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Helena Szczęsna

Pani Helena Szczęsna urodziła się w Dę-

bicy 30 listopada 1903 r., tam też uczęszczała 

do szkoły podstawowej i gimnazjum, na-

stępnie ukończyła seminarium nauczyciel-

skie w Tarnowie.

Wychowywała się w rodzinie głęboko 

patriotycznej. Jej bracia, Kazimierz i Stani-

sław walczyli w Legionach Piłsudskiego, naj-

młodszy brat Zygmunt, był harcerzem Sza-

rych Szeregów, a następnie żołnierzem AK, 

został zastrzelony w 1944 r. w Mielcu.

Jak piszą z sentymentem i szacunkiem jej 

wychowankowie, nie tylko umiała przekazać 

wiedzę, w niełatwym zakresie nauki pod-

staw fizyki i chemii, ale w każdym słowie 

kierowanym do ucznia starała się wycho-

wywać w szacunku do siebie i innych. Prze-

kazywała też uczniom prawdziwą historię 

Polski, ucząc m.in. pieśni patriotycznych. 

Z powodów tych została odsunięta od pra-

cy dydaktycznej i przesunięto ją do zajęć  

w bibliotece. 

W latach sześćdziesiątych XX wieku, już 

jako emerytowany pedagog, pani Helena 

Szczęsna była opiekunem biblioteki szkolnej 

i propagatorem literatury polskiej w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp. Była 

też niezapomnianym realizatorem wielu 

sztuk teatralnych i przedstawień szkolnych 

organizowanych dla rodziców, zakładów 

pracy i środowiska lokalnego oraz opieku-

nem zespołu recytatorskiego oraz zespołu 

pieśni i tańca ludowego.

Ze względu na swe prawicowe poglądy  

i przywiązanie do tradycyjnych polskich 

wartości oraz kościoła, choć obdarzona 

wielkim szacunkiem społecznym, ze strony 

władz nie doczekała się należytego uznania 

jej zasług. Jako osoba samotna, pomimo 

swych niewątpliwych zasług, zapomniana 

przez środowisko lokalne, zmarła w  Sę-

dziszowie Młp., w dniu 2 lipca 1991 roku. 

Została pochowana, zgodnie ze swym życze-

niem, na cmentarzu w Górze Ropczyckiej 

obok swej przełożonej i przyjaciółki pani 

Marii Gaweckiej. 

Ks. Stanisław Maciąg

Stanisław Maciąg urodził się 1 listo-

pada 1911  r. w Stanach Zjednoczonych,  

w miejscowości New Bedford. Z rodzicami 

powrócił do Polski, gdzie ukończył szkołę 

podstawową, najprawdopodobniej w Rzo-

chowie, a następnie gimnazjum w Mielcu, 

gdzie w 1930 r. zdał maturę. Studia teolo-

giczne odbywał w Tarnowie i tu 29 czerw-

ca 1935 r. przyjął święcenia kapłańskie  

z rąk bp. Franciszka Lisowskiego.

Na pierwszą placówkę został skierowany 

do kościoła parafialnego w Sędziszowie Młp., 

gdzie  1 sierpnia 1935 r. objął obowiązki wika-

riusza. Szybko dał się poznać jako kapłan wiel-

kiej kultury i łatwego nawiązywania kontaktu 

z ludźmi.

Z krótką przerwą, przypadającą na okres 

od stycznia 1939 r. do listopada 1940 r.,  

w którym był katechetą w Baranowie San-

domierskim, całe swoje życie spędził  

w Sędziszowie Młp., jako wikariusz, katecheta 

oraz w latach 1956-57 (po śmierci długoletnie-

go proboszcza ks. Jana Granickiego) jako ad-

ministrator parafii.

Pracę pedagogiczną Helena Szczęsna 

rozpoczęła w Zawadzie k/Dębicy, a konty-

nuowała w Sędziszowie Młp., jako nauczy-

ciel fizyki, tu też mieszkała przez wiele lat 

przy ul. 1 Maja, a później ul. 3 Maja. 

W okresie okupacji niemieckiej z nara-

żaniem życia podjęła się wraz z kadrą na-

uczycielską, m.in.: Mikołajem i Olgą Kosiak, 

Władysławą Skarbek i Heleną Szymaszek, 

tajnego nauczania dzieci i młodzieży. Jed-

ną z takich lekcji, prowadzonych w altanie,  

w ogrodzie obok domu, w którym mieszka-

ła, zauważył żołnierz niemiecki. Gdy pod-

szedł niespodziewanie, dostrzegł uczennice 

i polskie książki, z pistoletem przy głowie 

Heleny Szczęsnej zażądał od niej wyjaśnień. 

Z pomocą przyszła wtedy współlokatorka  

p. Maria Gawecka, znająca bardzo dobrze ję-

zyk niemiecki wytłumaczyła, że to spotkanie 

rodzinne, a nie nauka. 

Po zakończeniu II wojny światowej He-

lena Szczęsna należała do kadry pedago-

gicznej Szkoły Żeńskiej nr 2 w Sędziszowie, 

w której z  odwagą i troską o najważniejsze 

wartości wychowawcze przekazywała je 

dzieciom i młodzieży szkolnej. Dzięki m.in. 

jej pracy sędziszowska szkoła została zali-

czona do najlepszych w powiecie dębickim. 

Ks. Stanisław Maciąg pracę duszpasterską 

pełnił z wielką ofiarnością, wszyscy, którzy się 

z nim zetknęli podkreślają wielką życzliwość,  

z jaką zajmował się ludzkimi problemami, 

smucił się troskami, radował się ich szczę-

ściem.

Od początku pobytu w Sędziszowie Młp. 

swej działalności nie ograniczał do obrębu mu-

rów kościelnych, ale rzucał się w wir pracy spo-

łecznej organizując wśród młodzieży kółka te-

atralno-wokalne, w tym również w okolicznych 

wioskach. W pamięci wielu osób utrwalił się  

z nieodłącznym akordeonem, którym często 

akompaniował w czasie śpiewu na lekcjach 

religii. Przez długie lata dyrygował chórem pa-

rafialnym, często też  w zastępstwie organisty 

podejmował się grania na organach w czasie 

nabożeństw.

Jako katecheta wpajał dzieciom i młodzie-

ży prawdę o Bogu i jego prawach oraz podsta-

wy dobrego współżycia między bliźnimi. Na 

katechezę do okolicznych wiosek udawał się 

często pieszo, wynikało to z jego wrodzonej 

skromności oraz chęci rozmowy i kontaktu  

z parafianami. 

Na co dzień ksiądz Maciąg był zawsze życz-

liwy, pogodny i uśmiechnięty, bardzo wrażliwy 

na ludzką biedę, której nie brakowało w czasie 

okupacji i w okresie powojennym. Przejęty 

indywidualnymi problemami większości para-

fian niósł im w miarę swoich możliwości pomoc  

i pocieszenie, szczególnie w czasie kolędy prze-

kazując pieniądze ubogim rodzinom. 

17 czerwca 1978 roku ksiądz Stanisław 

Maciąg w 43 roku kapłaństwa  przeszedł na 

emeryturę, pozostając w sędziszowskiej parafii 

jako rezydent. Nadal mieszkał w domu para-

fialnym, gdzie w tragicznych okolicznościach 

10 marca 1982 r. w trakcie napadu rabunkowe-

go został zamordowany. 
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olskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Sędziszowie Małopolskim
27 stycznia 1984 r. z inicjatywy Ireny i Wła-

dysława Antosów, Elżbiety i Piotra Kaczorów, 

Lidii i Aleksandra Chełpów, Danuty i Stanisła-

wa Antończaków powstało w Sędziszowie Młp. 

Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski dzia-

łające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Na 

zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Koła, 

na czele którego stanął Władysław Antos. 

W 1994 r. Koło weszło w struktury orga-

nizacyjne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Począt-

kowo siedziba Koła mieściła się w prywatnym 

mieszkaniu państwa Antosów na Osiedlu Mło-

dych w Sędziszowie Młp, ale w 1996 r. kupio-

no budynek z przyległym ogrodem przy ulicy 

Kościuszki 20 w Sędziszowie Młp. Tu powstało 

Dzienne Centrum Aktywności, a następnie po-

wołany został Środowiskowy Dom Samopomo-

cy dla osób dorosłych upośledzonych intelektu-

alnie. W 2002 r. otwarto Filię Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Wiercanach.

W 2016 r. zmieniono nazwę na Polskie Sto-

warzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną Koło w Sędziszowie Młp., 

powstało też mieszkanie treningowego dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, aby mogły 

w nim przygotować się do samodzielnego życia. 

Od początku działalności Stowarzyszenia, 

przez blisko 32 lata, funkcję Przewodniczącego 

Zarządu do 2016 r. pełnił pan Władysław Antos, 

W działalności tej przez wiele lat wspierała go 

żona Irena Antos oraz córka pani Marzena Jaku-

bek. Pan Władysław Antos po przejściu na eme-

ryturę jest honorowym Przewodniczącym Koła, 

a sferę zarządzania przejęła dr Joanna Leśniak.

Dr Stanisław Dziurzyński
Stanisław Dziurzyński urodził się w 1950 r. 

w Dębicy i tam też uczęszczał do szkoły podsta-

wowej. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Staszica ukończył w Chrzanowie w 1968 roku, stu-

diował na wydziale Lekarskim Akademii Medycz-

nej im. M. Kopernika w Krakowie. Po ukończeniu 

studiów w 1975 roku podjął prace w ZOZ nr 1  

w Rzeszowie, gdzie pracował przez okres pra-

wie 30 lat, głównie w Szpitalu Miejskim przy  

ul. Rycerskiej. 

W 2002 roku podjął pracę w NZOZ Askle-

pios w Sędziszowie Młp., a od 2010 roku kon-

tynuuje ją na Oddziale Chirurgii Planowej 

Szpitala Powiatowego, którego był jednym  

z pomysłodawców i ma duże zasługi w jego po-

wstaniu. Od 2004 r. dr Dziurzyński pracuje jako 

wykładowca, na stanowisku adiunkta Wydziału 

Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Dr Stanisław Dziurzyński był ponadto 

przez trzy kadencje radnym Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Młp., w tym w latach 1990-1994 

jej przewodniczącym. Za swe zasługi odzna-

czony odznaką Zasłużony Pracownik Służby 

Zdrowia, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, 

Srebrną Odznaką Honorową PZPN, Medalem 

20-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarskiego.

P Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapu-
cynów w Sędziszowie Młp. 

Kościół, wraz z zespołem klasztor-

nym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów  

w Sędziszowie Młp., pochodzi z fundacji wo-

jewody wołyńskiego Michała Potockiego, ów-

czesnego właściciela Sędziszowa, wzniesiony 

w latach 1739-1756, w stylu późnobarokowym, 

tzw. toskańskim. Był to wówczas czwarty klasz-

tor kapucynów w Polsce, po warszawskim, kra-

kowskim i lwowskim.

W 1810 r. klasztor w Sędziszowie Młp. stał 

się domem nowicjackim. Do 1892 r. w klaszto-

rze sędziszowskim mieściła się, oprócz nowi-

cjatu, także część klerykatu. W 1929 r. gwar-

dian Roman Bałut dobudował drugie piętro na 

dwóch skrzydłach klasztoru, dla potrzeb nowi-

cjatu. Przy okazji, przeprowadzono gruntowny 

remont całego klasztoru. 

W latach powojennych klasztor energicz-

nie włączył się do lokalnego duszpasterzowa-

nia, katechizowania w szkołach, pracy misyjnej  

i rekolekcyjnej, w ogrodnictwie i gospodarstwie, 

przy furcie i w kuchni, ale też do apostołowania 

przykładem i prostotą życia. Świetlanym przy-

kładem jest tu postać brata Leona Wojnara, 

legionisty z czasów I wojny światowej, który 

szczególniejszą opieką otaczał ubogich. 

W dziejach sędziszowskiego klasztoru 

jedną z najznakomitszych osobowości był  

o. Hieronim Warachim. Ojciec Hieronim był au-

torem wielu książek i publikacji, poświęconych 

historii kapucynów w Polsce, jak i dziejom sędzi-

szowskiego klasztoru, wspierał też organizację  

i funkcjonowanie sędziszowskiego Szpitala im. 

Św. Ojca Pio. Ojciec Hieronim w 2009 r. został 

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orde-

ru Odrodzenia Polski a w 2016 r. pośmiertnie 

otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Miasta Sę-

dziszów Małopolski.

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra 
Skargi w Sędziszowie Młp.

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie 

Małopolskim jest  pierwszą szkołą średnią, 

która powstała w  naszym mieście. Inaugura-

cja pierwszego roku szkolnego w Miejskim, 

Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum im. 

ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp odbyła 

się 3 września 1945 r. Nauka rozpoczęła się 

w budynku przy obecnej ul. ks. Maciąga oraz 

w Domu Parafialnym, gdzie wygospodaro-

wano na potrzeby szkoły cztery sale lekcyjne. 

Powstanie szkoły przypadło na wyjątkowo 

trudne czasy po zakończeniu działań wojen-

nych w 1945 r. Szkoła powstała dzięki ogrom-

nemu wysiłkowi, poświęceniu, pomysłowości 

a przede wszystkim chłopskiemu uporowi  

głównego jej założyciela Jacentego Daniela. 

1 maja 1949 r. nastąpiło upaństwowienie 

szkoły i jednocześnie oddanie przez władze miej-

skie w jej użytkowanie budynku przy ul. Rynek 

11. Rok 1954 to podjęcie starań budowy nowe-

go obiektu szkoły, który oddano do użytku 1 

września 1957 r. Rozbudowano ją 10 lat później.  

W 2002 r. oddano do użytku halę sportowo-wi-

dowiskową. Okazją do podsumowania działal-

ności Liceum była 70 rocznica powstania szkoły, 

którą uroczyście obchodzono 12 października 

2015 r. 

W ciągu 70 lat istnienia,  Liceum ukończyło 

5715 absolwentów, którzy uczyli się w 190 od-

działach klasowych, a w szkole pracowało 236 

nauczycieli. Wśród absolwentów jest wiele wy-

bitnych osób, które odnoszą sukcesy w różnych 

dziedzinach nauki, sztuki, kultury, polityki itp.

W placówce organizowany jest sztab  

i magazyn dla ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 

paczka”. Prowadzona jest działalność charyta-

tywna  i wolontariat. Członkowie organizacji 

„Strzelec” są widoczni podczas wielu świąt  

i uroczystości, a w ostatnich latach wizytówką 

liceum jest Licealny Teatr Muzyczny.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego w Sędziszowie Młp.

Związek Strzelecki „Strzelec” działa w Sę-

dziszowie Młp. od 2002 roku, choć oficjalna 

rejestracja nastąpiła wiosną 2003 r., i jest konty-

nuatorem istniejącego w okresie zaborów oraz  

II Rzeczpospolitej Związku Strzeleckiego.

20 lutego 2003 r. nauczyciel przysposobie-

nia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym 

w Sędziszowie Młp. - Jacek Magdoń, w poro-

zumieniu z dowódcą Związku Strzeleckiego 

„Strzelec” w Rzeszowie - Markiem Strączkiem, 

przesłał do Komendy Głównej ZS „Strzelec”  

w Warszawie deklarację założenia pododdziału 

strzeleckiego w Sędziszowie Młp.  

Wiosną 2003 r. - trwał proces formowania 

„Strzelca” w Sędziszowie Młp. Zdecydowano  

o wstąpieniu w struktury Jednostki Strze-

leckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa Kuli  

w Rzeszowie. Początkowo powołano dwie dru-

żyny, w LO i Zespole Szkół Zawodowych. 

Na terenie naszego powiatu działało wtedy 

ponad 100 strzelców – głownie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z Sędziszowa oraz gimna-

zjum w Wielopolu. Trzon stanowiła młodzież 

sędziszowskiego LO, bo aż 60 osób. 

Lata 2007-2011 to okres intensywnego 

budowania struktur, w które włączone zosta-

ły plutony z Wielopola Skrzyńskiego, Dębicy, 

Ropczyc, Strzyżowa oraz Brzeska w woj. ma-

łopolskim. W 2011 roku została powołana do 

życia Jednostka Strzelecka 2051 im. mjr Wła-

dysława Rudolfa Wilka w Sędziszowie Mało-

polskim, która w swoich strukturach skupiała 

około 250 strzelców. Na dowódcę tej jednostki 

został powołany chor. ZS Bartłomiej Feret. 

W tym samym roku zrodziła się idea powo-

łania grupy orląt strzeleckich. Dzięki zaangażo-

waniu dzieci, nauczycieli i rodziców w struktu-

ry Jednostki Strzeleckiej 2051 zostały włączone  

4 plutony orląt działające przy szkołach podsta-

wowych w Klęczanach, Wolicy Piaskowej, nr 3 

w Sędziszowie Małopolskim oraz w Nawsiu.

18 listopada 2012 roku nadano jednostce 

sztandar. Uroczystość odbyła się w kościele pw. 

Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. 

Podczas tej uroczystości na stanowisko kapelana 

JS 2051 został powołany ks. Krzysztof Gac.
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lutego 2017 r. w Kościele Parafialnym

Miłosierdzia Bożego po raz kolej-

ny w mieszkańcy Gminy Sędziszów Młp. 

uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Roz-

poczęły się one Mszą Św., podczas której 

sędziszowskie Orlęta złożyły uroczystą 

przysięgę. Następnie pod Memoriałem  

Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędzi-

szów zesłanych w latach 1944-45 do łagrów 

Sowieckich złożono wieńce. Zwieńczeniem  

uroczystości był Bieg „Tropem Wilczym”, któ-

ry odbył się w naszym mieście po raz pierwszy. 

Dystans 1963 metrów przebiegło ponad 100 

uczestników. Biegacze, którzy na mecie stawi-

li się jako pierwsi, otrzymali pamiątkowe pa-

kiety – medal i koszulkę. Niespodzianką była  

grochówka wojskowa przygotowana w kuch-

ni polowej. 

Uczestnicy biegu startowali w czterech kate-

goriach.

Oto zwycięzcy poszczególnych grupach:

Dziewczęta do lat 16

1. Katarzyna Przydział

2. Oliwia Niemiec

3. Karolina Majka

Chłopcy do lat 16

1. Witold Ochał

2. Krzysztof Kania

3. Jakub Bębynek

Kobiety

1. Patrycja Pieprzak

2. Karolina Stefanik

3. Aleksandra Mich

Mężczyźni

1. Jakub Przydział

2. Damian Przydział

3. Tomasz Szela

26
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lutego br. w Sędziszowie Młp. 

spotkali się przedsiębiorcy ukra-

ińscy z obwodu winnickiego, w którym 

znajduje się miasto partnerskie Sędziszowa 

– Żmerynka, z sędziszowskimi przedsię-

biorcami. Była to okazja nie tylko rozmowy 

i wymiany doświadczeń, ale także próba do 

nawiązania współpracy gospodarczej.

Rok po podpisaniu umowy partnerskiej  

z miastem Żmerynka na Ukrainie, w której de-

klarowano m.in. współpracę w zakresie gospo-

darczym, w Sędziszowie Młp. odbyło się pierw-

sze Polsko-Ukraińskie Forum Przedsiębiorców. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu 

i rolnictwa Żmerynki i Winnicy, a także mer 

Żmerynki Anatolij Kusznir. Stronę polską repre-

zentowali włodarze Sędziszowa Młp. – burmistrz 

Bogusław Kmieć i zastępca burmistrza Wiesław 

Wojdon, przedstawiciele powiatu ropczycko-sę-

dziszowskiego i lokalni przedsiębiorcy. Wśród 

zaproszonych gości był również dyrektor Przed-

stawicielstwa w Rzeszowie Polsko-Ukraińskiej 

Izby Gospodarczej Mariusz Tywoniuk.

27

Celem spotkania było utworzenie platformy 

współpracy, wzajemnego rozwoju, wymiany do-

świadczeń i handlu pomiędzy przedsiębiorcami 

z Winnicy, Żmerynki i Sędziszowa Małopol-

skiego. Przedstawiciele zaprezentowali potencjał 

swoich miast oraz kierunki ich rozwoju. Podczas 

forum przedsiębiorcy z Ukrainy dopytywali  

o możliwości rozwoju działalności gospodarczej 

w Polsce, a także o zainteresowanie polskich firm 

wejściem na rynek ukraiński i zapotrzebowa-

niem polskiego rynku pracy na specjalistów zza 

wschodniej granicy. Dyrektor Przedstawiciel-

stwa w Rzeszowie Polsko-Ukraińskiej Izby Go-

spodarczej podkreślał, że sporym problemem 

jest np. nieznajomość rynku ukraińskiego przez 

polskich przedsiębiorców. 
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lutego br. po raz drugi obradowali

radni zasiadający w Młodzieżo-

wej Radzie Miejskiej w Sędziszowie Ma-

łopolskim. 

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubo-

wania przez radnego Nikodema Terleckiego, 

który był nieobecny podczas pierwszej sesji. 

Następnie radni wybrali składy dwóch komi-

sji. Do Komisji Kultury i Sportu powołano 

następujących radnych: Dorotę Róg, Izabelę 

Kiebałę i Katarzynę Głodek. Natomiast do 

Komisji Opiniodawstwa powołano: Wojcie-

cha Ostrowskiego, Arkadiusza Przydziała  

i Nikodema Terleckiego. Radni dyskutowali 

również nad dwoma projektami wniosków. 

Jeden dotyczył wniosku na „Budowę obiek-

tów małej architektury (urządzeń placu za-

baw) wraz z boiskiem wielofunkcyjnym o na-

wierzchni trawiastej w Zagorzycach Dolnych”, 

a drugi na „Budowę placu zabaw obejmującą 

posadowienie elementów małej architektury 

oraz budowę skateparku, budowę zewnętrz-

nej instalacji elektrycznej oświetlenia”.

Kolejnym punktem sesji było przedsta-

22

wienie przez młodych radnych swoich po-

mysłów dotyczących rozwoju miasta i gminy 

pod kątem potrzeb młodych ludzi. Na za-

kończenie Jan Maroń, sekretarz Gminy, prze-

prowadził szkolenie z ustawy o samorządzie 

terytorialnym. 

marca br. burmistrz Bogusław Kmieć,
zastępca Wiesław Wojdon oraz prze-

wodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kiebała 
zaprosili panie z gminnych Kół Gospo-
dyń Wiejskich na spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet.W sędziszowskim Domu Kultury 
były życzenia, róże i wspaniały występ 
grupy wokalnej i kapeli Zespołu Pieśni  
i Tańca „Rochy” pod kierownictwem 
Pawła Gnacka. Panie mogły też posłuchać 
o możliwościach skorzystania z oferty 
Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej, którego biuro działa  
w Sędziszowie Młp.

8

fot. M. Idzik
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dniu 7 marca 2017 r. w sali wykładowej 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się 
konferencja podsumowująca opracowanie 
Gminnego Programu Rewitalizacji gminy 
Sędziszów Małopolski na lata 2014–2025. 

Przedstawiciele firmy Inicjatywa Lo-
kalna opracowującej program - pani Klau-
dia Swat i  pan Paweł Walczyszyn, w  spo-
sób syntetyczny przedstawili przebieg prac 
związanych z opracowaniem programu oraz 
podstawowe jego założenia. W  spotkaniu 
uczestniczyli radni, członkowie Komitetu 
Rewitalizacji, pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Sędziszowie Małopolskim i  jednostek 
organizacyjnych gminy oraz mieszkańcy 
miasta.

aczelnik Urzędu Skarbowego
w Ropczycach oraz Burmistrz Sędzi-

szowa Małopolskiego informują, iż w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 
Małopolskim (Urząd Stanu Cywilnego) 
21.04.2017 r. w godz. od 8.00 do 12.00 moż-
na złożyć zeznanie podatkowe za pośrednic-
twem Internetu, korzystając z pomocy pra-
cownika US Ropczyce.

Uwaga! Osoby, które chciałyby skorzystać 

z  tej możliwości powinny zabrać ze sobą do-

wód osobisty, informacje o  dochodach za rok 

2016 oraz kopię zeznania podatkowego za rok 

2015.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 27 

stycznia 2017 r. zatwierdziła Program 

PRZYJAZNY DOM stanowiący ofertę dla 

osób fizycznych realizujących inwestycje  

z zakresu ochrony środowiska, zamiesz-

kujących teren województwa podkarpac-

kiego. Celem Programu jest ochrona wód  

i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ogra-

niczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i 

gazów do powietrza zagrażających zdrowiu 

i życiu mieszkańców Podkarpacia. 

Program PRZYJAZNY DOM składa 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego 

informuje, że 15 marca 2017 r. został uru-

chomiony Punkt informacyjno-doradczy dla 

rolników z naszej gminy, w którym udzielana 

jest bezpłatna pomoc w zakresie wypełniania 

wniosków o płatności obszarowe do gruntów 

W

N

się z trzech komponentów.

Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków o  przepustowości do 5 m3/d lub 

wykonanie podłączeń budynków do ist-

niejącego zbiorczego systemu kanalizacyj-

nego.

Komponent II

Inwestycje z  zakresu ochrony powie-

trza dotyczące ograniczenia emisji zanie-

czyszczeń poprzez modernizację kotłowni 

węglowych.

 Komponent III

Inwestycje z  zakresu ochrony powie-

trza dotyczące ograniczenia emisji zanie-

czyszczeń poprzez zakup i  montaż insta-

lacji kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Program realizowany będzie w  la-

tach 2017 - 2023. Szczegółowe infor-

macje niezbędne do złożenia wniosków 

o  dofinansowanie będą zamieszczane 

wraz z  ogłoszeniem o  naborze wniosków. 

Planowane terminy ogłoszenia poszcze-

gólnych naborów wniosków:

Komponent II   - do 3 kwietnia 2017 r.

Komponent I    - do 5 czerwca 2017 r.

Komponent III  - do 30 czerwca 2017 r.

rolnych. Biuro to ma swoją siedzibę w sali 

konferencyjnej - pokój nr 10, na II piętrze  

w Domu Strażaka w Sędziszowie Młp., wej-

ście do ul. Polnej i czynne jest w dni robocze 

w godz. 7.30-15.30 w terminie do 15 maja 

2017 r.
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lutego br. w  Miejsko-Gminnym

Ośrodku Kultury w  Sędziszowie 

Małopolskim odbyła się XI  edycja Gmin-

nego Konkursu Historycznego dla uczniów 

szkół podstawowych. Konkurs tradycyjnie 

odbywa się pod koniec lutego w  związku 

z rocznicą nadania praw miejskich dla Sę-

dziszowa.

Uczestniczyło w  nim 32  uczniów z  10 

szkół. Uczestnicy rozwiązywali samodzielnie 

test oraz drużynowo – przygotowane zadania. 

Zmagania uczniów oceniała komisja w skła-

dzie: Pani Beata Majcher (przewodnicząca), 

pani Albina Świerad i pan Włodzimierz Lach 

(członkowie).

Konkurs zakończył się podwójnym suk-

cesem uczniów SP 3: Jakub Płocica okazał 

się najlepszy w  klasyfikacji indywidualnej, 

zdobywając w  trudnym teście 42  punkty na 

50 możliwych, tuż za nim uplasował się Igor 

Paśko (35 punktów).

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
1. Jakub Płocica – SP 3 Sędziszów Młp. – 

42 pkt.

2. Jakub Twardowski – SP 2 Sędziszów 

Młp. – 35 pkt.

Igor Paśko – SP 3 Sędziszów Młp. – 35 pkt.

3. Mateusz Śliwa – ZS Góra Ropczycka – 

34 pkt.

4. Sandra Różańska – SP Czarna Sędz. – 33 

pkt.

5. Mikołaj Wołos – ZS Góra Ropczycka – 

31 pkt.

6. Natalia Mazur – SP Czarna Sędz. – 30 

pkt.

Andrzej Oleś – SP 2 Sędziszów Młp. – 30 

pkt.

Michał Mielniczuk – SP 2 Sędziszów Młp. 

– 30 pkt.

Karol Brzostowski – ZS Wolica Piaskowa – 

30 pkt.

Wyniki klasyfikacji drużynowej:
1. SP 3 Sędziszów Młp. – 139 pkt.

2. ZS Góra Ropczycka – 125,5 pkt.

3. SP 2 Sędziszów Młp. – 123 pkt.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

upominki, zaś laureaci cenne nagrody ufun-

dowane przez sponsorów: Bank Spółdzielczy 

w Sędziszowie Młp., Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury, „PZL – Sędziszów” i Stowarzy-

szenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji, 

Sklep „Żelazny” oraz Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego, które wręczyli członkowie 

Komisji Konkursowej, Dyrektor MGOK Ka-

zimierz Popielarz i Pan Adam Stynczyłów 

– przedstawiciel „PZL – Sędziszów” i Stowa-

rzyszenia Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji.

Konkurs odbywał się pod Honorowym 

Patronatem Burmistrza Sędziszowa Małopol-

skiego  Bogusława Kmiecia.

24

fot. M. Idzik
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lasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej

w Szkodnej jako jedyna w Gmi-

nie Sędziszów Małopolski otrzymała 

zestaw edukacyjny pod nazwą Lekcje  

z Klasą. Jest to Projekt Fundacji Uniwer-

sytet Dzieci, który pozwala wzbogacić 

warsztat pracy nauczyciela szkoły pod-

stawowej, może stać się inspiracją do no-

wych pomysłów nauczycieli, pozwalają-

cych wykorzystać potencjał poznawczy  

i społeczno-emocjonalny dzieci.

Lekcje z klasą  to pomysł na cykl 

ciekawych zajęć, które pomogą dzie-

ciom stać się mądrymi dorosłymi. Są to  

2 zestawy edukacyjne:  Profesor Szkieł-

ko i tropiciele  dla klas I-III   oraz  Celuj  

w projekt! dla klas IV-VI. Jest to propo-

zycja dla nauczycieli i uczniów klas I-III 

oraz IV-VI, która pozwala uczynić szkol-

ne zajęcia interesującymi, zachęcającymi 

do podejmowania różnorodnych działań, 

zaspokajających ciekawość poznawczą 

dzieci. Wspólną cechą wszystkich sce-

nariuszy proponowanych nauczycielom 

jest jakieś kluczowe pytanie, które może 

zadać dziecko. Staje się ono przewod-

nim tematem, a aktywności uczniów są 

skoncentrowane wokół poszukiwania na 

nie pogłębionej odpowiedzi. Kluczowe 

pytania, wokół których organizowane są 

zajęcia, dotyczą zjawisk przyrodniczych, 

fizycznych, świata zwierząt i roślin, 

uczestnictwa w kulturze i aktywności 

artystycznej, a także relacji społecznych  

i działań obywatelskich w procesie budo-

wania demokracji. Pytania mają charak-

ter intrygujący, zaskakujący, zachęcający 

K do poszukiwania odpowiedzi.

 Zestaw zawiera: dużą planszę do gry, 

którą można powiesić w klasie, prze-

wodnik po grze dla nauczyciela, 10 ma-

gnetycznych kart, paszport tropiciela, 

pieczątkę oraz płytę CD z narracją prze-

wodnika wyprawy – Profesora Szkiełki.

Warto podkreślić, iż  w projekcie Lek-

cje z Klasą  przyjęto założenie dotyczące 

konieczności nawiązywania podczas zajęć 

do wiedzy osobistej uczniów, zdobywanej 

z różnych źródeł i mogącej się ujawnić  

w szkole, jeżeli stworzy do tego warun-

ki nauczyciel. Szkoła dawno przestała 

być monopolistą wiadomości, natomiast 

może stać się miejscem rozwijania kry-

tycznego i twórczego myślenia, dokony-

wania wyboru, dzielenia się informacjami 

i interpretacjami, podejmowania decyzji, 

zdobywania społecznych doświadczeń, 

badania i odkrywania świata. Praca na-

uczyciela ze scenariuszami  Lekcji z Kla-

są stwarza takie możliwości.

Bardzo dziękujemy wszystkim dar-

czyńcom indywidualnym i partnerom 

Fundacji Uniwersytet Dzieci za wsparcie, 

zaufanie do działań i świadomość tego, 

jak ważna jest wartościowa i nowoczesna 

edukacja dzieci.

To pierwsza tego typu inicjatywa Fun-

dacji Uniwersytet Dzieci – 1000 klas i na-

uczycieli, 1000 zestawów edukacyjnych  

i ponad 20 000 obdarowanych uczniów. 

Już wkrótce rozpocznie się   realizacja 

tego wyjątkowego programu w szkołach 

podstawowych w całej Polsce!

Działania Fundacji Uniwersytet Dzie-

ci, mające na celu wsparcie nauczycieli  

w procesie kształcenia, kolejny raz zosta-

ły docenione przez Ministerstwo Eduka-

cji Narodowej. Zestawy edukacyjne do 

kształtowania kompetencji społecznych 

uczniów szkół podstawowych – Lekcje 

z klasą – uzyskały  patronat honorowy 

Ministra Edukacji Narodowej. Decyzja 

została umotywowana tym, że program 

Lekcje z klasą może przyczynić się do 

kształtowania u uczniów umiejętności 

pracy metodą projektu, postawy obywa-

telskiej oraz radzenia sobie z emocjami.

Jolanta Bączkowska
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dniach 16-19 marca 2017 r. drużyna
uczniów „Sprytna Siódemka” ze 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gó-
rze Ropczyckiej wzięła udział w XII Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Kreatywności Destina-
tion Imagination we Wrocławiu, połączonej 
z International Invitational 2017, w której 
rywalizowały 253 drużyny z całej Polski i 22 
zespoły zagraniczne: z Chin, Turcji, Arabii 
Saudyjskiej, USA, Albanii i Węgier.

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła 

Podstawowa w Górze Ropczyckiej przy-

stąpiła do Międzynarodowego Kreatywne-

go Programu „Destination Imagination”.  

W październiku 2016 r. nauczycielki: Ewa 

Jędrzejczyk i Olga Różańska wzięły udział 

w specjalistycznym szkoleniu: „Od wyobraź-

ni do innowacji – twórcze metody pracy  

w międzynarodowym programie kreatyw-

ności  Destination Imagination”,  by uzyskać 

tytuł Trenera Międzynarodowego Progra-

mu Edukacyjnego. Celem programu DI 

jest umożliwienie jego uczestnikom nauki 

poprzez doświadczanie procesu twórczego 

– „od wyobraźni do innowacji” oraz zespo-

łowe rozwiązywanie problemów.

Przygotowując się do Olimpiady, w trak-

cie roku szkolnego drużyna pracowała nad 

Wyzwaniem Artystycznym, które sama wy-

brała z 6 różnych wyzwań. Ich zadaniem było 

opowiedzieć historię o tym, jak zniknięcie 

jednego koloru zmienia świat. Uczniowie 

sami napisali scenariusz przedstawienia, wy-

konali stroje i dekoracje. Poprzez liczne pró-

by udoskonalali grę aktorską. We Wrocławiu 

zaprezentowali ostateczną wersję swojej pra-

cy. Podczas Olimpiady uczestniczyli także w 

Wyzwaniu na Już, czyli zadaniu, którego nie 

znali i musieli mu sprostać w krótkim czasie. 

Zaprezentowali się bardzo dobrze, zdobyli 

nowe doświadczenia, które będą mogli wyko-

rzystać w przyszłości. We wrocławskiej Hali 

Stulecia wzięli również udział w Wyzwaniu 

Bliźniaczym, warsztatach oraz innych impre-

zach, zaproponowanych przez organizatorów 

i szkołę.

Udział w olimpiadzie dostarczył uczniom 

wielu niesamowitych wrażeń i wyzwań. Do 

W

każdego z nich przystępowali z zapałem  

i energią. W kilkumiesięcznej podróży, roz-

wijającej kreatywność, wspierały ich inspiru-

jące i motywujące Trenerki: Ewa Jędrzejczyk 

i Olga Różańska oraz Rodzice. Za pomoc  

w wyjeździe na olimpiadę serdecznie dzięku-

ją m.in. burmistrzowi Sędziszowa Małopol-

skiego panu Bogusławowi Kmieciowi.



12 Biuletyn S nr 3 (232) marzec 2017

czwartkowe popołudnie – 9 marca
2017 r., w Domu Ludowym na Woli-

cy Piaskowej odbył się I Turniej Indywidu-
alny Strażaków i Pracowników Cywilnych 
Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach  
w Tenisie Stołowym.

Zamiast prądownicy lub nożyc do cięcia 

blachy, tym razem dzierżyli w dłoniach ra-

kietki do tenisa stołowego. O godz. 13 zawo-

dy zostały uroczyście otwarte przez bryg. mgr 

inż. Janusza Piczaka, zastępcę Komendanta 

Powiatowego PSP w Ropczycach .

Na rozgrzewce dominowały uśmiechy 

i koleżeńskie docinki, ale wraz z pięciem się 

po szczeblach turniejowej drabinki, zmieniał 

się wyraz twarzy grających, a ponieważ ping-

-pong wymaga koncentracji i skupienia uwa-

gi, było już mniej rozmów, a więcej emocji. 

Cztery stoły obsługiwały 21 zawodników. Jak 

na pierwszy raz – raczej nieźle. Gościnność 

wolicka i tym razem nie zawiodła – panie  

z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 

coś na ząb, krzepiąc sportowego ducha stra-

żaków. Ci, których tenis znudził lub pokonali 

koledzy, korzystali ze sprzętów świetlicy śro-

dowiskowej, angażując siły w gry z zamierz-

chłych czasów.

Organizatorzy: Bogusław Drozd i Piotr 

Marchlik, serdecznie dziękują za patronat 

nad zawodami Komendantowi Powiatowemu 

PSP w Ropczycach st. bryg. mgr inż. Jackowi 

Rogowi, a za wsparcie logistyczne Kołu Go-

spodyń Wiejskich w Wolicy Piaskowej.

Ostatecznie w Turnieju najlepszą umie-

jętnością odbijania celuloidowej piłeczki wy-

kazali się, za co nagrody otrzymali: Wojciech 

Duduś /I miejsce/, Piotr Marchlik / II miej-

sce/ i Wojciech Kozek /III miejsce/.

lutego br. uczniowie klas 1-3 Szkoły
Podstawowej w Wolicy Piaskowej 

zwiedzili podziemia Ratusza, dowie-
dzieli się, jak wygląda praca w Urzędzie 

W

20 Miejskim w Sędziszowie Małopolskim i 
jakie sprawy można tu załatwić, zoba-
czyli też salę ślubów Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Natomiast burmistrz Bogusław 

Kmieć zaprosił małych gości do gabine-
tu, gdzie chętni mogli usiąść w fotelu 
burmistrza.
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24lutego 2017 r. uczennice Zespołu
Szkół Technicznych im. prof. Karola 

Olszewskiego uczestniczyły w zorganizowa-
nym II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjer-
skim w Tarnobrzegu. Hasło przewodnie kon-
kursu – „Wenecka noc, wenecki bal”. 

W konkursie uczestniczyło 21 reprezen-

tantów z 8 szkół z województwa podkarpac-

kiego m.in. Trzciana, Kolbuszowa, Jeżowe, 

Rzeszów, Krosno, Sędziszów Młp. Naszą szko-

łę reprezentowały uczennice klasy III TUF: 

Justyna Cudecka, Bajor Paulina i Magdalena 

Gawron. Fryzury były wykonywane na model-

kach Patrycji Szkutak, Sandrze Baran i Natalii 

Worie, wcześniej odpowiednio przygotowa-

nych: strój i makijaż ślubny zgodny z tematem 

konkursu.

Jury przyznało naszym zawodniczkom  

I miejsce. Zajęła je Magdalena Gawron z Ze-

społu Szkół Technicznych w Sędziszowie Ma-

łopolskim (modelka Patrycja Szkutak). Nato-

miast II i III miejsce przypadło uczennicom  

z Tarnobrzega i Krosna.

Pozostałe uczestniczki konkursu z naszej 

szkoły wykazały się dużymi umiejętnościami 

i kreatywnością przy tworzeniu fryzur i wizu-

alizacji wizerunku. Ich stylizacje były na wy-

sokim poziomie spośród pozostałych uczest-

niczek konkursu.

Do konkursu fryzjerskiego przygotowy-

wały nauczyciele: mistrz fryzjerstwa Małgo-

rzata Drozd, nauczyciel zawodu Teresa Ko-

szela.

dobie Internetu wysyłanie 
okolicznościowych pocztówek nadal 

ma swoich zwolenników. Kolorowe wido-
kówki sprawiają radość adresatom, zwłasz-
cza kiedy zostały własnoręcznie wykonane 
przez pomysłowych nadawców. Bogata  
w tradycje Wielkanoc dostarcza wiernym 
głębokich, duchowych przeżyć. Szczere ży-
czenia, sformułowane zgodnie z inwencją 
piszących na pewno ucieszą wdzięcznych 
odbiorców. Barwne pocztówki z pewno-
ścią wzbogacą niejedną kolekcję. W wielu 
domach do dziś przechowywane są w pu-
dełkach zbiory okolicznościowych kartek, 
wzbudzając nostalgię i wskrzeszając wspo-
mnienia minionych lat.

W piątek 3 marca br. Szkoła Podstawo-

wa w Kawęczynie gościła panią Dianę Ma-

zur, matkę Łucji z klasy VI i Dawida z klasy 

IV. Utalentowaną mieszkankę Kawęczyna 

zaprosiła nauczycielka języka angielskiego  

p. Magdalena Czapka-Król. Celem wizyty 

było nauczenie chętnych uczniów z klas: IV-

-VI różnych sposobów wykonania okoliczno-

ściowych kartek wielkanocnych. Pani Mazur 

wykorzystała własne materiały, a także do-

starczone przez uczniów oraz przez pomysło-

dawczynię tego spotkania. Poza wymiernymi 

umiejętnościami prowadząca zajęcia prze-

kazała dzieciom własną pasję i radość two-

W rzenia. Chociaż czas pokazu wykraczał poza 

kółko regionalne, jednak nikt się nie nudził. 

Uczestnicy wyrazili gotowość nauczenia się 

wykonania palmy wielkanocnej. Pani Mazur 

chętnie ofiarowała swą pomoc. 

Wszyscy jesteśmy wdzięczni sympatycz-

nej Pani prowadzącej zajęcia. Serdecznie 

dziękujemy za włożony wysiłek, zaangażo-

wanie i czas poświęcony uczniom. Wykona-

ne przez nich świąteczne kartki przeznaczo-

ne zostaną na cele charytatywne. Uczniowie 

nauczyli się cenić pracę bezinteresowną, 

dającą korzyści ludziom potrzebującym po-

mocy. Zostali uwrażliwieni na ich cierpie-

nie. Praca twórcza rozwija ich wyobraźnię, 

samodzielne myślenie, kreatywność i daje 

wiele satysfakcji.

Magdalena Czapka-Król
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ramach współpracy z Publicznym

Przedszkolem nr 2 Biblioteka  

Publiczna w Sędziszowie Młp. organizuje 

warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, 

połączone z głośnym czytaniem bajek.  

Zajęcia odbywają się w budynku przed-

szkola, a w każdym ze spotkań biorą udział 

dzieci z różnych grup wiekowych.

13 lutego br. nasze spotkanie poświęcone 

było tematyce Walentynek. W zajęciach wzię-

ło udział prawie 50 dzieci z trzech grup. Wa-

lentynki początkowo miały pełnić rolę święta 

dla zakochanych, jednak koncepcja święta 

została rozszerzona i obecnie ma służyć jako 

święto dla wszystkich tych, którzy pragną 

wyrazić swoją sympatię do bliskich, w tym do 

członków rodziny.

Panie bibliotekarki zaproponowały więc 

wykonanie upominków dla rodziców. Były 

to kolorowe, papierowe filiżanki, ozdobio-

ne czerwonymi serduszkami i tulipanami. 

Wszystkie potrzebne materiały i szablony 

zostały wcześniej przygotowane, aby ułatwić 

maluszkom pracę. Dzieci z wielką radością 

zabrały się do wycinania i dekorowania filiża-

nek, które później trafiły w ręce ich rodziców 

jako walentynkowy prezent. 

9 marca po raz kolejny odwiedziliśmy 

dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Sę-

dziszowie Młp. Tym razem na początku na-

szych zajęć maluchy wysłuchały bajki Heleny 

Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czap-

kach”. 

W

…

„Kto ma kolor czerwony,

jest dziś pięknie proszony.

Niech przyjdzie, niech przyleci,

kto ma czerwony berecik,

czerwony płaszczyk, czerwony krawat.

Będzie wesoła zabawa!

Zapraszają z ukłonem – 

wszystkie Żabki Zielone”.

…

W nawiązaniu do wysłuchanej historii 

każdy przedszkolak przygotował własnego 

bociana z długimi, czerwonymi nogami. Był 

to jeden z bohaterów wysłuchanego opo-

wiadania. Dzieci wykorzystały kolorowy pa-

pier, patyki do szaszłyków i przygotowane 

wcześniej przez panie bibliotekarki szablony. 

Wszystkie bociany zostały pięknie i starannie 

wykonane i na pewno będą przypominać ma-

luchom o zbliżającej się wiośnie.

Dziękujemy paniom wychowawczyniom 

i dzieciom z Publicznego Przedszkola nr 2 za 

serdeczne przyjęcie i zaangażowanie w trak-

cie warsztatów.

Katarzyna Hagdej
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zieci lubią rysować, malować, 
kolorować… Po kredki sięgają co-

dziennie. Z myślą o nich powstała właśnie 
ta książeczka z kółkami do kolorowania, po-
pularnie zwanymi mandalami, albo całkiem 
niepopularnie zwanymi rozetami”. Takie oto 
słowa znajdują się we wstępie książeczki dla 
dzieci do kolorowania, wydanej w 2015 roku 
pt. „Mandale” autorstwa pani Joli Żuczek – 
nauczycielki Publicznego Przedszkola nr 2 
im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp. 

Autorkę „od zawsze” fascynowała syme-

tria. Zaczęła od „magicznego kwadratu”, aż 

doszła do tworzenia mandali. Gdy rysunków 

pojawiało się coraz więcej, a dzieci coraz chęt-

niej kolorowały, wszystko to zainspirowało ją 

do wydania pierwszej książeczki. 

„D mózg dorosłych. Kolorując mandale, dziec-

ko rozwija wyobraźnię, trenuje koncentrację, 

rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, re-

laksuje się i wycisza. Poza tym kolorowanie 

mandali pobudza i rozwija twórcze myślenie, 

wycisza dzieci nadpobudliwe psychoruchowo 

lub pobudza do aktywności dzieci nieśmiałe, 

lękliwe, bierne. 

Mandale są szeroko stosowane w eduka-

cji przedszkolnej. W naszym przedszkolu już 

od kilku lat pani Jola wykorzystuje technikę 

mandali w grupie swoich dzieci i zaraża swo-

ją pasją koleżanki z pracy. „Kolorowanie to 

nie tylko ćwiczenie sprawności manualnej, 

to przede wszystkim dobra zabawa. Dobie-

ranie kolorów, wypełnianie nimi wnętrza 

koła według własnego pomysłu nie może być 

przecież nudne… Dzieci podczas kolorowa-

nia mandali mogą wpaść na pomysł, aby coś 

jeszcze dorysować, z czasem same potrafią 

zaprojektować wnętrze koła, dzięki czemu 

doświadczają radości tworzenia” – pisze au-

torka w swej pierwszej książce. 

Pani Jola podaje kilka wskazówek, jak po-

prawnie wypełniać mandale. „Koło powinno 

być kolorowane od środka ku brzegom, albo 

od brzegów do środka; jednakowe motywy 

najlepiej wypełnić tą samą barwą. Podczas 

kolorowania nie należy się spieszyć, można 

słuchać przy tym cichej muzyki; świetnie 

nadaje się do tego muzyka klasyczna, filmo-

wa, relaksacyjna.” Pani Jola Żuczek w swych 

książeczkach zaprojektowała zestaw mandali 

z myślą o naszych Małych Twórcach i życzy 

wszystkim przedszkolakom miłej i twórczej 

zabawy.

Tego roku pani Jola postanowiła wydać 

już trzecią książkę, tym razem o nieco innej 

tematyce.  W styczniu 2017 r. powstała ksią-

żeczka dla dzieci pt. „Rymowanki”, zawie-

rająca 10 krótkich, śmiesznych rymowanek  

o Babie. To efekt wspólnej pracy pani Joli oraz 

dzieci 6 i 7 - letnich z naszego przedszkola, 

które były ilustratorami. Autorka dodaje we 

wstępie „Umowa była taka, że dzieci coś mia-

ły narysować, a pani miała coś napisać. Tak 

powstała PRAWDZIWA KSIĄŻKA… Mam 

nadzieję, że to COŚ, co powstało wspólnymi 

siłami, spodoba się dzieciom i że to COŚ tak-

że ich rozśmieszy! A może zachęci do tworze-

nia rymowanek, niekoniecznie już o Babie…”

Zadaniem nauczyciela jest dostarczanie 

inspiracji, zainteresowanie tematem, pobu-

dzanie wyobraźni i tworzenie odpowiednich 

warunków i atmosfery do działań. Jak widać 

pani Jola Żuczek to niezwykle twórcza osoba 

o różnorodnych uzdolnieniach, a najważniej-

sze jest to, że  zaraża swymi pasjami najmłod-

sze dzieci i wyzwala w nich to co najlepsze. 

Stwarza okazje do przeżywania twórczych 

przygód i radości tworzenia, pozwalając dzie-

ciom tworzyć w poczuciu wolności i na miarę 

ich aktualnych możliwości. 

Gratulujemy naszej koleżance kreatyw-

ności, zaangażowania i życzymy wielu chęci  

i mnóstwa wolnego czasu do rozwijania swych 

pasji i podejmowania kolejnych wyzwań. 

Opracowała Kornelia Przywara 

- nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2 

w Sędziszowie Młp.

Po dwóch latach twórczej pracy w 2017 r. 

pojawiła się kolejna książka z serii „Mandale”, 

zawierająca 25  nowych i niepowtarzalnych 

wzorów autorstwa pani Joli. Jak wspomina 

autorka we wstępie „Tworzenie mandali spra-

wia mi przyjemność tego samego gatunku, 

jaką czerpią dzieci z kolorowania tych projek-

tów”. Należy wspomnieć, że wszystkie wzory 

mandali zawarte w książce, tworzone były 

bez wsparcia programu komputerowego, ale 

całkowicie odręcznie. Autorka podkreśla, że 

„celem mandali nie było osiągnięcie perfekcji 

linii ani doskonałej symetrii figury, lecz czy-

sta przyjemność tworzenia – zabawa, w któ-

rą wkłada się trochę swojego serca. Podczas 

tworzenia mandali, jak również podczas ich  

kolorowania – należy być uważnym. Uważna 

ręka, uważnie, czyli nie za szybko, z pewnym 

namysłem, bardzo cierpliwie, bardzo ostroż-

nie wędruje po kartce, zostawiając po sobie 

ślad…”

Mandale to rysunki na planie koła wywo-

dzące się z kultury hinduskiej. Kolorowanki 

w takiej formie to swoista sztuka terapeu-

tyczna, która oprócz doskonałych rezultatów 

dostarcza również wiele przyjemności i satys-

fakcji z ukończonego obrazu. Metoda ta przy-

nosi ogromne korzyści dla rozwoju fizyczne-

go i intelektualnego nie tylko dzieci, ale także 

koi skołatane nerwy i utrzymuje w formie 



16 Biuletyn S nr 3 (232) marzec 2017

gień i woda. Dwa żywioły, wobec 
których człowiek odczuwa atawistycz-

ny lęk. Przez wieki nasi przodkowie żywili 
wobec nich ambiwalentne uczucia. Przera-
żeni niszczycielską siłą tych potęg, usiłowali 
je ujarzmić i w jakimś stopniu sobie podpo-
rządkować. W okresie Wielkanocy przypi-
sywali im niezwykłe właściwości. 

Ogień i woda - poświęcone pod 

koniec Wielkiego Tygodnia, służy-

ły ludziom przez kolejne miesiące  

w różnych praktykach ochronnych. W Po-

niedziałek Wielkanocny, w Zielone Świątki  

i w wigilię św. Jana mieszkańcy wsi roz-

palali ogniska. Według wierzeń ludu ich 

blask rozpędzał złe moce, które mogły 

zaszkodzić przyszłym urodzajom. Przed 

Wielkanocą dokładnie porządkowali całe 

obejścia. Suche liście oraz wszelkie po-

zostałości po zimie wynosili hen, daleko,  

a następnie podpalali. Czynności owe 

miały swoistą wymowę symboliczną. 

W taki sposób rozprawiano się ze złem 

mogącym zakłócić głębię przeżyć Zmar-

twychwstania. Nie zastąpiły one oczy-

wiście przygotowań duchowych, jednak 

przesądny lud niejednokrotnie odwo-

ływał się do sił nadprzyrodzonych. Tak 

powstawały różnorakie przesądy i zabo-

bony. Wierni porządkowali też własne 

sumienia, poddając się umartwieniom 

wielkopostnym, dużo się modlili, roz-

pamiętywali Mękę Pańską. W Wielką 

Sobotę przynosili do domów nowy, po-

święcony ogień. Od płomyków świec, 

iskier przechowywanych w hubach lub 

ogarkach rozniecali płomienie pod kuch-

niami, ugasiwszy uprzednio ogień stary. 

Trochę iskier rozrzucali w sadach, na po-

lach uprawnych, co miało zagwarantować 

dobre zbiory. W ostatnich dniach Wiel-

kiego Tygodnia w żywym ogniu płonęły 

kukły Judasza, których szczątki wrzuca-

no do pobliskich zbiorników wodnych. 

Tak niszczono zło, które mogło zakłócić 

świętowanie Wielkiej Nocy. W Niedzielę 

Wielkanocną na paleniskach ogień zale-

dwie się tlił, bowiem w wielkie święta po-

trawy można było zaledwie podgrzewać. 

W Poniedziałek Wielkanocny, w niektó-

rych regionach gospodarze spotykali się 

przy ogniskach rozpalonych wśród pól  

i łąk. Przy nowym ogniu prowadzili roz-

mowy i raczyli się świątecznymi przy-

smakami. Nieco wcześniej, w Wielki Pią-

tek gospodynie spalały poświęcone zioła, 

by dymem okadzić dobytek, zwłaszcza 

zwierzęta gospodarskie. Ten ochronny 

zabieg miał odpędzić czarownice, które 

mogły np. odebrać krowom mleko. 

Tego rodzaju działania ponawiane 

Wielkanoc 
Ogien i woda w wierzeniach ludowych

O dzieńcy wrzucali panny do koryt z wodą, 

rzek, stawów, bajor. Dla niejednej dzie-

woi taka kąpiel skończyła się przeziębie-

niem. Mimo takich zagrożeń dziewczęta 

nie broniły się zbytnio przed oblaniem, 

ponieważ uznawane było ono za oznakę 

powodzenia u chłopców. Bywało, że nie-

zbyt urodziwe panny same wylewały na 

siebie wodę. Później z krzykiem wybie-

gały na drogi i oznajmiały całemu światu, 

jakie mają wzięcie u kawalerów. Skrzęt-

ni gospodarze bacznie obserwowali stan 

pogody. Uznawali, iż mokra, deszczowa 

Wielkanoc jest zapowiedzią podobnej 

aury w najbliższych tygodniach: „Wiel-

kanoc pochmurna i deszczowa do Zie-

lonych Świątek taką pogodę zachowa”. 

Niecierpliwie oczekiwali pojawienia się 

pierwszej, wiosennej burzy, która miała 

przygotować ziemię do przyjęcia nowego 

życia – roślin. 

Na koniec warto przypomnieć jedno 

z dawnych, ludowych wierzeń: jeśli po 

raz pierwszy zagrzmiało ponad lasami, 

można się było spodziewać dobrego uro-

dzaju grzybów, jeśli nad łąkami – trawy, 

jeśli nad polami – zbóż oraz innych ro-

ślin uprawnych.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok

były jeszcze wielokrotnie w ciągu roku. 

W przekonaniu ludu skutecznie zabez-

pieczały przed urokami i złymi oczami. 

Nie wolno było zapominać o pokropie-

niu chudoby wodą święconą, wówczas 

wszelkie nieszczęścia nie miały do niej 

dostępu. W ogólnym mniemaniu również 

zwykła woda rzek i stawów mogła nabrać 

cudownych właściwości. Tak działo się 

o świcie w Wielki Piątek. Wtedy warto 

było w niej się zanurzyć, by zyskać do-

bre zdrowie i urodę. Jedyny wymóg – to 

zachowanie milczenia. Zalecenia te re-

spektowały zwłaszcza dziewczęta, któ-

rym szczególnie zależało na powabnym 

wyglądzie. Małe dzieci taką wodą prze-

płukiwały usta, a następnie przytulały 

twarze do pni dębów. Gdy jeszcze wypo-

wiedziały formułę: „Wodo i dębie, dajcie 

mi zdrowe zęby w gębie”, wówczas mogły 

się spodziewać, że ich oczekiwania się 

ziszczą. Młodzież niecierpliwie czekała 

na Poniedziałek Wielkanocny, nazywa-

ny w naszych stronach „lejem”. Od rana 

kawalerowie zaczajali się w zaroślach 

lub za budynkami, uzbrojeni w wiadra 

i konewki napełnione wodą. Jeśli któraś 

dziewczyna, zwłaszcza urodziwa, znala-

zła się w pobliżu, nie pozostawiali na niej 

suchej nitki. Bardziej zapalczywi mło-
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D rużyna „Bez Nazwy” wygrała II

Amatorski Turniej Siatkówki roze-

grany 25 lutego br. w hali przy Gimnazjum 

w Sędziszowie Młp. Najlepszą zawodniczką 

została Magdalena Łagowska, a zawodni-

kiem Filip Darłak. Nagrody zwycięzcom 

wręczał burmistrz Bogusław Kmieć. 

Grupa A
1. Błysk

2. Ósemka

3. Szalone Promile

Ósemka – Szalone Promile 2:0

Błysk – Ósemka 0:2

Szalone Promile – Błysk 2:0

Grupa B
4. Wczorajsi

5. Biało-Czerwoni

6. Bez Nazwy

Biało-Czerwony – Bez Nazwy 2:1

Wczorajsi – Biało-Czerwoni 2:1

Bez Nazwy – Wczorajsi 2:0

Grupa C
7. Ziomki

8. Buczyna

9. ONIR

10. Bingo

Ziomki – Bingo 0:2

Buczyna – ONIR 2:0

Bingo – ONIR 0:2

Ziomki – Buczyna 0:2

Buczyna – Bingo 2:1

ONIR – Ziomki 2:0

Półfinały
Ósemka – Biało-Czerwoni 2:0

Bez Nazwy – ONIR 2:1

Buczyna – Szalone Promile 1:2

Finały
Bez Nazwy – Szalone Promile 2:0

Ósemka – Bez Nazwy 1:2

Szalone Promile Ósemka 2:1

Kolejność:
1. Bez Nazwy

2. Szalone Promile

3. Ósemka

Najlepsza zawodniczka turnieju –  

Magdalena Łagowska

Najlepszy zawodnik turnieju –  

Filip Darłak
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Ogólnopolski Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego był w tym roku rekordowy 
pod względem uczestników. 18 marca br. 
w hali sportowej przy sędziszowskim gim-
nazjum przy szachownicach zasiadło 355 
zawodników. 

Grupa B
1. Kacper Kłok, UKS SP1 Leżajsk

2. Dominik Gazda, KKSz Urania Krosno

3. Konrad Mucha, UKS SP1 Leżajsk

4. Patrycja Starzec, TSz Skoczek Sędziszów 

Małopolski

5. Hubert Mucha, UKS SP1 Leżajsk

Grupa C
1. Izabela Tokarz, KSz Gambit Przeworsk

2. Adam Biesiadecki, TKSzach Tarnobrzeg

3. Szymon Szpila, UKS SP1 Leżajsk

4. Piotr Szpila, UKS SP1 Leżajsk

5. Przemysław Różański, TSz Skoczek Sędzi-

szów Małopolski

VII

Grupa D
1. Dawid Futyma, UKS SP 1 Brzozów

2. Dawid Wolak, Wiśniowa

3. Paweł Sowiński, UKS SP 1 Brzozów

4. Emilia Karnasiewicz, KSz SDK-Lotnik 

Mielec

5. Miłosz Mazurkiewicz, UKS SP1 Leżajsk

Grupa OPEN
1. Mateusz Sypień, Rzeszów

2. Mateusz Bobula, TSz Skoczek Sędziszów 

Małopolski

3. Maciej Marszałek, MKS Sandecja Nowy Sącz

4. Mieszko Miś, LKSz GCKiP Czarna

5. Tomasz Mika, LKSz GCKiP Czarna
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marca br. w uroczystej premierze
najnowszego musicalu, w  którym 

graja uczniowie sędziszowskiego LO, wzięli 
udział zaproszeni goście, a  także absolwenci, 
którzy w trakcie nauki należeli do LTM. „Czar-
noksięznika z krainy Oz” oglądał m.in. poseł 
na sejm Karzimierz Moskal, podkarpacka 
kurator oświaty Małgorzata Rauch, burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć 
oraz zastępca Wiesław Wojdon, wójt Gminy 
Iwierzyce Bogusław Mucha, przewodniczący 
sędziszowskiej Rady Miejskiej Jerzy Kiebała 
i  przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-
-Sędziszowskiego Józef Rojek. Ponad dwugo-
dzinny spektakl wypełniony śpiewem, tańcem 
i  grą młodych aktorów przeniósł widzów do 
świata Oz. Na zakończenie burmistrz Bogu-
sław Kmieć podziękował artystom i ich opie-
kunom za wspaniałe widowisko, a  jako pre-
zent wręczył „Szmaragdowy Pałac” zatopiony 
w wodzie, symbolizujący dwa światy. 
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