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25 lat Biuletynu Sędziszowskiego



Co się dzieje w Sędziszowie Małopolskim
Przebudowa  
wiaduktu przy  
ul. Kolbuszowskiej

Dodatkowe miejsca 
parkingowe przed 
Ratuszem

Wiosna na Rynku

Ruszyła budowa zakładu Hispano-Suiza

Na terenie miasta realizowanych jest 
kilka inwestycji kolejowych. Jedną z nich 
jest przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kol-
buszowskiej. Prace rozpoczęły się 21 marca 
br. i potrwają do końca lipca. Po remoncie 
zminimalizowany  zostanie zakręt, który do-
tychczas był pod wiaduktem, szersza jezd-
nia, a z jednej strony powstanie chodnik dla 
pieszych. 

Z ośmiu do 14 zwiększyła się liczba 
miejsc parkingowych z możliwością postoju 
do 30 minut na parkingu przed Ratuszem. 
To miejsca przewidziane dla petentów, któ-
rzy chcą załatwić sprawy w urzędzie. Ma to 
ułatwić znalezienie miejsca postojowego w 
centrum miasta, osobom, które przyjeżdża-
ją tu tylko na chwilę. 

Na skwerze przed sędziszowskim Ra-
tuszem stanęło 10 donic, 2 donice o średni-
cy 200 cm i 8 o średnicy 100 cm, wszystkie 
wykonane z betonu syntetycznego, w ko-
lorze ciemnego grafitu. Już niedługo poja-
wią się w nich kolorowe, wiosenne kwiaty. 
W tym roku więcej będzie też kompozycji 
kwiatowych na latarniach.

Od kilku tygodni trwają prace przy 
drugim zakładzie Hispano-Suiza Polska Sp. 
z o.o. 28 kwietnia br. uroczyście wmurowa-
no kamień węgielny pod nowy zakład.
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25-lecie Biuletynu Sędziszowskiego
wierć wieku mija, gdy ujrzał światło
dzienne „Biuletyn Informacyjny nr 1”, 

który ukazał się w kwietniu 1991 roku. Stał 
się on zaczynem „Biuletynu Sędziszowskiego 
– Informacje dla Każdego”, który zaczął się 
ukazywać od 1992 roku.

„Ówczesny włodarz miasta, burmistrz 
Wiesław Oleś, widział palącą potrzebę uru-
chomienia lokalnej prasy – łącznika władz 
gminy z obywatelami miasta i gminy. Po pi-
lotażowym numerze w 1991 roku, od następ-
nego roku zaczął systematycznie ukazywać 
się  „Biuletyn Sędziszowski – Informacje dla 
Każdego”, zarejestrowany w Sądzie jako mie-
sięcznik. Ja miałem zaszczyt organizować re-
dakcję i pełnić funkcję redaktora naczelnego” 
1- wspominał na łamach gazety Jan Flisak.  
O tym, czy Biuletyn był potrzebny niech 
świadczy choćby fakt, że ukazuje się do dziś, 
w epoce pewnie popularniejszych od prasy 
środków masowego przekazu, jak telewizja, 
radio czy Internet. Dość powiedzieć, że wielu 
tytułów samorządowych czy regionalnych 
gazet, które zaczynały się ukazywać wraz  
z naszym Biuletynem, nie ma na rynku 
już od kilku, a niekiedy kilkunastu lat. On 
nie jak meteor pojawił się i zniknął na fir-
mamencie sędziszowskiej prasy, ale ciągle 

C

rowi czy ówczesnemu 
dyrektorowi ZSZ w 
Sędziszowie Młp. ś.p. 
Stanisławowi Dąbro-
siowi.2 Naszą wdzięcz-
nością ogarnijmy tych, 
którzy przed ćwierć 
wiekiem stworzyli pi-
smo, jak i tych, którzy 
w przeciągu 25 lat jego 
historii finansowali 
jego wydawanie, two-
rzyli zespoły redak-
cyjne, współpracowali 
z nimi, pisali teksty  
i przygotowywali inne 
materiały, dokonywali 
korekty, składali ko-
lejne numery, począt-
kowo do powielania, 
a potem już do druku, 
zajmowali się drukiem 
i kolportażem.

„ P r e m i e r o w y 
numer gazety, wtedy 
pod nazwą Biuletyn In-
formacyjny, ukazał się  
w kwietniu 1991 roku. 
I wówczas i dziś cel 
wydawania pisma jest 
ten sam: rzetelna infor-
macja o działaniach sa-
morządu, przybliżanie 
aktualnych problemów 
mieszkańców miasta 
i gminy, a przy tym 

1  Jan Flisak „Początki Biuletynu Sędziszowskiego – Informacje dla Każdego” [w:] Biuletyn Sędziszowski 100 numerów, wkładka jubileuszowa do „Biuletynu Sędziszowskiego” nr 3 z 22 marca 
2005 r., str. 2.
2 Tamże
3 Benedykt Czapka „Jubileusz Biuletynu Sędziszowskiego” [w:] Biuletyn Sędziszowski nr 4 z 26 kwietnia 2005 r., s. 15.

przekazuje wiadomości i 
relacje z Ziemi Sędziszow-
skiej, pełniąc nieoficjalną 
rolę pamiętnika i kroniki 
naszej małej Ojczyzny.

Ludzie Biuletynu
Chwała pomy-

słodawcom i twórcom, 
którzy stali u początków 
tworzenia i ukazywania 
się gazety. Wspominałem 
już na łamach Biuletynu, 
jak wiele pracy i czasu 
poświęcał gazecie pierw-
szy redaktor naczelny Jan 
Flisak, który organizował 
i prowadził redakcję, gdy 
nie było jeszcze powszech-
nego dostępu do kom-
puterów, ba – telefonów,  
a wszędzie i do każdego 
trzeba było docierać oso-
biście. „Wypada wyrazić 
wdzięczność, za wszech-
stronną pomoc w organi-
zacji pisma, burmistrzo-
wi Wiesławowi Olesiowi  
i ś.p. Stanisławowi Wikto-

znajdzie się w Biuletynie zawsze miejsce dla 
wiadomości ze szkół, ze świata sportu, niwy 
kulturalnej czy tekstów historycznych.3

Miałem zaszczyt być redaktorem na-
czelnym na przełomie wieków, ale w XXI 
wiek tak naprawdę gazetę wprowadził mój 
następca - Benedykt Czapka, w wymiarach: 
graficznym, technicznym i merytorycz-
nym. Nie patrzyłem z zazdrością, cieszyłem 
się, bo Biuletyn był jednym z „moich dzieci”  
i radowałem się jego sukcesami, a smuciłem 
potknięciami, które pewnie się zdarzały na prze-
strzeni istnienia czasopisma. W latach 90. XX 
wieku byłem korektorem tekstów, redaktorem 
sportowym, wprowadziłem rubrykę „Osobliwo-
ści szkolnych kajetów”. Przez prawie 6 lat pełni-
łem funkcję redaktora naczelnego. Właśnie roz-
począł się 24. rok mojej przygody z gazetą.

Moje artykuły? Najtrudniejsze były 
wywiady. Z Hanką Bielicką, wielką damą 
polskiej sceny, która, gdy zorientowała się, że 
redaktor się przygotował, bardzo poważnie 
potraktowała rozmowę. Z mistrzem olimpij-
skim w podnoszeniu ciężarów Zygmuntem 
Smalcerzem, niezwykle skromnym czło-
wiekiem o tak wielu sukcesach w sporcie.  
Z Marcinem Dańcem, który mimo iż zmę-
czony wyczerpującym występem, poświęcił 
mi kilkadziesiąt minut na sympatyczną roz-
mowę. Z profesorem Tomaszem Szarkiem, 
zafascynowanym matematyką i filozofią,  
a pochodzącym z Sędziszowa Młp. I w koń-
cu najtrudniejszy, w Kamionce, z jedynym 
polskim mistrzem świata w boksie amator-
skim Henrykiem Średnickim, który zmarł  
10 kwietnia br.
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naszych mieszkańców, odnoszonych w ogól-
nopolskich konkursach telewizyjnych, pisano  
o sędziszowskich globtroterach, o tym, jakie 
imiona najczęściej nadawano noworodkom  
w danym roku.

„Biuletyn Sędziszowski” jest medialną 
kroniką naszego miasta i gminy. Obowiąz-
ki redaktora naczelnego pełnili: Jan Flisak, 
Mariusz Kazior, Benedykt Czapka, a obecnie 
Anna Olech. Dziękuję wszystkim, współpracu-
jącym przy wydawaniu gazety: radnym Rady 
Miejskiej poszczególnych kadencji, władzom 
samorządowym i pracownikom referatów 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. za zaan-
gażowanie i pomoc redaktorom przy zbieraniu 
materiałów informacyjnych. Podziękowania 
składam również dyrektorowi i pracownikom 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Słowa 
podziękowania za współpracę kieruję również 
pod adresem księży proboszczów ze wszystkich 
parafii gminy, sołtysów z wszystkich sołectw, 
gminnych placówek oświatowych, klubów 
sportowych, ochotniczych straży pożarnych, 
kół gospodyń wiejskich, wszystkich organizacji 
pozarządowych. Dziękuję wszystkim Państwu 
redaktorom i piszącym w „Biuletynie Sędzi-
szowskim”, członkom naszej lokalnej społecz-
ności, za 25 lat gazety, za 221 numerów pisma, 
które stanowi źródło informacji i przyczynia się 
do promowania miasta i gminy Sędziszów Młp.

Mariusz Kazior

4 Wojciech Naja „Pożegnaliśmy Ojca świętego” [w:] „Biuletyn Sędziszowski” nr 4 z 2005 r., s. 72 Tamże
5 Tamże, s. 7

Kronika gminy
Biuletyn był kroniką wydarzeń: sa-

morządowych, gospodarczych, sportowych, 
religijnych, kulturalno- rozrywkowych, 
szkolnych i historycznych, i taki charakter 
zachował do dzisiaj - zapisu historycznego 
współczesności, pełniąc rolę sprawozdawczo 
– informacyjną, sięgając do tematyki społecz-
no-kulturalnej. Był źródłem do napisanych 
książek, prac magisterskich, wielu analiz, po-
szukiwań twórczych. Relacjonował sukcesy 
Rady Miejskiej i władz samorządowych, ale  
i chwile i momenty trudne w życiu naszej lo-
kalnej społeczności; historyczne, np. tworze-
nie się powiatu ropczycko-sędziszowskiego; 
katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku; 
odejście do Domu Ojca naszego Ojca Święte-
go. Śmierć Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 r.,  
o godzinie 21.37, poruszyła wszystkich: „tłu-
my mieszkańców Sędziszowa Młp. wspólnie 
żegnały Ojca Świętego. W czwartek wieczorem 
(7 kwietnia) zapełnił się plac i parking przed 
Klasztorem Kapucynów. Wzdłuż przylegają-
cej ulicy Jana Pawła II zapłonęły setki zniczy, 
które zostały tu do poniedziałku. W dzień 
pogrzebu papieża Sędziszów wyglądał jak 
wymarły” – pisał w „Biuletynie Sędziszow-
skim” Wojciech Naja. Wielu sędziszowian  
i mieszkańców gminy udało się na pogrzeb 
do Rzymu, a „wieczorami młodzi ludzie 
spontanicznie czuwali, żeby wszystkie świe-
ce się paliły. To tworzyło niezwykłą atmosfe-
rę”.4 Piątek był niepodobny do jakiegokolwiek 
dnia w roku. Ulice opustoszałe, zamknięte 
niemal wszystkie sklepy, nawet mieszkańcy,  
w większości, zostali w domach przed telewi-
zorami. W czwartkowy wieczór przed pogrze-
bem Ojca Świętego, o 21:37, pogasły światła  
w domach, trochę później, na chwilę, zgasły też 
uliczne latarnie - pisał Naja.5

Redaktorzy Biuletynu podejmowa-
li tematy rocznicowe, np. z okazji nadania 
praw miejskich dla Sędziszowa Młp.; pisali  
o rozwoju społeczno-gospodarczym miasta; o suk-
cesach sportowców 100-letniej Lechii Sędziszów 
Młp., ambasadorze kultury Ziemi Sędziszowskiej 
- Zespole Pieśni i Tańca Rochy i promocji tej kul-
tury w trakcie koncertów i festiwali na scenach 

niemal całej Europy, o Zespole Tańca Estradowego 
BLUES i Kapeli Podwórkowej PAKA SĘDZISZA,  
a od kilku lat - o musicalach Licealnego Teatru 
Muzycznego. 

Prezentowali dzieje parafii far-
nej pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny, powstanie nowej parafii  
pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Młodych  
i kościoła, wraz z zespołem klasztornym Za-
konu Braci Mniejszych Kapucynów. Opisywali 
wydarzenia i uroczystości kościelne: proce-
sje Bożego Ciała, procesje drogi krzyżowej  
w Wielkim Poście, Orszaki Trzech Króli, na-
bożeństwa fatimskie, rekolekcje i misje świę-
te, nawiedzenia relikwii świętych i błogosła-
wionych Kościoła czy cudownych obrazów 
i wizerunków Matki Bożej; obchody świąt  
i uroczystości państwowych, np. Święta Kon-
stytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości –  
11 Listopada; Konkursy Poezji Religijnej, 
festyny, Międzynarodowe Spotkania Folk-
lorystyczne, Festiwal Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych, wybory Miss Sędziszowa 
Młp., promocje lokalnych artystów i twór-
ców kultury. W Biuletynie ukazywał się cykl 
artykułów pod wspólnym tytułem „Ziemia 
Sędziszowska”, będący próbą systematyzo-
wania informacji o poszczególnych miej-
scowościach naszej gminy. Były zamiesz-
czane relacje z koncertów, przedstawień 
teatralnych, występów artystycznych, sukcesów 
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Wspomnień kilka o Biuletynu Sędziszowskiego 
początkach

Zmarł profesor Stanisław Wiśniewski

óżne są oceny wydarzeń związanych 
 z okrągłym stołem i wyborami kontrak-

towymi do sejmu, ale koncepcja budowania 
demokracji od dołu zakładała jak najszerszy 
samorząd w tym samorząd lokalny. Właśnie 
wybory do rad gmin były pierwszymi wolny-
mi wyborami w III Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warunkiem funkcjonowania demo-
kracji jest obieg informacji, wolne media. 
Próbą częściowego chociaż wypełnienia tego 
zadania miał stać się „Biuletyn Sędziszowski- 
Informacje dla każdego”.

Moje środowisko (Liberalno- Demo-
kratyczna Partia Niepodległość) nie uczest-
niczyło w wyborach kontraktowych, niepod-
ległość i wolność nie może być częściowa.  
Na poziomie gmin najszybciej władza wróci-
ła w ręce narodu (ludu), więc całym sercem 
przystąpiłem do pracy dla tejże społeczności. 
Pomysłodawcą formuły biuletynu był ów-
czesny burmistrz Sędziszowa Młp. Wiesław 
Oleś, nawet ukazał się jeden numer Biulety-
nu Informacyjnego. Ja zmieniłem tytuł, gdyż 
tamten tytuł uważałem za zastrzeżony dla 
słynnego Biuletynu Informacyjnego z czasów 
II wojny światowej. W konspiracji uczest-

marca 2016 r. po ciężkiej chorobie
zmarł w Krakowie profesor Stani-

sław Wiśniewski. Malarz, grafik, rysownik, 
rzeźbiarz. Profesor ASP w Krakowie. Uro-
dzony w 1936 roku w Sędziszowie Młp., 
absolwent sędziszowskiego Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych. Artysta spoczął 
4 kwietnia na krakowskim Cmentarzu Ra-
kowickim w Alei Zasłużonych.  

Stanisław Wiśniewski w Sędziszowie 
spędził młodość, później, w wieku kilku-
nastu lat rozpoczął pracę w kopalni w No-
wej Rudzie. Po roku wrócił do Sędziszowa  
i rozpoczął naukę w działającym po wojnie  
w mieście „plastyku”. Na pewien czas przerwał  
w nim naukę i wyjechał do szkoły morskiej  
w Gdyni, gdy jednak ją rozwiązano, znów po-
wrócił do Sędziszowa i dokończył edukację  
w PLSP, by następnie wyjechać do Krakowa 
na studia w Akademii Sztuk Pięknych.  Stu-
diował w pracowni Zbigniewa Pronaszki,  
a po jego śmierci – u Zygmunta Radnickiego. 
Po kilku latach jego kariera zaczęła błyska-
wicznie się rozwijać.

Wiśniewski był twórcą i animatorem 
galerii „Arkady” działającej przy krakowskim 
BWA, autor kilkudziesięciu wystaw w kraju 
i za granicą (wielokrotnie w Szwecji, w Bel-
gradzie, Londynie, Nowym Jorku, Kolonii). 
Za swoją twórczość i działalność był uhono-
rowany licznymi nagrodami (Nagrodą im. 
B.W. Linkego, Nagrodą Miasta Krakowa, Ho-
norową Nagrodą Fundacji Sztuki Polskiej), 
dwukrotnie otrzymał stypendium Fundacji 
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niczyłem w wydawaniu podziemnej prasy 
(„Niepodległość”, „Mury”), lecz teraz mu-
siałem poznawać nowe techniki wydawnicze 
oparte o komputery. Były to pionierskie czasy 
pod wieloma względami. W tamtych czasach 
kilka osób miało już komputery, więc dzięki 
ich uprzejmości można było robić skład na 
tych maszynach. Wśród wielu życzliwych 
można wymienić choćby śp. Stanisława Wik-
tora czy Stanisława Dąbrosia. Teksty były pi-
sane w programie DOS, potem w rewelacyj-
nym TAG-u (łatwo było pisać polskie litery)  
i wreszcie pojawiły się kolejne Wordy.

Pozwól Czytelniku, że z okazji tej rocz-
nicy przedstawię kilka szczegółów związanych 
z technicznymi aspektami pracy redakcji. 
Spośród wielu zabawnych historii przytoczę 
te dotyczące składu i łamania gazety. W kom-
puterze śp. Stanisława Wiktora była wgrana 
klawiatura w takim układzie jak w maszynie 
do pisania. Kiedy weszły nowsze programy 
pod poszczególnymi klawiszami były inne li-
tery niźli na nich napisane. W efekcie korekta 
zajmowała bardzo dużo czasu i wysiłku. W 
gminie było mało telefonów, sam również nie 
dysponowałem takim aparatem, więc wiele 
uzgodnień musiałem czynić osobiście jadąc 

tam rowerem. W takich okolicznościach jeden 
z prawie gotowych numerów miesięcznika po 
prostu zgubiłem, spadł mi z rowerowego ba-
gażnika. Musiałem odtwarzać teksty, skład, 
gorzej było ze zdjęciami - te najlepsze były  
w zgubionej teczce - w druku znalazły się pier-
wotnie odrzucone. A jednak feralny numer 
„Biuletynu” ukazał się terminowo. Łamanie 
tekstu i druk powierzałem profesjonalnej fir-
mie Kogan z Rzeszowa. W tamtych czasach 
zdarzały się nagłe braki prądu, najgorzej było 
podczas majowych burz. Kilkakrotnie goto-
wa do druku gazeta była niszczona w czasie 
takich zdarzeń. Gazeta jednak się ukazywa-
ła. Starałem się wciągać do pracy redakcyjnej 
ciekawych ludzi. Do takich nietuzinkowych 
należeli choćby pan Kazimierz Czapka, Sta-
nisław Wozowicz, Maria Wilczok. Wyjątkową 
rolę odegrał też człowiek o niespożytej energii 
i licznych pasjach - Mariusz Kazior.

Swoje teksty w latach kiedy byłem re-
daktorem odpowiedzialnym (skromniejsza 
nazwa naczelnego) podpisywałem pseudo-
nimem z działalności podziemnej: Maurycy 
Mochnacki. Bardzo często MM, a czasem 
znakiem/./.

Jan Flisak

Kościuszkowskiej oraz rządu Jugosławii. Za 
zasługi dla miasta Krakowa w 2010 roku zo-
stał uhonorowany odznaką „Honoris Gratia”. 
W krakowskim środowisku artystycznym był 
postacią niezwykle znaną i rozpoznawalną. 
Jego prace znajdują się w muzeach krajowych 
i zagranicznych oraz w kolekcjach prywat-
nych. 

Publikacja wydana z okazji wystawy  
poświęconej twórczości Stanisława  
Wiśniewskiego w Kamienicy Hipolitów.
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Psie zaprzęgi promowały Sędziszów Małopolski

Sędziszów Małopolski ma logo i hasło promocyjne

Kolorowa Wielkanoc 
na dorocznym 
Kiermaszu

onika i Łukasz Ptaś do Zagorzyc 
trafili kilka miesięcy temu. Sprowa-

dzili się tu z Wadowic, by mieć jak najlepsze 
warunki do trenowania swoich psów – ala-
skanów haskich. Psie zaprzęgi to ich pasja, 
która wymaga wiele pracy, wysiłku i ogrom-
nego zaangażowania. Podczas ostatnich w se-
zonie zawodów promowali gminę Sędziszów 
Małopolski. 

Sezon zawodów psich zaprzęgów 
2015/2016 rozpoczął się dla Moniki i Łukasza 
w październiku w Austrii. Nie był on łatwy, po-
nieważ ze względu na warunki część zawodów 
była odwoływana lub ich terminy zmieniane. W 
ostatnich zawodach w sezonie Ptasiowie jechali 
w herbami Sędziszowa Małopolskiego na kurt-
kach i czapkach, reprezentując w ten sposób na-

rwający dwa miesiące konkurs na hasło
i logo promujące miasto i gminę  

Sędziszów Małopolski został rozstrzygnięty. 
Zwyciężyło logo, którego autorka jest Mo-
nika Ziobro z Sędziszowa Młp., oraz hasło 
„Sędziszów Małopolski Mierzymy wysoko”, 
którego pomysłodawcą jest Michał Przystaś 
z Ropczyc. 

Do konkursu zgłoszono 30 prac, nie 
tylko z gminy, ale z całej Polski. Komisja po-
wołana przez Burmistrza Sędziszowa Mało-
polskiego w składzie: oceniła prace 7 kwiet-
nia br. Spośród nadesłanych prac wybrano 
logo autorstwa Moniki Ziobro z Sędziszowa 
Małopolskiego i hasło Michała Przystasia  
z Ropczyc. Zwycięzcy otrzymają po tysiąc zł 
nagrody.

ajka zdobione w najróżniejszy sposób,
baranki wypiekane z ciasta lub oplatane 

nićmi, zajączki z piernika misternie zdobio-
ne. Wszystko bajecznie kolorowe i wykona-
ne ręcznie. 

Takie cuda można było kupić na Kier-
maszu Wielkanocnym, 18 marca br., w sę-
dziszowskim Domu Kultury. Kiermasz jak 
zwykle przyciągnął grono pan, które trudnią 
się rękodziełem, jak i osób chcących wypełnić 
świąteczny koszyk niebanalnymi ozdobami 
lub ozdobić stół pięknymi stroikami. 

M
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szą gminę i miasto. W zawodach Border Rush 
odbywających się 15-18 marca br. w Szklarskiej 
Porębie Łukasz był 7. w Open Class, a Monika 
9. w Limited Class. Natomiast w wielkanocnych 
zawodach odbywających się w Radikov u Olo-
mouc Łukasz był 1. a Monika zajęła 4. miejsce 
z kategorii A.

Co prawda sezon startów i wyjazdów 
już się zakończył, to jednak nie oznacza, że 
teraz i właściciele i ich psy będą odpoczywać. 

Po pierwsze do teamu dołączyło kilka nowych 
psów, które od września będą startować w za-
wodach i zastąpią te starsze w zaprzęgu. Dziś 
Ptasiowie mają 24 psy. – 8-10 lat dla tych psów 
to wiek emerytalny, nie dorównują prędkością 
młodym, ale są dla nich świetnymi trenerami. 
Będą razem biegać, uczyć się chodzenia w za-
przęgu, tak aby we wrześniu młode psy mogły 
już startować w zawodach. A więc wiosna i lato 
to czas indywidualnej pracy z psami, przygo-
towywania ich do nowego sezonu – wyjaśnia 
Monika Ptaś.  

A przygotowanie jest bardzo ważne, 
ponieważ w czasie jednych zawodów alaska-
ny przebiegają nawet ponad 100 km. Ale, jak 
podkreślają ich właściciele - te psy lubią to, 
kochają biegać. - Gdyby nie chciały biec, to 
po prostu zaparłyby się i nie pobiegły. A one 
mają taką naturę, że to lubią – mówi Monika.

Mieszkańcy Sędziszowa będą mieli 
okazję poznać Monikę i Łukasza oraz ich psy 
podczas festynu na zakończenie Dni Sędzi-
szowa, które odbędą się 26 czerwca br. Wów-
czas na stadionie będzie można obejrzeć psy z 
bliska, a ich właściciele przygotują pokaz, jak 
te zwierzęta biegną w zaprzęgu.

Logo powstało na bazie herbu Sędzi-
szowa Młp., ale nawiązuje też do serca. Z 
kolei strzałka kierująca się ku górze, może 
kojarzyć się zarówno z grotem strzały, jak i 

symbolicznymi skrzydłami samolotu. Tym 
bardziej wybrane hasło – „Sędziszów Ma-
łopolski – Mierzymy wysoko”, współgra z 
grafiką.

Po ocenie prac okazało się, że auto-
rom nadesłanych prac nasze miasto i gmina 
kojarzą się bardzo różnie, ale dominowały 
dwa kierunki. Z jednej strony była to trady-
cja, którą symbolizowały zabytkowe budowle 
miasta, czyli Ratusz, kościół farny, klasztor 
oo. Kapucynów, z drugiej samoloty, co zwią-
zane jest z firmami branży lotniczej, Hispa-
no-Suiza Polska czy Ultratech, które należą 
do Doliny Lotniczej, a od lat działają w Sę-
dziszowie. Wybrane hasło również nawiązuje 
do lotnictwa i określa obrany przez miasto 
kierunek rozwoju.
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Głosujmy na siłownię plenerową  
od Nestlé

Konferencja prasowa dotycząca 
programu 500+

mina Sędziszów Małopolski walczy 
 o jedną z 16 plenerowych siłowni, które 

są nagrodami w konkursie „Nestlé Porusza 
Polskę: Porusz swoją okolicę”. Dzięki głosom 
internautów taka siłownia mogłaby pojawić 
się w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej. 
Głosowanie trwa do 6 lipca br.

Głosowanie odbywa na stronie interne-
towej https://www.nestleporusza.pl. Wystarczy 
wpisać w wyszukiwarkę „Góra Ropczycka” lub 
kod pocztowy „30-120”, a pojawi się zgłoszona 
przez Gminę lokalizacja, czyli Park Buczyna. 
Po zalogowaniu na stronie internauci mogą 
każdego dnia trwania glosowania oddać jeden 
głos na wybraną lokalizację.

Nagrodą w konkursie jest siłownia ze-
wnętrzna, składająca się z dziewięciu urzą-
dzeń: poręczy z podciągiem nóg, wioślarza, 
roweru z jeźdźcem, biegacza z orbitrekiem, 
twisterem z surferem. Wartość urządzeń wraz 
z projektem zagospodarowania terenu i mon-
tażem wynosi 14 299 zł.

W razie, gdyby lokalizacji z naszej gmi-
ny udało się znaleźć w gronie zwycięzców, to 
siłownia zostałaby ulokowana wzdłuż ścieżki 
spacerowej parku, w wąwozie.

kwietnia br. do Sędziszowa 
Małopolskiego przyjechał Bus500, 

w którym mieszkańcy zainteresowani sko-
rzystaniem z rządowego Programu 500+, 
mogli uzyskać niezbędne informacje. Pojazd 
stanął przed budynkiem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy tej okazji 
odbyła się również konferencja prasowa.

Podczas spotkania z mediami bur-
mistrz Bogusław Kmieć przedstawiał poziom 
zainteresowania programem w gminie. – Na 
chwile obecną wpłynęło 1300 wniosków, to 

G

18 stanowi 70 proc spodziewanych wniosków. Do 
tej chwili nie ma żadnych problemów ze skła-
daniem wniosków, nie ma kolejek w naszym 
ośrodku pomocy społecznej. Uruchomiliśmy 
dwa dodatkowe punkty przyjęć wniosków, 
w Zagorzycach i Czarnej, ale nie cieszą się 
one zbyt dużym zainteresowaniem – mówił  
B. Kmieć.

Gośćmi konferencji byli również par-
lamentarzyści. Senator Zdzisław Pupa, który 
podkreślał, że wsparcie finansowe w ramach 
programu daje rodzinom wiele możliwości, po-

nieważ nie ogranicza celów, na jakie pieniądze 
mają być przeznaczone. Z kolei poseł Kazimierz 
Moskal poinformował, że w skali całego powia-
tu wykorzystanych może być nawet 40 mln zł.

Małgorzata Dankowska, dyrektor Wy-
działu Polityki Społecznej Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, poin-
formowała, że gmina Sędziszów Młp. wyko-
rzystać będzie mogła 14 mln zł. W kwocie tej 
zawierają się wszystkie koszty związane z ob-
sługą programu oraz pieniądze przeznaczone 
na wypłaty świadczeń.
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Spotkanie z sędziszowskimi wędkarzami 

Spotkanie z Szymonem Hołownia

Zebranie gminnego koła pszczelarzy 

przedstawicielami Koła nr 27 
   Amur w Sędziszowie Młp., Koła  
nr 26 Miejsko-Gminnego oraz Stowa-
rzyszenia Wędkarskiego „Skrzynczyna” 
spotkał się burmistrz Sędziszowa Mało-
polskiego Bogusław Kmieć 2 kwietnia  
br. Było to z jednej strony spotkanie  
z okazji Dnia Wędkarza obchodzonego 
19 marca, a z drugiej okazja do rozmowy  
o bieżącej działalności wędkarzy z gminy  
i kalendarzu zawodów w 2016 roku.

Burmistrz Bogusław Kmieć za-
prosił na spotkanie przedstawicie-
li wszystkich Kół wędkarskich dzia-
łających w gminie. Odbyło się ono w 
sędziszowskim Domu Kultury, a okazją 
do niego był Dzień Wędkarza obchodzony  
w marcu. – Przy tej okazji chciałem podzię-
kować wszystkim wędkarzom, którzy nie 
tylko traktują wędkarstwo jako hobby, ale 
też działalność społeczną na rzecz ochrony 

estauracja Hotelu Senator Gran Via 
     w Olchowej w ubiegłym roku wzięła 
udział w akcji Fundacji Kasisi pod nazwą 
„Rozsmakuj się w Kasisi” i wygrała ją. Na-
grodą było spotkanie z Szymonem Ho-
łownią, dziennikarzem, publicystą i zało-
życielem Fundacji Kasisi. Odbyło się ono  
15 marca br. w Hotelu Senator Gran Via. 

Akcja, w której zwyciężyła restauracja 
Hotelu Senator, skierowana była do polskich 
restauracji. Ich goście przekazywali napiwki 
dla dzieci z Zambii, podopiecznych Funda-
cji. Załoga restauracji Hotelu Senator infor-
mowała gości o działaniach Fundacji, rozda-
wała ulotki i przyjmowała datki. W efekcie 

ożliwości rozwoju działalności dzięki
dofinansowaniom, a także problemy 

pszczelarzy. Między innymi o tym dysku-
towano podczas zebrania sędziszowskiego 
Rejonowego Koła Pszczelarzy, które odbyło 
się 15 marca 2016 r. w Domu Kultury. W spo-
tkaniu uczestniczył prezes Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Rzeszowie Tadeusz 
Dylon oraz burmistrz Sędziszowa Młp. Bo-
gusław Kmieć. 

Podczas spotkania prezes Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie 
przedstawiał pszczelarzom z gminy Sędziszów 
Młp. zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie  
w przepisach dotyczących ich działalności. 
Mówił też o możliwościach pozyskiwania do-
tacji i dofinansowań na rozwój pasiek, o po-
trzebie nasadzeń drzew miododajnych. Bur-
mistrz Bogusław Kmieć podkreślał, jak ważną 
rolę odgrywają w środowisku pszczoły i jak 
istotna jest działalność pszczelarzy. Zadeklaro-
wał chęć współpracy z sędziszowskim kołem 
oraz wsparcie w jego działaniach.

Z
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środowiska – podkreślał burmistrz Kmieć. 
Prezesi Kół przedstawili harmono-

gram zawodów w 2016 roku, rozmawiano 
też o pracach, jakie są realizowane na akwe-

nach, którymi opiekują się poszczególne 
koła. Dyskutowano również o przyszłości 
zbiornika wodnego w Czarnej Sędziszow-
skiej.  

uzbierała największą kwotę pieniędzy spo-
śród wszystkich restauracji biorących udział  
w akcji. Pieniądze zbierane do puszek Fun-
dacji Kasisi podarowane zostały afrykań-
skim dzieciom. W nagrodę w Hotelu Sena-
tor Gran Via 15 marca 2016 r. gościł Szymon 
Hołownia, dziennikarz, publicysta i zało-
życiel Fundacji Kasisi oraz Fundacji Dobra 
Fabryka. 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy 
chętni, a Szymon Hołownia zaprezentował 
filmy i zdjęcia ze swoich pobytów w Afryce, 
opowiadał też o działaniach Fundacji oraz  
o akcjach charytatywnych prowadzonych dla 
dzieci w Zambii.
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XVIII Sesja Rady Miejskiej

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 

marca 2016 roku odbyła się XVIII 
Sesja Rady Miejskiej, w trakcie któ-

rej radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków 
na udzielenie pomocy finansowej dla Po-
wiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, na mocy 
której zabezpieczono w budżecie Gminy 
Sędziszów Małopolski w latach 2016-2018 
środków w wysokości 600.000 zł tytułem 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację 
projektu pn.: „Budowa łącznika autostrady 
A-4 z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urzą-
dzeniami budowlanymi” w ramach działania 
5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grud-
nia 2015 r.

kwietnia 2016 roku odbyła się XIX
Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, 

w trakcie której radni podjęli następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XVIII/183/16 Rady Miejskiej w 
Sędziszowie Małopolskim z dnia 31 marca 
2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpie-
nia do realizacji projektu „e-szkoła wdro-
żenie interaktywnych usług publicznych w 
Gminie Sędziszów Małopolski” w ramach 
działania 2.1. Podniesienie efektywności i 
dostępności e-usług, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020, na mocy której 
ustalono wkład własny gminy w wysokości 
459,608,24 zł brutto, który przeznacza się na 
realizację projektu.

2. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego, na mocy której po-
stanowiono udzielić pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej w kwocie 400.000 
zł dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  
w Ropczycach z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącz-
nika autostrady A-4 z drogą krajową nr 94 wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną, bu-
dowlami i urządzeniami budowlanymi”  
w latach 2016-2018, w tym:

2016 rok – 50.000 zł,
2017 rok – 100.000 zł,
2018 rok – 250.000 zł.

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania z zakresie inwestycji o warto-
ści przekraczającej kwoty ustalone w budże-
cie Gminy na 2016 rok, na mocy której po-
stanowiono zaciągnąć zobowiązanie ponad 
kwotę wydatków określoną w budżecie Gmi-
ny na rok 2016 rok do wysokości 350.000 zł  
z przeznaczeniem na udzielenie pomo-
cy finansowej  w formie dotacji celowej 

31

15

3. Uchwała w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Sędziszów 
Małopolski. W wykazie przedsięwzięć do wie-
loletniej prognozy finansowej zwiększono zakres 
wykonywania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Mało-
polskim wraz z budową sali gimnastycznej” o 
kwotę 900.000 zł i w związku z tym zwiększa się 
limit wydatków na przedsięwzięcie na rok 2016 r. 
o kwotę 900.000 zł.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu „e-szko-
ła wdrożenie interaktywnych usług publicz-

gminy w wysokości 237 453.08 zł brutto, któ-
ry przeznacza się na realizację projektu, pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020.

5. Uchwała w sprawie programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt w Gminie 
Sędziszów Małopolski na rok 2016.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.

dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  
w Ropczycach z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie projektu pn. „Budowa łącznika 
autostrady A-4 z drogą krajową nr 94 wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, bu-
dowlami i urządzeniami budowlanymi”. 
Zobowiązanie to spłacone będzie w latach 
2017-2018 z dochodów Gminy z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, w tym: 

2017 rok – 100.000 zł,
2018 rok – 250.000 zł.

4. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-
-Sędziszowskiego, na mocy której udziela się 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w kwocie 200.000 zł dla Powiatu Ropczycko-
-Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinan-
sowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 122R, w miejscowości 
Borek Wielki w ciągu drogi Kosowy – Ka-
mionka – Sędziszów Małopolski” w latach 
2016-2018, w tym:

2016 rok – 5.000 zł,
2017 rok – 100.000 zł,
2018 rok – 95.000 zł.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania w zakresie inwestycji o war-
tości przekraczającej kwoty ustalone w bu-
dżecie Gminy na 2016 rok, na mocy której 
postanowiono zaciągnąć zobowiązanie po-
nad kwotę wydatków określoną w budżecie 
Gminy na 2016 rok do wysokości 195.000 
zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji dla Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego w Ropczycach na 
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 122R, w miej-
scowości Borek Wielki w ciągu drogi Kosowy 
– Kamionka – Sędziszów Małopolski”. Zobo-
wiązanie to spłacone będzie w latach 2017-
2018 z dochodów Gminy z tytułu udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
w tym:

2017 rok – 100.000 zł,
2018 rok – 95.000 zł.

6. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-
-Sędziszowskiego, na mocy której udziela 
się z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski 
z 2016 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach 
w kwocie 27.060 zł w formie opracowania  
i przekazania dokumentacji technicznej na 
rozbudowę ulicy Konopnickiej w Sędziszowie 
Małopolskim na odcinku od ul. Solidarności 
do ul. Kolejowej.

7. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr V/25/15 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Małopolskim z dnia 10 marca 2015 r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  
w zakresie inwestycji o wartości przekracza-
jącej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 
2015 r., na mocy której § 1 otrzymał brzmie-
nie; „Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie 
ponad kwotę wydatków określoną w budżecie 
Gminy na 2015 rok do wysokości 1.387.000 zł 
z przeznaczeniem na:

1. Budowa boiska sportowego w Będzie-
myślu, etap II – 897.000 zł (2016 rok)

2. Remont pomieszczeń budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopol-
skim – 490.000 zł (2017 rok).

8. Uchwała w sprawie współdziała-
nia z Gminą Świlcza w zakresie przebudowy 
drogi Klęczany – Dąbrowa, na mocy której 
wyrażono zgodę na wspólną realizację przez 
Gminę Sędziszów Małopolski i Gminę Świl-
cza inwestycji pn. „Przebudowa drogi Klęcza-
ny – Dąbrowa”. Zadanie to realizować będzie 
Gmina Sędziszów Małopolski, a Gmina Świl-
cza przekaże Gminie Sędziszów Małopolski 
środki finansowe na realizację w/w zadania w 
kwocie 20.000 zł.

nych w Gminie Sędziszów Ma-
łopolski”, w ramach działania 
2.1. Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług, Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, na podstawie 
której wyrażono wolę przestą-
pienia do realizacji tego progra-
mu oraz ustalono wkład własny 
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Sprawdzali swoją wiedzę pożarniczą
4 kwietnia br. w Czarnej Sędziszowskiej 

odbyły się gminne eliminacje XXXIX 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Ideą konkursu jest popularyzowanie przepi-
sów i kształtowanie wśród młodzieży umie-
jętności ochrony ludności, ekologii, pożar-
nictwa i ratownictwa.  

W rywalizacji wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy. Została ona poprzedzona pokazem 
sprzętu ratowniczego, zorganizowanym przez 
funkcjonariuszy KP PSP w Ropczycach, któ-
rzy czuwali również nad przebiegiem tur-
nieju. Najpierw uczniowie rozwiązywali test 
pisemny, po którym najlepsi zakwalifikowali 
się do części ustnej, w której przed komisją 
udzielali odpowiedzi na wylosowane pytania. 

Nagrody zwycięzcom wręczali: Do-
rota Sędłak, członek zarządu powiatu rop-
czycko-sędziszowskiego, Wiesław Wojdon, 
zastępca burmistrza Sędziszowa Młp., Jacek 
Róg, komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Ropczycach, Eugeniusz 
Alberski, prezes Gminnego Zarządu Ochot-
niczych Straży Pożarnych.

Wystawa w 
podziemiach 
Ratusza

Od 10 do 29 kwietnia br. w podzie-
miach sędziszowskiego Ratusza oglądać 
można było wystawę fotograficzną „Prawda 
i pamięć. Smoleńsk”, prezentującą zdjęcia  
z miejsca katastrofy, z czasu żałoby oraz po-
grzebu pary prezydenckiej wykonane m.in. 
przez osobistego fotografa Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, a także cenionych dziennika-
rzy prasowych, fotoreporterów.

Wyniki XXXIX OTWP:

Kategoria – szkoły podstawowe
1. Karolina Bryk, SP Czarna Sędziszowska
2. Wioleta Sarama, SP Czarna Sędziszowska
3. Karolina Drozd, SP nr 3 Sędziszów Młp.
4. Igor Paśko, SP nr 3 Sędziszów Młp.
5. Piotr Kłósek, SP Góra Ropczycka

Kategoria – gimnazja
1. Rafał Żegleń, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2. Patrycja Ślączka, Gimnazjum w Sędziszowie 
Młp.
3. Dominik Rusin, Gimnazjum Zagorzyce
4. Rafał Szpara, Gimnazjum Zagorzyce
5. Daniel Rogóż, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
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Dęby Katyńskie z Czarnej

Gimnazjaliści poznawali sędziszowski ZSP

 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej
 im. ks. Władysława Świdra w Czarnej 

Sędziszowskiej, jak co roku odbyła się aka-
demia z okazji Rocznicy Katyńskiej. Ucznio-
wie kl. VI zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny, na który składały się zawarte  
w listach wspomnienia polskich oficerów  
zamordowanych przez Rosjan w 1940r.

W Polsce prawda o Katyniu oficjalnie 
nie istniała, a samo słowo „Katyń” nie trafiało 
do programów szkolnych, życia publicznego, 
haseł encyklopedycznych. Nawet najmniejszą 
wzmiankę o Katyniu „gaszono w zarodku”. Kie-
dy jednak padło już to słowo, natychmiast obok 
pojawiało się określenie - zbrodnia hitlerowska. 
Polacy jednak znali prawdę o Katyniu i po cichu 
ją przekazywali. Co odważniejsi rodzice, dziad-
kowie, nauczyciele czy księża ujawniali młodym 
prawdziwą historię. Za granicą ukazywały się 
publikacje o Katyniu, które w drugim obiegu tra-
fiały do rąk Polaków. Niektórzy próbowali pro-
testować przeciwko przemilczaniu przez władze 
prawdy katyńskiej.

Społeczność naszej szkoły już od wie-
lu lat ma możliwość zapoznania się z prawdą  
o Katyniu, gdyż już w 2010 roku wzięliśmy 
udział w ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić 
od zapomnienia”. Przygotowania trwały wiele 
miesięcy. Najpierw zgłosiliśmy chęć udziału 
wypełniając odpowiedni formularz, a następnie 
po otrzymaniu dwóch nazwisk oficerów zamor-
dowanych w Katyniu, zaczęliśmy zbierać na ich 
temat informacje. Kolejnym etapem było prze-
prowadzenie cyklu lekcji poświęconych zbrod-
ni katyńskiej. Zwieńczeniem była uroczysta 
akademia 14 kwietnia 2010 roku. W uroczystej 

 marca br. uczniowie gimnazjów
 podczas Dnia Otwartego w Zespole 

Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszew-
skiego w Sędziszowie Młp. poznali ofertę 
edukacyjną naszej szkoły, zasady rekrutacji 
oraz otrzymali materiały rekrutacyjne.

Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć 
pracownie: fryzjerskie, kosmetyczną, mecha-

13

18

akademii wziął udział tamtejszych wydarzeń 
historycznych – ojciec Hieronim Warachim  
z klasztoru OO. Kapucynów w Sędziszowie 
Małopolskim. Uczniowie z niezwykłym zacie-
kawieniem wysłuchali wspomnień ojca Hiero-
nima dotyczących jego przeżyć z czasów wojny 
i okupacji, opowiedzianych w bardzo zajmujący 
sposób. Po akademii i wystąpieniach zaproszo-
nych gości wszyscy udali się pod symboliczny 
kamień, na którym umieszczono tablicę upa-
miętniającą kapitanów: Franciszka Bączyń-
skiego i Edwarda Siekierskiego – urodzonych 
w Ropczycach. Ojciec Hieronim dokonał sym-

bolicznego przecięcia wstęgi, a przedstawiciele 
uczniów złożyli znicze. Rosnący za kamieniem 
„Dąb Pamięci” jest dla wszystkich uczniów 
pamiątką tej niezwykłej rocznicy, która dodat-
kowo naznaczona została tragedią narodową  
z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Żyjemy w czasach upowszechniania tego, 
co wydarzyło się w katyńskim lesie w 1940 roku. 
Mamy obowiązek pamiętać nie tylko o zbrod-
ni, ale i o kłamstwie katyńskim. Młodzi Polacy 
mają prawo poznać historię w jej niezafałszowa-
nej postaci. Uważamy, że ciągłe przypominanie  
i kultywowanie wzorców patriotycznych postaw 
niezwykłych Polaków, pomoże młodemu po-
koleniu w staniu się wartościowszymi ludźmi   
w przyszłości.

niczną, elektryczną, elektroniczną i stolarską, 
poznając tajniki zawodów oferowanych przez 
szkołę. Obejrzeli również interesującą wysta-
wę przygotowaną przez Wydział Chemii UJ 
w 100 rocznicę śmierci prof. Karola Olszew-
skiego, patrona naszej szkoły. Ekspozycję 
przywiózł do Sędziszowa i gości oprowadzał 
prof. Jan Flisak. Łodzi goście bardzo licznie 

brali udział w Loterii Fantowej. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się także gry kompu-
terowe, strzelnica paintball, prezentacja Kick-
boxing, usługi fryzjerskie i kosmetyczne.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom, 
wychowawcom, nauczycielom gimnazjów 
oraz gimnazjalistom za udział w Dniu 
Otwartym.      J.F.



12 Biuletyn Sędziszowski nr 4 (221) kwiecień 2016

Nagroda za proekologiczne pomysły
„Z obaczcie dzieci jak zmniejszać góry

 śmieci” – to tytuł projektu opra-
cowanego przez nauczycieli Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopol-
skim z Oddziałem Zamiejscowym w Woli-
cy Ługowej, który został doceniony przez 
Komisję Konkursową Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska w ramach kampanii „Litter 
Less- Śmieci mniej! 2015/2016” finansowa-
nej przez Wrigley Company Foundation. 
Nasze przedszkole jako jedna z nielicznych 
placówek w Polsce otrzymała grant w wyso-
kości 400$ na realizację i wdrożenie swoich 
rozwiązań proekologicznych. 

Kampania Litter Less - Śmieci mniej 
to projekt dotyczący problemu śmiecenia i 
widoczności śmieci w naszym otoczeniu. W 
różny sposób możemy definiować „śmieci” 
(ang. „litter”), w tej kampanii słowo to ozna-
cza odpady, które znajdują się na niewłaści-
wym miejscu, czyli w lesie, na ulic poza ko-
szem na śmieci. 
Cele ogólne projektu to:
• zredukowanie ilości odpadów i zmia-
na nawyków związanych ze śmieceniem; 
• zdobycie przez młodych ludzi umiejętności wy-
pracowania rozwiązań na problemy związane z 
ochroną środowiska i umiejętności wcielenia w 
życie zmian, w tym również tych dotyczących za-
chowań i postaw;
• wzrost świadomości dotyczącej wpływu śmiece-
nia na środowisko i społeczność;
• zmianę sposobu gospodarowania odpadami 
przez przedszkole;
• wypracowanie dobrych praktyk w kwestii śmie-
cenia.

Wszystkie nasze działania w celu pro-
mowania edukacji dla ekorozwoju mają na 
celu zwiększanie świadomości rodziców po-
przez edukację ich dzieci oraz samych rodzi-
ców poprzez udział w organizowanych kon-
kursach akcjach i kampaniach o charakterze 
proekologicznym przy wsparciu Fundacji  
Wrigley Company.

Mając świadomość, że ukształtowanie 
prawidłowych nawyków ekologicznych w przed-
szkolu przełoży się na dorosłe życie naszych pod-
opiecznych w ramach projektu organizujemy 
zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych zakupionych z otrzymanego 
grantu, prelekcje oraz wycieczki edukacyjne i 
konkursy.

W trosce o zdrowie dzieci propagujemy 
picie wody. Dzieci przynoszą wodę w plastiko-
wych butelkach. Nakrętki przekazujemy na cele 
charytatywne, natomiast butelki zwiększają ilość 
odpadów w przedszkolu. Naszym pomysłem na 
zmniejszenie ilości odpadów był zakup dystry-
butorów do wody ze środków grantowych.

Trafnym rozwiązaniem zmniejszającym 
ilość wytwarzanych śmieci okazał się hurtowy 
zakup materiałów plastycznych do zajęć w przed-

szkolu (np. litrowe opakowania farb, klejów), a 
tym samym ekologicznych artykułów papier-
niczych. Powstałą makulaturę wykorzystujemy 
do nauki cięcia nożyczkami, a także zwracamy 
uwagę na efektywne wykorzystywanie każdego 
skrawka papieru nie tylko przez dzieci, ale rów-
nież wszystkich pracowników przedszkola.

Naszą alternatywą na używanie przez 
dzieci i ich rodziców jednorazowych reklamó-
wek jest zaprojektowanie przedszkolnej torby 
wielokrotnego użytku. W tym celu odbył się 
przedszkolny konkurs plastyczny na hasło i logo 
ekologiczne. Nagrody za udział w konkursie zo-
stały zakupione ze środków grantowych. Dzięki 
takiemu działaniu nasze przedszkolaki utożsa-
mią się z przedszkolem oraz zmniejsza ilość wy-

twarzanych odpadów.
Zbiórką plastiko-

wych nakrętek czy baterii 
przedszkole zajmuje się 
już od wielu lat. W tym 
roku szkolnym odda-
liśmy już 25 kg baterii. 
Naszym pomysłem na 
pozostałe odpady, jest 
zorganizowanie zbiórki 

makulatury i elektrośmieci.
W ramach działań zaplanowanych na 

kwiecień, maj i czerwiec z otrzymanego grantu 
sfinansowane zostaną zaprojektowanych przez 
przedszkolaków toreb ekologicznych oraz wy-
cieczka edukacyjna. Podsumowaniem zrealizo-
wanego projektu, będzie Lokalny Dzień Akcji, w 
którym wezmą udział przedszkolaki i ich rodzi-
ce. Projekt koordynują mgr M. Hossa oraz mgr 
S. Gibała. 
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Jak dobrze mieć sąsiada…
nawet podczas „Bitwy na głosy”
O dobre relacje sąsiedzkie zabiegamy 

przeważnie w miejscu zamieszkania. 
Jednak w Szkole Podstawowej nr 2 w Sę-
dziszowie Młp. sąsiadami są przecież 
równoległe klasy danego oddziału. W za-
kresie współpracy uczniowie wspólnie 
uczestniczą w wycieczkach, przygotowują 
uroczystości szkolne, bądź też organizują 
towarzyskie wydarzenia. W bieżącym roku 
szkolnym takimi sąsiedzkimi pomysła-
mi mogą pochwalić się uczniowie klas: IV  
a i IV b. W ich dotychczasowej współpracy 
znalazły się trzy wycieczki i turniej kultu-
ralno-sportowy.

Kolejne wyzwanie to impreza przy-
gotowana dla rodziców, a w jej programie: 
krótka, w żartobliwym ujęciu, prezentacja 
powinności sąsiedzkich z pouczeniami typu: 
„Sąsiad sąsiadowi pomaga i to jest świetna 
sprawa. Nie czyń sąsiadowi co tobie niemiłe, 
a zawsze będą radosne chwile”, „Sąsiedzka 
przysługa to na sprawdzianie cuda, sąsied-
nia uczniów ławka - to podczas pytania – 
duża podpowiedzi, dawka!!! oraz koncert 
BITWA NA GŁOSY. Przecież wiosną pie-
sze wędrówki, rajdy rowerowe, bieganie po 
dzikich przyrodniczo terenach, czy piesze 
spacery z kijkami /lub bez/ osiągają swoje 
apogeum! A gdyby wcześniej wymienionym 

wyzwaniom towarzyszyła piosenka tury-
styczna? To dopiero gratka!

Przed młodymi śpiewakami – duże 
wyzwanie! Występ przed ogromną publicz-
nością, chociaż to najbliżsi, budzi duże 
emocje. Dodatkowo nie wszystkie piosenki  
z „Kieszonkowej ściągawki muzycznej 
ucznia – turysty” mają prostą, nieskompliko-
waną melodię.

Losowanie to kolejny stres. Okazuje 
się jednak, że aplauz publiczności dodaje wi-
goru i zapału występującym. Wśród rodzi-
ców również gorąca atmosfera. Błyskawicz-
nie organizuje się dopingująca śpiewaków 
mini grupa fanów skandująca w harcerskim 
żargonie owacje i uznanie. Początkowo 
nieśmiało odśpiewane „Buty rajdowe” zo-
stają zdominowane przez „Krajkę”, później 
„Bieszczady”, a szkolne mury prawie drżą 
w towarzystwie wykonywanej z werwą 24 
gardeł – marszowej pieśni „Jak dobrze nam 
zdobywać góry”. Pozostałe przeboje tury-
styczne również zachwycają publiczność. 
Zabawa staje się coraz lepsza i w końcu ro-
dzice dają się porwać muzycznemu klima-
towi i wspaniale odśpiewują jedną z kon-
kursowych piosenek, czyli „Gdzie strumyk 
płynie z wolna”. Jury w składzie: pani dyrek-
tor mgr Maria Chuderska, gość honorowy, 

pan Gerard Ganczarski, przewodniczący, 
pani Agnieszka Kapusta i pani Ewelina Siwy, 
oceniające wykonanie szlagierów turystycz-
nych, mają „nie lada orzech do zgryzienia”. 
W końcu nagradzają każdą z klas za najpięk-
niej i najbardziej brawurowo odśpiewaną 
piosenkę. Wychowawczynie i organizatorki 
spotkania: Anna Piechowiak i Maja Ignaś 
mają nadzieję, że remis scementuje tą są-
siedzką współpracę i będzie kolejną iskierką 
do dalszej współpracy. Dziękując przybyłej 
publiczności, w tym przedstawicielom TV 
Sędziszów Małopolski i reprezentantowi 
gazety Reporter, nauczycielki życzą wszyst-
kim równie radosnych spotkań w przyszło-
ści. Pan Gerard Ganczarski, kompozytor 
podkładów muzycznych też patrzy optymi-
stycznie w przyszłość z przekonaniem, że 
odśpiewane przebojowo piosenki turystycz-
ne uczniowie wykorzystają również, będąc 
dorosłymi, na szlaku wędrówek czy w sym-
patycznym gronie przy ognisku. I biorąc pod 
uwagę puentę wydarzenia wygłoszoną przez 
dyrektor szkoły p. M. Chuderską, pamiętaj-
my: „Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale 
jest dobra na wszystko”!

Organizatorki wzięły sobie do ser-
ca powyższą złotą myśl i w celu pozyska-
nia kolejnych sympatyków piosenki tury-
stycznej zorganizowały także koncerty dla 
uczniowskiej społeczności z SP nr 2 oraz 
dla czwartoklasistów z innych zaprzyjaź-
nionych szkół.

A.P.
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Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Kawęczynie

Uczniowie na praktykach w Niemczech

iosna, skowronek nad nami”. 
Wiosna zawsze była najbardziej

oczekiwaną porą roku. Zmęczeni mroźną zimą 
ludzie z utęsknieniem wypatrywali cieplejszych 
promieni słońca. Tęsknili do kwiatów i świeżej 
zieleni. Jeszcze w czasach pogańskich żegnali 
zimę, której symbolem była kukła zwana Ma-
rzanną. Topili ją w rzekach lub w stawach. 

Wielowiekowa tradycja nakazywała też 
powitanie wiosny. W tym celu młodzież pięknie 
stroiła zieloną gałązkę: kolorowymi wstążkami, 
świecidełkami i kwiatami. Nazywała ją gaikiem–
maikiem. Później wędrowano z nią przez wioski, 
śpiewając radosne piosenki. Chociaż zmieniają 
się czasy i obyczaje, pełna kwiatów wiosna za-
wsze przynosiła ludziom radość, dawała nadzieję 
na inne, lepsze życie.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat 
chętnie włączają się w różne, coroczne świę-
towania: andrzejki, mikołajki, opłatek, jasełka, 
powitanie wiosny. Jest to nasza tradycja, o któ-
rej nie możemy zapomnieć. W poniedziałek, 
21 marca br., powitaliśmy tę pełną uroku porę 
roku. Uczniowie naszej szkoły przygotowali 
okolicznościowe wiersze, piosenki oraz wybo-
ry Miss i Mistera Wiosny. Przewidziano pre-
zentacje połączone z konkursami, zarówno w 
języku polskim, jak i angielskim. Nagrodami 
były odpowiednia ilość dni wolnych od spraw-
dzianów, kartkówek i pytania: za I lokatę -  ty-
dzień, za II - trzy dni, za III - jeden dzień.

W jury zasiedli nauczyciele naszej 
szkoły. Oceniając konkursowe zmagania, bra-
li pod uwagę: dykcję, muzykalność, przygo-

kwietnia br. w ramach programu Erasmus+, uczniowie
klas trzecich w zawodzie technik handlowiec, technik 

mechanik i technik usług fryzjerskich, wyjechali do Lipska 
na czterotygodniowy staż w tamtejszych firmach. Na reali-
zację tego projektu „Praktyki zagraniczne drogą do umie-
jętności zawodowych” szkoła pozyskała ponad 44 500 euro.

Program Erasmus+ promuje innowacyjne podejścia 
do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby 
system kształcenia jak najpełniej odpowiadał potrzebom 
rynku pracy i dał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. 
Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości  
i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych 
oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia 
i pracy w różnych krajach europejskich.

Młodzież przebywa w Schkeuditz, ośrodku poło-
żonym ok. 20 km od Lipska w  Saksonii. Równocześnie  
w ośrodku tym zakwaterowanych będzie ok. 200 uczest-
ników z  innych krajów UE. Praktyka odbywa się w miej-
scowych firmach. Uczniowie biorą udział w dwóch wy-
cieczkach programowych: na lotnisko i do fabryki BMW. 
Zwiedzą również Berlin i Drezno.

Wyjazd poprzedzony był licznymi przygoto-
waniami: językowym, kulturowym i  pedagogicz-
no-psychologicznym. Całość kosztów (wyżywie-
nie, pobyt, kurs językowy, wycieczki, przejazd do  
i z Niemiec, kieszonkowe dla młodzieży) finansowana jest 
ze środków projektu.

„W
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towane stroje oraz zachowanie się uczestni-
ków w czasie występów. W trakcie programu 
uczniowie przedstawili pełne radości i wdzię-
ku wiersze oraz piosenki rodzime i angielskie. 
Za najpiękniejszą, wiosenną piosenkę uznano 
utwór wykonany przez klasę III, której przy-
znano pierwszą lokatę. Drugim miejscem za-
dowoliła się klasa II, a trzecim – klasa V.

Tytuł Miss Wiosny SP Kawęczyn przyzna-
no Weronice Blicharz z kl. VI, a Mistera Wiosny 
– Karolowi Rzeźnikiewiczowi z kl. III. Charakter 
wiosennego klimatu podkreślały odpowiednio 
dobrane rekwizyty, stroje i scenografia.

Ten obszerny program został starannie 
przygotowany przez p. Magdalenę Czapkę-

-Król przy pomocy opiekuna Samorządu 
Szkolnego p. Anny Płocickiej, przez uczniów 
oraz ich rodziców.

Na koniec Magdalena Czapka-Król 
podziękowała wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do przygotowania tegoż pro-
gramu. Zadedykowała im fragment piosenki, 
jaką dawniej śpiewały dziewczęta chodzące z 
gaikiem-maikiem:

„Do tego domu wstępujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy.
Zdrowia, szczęścia i wszystkiego
Od Jezusa od samego”

Magdalena Czapka-Król
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Patronackie klasy w sędziszowskim 
Zespole Szkół Technicznych 

Jak znają Wielką Brytanię?

marcu bieżącego roku młodzież ZST
w Sędziszowie Młp. zyskała jeszcze 

większe możliwości kształcenia praktyczne-
go. Dyrektor szkoły Grzegorz Patro podpi-
sał umowy patronackie z trzema zakładami 
pracy z powiatu ropczycko-sędziszowskie-
go: DREWSYSTEM PPU Skorupski Wójcik 
Spółka Jawna, Ultratech Sp. z o.o. oraz Fa-
num Skorupski Wójcik Spółka Jawna.

Firma Ultratech zajmuje się produkcją 
części i podzespołów dla światowych firm lot-
niczych i energetycznych. Wyroby wytwarza-
ne są metodą obróbki skrawaniem półfabry-
katów z różnych gatunków stali, aluminium 
i tytanu. Ultratech jest członkiem- założycie-
lem klastra Dolina Lotnicza i od samego po-
czątku jego istnienia aktywnie działa na rzecz 
jego rozwoju. W imieniu zakładu umowę 
patronacką z ZST w Sędziszowie Młp. pod-
pisał pan Marek Bujny - wiceprezes zarzą-
du, dyrektor operacyjny. Zgodnie z umową 
uczniowie kształcący się w zawodzie tech-

kwietnia br. w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej „Window on 
the UK”. 

Już po raz ósmy dzięki wspólnej ini-
cjatywie nauczycieli języka angielskiego z SP 
w Czarnej Sędziszowskiej M. Różańskiej i 
ZS z Wolicy Piaskowej M. Zawiślak, ucznio-
wie szkół podstawowych mogli wykazać się 
wiedzą o kulturze, tradycjach i obyczajach 
krajów Zjednoczonego Królestwa. Konkurs 
miał formę testu pisemnego, który przygoto-

W 
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nik mechanik będą mogli odbywać praktyki 
zawodowe, uczyć się według programu au-
torskiego uwzględniającego oczekiwania za-
kładu i szkoły oraz uczestniczyć w przedmio-
towych wycieczkach zakładowych. Ponadto, 
będą mogli także odbywać staże i korzystać 
ze szkoleń prowadzonych przez wykwalifiko-
wanych pracowników firmy. Dyrektor Grze-
gorz Patro podpisał równocześnie umowy 
patronackie z firmami Fanum i DREWSYS-
TEM, zapewniając kolejnej grupie młodzieży 
atrakcyjne warunki kształcenia praktycznego, 
a dla najlepszych uczniów możliwość zatrud-
nienia.

DREWSYSTEM stawia na rozwój i suk-
cesywnie poszerza swoją ofertę, dostarczając 
klientowi wybory najlepszej jakości. Jako 
ambitny i kreatywny producent krzeseł wy-
korzystuje nowoczesne linie technologiczne. 
W imieniu firmy umowę z Zespołem Szkół 
Technicznych podpisał dyrektor zakładu – 
mgr inż. Kazimierz Skorupski.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych 
będzie miała również możliwość zdoby-
wać wiedzę i umiejętności w firmie Fanum. 
Przedsiębiorstwo to jest polskim producen-
tem maszyn CNC do drewna, aluminium 
i tworzyw sztucznych. Jako pierwsza firma 
w Polsce zaczęła produkować maszyny pię-
cioosiowe do obróbki drewna, aluminium i 
tworzyw sztucznych. Umowę patronacką w 
imieniu firmy podpisał mgr inż. Kazimierz 
Skorupski, zapewniając w ten sposób mło-
dzieży kształcącej się w zawodzie technik 
technologii drewna praktyki i staże, a w przy-
szłości atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Warto również nadmienić, że młodzież 
kształcąca się w zawodach technik handlo-
wiec, technik usług fryzjerskich, technik 
informatyk oraz technik elektryk odbywa 
praktyki zawodowe i staże u lokalnych pra-
codawców, a wyróżniający się uczniowie wy-
jeżdżają na praktyki zagraniczne do Anglii i 
Niemiec.

wał Łukasz Dumara – nauczyciel języka an-
gielskiego z SP nr 3 w Sędziszowie Młp. Jak 
zwykle uczestnicy wykazali się wysokim po-
ziomem wiedzy i świetnym przygotowaniem. 

Wśród 18 uczestników nagrody główne 
zdobyli: 

Miejsce I – Szymon Urbanek, SP nr 2  
Sędziszów Młp.
Miejsce II – Dominika Toton, SP Góra  
Ropczycka,
Miejsce III – Katarzyna Pabian, SP Góra  
Ropczycka

Wyróżnienia otrzymali: 
Arkadiusz Barnak, SP Boreczek
Marcel Chłopek, SP nr 2 w Sędziszowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz drobne upominki. Jeszcze 
raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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rofesor Karol Olszewski: nasz rodak
urodzony w Broniszowie 29 stycznia 1846 

roku, wraz z prof. Zygmuntem Wróblewskim 
po raz pierwszy w świecie skroplił składniki 
powietrza, powstaniec styczniowy, pionier 
polskiej radiologii, kandydat do nagrody No-
bla z fizyki, wykładowca Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, animator samorządu studenckiego, 
wychowawca młodzieży. Badacz o niezwykłej 
samodyscyplinie. Wreszcie zapalony hodowca 
chryzantem.

Prof. Karol Olszewski najbardziej był 
znany ze swych prac w dziedzinie kriogeni-
ki. Napisał samodzielnie, lub był współau-
torem ponad 110 publikacji z tej dziedziny. 
Jego autorytet miał zasięg światowy. No-
tatki uczonego wskazują, że był na tropie 
odkrycia nadprzewodnictwa. Utrzymywał 
kontakty naukowe z największymi uczony-
mi epoki: Williamem Ramsayem (Nagroda 
Nobla z chemii w 1904r.), Heike Kamer-
lingh - Onnesem (Nagroda Nobla z fizyki w 
1913r.), Fritzem Haberem (Nagroda Nobla 
z chemii w 1918r.), Jacobusem Henricusem 
van`t Hoffem (Nagroda Nobla z chemii w 
1901r.), Wilhelmem Oswaldem (Nagroda 
Nobla z chemii w 1909r.), Johnem Struttem 
lordem Rayleghem (Nagroda Nobla z fizyki 
w 1904r.) i Wilhelmem Roentgenem (Na-
groda Nobla z fizyki w 1901r.). Kraków był 
nazywany w tym czasie europejskim biegu-
nem zimna, a pracownię prof. Olszewskiego 
odwiedzali uczeni z całego świata. Z racji 
słabego zdrowia prof. Karol Olszewski uni-
kał zagranicznych podróży, co skutkowało 
bardzo ożywioną korespondencją. Wśród 
wielu sław nauki tamtej epoki piszących listy 
nie zabrakło również Marii Skłodowskiej- 
Curie.

Profesor Karol Olszewski był eks-
pertem w sprawach badań niskotempera-
turowych. Z powodzeniem konstruował 
aparaty do skraplania gazów. Nowoczesne 
skraplarki produkowane były przez me-
chaników Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a kupowane były przez liczne instytucje 
badawcze z Europy i USA. Używano ich 
m.in. w Wiedniu, Monachium, Bonn, To-
kio, Rzymie, Petersburgu, Lozannie. W 
laboratorium prof. Karola Olszewskiego w 
Krakowie osiągano przez pewien czas roz-
woju kriogeniki najniższą temperaturę na 
świecie: -225°C.

Praca naukowa, dydaktyczna, dobro-
czynna i działalność wychowawcza

Prof. Karol Olszewski był od 1888 roku 
korespondentem Akademii Umiejętności 
w Krakowie, a od 1906 r. przewodniczącym 
jej III Wydziału Matematyczno- Przyrodni-
czego. Był też członkiem honorowym wielu 
zagranicznych towarzystw naukowych. Zo-
stał odznaczony Orderem Żelaznej Korony 
III klasy, przyznano mu tytuł radcy dworu, 
otrzymał Nagrodę im. Książąt Lubomirskich 
(przyznaną przez Akademię Umiejętności) i 
złoty medal im. Jana Śniadeckiego. W 1907 

100 lat od śmierci prof. Karola Olszewskiego cz. 2
P r. nadano mu godność honorowego członka 

Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. 
Był kilkakrotnie nominowany do Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Nagro-
dy nie otrzymał, lecz jego nazwiska padło w 
mowie Heike Kamerlingha- Onnesa, kiedy 
ten w 1913 roku odbierając Nagrodę Nobla z 
fizyki, mówił o zasadniczym znaczeniu prac 
Olszewskiego i Wróblewskiego w dziedzinie 
kriogeniki.

Nauka tak go pochłonęła, że nie zało-
żył rodziny. Całe swoje oszczędności (140 000 
koron w papierach wartościowych w 1908 r. i 
45 000 koron w 1913r.) przekazał Akademii 
Umiejętności z przeznaczeniem na rozwój 
badań naukowych w dziedzinie niskich tem-
peratur. Następną darowiznę, 2900 koron 
oraz przyrządy do skraplania gazów prze-
znaczył na muzeum przyrodnicze lub krioge-
niczne. Przyrządy te można obecnie obejrzeć 
w Muzeum UJ.

Był aktywnym w Towarzystwie Do-
broczynności. Sam jako osoba skromna i 
niezwykle pracowita potrafił w skromnych 
warunkach prowincjonalnego uniwersytetu 
stać się jedną z ważniejszych postaci w na-
uce światowej. Mając na uwadze problemy 
młodzieży w 1904 roku zainicjował Kółko 
Chemików Uczniów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i sam został jego pierwszym kura-
torem. W 1908 studenci nadali mu godność 
członka honorowego Koła. Warto podkre-
ślić, że ta organizacja do dzisiaj istnieje i ak-
tywnie działa.

Śmierć zapracowanego patrioty
Słynny na cały świat uczony bardzo 

przezywał nieszczęścia ojczyzny. Tak pisał 
5 marca 1915 roku do prof. Dziewońskie-
go: „Jestem bardzo chory, czuję nadchodzą-
cą śmierć od dawna spodziewaną, a w ostat-
nich czasach nawet pożądaną, gdyż tylko 
ona może mnie uwolnić od ciężkich cierpień 
zwiększających się z dniem każdym. (…) 
Przeżywam najcięższe chwile mego życia tak 
z powodu choroby, jako tez z powodu strasz-
nych nieszczęść narodowych. Chciałbym 
je znosić cierpliwie aż do końca, aby tylko 
znalazło się dość silnej woli w organizmie 
bardzo osłabionym”. Zgodnie z przyzwy-
czajeniem naukowca obserwował też wła-
sny stan zdrowia. Na kartce spisał objawy, 
które wskazywały, że życie jego dobiegało 
końca. Spisał też życzenia dotyczące prze-
biegu jego pogrzebu oraz rozdysponował 
rzeczy osobiste. Na kopercie, do której wło-
żył kartkę z dyspozycjami, napisał: „Zapiski 
przedśmiertne” i słowa: „Straszna noc. Zda-
je się, że umieram…”. Rano już nie żył. Było 
to 25 marca 1915 roku.

Ostatnie pożegnanie
Pogrzeb odbył się 27 marca 1915 

roku. Sytuacja była napięta: front wojny 
zbliżał się do Krakowa. Mowę pożegnalną 
w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego I 
Akademii Umiejętności, w progach Colle-
gium Chemicum przy ul. Jagiellońskiej 22 

(obecnie Collegium Stanisława Wróblew-
skiego, ul. Olszewskiego2), gdzie mieszkał 
i pracował profesor Karol Olszewski, wy-
głosił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Kazimierz Kostanecki. W imieniu 
Wydziału Filozoficznego zmarłego poże-
gnał prof. Karol Dziewoński. W kondukcie 
żałobnym na cmentarz Rakowicki podąża-
li m.in. prezydent Krakowa dr Juliusz Leo, 
wiceprezydenci, profesorowie Uniwersyte-
tu i mieszkańcy miasta. Europa, pogrążona 
w chaosie wojny, nie zapomniała o krakow-
skim profesorze. Depesze kondolencyjne 
nadeszły z Wiednia, Pragi, Innsbrucka, 
Heidelbergu, Budapesztu, Paryża, Bolonii, 
Rzymu, Genewy, Bazylei, Lozanny, Neapo-
lu, Montpellier, Liverpoolu, Leeds, Man-
chesteru, Toronto, Kyoto. Wspomnienia 
pośmiertne pojawiły się w prasie popular-
nej i w czasopismach specjalistycznych w 
kraju i na świecie. Podobnie było w kolej-
nych latach zwykle w rocznice skroplenia 
azotu i tlenu. Dziesięć lat po śmierci na-
szego rodaka tak pisał prof. Tadeusz Estre-
icher, jego uczeń i następca: „Olszewski był, 
jak to podniósł Smoluchowski w swojem 
pięknem i głęboko ujętem wspomnieniu 
po nim doskonałym reprezentantem typu 
uczonego, zwanego przez Oswalda klasycz-
nym: powoli, ale wytrwale i metodycznie w 
wybranym przez siebie kierunku pracują-
cym badaczem, który nigdy nie ogłasza nic 
przedwczesnego, nic niedojrzałego i nie da 
się odciągnąć z drogi do wytkniętego celu 
przez żadne postronne zagadnienia, cho-
ciażby go nawet najbardziej zajmowały. Typ 
taki jest, szczególniej wśród Polaków, im-
pulsywnych na ogół i skorych do nagłego, 
a niestety często niedługotrwałego entuzja-
zmu, rzadki. Możemy być dumni, że wśród 
nas zjawił i działalnością i sławą swoją rzu-
cił odblask chwały na naukę polską”.

Pamięć
Bez osiągnięć prof. Karola Olszew-

skiego nasz świat byłby o wiele uboższy. 
Zwykle nieświadomie korzystamy z jego 
dorobku w dziedzinie niskich temperatur 
(kriogeniki). Jego postać stanowi wzorzec 
pracowitości, uczciwości i patriotyzmu: w 
czasie postania styczniowego nie wahał się 
ryzykować własnym zdrowiem i życiem, w 
latach pokoju ciężko pracował i sławił pol-
skie imię na świecie. W naszym powiecie są 
dwie szkoły jego imienia: Zespół Szkół Tech-
nicznych w Sędziszowie Młp. oraz Szkoła 
Podstawowa w Broniszowie.

Jan Flisak

Dziękuję pani dr Alicji Rafalskiej- Łaso-
cha za pomoc i życzliwość. Jej artykuł „Wspo-
mnienie w 100. Rocznicę śmierci prof. Karo-
la Olszewskiego”, który ukazał się w „Alma 
Mater. Miesięczniku Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.” stanowi on ważne źródło powyższego 
tekstu.
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zósta edycja turnieju szachowego 
w Sędziszowie Młp., który odbyła 

się 19 marca br. w hali sportowej przy 
gimnazjum, była rekordowa. Wzięło w 
niej udział aż 316 zawodników, z Polski 
i Ukrainy, a zwycięzcą po raz trzeci zo-
stał Krzysztof Pulik. Podczas ceremonii   
wręczenia nagród wśród   uczestników 
turnieju obecnych na sali gry została 
rozlosowana nagroda specjalna rower  o 
wartości 800 zł. Nagrodę wylosował za-
wodnik z grupy C numer startowy 96 – 
Bartosz Krzysik z Czudca. Zwycięzcom 
nagrody wręczał burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego Bogusław Kmieć.

Grupa A - Seniorzy
1. Krzysztof Pulik, LKS Parnas Stara Wieś
2. Antoni Kozak, TSz Skoczek Sędziszów Małopolski
3. Sebastian Augustyn, GKSz Hetman Pilzno
4. Rafał Mytych, TSz Skoczek Sędziszów Małopolski
5. Patryk Mrozowski, KKSz Urania Krosno
6. Marian Lorenc, KKSz Urania Krosno
Najlepsza Seniorka: 
Angelika Władyka, KKSz Urania Krosno
Najstarszy Zawodnik:
Jan Bobulski, TG Sokół Ropczyce

Grupa B - Juniorzy 1998-2002
1. Paweł Bartkiewicz, LUKKS Miedziana Góra 
2. Wojciech Płaneta, UKS Hetman Koronny Trzebinia 
3. Konrad Mucha, BCK Biłgoraj
4. Paweł Głuch, TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 
5. Arkadiusz Babiarz, RzKSz Rzeszów
6. Wiktoria Mytych, TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 
– Najlepsza Juniorka 

Grupa C - Juniorzy 2003-2007
1. Danylo Mosesov, Lwów
2. Mikołaj Złotek, UKS Orlik Rudnik n/Sanem
3. Jakub Stępniowski, Leżajsk
4. Kamil Cisek, UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
5. Jakub Lenart, Klub Szachowy Kana Tarnów
6. Adrian Słoniec, UKS Orlik Rudnik n/Sanem

Grupa D - Juniorzy 2008 i młodsi
1. Hubert Zięba, KSz SDK-Lotnik Mielec
2. Stanisław Cieśla, KSz SDK-Lotnik Mielec
3. Filip Białek, TKSzach Tarnobrzeg
4. Jakub Zieliński, Wiśniowa
5. Przemysław Różański, TSz Skoczek Sędziszów  
Małopolski
6. Jakub Czyrek, RzKSz Rzeszów

Najlepsza juniorka:
Emilia Karnasiewicz, KSz SDK-Lotnik Mielec

Rekordowy VI Turniej Szachowy o Puchar 
Burmistrza
S 



Marba  
mistrzem  
III ligi

Turniej  
o puchar 
starosty 

kwietnia br. siatkarki sędziszowskiej
Marby zmierzyły się u siebie z liderem 

rozgrywek MOSiR Jasło. Nie udało się im 
wygrać, ale zapewniły sobie udział w turnie-
ju półfinałowym o awans do II ligi kobiet.  
A ostatecznie Marba została mistrzem  
III ligi.

Mecz z liderem tabeli rozgrywek od po-
czątku zapowiadał się ciężko. Sędziszowianki 
po zaciętej walce wygrały pierwszego seta, 
ale dwa kolejne musiały oddać rywalkom. 
Czwarty, wygrany, dał im możliwość walki w 
tie-breaku, w którym początkowo prowadzi-
ły. Niestety, początkowa przewaga, skończyła 
się wygrana zawodniczek z Jasła. 

11. kolejka rozgrywek
Marba Sędziszów – MOSiR Jasło 2:3  

(25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 13:15).

zawodników i 16 zawodniczek 
wzięło udział w zawodach o Pu-

char Starosty Powiatu Ropczycko-Sędzi-
szowskiego w podnoszeniu ciężarów, które 
odbyły się 2 kwietnia br. w siłowni na sta-
dionie miejskim. Wśród mężczyzn bez-
konkurencyjny okazał się Dariusz Januś  
z Lechii Sędziszów, a wśród kobiet Monika 
Dzienis z UKS Talent Wrocław. 

W kategorii mężczyzn pierwsze miej-
sce zajął Dariusz Januś z Klubu Lechia Sę-
dziszów z wynikiem 354 pkt, drugie miej-
sce zdobył Adrian Przybylak z UKS Talent 
Wrocław uzyskując 335,5 pkt., a trzecie Filip 
Drwal z Lechii Sędziszów z 235 punktami. 
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zaję-
ła Monika Dzienis z UKS Talent Wrocław 
zdobywając 245,9 pkt., druga była Sandra 
Kowalska z LKS Dobryszyce z 238,3 pkt., 
trzecie miejsce zdobyła Sylwii Oleśkiewicz 
z Omega Kleszczów, z wynikiem 226 pkt. 
nagrody wręczała wicestarosta Bernadeta 
Frysztak.
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