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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
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Oddał hołd, 
poruszył 

i trzepnął 
po głowie

MotoCrossQuad Nowa Dęba 2016

T arnobrzeski Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
otrzymał od firmy ADAMED czek na kwotę 10 tys. zł. 

Była to nagroda za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie. Organizatorzy konkursu 
„30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu” wyróżnili trzydzieści najlepszych prac z całej Pol-
ski. By znaleźć się w zaszczytnym gronie laureatów uczniowie wraz z opiekunem musieli 
opracować oryginalny scenariusz lekcji chemii i na jego podstawie nagrać video. „Che-
mia w kuchni Alchemika”, to powstały film, który odniósł sukces. Autorami i bohaterami 
historii o porwanej księżniczce, którą ratuje alchemik są uczniowie szkoły: Piotr Pluta, 
Kamil Suska, Zosia Dobrowolska, Adam Pasierb, Tomasz Pokutycki i Karolina Pakulska. 
Dodać należy, że z Podkarpacie nagrodę otrzymały tylko dwie szkoły, w tym nasza tarno-
brzeska szkoła społeczna. Dzięki otrzymanej nagrodzie szkolne labolatorium chemiczne 
wzbogaci sie o nowy sprzęt i odczynniki. W „Hetmanie” powstanie  pracownia chemiczna 
z prawdziwego zdarzenia.

Gratulujemy wygranej i czekamy na naśladowców.

PSK/Robert Chrząstek 

więcej na str 4.

American: Jak powiedział Sma-
rzowski w jednym z wywiadów, 

„Wołyń” nie jest historycznym filmem, 
choć pokazuje prawdę historyczną (dla 
wielu zapewne sporną). Z tego właśnie 
powodu, dyrektorzy wielu szkół - w tym 
i naszego liceum - zdecydowali się zorga-
nizować grupowe wyjścia do kina, aby-
śmy mieli szansę wspólnego obejrzenia  
i przeżycia tego filmu.

Tarnobrzeski  
„Hetman” z nagrodą! 

www.karabela.com.pl

K olejne MCQ Nowa Dęba za nami. W skrócie można powiedzieć, że wygrali 
najlepsi, jednak zawody były pełne emocji i każdy przejazd dostarczał mnó-

stwa wrażeń. Nie ma też co ukrywać, że pogoda tym razem nas nie rozpieszczała i było 
zimno. Nie było jednak tak źle. Nie padało, choć cały tydzień był pod znakiem deszczu. 
Temperatura na plusie, choć do 10 stopni nie dobiło. Jak to podsumował jeden z wi-
dzów: „Przynajmniej nie ma komarów i się nie kurzy”. Sami zawodnicy na pogodę nie 
narzekali i wręcz twierdzili, że warunki idealne. Zostawmy jednak sferę, na którą nie 
mieliśmy wpływu i przejdźmy do samych wydarzeń.

więcej na str 10.
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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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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

KONIK - Radość i zdrowie. 
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych 

z terenu trzech województw: podkarpackiego,  
świętokrzyskiego i lubelskiego.

W ramach całego projektu dla 
grupy 33 beneficjentów zosta-

ło zaplanowane przeprowadzenie po 30 
zajęć hipoterapeutycznych i rehabilita-
cyjnych na uczestnika/czkę. 

   Zadanie jest realizowane od czerwca 
dobiega końca ostatniego listopada 2016 
r. Projekt Konik-radość i zdrowie jest re-
alizowany dla uczestników z województw 
świętokrzyskiego i podkarpackiego w Tar-
nobrzegu oraz dla uczestników z woje-
wództwa lubelskiego w Lublinie i dotyczy 
wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez 
ich aktywne uczestnictwo w zajęciach hi-
poterapii i rehabilitacji.

   Na podstawie diagnozy wstępnej prze-
prowadzonej przez lekarza specjalistę, 
psychologa, hipoterapeutę i rehabilitanta 
opracowane zostały Indywidualne Plany 

Działania dla każdego dziecka uczestniczą-
cego w zajęciach z hipoterapii i rehabilita-
cji.

   Poprzez nasz projekt chcemy odciążyć 
trudną sytuacje rodziny, a przede wszystkim 
wpłynąć na przyszłe pokolenia doskonaląc 
umiejętności niepełnosprawnych dziewcząt 
i chłopców, które w przyszłości dzięki osią-
ganym umiejętnościom ruchowym, emo-
cjonalnym i społecznym będą bardziej za-
radni życiowo, sprawni i szczęśliwi.

   Sama hipoterapia to ukierunkowa-
ne działanie terapeutyczne mające służyć 
poprawie funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferach fizycznej, emocjonal-
nej, poznawczej i/lub społecznej, przy za-
pewnieniu obojgu odpowiedniej swobody  
i przestrzeni w ich wzajemnych interak-
cjach podczas którego, specjalnie przygoto-

C hlorella japońska to nieodłączny 
element zdrowej diety gwiazd.   

   Ta niewielka jednokomórkowa alga za-
wiera niemal wszystkie składniki odżywcze 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia naszego organizmu.   Algi pozyskiwane 
z wód wyspy Ishagaki w południowej Japo-
nii, nazywane są przez naukowców  „wiel-
kim regulatorem”.  Ten tytuł zawdzięczają 
przede wszystkim zbawiennemu wpływowi 
na układ trawienny.   Absorpcja toksyn, 
które codziennie dostają się do naszego or-
ganizmu,  głównie za pośrednictwem  żyw-
ności  modyfikowanej ,  sprawia,  że chlo-
rella  istotnie wpływa  nie tylko na funkcje 
układu trawiennego,  ale  i  na układ  od-
pornościowy. Dlatego też tak ważne jest 
systematyczne jej stosowanie w okresie 
jesienno-zimowym.

   Do  ich  stosowania zachęca słynna bry-
tyjska  dietetyczka,  Gillian  McKeith.

   – Obce substancje i toksyny są przez 
organizm magazynowane w złogach tłusz-
czu. Dlatego niektóre osoby noszą w sobie 
nawet po kilka kilogramów niezdrowej, 
toksycznej, pełnej śluzu materii - czytamy 
na oficjalnej stronie dietetyczki.

   Z takich  porad korzystają  też model-
ki  Rosie  Huntington-Whiteley  i  Miranda 
Kerr,  które stosują algi  codziennie.  Pod-
kreślają, że jest to nie tylko element ich zbi-
lansowanej diety, ale sposobu na zachowa-
nie pięknej, promiennej cery.

   Chlorellę, tak samo jak trawy, możemy 

uważać za symboliczną bazę żywieniową.
   Podobnie jak mocne fundamenty są 

warunkiem udanej i bezpiecznej budowy 
domu rodzinnego, tak zielona żywność jest 
warunkiem bezpieczeństwa naszych jadło-
spisów.

   Chlorellę stosują gwiazdy, modelki,..., 
a co stoi na przeszkodzie abyśmy i my sto-

sowali ten suplement diety?  Warto spróbo-
wać.  Nic nie tracimy, a stan naszego zdro-
wia może się poprawić.

Na naszym rynku, firma Green Ways, 
proponuje taki produkt.

/pap/ 

Rosie Huntington-Whiteley stosuje algi codziennie [fot: Jeff Daly/PictureGroup/EAST NEWS]

wany koń, stanowi integralną część procesu 
terapeutycznego.

   Realizowana jest przez wykwalifikowa-
nego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami 
lekarza kierującego na hipoterapię i we 
współpracy z innymi specjalistami prowa-
dzącymi wsparcie danego dziecka. Całość 
procesu terapeutycznego wzmacniają zróż-
nicowane zajęcia rehabilitacyjne.

   Dzieci i młodzież uczestniczące w za-

jęciach hipoterapii i rehabilitacji na długo 
odczuwają pozytywne efekty bliskiego kon-
taktu z ciepłym, przyjaznym koniem, który 
kołysze ich kopyto za kopytem w drodze 
do zdrowia. Ćwiczenia wykonywane na 
grzbiecie konia dzięki temu sympatyczne-
mu zwierzęciu są mniej uciążliwe, a zaję-
cia rehabilitacji przygotowują do hipo lub 
wzmacniają efekt bezpośrednio po ćwicze-
niach na końskim grzbiecie.



T egoroczne obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej zbiegły się  

z jubileuszem 30-lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 10 w Tarnobrzegu.

 W uroczystości zorganizowanej w Tar-
nobrzeskim Domu Kultury wzięli udział 
pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele 
placówek edukacyjnych oraz władze lokal-
nego samorządu na czele z Prezydentem 
Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem, który 
już na wstępie złożył wszystkim nauczycie-
lom gorące życzenia: - Spotykamy się dzi-
siaj w szczególnym dniu, w dniu Waszego 
święta. W imieniu tarnobrzeskiego samo-
rządu kieruję w stronę wszystkich pracow-
ników szkół i przedszkoli wyrazy najwyż-
szego uznania. To przecież dzięki Waszej 
pracy tarnobrzeska oświata stoi na bardzo 
wysokim poziomie. Dzisiejsza uroczystość 
jest znakomitą okazją, by pochylić się nad 
istotą zawodu nauczyciela. Zawodu, któ-
rego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli 
nie towarzyszy mu autentyczne powołanie 
i twórczy zapał. Dziś pragnę Państwu po-
dziękować właśnie za ten zapał, za olbrzy-
mie zaangażowanie w pracę, za cierpliwość 
w stosunku do uczniów, ale też za wyrozu-
miałość w stosunku do problemów, z jaki-
mi od wielu lat boryka się polska oświata,  
a które nie omijają także Tarnobrzega. Ży-
czę, by nauczycielski trud zawsze otaczała 
życzliwość, spokój i zrozumienie, tak bar-
dzo potrzebne w Państwa codziennej pracy, 
aby poczucie wartości i dobrze wypełnio-
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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
grudzień 2014 r.

▶ 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

październik  2016 r.
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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.

Miliony popłyną 
do Tarnobrzega 

nego obowiązku wynagradzało nawet naj-
cięższe trudy - mówił Prezydent Kiełb.

Ciepłe słowa w stronę nauczycieli skie-
rowała również Jolanta Kociuba, naczelnik 
Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Mia-
sta w Tarnobrzegu. - Pragnę złożyć najser-
deczniejsze życzenia wszystkim nauczycie-
lom. Zwłaszcza tym ze szkół podstawowych 
i gimnazjum, bo dla nich nadchodzi trudny 
okres. Życzę wszystkim Państwu, aby nie 
zapominali o solidarności i o tym, że są na-
uczycielami zawsze i wszędzie. Życzę także 
wiele wyrozumiałości i życzliwości na ten 
czas , który być może nadejdzie i nie będzie 
łatwy. Jestem głęboko przekonana, że prze-
trwamy to, pod warunkiem, że będziemy 
solidarni, będziemy potrafili sobie poma-
gać i dzielić się tym, co będzie nam dane. 
Tego nam wszystkim życzę - zakończyła 
naczelnik Jolanta Kociuba.

Miejski Dzień Edukacji Narodowej był 
również okazją do uhonorowania nauczy-
cieli. W tym roku nagrodę z rąk Prezydenta 
Tarnobrzega otrzymali: Dorota Poniatow-
ska, Iwona Śmiałek, Dorota Surowaniec, 
Bogusława Żugaj, Renata Kilian-Pałac, Li-
dia Łuczak, Agnieszka Paduch, Krystyna 
Ordon, Małgorzata Kowalska-Knap, Do-
rota Kordas, Anetta Borkowska-Siudak, 
Krystyna Węgiel –Chojnacka, Lidia Rożek, 
Dorota Matyka, Alicja Stelmach, Jolanta  
Czulińska, Marzena Karwat, Marek Serafin, 
Zbigniew Wielgus, Andrzej Niedziałek.

Dariusz Bajor/PSK

Miejskie obchody Dnia 
Edukacji Narodowej 

REKLAMA

W ładze Tarnobrzega, starające 
się od wielu lat o fundusze na 

dokończenie prac rekultywacyjnych na 
wyrobisku posiarkowym w Piasecznie, 
otrzymały rządowe zapewnienie finanso-
wania tego zadania.

   Goszczący 30 września w Tarnobrzegu 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszow-
ski zapowiedział, że do 2018 roku zostanie 
opracowana koncepcja zagospodarowania 
terenu wyrobiska w Piasecznie. Podpisa-
na niedawno przez Prezydenta RP ustawa 
zapewnia finansowanie z budżetu państwa 
prac przy wyrobisku w latach 2017-20. Po-

nad 19 milionów złotych zostanie przezna-
czone przede wszystkim na dalsze przepom-
powanie wody w zbiorniku, zapewniając 
bezpieczne utrzymywanie jej poziomu.

   Dodać należy, że jeszcze w tym roku 
opracowane zostaną wstępne założenia kon-
cepcji. Nad całością opracowania pracować 
będzie parlamentarzyści oraz przedstawi-
ciele tarnobrzeskiego samorządu. Wzorem 
Jeziora Tarnobrzeskiego, w Piasecznie ma 
powstać rekreacyjny zbiornik wodny

PSK/Robert Chrząstek

REKLAMA

Wynajem Autobusów POLKAR
wesela, chrzty, komunie, bankiety, 

wycieczki, pogrzeby,
imprezy okolicznościowe itp. 

www.polkar.republika.pl

tel. 15 814 18 18
Tarnobrzeg, Szeroka 15
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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?

American: Może dla niektórych z nas wyjście do kina na „Wo-
łyń” było jedynie okazją legalnego opuszczenie kilku lekcji, ale na 
pewno nie dla wszystkich. Ja i wielu moich znajomych poszliśmy 
do kina z własnej woli, bo chcieliśmy zobaczyć obraz, który po-
ruszył tak wielu Polaków i wywołał tyle emocji. Jestem pewien, że 
gdybyśmy nie mieli możliwości wyjścia do kina na ze szkołą, to wy-
bralibyśmy się tam po lekcjach na własną rękę. Dlaczego? Bo nie 
można ignorować historii ojczystego kraju i zawsze warto uzupeł-
nić luki w swoim wykształceniu. Nie bez znaczenia była tu także 
tematyka filmu i osoba reżysera, bo jedno i drugie zdecydowanie 
zachęcało. Prawda, Vivi?

Vivi: Zdecydowanie się z tobą zgadzam. O „Wołyniu” słyszałam 
już od dawna i od początku chciałam ten film obejrzeć. Dlatego 
uważam, że szkolne wyjście do kina było naprawdę dobrym po-
sunięciem, bo to film z gatunku tych, który każdy Polak powinien 
zobaczyć. Przyznam ze wstydem, że o dramatycznej historii Woły-
nia wiedziałam przed projekcją naprawdę nie za wiele. Po prostu 
przeczytałam coś na ten temat w podręczniku do nauki historii, ale 
z tego co pamiętam, temat ten potraktowano tam jakoś tak mar-
ginalnie. Nie byłabym jednak sobą, gdybym w takiej sytuacji nie 
przeczytała przed projekcją kilku recenzji i nie zapoznała się z kil-
koma opiniami widzów, choć zazwyczaj tego nie czynię, bo lubię 
być zaskakiwana podczas seansu. Mogę więc powiedzieć, że tym 
razem byłam wyjątkowo solidnie przygotowana.

American: Ja nie chciałem czytać recenzji, by nie mieć jakich-
kolwiek oczekiwań bądź uprzedzeń wobec „Wołynia”, ale chcąc nie 
chcąc byłem bombardowany z każdej możliwej strony takimi opi-
niami. Naprawdę trudno było zachować neutralne podejście. Być 
może właśnie z tego powodu moje pierwotne oczekiwania rozmi-
nęły się z rzeczywistością. Przed obejrzeniem filmu spodziewałem 

się, że Smarzowski dokładniej nakreśli tło historyczne i przedstawi 
genezę narodzin ukraińskiego nacjonalizmu oraz pokaże obiek-
tywny obraz rzezi. Takie przedstawienie wydarzeń uczyniłoby jed-
nak z „Wołynia” film historyczny, czego - jak potem doczytałem 
- Smarzowski chciał zdecydowanie uniknąć. Pokazanie wydarzeń 
historycznych jako tła dla historii polskiej dziewczyny, okazało się 
znakomitym pomysłem. Teraz wiem, że historia Zosi, córki pań-
stwa Głowackich, nie była jednostkowa. Wręcz przeciwnie. Po-
dobne historie przeżyło w tamtym czasie wiele polskich kobiet na 
Kresach Wschodnich.

Vivi: Właśnie o to chodzi. Opowiadanie historii zawsze jest su-
biektywne. Wielu widzów twierdzi teraz, że postacie Polaków są  
w tym filmie mocno wyidealizowane, a Ukraińców wręcz prze-
ciwnie. No, nie wiem. Według mnie film ten nie jest czarno-biały,  
a zdecydowanie pocieniowany. Zarówno postacie Ukraińców, Po-
laków, Rosjan, Żydów jak i Niemów zostały w nim przedstawione 
w różny sposób, dzięki czemu wśród przedstawicieli każdej nacji 
znajdziemy zarówno tych dobrych jak i tych złych. Uważni widzo-
wie dostrzegli to na pewno. A to, że reżyser akurat Polkę uczynił 
główną bohaterką obrazu, było świetnym zabiegiem, bo dzięki 
temu mogliśmy lepiej wczuć się w sytuację, w której się znalazła 
i zidentyfikować się z tą postacią. I nie wiem jak ciebie, ale mnie 
takie ukazanie historii zdecydowanie wciągnęło i śledziłam fabułę 
do końca z wypiekami na twarzy.

American: Ja także oglądałem film w napięciu od początku do 
końca. Zdarzyły się co prawda momenty jakby oddechu, pewne-
go zatrzymania akcji, wyciszenia, ale - jak się szybko przekonałem 
- zapowiadały one tylko potężniejsze kumulacje emocji. Sma-
rzowski przedstawił nam do bólu realistycznie świat ówczesnych 
Kresów Wschodnich, gdzie współistniały odmienne kultury, tra-
dycje, języki i ideologie. Świat, który zginął bezpowrotnie w morzu 
krwi. Opowiedział o krzywdach, jakich ze strony polskich panów 
doświadczyli ukraińscy chłopi i próbach wykorzeniania ich na-
rodowych tradycji. Pokazał jednak i to, jak te często słuszne racje 
Ukraińców zamieniły się w mowę nienawiści. Wiele było symboliki  
w tym filmie. Jednak najbardziej niejasnym dla mnie momentem 
była ostatnia scena (teraz mam wrażenie, że chyba nie tylko dla 
mnie). Wielu moich znajomych spierało się tuż po projekcji ze sobą 
w tej kwestii, zastanawiając się, co tak naprawdę stało się z Zosią. 
Przeżyła, czy też nie? Dla mnie to niewątpliwy plus tego obrazu. 
Nie zgodzę się też z opiniami, mówiącymi o idealizowaniu przez 

Oddał hołd, poruszył i trzepnął po głowie  
reżysera postaci Polaków. Moim zdaniem Smarzowski nie przed-
stawił naszych rodaków wyłącznie jako tych pokrzywdzonych. 
Zdecydowanie starał się być obiektywny w swojej ocenie i zacho-
wać proporcje skali okrucieństwa. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy 
scenę odwetu, kiedy to Polacy mordują polsko-ukraińską rodzinę  
i podpalają jej dom. Oceniając ten film, trzeba też koniecznie zwró-
cić uwagę na stronę wizualna i artystyczną. Czytałem w prasie, że 
już zapowiadający go plakat wzbudził niemałe emocje, a w sieci po-
jawiła się cała masa negatywnych komentarzy, krytykujących jego 
stylistykę, w stylu: „Naprawdę słaby, nie pasuje do powagi tematu”, 
„Tragedia. Jak z komedii dla kretynów”, „Ten plakat to chyba jakiś 
żart”. W obronie stylistyki plakatu stanęła jednak natychmiast kry-
tyk filmowy, Karolina Korwin Piotrowska, która na swoim profilu 
na Facebooku umieściła taki wpis: „Moim zdaniem ten plakat do-
skonale pasuje do stylistyki grafiki użytkowej tamtych czasów. Jest 
jak makatka, trochę jak monidło, wieszane w domach na Wołyniu, 
jak ślubna/rodzinna fotografia, lekko podkolorowana w miejsco-
wym zakładzie fotograficznym. Taki był kolor tamtych czasów”. 
Zgadzam się z jej opinią. Uzyskana poprzez dobór odpowiednich 
filtrów kolorystyka, idealnie pasuje do kresowej wsi z tamtego okre-
su. Podobnie z ruchem kamer, który dawał poczucie uczestniczenia 
w pokazywanych wydarzeniach.

Vivi: Za każdym razem irytuje mnie, gdy ktoś mówi, że „Pola-
cy w tym filmie byli idealizowani”. Ten film to ogromna produk-
cja, która była realizowana przez 4 lata. Na pewno nie łatwo było
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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

reżyserowi obiektywnie 
pokazać taki tygiel kul-
tur i religii. Być może 
nie zauważyliście, ale 
w realizacji tego obra-
zu wzięło udział ponad 
150 aktorów (polskich 
i ukraińskich), którzy 
wcielili się w postacie 
Polaków i Ukraińców, 
ale także Żydów, Rosjan 
i Niemców. Ich praca za-
owocowała stworzeniem 
niezwykłego spektrum 
ludzi o bardzo zróżnico-
wanych osobowościach  
i poglądach. 

cdn.

C iekawość. Jedna z najdziwniejszych cech u ludzi i u zwie-
rząt. W dzieciństwie zapewne nie raz słyszeliśmy od ro-

dziców, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła (szczególnie 
gdy zadawaliśmy im niewygodne pytania albo gdy próbowaliśmy 
doświadczyć zasady działania prądu zmiennego, wsadzając palce 
do gniazdka). No ale gdyby nie ta ciekawość, to prawdopodobnie 
my, ludzie, nadal siedzielibyśmy w jaskiniach bez ubrań i ognia, 
wierząc, że piorun to gniew bliżej nieokreślonej, ale potężniejszej 
od nas istoty albo wisielibyśmy na drzewach wcinając banany. Nie 
wiedzielibyśmy również, dlaczego Słońce wschodzi na wschodzie 
i jak nic uważalibyśmy, że Ziemia jest płaska jak talerz – zakłada-
jąc oczywiście, że mielibyśmy w ogóle pojęcie, czym jest talerz i co 
to Ziemia. Krótko mówiąc, patrzylibyśmy na otaczający nas świat 
wzrokiem myślą niezmąconym.

I chociaż od tamtych czasów wiele się w nas zmieniło i zadajemy 
obecnie zupełnie inne pytania, to ciekawość nadal jest główną siłą 
napędzającą nas do działania. Filozofowie twierdzą, że ciekawość 
to głód pogłębionej egzystencji. Egzystencji, która nie poprzestaje 
na tym co oczywiste, co nas otacza. Egzystencji, która nieustannie 
stara się wykroczyć poza krąg utrwalonych, pewnych doświadczeń. 
To zdziwienie, niepokój i bunt przeciwko temu, co zastane, nawy-
kowe i przećwiczone. Kluczowe jest także i to, że ciekawość buduje 

coraz szerszy horyzont naszego doświadczenia, uczy przekraczania 
granic i wyprawia nas w świat.

A zatem cytowane powyżej powiedzenie, że „ciekawość to pierw-
szy stopień do piekła” jest bez sensu. Ciekawość to raczej pierwszy 
krok do przygody – może i niekiedy tragicznej w skutkach (o czym 
nie mamy jednak prawa z góry wiedzieć), ale jednak przygody. Czy 
taki Kolumb miał świadomość, że jego dotarcie do brzegów Ame-
ryki spowoduje nie tylko diametralną zmianę w historii świata, ale 
przyniesie też niewolnictwo oraz choroby, które zdziesiątkują lo-
kalne społeczności? Nie sądzę. Kierowała nim za to bez wątpienia 
ciekawość i zapewne cieszył się jak dziecko, gdy zobaczył egzotycz-
nie ubranych tubylców i uświadomił sobie, że odkrył nowy szlak 
handlowy.

Z ciekawością jest trochę jak z grą w karty (ja nazywam ten mo-
ment pójściem na układ). Na początku wszyscy mają takie same 
szanse zarówno na zwycięstwo jak i na porażkę, a od tego czy  
i kiedy wejdziemy w ten układ zależy, czy wrócimy z tarczą, czy 
też na tarczy. Czasem wiemy, że coś nie ma prawa się udać, jednak 
na przekór sobie brniemy dalej i to z coraz większą świadomością 
porażki. I tu rodzi się pytanie? Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, czym 
się zajmujemy i ile mamy lat, zawsze mamy marzenia. I chodź czę-
sto zdajemy sobie sprawę, że są one niemożliwe do spełnienia, to 
staramy się je realizować. Ale skąd biorą się te nasze marzenia? 
Pośrednio lub bezpośrednio z ciekawości. Filmy, książki, obrazy, 
które nas zaciekawiły czy zaintrygowały są inspiracjami, napędzają 
myśli, które rodzą marzenia. Dzięki nim wyobrażamy sobie różne 
sytuacje albo rozmawiamy w duchu z tajemniczymi osobami, któ-
re oferują nam coś, o czym marzymy. Czujemy podskórnie, że nas 
wkręcają, ale jakaś część naszego mózgu mówi nam, że to może się 
jednak udać. Wiemy, że to marzenie jest nawet w założeniu mało 
realne, ale robimy swoje i idziemy z nimi na układ, który może być 
skazany na przegraną.

Jednak by coś osiągnąć, nie można być jedynie ciekawym. Trzeba 

być także odważnym. Jest wielu ludzi, którzy są ciekawi świata, ale 
nie są wystarczająco odważni. Ci przesiadują często przed telewi-
zorami i zastanawiają się, jak to się stało, że inni odnieśli sukces.  
A nawet gdy się dowiedzą, to brakuje im odwagi, by zrobić ten 
pierwszy krok. Są też i tacy, którym z kolei nie brak odwagi, ale za 
to brak im ciekawości. Ci są najczęściej zadowoleni z tego, co mają 
i nie chcą niczego w tym swoim życiu zmienić. Ich to po prostu 
nie interesuje. Dopiero połączenie ciekawości i odwagi jest w stanie 
łamać wszelkie schematy, tworzy człowieka, który potrafi dostrzec 
problem i go rozwiązać.

Czy łatwo zostać takim człowiekiem? Oczywiście, że nie, ale pró-
bować trzeba, nawet gdyby miało się to zakończyć naszą porażką.

cd ze str. 1
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   W dniach 10-14 października Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu 
był organizatorem V Tarnobrzeskich Dni 
Solidarności z Osobami Chorującymi Psy-
chicznie. Honorowy Patronat nad obcho-
dami objął prezydent miasta Tarnobrzega 
Grzegorz Kiełb. W ramach Dni Solidar-
ności  10 października w Światowym Dniu 
Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie 
autorskie z dr. n. med. Panem Jerzym Za-
dęckim nt. publikacji „Ja we wczesnej schi-
zofrenii”. Jerzy Zadęcki po wieloletnim po-
bycie w Stanach Zjednoczonych aktualnie 
współpracuje z Zakładem Psychiatrii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi-
cum. Całość oprawiona została koncertem 
muzycznym i wokalnym osób chorujących 
na schizofrenię. W dniu 11 października 
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną zorganizowaliśmy semina-
rium psychologów i pedagogów szkolnych 
nt. „Problemy psychiczne dzieci i młodzie-
ży, diagnoza, terapia, wsparcie instytucjo-
nalne”. Specjalnym gościem seminarium 
był Dariusz Baran Przewodniczący Pod-
karpackiej Sekcji Psychiatrii Środowisko-
wej PTP. Spotkanie zaowocowało inspi-
racją do podjęcia szerszych działań celem 
wypracowania mapy potrzeb i działań  
w w/w zakresie. W dniu 12 października we 
współpracy z MOPR w Tarnobrzegu zorga-
nizowaliśmy seminarium służb społecz-
nych „Jak skutecznie współdziałać na rzecz 

dobra osoby chorującej psychicznie i jej ro-
dziny”. Prelekcje dotyczyły sytuacji kryzysu 
psychicznego, komunikacji z chorym i jego 
rodziną, oparcia instytucjonalnego, w tym 
oferty usług opiekuńczych, możliwości po-
mocy rodzinie z wykorzystaniem oferty or-
ganizacji pozarządowych, a także nowych 
możliwości wsparcia w postaci projektów 
socjalnych mających na celu aktywizację 
środowiska osób chorujących nie objętych 
wsparciem instytucjonalnym. Tego dnia 
miało miejsce także spotkanie organiza-
cji pozarządowych, instytucji działających 
na rzecz środowiska  osób chorujących 
psychicznie i ich rodzin celem wymiany 
doświadczeń, wzajemnego zapoznania  
z ofertą świadczonego wsparcia. Efektem 
spotkania  było podpisanie deklaracji przy-
stąpienia do utworzenia Tarnobrzeskiej 
Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychiczne-
go. Mamy nadzieję na kolejne spotkania, 
przystąpienie do koalicji innych sygna-
tariuszy oraz przede wszystkim wspólne 
działanie na rzecz zdrowia psychicznego 
mieszkańców miasta Tarnobrzega W dniu 
13 października miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie I Bieg Solidarności z Osoba-
mi Chorującymi Na Schizofrenię. Współ-
organizatorem Biegu była tarnobrzeska 
akcja Biegam Bo Lubię i Michał Harnik.  
W biegu wystartowało 115 osób. Najlep-
szym biegaczem okazał się Mariusz Tur-
czyn z numerem startowym 33 z czasem 

Sektor solidarny? Nie tłumaczmy, że nie jesteśmy wielbłądem 

17;24. Puchary dla zwycięzców w każdej ka-
tegorii oraz medale dla wszystkich uczest-
ników biegu ufundował prezydent miasta 
Tarnobrzega Grzegorz Kiełb. Wydarze-
niu towarzyszył happening przygotowany 
przez placówkę „W drodze do zdrowienia”. 
Całość zakończył koncert zespołu Cantica 
Romanza. W dniu 14 października można 
było skorzystać z konsultacji psychiatrycz-
nych w tarnobrzeskich poradniach zdrowia 
psychicznego oraz osoby chorujące i ich 
rodziny mogły skorzystać z bezpłatnych 
badań i specjalistycznych porad w oddzia-
le SOR Wojewódzkiego Szpitala w Tarno-
brzegu.  Środowiskowy Dom Samopomocy 
realizował także Dzień Otwarty w którym 
w edukacyjno - artystycznych warsztatach 
uczestniczyli  podopieczni Domu Dziecka 
w Tarnobrzegu. W tegoroczną edycję Dni 
Solidarności włączyli się również seniorzy. 
W dniu 13 października Dom Dziennego 
pobytu zapraszał chorujących na zajęcia re-
habilitacyjne i warsztaty artystyczne. Pod-

czas obchodów można było także skorzy-
stać z konsultacji psychologicznych i porad 
innych specjalistów z zakresu pomocy 
terapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej,  
w tym członków organizacji pozarządo-
wych w obszarze zdrowia psychicznego.

   W czasie trwania tegorocznych Dni So-
lidarności w siedzibie Urzędu miasta Tar-
nobrzega można było także obejrzeć wysta-
wę fotografii podopiecznych zajęć placówki 
„W obiektywie niepełnosprawnych”.

 Dziękujemy prezydentowi, pracowni-
kom Urzędu Miasta Tarnobrzega, służbom 
porządkowym, wszystkim współorganiza-
torom, mieszkańcom miasta za wyrażenie 
gestu solidarności z osobami chorującymi 
psychicznie. Dzięki takim inicjatywom 
zwracamy uwagę na problemy osób cho-
rujących ale również pragniemy przełamać 
krzywdzące stereotypy i mity na temat sa-
mej choroby psychicznej jak i osób nią do-
tkniętych.

Info/foto: ŚDS
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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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Dni Solidarności z Osobami 
Chorującymi Psychicznie 

SZYMIELEWICZ: Uważam, że wobec 
tych, którym pełna przejrzystość nie wy-
starcza i oczekują „dalszych wyjaśnień”, nie 
powinniśmy wchodzić w pozycję defen-
sywną. To tłumaczenie, że nie jest się wiel-
błądem, którym naprawdę się nie jest.

Nie uważam, że NGO powinny się na-
wzajem wspierać tylko dlatego, że należą 
do tej samej kategorii prawnej – takie po-
dejście wypaczałoby naszą misję. Jeśli dana 
organizacja narusza standardy, których 
NGO powinny przestrzegać (np. poprzez 
nieprzejrzystą politykę finansowania), inne 
organizacje w żadnym razie nie powinny 
przymykać na to oczu w ramach źle rozu-
mianej solidarności. Z drugiej strony, jeśli 
dana organizacja doświadcza politycznie 
motywowanych ataków, a nie ma wobec 
niej faktycznych czy prawnych zarzutów, 
chciałabym, żeby inne NGO okazały jej so-
lidarność i wsparcie. Kluczowe jest jednak 
pytanie o przyjmowaną taktykę działań.

Nie działajmy wsobnie
Naszą rolą jako organizacji jest przede 

wszystkim bycie wiernym swojej misji i jej 
realizowanie. Dlatego nie wymagałabym 
od innych NGO, żeby rzucały to, do cze-
go są powołane i czego oczekują od nich 
ich członkowie czy sympatycy, i uczyniły 
z organizowania akcji solidarnościowych 
z innymi organizacjami swoją główną ak-
tywność. Trzeba znać proporcje. Zwłaszcza 
że obecnie dochodzi do wielu ataków na 
organizacje i reagowanie na każdy z nich 
z osobna sprawiłoby, że zaczniemy działać 
wsobnie, zamiast zajmować się tym, do 
czego jesteśmy powołani.

Z drugiej strony kiedy jako aktywiści 
dostrzegamy, że określone osoby czy or-
ganizacje są atakowane w sposób niema-
jący nic wspólnego z merytoryczną oceną 
ich działań, warto pomyśleć o sensownie 
przeprowadzonej akcji solidarnościowej 
lub kampanii tłumaczącej, na czym po-

lega działalność organizacji strażniczych  
i dlaczego przenoszenie osobistych poglą-
dów lub relacji członków organizacji na nie 
same to nieporozumienie.

To tabloidowe działania!
Bo przecież związki rodzinne czy prze-

szłe doświadczenia zawodowe aktywi-
stów nie mają i nie powinny mieć związku  
z oceną działań danej organizacji. Ocenia-
nie pracy aktywistów czy całych organi-
zacji przez pryzmat rodzinnych powiązań 
uważam za tabloidowe, brutalne i głęboko 
niesłuszne.

W odpowiedziach na takie ataki nie 
skupiałabym się jednak na konkretnych 
osobach, które ich doświadczają – bo tym 
samym niepotrzebnie podbijamy ten nega-
tywny, krzywdzący przekaz. Zamiast tego, 
warto wyjaśniać tym, którzy jeszcze chcą 
słuchać, że np. osobiste poglądy politycz-
ne prezeski nie muszą i nie przekładają 
się na działania całej organizacji. Naszym 
zadaniem jest dbać o spójność misji i rze-
czywistych działań – i z tego chcemy być 
rozliczani, a z nie z tego, z jakim osobistym 
bagażem przychodzimy do pracy.

Nie jesteśmy wielbłądem
Podobnie rzecz ma się w przypadku ata-

ków, które wykorzystują źródło finansowa-
nia danej organizacji. Po stronie NGO jest 
radykalne dbanie o swoją przejrzystość –  
o to, żeby strategia finansowania organi-
zacji była jasno komunikowana. Wszyst-
kie organizacje, które są mi znane i które 
korzystają z pieniędzy na przykład z Open 
Society Foundations, taką politykę przej-
rzystości prowadzą. Nie jest żadną tajemni-
cą, skąd biorą fundusze na swoje działania 
i wedle jakich reguł przyjmują granty lub 
darowizny. To powinno wystarczyć.

Uważam, że wobec tych, którym pełna 
przejrzystość nie wystarcza i oczekują „dal-
szych wyjaśnień”, nie powinniśmy wcho-
dzić w pozycję defensywną. To tłuma-

czenie, że nie jest się wielbłądem, którym 
naprawdę się nie jest. Nasza rola kończy się 
na zapewnieniu przejrzystości i spójności 
naszej polityki finansowania. Na pokaza-
niu, że korzystamy np. ze źródeł takich jak 
OSF ze względu na zbieżność wartości czy 
na to, że możemy tam liczyć na otwarte  
i uczciwe konkursy. I to wszystko.

Nie godzimy się na przemoc
Warto pamiętać, że zarówno ataki na 

konkretnych członków organizacji, jak  
i te, do których wykorzystywane jest źród-
ło finansowania danego NGO, są wyra-
zem brutalnej walki politycznej. Bezpo-
średnie na nie odpowiadanie rzadko ma 
sens, bo ludzie, którzy je wspierają, nie są 
zainteresowani racjonalną argumentacją 
i wyjaśnieniami. Koncentrując się na nich, 
tracimy energię, która jest nam potrzebna, 
po pierwsze, do działania zgodnego z mi-
sją, po drugie do prowadzenia systemowej 
komunikacji wyjaśniającej społeczeństwu, 
czym tak naprawdę się zajmujemy.

Inaczej ma się sprawa w przypadku prze-
mocy, której doświadczają konkretni dzia-
łacze czy organizacje. Wobec takich metod 
walki politycznej nie możemy pozostać 

bierni. Przy czym przemoc to nie tylko atak 
fizyczny – ma m na myśli także zmasowany, 
agresywny hejt. Żeby solidarnie pokazać, że 
w społeczeństwie – szczególnie tym obywa-
telskim – nie ma zgody na takie działania, 
warto wyjść na ulicę. To także ważny gest 
wsparcia dla ofiar agresji. Tam, gdzie do-
chodzi do przemocy, nie ma czasu na kam-
panie informacyjne – potrzeba działań:  
i konkretnych, i symbolicznych. Nie można 
oddawać pola ludziom, którzy posługują 
się przemocą.

Katarzyna Szymielewicz dla opinie.ngo.pl
Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl

Katarzyna Szymielewicz – prawniczka 
specjalizująca się w problematyce praw 
człowieka i nowych technologii. Współza-
łożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon 
– polskiej organizacji broniącej praw czło-
wieka w kontekście współczesnych form 
nadzoru nad społeczeństwem.
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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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 Zakończył się projekt „Konno po zdro-
wie”, który trwał od 1.04 do 31.10.2016 
r.  Uczestniczkami było 8 dziewcząt, które 
doskonaliły swoje umiejętności jeździeckie 
na lonży i w jazdach samodzielnych na par-
kurze i w terenie. Dla każdej uczestniczki 
przeznaczone było 20 zajęć, które odbywały 
się w grupach 4-osobowych na różnych ko-
niach i ze zróżnicowanym stopniem trud-
ności ćwiczeń. 

Amazonki oprócz praktycznej i teore-
tycznej wiedzy w dziedzinie jazdy konnej 
miały za zadanie czyszczenie, siodłanie 
koni przed jazdą i właściwe zadbanie o ko-
nia po jeździe. 

Nabyte lub rozwinięte umiejętności jazdy 
w siodle mieliśmy okazję ujrzeć podczas te-
gorocznego Rajdu Konnego. Nad brzegiem 
Jeziora Tarnobrzeskiego dziewczęta zapre-
zentowały to, czego się nauczyły uczestni-
cząc w zajęciach projektu „Konno po zdro-
wie” – pokonując tor przeszkód na czas 

obejmujący otwieranie i zamykanie bram-
ki, slalom, rzut do celu w trakcie jazdy, skok 
przez przeszkodę, zbieranie z  kółek sarace-
na, przejazd pod firankami, przejazd przez 
korytarz, przetaczanie piłki z punktu A do 
punktu B, wjazd w korytarz i cofanie, itd. 
Był to swego rodzaju egzamin weryfikujący 
poziom, który osiągnęły jeżdżące „Konno 
po zdrowie” dziewczyny. 

W samej jeździe konnej nie chodzi jedy-
nie o umacnianie niezwykle ważnej sfery 
fizycznej osób uczestniczących w projekcie. 
Widoczny jest tu także efekt rozwoju umie-
jętności społecznych, empatii, odpowie-
dzialności za siebie i konia, jak i wytrwa-
łości, czy cierpliwości. Niektóre z dziewcząt 
zaczynają rozumieć i odczuwać tą wspania-
łą relację i więź, którą potrafi obdarzyć nas 
koń, jeśli traktujemy go z miłością, a nie 
tylko jako narzędzie do spełniania włas-
nych celów.
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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

„Konno po zdrowie” - 
Szkółka jazdy konnej 

Zapraszamy na wystawę obrazów Mariu-
sza Malarza pn. „Wykute na blachę”. Obrazy 
wykonane są ręcznie metodą grawerowania 
na blasze powlekanej czarny mat. Dodatko-
wo efektem obrazu jest błyszczący (mienią-

cy się) ocynk, który znajduje się pod powło-
ką dekoracyjną blachy.

Wystawę będzie można podziwiać w Ilu-
zjon Art Cafe (Rynek 25/26) od 2 do 30 li-
stopada 2016 roku. Wstęp wolny.

Wykute na blachę
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA 
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega
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Miasto wesprze piłkarzy KS Siarka 

IV edycja Narodowego Dnia 
Sportu w Tarnobrzegu 

REKLAMA

Celebracja Narodowego Dnia Sportu  
w Tarnobrzegu przebiegła w przyjaznej at-
mosferze, wyzwalając prawdziwego ducha 
sportu wśród uczestników. W 10 konku-
rencjach, rozegranych na Stadionie Miej-
skim, wzięło udział około 1000 młodych 
osób, reprezentujących miejskie szkoły,  
a nawet przedszkola. Coroczne święto spor-
tu, organizowane w naszym mieście już po 
raz czwarty, to ogólnopolski dzień aktyw-
ności i znakomita promocja sportu, ale 
także i organizacji sportowych, które dzięki 
temu mają szansę szeroko zaprezentować 
swoją ofertę. Nie jest tajemnicą, że wśród 
młodych osób coraz częściej obserwuje 
się różnego rodzaju problemy związane ze 
zdrowiem. Dominujący wśród młodych 
osób siedzący tryb życia, długie godziny 
spędzone w ławkach, fotelach samocho-
dów, przy biurkach i komputerach, nie 
wpływają korzystnie na kondycję fizyczną  
i psychiczną najmłodszego pokolenia.  

Z tego powodu każdego roku na przełomie 
września i października w całej Polsce tre-
nujemy razem na bieżniach i boiskach, po-
kazując wszystkim, że aktywność fizyczna 
jest przyjemna i pożyteczna.

Tarnobrzeskie święto sportu wraz z Pre-
zydentem Miasta i MOSiR Tarnobrzeg 
współorganizowały lokalne stowarzyszenia 
i kluby sportowe. Każde z nich prowadziło 
tego dnia własną konkurencję. Jachtklub 
Kotwica zorganizował zawody siłowe ciąg-
nięcia łódki na czas. Klub Fitneska, UKS 
Delfin oraz Tarnobrzeski Klub Kyokushin 
Karate zachęcały konkurencjami spraw-
nościowymi. Uczestnicy imprezy spraw-
dzić mogli się także w umiejętnościach 
piłkarskich i koszykarskich, wraz z przed-
stawicielami klubu KS i KKS Siarka. Klub 
Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg zainstalował 
na płycie stadionu urządzenie do treningu 
wioślarskiego. Zmagania sportowe prowa-
dził także tarnobrzeski Nordic Active, Klub 
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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.

Tenisa Stołowego oraz UKS Trójka z kon-
kurencjami siatkarskimi i badmintonem.

Dużą atrakcją imprezy była ścianka wspi-
naczkowa, postawiona na stadionie przez 
pomysłodawców budowy ścianki wspi-
naczkowej w Tarnobrzegu. Już od same-
go początku imprezy utworzyła się spora 
kolejka chętnych, aby wspiąć się na szczyt 
7 metrowej ściany. Planowana budowa 
centrum wspinaczkowego w Tarnobrzegu 

może mieć wielu amatorów tego sportu.
Wszyscy uczestniczący w miejskim Na-

rodowym Dniu Sportu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz poczęstunek. Tarno-
brzeski dzień zakończył się frekwencyjnym 
sukcesem. Oby uczestnicy imprezy swą 
aktywność równie chętnie demonstrowali  
w całym rok, czego im życzymy.

PSK/Robert Chrząstek

Gmina Tarnobrzeg udzieli finansowego 
wsparcia piłkarskiemu klubowi Siarka, za-
powiedział 7 października prezydent mia-
sta Grzegorz Kiełba podczas wspólnej kon-
ferencji prasowej z Dariuszem Dziedzicem 
- prezesem KS Siarka S.A. Już na najbliż-
szej, październikowej sesji Rady Miasta 
przekazanych zostanie z budżetu miasta na 
ten cel 100 tys. zł. Dzięki temu zastrzykowi 
pieniędzy klub będzie mógł bez kłopotów 
funkcjonować w do końca obecnego roku.

Podczas konferencji podkreślano, ze  
w klubie nie ma żadnych problemów spor-

towych. Zdaniem prezydenta jest wręcz 
przeciwnie, drużyna ma ducha, walczy, 
co widać na boisku. Radzi sobie całkiem 
nieźle w lidze, a postawa piłkarzy i wynik 
sportowy cieszy nie tylko kibiców, ale też  
i włodarzy miasta. Z tego powodu pre-
zydent zdecydował się wesprzeć klub fi-
nansowo. Włodzimierz Gąsior - trener 
zespołu, sukcesywnie wprowadza do skła-
du młodych zawodników, wychowanków 
klubu. Natomiast realizowany przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej program „PRO 
Junior System PZPN” premiuje tego typu 

kluby. Siarka Tarnobrzeg 
jest pod tym względem 
wzorcowym klubem, jest 
nawet liderem wśród ze-
społów uczestniczących 
w rozgrywkach. Oznacza 
to, że rysuje się olbrzy-
mia szansa, aby na ko-
niec sezonu konto klubo 
wzbogaciło się o premię 
z PZPN w wysokości 750 
tys. zł. Wszystko wska-
zuje na to, że tak waśnie 
będzie. – Cieszy fakt, że  
w Tarnobrzegu posta-
wiono na szkolenie mło-
dzieży. Z pewnością to 
zasługa władz klubu, ale 
także poprzedniego pre-
zydenta. Jak widać takie 
działania już zaczynają 
procentować – mówił 
podczas konferencji pre-
zydent Grzegorz Kiełb. 
Jednocześnie prezydent 
miasta zapowiedział, że 
od 2017 roku trenerzy 
zajmujący się młodzieżą 
finansowani będą przez 
Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. Pozwoli to 
na spokojną prace z mło-
dymi zawodnikami, bez 
strachu o finanse, szcze-
gólnie na początku roku 
kalendarzowego..

Z ust prezydenta padła 
także informacja o możli-
wym dodatkowym zasile-
niu klubu. Byłby to moty-
wacyjny system wsparcia, 
który uzależniony byłby 
od wyników sportowych 
zespołu.

PSK/Robert Chrząstek

Restauracja i pokoje noclegowe
ANSER zaprasza.

       Smacznie
       Blisko
               Wygodnie
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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.

autor(ka): MAGDA
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Piknik Pożegnanie Lata 
29 września na placu za budynkiem 

Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, przy 
zaangażowaniu pracowników MGOPS  
w przygotowanie i przeprowadzenie im-
prezy, odbył się Plenerowy Piknik „Po-
żegnanie Lata”. Celem zorganizowania tej 
imprezy było zachęcenie do wspólnej za-
bawy, w szczególności rodziców z dzieć-
mi, oraz szeroko rozumiana integracja.

     Najmłodsi mieszkańcy naszego mia-
sta mogli skorzystać z wielu atrakcji, do 
których dostęp był całkowicie bezpłatny. 
Największym zainteresowaniem cieszyły 
się dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane, 
a także malowanie twarzy w wykonaniu 
uczennic z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej 
Dębie. Stoiska gastronomiczne z popcor-
nem, watą cukrową, słodkościami i pieczo-

ną kiełbaską, oblegane były do ostatnich 
minut imprezy. Zabawa była prowadzona 
przez animatora, który swoim zapałem po-
trafił porwać do tańca nie tylko dzieci, ale 
również rodziców i zaproszonych gości. 
Nie zabrakło konkursów, za udział w któ-
rych dzieci otrzymywały drobne nagrody. 
Piknik dzięki sprzyjającej pogodzie przy-
ciągnął wiele rodzin i cieszył się dużym 
powodzeniem. Organizatorem imprezy był 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Dębie, przy współpracy 
Samorządowego Ośrodka Kultury.

     Piknik nie mógłby się odbyć bez wspar-
cia licznej grupy sponsorów. Dziękujemy za 
pomoc, licząc na wsparcie kolejnych na-
szych inicjatyw.

MGOPS Nowa Dęba
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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

S towarzyszenie Esteka gościło 2 wo-
lontariuszy z Turcji - Gulhatun  

i Buraka uczestniczących w Wolontaria-
cie Europejskim w ramach projektu Głos 
Młodzieży EVS (European Volontary 
Service) odbywającego się w Polsce (Tar-
nobrzeg) przez 6 miesięcy począwszy od 
1.04.2016. 

Projekt został zrealizowany w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Renaissance 
Institute z Turcji w ramach Programu Era-
smus + Młodzież. Przeprowadzenie projek-
tu Wolontariatu Europejskiego było możli-
we dzięki otrzymanej przez stowarzyszenie 
Esteka Akredytacji EVS wydanej przez 
Narodową Agencję Programu Erasmus + 
, która działa w ramach Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w Polsce. Akredytacja 
uprawnia nas do goszczenia, wysyłania  
i koordynowania wolontariuszy z Unii Eu-
ropejskiej i krajów partnerskich Programu 
Erasmus+.

Przez pół roku gościliśmy w Estece wo-
lontariuszy EVS (Wolontariatu Europej-
skiego), których zadaniem było pomagać 
naszej organizacji  w działaniach na rzecz 
dzieci, młodzieży, wolontariatu i lokal-
nej społeczności.  Początkowo szkoliliśmy 
wolontariuszy, wspólnie zaplanowaliśmy 
ich cele edukacyjne w procesie uczenia się 
opartym o Youthpass, strefy komfortu i wy-
zwań, kompetencje edukacyjne EU. Burak  
i Gulhatun spotykali się z wolontariusz-
kami i wolontariuszami stowarzyszenia  

dzież aby w przyszłości skorzystali z moż-
liwości uczestnictwa w międzynarodowym 
wolontariacie. 

Tureccy wolontariusze spotykali się  
z młodzieżą tarnobrzeskich szkół przybli-
żając kulturę swojego kraju i promując pro-
gramy EVS i Erasmus+. Ponadto, wspierali 
zajęcia hipoterapii, organizowali warsztaty 
własnego pomysłu – artystyczne tworze-
nie masek czy stolarskie tworzenie mebli 
z palet. Poznawali kulturę naszego miasta 
i kraju. 

Doskonalili język polski na co dzień  
i podczas lekcji prowadzonych przez wo-
lontariuszki Esteki i mentorkę projektu.

Działania projektu były współfinansowa-
ne ze środków Programu Erasmus +.

i opracowaliśmy plan 
działań.

Goście z Turcji wzięli 
udział w warsztatach Hor-
se Assisted Education - 
zajęciach coachingowych 
z końmi, zatytułowanych 
„Sztuka komunikacji”. Za-
jęcia objęły pierwszy kon-
takt z końmi, obserwację 
stada oraz określenie ról, 
funkcji i cech charakteru 
poszczególnych ruma-
ków. W doświadczeniach  
z końmi przyglądali-
śmy się sobie, własnemu 
wnętrzu, odczuwanym 
emocjom, myślom, włas-
nym wzorcom i reakcjom  
w kontekście komuni-
kacji ze sobą i światem. 
Po doświadczeniach  
w towarzystwie koni na-
stąpiły omówienia, wglą-
dy i refleksje w formie 
map umysłu, rozmów  
i krótkich komentarzy na 
temat ćwiczeń z końmi 
trenerami. Obejrzeliśmy 
też film z nami i koniem 
w roli głównej z ćwiczenia 
„Prowadzić i być prowa-
dzonym”. Szkolenie odby-
ło się w języku angielskim.

Kilkakrotnie odbyły się 
spotkania zagranicznych 
wolontariuszy i lokalnych 
młodych działaczy Este-
ki. Rozmawialiśmy wtedy  
o EVS (European Volun-
tary Service). Co to jest 
Erasmus +, co będzie 
wspierał Program Era-
smus +, dzielili się włas-
nym doświadczeniem  
w EVS i zachęcali mło-
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Świetlica pełna życia
P rzy ESTECE od kwietnia br. funk-

cjonuje świetlica dla dzieci i mło-
dzieży z terenu miasta Tarnobrzega.

W ramach projektu zorganizowanych 
zostanie 160 godzin zajęć wyrównawczych 
dla dzieci i młodzieży z języka polskiego  
i biologii. Zajęcia będą prowadzone przez 
nauczycieli tarnobrzeskich szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych. Kolejnym 

elementem projektu będzie przeprowadze-
nie 40 godzin zajęć artystycznych, dla dzie-
ci, które będą rozwijały swoje umiejętności 
wokalne. Dodatkowo zostaną zorganizo-
wane zajęcia świetlicowe. Łącznie zorgani-
zowanych zostanie 80 godzin takich zajęć, 
na których będą zorganizowane turnieje 
gier planszowych oraz poruszana będzie 
tematyka wolontariatu szkolnego.
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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.

Sandomierskie Centrum Kultury oraz 
Urząd Miejski w Sandomierzu zaprasza-
ją na coroczny cykl koncertów jazzowych 
pod nazwą „Witamina Jazz”. Będzie to listo-
padowa terapia półtonami dla wszystkich, 
którzy jesienną porą odczuwają brak do-
statecznego wpływu dobrej muzyki na swój 
organizm. Gwiazdą tegorocznego cyklu 
będzie Grażyna Łobaszewska z zespołem 

(koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia pra-
cy na scenie).

Wystąpi również Przemysław Strączek  
z projektem „Three Continents”, Patrycja 
Zarychta Project oraz Jacques Séguin, któ-
rego album “Litania Projekt” został dwu-
krotnie nominowany do nagrody Grammy 
2017.

Projekt Pomoc finansowa przy prowadzeniu świetlic  
socjoterapeutycznych jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA 

przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W dniu 22 października 2016 r. 
odbyło się Walne Zebranie 

Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia 
ESTEKA. 

W trakcie Zebrania dokonano podsumo-
wania podejmowanych działań za ostatni 
rok działalności. Dzięki zaangażowaniu 
członków Stowarzyszenia udało się prze-
prowadzić blisko 30 projektów i progra-
mów skierowanych do dzieci i młodzieży, 
seniorów, osób niepełnosprawnych oraz 

organizacji pozarządowych. Walne Zebra-
nie dokonało również zmian we władzach 
Stowarzyszenia.

Funkcję Prezesa Zarządu po dokonaniu 
zmian w KRS obejmie Jarosław Piątkowski, 
który zastąpi Janusza Szwed, który ją pełnił 
od 2003 roku. Zmiany nastąpiły również  
w Komisji Rewizyjnej, w której Janusz 
Chabel zastąpił Jerzego Łygasa. Więcej  
o planach Stowarzyszenia na najbliższe lata  
w styczniowym numerze Naszego Miasta.

Zmiany w ESTECE 
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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 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Samorządowym Ośrodku 

Kultury w Nowej Dębie miała miejsce 
uroczystość z udziałem nauczycieli, pra-
cowników oświaty, uczniów i rodziców. 
Obecni byli również: burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, 
zastępca burmistrza Leszek Mirowski, 
dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samo-
rządowych Renata Bal, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  
i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Skimi-
na oraz Maria Krakowska - wiceprezes 
Zarządu Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Nowej Dębie. 

W okolicznościowym wystąpieniu bur-
mistrz miasta i gminy Wiesław Ordon po-
dziękował nauczycielom w dniu ich święta, 
życzył satysfakcji z włożonego trudu oraz 
by nie brakło siły w pokonywaniu trudno-
ści, których jest wiele na edukacyjnej dro-
dze. - Niech towarzyszy Wam wdzięczność 
oraz szacunek wychowanków i rodziców, 
a powodzenie - to osobiste – niech będzie 
Waszym udziałem – dodał na zakończenie 
burmistrz. 

Następnie pedagodzy, którzy uzyskali 
awans na stopień nauczyciela mianowane-
go złożyli ślubowanie. Była to Agnieszka 
Pogoda z Przedszkola Nr 1 w Nowej Dę-
bie oraz Barbara Pasek z Zespołu Szkół  
w Chmielowie.

Podczas uroczystości burmistrz Wiesław 
Ordon oraz zastępca burmistrza Leszek 
Mirowski wręczyli nagrody dla nauczycieli. 
W tym roku otrzymali je: Monika Chmie-
lewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w 
Alfredówce, Agata Dobrasiewicz, Renata 
Dudek, Renata Konefał - nauczyciele Gim-
nazjum Nr 1 w Nowej Dębie oraz dyrektor 
Gimnazjum Nr 1 - Zbigniew Wolwowicz, 
Barbara Fornal, Katarzyna Jajuga - na-
uczyciele Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, 
Grażyna Gil - Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Rozalinie, Elżbieta Głaz, Małgorzata 
Zbyrad - nauczyciele Zespołu Szkół w Jada-
chach, ks. Piotr Haracz - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Mariusz 
Koper, nauczyciel Zespołu Szkół w Chmie-

lowie, Małgorzata Niewczas, Małgorzata 
Ozga, Aneta Wojdacz - nauczyciele Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Renata 
Rybka - nauczyciel Szkoły Podstawowej w 
Cyganach oraz Małgorzata Pakulska - dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Cyganach, 
Anastazja Sałek, Jadwiga Tomczyk - na-
uczyciele Zespołu Placówek Oświatowych 
w Nowej Dębie i Aneta Tomczyk - nauczy-
ciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie.

W roku szkolnym 2015/2016 troje ucz-
niów w Gminie Nowa Dęba mogło po-
szczycić się zarówno uzyskaniem tytułu 
laureata bądź finalisty konkursu przedmio-
towego, którego organizatorem jest Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie i jednocześnie 
legitymuje się minimum bardzo dobrą oce-
ną z zachowania. W związku z powyższym 
nagrody burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba otrzymali:

- Magdalena Szuba - była uczennica kl. 
VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Nowej Dębie - fina-
listka konkursu przedmiotowego z języka 
polskiego na szczeblu wojewódzkim,

- Kacper Kopeć - były uczeń klasy V 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Nowej Dębie - laure-
at konkursu przedmiotowego z historii na 
szczeblu wojewódzkim, 

- Witold Zięba - były uczeń klasy III Gim-
nazjum Nr 2 w Zespole Placówek Oświato-
wych w Nowej Dębie - finalista konkursu 
przedmiotowego z fizyki na szczeblu woje-
wódzkim.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie są wy-
chowankami Zespołu Placówek Oświato-
wych w Nowej Dębie, dlatego gratulacje 
otrzymali również nauczyciele prowadzą-
cy - Jolanta Czamara, Teresa Maślejak oraz 
Iwona Szczur, a także Dariusz Siudem - dy-
rektor ZPO w Nowej Dębie.

Na zakończenie gratulacje z okazji Dnia 
Nauczyciela złożył także Stanisław Skimina 
oraz Maria Krakowska. Całą uroczystość 
rozpoczął i zakończył koncert rodziny Nie-
zgodów - muzyków z Kolbuszowej.
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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

MotoCrossQuad Nowa Dęba 2016
W zawodach wzięło udział 35 za-

wodników w dwóch katego-
riach: Cross i Quad. Startowali w gru-
pach: 5 grup - Cross i 1 grupa - Quad. 
Łącznie w grupach odbyło się 12 prze-
jazdów, wzbogacone o wcześniejszy prze-
jazd zapoznawczy i „wisienkę na torciku” 
- przejazd SuperCross 1:10. Impreza roz-
poczęła się około godziny 11:00 oficjal-
nym otwarciem, omówieniem zasad bez-
pieczeństwa oraz organizacji. 

Później na tor zawodnicy wyjechali na 
przejazd zapoznawczy z obiektem. Mimo, 
że zdecydowana większość zna tor, to pra-
ce poczynione przez organizatorów tydzień 
przed zawodami, znacznie go odmłodziły  
i wprowadziły kilka zmian. Wszyscy jed-
nym głosem powtarzali, że obiekt jest 
bardzo dobrze przygotowany i szkoda, że 
podobnych jest tak mało w Polsce. Było 
również kilka osób, które po raz pierwszy 
wjechały na trasę i również ich opinie dają 
wiele satysfakcji.

Zawody miały charakter amatorskiego 
sprawdzenia umiejętności, jednak sama 
forma i przygotowanie niewiele miały  
z amatorstwem wspólnego. Zawodnicy, 
każdej z kategorii, startując w grupach, 
mieli do pokonania dwie tury, z których 
każda liczyła pełne pięć okrążeń, czyli ok. 
7,5 km w trudnym, wymagającym terenie. 
Łączny czas uzyskany w pierwszej i drugiej 
turze dawał końcową klasyfikację i możli-
wość kwalifikacji do wyścigu dodatkowego 
„SuperCross 1:10”. Forma dwóch tur jest 
rozwiązaniem najbardziej sprawiedliwym  
i daje możliwość ewentualnej poprawy 
wyniku z pierwszej tury. Nawet, jeżeli za-
wodnik nie ukończył przejazdu w pierwszej 
turze, ma możliwość wystartowania i rywa-
lizacji.

Wracając do zawodów i wyników:
kategoria Cross:
Miejsce I - Piotr Morawski - 20:42,20
Miejsce II - Łukasz Pitra - 21:02,50
Miejsce III - Paweł Magda - 21:02,90
kategoria Quad:
Miejsce I - Kamil Kogut - 21:47,80
Miejsce II - Patryk Kowalski - 21:52,80
Miejsce III - Arkadiusz Turek - 22:21,10
przejazd SuperCross 1:10:
Miejsce I - Łukasz Trawiński - 20:57,70

cd ze str. 1
Szczególnie emocjonująca była walka 

pomiędzy Łukaszem Pitrą i Pawłem Mag-
dą. Zawodnikami z Tarnobrzega, którzy do 
ostatnich metrów walczyli o podium. For-
ma dwóch tur sprawia, że zawodnicy oprócz 
bezpośredniej rywalizacji ze sobą, walczą  
z czasem o cenne sekundy, które zsumowa-
ne dają końcowy wynik. Nieco inna sytua-
cja jest w końcowym wyścigu (SuperCross), 
gdzie dziesięciu zawodników staje na linii 
startowej. Mają do pokonania 10 okrążeń  
i czas, mimo że jest liczony, ma drugorzęd-
ną rolę. Tutaj fizyczna obecność wszystkich 
rywali i walka o miejsce jest od pierwszych 
do ostatnich metrów, a zwycięzca może być 
tylko jeden. Tak właśnie było i tym razem. 
Piękna rywalizacja pomiędzy Łukaszem 
Trawińskim i Karolem Paśko, dała dopie-
ro na przedostatnim zakręcie zwycięzcę. 
Mimo, że Łukasz na drugim okrążeniu 
znacznie odjechał pozostałym zawodni-
kom, to w połowie wyścigu, dogonił go 
i wyprzedził Karol, który prowadził do 
ostatniego okrążenia. Czuł jednak poważne 
próby Łukasza, który nie odpuszczał. Dwa 
ostatnie okrążenia to stałe przetasowanie 
pozycji czołowej. Różne techniki jazdy,  
a zwłaszcza pokonywania zakrętów i skocz-
ni sprawiały, że emocje sięgały zenitu. Pró-
by Łukasza były skutecznie odpierane przez 
Karola, aż do końcowych kilkuset metrów 
które wygrał Łukasz „Pcheła” Trawiński.

Dzień zakończył się wręczeniem nagród 
zwycięzcom i oficjalnym zamknięcia im-
prezy. Dla organizatorów była to kolejna 
udana edycja MotoCrossQuad Nowa Dęba, 
która nie odbyła by się bez wsparcia, zaan-
gażowania i pomocy wielu osób i instytucji. 
Przede wszystkim są to członkowie i osoby 
wspierające Stowarzyszenie „DĄB” w No-
wej Dębie - głównego organizatora MCQ 
Nowa Dęba. Są to także Automobilklub 
Nowa Dęba, Starosta Powiatu Tarnobrze-
skiego, Burmistrz Nowej Dęby, Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury, Ko-
mendant Straży Miejskiej oraz Dyrektor 
SPZZOZ Nowa Dęba. Sponsorem nagród, 
w tym głównej dla zwycięzcy SuperCross 
była Yamaha Polska, która kolejny raz 
wspiera nasze inicjatywy.

Stowarzyszenie DĄB w Nowej Dębie
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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 …

Materiał pochodzi z portalu szarada.net.

JÓZEF BEDNARCZYK - Prezes PW Karabela

* * *
Wczoraj pierwszy raz spotkałem rodziców moje-

go chłopaka.  Po przywitaniu się zostałam dokładnie 
zmierzona wzrokiem przez ojca mego  wybranka, po 
czym usłyszałam: Synu, myślałem, że wyżej mierzysz.  
Zrobiło mi się strasznie głupio …

* * *
–   Coś taki nerwowy?
–   Rozwodzę się i nie wiem, jak o tym powiedzieć 

rodzicom …
–   Dlaczego?
–   Bo im nie powiedziałem, że się ożeniłem.

* * *
Rozmowa przyjaciół:
–   W całym swoim życiu zakochałem się tylko raz. 

I nawet ta miłość okazała się nieszczęśliwa.
–   A co się stało?
–   Nic, została moją żoną.

* * *
Przystanek autobusowy w Sokołowie Podlaskim. 

Siedzi sobie dwóch żulików, mają butelkę denaturatu 
i torbę pomidorów. Pierwszy zaczyna pić i przegryza 
pomidorem. Drugi bierze od niego fioletowy trunek 
i tez pije. Na to pierwszy:

–   Chcesz przegryźć pomidorem?
–   No co ty?!  Pogięło cię??  A jak są pryskane?...

* * *
Wychodzi dwóch facetów z kasyna. Jeden nagi,  

a drugi w gaciach.  Nagi mówi do tego drugiego:
–   Wiesz, ja cię podziwiam. Ty po prostu wiesz, 

kiedy przestać grać.
* * *

Siedzi facet i słyszy jakieś tupanie zza okna … pa 
trzy, a tam ścieżka biegnie do lasu ...

* * *

Rodzina siedzi przy stole.
Mały Jasio pyta tatę:
–   Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Tato odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:
–   Wiesz, nawet dziecko tego nie rozumie …

* * *
  Mąż do żony:
–   Słuchaj Jak nie będziesz jęczała podczas seksu to 
słowo daję, rozwodzę się z Tobą!
Żona wzięła to sobie do serca, ale na wszelki wypa-
dek przy następnym stosunku pyta męża:
–   Już mam jęczeć?
–   Nie teraz. Powiem Ci kiedy i wtedy zacznij  -  tylko 
głośno.
Za jakiś czas mąż prawie w ekstazie:
–   Teraz jęcz, teraz!!!
Żona:
–   Olaboga!!! Dzieci butów nie mają na zimę, ja  
w starej sukience chodzę, cukier podrożał...

* * *
  Zdradzony mąż był ciekaw co zrobi żona, gdy on 
umrze. Któregoś dnia zaczął udawać nieboszczyka. 
Gdy zobaczyła go żona, zaraz pobiegła do kochanka. 
Oboje zdjęli mu garnitur, a ubrali w dres, gdyż uzna-
li, że szkoda nieboszczyka grzebać w nowym ubra-
niu. Zdjęli mu też buty, założyli trampki i w takim 
ubiorze ułożyli w trumnie.
Wieczorem nad trumną zebrała się rodzina, aby 
opłakiwać nieboszczyka. Żona chcąc pokazać swój 
ból po utracie męża woła:
–   Dokąd odchodzisz mój najmilszy?
Mąż podnosi się z trumny i mówi:
–   Na olimpiadę dziwko jadę!

* * *

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
07.11.  -  13.11.2016 r.                  
Apteka  Prywatna                                                                                             
ul. Sienkiewicza 67                                                                                
tel. 15/822-59-60

TARNOBRZEG
14.11.  -  20.11.2016 r.                   
Apteka  „Pod Aniołem 2”                                                                                                                 
ul. Targowa 6 B                                
tel. 15/822-95-95

21.11.  -  27.11.2016 r.              
Apteka   „Dr. Max”                                                                                                                            
ul. Wyspiańskiego 25                                                                
tel. 15/822-51-10

28.11.  -  04.12.2016 r.               
Apteka  „Pod Tapimą”
ul. Waryńskiego 1
tel.  605 904 956

05.12.  -  11.12.2016 r.                  
Apteka  Prywatna                                                                                                                        
ul. Zwierzyniecka 18                                                                                                                                               

    tel. 15/823-61-80
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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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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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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
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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

Gimnastyka  seniora
G   imnastyka dla seniorów to sposób na poprawienie 

kondycji ruchowej, a co za tym idzie – uzyskanie 
większej sprawności w wykonywaniu codziennych zajęć 
i uchronienie się przed urazami.

Chcemy żyć długo ale nie chcemy być starzy. Boimy się 
zmarszczek, chorób, ale najbardziej utraty sprawności. 
Tymczasem można mieć więcej niż 70 lat i być wciąż ak-
tywną, pełną energii i wigoru osobą. Receptą na wieczną 
młodość są - ćwiczenia dla seniorów, na które możemy po-
święcić od kilku do kilkudziesięciu  minut.

Ćwiczenia dostosowane do potrzeb osób starszych nie 
obciążają stawów ani kolan. Pół godziny aktywności dzien-
nie pozwala uchronić się przed wieloma chorobami i po-
prawić samopoczucie.

Czy ćwiczenia w podeszłym wieku są bezpieczne?
Gimnastyka dla seniorów jest uprawiania tylko przez 

30% osób w podeszłym wieku. To bardzo niepokojące 
dane statystyczne, które świadczą o tym, że ciągle brak 
w społeczeństwie świadomości na temat roli ćwiczeń  
w utrzymaniu sprawności organizmu. Regularne upra-

wianie sportu – nawet najmniej wymagającego – przyczy-
nia się nie tylko do podwyższenia jakości życia, ale także 
do jego wydłużenia.

   Mając to, na uwadze, stowarzyszenie ESTEKA, w ra-
mach organizowanych KAWIARENEK  SENIORA,  
w ramach projektu SENIORZY W AKCJI, współfinanso-
wanego przez Wojewodę Podkarpackiego, zorganizowało 
w dniu 5 listopada br. spotkanie seniorów z fizjoterapeutą  
Malwiną Morawską,  którego zadaniem było przybliżenie 
wiedzy na temat odpowiedniej i zdrowej gimnastyki.

Prowadząca zajęcia uświadomiła obecnym, że dzięki 
ćwiczeniom można poprawić kondycję, zmniejszyć ryzyko 
kontuzji, wzmocnić mięśnie, dotlenić organizm, a nawet 
trwale obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz zapobiec wielu 
chorobom. Gimnastyka dla seniorów nie może zaszkodzić, 
o ile jest dostosowana do indywidualnych potrzeb organi-
zmu. Nawet przy dużej męczliwości minimalna dawka 
ruchu przynosi wiele dobrego. Trzeba jedynie pamiętać, 
by kłaść nacisk raczej na częstotliwość ćwiczeń (3-5 razy  
w tygodniu po ok. 30 min) niż na ich intensywność, zwłasz-
cza przy schorzeniach układu krwionośnego (wówczas le-

piej całkiem zrezygnować z ćwiczeń izometrycznych, czyli 
wzmacniających mięśnie).

Ćwiczenia izometryczne polegają na napinaniu mięśni 
- przy czym ustawienie stawów nie zmienia się. Ćwiczenia 
wzmacniają zarówno mięśnie i kości.

Pani Malwina zaproponowała i zaprezentowała kilka  
z przykładowych ćwiczeń:

Zacznij od złączenia dłoni na potylicy. Mocno naciskaj 
nimi o głowę, która stawia opór. Wytrzymaj w tej pozycji 
10 sekund. Następnie połóż prawą dłoń na prawym po-
liczku i mocno nią dociskaj, ale tak, by głowa nie zmieniła 
położenia. Po 10 sekundach wykonaj to ćwiczenie po lewej 
stronie. Później złącz dłonie na wysokości klatki piersio-
wej. Przez 10 sekund mocno naciskaj dłonią na dłoń.

   Obecnym na spotkaniu pokazano także jak wykonać 
samemu i przy pomocy drugiej osoby masaż bolącej części 
ciała, używając dłoni i przedmiotów codziennego użytku, 
znajdujących sie w domu.

   Jeżeli chcesz zachować sprawność fizyczną, codziennie 
wykonuj kilkuminutową gimnastykę  seniora

 Zygmunt

V Nadwiślański Marsz Nordic Walking 
w Baranowie Sandomierskim.

15   października br. w Baranowie Sandomierskim 
Stowarzyszenie UKS Siedleszczany Nordic Wal-

king zorganizowało 5 edycję marszu z kijkami.

Kilkadziesiąt osób rywalizowało na dystansie 5,2 km  
w czterech kategoriach: junior, junior starszy oraz młodzik  

i młodzik starszy. 35 minut na przejście trasy potrzebo-
wał zwycięzca Filip Rejman z Tarnobrzega, reprezentujący 
UKS Siedleszczany. Drugi był Michał Stępień,trzecia Doro-
ta Rejman także reprezentanci UKS Siedleszczany.

Projekt SENIORZY W AKCJI jest realizowany 
przez Stowarzyszenie ESTEKA

przy wsparciu finansowym  
Wojewody Podkarpackiego


