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1000 wydanie kultowej Listy Dino Top Radia Rzeszów nadawane było z Sędziszowa. Gospodarzami studia w podziemiach Ratusza byli 

pomysłodawcy listy Andrzej Klee i Jerzy Szlachta, którzy pierwszą audycję na antenie RR poprowadzili 17 lipca 1994 r. Na wszystkich, którzy 

odwiedzili studio czekał tort urodzinowy i szampan. Natomiast wieczorem na scenie sędziszowskiego Domu Kultury wystąpił Marcin ELVIS 

Życzyński i Piotr Nowak Band, a gwiazdą wieczoru były Czerwone Gitary. Jubilatom, fanom listy i gościom zaproszonym na koncert bur-

mistrz podarował tort z okazji 1000 wydań lubianej listy. 
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olejne spotkanie z mediami, za 

pośrednictwem których burmistrz 

B. Kmieć przekazuje bieżące informacje 

mieszkańcom, odbył się 4 listopada br. na 

ul. Południowej, która w ostatnich dniach 

października została oddana do użytku. 

Budowa i przebudowa ul. Południowej, 

wraz z przebudową części ul. Kołłątaja, to 

jedna z największych drogowych inwestycji 

gminy w ostatnich miesiącach. Ulica ta prze-

cina krajową drogę nr 94 i jest kontynuowana 

przez ponad 230 m po południowej stronie 

obwodnicy, gdzie kończy się budowa nowego 

zakładu Safran Transmisssion Systems Po-

land. Jej koszt to 1 866 000 zł, inwestycja była 

realizowana w ramach Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w la-

tach 2016-2019 w wysokości połowy kosztów 

tej inwestycji. To droga o szerokości 6 m, na-

tomiast na odcinku, który ciągnie się wzdłuż 

fabryki Safran szerokość tej drogi wynosi 7 m. 

Burmistrz poinformował również, że na 

ul. Południowej jest realizowany pilotażowy 

projekt związany z testowaniem pierwszego 

oświetlenie ledowego w naszej gminie. 

Drogi, skrzyżowania i parkingi
W ramach tej inwestycji przebudowane 

zostało również skrzyżowanie ul. Południo-

wej z drogą krajową 94, dostosowane do więk-

szych samochodów, które będą dojeżdżały do 

fabryki. – Ta przebudowa była wyczekiwana 

przez mieszkańców Podlasku – mówił bur-

mistrz Kmieć. - Apelowaliśmy do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad, z po-

słem K. Moskalem byliśmy też na spotkaniu 

u dyrektora rzeszowskiego oddziału GDD-

KiA. Wspólnie chcielibyśmy zrealizować 

inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo nie 

tylko mieszkańców, ale też tych, którzy będą 

pracować w tej fabryce. W tej chwili prowa-

dzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją oraz 

firmą Safran na temat budowy przejścia dla 

pieszych oraz sygnalizacji świetlnej. Możliwe, 

że już w tym roku móc wspólnie zrealizować 

tę inwestycję. Dzięki niej bezpieczni będą 

piesi, kierujący samochodami oraz rowerzy-

ści korzystający z wybudowanej tu ścieżki 

rowerowej. Inwestycja będzie kosztować ok. 

300 tys. zł, a samorząd gminny, w granicach 

możliwości prawnych, będzie uczestniczył  

w tych kosztach. 

W 2016 r. wartość wszystkich inwestycji 

drogowych realizowanych w całej gminie, 

z chodnikami oraz oświetleniem przy tych 

drogach, wraz z dofinansowaniami z budżetu 

państwa, z dofinansowaniem popowodzio-

wym z budżetu państwa, to ponad 4 mln 765 

tys. zł. 

Zrealizowaliśmy I etap budowy parkin-

gu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  

w Sędziszowie Młp. za blisko 160 tys. zł, za ok. 

150 tys. zł parking przy boisku Orlik. Poza tym 

w każdym sołectwie realizowane były jakieś 

inwestycje, czy to budowa nawierzchnią bitu-

miczną czy też remonty kruszywem. W 2016 

r. w trakcie remontów dróg wewnętrznych 

K wywieziono ponad 3 tys. ton kruszywa, bo  

w dużej mierze zaspokoiło część potrzeb miesz-

kańców. Oczywiście w kolejnych latach chcemy 

realizować kolejne inwestycje drogowe, by na 

bieżąco poprawiać stan naszych dróg.

Burmistrz poinformował, że ukazała się 

wstępna lista dofinasowania w ramach pro-

gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-

frastruktury Drogowej w latach 2016-2019 

na rok 2017. - W tym naborze zgłaszaliśmy 

drogę gminną w Borku Wielkim, na odcin-

ku od pomnika upamiętniającego Bitwę pod 

Grunwaldem do mostu przy kościele. War-

tość kosztorysowa tej inwestycji to 1 mln 303 

tys. zł. Droga zostanie poszerzona do 6 m, 

wyłożona nawierzchnią bitumiczną, powsta-

nie również chodnik z prawej strony – mówił.

Gmina współuczestniczy też w finanso-

waniu węzła autostradowego z drogą krajową 

nr 94, w porozumieniu ze Starostwem Po-

wiatowym, który jest głównym inwestorem 

I etapu. poza tym burmistrz potwierdził, że 

w  kolejnych latach gmina będzie starała się 

współfinansować budowę chodników przy 

drogach powiatowych. - W 2016 r. wydaliśmy 

200 tys. zł na chodniki przy drogach powiato-

wych. Ten kierunek będziemy kontynuować, 

szczególnie w tych miejscowościach, gdzie 

go brakuje, w okolicach szkół i przedszkoli. 

W tym roku zrealizowany zostanie chod-

nik w Zagorzycach Dolnych aż za szkołę. W 

latach kolejnych będziemy chcieli realizo-

wać takie zadanie w Zagorzycach Dolnych  

i w tych miejscowościach, gdzie taka potrzeba 

jest najbardziej pilna, czyli Wolica Piaskowa, 

Krzywa – podkreślał burmistrz Kmieć.

Budżet obywatelski
Burmistrz podsumował również spotka-

nia z radami sołeckimi i osiedlowymi, któ-

re odbywały się we wrześniu. W ich trakcie 

mieszkańcy rozdysponowali, na co w 2017 

r. zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu 

obywatelskiego. Każde sołectwo i każde z pię-

ciu osiedli w Sędziszowie Młp. ma przyzna-

ną kwotę, którą dysponuje według potrzeb.   

W sumie z budżetu gminy na budżet oby-

watelski przeznaczone zostało w przyszłym 

roku blisko pól miliona zł. – W sołectwach 

pieniądze zostały przeznaczone głównie na 

doposażenie OSP, remonty budynków straży 

pożarnych, budowa oświetlenia ulicznego, 

remonty w domach ludowych, doposażenie 

ich, organizacja imprez sportowo-rekreacyj-

nych, zakup strojów ludowych, bieżące utrzy-

manie stadionów, dofinansowanie działają-

cych w tych miejscowościach, doposażenie 

obiektów szkolnych i przedszkolnych. Z kolei 

rady osiedlowe przeznaczyły swoje fundusze 

głównie na zakup koszy na śmieci, budowa 

chodników, oświetlenia ulicznego, dofinan-

sowanie klubów sportowych.
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listopada 1918 roku to data 
symboliczna, odzyskania niepodle-

głości przez Polskę po 123 latach niewoli. 
W tym dniu Rada Regencyjna w Warszawie, 
powołana 12 września 1917 roku, dekretem 
cesarzy Austro-Węgier i Niemiec, przeka-
zała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsud-
skiemu. Tego samego dnia członkowie Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, rozbroili na 
ulicach Warszawy żołnierzy niemieckich. 
Sejm ustanowił 11 listopada świętem naro-
dowym dopiero w 1937 roku. Nowe władze 
komunistyczne zniosły to święto w 1945 
roku. Przywrócił je Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej w 1989 roku. 

Teoretycznie Święto Niepodległości mogli-

byśmy obchodzić już 7 października, bo tego 

dnia w 1918 roku deklarację niepodległości 

ogłosiło Królestwo Polskie, utworzone dwa lata 

wcześniej na terenach odebranych Rosji przez 

armie Niemiec i Austro-Węgier. Początkowo 

funkcjonowało ono pod ścisłym nadzorem 

władz okupacyjnych, jednak w miarę zmian 

sytuacji na froncie zyskało coraz większą auto-

nomię. Głową państwa była trzyosobowa Rada 

Regencyjna, która miała rządzić czasowo. W jej 

skład wchodzili książę Zdzisław Lubomirski, 

arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski  

i hrabia Józef Ostrowski. Królestwo miało wła-

sny rząd i organ ustawodawczy, Radę Stanu,  

a od września 1917 r. również konstytucję.  

W październiku 1918 r. pod kontrolą Rady 

Regencyjnej znajdowały się administracja cy-

wilna, szkolnictwo, wymiar sprawiedliwości 

i szpitale, a także całkiem spora sieć placówek 

dyplomatycznych w krajach neutralnych. KP 

miało własne siły zbrojne, od października  

11

1918 r. oficjalnie nazywane Wojskiem Polskim. 

Z kolei w Lublinie w nocy z 6 na 7 listo-

pada powstał Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej pod przewodnictwem 

przywódcy socjalistów galicyjskich Ignacego 

Daszyńskiego. Lublin znajdował się na te-

rytorium Królestwa Polskiego, ale w strefie 

okupacji austriackiej, spod której mieszkańcy 

miasta wyzwolili się już na początku listopa-

da, rozbrajając stacjonujących tam żołnierzy. 

Było to więc pierwsze terytorium Królestwa 

Polskiego, na którym całą władzę przejęli Po-

lacy. Chociaż początkowo przejmowanie wła-

dzy w mieście odbywało się w imieniu Rady 

11 listopada br. mieszkańcy, władze samorządowe, parlamentarzyści, delegacje szkół z całej 

gminy obchodzili 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się tradycyj-

nym przemarszem uczestników ulicami miasta do kościoła farnego, gdzie odprawiono Mszę Św.  

w intencji Ojczyzny, a ksiądz kapelan wygłosił piękne kazanie. Po Eucharystii wysłuchano kon-

certu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej WSK Rzeszów, złożono wieńce pod 

pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie przed Ratuszem pod tablicami upamiętniają-

cymi walczących o niepodległą Ojczyznę. Uczestnikom uroczystości za obecność podziękował  

burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć.

Regencyjnej, wkrótce Lublin wypowiedział 

posłuszeństwo Warszawie, powołując samo-

zwańczy rząd tymczasowy. 

Tymczasem od dłuższego czasu trwały 

zabiegi dyplomatyczne o zwolnienie Józe-

fa Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu.  

W lipcu 1917 r. Piłsudski został aresztowany 

za odmowę złożenia przysięgi na wierność 

cesarzowi niemieckiemu. Zadanie zabrania 

Piłsudskiego z więzienia i wysłania go do 

Warszawy otrzymał niemiecki hrabia Har-

ry Kessler. Wieczorem 9 listopada Piłsudski 

wraz ze swoim szefem sztabu pułkownikiem 

Sosnkowskim odjechali specjalnym pocią-

giem do Warszawy, by dotrzeć tam nad ra-

nem następnego dnia. 11 listopada Rada 

Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę 

nad wojskiem. Tego samego dnia w Compie-

gne pod Paryżem został podpisany rozejm 

kończący I wojnę światową. 

11 listopada nie był więc dniem, w któ-

rym Polacy mieli poczucie, że żyją w nie-

podległym państwie. Przełom nastąpił 14 

listopada: niemieccy urzędnicy i wojsko opu-

ściło Warszawę, Rada Regencyjna dokonała 

samorozwiązania i przekazała pełnię władzy 

Józefowi Piłsudskiemu. W tym dniu Ignacy 

Daszyński został powołany przez Piłsudskie-

go na stanowisko prezesa rady ministrów Re-

publiki Polskiej. Królestwo Polskie przestało 

istnieć. Narodziła się II Rzeczpospolita. 

O powstaniu nowego państwa Józef Pił-

sudski powiadomił przywódców innych 

państw dopiero 16 listopada. To był jed-

nak początek budowania nowego państwa.  

W ciągu kolejnych czterech lat, w wyniku wo-

jen, powstań, plebiscytów i decyzji zapadłych 

na konferencji pokojowej w Paryżu, teryto-

rium Polski powiększyło się niemal cztero-

krotnie. Nic więc dziwnego, że na początku 

istnienia II RP nie świętowano Dnia Niepod-

ległości – każdy region kraju musiałby go 

obchodzić w innym terminie. Sam Piłsud-

ski jako datę pierwszego święta narodowego 

w 1919 r. wybrał 10 lutego – dzień otwarcia 

Sejmu Ustawodawczego. 11 listopada, jako 

rocznica przejęcia przez Piłsudskiego władzy 

nad wojskiem z rąk Rady Regencyjnej, poja-

wił się dopiero po zamachu majowym w 1926 

roku i był uroczyście obchodzony głównie  

w armii. Wybór tej daty był podyktowany 

częściowo względami propagandowymi – 

chodziło o wzmocnienie autorytetu marszał-

ka. Państwowym Świętem Niepodległości stał 

się zresztą dopiero po jego śmierci w 1937 r. 

Jak wyglądało przejęcie władzy na te-

renie Sędziszowa z rąk władz  austriackich? 

Ostateczny kres panowaniu austriackiemu  

w Sędziszowie zadano na przełomie paź-

dziernika i listopada 1918 r. Wtedy to roz-

brojono w Ropczycach tamtejszy garnizon. 

Z urzędów zdjęto austriackie orły, zastępując 

je polskimi flagami. Rozbrojonych żołnierzy 

odstawiono do Sędziszowa, skąd udali się 

dalej, do Rzeszowa. Akcją rozbrajania poste-

runków austriackich w Sędziszowie kierował 

Adam Plata. 
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listopada br. 15 radnych Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Sędziszowa Mało-

polskiego uczestniczyło w pierwszej sesji. 

Młodzież odebrała z rąk burmistrza Bogu-

sław Kmiecia zaświadczenia o wyborze na 

radnych i gratulacje od posła Kazimierza 

Moskala i wicestarosty Bernadety Frysztak. 

Młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali 

spośród siebie przewodniczącego, którym 

został Michał Feret, wiceprzewodniczące-

go Krzysztofa Roga i sekretarza Gabrielę 

Przybek. Wybrano też Komisję Rewizyjną, 

której przewodniczącą została Dominika 

Garbarz.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 

odbyły się 25 października w gimnazjach  

w Sędziszowie, Czarnej Sędziszowskiej i Zago-

rzycach oraz w sędziszowskim Zespole Szkół 

Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym. 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta w Sę-
dziszowie Małopolskim I kadencji

1. BEDNARZ Weronika 

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

2. FERET Michał 

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.

3. GARBARZ Dominika 

Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.

4. GŁODEK Katarzyna 

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.

5. KIEBAŁA Izabela 

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

6. MAJKA Jakub 

Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

7. OSTROWSKI 

Wojciech Gimnazjum w Zagorzycach Górnych

8. PASEK Patryk 

Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.

9. PAŚKO Martyna  

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

10. PRZYBEK Gabriela 

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

11. PRZYDZIAŁ Arkadiusz 

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.

12. RÓG Dorota 

Gimnazjum w Zagorzycach Górnych

13. RÓG Krzysztof 

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.

14. ŚWINIUCH Gabriela 

23

Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

15. TERLECKI Nikodem 

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miej-

skiej otworzył i  do czasu wyboru przewod-

niczącego, poprowadził burmistrz Bogusław 

Kmieć. On też wręczył zaświadczenia o  wy-

borze na radnych, listy gratulacyjne i odczytał 

rotę ślubowania, a każdy radny wstawał, pod-

nosił prawa rękę i składał ślubowanie. W kolej-

nych tajnych głosowaniach wybrali prezydium 

Rady oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną. 

W  uroczystej sesji uczestniczyli radni Rady 

Miejskiej, dyrektorzy szkół, do których 

uczęszczają młodzi radni, a także kierownicy 

referatów Urzędu Miejskiego w  Sędziszowie 

Młp.
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początkiem listopada br. ponownie

na okres zimowy zostały urucho-

mione Świetlice Środowiskowe funkcjo-

nujące w domach ludowych w Czarnej 

Sędz., Krzywej, Klęczanach, Będziemy-

ślu, Borku Wielkim, Górze Ropczyckiej, 

Wolicy Piaskowej i Rudzie.

Świetlice w Czarnej Sędz., Krzywej, Bor-

ku Wielkim, Górze Ropczyckiej i Rudzie 

czynne będą we wtorki i czwartki w godz. 

16.00-19.00, w Klęczanach w  poniedziałki  

i środy w godz. 16.30-19.30, w Będziemy-

ślu we wtorki i środy w godz. 16.00 -19.00,  

w Wolicy Piaskowej we wtorki i piątki w godz. 

16.00-19.00. 

Na uruchomienie czeka jeszcze świetlica 

w Szkodnej.

listopada br. podpisano akt założycielski

Polskiej Grupy Motoryzacyjnej zrze-

szającej kilkunastu producentów części  

z branży motoryzacyjnej wschodniej Pol-

ski. Wspólne działanie skupionych w sto-

warzyszeniu przedsiębiorstw ma wspomóc 

rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Pol-

sce. Spotkanie odbyło się z inicjatywy PZL 

– Sędziszów.

Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 2 listopada 2016 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Małopolskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Małopolskim zarządzonych na dzień 11 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  

(Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Sędziszowie Małopolskim podaje do wiadomości informację o 

zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

PRZEWODNICZĄCY
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sędziszowie Młp.

Andrzej Siwiec

1. MIGAŁA ZOFIA ANTONINA

lat 62, zam. Sędziszów Małopolski

zgłoszona przez KWW ZOFIA ANTONINA MIGAŁA

Lista nr 1

2. PAWŁOWSKA TERESA

lat 53, zam. Sędziszów Małopolski

zgłoszona przez KW „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE” 

Lista nr 2

Z

9

3. PAJĄK MAREK 

lat 48, zam. Sędziszów Małopolski

zgłoszony przez KWW MAREK PAJĄK

Lista nr 3
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października odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej

 w Sędziszowie Młp., podczas której radni podjęli 

uchwały:

1. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzają-

cy rok podatkowy 2017. Na jej mocy obniżono średnią cenę sku-

pu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów po-

przedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 (M.P.  

z 19 października 2016r., poz. 993), przyjmowaną jako podstawę do 

naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Sędziszów Mało-

polski na rok 2017 z kwoty: 52,44 zł za 1q na kwotę: 48,00 zł za 1q.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2017 r. Na jej mocy:

- ustalono stawki podatku od nieruchomości w następującej wy-

sokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-

ków – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-

wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł 

od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-

nego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni; 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznacze-

niu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 

od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;”.

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej 

- 21,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-

niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń 

- 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-

nego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli 2% ich wartości.

3. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

1.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 2006 r.: 

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 750 zł

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 062 zł

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 272 zł

27

1.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 2007 r.:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 708 zł

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 0014 zł

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 212 zł

1.3. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez wzglę-

du na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają wymogi 

EURO3 lub EURO4 lub EURO5:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 675 zł

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 966 zł

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 152 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczal-

na masa całkowita (w 

tonach)

Stawka podatku

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawie-

szeniem uznanym za 

równoważne

inne 

systemy 

zawiesze-

nia osi 

jezdnych

Dwie osie

12 13 1 632 zł 1 668 zł

13 14 1 668 zł 1 692 zł

14 15 1 692 zł 1 728 zł

15 1 728 zł 1 776 zł

Trzy osie

12 17 1 632 zł 1 668 zł

17 19 1 668 zł 1 692 zł

19 21 1 692 zł 1 776 zł

21 23 2 064 zł 2 142 zł

23 25 2 142 zł 2 184 zł

25 2 184 zł 2 274 zł

Cztery osie i więcej

12 25 2 064 zł 2 142 zł

25 27 2 142 zł 2 208 zł

27 29 2 208 zł 2 484 zł

29 31 3 036 zł 3 072 zł

31 3 036 zł 3 072 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-

kowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton :

3.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 2006 r.: 

a. od 3,5 tony do 8 ton włącznie 792 zł

b. powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 870 zł

3.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 2007r.:

a. od 3,5 tony do 8 ton włącznie 756 zł

b. powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 840 zł

3.3. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez 

względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają 

wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5:

a. od 3,5 tony do 8 ton włącznie 714 zł

b. powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 792 zł
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-

kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki po-

datku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym po-

siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-

jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego:

5.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 2006 r. :

a. od 7 ton do 10 ton włącznie 357 zł

b. powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 381 zł

5.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 2007r. :

a. od 7 ton do 10 ton włącznie 336 zł

b. powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 366 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym po-

siadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-

ną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów:  naczepa/przy-

czepa + pojazd silnikowy 

(w tonach)

Stawka podatku

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawie-

szeniem uznanym za 

równoważne

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych

1 oś

12 18 399 zł 417 zł

18 25 417 zł 450 zł

25 468 zł 765 zł

2 osie

12 28 417 zł 450 zł

28 33 840 zł 1 146 zł

33 38 1 146 zł 1 734 zł

38 1 542 zł 2 280 zł

3 osie i więcej

12 38 912 zł 1 272 zł

38 1 332 zł 1 716 zł

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kie-

rowcy:

7.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 2006 r. o liczbie miejsc do 

siedzenia poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca 1 029 zł

b. równej lub wyższej niż 22 miejsca 2 118 zł

7.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 2007 r. o liczbie miejsc do sie-

dzenia poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca 978 zł

b. równej lub wyższej niż 22 miejsca 2 010 zł

7.3. które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez 

względu na datę produkcji pojazdu): posiadają katalizator, spełniają 

wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5, jedynym źródłem zasilania 

jest gaz: 

a. o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem 

kierowcy mniejszej niż 22 miejsca

924 zł

b. o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem 

kierowcy równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 908 zł

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do po-
rozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędzi-
szów Małopolski na rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 
r. 
7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwe-

stycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy 
na 2016 rok, na mocy której postanawiono zaciągnąć zobowiązanie 
ponad kwotę wydatków określoną w budżecie Gminy na 2016 rok 
do wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu 
budowy budynku szatniowego na stadionie sportowym w Górze 
Ropczyckiej. 
8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realiza-

cji projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 - 2025” w ramach Kon-
kursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygoto-
wania programów rewitalizacji na terenie województwa podkar-
packiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  
i Ministra Rozwoju.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 
1/2015 w miejscowości Borek Wielki.
10. Uchwała w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 
11. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

i 22 listopada odbyły się spotkania w  ramach konsultacji

społecznych projektów: Uchwały Rady Miejskiej w  Sę-

dziszowie Małopolskim w  sprawie wyznaczenia obszaru zde-

gradowanego i  obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędzi-

szów Małopolski, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie 

Małopolskim w  sprawie określenia zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Na spotkaniach przedstawione zostały wyniki przeprowa-

dzonej diagnozy Gminy Sędziszów Małopolski, propozycja 

granic obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji, za-

łożenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a  także będzie 

zapewniona możliwość złożenia uwag i  opinii. Brali w nich 

udział młodzi mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy oraz radni Rady Miejskiej. 

mina Sędziszów Małopolski otrzymała z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie dotację w wysokości 10 163 zł na realizację 
projektu pn. „Ścieżka w przedszkolnym ogrodzie skarbnicą 
wiedzy o przyrodzie”. Projekt realizuje Publiczne Przedszko-
le Nr 1 w  Sędziszowie Małopolskim wraz z  Zamiejscowym 
Oddziałem w Wolicy Ługowej. W jego ramach w przedszkol-
nym ogrodzie PP nr 1 powstanie ścieżka sensoryczna, zegar 
słoneczny, zostaną zasadzone drzewka, zamontowane budki 
lęgowe dla ptaków i  karmniki, a  przedszkole i  jego oddział 
wzbogaci się o   tablice edukacyjne i książki o  tematyce eko-
logicznej. Założenie ścieżki pozwoli na prowadzenie zajęć 
będących żywą lekcją przyrody w oparciu o edukacyjny pro-
gram dydaktyczny. 

21 G
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e wrześniu tego roku obchodziliśmy

250-lecie konsekracji sędziszow-

skiego klasztoru. W związku z tym, jak 

i przypadającą w tym roku 98. rocznicą 

odzyskania niepodległości, warto przy-

pomnieć postać O. Kosmy Lenczowskie-

go, zakonnika związanego przez pewien 

czas z sędziszowskim klasztorem. W II 

RP tytułowany Pierwszym Kapelanem 

Wojska Polskiego, znający osobiście naj-

wybitniejszych polityków i wojskowych 

na czele z marszałkiem  Józefem Pił-

sudskim, przeszedł cały szlak bojowy z 

legionistami, by w końcu trafić do obo-

zu jenieckiego, z którego uwolniono go  

w 1918 roku. 

Urodził się w 1881 roku we wsi Manio-

wa koło Nowego Targu . Jako osiemnastola-

tek wstąpił do nowicjatu w sędziszowskim 

klasztorze. Pierwsze śluby zakonne złożył 

we wrześniu 1898 roku, otrzymując imię 

zakonne Kosma. Studia z filozofii i teo-

logii odbył u franciszkanów w Krakowie, 

które ukończył w 1904 roku. Świecenia 

kapłańskie otrzymał w katedrze wawelskiej  

w 1905 roku, z rąk biskupa Anatola Nowa-

ka. Do wybuchu I wojny światowej prze-

bywał w klasztorach w Krośnie, Krakowie 

i Kutkorzu. 

Kapelan Legionów

Niedługo po wybuchu I wojny świa-

towej, na początku sierpnia 1914 roku, 

współpracownik Józefa Piłsudskiego Wa-

cław Tokarz zwrócił się do biskupa kra-

kowskiego Adama Sapiehy z prośbą  

o wyznaczenie na kapelana oddziałów strze-

leckich przedstawiciela zgromadzenia Kapu-

cynów, którzy w Wojsku Polskim pełnili tę 

służbę od czasów króla Jana III  Sobieskiego. 

Gwardian Krakowskiego klasztoru wskazał 

ojca Kosmę. I tak ojciec Kosma, 7 sierpnia 

1914 roku ze strzelcami Józefa Piłsudskiego 

wyruszył z krakowskich Oleandrów do Kró-

lestwa, jako ich kapelan. Przyłączył się do 

oddziałów Piłsudskiego, przekształconych w 

grudniu 1914 roku w I Brygadę Legionów Pol-

skich, pozostając z nimi do końca 1915 roku. 

Był świadkiem i uczestnikiem wszystkich 

najważniejszych bojów legionowych, m.in. 

pod Laskami, Łowczówkiem, nad Nidą, pod 

Konarami, Ożarowem i Tarłowem. Zasłynął 

wśród legionistów z przywiązania do swego 

brązowego habitu. Nie tylko nie zgodził się 

go zamienić na przewidziany regulaminem 

wojskowym mundur, ale go „zmilitaryzował”, 

umieszczając na rękawie dystynkcje. Dodat-

kowo dumnie przypasał do sznura rewolwer 

w wielkiej skórzanej kaburze. 

Na początku 1916 roku objął funkcje 

kapelana Domu Uzdrowieńców dla legio-

nistów w Kamieńsku. W tym czasie spo-

rządził spis grobów legionistów I Brygady, 

za co otrzymał podziękowanie z Urzędu 

W Duszpasterskiego Legionów Polskich.  

W styczniu 1917 roku, w Zegrzu, na własną 

prośbę objął kapelanię stacjonującego tam 

4 pułku piechoty. Po przejściu z legionista-

mi całego szlaku bojowego, udał się potem 

z nimi do austriackiego obozu jenieckiego, 

z którego zwolniono go w 1918 roku.

Powrót do Sędziszowa
W II Rzeczpospolitej tytułowano go 

Pierwszym Kapelanem Wojska Polskiego, 

aczkolwiek nie zamienił swego brązowego 

habitu na żadne godności i stanowiska, 

choć za rządów marszałka Józefa Piłsud-

skiego droga do nich stała dla niego otwo-

rem. Za to przy każdej okazji z dumą nosił 

do habitu strzelecką czapkę – maciejówkę. 

zakonne Hieronim) w 1931 roku wstąpił 

do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 

a nowicjat odbył w sędziszowskim klaszto-

rze, podobnie jak ojciec Kosma.

Aresztowany przez Sowietów
Druga wojna światowa i okupacja so-

wiecka zastała ojca Kosmę we Lwowie. 

Sowieci natychmiast zaczęli wprowadzać 

własne porządki. Już w pierwszych dniach 

okupacji aresztowali ojca Kosmę. Wtedy 

– jak wspominał O. Hieronim Warachim - 

„zamarstynowski lud wystąpił w jego obro-

nie”. Wszyscy, którzy doświadczyli dobra 

od ojca Kosmy zgromadzili się pod więzie-

niem, żądając wypuszczenia przesłuchiwa-

nego kapłana. Zaskoczeni protestem tłumu 

NKWD-ziści, którzy jeszcze we Lwowie nie 

czuli się zbyt pewnie wypuścili ojca Ko-

smę. Ten zgoliwszy brodę, ukrył się wśród 

rodzin legionistów, w innej części Lwowa. 

Chcąc uniknąć ponownego aresztowania 

przez Sowietów, szczęśliwie przedostał się 

przez Przemyśl do Krakowa. Tutaj przez 

jakiś czas ukrywał się, by w końcu podjąć 

zwykłą posługę klasztorną. W latach 1941-

1942 ponownie przebywał w sędziszow-

skim klasztorze, potem wrócił do Krakowa.

Autor pamiętników pisanych dwa razy
Po wojnie przebywał w rozwadowskim 

klasztorze do 1947 roku., by ponownie 

wróci do Krakowa. Złoty jubileusz kapłań-

stwa obchodził w Krakowie 11 września 

1955 roku, kiedy to krakowski klasztor oo. 

Kapucynów wypełnił się po brzegi. Zmarł 

1 czerwca 1959 roku i pochowany został na 

cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Ojciec Kosma Lenczowski jest autorem 

„Pamiętników” z czasów Legionów, które 

miały dość szczególną historię. Ukazały się 

dopiero po raz pierwszy drukiem w 1989 

roku, długo po opisywanych wydarzeniach 

i śmierci ich autora. Ojciec Kosma zaczął je 

spisywać w 1936 roku i ukończył tuż przed 

wybuchem II wojny światowej. Pierwsze 

zapiski zginęły bezpowrotnie podczas po-

bytu autora we Lwowie. Po zakończeniu 

wojny ojciec Kosma przystąpił ponownie 

do pracy i w latach 1945-1957 powstała 

ich druga wersja. Rękopisy złożone zo-

stały w Archiwum Prowincji Krakowskiej 

oo. Kapucynów. Ponad 40 lat czekały na 

swoją pierwszą publikację. Wydane zostały  

w 1989 roku w Krakowie pod tytułem „Pa-

miętnik Kapelana Legionów”.

Andrzej Ogorzałek, Biblioteka Publiczna 

Kornel Gadacz, Kapłańska epopeja.  

O. Kosma Lenczowski, kapucyn. Mono-

grafia, Asyż 1969, o. Kosma Lenczowski, 

Pamiętnik Kapelana Legionów. Prowincja 

Krakowska oo. Kapucynów, Kraków 1989.

Wolał oddać się wyłącznie służbie klasz-

tornej. W latach 1921-1924 był wikarym 

konwentu w Krakowie, w 1925 r. wrócił 

do Sędziszowa, gdzie odbył wcześniej no-

wicjat. Został tu wikarym konwentu i oj-

cem duchownym braci. Potem we Lwowie,  

w latach 1925-1927 był wikarym konwen-

tu i parafii, a w 1930 r. dostał mianowanie 

na gwardiana i administratora parafii we 

Lwowie, ale nominacji tej nie przyjął i po-

został wikarym we Lwowie do 1933 roku. 

W tym roku zrzekł się godności mistrza 

nowicjatu w Sędziszowie i pozostał we 

Lwowie.

Zwerbował Warachima
Podczas pobytu we Lwowie, znany był 

na Zamarstynowie, gdzie często odwiedzał 

parafian. Bywał również w domu Warachi-

mów. Podczas jednej z tych wizyt zapropo-

nował młodemu Karolowi Warachimowi 

wstąpienie do Kapucynów. Tak też się sta-

ło. Karol Warachim (później przybrał imię 
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istopad to miesiąc szczególny: czas zadumy,
refleksji, wspomnień tych, którzy od 

nas odeszli. To okres ważny historycznie  
z powodu rocznicy powstania listopadowego 
w 1830 r., czy rocznicy odzyskania niepodle-
głości w 1918 r. To także miesiąc ważny dla 
Szkoły Podstawowej nr 2, ponieważ Patron  
i Honorowy Obywatel Sędziszowa Młp. 
zmarł na uremię/ jak podały władze obozo-
we/ w listopadzie 1941r. w Oświęcimiu.

Uroczystość nadania imienia szkole od-

była się 9 maja 1983 roku. W hołdzie Wła-

dysławowi Węglowskiemu uczniowie SP 2 

od wielu lat tworzą wiersze, przypominają 

sylwetkę bohatera poprzez organizowanie 

programów artystycznych, tworzenie prezen-

tacji multimedialnych czy wykonywanie Pie-

śni o Patronie podczas ważniejszych akade-

mii. W tym roku szkolnym, udało się zebrać  

w tomik twórczości poświęconej Patronowi 

aż 20 utworów, co jest dowodem na zaanga-

żowanie społeczności szkolnej w kultywo-

wanie dziedzictwa historycznego. Uczniowie 

kl. V B: Emilka Jędrysek i Kuba Twardow-

ski oraz wychowawczyni Anna Piechowiak 

przygotowali pomoc dydaktyczną, przydatną 

przy opracowywaniu kolejnych scenariuszy o  

W. Weglowskim, a wszystkie wiersze zostały 

zaprezentowane na szkolnej wystawie  z oka-

zji 75 rocznicy śmierci Patrona. Oto propozy-

cje literackie z różnych lat:

Władysław Węglowski to nauczyciel,

mądry i wzorowy

organizator „Szarych Szeregów”

i patron naszej szkoły.

Znosił cierpliwie wszystkie prześladowania

i tortury.

A robił to wszystko z miłości dla ojczyzny,

żony i swej córy.

Bierzmy więc z niego przykład

wchodząc w te szkolne mury.

Szanujmy ślady przeszłości

a swoimi czynami wznośmy się do góry.

autor nieznany 1990 r.

------------------------------------
Był człowiek- rzekłbyś

nie ma go już- zapomniany....

NIE! - Tego nie można zapomnieć!

Tej męczarni !

Tej rzezi !

Tego poświęcenia !

Tej miłości.

Było ich wielu,

którzy cierpieli:

Majdanek !

Oświęcim !

Katyń !

I odeszli żyjąc wśród nas.

Był tam i Węglowski

     - człowiek,

     - bohater,

     - patriota.

Pamiętajmy! Umarli pozostają żywi !  

    

Agnieszka Szczęch- 1990 OŚWIĘCIM

L

------------------------------------
Było to jedno z najgorszych miejsc na świe-

cie ! Ile tam umierało ludzi ! Dzieci, kobiety, 

mężczyźni...w tej katordze mało kto przeżył 

rok !

Komora gazowa, rozstrzelanie. Co to za 

różnica ? Ważne, że kolejny Żyd lub ktoś  

z polskiej inteligencji zakończył swoją egzy-

stencję....

Częste przesłuchania, czasami w miarę „ła-

godne” w celu oszukania przesłuchiwanego.

„- Kto był najlepszym przyjacielem więź-

nia?

- W szkole byłem powszechnie lubiany, 

jedynie kilku nauczycieli nie okazywało mi 

sympatii. Natomiast później zaprzyjaźniłem 

się z ppor. Mieczysławem Szczurowskim, do-

wódcą Placówki Sędziszów Młp.I  AK.

- Jak wspomina więzień czasy nauczania  

w sędziszowskiej szkole?

- Był to dość przyjemny okres mego życia. 

Lubiłem moją pracę.

- A w jakim celu założył Węglowski „ Szare 

Szeregi” ?

- „Szare Szeregi” ... jak to dawno temu...

Założyłem je, aby młodzież przyczyniła się 

do wyzwolenia Polski. Ale wielu „żołnierzy” 

tej organizacji poniosło śmierć w obronie Oj-

czyzny !”

Mieszkańcy Sędziszowa Młp. nie zapo-

mnieli o swym bohaterze. Jego nazwiskiem 

została nazwana jedna z ulic miasta oraz zo-

stał Patronem jednej ze szkół, w miejscowo-

ści, w której pracował. 

Piotr Paśko- 2000

------------------------------------

Wybrał w życiu „Szarość”- by wśród „Sze-

regów”

Móc szerzyć wolności słowa,

Krzepić swych kolegów.

Ojczyzna, Honor i Walka – biało krwawe 

słowa

Otrzymały tło i wsparcie

W szaro czarnych młodych głowach.

Mieli swego Mistrza i Nauczyciela

On uczył ich kochać

Uczył ich umierać.

Odszedł od nich w milczeniu

Pozostawił niedokończony temat lekcji......

Wyruszył ku bolesnej wędrówce...

Rozpoczął swą ostatnią bitwę

Nie poddał się,

Jego uczniowie też się nie poddali.

Słowa Nauczyciela stały się

„ Kamieniem Węgielnym”

Małym Fundamentem 

Przyszłej Wolności Polski.

Bartek Machowski 1998

Sen o Węglowskim
Wybiła godzina zła.

Ptaki śmierci nadleciały i przecięły

Jasne niebo wstęgą strachu.

Zewsząd słychać tylko płacz i lament,

Życie karą się stało.

Kwiaty krwią ludzi karmić się zaczęły

Anioły nienawiści osiadły na Ziemi.

Ludzie wzrok swój w niebo wbili

Boga prosili, by w czas niespokojny

Uchronił ich dusze od wojny.

Lecz cóż to- usta wykrzywione bólem

Niespełnionego marzenia

Krzyczeć poczęły o wolności, o swych pra-

gnieniach.

Ale człowiek człowiekiem gardzi

Nawet Bóg nic nie poradzi

I cierpieniem zmysły ludzi karmi.

Jednak wśród tych męk niedoli

Żyje on – syn wolnością i prawdą ochrzczony.

Nie poddaje się i walczy,

Nie da wrogom swej Ojczyzny

Znieważać ją i deptać – stopą krzywdy.

Dzięki takim jak on, jak Węglowski,

Nie ma już cmentarzy smutku i mogił żalu.

Jest tylko wolność naszego kraju.

Alicja Kiebała –1998

NASZ PATRON
Patronem SP nr jest Węglowski Władysław.

W naszej szkole znany jest z wielkich spraw

To on założył Szare Szeregi w  1940 roku,

To on był przy uczniach na każdym kroku.

To jego na oczach uczniów do Oświęcimia 

zabrali,

To jego prześladowali, jego  wyszydzali.

Ale nie wydał nikogo, w Dębicy nie współ-

pracował -

Takim sposobem wielu ludzi uratował.

I zginął za to, że był nauczycielem,

Tylko dlatego, że wiedział zbyt wiele.

Na pewno honor zachował,
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Działania społeczności SP 2 może podsu-

mować stwierdzenie:

„JEST JEDEN CZAS MIŁOŚCI I JEDEN 
CZAS WIARY,

DLA TYCH, KTÓRZY ODESZLI, DLA 
TYCH CO ZOSTAJĄ.

WSZYSTKO STAJE SIĘ JEDNYM – 
ŻYWE I UMARŁE,

WSZYSTKO SPLATA SIĘ W JEDNĄ 
NARODOWĄ PAMIĘĆ.”

Choć nie dbał o to, od hańby się uchował.

Taki właśnie nasz patron był.

Pomagał innym, choć w czasach wojny żył.

Poświęcił się, lecz wykonał wielki gest.

W naszej pamięci wciąż bohaterem jest.

Iwona Myzia 2008

WIELU LUDZI, WIELU BOHATERÓW 
Jest wielu  ludzi, wielu bohaterów,

Wielu patriotów i nauczycieli,

Nie wszyscy są nam znani…

Nie wszyscy…

Władysław Węglowski-

Patron naszej szkoły.

To ona została  wybrana,

by nosić Jego imię.

Było ich wielu, ale z nich - to właśnie ON

Daje nam siłę i pokazuje

Jak być wiernym do końca swoim ideałom…

Nigdy nikogo nie zawiódł

Nigdy nie skrzywdził…

Był Dobrym Człowiekiem.

Na lekcji j. niemieckiego zabrali Go nam.

Stracił życie – zyskał chwałę. 

Nadal jednak

Żyje w naszej pamięci

I być może…

„opiekuje się nami”. 

Aleksandra Kmieć  2014r.

PAMIĘTAMY…
Jesteś często w naszej mowie,

w twarzach dzieci roześmianych,

w dzwonku pierwszym i ostatnim,

w myślach na papier przelanych.

Pełen uczuć, nadziei i troski …

Władysławie Węglowski,

nauczycielu, pedagogu

i patronie naszej szkoły.

Przyjacielu wszystkich ludzi, 

dałeś przykład jak żyć godnie,

znosić w ciszy życia znoje

i cierpienia ze spokojem.

BÓG, HONOR I OJCZYZNA  -

Ważne Ideały,

Niechaj i dla nas dzisiaj 

Staną się światem całym.

Sara Kłos 2014 r.

------------------------------------

„Władysław Węglowski – wzorowy Polak”

Władysław Węglowski – człowiek wielki i 

odważny.

Szare Szeregi założył – wie o tym każdy.

Języka ojczystego w czasie wojny nie bał 

się użyć,

Polsce do końca życia wiernie chciał służyć.

Władysław Węglowski jest naszym patronem.

Zasłużył na ten tytuł odważnym życia 

tonem.

Władysław Węglowski wzorem dla nas jest

I za to wszystko nasza szkoła oddaje mu cześć.

Hanna Wołek 2015r.

NASZ PATRON
W gimnazjum u Jagiełły zdał egzamin doj-

rzałości,

By swą wiedzę przekazać ludzkości.

W Sędziszowie różnych przedmiotów 

uczył początkowo,

Męską Drużyną Harcerską opiekował się 

dodatkowo.

Gdy wojna wybuchła Szare Szeregi powołał,

Odezwy i gazetki w konspiracji kolportował.

W „ 41” Niemcy aresztowali Węglowskiego

Podczas lekcji języka niemieckiego.

Na oczach młodzieży z sali go wyprowadzili

W gestapowskich więzieniach nauczyciela bili

Władysław Węglowski w obozie nie 

ustrzegł się śmierci,

Jego postać na zawsze zostanie w naszej 

pamięci.

Wioletta Kozicka 2015 r.

PIEŚŃ O PATRONIE
Tam, gdzie gród Sędzisza stoi,

W pięknym mieście Sędziszowie

w szkole „Dwójce” godny patron

O tym każdy dziś się dowie.

Na świat przyszedł w skromnym rodzie

Kształcił się, osiągnął wiele

Dzięki swej zdobytej wiedzy

Został tu nauczycielem.

 To Władysław jest Węglowski

  Nieprzeciętny, wielki człowiek,

 Który życie za Ojczyznę

   Oddał bez zmrużenia powiek.

Dużo od siebie wymagał,

Uczniom wpajał szczytne cele:

Wiarę, prawdę oraz miłość,

Był ich szczerym przyjacielem.

Kiedy wojna świat zburzyła,

Śmiało stawił jej swe czoło.

Tajnie naukę prowadził,

Szare Szeregi gromadził.

      Walczył dzielnie z okupantem,

      Czy otwarcie, czy też skrycie,

      Los okrutny, czas niegodny

      Zniszczył to szlachetne życie.

      Wzięli go z lekcyjnej klasy,

      Strasznym torturom poddali,

      Milczał dzielnie nasz bohater

      Tak pożegnał się ze światem.

Dzisiaj żyje w murach szkoły,

Patron nasz i przykład dla nas.

Wzór, który naśladujemy, 

z niego siłę wciąż czerpiemy.

SŁOWA M. CHUDERSKA, 

MUZYKA G. GANCZARSKI

PATRON
Kwiecień, wiosna,

Nastała pora „ radosna”.

Wstałem rano, 

Wyszedłem do szkoły.

Rozmyślałem.

„ Szare Szeregi” – moja duma.

Drużyna harcerska.

Obowiązek.

Wszedłem do budynku.

Lekcja.

Nagle krzyk – gestapo!!!

Przerażone oczy moich uczniów.

Kat hitlerowski,

Ból aresztu,

Dębica…, Rzeszów…, Kraków

Żadnych nazwisk…, adresów…, pseudoni-

mów…,

OŚWIĘCIM … ostatni przystanek.

Nadzieja umiera ostatnia,

Nadzieja na życie w wolnej Ojczyźnie.

Pokazał nam jak żyć, cel wyznaczył.

Nasz patron Władysław Węglowski

Zabity przez naród hitlerowski.

Klaudia Białek 2015

NASZ PATRON...
Władysław Węglowski,

to wspaniały patriota polski!

Uczył się dobrze i ambitnie,

Co wszyscy podkreślali dobitnie.

Był pilnym uczniem, zapewniam cię,

każdy egzamin zdał - to się wie.

Pochodził z małego miasta Zawady,

był skromny i nie posiadał prawie żadnej wady.

Został nauczycielem nasz Waldek mały,

kochał nauczać, był w tym doskonały!

Opiekował się również harcerską drużyną.

Zawsze do pracy przychodził z ,,uśmiech-

niętą miną”.

Był patriotą, jakich wtedy mało,

,,Honor, Bóg i Ojczyzna „ to motto nieraz 

z jego ust padało.

Lecz nadszedł czas okrutny dla niego,

gdyż przyszło mu zginąć -

w obronie wolności człowieka drugiego.

Pamiętamy o nim, żyje w sercach  naszych, 

uczą się o nim dzieci - już od pierwszej 

klasy!

Wiktoria Świder 2016 r.

Dzisiaj usiadłem, aby pisać 

o Tobie- zapomniany bohaterze,

chociaż trudno sobie wyobrazić 

człowieka o takim jak Ty niezłomnym cha-

rakterze.

 Bo taki właśnie byłeś

 ludzki , odważny, pełen mocy,

 przed przeciwnościami się nie kryłeś,

 nie zląkłeś także się przemocy.

Miłości do kraju i do człowieka

chciałeś nauczyć swoje dzieci,

nie przypuszczałeś, że Cię czeka

koszmar obozowej śmierci.

 To właśnie dzięki Tobie

 niejeden uczeń teraz przyzna

 znowu jest nam bardzo bliskie 

 hasło: „ Bóg, Honor, Ojczyzna”.

I choć już teraz nie słychać

szczęku broni, obcej mowy,

możemy Ciebie brać za 

przykład – Patronie honorowy.

Krzysztof Baran –2000
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iezwykle sympatycznym świętem jest
Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-

jek, obchodzony 5 listopada. Data nie jest 
przypadkowa, bo została ustanowiona na pa-
miątkę urodzin Walta Disneya. Ten dzień był 
okazją, by przypomnieć sobie swoich ulubio-
nych bajkowych bohaterów, którzy towarzyszą 
każdemu dzieciństwu. 

W obchody tego święta włączyły się Biblio-

teka Publiczna w Sędziszowie Młp. i Biblioteka 

Publiczna w Klęczanach. Dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Wolicy Piaskowej i z oddziału 

przedszkolnego przy SP w Klęczanach bawiły 

się tego dnia razem z bohaterami znanych ba-

jek. Towarzyszyły im panie bibliotekarki w stro-

jach Kopciuszka i Wróżki. 

Kopciuszek otrzymał zaproszenie i odwie-

dził dzieci w przedszkolu w Wolicy Piaskowej, 

które jak co roku z okazji Światowego Dnia Po-

staci z Bajek przebrały się w stroje swoich ulu-

bionych bohaterów. Dzieci wysłuchały opowia-

dania z serii o przygodach Kubusia Puchatka, 

pt. „Dlaczego dzień jest szary” i wzięły udział  

w przygotowanych przez Kopciuszka zabawach.

Gry i zadania, które czekały na dzieci to: 

projektowanie nowoczesnych misiów z figur 

geometrycznych, układanie autorskich puz-

zli, rozdzielanie grochu i soczewicy, tworzenie 

plakatu przez dopasowywanie fragmentów tek-

stów z bajek do właściwych ilustracji, gra z „Ma-

giczną Kostką” oraz zabawa ruchowa w „Króla  

i Poddanych”. Na pamiątkę spotkania i wspólnej 

zabawy Kopciuszek rozdał wszystkim dzieciom 

kolorowe zakładki do książek.

ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czy-

telnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicznych, nasze 
biblioteki wzbogaciły się o wiele nowych, 
poszukiwanych przez czytelników nowości 
wydawniczych. Operatorem Priorytetu jest 
Biblioteka Narodowa. Zakup za środków fi-
nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Celem Programu, realizowanego w ra-

mach Narodowego Programu Rozwoju Czy-

telnictwa na lata 2016-2020, jest wzboga-

cenie i odnowienie księgozbiorów polskich 

bibliotek publicznych, wsparcie samorządów  

w finansowaniu zakupów nowości oraz 

zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkow-

ników bibliotek. W 2016 roku została nam 

przyznana dotacje w kwocie 8600,00 zł. Przy-

znana bibliotece dotacja pokryła zakup 392 

książek.

Czytelnikom polecamy:
„Harda” Elżbiety Cherezińskiej. Książka 

opowiada o namiętności, walce o tron, krwa-

wych bitwach oraz o kobiecie, której losy 

wplatają się w dzieje Polski, Szwecji, Danii 

iblioteka Publiczna w Sędziszowie 
Małopolskim wraz z filiami ogłasza 

konkurs na wykonanie kartki świątecznej pt. 
„Orszak Trzech Króli”. Zachęcamy wszystkie 
dzieci naszej gminy do wzięcia udziału. Na 
prace czekamy do 16 grudnia 2016.

N

W
B

W Klęczanach w spotkaniu uczestniczy-

li różni bohaterowie bajek dla najmłodszych. 

Pani bibliotekarka w stroju Wróżki zaprosiła 

dzieci na wędrówkę po Krainie Baśni. Dzieci 

przyniosły ze sobą swoje ukochane maskotki  

i baśnie, a rodzice pomogli w przebraniu swoich 

dzieci za postacie z bajek, wprowadzając w ten 

sposób bajkowy nastrój. Po krótkiej pogadance 

i prezentacji strojów mali uczestnicy przystąpili 

do rywalizacji o tytuł Znawcy Bajek. Wysłucha-

li kilka fragmentów bajek, które same wybrały  

z wystawki, potem każde z nich opowiedziało 

o swojej ulubionej postaci i narysowało ją. Ma-

luchy miały możliwość przypomnienia sobie 

najpiękniejszych baśni, m.in. „Trzy świnki”, „Jaś 

i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”, „Czerwony 

siebie różne role, prawidłowo odczytały sym-

bole - rekwizyty pochodzące z baśni: Wróżka 

(różdżka, suknia), Czerwony Kapturek (kwiaty, 

kapturek), Alicja z Krainy Czarów (biały królik 

z zegarkiem), Dziewczynka z zapałkami (zapał-

ki), Kot w butach (plastikowy kotek). Były za-

wody nawiązujące do bajki „Kopciuszek”, czyli 

oddzielanie na czas grochu od ziarenek ryżu. 

Były zgadywanki z wędrującym jabłkiem, czyli 

w czyich rękach pozostało jabłko, gdy ucichła 

muzyka, ten losował zagadkę. Było odgadywa-

nie z czym kojarzy się wylosowany przedmiot. 

A także quizy i zagadki ruchowe. 

Wszystkie dzieci dostały odznakę Super 

Znawcy Bajek, bo ich wiedza na temat bajek 

okazała się imponująca! Święto bajkowych po-

staci uczciliśmy świetną zabawą! Było wesoło, 

bajkowo, zabawnie!

Dorota Paśniewska, Katarzyna Hagdej

Norwegii i Anglii. II część pt. ,,Królowa”.
„Niewierna” Reyes Monforte. Autorka 

książki koncentruje się na dramatycznych hi-

storiach współczesnych kobiet. „Niewierna” 

dotyka jednego z najbardziej palących tema-

tów tj. relacji między nowoczesnym światem 

Zachodu opartym na kulturze chrześcijań-

skiej a kulturą muzułmańską.

Trzeci tom bestsellerowego cyklu o ro-
dzinie Dollangangerów pt. „Tajemniczy 
brat”. Ostatni tom sagi Virgini C. Andrews 

ponownie przenosi czytelnika w przeszłość, 

która odsłania swoją ostatnią tajemnicę.

„Obietnica Łucji” cz.1 oraz „Marzenie 
Łucji” cz.2. Doroty Gąsiorowskiej. Łucja 

Wróblewska bo o niej tu mowa jest z wy-

kształcenia historykiem, z zamiłowania pa-

sjonatką zabytków, a z zawodu bizneswoman. 

Bogata, piękna, ale niestety nieszczęśliwa. 

Uciekając przed swoją przeszłością trafia do 

uroczego miasteczka. Zaprzyjaźnia się z mło-

dą ciężko chorą kobietą i składa jej niezwykłą 

obietnicę…

Joanna Stec, BP Sędziszów Młp.

Kapturek”, „Dziew-

czynka z zapałkami”, 

„Alicja w Krainie Cza-

rów”. 

Ten dzień miał 

wszystkim przypo-

mnieć jak ważne 

są bajki i że warto 

do nich powracać, 

oraz  jak znaczące jest 

popularyzowanie tra-

dycyjnych bajek bez 

przemocy, takich gdzie 

dobro wygrywa, a zło 

zostaje ukarane. Dzie-

ci wykazały się do-

skonałą znajomością 

bajek i przyjmując na 
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C iężkie czasy – tak często słyszymy,

ochoczo potakując, no bo przecież lekko 

nie jest. Wszyscy tylko czegoś od nas oczekują, 

niechętnie i nadzwyczaj rzadko mówiąc o tym, 

że z radością pomogą. Owszem media dono-

szą o tym, że gdzieś tam ktoś jakiś wolontariat 

robi, ale to na pewno daleko i w dużym mie-

ście. Stąd pewnie bez większej euforii omówi-

liśmy pomysł wspólnego z rodzicami działania 

na rzecz szkoły, tym bardziej, że działanie to 

miało być oparte o nieodpłatną pracę własną, 

dawno temu nazywano to czynem społecz-

nym. Dodać należy, traktowanego z niechęcią 

przez tych, których do niego zmuszano. Myśl 

narodziła się w sierpniu, w trakcie planowania 

działań na nowy rok szkolny. Owszem, wszy-

scy widzieli, że płot piękny nie jest, ale czy płot 

musi być piękny? A czemu nie? Z innej zaś 

strony nie musi być piękny, dobrze by jednak 

było, gdyby emanował radosnymi kolorami, 

w końcu to płot szkolny a nie otoczenie histo-

rycznej posiadłości znanego przedsiębiorcy.

Burza mózgów pozwoliła wyznaczyć kie-

runek działania. Szybko ustalono, że za ok. 

miesiąc, tj. 1 października na pewno będzie 

dobra pogoda, bez której malowanie nie wyj-

dzie tak kolorowo. Ksiądz Artur zaskoczył 

deklaracją, że nie tylko umie, ale i da radę 

nakarmić pracowników, wymyślono czym  

i jak to zrobić, no i wreszcie zaczęto się zastana-

wiać, jak to zrobić, żeby przekonać dorosłych, 

że warto w sobotnie przedpołudnie pobrudzić 

się farbą i porozmawiać o wszystkim i  niczym.

Czas płynął, rozpoczęły się pierwsze, wrze-

śniowe spotkania z rodzicami, gdzie szalony 

pomysł nieśmiało przedstawiano ewentual-

nym wolontariuszom. Ku radości pomysło-

dawców rodzice nie tylko nie popukali się  

w czoło, ale okazali przychylne zainteresowanie. 

Pojawiły się nawet osoby, które w pewnych 

sytuacjach nazywa się sponsorami i z wielką ra-

dością wita w szkole – mieliśmy zapas farby o 

zróżnicowanej kolorystyce. Wychowawcy zbie-

rali informację o ilości osób pewnych, że znajdą 

w domu niezbędne narzędzie, ochotęi czas, aby 

tak nietypowo poprzeć szkołę w realizacji tego 

co piękne – działaniu na rzecz innych. 

Wreszcie, z worka pomysłów wyjęto na-

zwę akcji – „Zmalujmy razem coś!”. Hasło też 

ważna rzecz, bo w czasach totalnej komercji 

wszystko trzeba odpowiednio opakować, aby 

się sprzedało. Tydzień przed planowanym 

terminem działania w szkole zawisły plakaty 

przypominające, co to się ma dziać w niedłu-

gim czasie, a nauczyciele zachęcali niezde-

cydowanych. W powietrzu czuć jednak było 

atmosferę niepewności, bo a nuż w lasach na-

stąpi wysyp grzybów i zadeklarowani malarze 

popędzą z rana na borowiki, albo, co gorsza, 

zmienna polska aura spłata figla i zamaluje 

świat na szaro i takimiż uczyni organizatorów?

Na szczęście, dla pomysłodawców, grzy-

bów w lasach było jak na lekarstwo, a ranek 

wstał ciepły i słoneczny, dyrektor mógł więc 

witać przybywających ze szczotkami drucia-

nymi i pędzlami olejnych przyjaciół szkoły na 

Wolicy Piaskowej. Nieco wcześniej zawisł nad 

ogniem kociołek księdza, w którym zabulgo-

tała, dokładnie nie wiadomo węgierska czy 

księżowska, potrawa. Wiadomo tylko, że była 

dobra, gdyż na zakończenie zostało po niej 

tylko smakowite wspomnienie i spory gar do 

umycia. Szkolna herbata i placek Siostry Aldo-

ny wypełniły szczęściem podniebienia mala-

rzy prawie artystycznych.

2,5 godziny minęły bardzo szybko, arty-

ści chwalili możliwość malowania wzdłuż,  

w poprzek na zielono, czerwono, biało i jak 

kto chciał. Rozmowy prowadzono obok słup-

ka, przez siatkę a nawet nad puszką farby.  

O czym? A o to należałoby zapytać uczestni-

ków, w każdym razie oczy błyszczały, a usta się 

uśmiechały. Byli starsi bracia, młode mamy, 

doświadczeni ojcowie, panie z młodszych klas 

i te, które wiedzą, jak poskromić najstarszych 

uczniów. Wspomnieć należy, że byli i tacy ro-

dzice, którzy przyprowadzili swoje pociechy, 

aby i one włączyły się w żmudne pokrywanie 

siatki ogrodzeniowej kleistą farbą. Pierwotne 

założenie pomalowania połowy płotu od stro-

ny głównej drogi szybko uległo modyfikacji 

z powodu wyraźnego sygnału od rodziców 

– „Malujemy cały!” Pewnie z powodu tego 

zaangażowania wystąpiły niewielkie kłopo-

ty w ruchu drogowym, gdyż auta hamowały,  

a kierowcy i pasażerowie spoglądali zdziwieni 

na kilkadziesiąt osób malujących płot szkolny 

w sobotnie przedpołudnie. 

Czas na wnioski – w październiku obcho-

dzi się Święto Edukacji Narodowej. Na podsta-

wie tak prozaicznej czynności, jaką jest malo-

wanie ogrodzenia, przekonaliśmy się, że szkoła 

może być wspólnym interesem nauczycieli  

i rodziców, a nawet mieszkańców miejscowo-

ści. Prosta praca remontowa nabrała symbo-

licznego wymiaru – zmalowaliśmy razem cos 

dla naszych dzieci – uczyniliśmy ich świat nie-

co bardziej kolorowym, choćby tylko na czas 

nieco szarych ostatnio dni.

Wszystkim uczestnikom naszej akcji ser-

decznie dziękujemy.
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śród wielu szkół w Polsce oraz

w naszej gminie, które przystą-

piły do Narodowego Programu Rozwo-

ju Czytelnictwa, znalazła się również 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysła-

wa Węglowskiego w Sędziszowie Młp.

Wymieniony wyżej Program na lata 2016 

-2020 został stworzony w celu poprawy stanu 

czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli 

bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicz-

nych jako lokalnych ośrodków życia społeczne-

go stanowiących centrum dostępu do kultury 

i wiedzy. Cel ten będzie realizowany poprzez 

finansowe wsparcie państwa m.in. w moderni-

zacji, uzupełnieniu zbiorów bibliotek w nowości 

wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem 

literatury dla dzieci i młodzieży.

Nadrzędny cel, jakim jest wzmocnienie 

aktywności czytelniczej oraz rozwój bibliotek  

w Polsce jest realizowany w naszej szkole poprzez 

szereg działań. Bardzo istotnym czynnikiem umoż-

liwiającym zakup nowości wybranych m.in. przez 

uczniów i rodziców jest kwota 15 tys. zł (12 tys. to 

dotacja państwa, a 3 tys. wkład własny gminy), 

którą można przeznaczyć na wyposażenie biblio-

teki w nowości. Planowane są wydarzenia promu-

jące czytelnictwo, spotkanie z rodzicami na temat 

wpływu czytania na rozwój dzieci, czytanie dzie-

ciom ciekawych książek przez zaproszonych gości,  

a także realizacja przez wychowawców w swo-

ich klasach zajęć edukacyjnych metodą pro-

jektu z wykorzystaniem zasobów biblioteki 

szkolnej. Wśród zaplanowanych zajęć znalazły 

się konkursy plastyczne, literackie, opracowy-

wanie albumów, rankingów najciekawszych 

książek, prowadzenie gazetki klasowej „Kącik 

mola książkowego”, przechodni Magiczny Kufer  

uż po raz szósty w całym kraju uczniowie

klas 0-3 szkół podstawowych uczą się 

zasad zdrowego odżywiania i roli śniada-

nia w codziennej diecie w ramach realizacji 

VI edycji programu Śniadanie Daje Moc.  

W bieżącym roku szkolnym odbywają się 

całkiem nowe zajęcia – „Misji Śniadanio-

wych”, pełne gier  i zabaw przygotowanych 

przez organizatorów programu – Partner-

stwo dla Zdrowia.

W Szkole Podstawowej w Szkodnej w pro-

gramie „Misji Śniadaniowych” biorą uczniowie 

z klasy pierwszej pod czujnym okiem wycho-

wawcy Jolanty Bączkowskiej. Ta odmieniona 

formuła wykorzystuje elementy atrakcyjnej 

dla dzieci grywalizacji– edukacji z elementami 

gry i rywalizacji. Opracowane przez metodyka 

scenariusze lekcji, pełne ciekawych gier, zabaw  

i eksperymentów zostały uzupełnione o wciąga-

jącą fabułę. Bohaterami „Misji Śniadaniowych” 

są mali agenci – Tola i Maks, którzy wspólnie 

z uczniami  uczą kosmicznego Wszystkojada 

12 zasad zdrowego odżywiania. Realizacja Mi-

W

J

z książkami i inne. 

Szkoła pozostaje w stałej współpracy z Pe-

dagogiczną Biblioteką Wojewódzką z Filią w Sę-

dziszowie Młp., korzystając z jej oferty edukacyj-

nej. W ramach tej współpracy pracownicy tejże 

biblioteki przygotowali dla naszych uczniów  

z klas I–III teatrzyk obrazkowy „Mój przyjaciel 

Kemushi”. Dzieci z zainteresowaniem słuchały 

nieznanych im wcześniej opowieści demon-

strowanych w „czarodziejskiej skrzynce” teatru 

obrazkowego Kamishibai. Efektywnie układa 

się również współpraca z Biblioteką Publiczną  

w Sędziszowie Młp., skąd otrzymaliśmy wspar-

cie merytoryczne w zakresie planowania zakupu 

ciekawych pozycji książkowych oraz możliwość 

wymiany informacji o wydarzeniach promują-

sji Śniadaniowych poprzedza coroczną akcję 

Śniadanie Daje Moc, która w bieżącym roku 

szkolnym odbędzie się 8 listopada pod hasłem: 

„Klasa to za mało.” Na wspólne, ogólnoszkol-

ne śniadania w całej Polsce oprócz nauczycieli 

cych czytelnictwo.

Aby zaznajomić dzieci z procesem po-

wstawania książki, jej tworzenia przez pisa-

rza, zaprosiliśmy na spotkanie autorkę książek  

i wydawcę panią Lidię Miś. Przybliżyła dzieciom 

napisane przez siebie dwie pozycje: „W pewnym 

teatrze lalek” - opowieść o kształtowaniu cha-

rakteru, partnerskich relacjach, przynależności 

do grupy i otwartości na potrzeby innych oraz 

„Opowieści biblijne dziadzia Józefa”- opowieść 

z wątkami autobiograficznymi, w której autorka 

opowiada małym czytelnikom o żywocie Jezusa 

i bohaterów Biblii. Pani Lidia chętnie udzielała 

odpowiedzi na pytania zadawane przez dzieci,  

a na koniec gorąco zachęciła je do własnych 

prób pisarskich.

wygrają atrakcyjne nagrody.

Uczniowie klasy pierwszej z naszej szkoły 

już zrealizowali wszystkie Misje. Teraz przygo-

towujemy się do zdrowego śniadania. Czekamy 

z niecierpliwością na wyniki konkursu.
wraz z dziećmi, zosta-

ną także zaproszeni 

rodzice i lokalne spo-

łeczności.

„Misje Śniadanio-

we” to także konkurs, 

w którym uczniowie  

i nauczyciele rywali-

zują z innymi uczest-

nikami programu  

z całej Polski. Zada-

niem szkół jest wyko-

nanie zdań w ramach 

3 misji: klasowej, do-

mowej i specjalnej. Za 

realizowanie każdej z 

nich będą przyznawa-

ne punkty, a najlepsi 
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ubliczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie

Młp. włączyło się w akcję zbierania zni-

czy dla poległych na dawnych ziemiach pol-

skich „Światełko pamięci dla Łyczakowa”.

Akcja okazała się wielkim sukcesem, dzieci 

zebrały łącznie 271 biało-czerwonych lampek, 

które przekazano do koordynatora tej akcji 

TVP 3 Rzeszów. Znicze z Polski to dowód pa-

mięci o tych, którzy pozostali na zawsze na tam-

tych ziemiach ale też jedna z piękniejszych pol-

skich tradycji i konkretne wsparcie materialne. 

Dzięki temu na polskich grobach we Lwowie  

i okolicy w dniu 1 listopada zapłonęło 

Tysiące zniczy m.in. na Cmentarzu Orląt, 

Cmentarzu Łyczakowskim, Janowskim, Mości-

skach. „Światełko pamięci dla Łyczakowa” trwa 

od kilku lat. Idę zbiórki zorganizowanej po raz 

pierwszy w 2005 r. z inicjatywy dziennikarzy 

Radia Lwów było rozświetlenie nekropolii, na 

których spoczywa ok. 20 tyś. Polaków, w tym 

powstańców listopadowych, styczniowych. 

Groby swoje mają tam też wybitni ludzie: Artur 

Grottger, Gabriela Zapolska, Maria Konopnic-

P

listopada br. w Krakowie miał miejsce
XIV Regionalny Zjazd Szkół dla 

Ekorozwoju. Podczas uroczystej gali wrę-
czono międzynarodowe certyfikaty, wśród 
nagrodzonych znalazło się Publiczne Przed-
szkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim  
z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Łu-
gowej. Kapituła Programu Szkół dla Eko-
rozwoju, zatwierdziła aplikacje o certyfikat 
Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicz-
nej tylko 22 placówkom w kraju. 

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizo-

wany jest w Polsce od 2001 roku przez Funda-

cję Partnerstwo dla Środowiska. Skierowany 

jest on do szkół, przedszkoli i społeczności 

lokalnych w całej Polsce. W celu otrzymania 

certyfikatu, placówki oświatowe opracowują 

ciekawy projekt dotyczący ochrony środo-

wiska i propagowania postaw proekologicz-

nych, a następnie sumiennie go realizują. 

Aplikując o certyfikat Lokalnego Cen-

trum Aktywności nasze przedszkolne spełni-

ło tzw. siedem kroków. Nauczyciele wspólnie 

stworzyli projekt. Następnie w przedszkolu 

przeprowadzony został audyt, który miał na 

celu wykazać jak wyglądała sytuacja ekolo-

giczna przed przystąpieniem do realizacji 

projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych 

działań audyt powtarzany jest tuż po wdro-

żeniu projektu. Przez cały czas jego realiza-

cji placówki są monitorowane, poddawane 

ocenie ekspertów, także pod kątem integracji  

z programem nauczania oraz włączenia  

w działania społeczności lokalnej.

Projekt realizowano w trakcie roku szkol-

nego 2015/2016. Działań wspólnie podjętych 

przez dzieci i nauczycieli było wiele, a wśród 

nich znalazły się m.in.: zbiórka baterii, ma-

14

kulatury, nakrętek, elektrośmieci, organizacja 

konkursów ekologicznych dla dzieci i rodzi-

ców, stworzenie eko-kodeksu, prelekcje o spo-

sobie segregacji śmieci przedstawiciela firmy 

„Dezako” z Dębicy, zakup filmu edukacyjnego 

„Kropelka”, udział w akcji „Mamo, tato wolę 

wodę”, realizacja programu własnego „Mali 

przyrodnicy”, zajęcia otwarte dla rodziców  

o roli wody w życiu człowieka. Podsumowa-

niem projektu był Lokalny Dzień Akcji, który 

miał miejsce w ogrodzie przedszkolnym Od-

działu Zamiejscowego  naszego przedszkola.

Ubieganie się naszej placówki o certy-

fikat Lokalnego Centrum Aktywności Eko-

logicznej umożliwiło otrzymanie grantu  

w wysokości 1500 zł  w ramach Kampanii Lit-

ter Less – Śmieci mniej! Pozyskane fundusze 

zostały przeznaczone na sfinansowanie wyjaz-

du edukacyjnego do Paszczyny - Przedsiębior-

stwa Gospodarowania Odpadami, wykonanie 

ekologicznych toreb dla każdej mamy, zakup 

książek o tematyce ekologiczno-przyrodniczej 

do przedszkolnej biblioteczki. Z pozyskanej 

dotacji sfinansowano wodę do picia dla dzieci 

oraz zakupiono stroje do występów. Niewielką 

cześć dotacji przeznaczono na organizację im-

prez i nagrody dla dzieci i ich rodziców. 

Dzięki takim działaniom nasze przedszko-

le ma szansę nie tylko wpłynąć na edukację 

dzieci, ale również na wzrost świadomości 

ekologicznej wśród dorosłych. Wiemy prze-

cież, że to rodzinny dom, we współpracy ze 

szkołą, kształtuje młodego człowieka. Współ-

praca rodziców przy realizacji projektu, za-

pewnia przenoszenie pozytywnych rozwiązań 

do domów przedszkolaków, a następnie - na 

całą okolicę. Zapewnia to możliwie najszerszy 

efekt, jaki mogą dać małe projekty realizowane 

w lokalnej skali. Dzięki takim małym krokom 

podejmowanym na rzecz ekologii możliwa jest 

zmiana społecznych zachowań.

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności 

Ekologicznej jest pierwszym stopniem do 

ubiegania się o międzynarodowy certyfikat 

„Zielona Flaga”, o którego zdobycie będziemy 

walczyć w bieżącym roku szkolnym. 

ka, Władysław Bełza i wielu innych.

Cieszy nas fakt, że już przedszkolaki dają 

dowód pamięci o poległych na tych ziemiach.

Dzięki takim gestom pamięć o Nich prze-

trwa wieki. 
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obecnych czasach wzrasta rola 

zabiegów zmierzających do zacho-

wania więzi z czasami minionymi. Jest to 

przede wszystkim gotowość trwania przy 

wartościach, które świadczą o ciągłości na-

szej tradycji i kultury. Najwięcej „znaków 

przeszłości” gromadzą muzea. Najbliżej jest 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Zgromadzone pamiątki przenoszą wyobraź-

nię zwiedzających do czasów, w których żyli 

nasi przodkowie. Można zatem odwiedzić 

muzeum, wziąć udział w zajęciach warszta-

towych, schronić się w cieniu strzechy. Warto 

również spotkać się i porozmawiać ze star-

szymi ludźmi, korzystać z ich bogatej wiedzy  

i doświadczenia. 

Warto także obchodzić święta i uroczy-

stości w duchu zachowanych jeszcze, dawnych 

obyczajów. Można zwrócić uwagę na stare 

budynki, przydrożne kapliczki, leżące bezuży-

teczne narzędzia, naczynia, ozdoby, ubrania  

i różne przedmioty, które teraz już nikomu nie 

są potrzebne. Gromadzimy więc teksty śpiewa-

nych niegdyś piosenek i nagrywamy melodie – 

dopóki żyją ludzie, którzy jeszcze je pamiętają. 

Zapisujmy zachowane w pamięci baśnie, legen-

dy, anegdoty, oraz ciekawostki i obrazki z życia 

mieszkańców. 

Przygotowujemy potrawy według przepisów 

zanotowanych przez nasze mamy i babcie. Za-

siejmy w ogródkach popularne niegdyś rośliny 

ozdobne, posadźmy w sadach tradycyjne, daw-

ne odmiany drzew owocowych, a przekonamy 

się, jak smaczne wydadzą owoce, bez stosowa-

nia chemicznych środków ochrony roślin. Jeśli 

to możliwe, hodujmy zwierzęta rodzimych ras, 

doskonale przystosowanych do naszych warun-

ków klimatycznych. Zapisujmy oraz pielęgnujmy 

wyrazy i zwroty gwarowe. Są to tylko niektóre 

z zadań zmierzające do „zachowania od zapo-

mnienia” tego, co jeszcze da się ocalić. Zakres 

owych zadań trzeba wpoić i uświadomić zwłasz-

cza ludziom młodym. Pedagodzy uczący w szko-

łach podstawowych mają więc do zrealizowania 

wspaniałe cele: wychować jednostki, które nie 

zmarnują osiągnięć naszych przodków.

Z wizytą u pani Marii Polek
Uczniowie klasy VI SP w Kawęczynie na 

pewno długo będą wspominali 7 września 2016 

r. W tym dniu wraz z nauczycielką języka an-

gielskiego panią Magdaleną Czapka-Król od-

wiedzili panią Marię Polek, jedną z najstarszych 

mieszkanek Kawęczyna. Nieco zaskoczona, 

ale też uradowana wizytą chętnie opowiadała 

młodym słuchaczom o czasach swojej młodo-

ści. Mówiła o uciążliwych zajęciach w gospo-

darstwie rolnym i domowym. Nie było jeszcze 

wtedy narzędzi, które usprawniają pracę czło-

wieka. Zamiast ciągników na polach widywa-

no zaprzęgi konne. Rozmówczyni wspomina-

ła: - Tata w polu orał. Mama i dzieci pomagali  

w polu. Dzieci wcale się nie bawiły, pracowały 

w polu.

 Biedniejsi mieszkańcy wsi zarobkowo 

pracowali w gospodarstwach zamożniejszych, 

a także na polu dworskim. Do cięższych prac, 

W
np. orki zimowej, często używane były woły. 

Dzisiejsi użytkownicy pralek automatycznych 

nie mogą sobie wyobrazić, że dawniej pranie 

odbywało się na brzegu rzeki lub stawu, przy 

pomocy deski i kija. Do oświetlania mieszkań 

wykorzystywano: najpierw łuczywa, później 

świece, lampy olejne i naftowe. Nie było radia, 

komputera, telewizora, lecz ludzie wcale się nie 

nudzili. Znajdowali czas na spotkania towarzy-

skie, wspólne zabawy, śpiewanie, potańcówki  

i rozmowy. Chętnie pomagali sobie w trudnych 

sytuacjach. Pani Maria Polek opowiadała też o 

dawnych zwyczajach, które odeszły już w  za-

pomnienie. Przeminęła niemal całkowicie spe-

stwem. Do starszych odnosiły się z szacunkiem 

i bez dyskusji musiały spełniać ich polecenia. 

Na koniec gospodyni zaśpiewała kilka za-

pamiętanych przyśpiewek, a młodych słucha-

czy zaciekawiły też stare przysłowia, z których 

wiele odnosiło się do prognoz pogody. 

Z zaciekawieniem obejrzeli używane daw-

niej narzędzia rolnicze i gospodarskie zaprezen-

towane przez p. Tomasza Niewiadomskiego.

Nowe inspiracje
Młodych etnografów z Kawęczyna nie-

zmiernie zaciekawiły opowieści seniorek. Za-

chęciły ich do dalszych badań i poszukiwań. 

Żywo zainteresowali się kulturą materialną 

i  duchową swoich przodków. Umiejętnie kie-

rowani przez swą opiekunkę przeprowadzili 

już wywiady w swoich domach. Rozmawiając 

ze swoimi dziadkami i babciami, dowiedzieli 

się, jak żyli ludzie kilkadziesiąt lat wstecz. Za-

ciekawił ich świat legend, odwieczne obyczaje 

doroczne i rodzinne, a także zwyczajne, co-

dzienne troski i kłopoty. Zaczęli zwracać uwagę 

na przydrożne kapliczki i figury oraz na stare, 

drewniane zabudowania. Odkryli piękno daw-

nych czasów, niepowtarzalne, jedyne w swoim 

rodzaju i niestety – przemijające.

Pouczająca wycieczka
5 października br. uczniowie klas: IV, V  

i VI szkoły w Kawęczynie udali się na wycieczkę 

do Muzeum Kultury Ludowej  w Kolbuszowej. 

Chcieli uczestniczyć w zajęciach: „Kiecki w ma-

lowanej skrzyni – dawna wiejska moda” i „Ziarn-

ko do ziarnka – znaczenie chleba w tradycji”.

Głównym celem wyprawy było zapozna-

nie uczniów ze strojami dawnych Lasowiaków 

i Rzeszowiaków. Z zainteresowaniem oglądali 

ubiory,  w których sami mogli się zaprezento-

wać. Dowiedzieli się, że stroje ludowe odzwier-

ciedlały status społeczny, pozycję, a nawet wiek 

mieszkańców wsi. Uczniowie uczestniczyli rów-

nież w warsztatach nawiązujących tematycznie 

do dawnego sposobu wypiekania chleba i trady-

cyjnych proziaków. Uczniowie dowiedzieli się, 

w jaki sposób dawniej przygotowywano ciasto 

chlebowe  i wypiekano bochenki. Zapoznali się 

również ze zwyczajami towarzyszącymi tym 

czynnościom. Ponadto zostali zapoznani z tu-

tejszymi obrzędami weselnymi. Obejrzeli film 

obrazujący kolejne etapy wesela, a także poznali 

zasługi badacza kultury ludowej Oskara Kolber-

ga. Z zainteresowaniem oglądali zabytki kultury 

materialnej: chaty, stodoły, studnie oraz inne 

budynki. Mimo deszczowej pogody uczniowie 

wrócili z wycieczki zadowoleni i pełni wrażeń.

Końcowe refleksje
Zainspirowani i zmotywowani do dalszych 

poszukiwań uczniowie zwracają teraz baczną 

uwagę na swe otoczenie: na budynki, wiejskie 

zagrody, kapliczki, ogródki, sady, płoty. Chcą się 

dowiedzieć, co przetrwało do dnia dzisiejsze-

go. Wraz ze swoją opiekunką panią Magdaleną 

Czapka-Król przyznali słuszność słowom napi-

sanym przez badacza polskich obyczajów Zyg-

munta Glogera:  „Cudze wiedzieć - pożytecznie, 

swoje – obowiązek”.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Czapka-Król

cyficzna, ludowa obyczajowość i ta atmosfera, 

którą już zapewne nikt i nic nie wskrzesi. Po-

zostanie jedynie we wspomnieniach seniorów. 

Dopóki jeszcze cieszą nas swoją obecnością, nie 

omieszkajmy z nimi się kontaktować. Należy 

czerpać ze skarbnicy, jaką jest ludzka pamięć.

Odwiedzamy panią Genowefę Niewia-
domską

Zafascynowani przeszłością uczniowie  

z Kawęczyna wraz ze swoją opiekunką udali się 

w odwiedziny do swej rodaczki – seniorki p. Ge-

nowefy Niewiadomskiej. Sympatyczna rozmów-

czyni wspominała czasy młodości, przepełnione 

licznymi zajęciami i pracami w polu. Mówiła, że 

dawniej najważniejszymi osobami we wsi byli: 

sołtys oraz właściciele dużych gospodarstw. Lu-

dzie biedni najmowali się u nich do pracy, w za-

płacie otrzymując: zboże, groch, buraki oraz inne 

produkty. Matki musiały zostawiać swoje dzieci 

w domach, nawet na cały dzień. 

Ludzie pracowali też na gruntach dwor-

skich, gdzie pilnował ich dozorca dosiadający 

konia. Nie pozwalał im na odpoczynek. W wio-

skach pojawiali się żebracy. Od mieszkańców 

otrzymywali coś do zjedzenia, a także nocleg (za 

wiedzą sołtysa). Zdaniem p. Niewiadomskiej 

dawniej ludzie byli bardzo gościnni, serdeczni, 

życzliwi wobec siebie i chętni do pomocy np. 

przy żniwach, młocce, wykopkach, obieraniu 

rzepy, skubaniu pierza. Dawna wieś musiała być 

samowystarczalna, gdyż w sklepach nie było 

wiele towarów. Ludzie siali dużo lnu, z którego 

wyrabiali płótno oraz cenny olej. Z wyrobu ole-

ju słynęła sąsiednia Krzywa. Wyplatali też kosze 

z wikliny.

Mimo braku telewizji nikt się nie nudził. 

Ulubione rozrywki to: spotkania sąsiedzkie, 

potańcówki, wspólne śpiewanie, przygotowanie 

amatorskich przedstawień teatralnych. Dzieci 

nie miały zbyt wiele czasu na zabawy. Musiały 

pomagać rodzicom w pracach gospodarskich 

np. pasły krowy, gęsi, pomagały przy żniwach, 

sianokosach, opiekowały się młodszym rodzeń-
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yrektor Zespołu Szkół Technicznych

w Sędziszowie Młp. Grzegorz Patro 

28.października br. podpisał umowę z PZL 

Sędziszów S.A. reprezentowaną przez pana 

Bogusława Satławę, członka zarządu spółki. 

Umowa obejmuje zadania, które mają wspoma-

gać kształcenie praktyczne w branży elektrome-

chanicznej w celu przygotowania odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej pod wy-

magania firmy PZL Sędziszów S.A. 

Firma zobowiązuje się do: umożliwienia 

odbycia praktyk zawodowych w zakładzie za 

wynagrodzeniem dla uczniów, umożliwie-

ą dni pełne radości, szczęścia i uniesień.

Są też inne – pełne zadumy i refleksji, kiedy 

przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, 

wspominamy, tęsknimy i… odchodzimy. Niestety, 

życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas 

zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać…

Uczniowie i nauczyciele ZST, jak co roku zorgani-

zowali szkolną zbiórkę zniczy. Zebrane lampki zo-

staną zapalone na mogiłach zmarłych profesorów  

i pracowników szkoły między innymi na mogile śp. 

pani Bożeny Peszko – Bomby oraz „zapomnianych 

grobach” na Cmentarzu Komunalnym w Sędzi-

szowie Małopolskim. Klasa IV hm uporządkowała 

groby powstańców styczniowych, ppor Alojzego 

19

D

S

października 2016 r. w Zespole

Szkół Technicznych im prof. Karola 

Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim 

odbył II Wojewódzki Konkurs   Fryzjerski 

pod hasłem „JESIENNA AWANGARDA”. Ry-

walizacja przebiegała w dwóch kategoriach: 

fryzura damska i męska. W konkursie wzięli 

udział uczniowie szkół fryzjerskich z  terenu 

województwa podkarpackiego i małopolskie-

go. Gros uczestniczyło w kategorii damskiej 

25 uczestniczek, w męskiej było 4 ekipy. A oto 

szkoły biorące udział w rywalizacji: 

1. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,

2. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego 

Pola w Gorlicach,

3. Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika  

w Dębicy,

4. Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Je-

żowem,

5. Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim,

6. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tar-

nobrzegu,

7. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola 

Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim,

8. Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawo-

dowego w Rzeszowie,

9. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych  

w Jaśle,

10. Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych  

i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

11. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów 

Września 1939 w Kolbuszowej.

Nasi z Olszewskiego zdominowali konkurencję. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Sę-

dziszowie Młp. wykazali się dużą kreatywnością, 

pomysłowością i umiejętnościami praktyczny-

mi. A oto wyniki rywalizacji;

Kategoria fryzura damska:

I MIEJSCE-Wiktoria Lech (modelka Julia Paz-

dro) Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola 

Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

II MIEJSCE-Klaudia Chamot-Zespół Szkól Po-

nadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.

III MIEJSCE-Karolina Jaksan (modelka Natalia 

Worwa) Zespół Szkół Technicznych im. prof. Ka-

rola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

Wyróżnienie Agnieszka Prokop-Zespół Szkół 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.

Uczestniczka Justyna Koza (modelka Patrycja 

Szkutak) uzyskała wysoki pułap punktów po 

ocenie Jury. Wykonała piękną stylizację jesienną 

z akcentem spadających liści.

Kategoria fryzura męska:

I MIEJSCE-Justyna Cudecka (model Erwin Ko-

zek) Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola 

Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

II MIEJSCE-Sandra Baran (model Dominik 

Kubik) Zespół Szkół Technicznych im. prof. Ka-

rola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

III MIEJSCE-Beata Kiełbasa Zespół Szkół Usłu-

gowych i Spożywczych w Jaśle.

Wyróżnienie Małgorzata Wal Zespół Szkół 

Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.                                                        

M.D., T.K.

nia pierwszeństwa w zatrudnianiu w firmie, 

udziału w opracowaniu programu autorskie-

go uwzględniającego potrzeby zakładu i szko-

ły, przeprowadzania wycieczek zakładowych, 

umożliwienia odbycia staży, bezpłatnego udo-

stępnienie bazy oraz pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do prowadzenia kształcenia, 

przeprowadzenia szkoleń dla uczniów przez 

wykwalifikowanych pracowników zakładu. 

Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie 

Młp. zobowiązuje się do: prowadzenia kształ-

cenia teoretycznego i praktycznego zgodnie 

z zapotrzebowaniem firmy i wykształcenia 

uczniów w branży elektromechanicznej. Spo-

łeczność szkolna dziękuje wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego.

Skałeckiego w Sędziszowie Młp, paliła znicze pod 

dębami katyńskimi w Górze Ropczyckiej. Zniczom 

towarzyszyła modlitwa i zaduma.

Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 

Tutaj napis i kwiat pozostanie. 

Ale zmarły gdzie indziej mieszka 

 na wieczne odpoczywanie. 

(…) 

Smutek to jest mrok po zmarłych tu 

ale dla nich są wysokie jasne światy. 

Zapal świeczkę. 

Westchnij. 

Pacierz zmów.

Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

(J. Kulmowa, „W Zaduszki.”)
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urmistrz Bogusław Kmieć 15 listopada 

br. wręczył nagrody dla sportsmenek 

– Emilii Czapki i Agaty Zaweracz, które  

w ostatnim czasie odniosły sukcesy, oraz 

dla Mateusza Błachowicza, trenera sekcji 

podnoszenia ciężarów, którego podopiecz-

ni zdobywają medale na najważniejszych 

imprezach sportowcach.

Emilia Czapka, zawodniczka CWKS „Re-

sovia”, lekkoatletka, która zdobyła Mistrzo-

stwo Polski Młodzików w biegu na 600 m,  

w Słubicach w dniach 24-25 września 2016 r.

Agata Zaweracz, zawodniczka MLKS Le-

chia Sędziszów, która podczas rozgrywanych 2 

lipca 2016 r.  w Mroczy k. Bydgoszczy Mistrzo-

stwach Polski Seniorek zajęła I miejsce w kate-

gorii do 53 kg wynikiem 65 kg w rwaniu i 84 

kg w podrzucie, a w dwuboju zgromadziła 149 

kg i zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Seniorek. 

Natomiast trener Mateusz Błachowicz 

otrzymał nagrodę za prowadzenie zawodni-

ków, którzy odnieśli w ostatnim czasie suk-

cesy m.in. na Mistrzostwach Polski: Dariusza 

Janusia, Magdaleny Pasko i Agaty Zaweracz. 

Mistrzostwa Rzeszowa w szachach,
rozegrane w dniach 9-13 listopada 

2016 r. w Rzeszowski Domu Kultury przy ul. 
Staromiejskiej, zakończył się sporymi sukce-
sami naszych szachistów. Turniej rozgrywany 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, 
tempem 90 minut dla zawodnika.

W zawodach rywalizowało 5 zawod-

ników Towarzystwa Szachowego „Sko-

czek”. Najlepiej zaprezentował się Kamil 

Socha zajmując w całym turnieju 3 miejsce,  

B
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a w klasyfikacji juniorów 2. miejsce. Adam 

Stefański zajął 3. miejsce wśród juniorów i 5 

w klasyfikacji ogólnej. 3. miejsce wśród ko-

biet i 7 w klasyfikacji ogólnej zajęła Patrycja 

Starzec, która wypełniła też pierwszą normę 

na I kategorię szachową. W zawodach dobrze 

zaprezentowała się również Agnieszka Kucab, 

zajmując 16 miejsce i zdobywając III katego-

rię szachową. W grupie juniorów do 10 lat 

rywalizował Przemek Różański, zajmując 10. 

miejsce na 62 uczestników.



19Biuletyn S nr 11 (228) listopad 2016

rzedgodnik, Czterdziestnica – tak niegdyś
nazywano Adwent jako okres oczekiwania 

na przyjście Zbawiciela, a trwał on 40 dni, po-
dobnie jak Wielki Post. Rozpoczynał się tuż po 
dniu św. Marcina, zbiegając się z nadejściem zimy.  
W niektórych regionach np. na Podlasiu, Mazow-
szu ten fakt odgrywano na ligawkach. 

Jeśli św. Marcin przybywał na siwym koniu 

(spadł śnieg), zazwyczaj już w Adwencie okolice spo-

wijała śnieżna biel wczesnej zimy. W dawniejszych 

czasach wierni skrupulatnie przestrzegali nakaza-

nych postów i umartwień, uczestniczyli w Roratach 

i często się modlili. Z czasem Adwent skrócono do 

czterech tygodni, co upamiętnia znane i u nas przy-

słowie: „Święta Katarzyna klucze pogubiła, święty 

Andrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz”. Od tej 

pory aż do Bożego Narodzenia obowiązywał zakaz 

urządzania wesel, zabaw oraz wszelkich wesołych 

rozrywek. Ludzie nosili skromne, ciemne szaty, uni-

kali głośnych śmiechów i radosnych rozmów. Nale-

żało też zaniechać wszelkich prac w polu, zwłaszcza 

orki, gdyż: „Kto w Adwent ziemię pruje, temu trzy 

lata choruje”. Inne przysłowie mówi: „W Adwenta 

same posty i święta”, przypominając o uczestniczeniu  

w Roratach odprawianych przed nastaniem świ-

tu. Tak wczesna pora symbolizuje wydostanie się z 

ciemności zła i grzechu oraz wyjście na drogę roz-

jaśnioną Światłością Świata. Powrót wiernych do 

domu następował bowiem już o jasnym poranku. 

Nadzieję przynosił oczekiwany Wybawiciel – Pan 

Jezus. Od wieków Roraty gromadziły liczne rzesze 

ludzi różnych stanów. Już od doby Piastów chętnie 

uczestniczyli w nich polscy królowie, zapalając jedną 

ze świec. Później kolejno czynili to: prymasi, senato-

rowie, szlachta, rycerze, kupcy, chłopi. Ludwik Kon-

dratowicz (Syrokomla) napisał:

„Każdy na świeczkę głos swój przyłoży

I każdy gotów iść na Sąd Boży”.

Inny poeta Edward Kłoniecki kieruje uwagę na 

polski lud, który szczególnie umiłował Roraty:

Czas oczekiwania
P „W mojej wiosce, w każde rano, 

Czy to dzisiaj, czy przed laty,

Gdy Adwentu dni nastaną,

Odprawiają się Roraty.

Jeszcze ani śladu zorzy,

Złota jutrznia w śród niebiosów,

A już cichy ten Dom Boży

Brzmi tysiącem ludzkich głosów”.

Stefan Żeromski napisał: „Każdy ma swoje ulu-

bione miejsce w dzieciństwie, jest to Ojczyzna duszy”.

Do dziś starsi mieszkańcy zachowują w pamięci 

obrazy migotliwych lamp, jakimi idący do kościo-

łów rozjaśniali sobie ścieżki i drogi. Na Roraty matki 

zabierały starsze dzieci. Jeśli któreś się przewróciło, 

to na szczęście, jak mawiano – złapało rerotkę. Ad-

went traktowano jako czas niezwykły, kiedy mogły 

przytrafić się nadprzyrodzone zjawiska. W przeko-

naniu ludu był to okres dobry na wróżenie, stawianie 

prognoz i przepowiedni. Dawniej nazywano go też 

swadziebnym, bowiem zapoznane wtedy pary miały 

dużą szansę stanąć na ślubnym kobiercu: „Kto zaleca 

się w Adwenta, będzie miał żonę na święta”. Wzno-

szono modlitwy i prośby do kolejnych Świętych 

Postaci. Święta Katarzyna i święty Andrzej sprzyjali 

młodzieży zamierzającej zmienić stan cywilny. Wró-

żenie w tamte wieczory traktowano więc z powagą. 

Zwłaszcza dziewczęta oblewały łzami niepomyślne 

dla siebie prognozy. W dniu św. Andrzeja należa-

ło uciąć gałązkę wiśni lub czereśni i wstawić ją do 

garnka z mokrym piaskiem. Jeśli zakwitła na Boże 

Narodzenie, był to pomyślny znak dla całej rodziny, 

zwłaszcza dla młodych. Czczono również św. Barba-

rę jako opiekunkę ludzi parających się niebezpiecz-

nymi zajęciami. Święta zsyłała też lekką śmierć lu-

dziom nieuleczalnie chorym. Święty Mikołaj sprzyjał 

ubogim pannom marzącym o zamęściu. Grzeczne 

dzieci mogły liczyć na prezenty, a właściciele stad na 

ochronę przed wilkami.

Pszczelarze natomiast czcili św. Ambrożego.  

W dniu Jego święta modlili się o pieczę nad pszczoła-

mi. W naszych stronach spożywali specjalną potrawę, 

zwaną niedźwiedziem chłopskim: „Jeśli nie zjesz niedź-

wiedzia w św. Ambrożego, na wiosnę nie będziesz miał 

pójść do czego”. Wykonana z mięsa i ziemniaków po-

trawa była jednak wyjątkiem w Adwencie, gdyż ogól-

nie obowiązywał skromny sposób odżywiania. Daw-

niej w owych tygodniach wypiekano postne ciastka 

adwentowe charakteryzujące się mocnym aromatem 

przypraw. W naszej ludowej tradycji ważnym dniem 

był 13 grudnia, poświęcony św. Łucji - opiekunce 

ociemniałych. W wioskach wierzono, iż w tym czasie 

wokół zagród krążą czarownice, mogące zaszkodzić 

dzieciom i zwierzętom domowym. Zabraniano więc 

malcom wychodzenia z domów, aby mamuny ich nie 

odmieniły. W celach ochronnych nad drzwiami bu-

dynków gospodarskich zawieszano cierniste gałązki, 

a samą chudobę okadzano dymem ze spalonych ziół. 

Ten ostatni zwyczaj praktykowany był w naszych stro-

nach jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia.

Od 13 grudnia przez kolejne 12 dni bacznie ob-

serwowano stan pogody, by ustalić prognozę na nad-

chodzący Nowy Rok. Ponadto do dwunastu łupin 

cebuli wsypywano sól. W Wigilię sprawdzano jej wil-

gotność, dopasowując do poszczególnych miesięcy. 

W tym czasie trwały już przygotowania do Bożego 

Narodzenia. Przeprowadzano porządki w domach  

i obejściach, wykonywano świąteczne ozdoby, spo-

rządzano potrawy, pieczono chleby i bułki. Wcze-

śniejsze rozpoczęcie owych prac mogło sprowadzić 

niezgodę w rodzinach. Kobiety pośpiesznie kończyły 

przędzenie, szycie, haftowanie. Nie wolno tego było 

czynić w Święte Wieczory, by nie obrazić duchów 

przodków, które w tym czasie nawiedzały żywych. 

Wraz ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem nasilał 

się nastrój oczekiwania. Przybywający do domu or-

ganista z opłatkami witany był z radością, zwłaszcza 

przez kobiety, które z kolorowych opłatków wyklejały 

kuliste światy. Te barwne ozdoby zawieszone nad sto-

łem wigilijnym chroniły domowników przed czyha-

jącym złem. Adwent był okresem wyciszenia, modli-

twy rachunku sumienia, zadumy nad człowieczym 

losem. Wszyscy przede wszystkim przygotowywali 

się duchowo na przyjęcie Maleńkiej Dzieciny, z którą 

wiązali tyle nadziei i oczekiwań.
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