolucji samej literatury. 

więcej na str 9.

PARADOX JUNIOR 
oraz PARADOX I 
- nagrodzone

16  kwietnia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej 
w Suchedniowie miał miejsce XI Ogólno-

polski Turniej Formacji Tanecznych. 

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza w maju

Chórzyści „Dzikowian” podczas spotkania z Prezydentem Tarnobrzega mieli 
okazję podziękować za pomoc w nagraniu pierwszej profesjonalnej płyty.  

więcej na str 3.

więcej na str 8.
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH
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Zespół Corruption ogłosił daty trasy kon-
certowej związanej z jubileuszem 25-lecia 
działalności. Tournee odbędzie się pod szyl-
dem „XXV Years Of Hellyeah”. Będzie to tra-
sa jubileuszowa przypominająca w pigułce 
dokonania Corruption pochodzące z 7 albu-
mów, które ukazały się w ciągu 25 lat istnie-
nia zespołu. Tym którzy się pojawią formacja 
zaprezentuje przekrojowy set zaczynając od 
utworów z płyty „Ecstasy”, a kończąc na naj-
nowszych z wydawnictwa „Devil’s Share”.

THE SNUFF to modern-rockowym zespół 
powstał latem 2009 w Pradze, Jego założycie-
lami są Tomas Kucera (gitara, chórki) i Mi-
chal Scheiner (gitara, chórki). Wkrótce brat 
Tomas’a, Marek, dołącza jako główny woka-
lista, Ijen Ayen zajmuje stanowisko basisty,  
a Matys Verner zostaje perkusistą zespołu. 

W 2011 roku The Snuff wydali na własnym 
sumptem debiutancki album „Requiem For 
Me”, który otrzymał bardzo pozytywne re-
cenzje. Album zawiera tylko autorskie kom-
pozycje zainspirowane twórczością zespołów 
metalowych z lat 80-tych i 90-tych. Powstała 
muzyczna mieszanka metalu, punk rocka, 
garage rocka połączona elementami elektro-
nicznymi. 

Jesienią 2012 roku ukazał się singiel „Bo-
xed In”, który okazał się sukcesem. The Snuff 
przedstawił na nim nowy kierunek muzycz-
ny. Pojawiły się elementy muzyki alternatyw-
nej, a nawet popu. Utwór dotarł do 2 miejsca 

na liście ,,Česká desítka“ w radiu Rockzone,  
a nakręcony do niego wideoklip wielokrotnie 
pojawiał się w najchętniej oglądanym kanale 
muzycznym TV Óčko. 

7 lipca 2014 roku The Snuff wydaje drugi 
album „Lotus“ dla czeskiego  oddziału mu-
zycznego giganta Warner Music. Album 
koncepcyjny, pełen fikcyjna historia młodej 
dziewczyny porwanej w nieznane miejsce, 
gdzie staje się ofiarą przymusowej prostytucji. 
Praca nad płytą trwała cały rok, jej produ-
centem jest wielokrotnie nagradzany Ecson 
Waldes.

W listopadzie 2014 roku zespół The Snu-
ff grał razem z amerykańskim zespołem III 
Nino europejską część „Till Death La Fami-
lia - World Tour 2014”. Trasa objęła: Austrię, 
Niemcy, Luksemburg, Holandię, Wielką Bry-
tanię i Czechy... Od lutego 2015 roku The Snu-
ff zaczął grać w Polsce... Pierwszą trasę klubo-
wą w Polsce zagrali z legendarnym, polskim 
punk rockowym zespołem The Bill. pojawili 
się w Kielcach, Bielsku-Białej, Radomiu, Skar-
żysku Kamiennej, Żaganiu i Żyrardowie.

Jako gość specjalny pojawi się na całej tra-
sie młody obiecujący czeski zespół The Snuff, 
który wydał swój ostatni album „Lotus” dla 
czeskiego oddziału firmy Warner Music.

W listopadzie 2014 roku The Snuff zagrał 
europejską trasę „Till Death La Familia - 
World Tour 2014” u boku amerykańskiego 
zespołu III Nino.

25-lecie 
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270 wniosków o świadczenie wy-
chowawcze już pierwszego 

dnia złożono w tarnobrzeskim Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzinie

MOPR w Tarnobrzegu przyjmowanie 
wniosków rozpoczął od 1 kwietnia br. od 
godziny 7:30. – Już z samego rana kilka 
osób czekało w kolejce. Pracownik firmy 
ochroniarskiej przekazał nam, że pierw-
sze dwie panie przyszły złożyć wniosek już  
o godz. 1 w nocy. Ale uspokajam wszyst-
kich, że nie ma takiej potrzeby i aż takiego 
pośpiechu. Ustawodawca przewidział tzw. 
okres przejściowy, dlatego wnioski można 
składać do 1 lipca włącznie, a i tak wnio-
skodawca otrzyma wyrównanie od kwiet-
nia – wyjaśnia Elżbieta Miernik-Krukurka, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Tarnobrzegu.

W piątek, pierwszego dnia przyjmo-
wania wniosków, do tarnobrzeskiego 
MOPR-u wpłynęło ich 270, w tym około 80 
drogą elektroniczną. – Pierwszy wniosek w 
formie elektronicznej wysłano do nas już o 
godzinie w pół do pierwszej w nocy – do-
daje dyrektor Krukurka.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomo-
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– Słowa prezydenckiego ślubowania wygłosi-
łem ze świadomością ogromnej odpowiedzial-
ności jaka na mnie spoczywa. Wygraną w wy-
borach traktuję jako wielkie wyróżnienie, ale 
nie był to dla mnie cel sam w sobie. To szansa 
na realizację mojej strategii dla Tarnobrzega i 
początek rzetelnej pracy. Do tego zobowiązali 
mnie mieszkańcy Tarnobrzega – mówił Grze-
gorz Kiełb, który podczas swojego expose 
podziękował wyborcom, a także swoim naj-
bliższym. – Z serca dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w wyborach i oddali na mnie 
swój głos. Przede wszystkim dziękuję swojej 
rodzinie, małżonce Agnieszce, synkom Jasiowi 
i Bartusiowi, swoim rodzicom. Dziękuję także 
wszystkim tym, którzy mnie wspierali. Wszyst-
kim współpracownikom.

Nowy Prezydent pogratulował także wszyst-
kim nowo wybranym Radnym, z którymi 
będzie współdecydował o sprawach dla na-
szego miasta najistotniejszych. – Wraz z 
końcem kampanii zakończył się czas sporów 
politycznych, a nastała pora by razem doko-

nać w mieście pozytywnych zmian, na które 
czekają tarnobrzeżanie. Stowarzyszenie Moje 
Miasto Tarnobrzeg oraz Prawo i Sprawiedli-
wość utworzyli w Radzie Miasta większość 
koalicyjną, gwarantującą stabilność i spójność 
pracy organów miasta. Dziś zapraszam jednak 
do współpracy także inne środowiska. Wiem, że 
mamy różne spojrzenie na wiele spraw. Ale spo-
ry polityczne niech się toczą w Warszawie. Tu 
u nas cel powinien być jednakowy dla wszyst-
kich – godne życie dla tarnobrzeżan – mówił.  

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Prezy-
dent Grzegorz Kiełb, za najważniejsze punkty 
w swojej strategii uznał mądre zarządzanie 
miastem i podjęcie kroków w celu zmniej-
szania bezrobocia. – Zapewnię także jawność 
działań Prezydenta i Urzędu Miasta, przyjęcie 
uproszczonych procedur decyzyjnych, szybką 
i fachową obsługę mieszkańców i inwestorów 
oraz prowadzenie profesjonalnej polityki in-
formacyjnej. Stawiam na profesjonalizm, na 
spokojną prezydenturę i nieustanną, meryto-
ryczną pracę. Kiedy po kilku latach sprawo-

wania władzy, mieszkańcy będą zadowoleni z 
Tarnobrzega i swojego życia w naszym mieście, 
będę miał skromną satysfakcję, że miałem w 
tym swój wkład – zakończył Prezydent Grze-
gorz Kiełb.

Tuż po swoim wystąpieniu nowy Prezy-
dent dopytywany przez dziennikarzy o pierw-
sze wrażenia dodał, że zdaje sobie sprawę z 

ogromu pracy jaki na niego czeka. – O tyle 
mam łatwiejszą sytuację, że przez trzynaście 
lat funkcjonowałem w Urzędzie Miasta. Ta 
praca z mieszkańcami zawsze mi dawała dużą 
satysfakcję. Bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy mi zaufali i z pewnością tego zaufania nie 
zawiodę – mówił nowo powołany Prezydent 
Grzegorz Kiełb.

Kalendarium
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▶ Odbyła się XI Parada Mikołajów
▶ W grudniu kończą się projekty:
• Tarnobrzeg - miasto z artystyczną 
duszą
• Publikacja książki
▶  Rozpoczęto przygotowania do 

złożenia
wniosków w ramach otwartych kon-
kursów ofert
▶  Odbyły się dwa posiedzenia Za-

rządu
▶  Stowarzyszenie ESTEKA ufundo-

wała dwa
stypendia dla zdolnej młodzieży
▶  Sfinalizowano umowę zakupu sie-

dziby Stowarzyszenia ESTEKA przy 
ul. 11 Listopada 8a

Prezydent Grzegorz Kiełb już zaprzysiężony
– To nie mieszkańcy istnieją dla miasta. To miasto istnieje dla mieszkańców – 
mówił podczas swojego expose GRZEGORZ KIEŁB, który w wypełnionej 
po brzegi sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury złożył uroczyste 
ślubowanie i tym samym objął funkcję Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Edukacja kulturalna przez duże „K” to, 
uczestniczenie w przedstawieniach teatral-
nych Barbórkowej Dramy Teatralnej i trans-
misjach bezpośrednich z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku.

Na widowni Tarnobrzeskiego Domu Kultu-
ry zasiadło i obejrzało po jednym z czterech 

przedstawień teatralnych osiemdziesiąt osób. 
Obejrzeli: 23 listopada - OLD LOVE Teatru 
Gudejko z Warszawy; 24 listopada – OBIET-
NICA PORANKA Agencji Artystycznej z Kra-
kowa; 5 grudnia – SIOSTRUNIE Ale! Teatru 
z Warszawy; 7 grudnia – KIEDY KOTA NIE 
MA Teatru Capitol z Warszawy. Po przed-

stawieniach mogli spotkać się przy herbacie, 
kawie i na żywo podzielić się wrażeniami i 
odczuciami.

Emocji także nie brakowało po obejrze-
niu transmisji bezpośrednich z Metropolitan 
Opera. Taką możliwość dało nam kino Zorza 
w Rzeszowie. 

65 osób mogło wybrać sobie jedno z pię-
ciu przedstawień: 11 października – Makbet 
Giuseppe Verdiego; 18 października - Wesele 
Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta; 8 li-
stopada - Carmen Georges Bizeta; 22 listopada 
– Cyrulik sewilski Gioachino Rosiniego i 13 
grudnia – Śpiewacy norymberscy Ryszarda 
Wagnera.

Seniorzy są osobami starszymi wiekiem ale 
nie duchem. Ich chęć korzystania z życia i z 
tego, czego ono im daje, jest wielka. W tym 
roku kończy się Projekt AKTYWNY SENIOR, 
ale nie aktywność seniorów.

(KaHa)

Projekt AKTYWNY SENIOR jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i jest współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Edukacja kulturalna seniorów
Edukacja kulturalna – pod takim hasłem prowadzone były działania 

przez Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu, dla osób, które ukoń-
czyły 60 rok życia w ramach Projektu AKTYWNY SENIOR w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.

Foto: UM Tarnobrzeg

Foto: Henryk Kędzia
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Ruszył Program 
Rodzina 500 Plus

cy Rodzinie w Tarnobrzegu zachęcają oso-
by, które mają wątpliwości, jak należy pra-
widłowo wypełnić wniosek, do kontaktu 
telefonicznego lub wizyty w ośrodku.  

– Zauważyliśmy już we wnioskach prze-
syłanych elektronicznie, że nie wszyscy po-
dają pełny skład rodziny, tylko wpisują jed-
no dziecko, na które przysługuje dodatek. 
A to błąd, bowiem w rubryce dot. składu 
rodziny należy wymienić wszystkich, czyli 
zarówno współmałżonka, jak i wszystkie 
dzieci – wyjaśnia Barbara Kłeczek, kierow-
nik Działu Świadczeń Społecznych MOPR.

Wypełnione wnioski są przyjmowane  
w pokoju 108, sala konferencyjna na I pię-
trze, w budynku MOPR przy ul. Kopernika 
3. Wnioski można składać od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  
W miesiącu kwietniu, aby ułatwić tarno-
brzeżanom składanie wniosków, MOPR 
wydłuży we wtorki godziny swojej pracy. 
W ten dzień wniosek będzie można złożyć 
aż do godziny 17:00.

Więcej informacji o Programie Rodzi-
na 500 Plus można uzyskać telefonicznie, 
dzwoniąc do MOPR w Tarnobrzegu, pod 
numerami: 15 823-07-38 lub 15 822-60-97 
wybierając numer wew. 108, 203, 220 lub 
221.

„Dzikowianie”  
mają krążek 

I jest! Jeszcze ciepła, pierwsza pro-
fesjonalna płyta Chóru „Dziko-

wianie”. Wydanie płyty było możliwe 
dzięki miejskiej dotacji przyznanej 
przez Prezydenta Miasta. 

Do tego, że w Tarnobrzegu jest bardzo 
zdolna młodzież, przekonywać nikogo nie 
trzeba. Czasami jednak potrzeba namacal-
nego wsparcia, by tę zdolność mogła roz-
wijać. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta, tzw. 
małemu grantowi, przyznanej dla Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Szkoły „Bartosz”, dzia-
łający w szkole chór mógł nagrać ścieżkę 
dźwiękową. Później pozostało już tylko 

wytłoczyć płytę, zaprojektować okładkę  
i produkt finalny gotowy.  

Młodzi chórzyści osobiście podzięko-
wali Prezydentowi Tarnobrzega za pomoc  
w realizacji przedsięwzięcia, jakim było na-
granie płyty. Prezydent Kiełb dziękując za 
płytę wyraził wielki podziw dla talentu, ale 
też dla chęci młodzieży do kultywowania 
pięknych polskich tradycji. 

Uznanie dla młodych artystów tym 
większe, że praca nad płytą odbywała się 
kosztem ich wolnego czasu. - To co mnie 
ogromnie cieszy, to bardzo duże zaangażo-
wanie młodzieży w to, co robimy. Ci mło-
dzi ludzie na co dzień nie mają zawodowo 
do czynienia z muzyką, tak więc tylko dzię-
ki ich olbrzymiemu zaangażowaniu udaje 
się coś fajnego wykrzesać - dumy ze swych 
podopiecznych nie kryje też prowadzący 
chór Paweł Gospoś.  

Chór „Dzikowianie” to zespół amator-
ski, którego skład stanowią uczniowie Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. To, 
co „Dzikowian” charakteryzuje, to właśnie 
talent i olbrzymi zapał. Piękno i urok pol-
skiego folkloru wzbogacają barwne ludowe 
stroje, w których chórzyści występują.

Joanna Rybczyńska / PSK
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P rojekt Zbudujmy razem ścia-
nę - niech połączy nas wspinanie  

w Tarnobrzegu został nominowany  
w konkursie „Mieszkam tu! – Mądre 
pomysły na mądre miasto”.

Projekt zakłada przebudowę starego bu-
dynku stacji uzdatniania wody znajdujące-
go się na terenie Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Tarnobrzegu na centrum 
wspinaczkowe.

 Obiekt stoi dziś pusty i niszczeje. Dzięki 
zaadoptowaniu go na centrum wspinaczki, 
dostanie szansę na nowe życie, a w mieście 
powstanie obiekt, który dzięki moderniza-
cji nie będzie odstraszał wyglądem. Etap 
pierwszy przebudowy będzie polegał na 
termorenowacji w celu uzyskania jak naj-
mniejszych kosztów utrzymania. Wnętrze 
budynku wymaga przeprowadzenia wie-
lu prac modernizacyjnych. Etap drugi to 
budowa ściany wspinaczkowej i bulderów. 
Szacunkowa wartość całego projektu to 600 
tys. zł.

W ostatnich latach Tarnobrzeg postawił 
na rozwój infrastruktury sportowej. Moż-
na zauważyć ogromną aktywność miesz-
kańców miasta jeśli chodzi o uprawianie 
sportu. Miasto posiada wiele obiektów 
sportowych, jednak od kilku lat nasi miesz-
kańcy poszukują nowych aktywności. 
Coraz mocniej rysuje się problem braku 
możliwości uprawiania jakże popularnej  
w ostatnich latach wspinaczki sportowej.

Rozwiązaniem tego problemu było-
by stworzenie centrum wspinaczkowego, 
które znajdzie swych odbiorców zarówno 
wśród młodych, jak i starszych mieszkań-
ców. Będzie szansą na stworzenie kolejnej 
atrakcji na terenie miasta. Ponadto budowa 
centrum wspinaczkowego zwiększy atrak-
cyjność miasta poprzez otwarcie się na 

Ścianka 
wspinaczkowa 

nowe dyscypliny sportu. Najbliższym mia-
stem posiadającym ścianę wspinaczkową  
z prawdziwego zdarzenia jest Rzeszów. 

Projekt został zgłoszony przez mieszkańców.
źródło - http://www.portalsamorzadowy.pl/

Podczas uroczystej gali, która odbyła 
się 22 kwietnia br. w gmachu war-

szawskiej Szkoły Głównej Handlowej, 
prezydent miasta Grzegorz Kiełb odebrał 

dyplom i tytuł „Gminy na 5!”, którym 
Tarnobrzeg został nagrodzony. 

W najnowszej odsłonie Rankingu na lata 
2015/2016, przygotowane-
go w Instytucie Przedsię-
biorstwa SGH, Tarnobrzeg 
znalazł się w gronie lau-
reatów. W konkursie oce-
niano gotowość jednostek 
samorządu terytorialnego 
do obsługi inwestorów dro-
gą elektroniczną. Studenci 
SGH w Warszawie spraw-
dzali jakość kontaktu gmin 
z potencjalnymi inwestora-
mi. W tym celu wcielali się  
w rolę tajemniczych klientów 
oceniając szybkość kontaktu 
oraz kompetencje urzędni-
ków odpowiedzialnych za 
relacje gminy z biznesem.

W konkursie wzięło udział 
656 najbardziej atrakcyj-
nych inwestycyjnie gmin 
z całej Polski, a zespół ba-
dawczy przyglądał się także 
ich internetowym zakład-
kom skierowanym do in-
westorów. Sprawdzano też 
czy strony urzędów gmin-
nych posiadają swoje wersje 
anglojęzyczne. W trakcie 
badania zadawano urzęd-
nikom szczegółowe pytania 
i analizowano otrzymane 

Wyróżnienie tytułem  
„Gmina na Piątkę!” odebrane 

odpowiedzi, także te udzielone w języku 
angielskim. Do wydziałów zajmujących 
się obsługa inwestorską wysyłane były 
maile. Następnie punktowano m.in. czas 
odpowiedzi, informacje o dostępnych lo-
kalach do wynajęcia lub kupienia, infor-
macje o przedsiębiorstwach działających 
w podobnym profilu w gminie, wiedzę  
o tym jak radzą sobie firmy z sektora w re-
gionie, zachęcanie do osobistego spotkania 
w gminie lub zadawanie dodatkowych py-
tań oraz czy mail zawierał pełne dane kon-
taktowe.

Badacze punktowali także odpowiedzi  
w języku angielskim. Obok czasu odpo-
wiedzi sprawdzano m.in. informacje o sy-
stemie podatkowym w Polsce, informacje  
o czasie potrzebnym do uzyskania zezwo-
leń na prowadzenie działalności hotelar-
skiej, informacje o lokalnych warunkach 
klimatycznych.

W opracowanym rankingu najwyższe 
miejsce i tytuł „Złotej Gminy” zdobył To-
ruń. Tarnobrzeg znalazł się na 8 miejscu, 
stając się laureatem konkursu. Zaznaczyć 
przy tym należy, że jakość kontaktu emai-
lowego w języku polskim z urzędnikami 
tarnobrzeskiego magistratu oceniona zo-
stała na najwyższym poziomie spośród ba-
danych gmin. Identyczną notę otrzymały 
tylko gmina Toruń i Krosno.

Cennym wydarzeniem, w którym przed-
stawiciele miasta wzięli udział, była dys-
kusja panelowa na temat dobrych praktyk 
w relacjach gmin z inwestorami oraz wy-
korzystania do tego celu nowych mediów. 
Wiedza ta z pewnością będzie procentować 
na przyszłość.

Robert Chrząstek/PSK
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Na przestrzeni wieków pojawiały się na świecie 
liczne grupy odwołujące się w nazwie do oświecenia, 
czyli iluminacji. Według wielu współczesnych histo-
ryków Iluminaci to jednak bardziej słowo - klucz niż 
jedna formacja, bo jak twierdzą, wiele z tych grup 
funkcjonowało na pograniczu historycznej prawdy 
i legendy.

Gdybyśmy zapytali przeciętnie rozgarniętego czło-
wieka, kim są Iluminaci, moglibyśmy nie doczekać 
się żadnej odpowiedzi. A jeśli już udałoby się nam 
coś usłyszeć, to byłyby to raczej utarte od lat stereo-
typy: tajna, okultystyczna organizacja, niebezpieczni 
ludzie, którzy wszędzie tam, gdzie działali, zostawiali 
swój tajemny znak – trójkąt. Na taką odpowiedź 
rozbawieniem zareagowałby pewnie każdy bawarski 
Iluminata w XVIII w. Dlaczego? Ponieważ członko-
wie tego stowarzyszenia, założonego w 1776 roku w 
Ingolstadt przez Adama Weishaupta, którego oficjal-
nym celem było szerzenie oświaty i propagowanie 
idei oświeceniowych, nie posługiwali się bynajmniej 
tym powszechnie rozpoznawalnym dziś symbolem. 
Ich symbolem była sowa, uosobienie Minerwy – 
rzymskiej bogini sztuki i rzemiosła. Grupa ta wzoro-
wała się ponadto na masonerii (np. uzyskiwanie 13 
stopni wtajemniczenia odbywało się u nich tak jak 
w lożach masońskich). Oczywiście Kościół Katolicki 
patrzył na nich nieprzychylnie, bo Bawarczycy pro-
pagowali idee oświeceniowe. I jestem przekonany, 
że istnieliby pewnie do dzisiaj, gdyby nie ich otwarta 
walka z Kościołem Katolickim. W owych czasach nie 
wolno było jednak z Kościołem zadzierać. Cóż, oni 
podjęli tę walkę świadomie i… szybko zostali przez 
władze Bawarii rozwiązani. Co prawda historycy 
nadal spierają się, czy aby na pewno to Kościół stał 
za oficjalnym rozwiązaniem tego stowarzyszenia, ale 
tak czy inaczej stało się to w roku 1785.

Wielu badaczy twierdzi dziś z przekonaniem, że 

podstawowym celem tego stowarzyszenia było wpro-
wadzenie na świecie nowego porządku. Według nich 
Iluminaci opracowali już na początku swojej działal-
ności plan działania, który opierał się na 7 kierunkach 
dokonywania totalnej destrukcji w świe-
cie chrześcijańskim. Postanowili zwalczać 
wszystkie religie (ponoć poza judaizmem), 
wszystkie rządy, własność prywatną i prawa 
jej dziedziczenia oraz zlikwidować rodziny 
i postawy patriotyczne. Chcieli rzekomo 
zniszczyć te fundamenty cywilizacji, by prze-
jąć całą władzę i stworzyć jeden rząd, który 
mógłby rządzić całym światem. Podobno 
taki właśnie plan przedstawił w 1773 roku, 
przed grupką bardzo wpływowych „przyja-
ciół”, niejaki Mayer Amscheld Rothschild, 
przedstawiając przy tym Weishaupta jako 
człowieka, który mógłby taką super tajną or-
ganizacją pokierować. Nie tylko zapoznał ich 
wówczas ze swoim planem, ale uświadomił 
im również, że gdyby wybrańcy połączyli 
swoje pieniądze i wpływy, to przejęcie wła-
dzy nad światem i stworzenie Tajnego Światowego 
Rządu nie powinno stanowić żadnego problemu. 
Weishaupt podjął się rzekomo tego zadania i stwo-
rzył taką sieć wpływowej elity intelektualnej, która 
w pierwszej kolejności podporządkowała sobie tra-
dycyjną masonerię.

Jedna z teorii spiskowych głosi, że tak właśnie 
powstała wyjątkowo dobrze zorganizowana tajna 
organizacja, składająca się z ludzi bardzo wpływo-
wych, która postawiła sobie za cel przejęcie pełni 
władzy i podporządkowanie sobie wszystkiego i 
wszystkich. Wielu ludzi interesujących się tą pro-
blematyką uważa, że Iluminaci po delegalizacji w 
1785 roku wymieszali się z masonami i przetrwali 
do naszych czasów, sterując zakulisowo rządami i 
przyszłością świata, aby móc wprowadzić w końcu 
ów wymarzony przez nich Nowy Porządek Świata. 
Z absolutnym przekonaniem twierdzą, że to właśnie 
Iluminaci i Masoni są odpowiedzialni za wszystko, 
co wydarzyło się na świecie w ostatnich stuleciach. 
Józef Sebastian Pelczar, biskup, a później święty, 
w książce pt. „Masoneria” pisze tak: „Weishaupt 
postanowił przejąć masonerię i zapanować nad nią. 
Połączenie obu „zakonów” nastąpiło w roku 1782 na 
zjeździe w Wilhelmsbadzie, zwołanym w celu usu-
nięcia strasznego chaosu z systemów masońskich 
i zaprowadzenia systemu eklektycznego. Sprytny 

książę brunszwicki Ferdynand i słynny hrabia Mi-
rabeau, nie tylko uznali Zakon Iluminatów za część 
składową masonerii; ale poddali się pod jego ko-

mendę. Wówczas to uchwalono także, jak twierdzą ci 
dwaj, wywołanie rewolucji we Francji”. Tak właśnie 
- wywołanie rewolucji! Iluminatom przypisuje się 
bowiem zdolność inicjowania największych wyda-
rzeń w dziejach świata i wpływania na ich przebieg. 
Zresztą Weishaupt mówił oficjalnie, że zakon opanuje 
wkrótce całą kulę ziemską, choć nie wyjaśniał, co miał 
przy tym na myśli.

Obecnie, według zwolenników teorii spiskowych, 
toczy się podobno jednocześnie kilka procesów, któ-
re mają do tego doprowadzić. Pierwszy ma na celu 
zmniejszenie populacji ludzi na świecie (w celu rato-
wania Ziemi i jej bogactw oraz stworzenia możliwości 
utrzymania przy życiu tych, którzy przetrwają), w 
drugim chodzi o przejęcie całkowitej kontroli nad 
ludźmi(kontrolowanie Internetu i sieci komórko-
wych oraz wszechobecny monitoring itd.), a trzeci 

zakłada uczynienie z ludzi niewolników, uzależniając 
ich od super - bogatych rodzin poprzez zaciągnięte 
kredyty.

Nie mniej ciekawą teorią jest kult Niosącego Świa-
tło, szerzej znanego pod łacińską nazwą Lucyfer. W 
takim świetle dość niezwykle przedstawia się inna 
teoria spiskowa, według której Wielkim Mistrzem 
Iluminatów jest… sam papież. Ta teoria została roz-
propagowana przez założoną w 1978 roku okulty-
styczną organizację Iluminatów Thanaterosa, która 
z Iluminatami ma wspólną chyba tylko nazwę.

Ciekawą sprawą jest jednak Pieczęć Iluminatów 
(niedokończona piramida z wszechwidzącym okiem 
Boga, a może Szatana?), która jest również Wielką 
Pieczęcią Stanów Zjednoczonych, zatwierdzoną przez 
Kongres USA w czerwcu 1782 roku, i którą można 
dziś znaleźć np. na amerykańskim dolarze (notabene 
na banknocie tym jest jeszcze kilka innych symboli 
Iluminatów oraz data założenia tego stowarzyszenia). 
Została ona tam umieszczona za czasów Franklina 
Delano Roosevelta – jedynego prezydenta, którego 
kadencja trwała ponad 8 lat, i który był, jak się potem 
okazało, zdeklarowanym masonem. Czy miałoby to 
jednak świadczyć o tym, że iluminaci niewidzialną 
ręką kierowali kiedyś Stanami Zjednoczonymi? A 
może czynią to nadal?

Czy ja wierzę w te teorie? Cóż, opierając się na fak-
tach historycznych, wierzę w istnienie 
stowarzyszenia Bawarskich Iluminatów 
oraz w ich idee oświeceniowe. Nie będę 
też zaprzeczał delegalizacji tego stowa-
rzyszenia, bo istnieją dokumenty, które 
to potwierdzają. Uważam przy tym, że 
fenomen iluminatów polega na tym, że 
po oficjalnej delegalizacji słuch po nich 
co prawda zaginął, ale ich symbole, za-
powiadające nadejście Nowego Porząd-
ku, można do znaleźć w wielu miejscach 
na całym świecie. Ba, obserwując różne 
współczesne wydarzenia, trudno nieraz 
oprzeć się myśli, że stoją za nimi jakieś 
szare eminencje pociągające za sznurki 
władzy, bogaci i wpływowi ludzie, któ-
rzy wolą nie wychodzić z cienia i nie 
narażać się bezpośrednio, realizując 
jednak swoje ukryte cele. Można więc 
także nabrać podejrzeń, czy aby nie 
są to jednak członkowie jakiejś super 
tajnej organizacji, którzy próbują za-

kulisowo sterować światem, by wprowadzić w nim 
upragnione Novus Ordo Mundi.

MICHAŁ ZDAŃKOWSKI (Hawk)

Iluminaci rządzą światem?
W Internecie pojawiła się ostatnio nowa moda. Chodzi o to, aby wszędzie szukać symboli trój-

kątów i koniecznie wiązać to z działaniem Iluminatów, tłumacząc innym, że dane miejsce 
musi mieć bezsprzecznie jakiś związek z wydarzeniem, którego celem jest wprowadzenie przez 
nich na świecie tzw. „Nowego Porządku”. Iluminaci stali się w ostatnim okresie, za sprawą szeroko 
rozumianej kultury masowej, bardzo popularni. Ale kim oni tak naprawdę są (a może kim byli)? 
Co wiemy o nich na pewno? No i czym jest ów wspomniany powyżej Nowy Porządek Świata?

Długo unikałem obejrzenia premierowego zwiastuna fil-
mu „Smoleńsk”. Od początku, gdy tylko w świat wypły-

nęła informacja, że ów projekt powstanie, byłem pełen obaw,  
a kiedy ostatecznie się przełamałem i zobaczyłem wyczekiwany 
przez wielu zwiastun, moje obawy się potwierdziły. I choć do 
premiery zostało jeszcze trochę czasu, to możemy chyba już wy-
mienić się opiniami. Bazować musimy jednak na stereotypach, 
ale kino XXI wieku (szczególnie polskie) pozostaje taką strefą,  
w której stereotypy mają się dobrze.

Mamy już jednak 
punkt odniesienia  
w postaci trailera,  
a ten o filmie Anto-
niego Krauze mówi 
sporo. Czy na to fak-
tycznie czekali praw-
dziwi miłośnicy kina? 
Pragnę zaznaczyć, że 
nie zamierzam epa-
tować własnymi prze-
konaniami politycz-
nymi ani też patrzeć 
na ów film przez ich 
pryzmat. Faktem nie-
zaprzeczalnym i od 
bardzo dawna zna-
nym jest to, że filmem 
tym polityka wdziera 
się w sztukę, odbie-

rając jej niezależność, co było oczywiste już na etapie szukania 
obsady. Wielu rodzimych aktorów odmówiło przyjęcia roli  
w tej produkcji, krytykując ostro sam pomysł. Politycy PIS nie 
słuchali tych krytycznych wypowiedzi, a jeśli już, to rewanżo-
wali się tymże aktorom równie krytycznymi opiniami i robili 
swoje, dążąc do zrealizowania tego projektu. Wtedy pojawił się 
kolejny problem - nagle zabrakło kasy. Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej odmówił dofinansowania filmu „Smoleńsk”, tłumacząc 
swoją decyzję licznymi wadami warsztatowymi przedstawione-
go mu scenariusza. Po długiej i bezowocnej walce producenta  
z PISF, wydawało się, że plany nakręcenia tego filmu spełzną na 
niczym. Nic z tego. Tuż po wygranych przez ww. ugrupowanie 
wyborach pojawili się jacyś anonimowi sponsorzy, którzy zde-
cydowali się ten projekt dofinansować.

Przypadek? Zdrowy rozsądek podpowiada, że chyba jednak 
nie. W zasadzie to nie widzę nic złego w samym fakcie dofinan-
sowywania sztuki przez prywatnych darczyńców, ale pod wa-
runkiem, że nie wiąże się to z ich ingerencją w samo dzieło. Gdy-
by zatem w tym konkretnym przypadku skończyło się jedynie 
na wsparciu finansowym, a dzieło pozostało niezależne, to fakt 
ten bym również zaakceptował. Niestety, zaprezentowany opinii 

publicznej 
z w i a s t u n 
pokazuje aż 
nadto wy-
raźnie, że 
na pomocy 
finansowej 
to się tu 
raczej nie 
skończyło.

Wiemy już mniej więcej, jak będzie wyglądał ten film, jakie 
będą jego główne wątki i jakie jest stanowisko jego twórców do 
wydarzeń w nim przedstawionych. Myślę, że nie zaskoczę niko-
go, gdy powiem, że idealnie pokrywa się ono z tym, reprezento-
wanym przez PiS. Wygląda więc na to, że będziemy mieć w tym 
przypadku do czynienia z czymś, co można by nazwać sfilmo-
waną „teorią Macierewicza”. Scenarzyści i sam reżyser nie bawią 
się w żadne subtelności. Sugerują jednoznacznie, że 10.04.2010 
roku mieliśmy do czynienia z zamachem, a to, co nastąpiło 
później, było jedynie skutecznym zamazywaniem tego faktu 
paskudnymi, komunistycznymi metodami. Nie mam zamiaru 
wyrażać swojej opinii na ten temat, ale pozwolę sobie przypo-
mnieć, że niczego do tej pory nie udowodniono i właśnie dla-
tego „teoria Macierewicza” pozostaje nadal jedynie teorią. Cóż, 
widać twórcy „Smoleńska” wiedzą coś więcej i nie mają nawet 
cienia wątpliwości. To jednak największy grzech tego projektu  
i główny czynnik, który pozwala mi wysnuć teorię, że film ten bę-
dzie niesamowicie krzywdzący dla całej polskiej kinematografii. 
Żeby tego typu film mógł zostać uznany powszechnie za przy-
zwoity, musiałby być możliwie obiektywny. Winien pokazywać 
różne, możliwe opcje, a nie trzymać się kurczowo jednej. Gdy 
porusza się temat tak autentyczny i nierozstrzygnięty, musi to 
być coś w rodzaju filmowej rozprawki. Gdyby opowiedziano tę 
historię po dogłębnym zbadaniu wszystkich okoliczności, zada-
niem filmowca byłoby jedynie przedstawienie tych faktów. A że  
w przypadku katastrofy smoleńskiej dowodów przemawiają-
cych za teorią zamachu nadal brak, punkt widzenia scenarzy-
stów jest niczym innym jak próbą narzucenia widzom własnej 
interpretacji zdarzeń, co w znacznym stopniu zahacza o propa-
gandę, a ta z definicji pozbawiona jest jakiegokolwiek obiekty-
wizmu. Film nieobiektywny pozostaje zaś jedynie rozrywką,  
w tym przypadku wątpliwą.

Podobny problem mieli Amerykanie, gdy w 1991 roku Oliver 
Stone wyreżyserował „Jfk”. Film o prywatnym śledztwie pewne-
go prokuratora w sprawie zabójstwa prezydenta Kennedy’ego, 
musiał stawić opór zarzutom o zajęcie nieoficjalnego stanowi-
ska, będącego w świetle prawa jedynie teorią spiskową. Osta-
tecznie film Stona został odebrany przez widzów i krytyków 
bardzo pozytywnie, przechodząc do historia kina jako arcydzie-
ło. Czy tak samo może być ze „Smoleńskiem”? Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że są to podobne przypadki. Ale gdy wytężymy 
umysł, przekonamy się, że więcej je dzieli, niż łączy. W ame-
rykańskim klasyku główny bohater jest postacią autentyczną,  

Hołd czy katastrofa? a prowadzone przez niego na ekranie śledztwo jest szczegóło-
wym zapisem tego rzeczywistego. Film ma charakter parado-
kumentalny. W zasadzie to powinno zamknąć dyskusję nad 
tym, czy jest on obiektywny. Działania podejmowane przez 
głównego bohatera tego filmu można by porównać do tych, 
prowadzonych przez ministra Macierewicza. Gdyby więc ofi-
cjalnie powiedziano, że „Smoleńsk” pokazuje tamte wydarze-
nia z perspektywy obecnego ministra obrony, zwolennicy tego 
filmu mogliby znaleźć argumenty, by bronić jego stanowiska. 
Przypomnę jednak, że prokurator z filmu „Jfk” stanął ostatecz-
nie na sali sądowej, gdzie zmuszono go do podania wyników 
własnego śledztwa. Czy nasz minister na takie rozwiązanie jest 
również przygotowany? W „Smoleńsku” pierwsze skrzypce gra 
fikcyjna dziennikarka, która również prowadzi własne śledztwo.  
A że nadal nie ma dowodów, które potwierdziłyby faworyzo-
waną przez przedstawicieli PIS tezę o zamachu, takoż i w filmie 
nie można ich było pokazać. Szkoda, że autorzy tego obrazu nie 
skorzystali z doświadczeń producentów „Jfk”, bo ci przecież już 
pokazali, jak tego typu filmy należy kręcić. „Smoleńsk” nie idzie 
niestety w ślady wspomnianego arcydzieła.

Inną, nie mniej ważną kwestią jest wykonanie. W tej materii 
trudno mi jest się wypowiedzieć, bo ze zwiastuna, póki co jedy-
nego źródła wiedzy o tym filmie, nie za wiele da się wyczytać. 
Z tych prawie trzech minut ja wyciągam jednak wnioski pesy-
mistyczne. W celach promocyjnych umieszcza się zazwyczaj  
w trailerach sceny zdradzające główny zarys fabuły, pozostawia-
jąc to, co najważniejsze, niedopowiedzianym. I to akurat tu jest. 
Ale ważne jest również, żeby sceny wyglądały po prostu auten-
tycznie, a z tym jest już znacznie gorzej. Ze wszystkich zaprezen-
towanych scen bije po oczach drewniane aktorstwo i stylistyka 
seriali kryminalnych. Rozumiem założenie. Pewnie chodziło  
o to, by film miał charakter reportażu. W praktyce sprawdza się 
to jednak bardzo rzadko.

Oczywiście to tylko moje obawy, a wszystkiego dowiemy się 
tak naprawdę dopiero w dniu premiery. Czy dostaniemy prostą, 
nieobiektywną historię z pogranicza kryminału, stylizowaną 
antykomunistycznie i antysystemowo i w dodatku nie do urato-
wania przez zmyślne zagrania artystyczne? Tak się zapowiada. 
A może jednak będzie inaczej? To możliwe i bardzo chciałbym, 
żeby tak właśnie było, bo z każdym kolejnym złym filmem, 
ocierającym się o polityczną propagandę, nasze kino traci. Gdy 
polityka zaczynie ingerować w kino, to może je zniszczyć. To 
śmiała teza i chyba na nią jeszcze trochę za wcześnie, ale wszyst-
ko ma kiedyś swój po-
czątek. Czy takim po-
czątkiem końca będzie 
„Smoleńsk”? Zapewne 
już niebawem się o tym 
przekonamy, choć daty 
premiery wciąż nie 
ustalono.
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W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH

Sprawiedliwy, ale kto?
Oglądałam już bardzo wiele filmów o II wojnie światowej  

i chyba nie będę odosobniona w swojej ocenie, gdy napiszę, że 
większość z nich przygnębiła mnie niesamowicie. Chciałbym 
więc polecić wam dziś film, który moim zdaniem zdecydowanie 
się pod tym względem wyróżnia. Mam tu na myśli debiutan-
cki obraz Michała Szczerbica pt. „Sprawiedliwy”. Choć reżyser 
porusza w nim delikatny temat różnorodnych ludzkich postaw 
i strategii przetrwania w trudnym czasie okupacji, to w odróż-
nieniu od wielu innych podobnych filmów, ten nastraja pozy-
tywnie.

Pewna kobieta, z pochodzenia Żydówka, przyjeżdża po wielu 
latach do Polski, w której spędziła pierwsze 7 lat życia. Nie był 
to dla niej czas szczęśliwy, gdyż przypadał na lata czterdzieste 
XX wieku, czyli na okres okupacji. Pewnego dnia, gdy jako dzie-
cko szła z matką do pociągu, który miał je przewieźć do obozu 
koncentracyjnego, została podrzucona młodej Polce. Hania, bo 
tak ma na imię owa Żydówka, została tym samym przygarnięta 

przez młode polskie 
małżeństwo (w tej roli 
Urszula Grabowska  
i Jan Wieczorkow-
ski), które mimo ry-
zyka zdecydowało 
się dać jej nie tylko 
schronienie, ale i mi-
łość. Nasza bohaterka 
przeżyła szczęśliwie 
wojnę i teraz pojawia się  
w rodzinnym kraju, 
by wręczyć swoim 
opiekunom i wybaw-
com order „Sprawied-
liwy wśród narodów 
świata”. Okazuje się 
jednak, że ci nie chcą 
go przyjąć. Kierowana 
ciekawością posta-
nawia odwiedzić wszystkich ludzi, którzy kiedyś ją ukrywali  
i pomogli przetrwać ten straszny czas. Niestety, dowiaduje się  
o nich znacznie więcej, niż by chciała…

Film Michała Szczerbica, mimo poruszenia bardzo delikatnej 
tematyki, nie dołuje. I choć fabuła jest wielowątkowa i miejsca-
mi trochę nieczytelna, to przekaz wydaje się być dosyć przejrzy-
sty i oczywisty.

W „Sprawiedliwych” świetnie pokazane są różne postawy 
Polaków wobec Żydów w czasie okupacji. Od bezinteresownie 
niosących pomoc, po „kanalie” żerujące na ich tragedii. Ale tych 
pozytywnych postaw jest tu jakby więcej, co odróżnia ten obraz 
od choćby „Idy” Pawła Pawlikowskiego czy „Pokłosia” Włady-

sława Pasikowskiego. Na ekranie widzimy zarówno bohaterów 
pozytywnych, którzy nie bacząc na zagrożenie chcą pomóc 
małej Żydówce, jak i tych, którzy myślą tylko o sobie. Bardzo 
dobrze pokazana jest tu także wiejska mentalność oraz ludz-
ka bezradność. Perełką jest jednak wybitna kreacja Jacka Bra-
ciaka (Pajtek). Ten sympatyczny aktor wcielił się w tym filmie  
w postać prostego człowieka o szczerozłotym sercu (takiego lo-
kalnego dziwaka), który stał się dla małej Hani kimś w rodzaju 
starszego brata, odwracającego w najtrudniejszych momentach 
jej uwagę od zła tego świata i zarażającego ją swoją radością ży-
cia. Taki przykład szlachetnego bohatera, które nie szuka ani 
poklasku ani nagrody.

Film „Sprawiedliwy” to kino edukacyjne. Jego reżyser nie 
zajmuje żadnej pozycji, ale stara się pokazać widzom całe spek-
trum ludzkich zachowań w trudnym okresie. Pracę reżysera 
oceniłabym jaką dobrą, a miejscami wręcz znakomitą. Film 
zrobiony jest bardzo sprawnie, a wyróżnia go dodatkowo zna-
komite aktorstwo (szczególnie kreacje Jacka Braciaka - Pajtek  
i Katarzyny Dąbrowskiej - Dziunia). Warto dostrzec także do-
skonałą ścieżkę dźwiękową.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że w moim odczuciu film 
jest piękny. Chwyta za serce, wzrusza, ale i buduje, dlatego uwa-
żam, że warto go obej-
rzeć. Jest to jeden z tak 
zwanych „balsamów 
dla duszy”, bo pokazuje, 
że nawet w dramatycz-
nych czasach znajdą się 
ludzie, którzy gotowi są 
bezinteresownie nieść 
pomoc innym.
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.
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Biofeedback co to jest ? 
Metoda Biofeedback została opra-

cowana przez naukowców w USA 
w latach `80 XX wieku. Dzisiaj dzięki 
swoim sukcesom staje się coraz bardziej 
popularna na wszystkich kontynentach.

Biofeedback to innowacyjna metoda ma-
jąca na celu poprawę funkcjonowania czło-
wieka. Uczy efektywniej zarządzać pracą 
własnego mózgu i innymi reakcjami fizjo-
logicznymi.

Umiejętność kontrolowania układu 
nerwowego owocuje doskonalszą kon-
centracją i lepszym samopoczuciem.

Metoda biofeedback jest całkowicie 
bezpieczna i nieinwazyjna.

Efektywność metody BIOFEEDBACK 
potwierdzona naukowo.

Skuteczność treningów mózgu wielo-
krotnie potwierdzono w wielu ośrodkach 
badawczo – naukowych na całym świe-
cie. Treningi biofeedback z powodzeniem 
znajdują zastosowanie w redukcji objawów 
ADHD, zespołu Aspergera, dysleksji, za-
burzeń koncentracji i uwagi, zaburzeń 
nastroju, nadużywania substancji uzależ-
niających, zespołu stresu pourazowego, 
udarów mózgu oraz tików ruchowych 
i epilepsji. Metoda biofeedback w połą-
czeniu z treningiem relaksacyjnym jest 
również coraz częściej doceniana przez 
osoby żyjące w ciągłym stresie, pośpiechu. 
Uczestnicy badań deklarowali, że dzięki 
treningom biofeedback są spokojniejsi, 
lepiej zasypiają, mają lepsze samopoczu-
cie, co przekłada się na ich efektywniejsze 
funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Jak Wygląda trening mózgu?

Treningi polegają na kontrolowaniu 
przebiegu gry komputerowej przy pomocy 
własnego mózgu. Informacja o pracy móz-
gu rejestrowana jest przez niewielki sensor 
umieszczony na głowie Klienta. Następnie 
informacja ta przesyłana jest do komputera 
i wyświetlana na ekranie monitora. Klient 
ma zatem możliwość obserwowania pracy 
własnego mózgu i jego trenowania. Trening 
mózgu polega na starowaniu grą kompute-
rową - bez używania klawiatury i myszki. 
Osoba na bieżąco otrzymuje informację 
(feedback) zwrotną o pracy własnego móz-
gu (bio) - jeśli jego praca spełnia odpo-
wiednie parametry funkcjonalne, ustalone 
przez neuroterapeutę, gra komputerowa 
postępuje.

Trening mózgu zamiast leków?
W porównaniu z metodami farmako-

logicznymi, treningi biofeedback nie wy-
wołują efektów ubocznych. Dodatkowo, 
podczas gdy działanie jest krótkotrwałe  
i pojawia się konieczność sięgnięcia po jego 
kolejną dawkę, efekt treningu biofeedback 
daje efekt długotrwały, ponieważ opiera się 
na wykształceniu (wytrenowaniu) odpo-
wiednich wzorców pracy mózgu.

Dla kogo opracowano metodę BIOFEE-
DBACK?

Metoda Biofeedback przeznaczona jest 
dla osób pragnących zwiększyć efektyw-
ność pracy swojego mózgu. Korzystają 
z niej dzieci mające problemy w nauce, 
młodzież przygotowująca się do ważnych 
egzaminów na studia oraz dorośli, którzy 
w trosce o własne zdrowie chcą nauczyć 
się szybko i efektywnie relaksować i po-
prawić swoją koncentrację.
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W ramach środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych w 2016 

roku ministerstwo przewidziało środki 
na opracowanie dokumentacji geologicz-
no-inżynierskiej dla zabezpieczenia skar-
py osuwiska na osiedlu Miechocin. 

O tym fakcie poinformował w połowie 
kwietnia br. minister spraw wewnętrznych 
i administracji. W piśmie adresowanym do 
prezydenta miasta oznajmił, że wysokość 
przyznanej na ten cel dotacji wynosić bę-
dzie 40 tys. zł. Kwota ta stanowić winna nie 
więcej niż 80% wartości wykonania wspo-
mnianego zadania. Będzie to pierwszy etap 
procesu zabezpieczania skarpy. Wykonana 
dokumentacja zostanie przekazana do mi-
nisterstwa, aby w następnym roku miasto 
mogło przejść do kolejnego etapu, doty-
czącego już opracowania dokumentacji 

budowlanej – informuje prezydent mia-
sta Grzegorz Kiełb. Końcowym etapem 
przedsięwzięcia będzie już budowa, mająca 
na względzie usunięcie zagrożenie, które 
niesie dla mieszkańców znajdująca się na 
osiedlu skarpa. W momencie realizacji ko-
lejnych etapów, związanych już z budowla-
nymi czynnościami, planowane są spotka-
nia konsultacyjne z mieszkańcami osiedla.

W 2010 roku po ulewnych deszczach 
miechocińska skarpa uległa osunięciu. 
Miejsce osuwiska zostało zabezpieczone,  
a inwestycję zakończono w 2014 roku. Wy-
dano na ten cel ok. 6 min zł. Niestety obok 
wzmocnionych miejsc pojawiły się ślady 
oznaczające, że ruchy osuwania się ziemi 
nadal są kontynuowane. Z tego wzglę-
du władze miasta wystąpiły o dotację do 
MSWiA z przeznaczeniem na ustabilizo-
wanie zagrożonego miejsca.

Na ratunek miechocińskiej skarpie 

S towarzyszenie ESTEKA od kwiet-
nia rozpoczęło realizację kolejnej 

edycji projektu Rehabilitacja dzieci  
i młodzieży poprzez udział w zajęcia 
hipoterapeutycznych.

Stowarzyszenie ESTEKA od kwietnia 
rozpoczęło realizację kolejnej edycji pro-
jektu Rehabilitacja dzieci i młodzieży po-
przez udział w zajęcia hipoterapeutycznych.  
W zajęciach hipoterapeutycznych weźmie 
udział grupa 12 niepełnosprawnych osób  
z terenu Tarnobrzega.

Hipoterapia ma na celu przywracanie 
zdrowia i usprawnianie poprzez kontakt  
z koniem i jazdę konną. To obecność zwie-
rzęcia sprawia, że jest to wyjątkowa i nie-
powtarzalna metoda terapeutyczna dająca 
zupełnie nowe, niespotykane w innych te-

Zajęcia 
hipoterapeutyczne

rapiach możliwości. Pacjenci hipoterapii to 
osoby po przebytych chorobach, zostawia-
jących trwałe ślady w sprawności fizycznej 
i w życiu psychicznym, osoby upośledzone 
umysłowo z deficytami rozwojowymi oraz 
z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, 
słuch), jak również osoby niedostosowane 
społecznie.

Celem terapii z koniem i przy pomocy 
jazdy konnej jest przywrócenie pacjentowi 
sprawności fizycznej i psychicznej w możli-
wym do osiągnięcia zakresie.

Więcej o realizowanym projekcie w na-
stępnym numerze Naszego Miasta.
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XI Parada Mikołajów
Początek drugiego etapu nastąpił o godzinie 10.30 na Pl. Bartosza Głowackiego. Zabawa 

zaczęła się od występu zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 10, następnie występy i 
konkursy zorganizowane przez Klub Fitneska. Około godz.11.30 rozstrzygnięto konkurs na 
najładniejszą bańkę choinkową przygotowaną przez przedszkola, szkoły podstawowe i gim-
nazja. Wiszące bańki można było oglądać i podziwiać  na scenie mikołajowej. W sumie udało 
się zgromadzić 21 baniek. Wyróżniono i nagrodzono: Przedszkole- Niepubliczne przedszkole 
Bociania Kraina. Szkoła Podstawowa- nr 3, oraz Gimnazjum nr 3. Poniżej prezentujemy na 
zdjęciach zwycięskie bombki.

Po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród wszystkie bombki zostały zawieszone na 
miejskiej choince, gdzie każdy mógł je podziwiać. Trzy bombki najbardziej oryginalne zabrali 
na licytacje w dalszą trasę reporterzy z Pierwszego Programu Polskiego Radia, którzy gościli 
u nas w Tarnobrzegu na 13 Akcji Charytatywnej ,,Choinki Jedynki”. Poniżej prezentujemy 
zdjęcie z bombkami które wybrało Polskie Radio.

 Nagrodzeni zostali również laureaci konkursu plastycznego Tarnobrzeg- miasto z arty-
styczną duszą. 

Około godziny 12 nastąpił wjazd kolumny pojazdów z Mikołajami na Pl. Bartosza Głowac-
kiego. Jak co roku można było podziwiać różnorodność pojazdów mikołajowych i długość 
kolumny pojazdów a także liczebność, gdyż cała kolumna liczyła około setkę pojazdów. Dzieci 
bardzo niecierpliwie oczekiwały na Mikołaja gdyż za własnoręcznie przystrojoną bańkę sty-
ropianową dostawały słodki upominek. Gdy już Mikołaj dotarł na Pl .Bartosza Głowackiego 
radości i uśmiechów nie było końca . Każdy mógł również zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. 
Kolorowe Śnieżynki rozdawały jabłka, można było poczęstować się watą cukrową lub gorącą 
herbatą.

Bańki które otrzymał Mikołaj od dzieci trafiły na kiermasz, gdzie każdy mógł zakupić bań-
kę za 3 zł, a zebrane pieniążki zostały przeznaczone na Tarnobrzeski Fundusz Stypendialny 
LEONARDO. Kiermasz cieszył się bardzo dużym powodzeniem, a każdy kupujący mógł sam 
wybrać sobie bańkę która najbardziej się mu podobała. 

Tuż przed godziną 13 Św. Mikołaj pożegnał się z najmłodszymi i wzbił się balonem do nieba. 
EB

W tym roku 6 grudnia  już po raz jedenasty została zorganizowana Pa-
rada Mikołajów. Impreza jak co roku była podzielona na dwa etapy. 

Pierwszy to start kolumny pojazdów różnych ze św. Mikołajami, które 
przejechały przez tarnobrzeskie osiedla, by ok. 12.30 dotrzeć na Pl. B. Gło-
wackiego Tarnobrzegu.

Foto: Kamila Kędziora
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH

Jakub Wygnański: Propozycje przedsta-
wione przez rząd oceniać można różnie. 
Niektóre są ciekawe i obiecujące, inne,  
w moim przekonaniu, groźne. Niezależ-
nie od tego każdy musi zdecydować sa-
modzielnie, gdzie jest granica współpracy  
z rządem, który w opinii wielu poważnych 
instytucji i osób, narusza reguły państwa 
prawa.

Ja także byłem na spotkaniu w Kancela-
rii Premiera, gdzie usłyszałem o planach 
rządu dotyczących społeczeństwa obywa-
telskiego. Rzecz jasna, moja wiedza na te-
mat szczegółów jest niewielka. Widziałem 
te same slajdy, co wszyscy obecni. Pewnych 
rzeczy muszę się domyślać, a to zawsze jest 
ryzykowne. Nie bardzo jednak mam inne 
wyjście. Mam też nadzieję, że nie wszyst-
kie szczegóły są już przesądzone. To jedna  
z motywacji do napisania tego tekstu.

Czy rząd powinien programować społe-
czeństwo obywatelskie?

Ogólna rama zaprezentowanego przed-
sięwzięcia to Narodowy Program Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moja 
pierwsza wątpliwość ma charakter gene-
ralny – nie wiem, czy taki Program jest 
nam w ogóle potrzebny i czy szczęśliwa 
jest nazwa tego przedsięwzięcia. Po pierw-
sze, przymiotnik „narodowy”. Uważam, że 
dopóki nie dojdzie do elementarnej zgody 
społecznej, należałoby apelować do polity-
ków, żeby nie używali terminu „narodowy” 
– właśnie ze względu na szacunek do tego 
pojęcia. Dla wielu z nas jest to słowo waż-
ne, a nawet święte – sam do nich należę –  
i bardzo nie chcę, żeby robić z niego kij na 
przeciwników. Instrumentalizacja pojęcia 
„naród” jest w moim przekonaniu niedo-
puszczalna.

Jest jednak kwestia jeszcze bardziej za-
sadnicza. Owszem, państwo może wspie-
rać działania organizacji różnymi instru-
mentami – tworzyć ramowe warunki, 
sprzyjać, nie przeszkadzać… Nie jest to 
jednak to samo, co programować rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. To w Pol-
sce nigdy jeszcze nie wyszło. Zużyliśmy 
na tego rodzaju próby mnóstwo energii  
z bardzo ograniczonym skutkiem. Między 
innymi z powodu frustracji wywołanej całą 
serią niepowodzeń dotyczących tworzenia 
różnego rodzaju rządowych strategii, kilka 
lat temu rozpoczęła się wewnątrz samego 
sektora praca nad tak zwaną Strategiczną 
Mapą Drogową Trzeciego Sektora. Jej in-
tencją jest dokładnie to, żeby sektor poza-
rządowy o swojej przyszłości decydował 
możliwie samodzielnie – licząc na – tam, 
gdzie to potrzebne – wsparcie administra-
cji (to jest właśnie istota zasady pomocni-
czości). Mapa powstała jako wynik prac 
prowadzonych we wszystkich wojewódz-
twach. Uczestniczyło w nich – w charakte-
rze współtwórców – kilkaset osób. Zarów-
no jej tworzenie, jak i wdrożenie (obecnie 
działa około 30 partnerstw tematycznych), 
było i jest procesem całkowicie otwartym  
i dostępnym dla każdej organizacji. Nie 
ma środowiska, które jest czy było z niego 
intencjonalnie wykluczone (chyba że na 
własne życzenie). Dobrze, że mamy taki do-
kument, bo pozwala on nam uczestniczyć  
w dyskusji z rządem w roli aktywnej, a na-
wet być gospodarzem wielu wątków dysku-
sji. Tak, to sektor pozarządowy powinien, 
tam, gdzie to potrzebne, włączać w swoje 
prace przedstawicieli rządu. Nie tylko być 
zapraszanym, ale owszem – zapraszać. 

Reforma FIO?
Wśród propozycji pojawia się też re-

forma FIO. Wiele lat temu byłem jednym  
z pomysłodawców powołania tego fun-

duszu, ale też krytykiem sposobów jego 
działania. Wreszcie – jako członek Komi-
tetu Monitorującego – starałem się i sta-
ram o jego reformę. Dyskusja na ten temat 
jest przedmiotem prac KM FIO i tam też 
powinna być kontynuowana. Jest co po-
prawiać, ale nie sądzę, żeby była to ope-
racja prosta. Wśród propozycji pojawia 
się idea powołania nowych instrumentów 
finansowych: Funduszu Grantów Instytu-
cjonalnych oraz Funduszu Inicjatyw Edu-
kacyjnych. Obydwie idee mogą być pod 
pewnymi warunkami bardzo pożyteczne.

Ciekawi jednak to, czy Rząd będzie w sta-
nie na ten cel wygospodarować nowe środ-
ki, czy też po prostu „wytnie je” z dotych-
czasowej – i tak skrajnie napiętej – kwoty 
FIO, likwidując niektóre z jego priorytetów. 
Jeśli tak się stanie, to byłby to kiepski inte-
res i świadectwo słabej pozycji, jaką agenda 
obywatelską ma w działaniach rządu. Jak 
na razie nie usłyszałem w tej sprawie jed-
noznacznej odpowiedzi.

W obronie reguł...
Warto zresztą w tym kontekście przy-

pomnieć, że w zakresie odpowiedzialności 
Pełnomocnika mają się znaleźć kwestie 
konsultacji i partycypacji. Bardzo się cie-
szę, że wreszcie będą one miały swojego go-
spodarza. Życzę mu jak najlepiej, bo wiem, 
jak wiele jest w tej sprawie do zrobienia. 
Obecnie kwestia konsultacji publicznych 
jest – niestety – w fazie gwałtownego regre-
su. Ustawy o fundamentalnym znaczeniu 
są notorycznie prezentowane jako projekty 
poselskie (m.in. właśnie w celu ominięcia 
procesu konsultacji publicznych). Procedo-
wane są ponadto w nieprawdopodobnym 
wręcz tempie z pominięciem wszystkich re-
guł. Jeśli Pełnomocnik ma dowieść autenty-
zmu swoich intencji i swojej pozycji, powi-
nien w tych sprawach interweniować. Póki 
co milczy. Dobrych okazji do zmiany tego 
stanu rzeczy będzie jednak jeszcze wiele. 
Najbliższa to choćby ustawa medialna. Jest 
oczywiste, że została przygotowana w Rzą-
dzie i wiadomo już, że zostanie zgłoszona 
jako projekt poselski. Czy Pełnomocnik ma 
dość siły, aby interweniować w przypadku 
tak oczywistego naruszenia reguł?

Czy w ogóle jest w stanie skutecznie upo-
minać się o przestrzeganie innych reguł 
ważnych dla środowiska pozarządowego? 
Dobrym przykładem jest sytuacja sprzed 
kilku tygodni, kiedy posłanka Pawłowicz 
określiła organizacje strażnicze mianem 
„psów”. Czy pełnomocnik lub jego patron, 
którym – jak rozumiem – jest wicepremier 
Piotr Gliński, mają możliwość i gotowość 
do stanięcia w ich obronie? Życzę im z całą 
osobistą sympatią, aby mieli i jedno, i dru-
gie.

Konstytucja – kotwica naszych wolności
Wątek osobisty. Doceniam i wierzę w do-

bre intencje i kompetencje Pełnomocnika 
i jego zespołu. To ludzie wywodzący się ze 
środowiska pozarządowego i znający jego 
potrzeby, rozumiejący zasady jego funkcjo-
nowania. W większości znam ich osobiście 
i nie mam żadnego powodu, żeby zarzucać 
im złe intencje. Z przekonaniem zakładam 
ich dobrą wolę i przywiązanie do spraw 
sektora. Jednocześnie jednak… współczu-
ję im i wielu innym osobom pracującym 
w administracji rządowej dwuznacznej sy-
tuacji, w której firmować muszą działania, 
które w moim najgłębszym przekonaniu (a 
nie wykluczam, że także ich samych) prze-
czą istotnym wartościom społeczeństwa 
obywatelskiego.

Ponurym paradoksem jest to, że właś-
nie takie destrukcyjne działania władzy 
mobilizują i testują jakość społeczeństwa 

„Nowe otwarcie”. Nadzieje, obawy i granice, 
których przekroczyć nie potrafię...

REKLAMA

obywatelskiego rozumianego (i słusznie!) 
znacznie szerzej niż tylko jako trzeci sek-
tor. Zakładam, że nie o takie mechanizmy 
wspierające społeczeństwo obywatelskie 
chodzi w działaniach Pełnomocnika. Na-
ruszeń owych zasad jest wiele – zniesienie 
apolityczności służby cywilnej, zawłasz-
czenie mediów, czystki w administracji, 
kolonizacja państwa swoimi ludźmi, zanie-
chanie procesów konsultacji publicznych, 
brutalność i mściwość w stosunku do po-
litycznych oponentów. Wreszcie – próba 
sparaliżowania funkcji Trybunału Konsty-
tucyjnego.

Z wszystkich tych spraw ta ostatnia może 
mieć najgroźniejsze konsekwencje. „Wyłą-
czenie” Trybunału w istocie oznacza zawie-
szenie stosowania norm konstytucyjnych. 
Zamykanie na to oczu jest niemądre i nie-
bezpieczne. Jeśli one znikną, zniknąć też 
może pewnego dnia kotwica tych wolności, 
na których ufundowane jest działanie orga-
nizacji – takich jak wolność stowarzyszeń, 
prawo zgromadzeń i wiele innych. Na to 
zgodzić się nie można.

Publikacja wyroku – dla mnie warunek 
minimum

Mnie osobiście coś jednak póki co 
wstrzymuje przed doradzaniem rządowi... 
I jest to chyba więcej niż kwestia smaku. 
Bardzo wierzę (chciałbym wierzyć), że ist-
nieje jeszcze jakaś „droga środka”, w której 
– przy założeniu dobrych intencji rządu 
– można starać się wspierać projektowane 
przedsięwzięcia i współpracować z rządem 
podobnie jak z wszystkimi poprzednimi. 
W moim przypadku taka postawa jest moż-

liwa, może 
pożądana, ale 
j e d n o c z e ś -
nie nie jest 
b e z w a r u n -
kowa. Mia-
łem okazję 
powiedzieć 
to zresztą 
p u b l i c z n i e 
na Konferen-
cji, więc tutaj pozostaje mi tylko objaśnić 
moje stanowisko. Mój warunek wstępny 
dla podjęcia współpracy jest mało orygi-
nalny, oczywisty i w moim przekonaniu 
nieszczególnie wygórowany. Chodzi – jak 
łatwo się domyślić – o publikację orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego. Wiem, że 
spełnienie tego warunku nie zależy raczej 
od Pełnomocnika, ani pewnie nawet od 
Wicepremiera Glińskiego, a oni wiedzą, że 
ja to wiem, więc sprawy nie można trak-
tować osobiście. Wydrukowanie orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego to jednak 
właśnie moja własna (a przecież każdy wy-
znacza ją sobie sam) „cienka, czerwona li-
nia”, której nie mogę i nie chcę przekraczać 
– szczerze mówiąc, głównie na wypadek, 
gdyby kiedyś dzieci zapytały mnie: „Tato,  
a gdzie wtedy byłeś?”. To nie jest zapisywa-
nie się do partyjnych obozów. To nie jest 
lewicowe ani prawicowe, progresywne czy 
konserwatywne. To jest akt niezgody na 
igranie z podstawowymi ustrojowymi re-
gułami państwa prawa. Nigdy nie należa-
łem do żadnej partii, nie kandydowałem na 
żadne urzędy i mam się za zadeklarowane-
go pro-państwowca. Jeśli tak, to nie mogą 
wymyślić powodów, które usprawiedliwia-
łyby zamykanie oczu na działania, które 
rujnują to, w co wierzę.

autor: Jakub Wygnański dla opinie.ngo.pl  
Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl 
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Laureaci konkursu plastycznego w 
ramach projektu TARNOBRZEG 

– miasto z artystyczną duszą

1.  Hubert Krajanowski – Szkoła Podstawo-
wa nr 4

2. Hania Baran – Szkoła Podstawowa nr 3
3. Antoni Kokosz – Szkoła Podstawowa nr 3
4. Kamila Warchoł – Gimnazjum nr 1
5. Kamila Dul – Gimnazjum nr 1
6. Wiktor Nawrocki – Gimn Katolickie
7.  Mikołaj Majka – Katolicka Szkoła Pod-

stawowa
8. Wiktoria Pruś – Szkoła Podstawowa nr 3
9.  Katarzyna Korczyńska – Szkoła Podsta-

wowa nr 3
10.  Paweł Szeloch – Katolicka Szkoła Pod-

stawowa

Projekt TARNOBRZEG – miasto 
z artystyczną duszą jest reali-
zowany przez Stowarzyszenie 
ESTEKA przy wsparciu środków 
finansowych Urzędu Miasta 
Tarnobrzega w ramach otwarte-
go konkursu ofert.

Miasto 
z artystyczną 
duszą

XI Paradę Mikołajów wsparli:

– Szkoła Podstawowa  nr 10
– Strażacy z OSP w Tarno-

brzegu
– Funkcjonariusze Policji
- Funkcjonariusze Straży Miej-

skiej
- PSB MRÓWKA
– FITNESKA
– MOSiR  Tarnobrzeg
– Piekarnia Monika
– Klub Jeździecki Kamyk
– Firma ROKTON
– Przedsiębiorstwo VISAT
– Studio PRO-MEDIA
– Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych Nr 1
– GS Koprzywnica
- Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
- Tarnobrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego
- Tarnobrzeskie Wodociągi
- Kopalnia Siarki MACHÓW S.A.
- Cross Box - Centrum Tre-

ningowe
Foto: Kamila Kędziora & Danuta Piątkowska
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wolontariusze z Turcji w Tarnobrzegu 
S towarzyszenie Esteka gości dwoje 

wolontariuszy z Turcji Gulhatun  
i Burak, którzy przez pół roku będą 
wspierać działania naszej organizacji.

Dzięki uzyskanej Akredytacji wyda-
nej przez Narodową Agencję Programu 
Erasmus +, działającą w ramach Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, możliwa jest 
realizacja projektu współpracy międzyna-
rodowej z innymi akredytowanymi orga-
nizacjami –  uczestnikami projektu „Głos 
Młodzieży Wolontariackiej”.  

Podczas projektu EVS (European Volun-
tary Service) wolontariusze wezmą aktyw-
ny udział w realizacji projektu „Głos Mło-
dzieży Wolontariackiej”  (www.youthvoice.
eu), który jest inicjatywą młodzieżowej or-
ganizacji pozarządowej Renaissance Insti-
tute ze stolicy Turcji - Ankary.

Wolontariusze będą mieli okazję zgłębić 
wiedzę dotyczącą programów młodzieżo-
wych oraz spotkać się z innymi młodymi 
ludźmi z całej Europy na platformie projek-
tu, na której podzielą się doświadczeniami 
i rozwiną pomysły na nowe projekty o wy-
miarze europejskim. Ponadto, opiszą dzia-
łalność organizacji goszczących i młodych 
wolontariuszy.

Działania, w których wezmą aktywny 
udział w organizacji goszczącej (Estece) to 
między innymi:

- pomoc w organizacji imprez i wizyt,
- wzmocnienie relacji między stowarzy-

szeniami poprzez udział w imprezach mło-
dzieżowych,

- rozwijanie własnych pomysłów na pro-
jekty,

- udział w akcjach wspierających finanso-
wanie organizacji goszczącej,

- udział w warsztatach, spotkaniach, se-
minariach,

- pomoc młodym ludziom mieszkającym 
w Tarnobrzegu.

- prezentacja i promocja działalności 
organizacji wysyłającej (Renaissance Insti-
tute) w miejscu realizacji projektu (Tarno-
brzeg),

- udostępnianie filmów i prezentacji 
związanych z organizacją prac i wydarzeń 
lokalnych organizacji na platformie online 
(youthvoice.eu) utworzonej zarówno dla 
organizacji wysyłających, jak i przyjmują-
cych,

- informowanie o programach i działa-
niach młodzieżowych organizacji partner-
skich poprzez tworzenie publikacji online,

- przygotowanie i publikacja treści na 
platformie Youth Voice,

- upowszechnianie działań za pośredni-
ctwem mediów społecznościowych i sieci 
e-mailingowych,

- aktualizacja bazy sieci komunikacji, 
- działania na rzecz propagowania warto-

ści Obywatelstwa Europejskiego.

Za nami już szkolenia i warsztaty na te-
mat uczenia się w oparciu o proces edu-
kacji poza-formalnej Youthpass, stawiania 
celów, wychodzenia ze strefy komfortu do 
strefy wyzwań, coachingu z końmi- trene-
rami metodą Horse Assisted Education. 
Ponadto, lekcje języka polskiego i wizyty  
w Muzeum Tarnobrzega czy centrum Na-
tura 2000 w Zamku Dzikowskim oraz wy-
cieczki rowerowe do Sandomierza i okolic.

Spotkanie „na dzień dobry” z wolonta-
riuszami/kami Esteki i przedstawicielami 
Wolontariatu Europejskiego z zagranicy 
pomogło nam wzajemnie się poznać i usta-
lić zakres  przyszłych wspólnych przedsię-
wzięć. Wkrótce nasze młode wolontariusz-
ki i wolontariusze dowiedzą się więcej na 
temat możliwości i zasad działania Wolon-
tariatu Europejskiego. Gdzie można wyje-
chać w ramach EVS? Jakie są wymagania 

wiekowe? Na jak długo? Czemu tylko raz 
w życiu? Wszystko to powiedzą im Gul-
hatun i Burak dzieląc się własną wiedzą  
i doświadczeniem. Planujemy też wizyty  
w szkołach i dla lokalnych grup młodzieży.

Obecnie goście z Turcji przygotowują się 
do wsparcia zajęć hipoterapii realizowa-
nych przez stowarzyszenie Esteka na rzecz 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 
Gulhatun i Burak uczestniczyli w teore-
tycznym szkoleniu hipoterapeutycznym, 
intensywnych zajęciach warsztatowych 
Horse Assisted Education z facylitatorką 
HAE, dzięki którym oswajają się z sytu-
acją współpracy z końmi w procesie te-
rapeutycznym jak również coachingowo 
pogłębiają wiedzę na temat samych siebie 
(własnych odczuć, myśli, reakcji i refleksji) 
w kontakcie z końmi. Przed nimi warsztaty 
hipoterapii z doświadczoną hipoterapeutką 
Ewą, zaplanowane przez nich samych polo-
wania reporterskie z aparatem „Tarnobrzeg 
okiem przybysza”, wsparcie różnorodnych 
działań Esteki, mnóstwo spotkań i inicja-
tyw młodzieżowych w lokalnej przestrzeni.

Działania projektu są finansowane z Pro-
gramu Erasmus+.

autorka: Kamila Ciba-Szwed 
(Mentorka wolontariuszy EVS)
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REKLAMA

Dokończenie z poprzedniego numeru

– Organizacja pozarządowa, która jest ope-
ratorem i przyznaje dotacje na realizację okre-
ślonego zadania publicznego zlceanego przez 
samorząd, sama już o taką dotację ubiegać 
się nie może. Ale nie przekreśla to oczywiście 
możliwości ubiegania się o dotację na realiza-
cję innych zadań publicznych, które zleca ten 
samorząd – wyjaśnia Schimanek.

Elżbieta Gontarz zastanawia się jednak, 
czy w następnym roku stowarzyszenie będzie 
się znowu starać o to, aby zostać operatorem 
środków publicznych.

– Bardzo dobrze nam się współpracuje z lo-
kalnymi organizacjami, które traktują nas tro-
chę jak lidera. Mamy zaufanie gminnych władz, 
które jednak zdecydowały się nam powierzyć 10 
tys. publicznych pieniędzy do rozdysponowania 
wśród organizacji. Właśnie trwają konsultacje 
przyszłorocznego programu współpracy, w któ-
rym regranting został utrzymany. Sytuacja jest 
właściwie idealna, ale nie wiem, czy w przyszłym 
roku będziemy znowu startować do konkursu na 
OPERATORA, ponieważ będąc operatorem mam 
zablokowaną drogę do aplikowania po gminne 
środki publiczne. To jest pewna przeszkoda, ale 
decyzję podejmiemy, gdy rozliczymy obecny kon-
kurs – mówi prezeska Stowarzyszenia „Kaganek”, 
które i tak jest w gminie postrzegane jako bogate, 
ponieważ prowadzi małą szkołę i otrzymuje 
subwencję oświatową, pozyskuje też pieniądze 
z innych, poza gminnymi, źródeł publicznych.

Półtora roku na przygotowanie
Inną barierą, utrudniającą powszechne 

wprowadzenie regrantingu w dystrybucji 
środków publicznych, na którą zwracali 
uwagę uczestnicy naszej debaty jest czas. A 
konkretnie rok budżetowy. I przepisy, zgodnie 
z którymi wszelkie działania finansowane 
Z PIENIĘDZY publicznych muszą zostać 
rozliczone do końca roku kalendarzowego. 
Łatwo policzyć, że przeprowadzenie w ciągu 
12 miesięcy konkursu na operatora, a potem 
kolejnego konkursu grantowego, powoduje, 
że organizacje, które ostatecznie otrzymują 

dofinansowanie, mają bardzo mało czasu na 
realizację swoich projektów, co nierzadko 
podważa w ogóle sens działań.

– Niestety, tego ograniczenia nie da się wyeli-
minować całkowicie, ale można trochę zyskać na 
czasie, np. przeprowadzając etap przygotowawczy 
w roku poprzednim – doradza Tomasz Schima-
nek. – Można także z operatorem podpisywać 
umowy wieloletnie, zgodnie z ustawą o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, do 5 lat.

Cała procedura związana z wdrożeniem 
regrantingu w samorządzie – według zaleceń 
opisanych w podręczniku – zajmuje mniej 
więcej półtora roku.

Obejmuje nie tylko wspomnianą diagnozę, 
opracowanie dokumentacji potrzebnej do 
przeprowadzenia konkursów, ale także prace 
nad programem współpracy.

– Zalecamy, aby regranting wpisać do progra-
mu współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi. Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie tego nie wymaga, ale jednak 
taki zabieg jest przydatny, chociażby dlatego, że 
zapisy programu współpracy muszą być skon-
sultowane z organizacjami pozarządowymi 
– mówi Schimanek i dodaje, że na początku 
wprowadzania regrantingu do samorządu 
więcej pracy jest po stronie urzędników.

Mniej papierologii w urzędzie
Ale gdy już przejdzie się przez wszystkie nie-

zbędne procedury i opracuje DOKUMENTY, 
korzyści dla urzędu są ogromne: zmniejszenie 
obciążeń organizacyjnych i ludzkich związanych 
z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, 
monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania 
przyznanych dotacji, skuteczniejsze dotarcie z 
ofertą konkursów do różnych organizacji i śro-
dowisk, lepsza jakość ofert składanych w konkur-
sach, pomnożenie środków przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych dzięki potencjalne-
mu wkładowi ze strony operatora i grantobiorców, 
budowanie dobrego wizerunku. Regranting także 
stymuluje aktywność mieszkańców i ich zainte-
resowania sprawami publicznymi.

– Jeżeli spojrzymy na liczbę rejestrowanych 
i aktywnych organizacji, to widać zwiększoną 

aktywność osób, którym się chce chcieć. Działać, 
coś społecznie robić – mówi Krzysztof Margol 
z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, jeden z 
partnerów ARFP w tym projekcie. – Nie zawsze 
te działania są na tyle duże i na tyle szeroko 
zakrojone, aby budować dla nich struktury. Ide-
alny w takich sytuacjach jest regranting, gdzie 
jeden operator, który jest silną, doświadczoną 
organizacją, może kierować strumień wsparcia 
dla małych inicjatyw, dla których budowanie 
formalno-prawnych struktur byłoby ekono-
micznie i prawnie nieopłacalne.

– Efektywność, ekonomiczna i społeczna, to 
także jedna z zalet regrantingu – przekonują 
twórcy modelu i podręcznika. Zwracają jed-
nak uwagę, że samorządowcy nie powinni 
opłacalności tego rozwiązania zakładać z góry, 
ale stale się temu przyglądać, ponieważ nie 
jest to oczywiste.

– W podręczniku dajemy odpowiednie narzę-
dzia, wskaźniki i zalecamy, aby z nich korzystać, 
ponieważ samorządy nie mają zbyt wielu do-
świadczeń z badaniem efektywności wydatkowa-
nia swoich pieniędzy – mówi Tomasz Schimanek.

Łatwiej o pieniądze
Na regrantingu korzystają także organiza-

cje, otrzymujące pieniądze rozdzielane w ten 
sposób: warunki konkursów są lepiej dosto-
sowanie do specyfiki działania lokalnych or-
ganizacji. Organizacje mogą liczyć na większe 
wsparcie przy składaniu ofert i rozliczaniu 
przyznanych dotacji oraz przy realizacji do-
finansowanych projektów. No i nierzadko 
na dotacje przeznaczana jest większa pula 
środków, ponieważ operatorzy pozyskują 
dodatkowe pieniądze.

Istotnym argumentem za wprowadzeniem 
regnatingu jest idąca za tym możliwość uprosz-
czenia procedur ubiegania się o dotacje i ich wy-
korzystania, a zatem łatwiejszy dostęp do dotacji.

– To było bardzo ciekawe doświadczenie – 
przyznaje Tomasz Andrukiewicz. – Kiedy 
zobaczyłem formularz wniosku i w jak prosty 
sposób jest skonstruowany, od razu poprosi-
łem mojego pełnomocnika ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, żeby zmienić 

zarządzenie i wprowadzić taki formularz w 
samorządzie. I otrzymałem informację, że nie 
możemy tego zrobić, ponieważ musimy się opie-
rać na wzorze, który pochodzi z rozporządzenia 
ministerialnego i nie ma możliwości odstępstw.

O tym, że aplikowanie i rozliczanie się Z 
PIENIĘDZY publicznych może być 

znacznie łatwiejsze przekonywali się także 
działacze społeczni sceptycznie nastawieni do 
zmian w swoich samorządach.

– W jednej z gmin, podczas spotkania z 
przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych, na którym tłumaczyliśmy na czym to 
wszystko polega i co się zmieni, jeden pan był 
bardzo poruszony i pytał po co to wszystko, po 
co zmienić coś do czego wszyscy są przyzwy-
czajeni i dobrze działa – wspomina Dorota 
Stronkowska. – Nie ukrywam, że miałam 
nie małą satysfakcję, gdy ten sam pan, już po 
zrealizowaniu i rozliczeniu swego projektu, 
przyszedł i powiedział, że sam nie przypuszczał, 
że to może być tak proste.

Model posłuży do zmian w prawie
Chociaż model regrantingu był testowany 

na poziomie gmin i powiatów, jego twórcy 
przekonują, że może być stosowany w każdej 
instytucji, nawet szczebla rządowego.

– Stworzyliśmy model uniwersalny – mówi 
Tomasz Schimanek i podkreśla, że opiera 
się on na obowiązującym w Polsce prawie. – 
Mamy nawet pozytywną opinię z olsztyńskiej 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zresztą doświadczenia zebrane w czasie 
testowania regrantingu zostały przez ARFP 
sformułowane w opinie, które z kolei znalazły 
się w propozycjach do zmiany w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, nad którymi obecnie pracują posło-
wie ze stałej sejmowej podkomisji do spraw 
współpracy z organizacji pozarządowymi.
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Regranting 
nie tylko dla odważnych
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH

PARADOX JUNIOR oraz PARADOX I - nagrodzone
Formacje taneczne PARADOX JU-

NIOR oraz PARADOX I działające 
przy Sandomierskim Centrum Kultury 
zdobyły nagrody podczas XI Ogólno-
polskiego Turnieju Formacji Tanecznych  
w Suchedniowie.

Turniej odbył się w sobotę 16 kwiet-
nia br. w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej  
w Suchedniowie. Tego dnia hala wypełnia 
się barwnymi formacjami prezentujący-
mi widowiskowe i niepowtarzalne układy 
choreograficzne, co w połączeniu z nagłoś-
nieniem, oświetleniem i przede wszystkim 
wspaniałą atmosferą stanowiło gwarancję 
znakomitej zabawy oraz niezapomnianych 

wrażeń dla wszystkich przybyłych miesz-
kańców miasta Suchedniów oraz gości.

Swoje umiejętności taneczne zaprezento-
wali tancerki i tancerze z całej Polski, m.in. 
z: Kielc, Krosna, Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Piotrkowa Trybunalskiego, Rzeszowa, 
Sandomierza, Staszowa, Warszawy czy Us-
trzyk Dolnych.

Turniej organizowany przez suchedniow-
ską „Kuźnicę” cieszy się dużym uznaniem 
wśród adeptów sztuki tańca nowoczesnego. 
Tegoroczna jedenasta edycja imprezy zgro-
madziła 989 tancerek i tancerzy z 27 forma-
cji tanecznych i 56 grup wchodzących w ich 
skład. Na parkiecie zaprezentowano łącznie 
61 układów choreograficznych w 5 różnych 
kategoriach tanecznych.

Obecnie na terenie miasta trwaja pra-
ce związane z zabezpieczeniem kaszta-
nowców przed szkodnikiem – owadem 
gatunku szrotówek kasztanowcowiaczek 
(Cameraria ohridella). Jego larwy żerują 
w blaszkach liści kasztanowców, wyjadają 
miękisz liściowy, powodując brunatne pla-
my i zmniejszanie powierzchni asymilacy-
nej drzewa. 

Pnie 145 drzew na terenie całego miasta 
owijane są folią ogrodniczą z domieszką 
substancji lepowej oraz substancją fero-
monowową, która przywabia samce i ma 
na celu schwytanie jak największej ich ilo-
ści. Folie zdjęte zostaną pod koniec maja, 

by przeciwdziałać schwytaniu innych 
owadów, które będą przemieszczać się po 
pniach drzew w kierunku koron.

Ponadto w okresie jesiennym przewi-
dziane jest wygrabianie opadłych z drzew 
liści i ich utylizacja. Zniszczone zostaną  
w ten sposób zimujące w liściach poczwar-
ki owada.  

Analogiczne prace wykonywane były 
na terenie samego Parku Dzikowskiego  
w latach 2012 i 2013, przynosząc wymierne 
rezultaty w postaci zmniejszenia populacji 
szrotówka i wydłużenia sezonu wegetacyj-
nego kasztanowców.

Cameraria ohridella 

REKLAMA

Prezydent miasta przyznał nagrody dla 
sportowców trenujących w tarnobrzeskich 
klubach, a którzy reprezentować będą Pol-
skę na najbliższej olimpiadzie w Rio de 
Janeiro (Brazylia). Przyznane nagrody pie-
niężne przeznaczone są dla zawodniczek  
i zawodników, którzy rywalizować będą za-
równo w konkurencjach olimpijskich, jak  
i paraolimpijskich.

Nagrodę w wysokości 5 tys. zł, jako 
pierwsi, bo wywalczyli już swoje awanse, 
otrzymają Doświadczone już w startach 
na imprezie o takiej randze Karolina Pęk 
oraz Li Qian. Pierwsza reprezentuje tenis 
stołowy i Integracyjny Klub Sportowy (brą-
zowa medalistka w drużynie podczas IO  
w Londynie w 2012 r.). Druga zawodnicz-
ka, to dwukrotna uczestniczka IO w Pe-
kinie i Londynie. Na co dzień znakomita 
tenisistka tarnobrzeskiego Klubu Tenisa 
Stołowego. Nagroda przysługuje także de-
biutującym na igrzyskach Maciejowi Na-
lepce i Krzysztofowi Żyłce, tenisistom sto-
łowym Integracyjnego Klubu Sportowego.

– Nagrodzonym będzie także nasz zna-

komity pływak Jacek Czech, reprezentujący 
tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sprawnych 
Inaczej i Przyjaciół „Integracja”. Był już 
uczestnikiem paraolimpiady w Londynie 
gdzie zajął dwukrotnie 4 miejsce na dy-
stansach 50 i 100 m stylem dowolnym oraz  
5 na 50 m stylem grzbietowym. Obecnie  
w swym sportowym dossier znajduje się re-
kord świata na 100 m stylem grzbietowym 
oraz 50 m stylem dowolnym.

Szansę na wzbogacenie konta na przy-
gotowanie do igrzysk posiada o miejską 
nagrodę ma jeszcze Natalia Partyka. W jej 
przypadku rysuje się ogromna szansa, na 
występ zarówno na paraolimpiadzie jak  
i olimpiadzie. Wspomnieć przy tym nale-
ży, ze jest ona trzykrotną mistrzynią para-
olimpijską z Aten, Pekinu i Londynu. Dwu-
krotnie uczestniczyła także w olimpiadzie  
w Pekinie i Londynie. Obecnie reprezentuje 
tarnobrzeski Klubu Tenisa Stołowego.

Wszystkim zawodnikom życzymy suk-
cesów na arenie sportowej i niezapomnia-
nych wrażeń. Trzymamy kciuki.

Robert Chrząstek/PSK

Tarnobrzescy olimpijczycy 
z nagrodami

Tym bardziej miło nam poinformować 
o zajęciu miejsc na podium przez obie for-
macje taneczne PARADOX:

III miejsce – PARADOX JUNIOR w cho-
reografii „Zimowy Powiew”, kategoria Inne 
Formy Tańca do 10 lat.

II miejsce – PARDOX I w choreografii 
„Matrony i klony”, kategoria Inne Formy 
Tańca 14- powyżej 16 lat.

Formacje Taneczne PARADOX działa-
ją przy Sandomierskim Centrum Kultury 
od lutego 2007 roku. Obecnie liczy ponad 
100 dzieci w różnym przedziale wiekowym. 
Kierownikiem i choreografem jest Monika 
Magda. Zespoły rozwijają się na różnych 
poziomach tanecznych w zależności od 
wieku i umiejętności młodych tancerzy. 

Na co dzień poznają i udoskonalają tajniki 
technik: klasycznej, jazz, modern jazz, tań-
ca współczesnego. 

Formacje taneczne PARADOX bardzo 
często występują uświetniając różnorodne 
imprezy organizowane przez Sandomier-
skie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski 
w Sandomierzu.

Serdecznie gratulujemy wygranej oraz 
życzymy dalszych sukcesów!!!

Foto: Monika Magda i rodzice tancerek 
PARADOX

Gmina Suchedniów: www.suchedniow.pl
Galeria Suchedniowskiego Ośrodka 

Kultury „KUZNICA”: picasaweb.google.
com/115595980870272052326

cd ze str. 1
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Taką decyzję, po rekomendacji Zespołu Prawnego, podjęła 
Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) na swym 
posiedzeniu, 16 grudnia 2014 r. Jest to wynik analizy opinii 
zgłaszanych przez organizacje podczas zakończonych w poło-
wie listopada konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty 
i umowy zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania.

Ngo.pl pisało o samych konsultacjach (już drugich tego 
projektu), jak i o samym projekcie rozporządzenia. Krytyczne 
uwagi Ewy Kolankiewicz i Izabeli Dembickiej-Starskiej nie 
były odosobnione. A głównie dotyczyły próby połączenia 
wszystkich możliwych wariantów umowy i rozliczenia w 
jednym formularzu.

Potrzeba kilku wzorów
– Im bardziej staraliśmy się uwzględniać uwagi, które spłynęły 

w czasie konsultacji, tym bardziej liczba wariantów rosła – 
tłumaczy Michał Guć, członek RDPP. Potrzebne były bowiem 
formularze dla oferty składanej przez jedną organizację i przez 
kilka podmiotów, dla rozliczania przez rezultaty i „po staremu”, 
a dodatkowo pomyślano także o formularzach uproszczonych 
dla małych zadań. – Gdyby składanie oferty odbywało się po-
przez internetowy generator wniosków, być może nie byłoby to 
tak uciążliwe, wystarczyło by bowiem „odklikać” odpowiednie 
okienka. Ale pomieszczenie tego w formularzu papierowym, 
powodowało, że stawał się on nieczytelny. Konieczne jest stwo-
rzenie kilku wzorów oferty, umowy i sprawozdania.

A to, okazuje się, nie jest takie proste.
– Minister ds. zabezpieczenia społecznego ma ustawową 

delegację do wydania rozporządzenia z jednym wzorem tych 
dokumentów – wyjaśnia Michał Guć. – Dlatego chcemy w 
tej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, nad którą toczą się jeszcze prace w Sejmie, 
zaproponować taką zmianę w przepisach, aby minister miał 

możliwość wydać rozporządzenie z większą liczbą wzorów 
oferty, umowy i sprawozdania. To dopiero otwiera możliwość 
wariantowego podejścia do całego zadania.

To da możliwość swobodnej, dalszej pracy nad zmianą 
logiki rozliczania z realizacji projektów. Ponieważ prace te 
nie zostaną porzucone całkowicie.

Prace będą się toczyć
– Chcemy rozdzielić prace i uwolnić się od konieczności 

tworzenia jednego arcyskomplikowanego formularza – mówi 
Kuba Wygnański, członek RDPP.

W praktyce oznacza to, że dalsze działania zmierzające do 
ograniczenia papierologii związanej z realizacją i rozliczaniem 
zadań publicznych będą się toczyć dwoma torami.

– Nie chcemy zmarnować pracy włożonej w tę ideę, ani 
olbrzymiego zaangażowania i wielu celnych uwag organizacji, 
jakie pojawiły się w trakcie prac nad projektem – ciągnie 
Wygnański. – Musimy jednak prace podzielić na części. Z 
jednej strony, chcemy ulepszyć ramowe wzory ofert, sprawoz-
dań i umów w tej postaci, w jakiej funkcjonują obecnie, w 
szczególności starając się je uprościć w przypadku mniejszych 
kwot. Z drugiej strony, chcemy jednak wrócić do oryginalnego 
pomysłu, który spowodował, że w ogóle te prace się rozpoczę-
ły. Być może musimy szukać jakiegoś innego sformułowania 
niż „rozliczanie przez rezultaty”, bo – jak się okazuje – ono 
samo w sobie rodzi opór, sugerując pośrednio, że w „starym” 
trybie rezultaty nie były istotne. Szukamy, zatem nowego 
sformułowania, ale co do zasady idea jest niezmienna. I w 
pewnym sensie chyba nieodwracalna, jeśli brać pod uwagę 
współczesne trendy w zarządzaniu publicznym, a także 
wyraźną tendencję w środowisku samych organizacji, aby 
serio zacząć rozmawiać o jakości działań i kompetencjach 
organizacji, wykraczających poza wypełnianie formalności. 
To jest bardzo trudny proces i trzeba do niego podchodzić 
cierpliwie i refleksyjnie. Łatwo sobie wyobrazić, co może wy-
niknąć ze zbyt ordynarnego i biurokratycznego narzucania, 
a nie uzgadniania rezultatów.

Zasadnicze założenia całego przedsięwzięcia zostały sfor-
mułowane ponad dwa lata temu. Wiele spośród nich zostało 

jednak zgubionych lub zdeformowanych w trakcie dalszych 
prac.

Przenieść ciężar na rezultaty
– Doszliśmy do sytuacji, w której z pierwotnego entuzjazmu 

i czytelnej chyba dla wszystkich potrzeby większej koncentracji 
na osiąganiu rezultatów, zamiast mnożenia papierów pozostało 
bardzo niewiele, a debatę zdominowały obawy, że ten rodzaj 
zmian pogorszy jeszcze sytuację – dodaje Kuba Wygnański.

– A chodzi cały czas o to samo – wyjaśnia Michał Guć, jeden 
z inicjatorów rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem innej 
logiki rozliczania z realizacji projektów. – Tkwimy w trybie, 
który przy przyznawaniu dotacji i ich rozliczaniu zakłada, że 
środki publiczne są wydawane celowo i przynoszą zmiany, ale 
główny wysiłek przy rozliczaniu sprowadza się do sprawdzania 
rzeczy, które tej zmiany nie pokazują. Chodzi o to, aby ciężar 
przenieść na pokazanie tych rezultatów.

Samorządy i organizacje zadecydują wspólnie
Nadal aktualne pozostają założenia: dokumentacja finan-

sowa jest (i pozostanie ważna), a po wprowadzeniu nowej 
metody, możliwe będzie także korzystanie ze starego, obo-
wiązującego obecnie, sposobu rozliczania.

– Różne sytuacje będą „obsługiwane” przez odrębny zestaw 
ramowych wzorów. Istotą proponowanej zmiany jest to, że 
powstanie wyraźnie odrębna ścieżka, zapewne „węższa” i opcjo-
nalna, dla tych organizacji i samorządów, które zgodnie zechcą 
nią podążać. Wspólnie będą mogły zadecydować, jaki wariant 
umowy preferują – uzupełnia Wygnański.

– „Stary” sposób rozliczania będą mogły stosować te orga-
nizacje i samorządy, które jeszcze nie dojrzały do zmiany, a 
także będzie można z niego korzystać w tych typów projektów, 
w których wyłapanie twardych efektów może rzeczywiście być 
trudne – zapewnia Michał Guć.

Prace nad przygotowaniem nowych wzorów oferty, umowy 
i sprawozdania oraz nad koniecznymi zmianami w ustawie o 
działalności pożytku publicznego powinny zakończyć się do 
czerwca 2015 roku, gdyż wtedy upływa kadencja obecnej RDPP.

Informacja własna portalu ngo.pl
autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels

Rozliczenie za rezultaty. 
Jeszcze poczekamy
Nie będzie rozporządzenia, które miało wpro-

wadzić rozliczenie przez rezultaty. Przynaj-
mniej – jeszcze nie teraz. 

Dzięki tej możliwości powstał projekt pod 
hasłem „Z boiska na ławkę trenerską”, który 
zakładał pracę grupy inicjatywnej i ich kolegów 
na rzecz uczniów szkół podstawowych. Zadanie 
obejmowało organizowanie zajęć  pozalekcyj-
nych w formie zajęć grę w piłkę nożną. W celu 
jego realizacji podjęto współpracę z trenerem 
piłkarskim. Jego zadaniem było udział w zaję-
ciach warsztatowych i „podzielenie” się swoim 
umiejętnościami i wiedzą. Praca z trenerem 
zaowocowała tym, że grupa inicjatywna zbudo-
wała drużynę piłkarską z chłopców klas IV i V 
szkoły podstawowej oraz został przygotowany I 
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Pomysłodaw-
cy projektu marzą aby w przyszłości utworzyć 
powiatową ligę piłkarską dzieci i młodzieży.

Praca z trenerem wzbogacona była o pracę 
pedagogiczną. Grupa Inicjatywna i koledzy 
zaproszeni do projektu odbywali spotkania 
podczas, których uczyli się jak planować tre-
ning piłkarski, jak należy przygotować się 
do budowania drużyny. Na „żywo” mogli 
podglądać pracę trenera, by w przyszłości 
móc samemu tworzyć własne drużyny. Za-
jęcia pedagogiczne wzbogaciły uczestników 
projektu o wiedze z zakresu komunikacji, roz-
wiązywania sytuacji problemowych, jak rów-
nież jaka ciąży odpowiedzialność na osobach, 
które podejmują się pracy z dziećmi ze szkół 
podstawowych. Uczestnicy projektu uczyli 
się również, jak należy prowadzić rozmowy 
których celem jest organizacja przedsięwzięcia 
jakim jest przygotowanie turnieju piłkarskie-
go, posiedli wiedze niezbędną do organizacji 
przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych.

Z perspektywy czasu posiedli jeszcze jedną 
umiejętność, a mianowicie jak radzić sobie z po-

wstałymi trudnościami, bo niestety wstępne za-
łożenia projektu napotkały na trudności, których 
efektem było wycofania się części uczestników z 
realizacji projektu. Ponieważ zostało wykonane 
już część prac podjęta została decyzja o mo-
dyfikacji projektu i kapituła Fundacji podjęła 
decyzję o zatwierdzeniu tych zmian. Dzięki tej 
decyzji grupa inicjatywna współuczestniczyła w 
organizacji wyjazdu warsztatowego dla grupy 20 
chłopców w okresie wakacyjnym. Warsztaty pił-
karskie zostały zorganizowane w miejscowości 

Czarniecka Góra. Podczas wyjazdu pod okiem 
profesjonalisty – Trenera piłkarskiego grupa 
inicjatywna podjęła się próby prowadzenia 
treningu piłkarskiego, jak również organizacji 

czasu wolnego uczestnikom. Wakacyjny wyjazd 
pozwolił grupie inicjatywnej doświadczyć na 
czym polega praca opiekuńczo-wychowawcza, 
mierzyli się oni z codziennymi problemami 
młodszych kolegów, musieli rozstrzygać ich 
spory jak również organizować im czas wolny 
nie mając dla siebie czasu wolnego.

Warsztaty w ocenie uczestników były dobrze 
spożytkowanym czasem. Pozwoliły one uczestni-
kom udoskonalić swoje umiejętności piłkarskie. 
Każde zajęcia były podsumowywane podczas 

wieczornych rozmów z trenerem, gdzie omawia-
no popełniane błędy, a także planować następne 
zajęcia. Po powrocie z warsztatów nastąpił okres 
przygotowania do I Powiatowego Turnieju Pił-

karskiego, który odbył się w dniu 20 września 
2014 r na boisku w Baranowie Sandomierskim. 
Został przygotowany regulamin i zaproszenie, 
które zostało rozesłane do 70 szkół na terenie 
powiatu Tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. 
Praca Grupy inicjatywnej znalazła uznanie w 
oczach Starosty powiatu tarnobrzeskiego Pana 
Krzysztofa Pitry   Burmistrza Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski Pana Jacka Hynowskie-
go, którzy wsparli organizacyjnie turniej.

20 września, niestety, pogoda nie rozpiesz-
czała uczestników, ale turniej został prze-
prowadzony. Duch sportowej rywalizacji 
uczestników podgrzewał atmosferę. Dzięki 
wsparciu władz powiatu i gminy można było 
zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo jak 
również drobny poczęstunek. Przygotowa-
ne nagrody i puchary w całości finansowane 
przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, dla 
uczestników Turnieju były czymś bezcennym. 
Radość zwycięzców, jak również tych którym 
nie udało się odnieść pełnego sukcesu, była 
duża, każdy przybyła drużyna otrzymała Dy-
plomy jak również nagrody rzeczowe.

Przybyłe na Turniej władze gminne i powia-
towe, zdeklarowały uczestnictwo w tego typu 
inicjatywach, zapewnili grupę inicjatywną, że 
wspierać będą przeszłe Turnieje powiatowe, 
mobilizujący ich do ponownego zaangażowa-
nia się w inicjatywy Młodzieżowe.

Grupa inicjatywna, podsumowując reali-
zację projektu jest przekonana, że pomimo 
trudności które napotyka się na własnej dro-
dze warto dążyć do celu. Nie wyklucza że w 
2015 zostanie przygotowany i rozegrany II 
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej.

Autor: D. Szwagierczak

Sportowy projektCzterech wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 
podjęło się działania i znaleźli tą możliwość w Fundacji Rozwoju Syste-

mu Edukacji, która w programie Młodzież w Działaniu zawarła inicjatywy 
Młodzieżowe.

Foto: Archiwum Dom Dziecka w Skopaniu
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

W maju w Muzeum Narodowym  
w Kielcach  

W iosną oddziały Muzeum Naro-
dowego w Kielcach zapraszają na 

dwie nowe wystawy – poświęconą Sien-
kiewiczowi „Czas mierzony szwajcarskim 
zegarem” oraz adaptacjom dzieł Żerom-
skiego „Żeromski w teatrze i kinie”, a tak-
że na recital Katarzyny Jamróz w ramach 
obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. 

Czas mierzony szwajcarskim zegarem
Wystawa Czas mierzony szwajcarskim 

zegarem poświęcona jest dwóm ostatnim 
latom życia Henryka Sienkiewicza, któ-
re spędził w Szwajcarii. Miasteczko Vevey 
pod Lozanną stało się ostatnią przystanią 
„wiecznego tułacza”, jak zwykł o sobie ma-
wiać.  

Ekspozycja ma również przypomnieć 
wiele wydarzeń społeczno-politycznych, 
niezwykle ważnych na drodze Polski do 
niepodległości. Wpisuje się w szereg wy-
darzeń przygotowanych przez Muzeum 
Narodowe w Kielcach z okazji ogłoszonego 
przez Parlament RP Roku Sienkiewiczow-
skiego w związku z przypadającymi w ko-
lejnych miesiącach rocznicami 170. uro-
dzin Noblisty oraz 100. jego śmierci.

Wystawa podzielona jest na kilka sek-
wencji. Pierwsza dotyczy okresu tuż po 
wybuchu I wojny światowej. Ukazuje at-
mosferę wówczas panującą w Królestwie 
Polskim oraz przyczyny, dla których pisarz 
zdecydował się na emigrację.

Druga część prezentuje działalność pi-
sarza w ramach Komitetu Veveyskiego. 
„Odezwa do narodów cywilizowanych” 
tłumaczona na wiele języków, bogata ko-
respondencja, która dowodzi ogromnego 
zaangażowania Sienkiewicza w sprawę po-
mocy dla Polski, oraz sprawozdania z pracy 
Komitetu to najciekawsze jej elementy.

Osobna część wystawy opowiada  
o współpracy Noblisty z współtwórcami 
Komitetu Veveyskiego – Ignacym Pade-
rewskim i Antonim Osuchowskim, a tak-
że z biskupem Adamem Stefanem Sapiehą 
oraz papieżem Benedyktem XV. Wyjątko-
wą jej pamiątką jest medal „Polonia deva-
stata”, wybity na początku 1915 r. na cześć 
Sienkiewicza, Paderewskiego i Sapiehy.

Wystawa będzie do 31 sierpnia 2016 
roku w Pałacyku Henryka SIenkiewicza w 
Oblęgorku, oddziale Muzeum Narodowego  
w Kielcach.

Żeromski w teatrze i kinie
Wystawa poświęcona jest ekranizacjom  

i adaptacjom prozy Żeromskiego oraz 
sztukom teatralnym powstałym w oparciu  
o dzieła pisarza. Jednak nie porównywa-
nie dzieł literackich z ich filmowymi, czy 
teatralnymi adaptacjami jest tu istotne; 
kluczową kwestią jest pokazanie związków 
literatury i filmu jako zjawisk fundamental-
nych dla rozwoju kina oraz ewolucji samej 
literatury. Zestawiając je ze sobą, mamy bo-

wiem możliwość zobaczenia „jak się wza-
jemnie oświetlają, jakie cechy w wyniku ta-
kiego podejścia ujawniają się najwyraźniej”.

Wystawa to pytanie –  czy możliwe jest 
oddanie przez film – język obrazów – 
naddanych, zmetaforyzowanych, niedo-
słownych, poetyckich znaczeń z tekstów 
literackich? Jeśli tak, to jakie są tego kon-
sekwencje?

Wystawa będzie eksponowana do 31 
sierpnia 2016 roku w Muzeum Lat Szkol-
nych Stefana Żeromskiego, oddziale Muze-
um Narodowego w Kielcach.

 Recital Katarzyny Jamróz na urodziny 
Sienkiewicza 

W ramach obchodów Roku Sienkiewi-
czowskiego i przypadających 5 maja 170. 
urodzin pisarza w Pałacyku Henryka Sien-
kiewicza w Oblęgorku odbędzie się recital 
Katarzyny Jamróz. Artystce akompaniował 

będzie Konrad Mastyło.
Katarzyna Jamróz jest absolwentką kra-

kowskiej PWST. Debiutowała w roku 1993 
na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wroc-
ławiu, gdzie zdobyła Grand Prix. Przez 
wiele lat była niekwestionowaną gwiazdą 
krakowskiego kabaretu Loch Camelot. 
Występowała też gościnnie w Piwnicy pod 
Baranami. Znana jest również telewidzom  
z licznych występów w programach roz-
rywkowych,  m.in. Mazurskiej Nocy Ka-
baretowej. Jest jedną z najwybitniejszych  
w Polsce wykonawczyń muzyki żydowskiej.

Konrad Mastyło jest kompozytorem, 
organista, pianistą Piwnicy pod Barana-
mi, współpracuje m.in. z Beatą Rybotycką, 
Ireną Santor, Zbigniewem Preisnerem, Zbi-
gniewem Wodeckim. Od wielu lat związa-
ny z teatrem STU jako pianista oraz aktor.

Wstęp wolny.

cd ze str. 1
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Wyścig do Św. Mikołaja
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI był organizatorem impre-

zy rekreacyjnej dla uczniów z sandomierskich szkół podstawowych 
pt. „Wyścig do św. Mikołaja”. 

Tegoroczna XI edycja turnieju odbyła się 
5 grudnia w Hali Widowiskowo - Sportowej 
przy ul. Patkowskiego 2a. 

Uczniowie wzięli udział w pięciu konku-
rencjach:

1. „ zimowa rozgrzewka”
2. „ Toczenie śnieżnej kuli”
3. „ Art” tworzenie łańcucha choinkowego
4. „ Rzuty śnieżkami”
5. „ Spadające płatki śniegu”
Zwycięzcami tegorocznego turnieju były 

REPREZENTACJE SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH NR 3 oraz 4, które uzyskały we 

wszystkich konkurencjach po 32 punkty. Na 
trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podsta-
wowa nr 2, której uczniowie zdobyli łącznie 
21 punktów. Miejsce czwarte zdobyła re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 1, która 
uzyskała 15 punktów.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
okolicznościowe upominki. Podczas turnieju 
panowała wspaniała sportowa atmosfera. Ki-
bice z poszczególnych szkół zagrzewali swych 
kolegów do walki o zwycięstwo. Uczestnicy 
oraz kibice otrzymali ponadto czapeczki św. 
Mikołaja oraz słodycze.

Nowy Rok w Sandomierzu
Zapraszamy na Powitanie Nowego Roku w Sandomierzu. Przewidziany jest, tradycyjny 

już, polonez z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, pokaz fajerwerków  oraz 
życzenia noworoczne. Całość okraszona będzie największymi tanecznymi hitami ostatnich lat. 
A zagrają dla Państwa: Dj Endru Vega - swoją karierę za konsoletą rozpoczął w 1996 roku w 
nieistniejącym już lubelskim klubie HELP. W latach 2000-2005 był rezydentem w zamojskim 
klubie Stara Elektrownia, gdzie gościły największe ówczesne gwiazdy sceny klubowej. Od 2002 
roku wraz z DJ Ralphem tworzy formacje VINYLSOMBREROZ, która organizowała cieszące 
się ogromną popularnością cykliczne imprezy Sexy Beats oraz Groove Me organizowane w 
klubie Megido. Cykl tych imprez charakteryzował się różnorodnością gatunkową od muzyki 
house poprzez techno, drum’n’bass do hip hopu włącznie. Gwiazdami tychże imprez była 
śmietanka klubowych dj-ów z Polski, takich jak Angelo Mike, Diana Drouge, Dj Matush, 
Dj Levy, Carla Roca oraz z zagranicy. Jego styl to głównie house z głębokim wokalem i pia-
ninem w tle. Od 2005 r. gościł w lubelskich klubach muzycznych m. in. Klub 68, Komitet, 
Disco Fever, Czekolada, Oranżada oraz  zamojska Stara Elektrownia i Klub Absens Carens, 
biłgorajski Cynamon. Obecnie na stałe rezyduje w klubach Klub 68, Komitet i chełmski Club 
Underground, oraz Dj Graffen - przygodę z konsoletą rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku w lubelskich klubach Coloseum i Help Disco. Od tego czasu podczas licz-
nych występów można było go spotkać w najlepszych klubach na terenie wschodniej Polski. 
Współpracował z Radiem dla Ciebie, brał udział w audycji „Wieczór i noc Dj-ów”, w której 
miksował na żywo.  Współpracował z DJ Hazelem, Joora, Insane i innymi.

Przez wiele lat był związany z „klubem „OK” w Białobrzegach, warszawskim „Underground”, 
zamojską „Elektrownią”. Jego sety to duża dawka energii, dobrej zabawy, idealnego wyczucia 
i nienagannej techniki.

Impreza rusza o godz. 21.00, nie może Was tam zabraknąć!

Posłowie, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, Departamentu Pożytku 
Publicznego, Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Biura Analiz Sejmowych 
rozmawiali m.in. o rozszerzeniu katalogu 
działań pożytku publicznego, publikowa-
niu informacji publicznej przez organi-
zacje pozarządowe, nałożeniu obowiązku 
przyjmowania programów współpracy z 
organizacjami pozarządowymi przez ad-
ministrację centralną oraz rozszerzeniu 
możliwości prowadzenia nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego (m.in. 
o uwzględnieniu w tym także sprzedaży 
przedmiotów darowizn).

Przedstawiciele Departamentu Pożytku 
Publicznego zgłosili także nową propozycję 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, aby 
organizacje zbierające 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych na tzw. subkonta 
z przeznaczeniem na pomoc osobom indy-
widualnym zobowiązane były do podpisy-
wania umów cywilnoprawnych z potencjal-

nymi odbiorcami zebranych środków. Ma 
to chronić te osoby przed nadużyciami ze 
strony organizacji pożytku publicznego (gdy 
np. nie przekazują one środków zebranych 
staraniem danej rodziny na potrzeby reha-
bilitacji czy leczenia dziecka). Propozycja 
ta jest wynikiem analizy Raportu NIK o 
wykorzystaniu 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych przez organizacje pożytku 
publicznego.

Kolejne spotkania podkomisji ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi za-

planowano na 13 i 15 stycznia 2015 r.
Efektem obecnych prac w podkomisji ma 

być przygotowanie formalnego już projektu 
nowelizacji ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, nad którym 
będą się toczyć dalsze prace w Komisji Po-
lityki Społecznej i Rodziny oraz na forum 
sejmowym.

autor(ka): Magda Dobranowska-Wit-
tels

Źródło: ngo.pl

W Sejmie trwają prace 
nad nowelizacją ustawy o pożytku 

Trzycyfrowe jubilatki
D o trzech najstarszych mieszkanek 

gminy Nowa Dęba (z Chmielowa 
i Nowej Dęby) z urodzinowymi życzenia-
mi udał się burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Nowej Dębie Bożena 
Szczepan.

W gminie Nowa Dęba mieszkają obecnie 
cztery osoby w wieku ponad 100 lat. Do dwóch 
z nich mieszkających w Chmielowie z okazji 
niedawnych urodzin udał się z wizytą bur-
mistrz Wiesław Ordon oraz kierownik USC 
Bożena Szczepan. Życzenia i kwiaty trafiły do 
rąk Pani Bronisławy Motyki, która skończyła  
w tym roku 104 lata oraz do Pani Anny Wal-
skiej, która ma już 102 lata. Z życzeniami de-
legacja udała się także do Pani Bronisławy Lis, 
która mieszka w Nowej Dębie i w kwietniu 
skończyła 103 lata.

Seniorki są otoczone opieką swoich rodzin, 
są radosne i pogodne oraz cieszą się dobrym 
zdrowiem jak na swój wiek. Bardzo ucieszyły 
się z wizyty oraz z faktu, że się o nich pamięta. 
Chętnie odpowiadały na pytania wspominając 
minione lata.

Życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu i pod 
życzliwą opieką najbliższych!
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• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH

Medale dla GARDY
Kickboxerzy Nowodębskiej GARDY 

zdobyli trzy medale na Mistrzostwach 
Polski w formule full-contact seniorów i ju-
niorów w Piotrkowie Trybunalskim, które 
rozegrane zostały od 15 do 17 kwietnia. Sre-

bro i dwa brązy przywieźli juniorzy, dla któ-
rych były to pierwsze walki full-contactowe 
na zawodach tej rangi.

W Mistrzostwach udział wzięło 203 zawod-
ników z 58 klubów z całej Polski, wśród nich 

skim z klubu Smok Toruń. Przegrywając walkę 
na punkty zdobył cenny srebrny medal. Poka-
zał przy tym że ma ogromne serce do walki.

Zdobyte doświadczenie i przywiezione me-
dale powinny jeszcze bardziej zmotywować 
juniorów Gardy do pracy nad techniką, tak 
abyśmy w przyszłości mogli mieć czołowych 
zawodników już w kategoriach seniorskich re-
prezentujących Nową Dębę .

   Jedyny senior, Andrzej ORTYLEWSKI 
wystawiony do Mistrzostw Polski full-contact 
przez Gardę nie będzie wspominał dobrze tego 
turnieju. Niestety już w pierwszej walce, trafił 
na późniejszego finalistę najliczniej obsadzonej 
kategorii do 71 kg – Mateusza PARATA z KS 
PROSNA Kalisz. Przegrał przed czasem. Or-
tyl wyjątkowo nie miał szczęścia w losowaniu 
pierwszego przeciwnika. Był to drugi jego wy-
stęp na MP full-contact.

    Drugi raz na Mistrzostwa Polski nie miał 
dane pojechać junior Radosław ISKRA, wice-
mistrz Polski z 2015 roku w kat, - 57 kg. Bardzo 
poważne złamanie ręki pozbawiło go szansy 
na powtórzenie dobrego wyniku z przed roku. 
Również kontuzja wyeliminowała Łukasza Ra-
chwała z możliwości reprezentowania Gardy na 
tych zawodach.

GARDA

medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Dwa 
ringi, na których toczyły się walki eliminacyjne  
i gala finałowa, przy hali pełnej kibiców, a wśród 
nich znakomity przed laty polski kickboxer, 
zawodowy Mistrz Świata – Marek „Punisher” 
Piotrowski. Udział w wydarzeniu wspieranym 
przez władze miasta Piotrkowa Trybunalskie-
go, wielu sponsorów, z bezpośrednią relacją  
w TV fighttime.pl, to jeden z punktów kulmi-
nacyjnych, do których przygotowywali się za-
wodnicy GARDY.

   Brąz wywalczył junior Patryk RÓG. W po-
jedynku półfinałowym kategorii do 81 kg uległ 
on na punkty po 3 rundowym pojedynku za-
wodnikowi z KS Kickboxing Kielce  -  Barto-
szowi DĄDELA.  

   Również brązowy medal zdobyła Anna Ju-
rek ulegając w walce Weronice Walczak z KS 
PROSNA Kalisz. Bardziej doświadczona za-
wodniczka pokonała Anię, która dobrze zapre-
zentowała się między linami.

   Do finału dotarł natomiast Jacek DUDA, 
który pokonał w półfinale po zaciętej i wyrów-
nanej walce w kat. + 81 kg, zawodnika Patryka 
Karolewskiego z Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół Inowrocław. W następnym pojedyn-
ku, już finałowym, Jacek skrzyżował rękawice  
z doświadczonym zawodnikiem, Mistrzem 
Polski w formule kick-light Kacprem Dąbrow-

Setne urodziny 
Juliana Żmihorskiego
27 marca 2016 r. Julian Żmihorski ob-

chodził swoje setne urodziny.
 
Z życzeniami do czcigodnego jubilata udał 

się burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wie-
sław Ordon wraz ze swoim zastępcą Leszkiem 
Mirowskim oraz kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Bożeną Szczepan. Kwiaty i życze-
nia złożyły także dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Tarnowskiej Woli razem z dyrektor Mag-
daleną Gerbą. Gratulacje i życzenia swojemu 
Honorowemu Przewodniczącemu złożył tak-
że zarząd nowodębskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Pan Julian ucieszył się bardzo z odwie-
dzin, ze wzruszeniem dziękował za pamięć  
i życzenia. Chętnie opowiadał o różnych wy-
darzeniach ze swojego życia, które zbiegały się  
w większości z historią początków Nowej Dęby. 
Pomimo swojego sędziwego wieku cieszy się 
dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Poproszo-
ny zaśpiewał nawet patriotyczną piosenkę. 

Julian Żmihorski urodził się w Suchej Be-
skidzkiej 27 marca 1916 roku. Miał siedmioro 
rodzeństwa - sześciu braci i jedną siostrę. Czte-
ry lata służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. 

Do Nowej Dęby trafił przed II wojną światową. 
Brał udział w Kampanii Wrześniowej. Od 1949 
roku mieszka w Nowej Dębie w bloku przy 
ulicy Jana Pawła II. Jest jednym z naocznych 
świadków powstania i rozwoju Zakładów Me-
talowych „Dezamet” w Nowej Dębie. Z ramie-
nia Zakładów Metalowych pełnił nadzór nad 
budową Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 
Woli, które to patronowały szkole, a Pan Julian 
sprawował nad szkołą bezpośrednią opiekę.

Przez długie lata po przejściu na emeryturę 
Pan Julian udzielał się w działalności społecz-
nej na rzecz nowodębskiego środowiska.

RL/MM
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Jeżeli masz ciekawy 
tekst, chcesz opisać 
wydarzenie, koncert, 
poruszyć ważny spo-

łeczny temat napisz do 
nas: nm@equela.eu
Najlepsze materiały 

zamieścimy na łamach 
NASZEGO MIASTA

BEATA WASIUTA - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Tarnobrzegu.

NOWA DĘBA

Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w niedzielę:

Apteka „4 Pory roku” 
ul. Kościuszki 1 
godz. 8:00 - 15:00
Apteka - ul. Rzeszowska 5 godz. 

9:00 - 12:00

SANDOMIERZ
01.12. - 07.12.2014 r. 
Farmacja Plus „ROKITEK” 
ul. Rokitek 41 A 
15/833 12 09 
08.12. 14.12.2014 r. 
Apteka Prywatna Sp. J. 
ul. Dobkiewicza 12 
15/832-86-48
15.12. - 21.12.2014 r. 
Apteka Prywatna 
ul. 11 Listopada 3 15/832-37-86
22.12. - 28.12.2014 r. 
- Apteka „ARNIKA” 
ul. Mickiewicza 51a/2 
15/832-27-37
29.12. - 04.01.2015 r. 
„Apteka w Centrum” 
ul. Słowackiego 18 
15/832-10-48

TARNOBRZEG
01.12. - 07.12.2014 r. 
„Apteka Dzikowska” 
ul. Konfederacji Dzikowskiej 16 
15/823 72 67
08.12. - 14.12.2014 r. 
Apteka „Na Zdrowie” 
ul. Kopernika 15 
15/823 40 83
15.12. - 21.12.2014 r. 
Apteka „NOVA” 
ul Mickiewicza 4 15/811 29 74
22.12. - 28.12.2014 r. 
Apteka „Pod Aniołem” 
ul. Mickiewicza 34 D 
15/823-02-02
29.12. - 04.01.2015 r. 
Apteka „Familijna” 
ul. Mickiewicza 34 E 
15/822-19-89

*   *  *
Dresiarz z bejsbolem wchodzi do pralni.
Czy jest chleb wiejski?
Przecież to jest pralnia
Drechu wziął i sponiewierał pracownika pralni.  Na-

stępnego dnia drech znowu wchodzi do pralni.
Bagietkę poproszę!
Chłopie zrozum  t.o.j.e.s.t.p.r.a.l.n.i.a.
Bagietkę proszę!
Spadaj!
Dresiarz znów pobił pracownika pralni.
Trzeciego dnia facet pracujący w pralni kupił 10 ga-

tunków chleba. Znów wchodzi dres.
Czy macie banany?
Przecież wczoraj i przedwczoraj chleb chciałeś?
Cóż … chleb teraz nawet w aptece kupić można …

*   *  *
Sędzia pyta oskarżonego:
Dlaczego oskarżony ukradł auto?
Bo nie chciałem spóźnić się do pracy.
A nie mógł oskarżony jechać autobusem?
Nie. Na autobus nie mam prawa jazdy.

*   *  *
W szkole nauczyciel widzi stojącego na korytarzu 

chłopca.
Chłopcze, dlaczego nie jesteś na lekcji?  I w dodatku 

palisz!  Jaka klasa?!
Chłopak wydmuchuje dym:
Burżuazja.

*   *  *
W pochmurny dzień kelner podaje gościowi kawę 

i mówi:
Wygląda na deszcz, prawda
Nic nie szkodzi – odpowiada gość – Przynajmniej 

pachnie jak kawa.
*   *  *

Taksówkarz jedzie bardzo szybko, ostro bierze zakręty, 
wyprzedza samochód za samochodem. Pasażer blednie:

Panie, niech pan uważa! Ja mam na utrzymaniu sze-
ścioro dzieci!

Taksówkarz się odwraca:
No i mi pan mówi, żebym uważał?

*   *  *
Do domu przychodzi ksiądz z kolędą.  Po modlitwie 

i po święceniu domu mówi do małej dziewczynki:
A umiesz się żegnać, moje dziecko?
Umiem.  Do widzenia.

*   *  *
Głowa rodziny, leżąc na łożu  śmierci,  mówi do syna:
Synu, zostawiam ci fortunę z trzema domami, 5 sa-

mochodów, 6 ciągników, 1 stodołę, 20 krów, 10 koni, 
10 owiec oraz 10 kóz.

Zaskoczony syn mówi:
Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko jest?
Na to staruszek:
Na Facebooku.

*   *  *
Cyrk.  Tygrysica do syna podczas pokazu tresury:
To treser. Te światła i brawa są denerwujące, ale nie 

niebezpieczne. Ludzi wokół się nie bój, są za kratami.
*   *  *

Powiedz tylko szczerze! Przez te 20 lat zdradziłaś 
mnie choć raz, nawet w myślach?

Jak szczerze, to w myślach ani razu …
*   *  *

Coś taka nerwowa?
Pojechaliśmy całą paczką na działkę i tam mój pies 

wpadł do szamba.
Utonął?
Nie, wylazł, ale to był dopiero początek.
A co dalej?
Otrząsnął się …
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Materiał pochodzi z portalu szarada.net.

MAREK INDYK - Dyrektor Oddzialu Agencji Rozwoju Przemyslu  
w Tarnobrzegu

* * *
   Mama pyta Jasia wracającego z kolonii:
–   Dlaczego przysłałeś  nam pustą pocztówkę?
–   Bo tam było  tak pięknie, że nie do opisania!.

* * *
   Pani kazała na lekcji ułożyć dzieciom zadanie  

o ananasie.  No  to dzieci się zgłaszają i mówią:
Ananasy rosną w ciepłych krajach;  Ananasy są bar-

dzo zdrowe...
   Jasiu się zgłasza :
–   Ojciec kupił wczoraj kilo kiełbasy...
   Pani:
–   Jasiu, ale to miało być o ananasie!
–  Dobrze proszę pani, niech mi pani nie przery-

wa, ja jeszcze nie skończyłem!  Ojciec kupił wczoraj 
kilo kiełbasy.  Sam wszystko zjadł, a na nas nawet nie 
spojrzał.

* * *
   Mam dwoje rodzeństwa.  Pewnego dnia rodzice 

zaczęli się zastanawiać nad kupnem nowego samo-
chodu.  Wszyscy byli za, poza mną.  Powiedziałam, 
że stary samochód jest jeszcze całkiem dobry i nowy 
jest kompletnie zbędny.  Na to mój tatuś odrzekł: 
Całkowicie zbędne to jest trzecie dziecko. Jestem 
najmłodsza.

* * *
Faceta zatrzymuje policjant i pyta:
–   Pił pan?
Facet na to:
–   No dobra, piłem … Ale skąd pan wiedział?  Je-

chałem slalomem albo przekroczyłem prędkość?
–   Nie, proszę pana  -  odpowiada policjant  - Nic 

innego nie tłumaczy tej grubej, brzydkiej kobiety sie-
dzącej obok pana.

* * *

* * *
   Rozmawia dwóch kumpli:
–   Co byś zrobił, gdyby żona porzuciła cię dla jakie-

goś innego mężczyzny? Byłoby ci żal?
–   No co ty? Obcego faceta?

* * *
Żona do męża na widok baterii pustych butelek:

–   Skąd one się wzięły w twoim pokoju?
–   Nie mam pojęcia. Przecież wiesz, że nigdy nie 

kupuję pustych butelek.
* * *

Przychodzi facet do lekarza. Lekarz zapytał zmar-
twionego pacjenta:

–   Co się stało?
Ten wtedy zaczął relacjonować:
–   Doktorze, nie wiem, co robić. Każdego dnia 

moja żona zdaje się tracić panowanie nad sobą bez 
powodu. To mnie przeraża.

Po wysłuchaniu relacji mężczyzny, lekarz odparł:
–   Mam na to lekarstwo. Kiedy wydaje się, że Two-

ja żona jest coraz bardziej zła, po prostu weź szklan-
kę wody i napełnij nią usta, ale jej nie połykaj, do-
póki ona nie wyjdzie z pokoju, bądź się nie uspokoi.

Dwa tygodnie później, mężczyzna wrócił do leka-
rza zadowolony i wypoczęty. Z uśmiechem na twarzy 
powiedział:

–   Doktorze, to był genialny pomysł! Za każdym 
razem kiedy moja żona zaczynała tracić panowa-
nie nad sobą, stosowałem się do Pana rady.  I to się 
sprawdziło.  Jak szklanka wody może mieć taką moc?

Słysząc to pytanie  lekarz uśmiechnął się i odpo-
wiedział:

–   Sama woda nic nie robi.  Ale dzięki temu trzy-
masz buzię na kłódkę i w tym tkwi cała tajemnica.

* * *

Dyżury aptek
NOWA  DĘBA
Całodobowych dyżurów 
apteki nie prowadzą.

Dyżury w  niedzielę:

Apteka „4 Pory roku”
ul. Kościuszki 1
godz. 8:oo – 15:oo,   
tel. 15/846 20 25

Apteka - ul. Rzeszowska 5  
godz. 9:oo – 12:oo   
tel. 15/846 23 81

MIELEC
Dyżur całodobowy w roku 2016  

    pełni:
Apteka „RÓŻANA”                                                                          
ul. Wolności  46                                                                                                                      
tel. 17/711 04 45
  

SANDOMIERZ
Dyżur całodobowy pełni:
„Apteka  w  Centrum”  Lavita Sp. z o.o                                                                        
ul. Słowackiego  18                                                                                                                            
tel. 15/669 638 111  

TARNOBRZEG
25.04.  -  01.05.2016 r.              
Apteka   „Na Zdrowie”                                                                                                         
ul. Kopernika  15                             
tel. 15/823 40 83

TARNOBRZEG
02.05.  -  08.05.2016 r               
Apteka   „NOVA”                                                                                                                
ul. Mickiewicza  4                                                                                                                         
tel. 15/811 29 74

09.05.  -  15.05.2016 r.            
Apteka   „Pod Aniołem”                                                                                                  
ul.  Mickiewicza  34 D                     
tel. 15/823 02 02

16.05.  -  22.05.2016 r.            
Apteka   „Familijna”                                                                                                                                  
ul.  Mickiewicza  34 E                                                                                                                                
tel. 15/822 19 89

23.05.  -  29.05.2016 r.               
Apteka   „Słoneczna”                                                                                                                               
ul.  Moniuszki  1                                                                                                                                                

   tel. 15/823 34 95
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Nasze sprawy...
Zakończyła się realizacja projektu  „Młodzi opiekunowie psów” w ra-

mach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Projekt miał na celu aktywne poszukiwanie domów adopcyjnych i adopcji wirtualnych 
dla psów przebywających w Schronisku, prowadzonym przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
„Chrońmy Zwierzęta”.

W realizację projektu zaangażowała się 40-osobowa grupa  młodzieży, która regularnie od-
wiedzała swoich podopiecznych , otaczając ich opieką i miłością. Dzięki ich staraniom domy 
znalazło 18 psów, o 8 więcej niż planowano. Pozyskane środki unijne pozwoliły zaopatrzyć 
Schronisko w 800 kg karmy, 40 misek, smyczy i obroży.

Zaangażowana młodzież deklaruje chęć kontynuowania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Mile widziani są wszyscy, którzy chcą wstąpić w szeregi wolontariuszy TSCHZ. Nadal orga-
nizowane będą wyjazdy do schroniska. Każdy kto chce odwiedzić psy, może dzień wcześniej 
zgłosić  telefonicznie chęć wyjazdu, pod numer Stowarzyszenia 728-473-969.

TSCHZ planuje kolejne akcje z udziałem wolontariuszy, m.in.: zbiórki karmy w marketach 
i realizację projektów unijnych.

AGNIESZKA WILAMOWSKA

Projekt „Młodzi opiekunowie psów” był objęty wsparciem doradczym w ramach realizacji projektu ROZWIŃ 
SKRZYDŁA W NGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt 
jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg oraz Powiatem Tarno-
brzeskim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.



12 Nr 35
grudzień 2014 r.

Wspieraj nasze działania. Przekaż swój 1 % podatku 
na rzecz Stowarzyszenia ESTEKA nr KRS 0000160148

www.esteka.pl

Stowarzyszenie ESTEKA
organizacja pożytku publicznego
Działania roku 2014 w obiektywie

Foto: Archiwum ESTEKA

kwiecień  2016 r.
Nr 432 Nr 35

grudzień 2014 r.

• naukę jazdy konnej
• ogniska
• kuligi
• obozy
• imprezy okolicznościowe 
kontakt:
600 355 396 ul. Leśna 3, 
Tarnobrzeg-Mokrzyszów

kontakt:

600 355 396

W dziele tym, Wagner zrezygnował z mito-
logii, zamiast tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który, by zdobyć rękę ukochanej 
musi zwyciężyć w konkursie śpiewaczym.

W Śpiewakach Richard Wagner kreśli barw-
ny portret norymberskiego cechu, w którym na 
plan pierwszy wysuwają się postaci mądrego i 
szanowanego szewca Hansa Sachsa, dostojnego 

i bogatego złotnika Veita Pognera oraz pisarza 
miejskiego Sixtusa Beckmessera, formalisty o 
nieustępliwym podejściu do zasad. Wagnerowi 
nie chodzi o westchnienie do lepszej prze-
szłości czy rekonstrukcję obrazu Norymbergi 
u progu nowożytności, lecz o utopię. Przed-
stawia mieszczańską społeczność idealną, w 
której podstawą samoorganizacji jest sztuka. O 
pielęgnowanie jej uświęconych tradycją zasad 
dbają stojący najwyżej w hierarchii mistrzowie.

„Konstytucją” tej wspólnoty jest tabulatura 
– zbiór reguł wyznaczających ramy, w jakich 
mają realizować się wyobrażenia i indywidu-
alność jednostki.

Norymberga. Połowa XVI wieku. Rycerz 
Walther von Stolzing poznaje córkę złotnika 
Pognera, Evę. Młodzi zakochują się w sobie. Na 
przeszkodzie ich miłości staje jednak Pogner, 
który – o czym dowiaduje się Stolzing – obiecał 
rękę córki zwycięzcy turnieju śpiewaczego. 
Walther nie ma wyboru. By zyskać przychyl-
ność przyszłego teścia i rękę ukochanej, musi 
zostać członkiem bractwa śpiewaczego i wziąć 
udział w konkursie. Podczas pierwszego prze-
słuchania wywołuje skandal. Śpiewa, jak mu w 
duszy gra. Okazuje się nieskażony znajomością 

zasad. Mistrzowie z hukiem odrzucają jago 
kandydaturę na członka cechu, jedynie Hans 
Sachs od razu wyczuwa i docenia niebywały ta-
lent. Sachsa, w przedstawieniu, zastajemy kilka 
razy na rozmyślaniach o sztuce i losach ludz-
kich. Gdy Walther pieśnią opowiada szewcowi 
swój cudowny sen, ten dochodzi do wniosku, 
że może to być pieśń konkursowa, zapisuje 

słowa i pomaga mu dostosować kompozycję 
do obowiązujących zasad.

Sachsowi zależy na skierowaniu uwagi 
mieszkańców ku sprawom wzniosłym i szla-
chetnym. Jego marzenia ziszcza się w ostatniej 
scenie trzeciego aktu. Mieszkańcy przybywają 
na wielką łąkę nad rzekę na konkurs śpiewaczy. 
Sztuka porządkuje ich zachowania, wydobywa 
z nich to, co najlepsze.

Na widok powszechnie szanowanego Sach-
sa intonują jego hymn na cześć reformacji, a 
sam Sachs wygłasza poruszająca przemowę 
na cześć sztuki i mającego odbyć się turnieju. 
Jako pierwszy śpiewa Beckmesser Nerwowo 
próbuje dopasować wiersz Walthera do skom-
ponowanej przez siebie muzyki, ale robi to tak 
nieudolnie, że tłum wybucha śmiechem. Jako 
drugi występuje Walther. Zachwycony tłum 
ogłasza go zwycięzcą, ale Walther odmawia 
przyjęcia łańcucha – symbolu przynależności 
do śpiewającego bractwa. Sachs przekonuje go, 
aby przyjął ów symbol, twierdząc, że o tradycję 
należy dbać, ale także wynagradzać tych, którzy 
wprowadzają do niej coś nowego. Stolzing zdo-
był więc rękę Evy, a mieszkańcy uznają go za 
swojego ze względu na jego kunszt artystyczny. 

ŚPIEWACY NORYMBERSCY 
czyli POJEDYNEK NA GŁOSY
Kolejne przedstawienie transmitowane z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mamy za sobą. Tym razem było 

to dzieło Richarda Warnera, jedyna komedia muzyczna, Śpiewacy norymberscy, które można było obejrzeć 
13 grudnia br. w kinie Zorza w Rzeszowie.

W ramach projektu Aktywny Senior realizowanego przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 
2014-20, grupa seniorów z Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyła w 
edukacyjnych wyjazdach na przedstawienia operowe do Rzeszowa.

Lud ponownie wychwala mądrość Sachsa, 
który po raz kolejny wyznaje wiarę w moc 
sztuki, która stanowi podstawę tożsamości 
wspólnoty, ale i skłania ją do otwartości.

(wykorzystano materiały Filharmonii 
Łódzkiej)

opracował: KH


