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Wraz z Par¹ Prezydenck¹ zginêli m.in.
ostatni Prezydent RP na uchodŸctwie Ry-
szard Kaczorowski, najwy¿si dowódcy Woj-
ska Polskiego, przedstawiciele rz¹du, parla-
mentu, duchowni ró¿nych wyznañ, cz³on-
kowie rodzin oficerów zamordowanych w
Katyniu w 1940 roku.

Wœród ofiar znaleŸli siê m.in. szef Kan-
celarii Prezydenta W³adys³aw Stasiak oraz
pose³ Przemys³aw Gosiewski, którzy niedaw-
no odwiedzili Sêdziszów M³p. i spotkali siê z
mieszkañcami naszego miasta. Na pok³adzie
byli tak¿e: pose³ Leszek Deptu³a z Mielca,
niegdyœ Marsza³ek Sejmiku Województwa
podkarpackiego, tak¿e kilkakrotnie goszcz¹-
cy w Sêdziszowie oraz senator Stanis³aw Za-
j¹c, bliski przyjaciel senatora Zdzis³awa Pupy.

Ju¿ w sobotê na Krakowskim Przedmie-
œciu w Warszawie, przed Pa³acem Prezydenc-
kim zaczêli gromadziæ siê ludzie, przynosili
znicze i kwiaty, modlili siê.

Gdy trumny z cia³ami Prezydenta i Pierw-
szej Damy wróci³y do kraju, ustawi³a siê d³u-

ga kolejka chc¹cych po raz ostatni pok³o-
niæ siê przed nimi by oddaæ im ho³d.

Zgodnie z Konstytucj¹ RP, po œmierci
prezydenta obowi¹zki g³owy pañstwa przej¹³
Marsza³ek Sejmu. Bronis³aw Komorowski
jeszcze 10 kwietnia og³osi³ tygodniow¹ ¿a³o-
bê narodow¹, która zosta³a póŸniej przed³u-
¿ona do dnia pogrzebu Prezydenckiej Pary.

W ¿a³obie zjednoczy³ siê ca³y naród. Na
budynkach urzêdów i instytucji, a tak¿e wie-
lu domach pojawi³y siê flagi narodowe prze-
pasane kirem. Odbywa³y siê Msze œw. w in-
tencji Ojczyzny i ofiar tragicznego lotu. W
szko³ach zajêcia poprzedzi³a minuta ciszy,
zorganizowano tak¿e specjalne lekcje, po-
œwiêcone tragedii.

W kolejnych dniach wraca³y do kraju trum-
ny z cia³ami pozosta³ych ofiar katastrofy, wita-
ne na Okêciu z najwy¿szymi honorami przez
w³adze pañstwowe. Za ka¿dym razem konduk-
ty, wioz¹ce cia³a tragicznie zmar³ych ulicami
Warszawy, porusza³y siê w szpalerze mieszkañ-
ców stolicy, rzucaj¹cych kwiaty na samochody.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

nie ¿yje
10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystoœci 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej zgin¹³ Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski, Ma³¿onka Prezydenta Maria Kaczyñska oraz cz³onkowie
polskiej delegacji i za³oga samolotu. Rz¹dowy Tupolew rozbi³ siê podczas podchodzenia do l¹dowa-
nia na lotnisku w Smoleñsku.

W sobotê, 17. kwietnia trumny z cia³ami
Prezydenta i jego ma³¿onki przewieziono do
Archikatedry Warszawskiej, a nazajutrz prze-
transportowano do Krakowa, gdzie odby³y
siê g³ówne uroczystoœci pogrzebowe.

18. kwietnia, w niedzielê, na Rynku w
Krakowie, B³oniach i w £agiewnikach ze-
bra³o siê oko³o 150 tysiêcy ludzi, którzy po-
stanowili wzi¹æ udzia³ w ostatnim po¿egna-
niu Lecha i Marii Kaczyñskich. Mszê œw. w
Bazylice Mariackiej odprawi³ kard. Stanis³aw
Dziwisz, sk¹d trumny przewieziono na Wa-
wel, gdzie z³o¿ono je w Krypcie Srebrnych
Dzwonów. W pogrzebie uczestniczyli tak¿e
mieszkañcy Sêdziszowa M³p. i okolicy, któ-
rzy udali siê do Krakowa specjalnymi poci¹-
gami lub prywatnymi samochodami.

W Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.
a tak¿e w koœcio³ach wy³o¿ono ksiêgi kon-
dolencyjne, do których wpisywano s³owa
¿alu i wspó³czucia dla bliskich ofiar. Podzie-
liæ siê swoim bólem przychodzili starsi i m³od-
si, nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele
stowarzyszeñ, organizacji i osoby prywatne.
Przyszed³ te¿ ma³y ch³opiec, uczeñ pierw-
szej, mo¿e drugiej klasy szko³y podstawowej,
który swoim niezgrabnym jeszcze pismem
skreœli³ po prostu: Szkoda mi prezydenta...

(b)

1. Kaczyñski Lech ---------------------------------------- Prezydent RP
2. Kaczyñska Maria ----------------------- Ma³¿onka Prezydenta RP
3. Kaczorowski Ryszard --------- b. Prezydent RP na uchodŸstwie
4. Agacka-Indecka Joanna ------ Przewodnicz¹cy Naczelnej Rady

Adwokackiej
5. B¹kowska Ewa ------- wnuczka gen. bryg. Mieczys³awa Smora-

wiñskiego
6. B³asik Andrzej --------------------- Dowódca Si³ Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna -------------------- wicemarsza³ek Senatu RP
8. Borowska Anna Maria ------ przedstawiciel Rodzin Katyñskich

i innych organizacji
9. Borowski Bartosz -- przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych

organizacji
10. Buk Tadeusz ----------------------- Dowódca Wojsk L¹dowych RP
11. Chodakowski Miron --------- Prawos³awny Ordynariusz Wojska

Polskiego
12. Cywiñski Czes³aw -------- Przewodnicz¹cy Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy AK
13. Deptu³a Leszek -------------------- przedstawiciel Parlamentu RP
14. Dêbski Zbigniew ------------------------------ osoba towarzysz¹ca
15. Dolniak Grzegorz ----------------- przedstawiciel Parlamentu RP
16. Doraczyñska Katarzyna -------------- przedstawiciel Kancelarii

Prezydenta RP
17. Duchnowski Edward Sekretarz Generalny Zwi¹zku Sybiraków
18. Fedorowicz Aleksander ------------- t³umacz jêzyka rosyjskiego
19. Fetliñska Janina ------------------------------------------ senator RP
20. Florczak Jaros³aw ---------------------------- funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur --------------------------------- funkcjonariusz BOR
22. G¹gor Franciszek --- Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Lista ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego
23. Gêsicka Gra¿yna ------------------ przedstawiciel Parlamentu RP
24. Gilarski Kazimierz -------------- Dowódca Garnizonu Warszawa
25. Gosiewski Przemys³aw ----------- przedstawiciel Parlamentu RP
26. Gostomski Bronis³aw -------------------------------------- ks. pra³at
27. Handzlik Mariusz ------------- Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman ---------------------- Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Pawe³ ------------------------------- funkcjonariusz BOR
30. Jankowski Dariusz --- Biuro Obs³ugi Kancelarii Prezydenta RP
31. Jaruga-Nowacka Izabela -------- przedstawiciel Parlamentu RP
32. Joniec Józef ------------------- Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33. Karpiniuk Sebastian -------------- przedstawiciel Parlamentu RP
34. Karweta Andrzej -------------Dowódca Marynarki Wojennej RP
35. Kazana Mariusz -- Dyrektor Protoko³u Dyplomatycznego MSZ
36. Kochanowski Janusz -------------- Rzecznik Praw Obywatelskich
37. Komornicki Stanis³aw -- przedstawiciel Kapitu³y Orderu Virtutti

Militari
38. Komorowski Stanis³aw Jerzy ------- Podsekretarz Stanu w MON
39. Krajewski Pawe³ ------------------------------ funkcjonariusz BOR
40. Kremer Andrzej --- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Zagranicznych
41. Król Zdzis³aw ----- Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyñskiej

1987-2007
42. Krupski Janusz --- Kierownik Urzêdu d/s Kombatantów i Osób

Represjonowanych
43. Kurtyka Janusz ------------ Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
44. Kwaœnik Andrzej -------- Kapelan Federacji Rodzin Katyñskich
45. Kwiatkowski Bronis³aw -- Dowódca Operacyjny Si³ Zbrojnych RP
46. Lubiñski Wojciech -------------------------- lekarz prezydenta RP

47. Lutoborski Tadeusz ---------- przedstawiciel Rodzin Katyñskich
i innych organizacji

48. Mamiñska Barbara ----- Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
49. Mamontowicz-£ojek Zenona ------------- przedstawiciel Rodzin

Katyñskich i innych organizacji
50. Melak Stefan ----------------------- Prezes Komitetu Katyñskiego
51. Merta Tomasz ---------------------- Podsekretarz Stanu w MKiDN
52. Mikke Stanis³aw ----------------- Wiceprzewodnicz¹cy ROPWiM
53. Natalli-Œwiat Aleksandra -------- przedstawiciel Parlamentu RP
54. Natusiewicz-Mirer Janina ------------------- osoba towarzysz¹ca
55. Nosek Piotr ------------------------------------ funkcjonariusz BOR
56. Nurowski Piotr -------------------------------------------- szef PKOL
57. Orawiec-Löffler Bronis³awa -------------- przedstawiciel Rodzin

Katyñskich i innych organizacji
58. Osiñski Jan ---------------- Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
59. Pilch Adam ---------------- Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
60. Piskorska Katarzyna -------- przedstawiciel Rodzin Katyñskich

i innych organizacji
61. P³a¿yñski Maciej -- Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
62. P³oski Tadeusz ---------- Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
63. Potasiñski W³odzimierz ------- Dowódca Wojsk Specjalnych RP
64. PrzewoŸnik Andrzej -------------------------- Sekretarz ROPWiM
65. Putra Krzysztof ------------------------- wicemarsza³ek Sejmu RP
66. Rumianek Ryszard ---------------------------------- Rektor UKSW
67. Rybicki Arkadiusz ---------------- przedstawiciel Parlamentu RP
68. Sariusz-Sk¹pski Andrzej -- Prezes Federacji Rodzin Katyñskich
69. Seweryn Wojciech - przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych

organizacji
70. Skrzypek S³awomir ----- Prezes Narodowego Banku Polskiego
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W czasie trwania ¿a³oby narodowej, Po-
lacy oddawali ho³d wszystkim osobom, któ-
re zginê³y 10 kwietnia br. w katastrofie pre-
zydenckiego samolotu pod Smoleñskiem.
Czynili to poprzez wywieszenie flag przepa-
sanych kirami, sk³adanie kwiatów i zapala-
nie zniczy w symbolicznych miejscach, a tak-
¿e poprzez modlitwê. W œwi¹tyniach odpra-
wiane by³y msze ¿a³obne w intencji ofiar tra-
gicznego lotu, modlono siê równie¿ za ich
pogr¹¿one w bólu rodziny.

We wtorek, 13 kwietnia zosta³a odpra-
wiona msza œw. ¿a³obna w koœciele p.w. œw.
Piotra i Paw³a w Zagorzycach Górnych z
intencji miejscowej jednostki OSP. Zgroma-
dzi³a ona wielu parafian. Obecne by³y tak¿e
poczty sztandarowe Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych ze Szkodnej i Gnojnicy Woli.
Równie¿ szko³y z tych miejscowoœci repre-
zentowane by³y przez poczty sztandarowe i
delegacje.

Tekst i fot. Barbara Traciak

Msza
¿a³obna

„Nie wszystek umrê, to co we mnie niezniszczal-

ne trwa!” Jan Pawe³ II

Wierzê, ¿e œmieræ Pana Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej Lecha Kaczyñskiego, jego zony

Marii i najwybitniejszych postaci polskiego ¿ycia

politycznego spowoduje przemianê naszego

spo³eczeñstwa.

Najszczersze wyrazy wspó³czucia rodzinom

zmar³ych w katastrofie w Smoleñsku.

Czeœæ Ich pamiêci.

***

Pochylamy g³owê nad tragedi¹, która poch³onê-

³a wybitne osobistoœci ¿ycia publicznego. Zginêli

ludzie nadzwyczajnego poœwiêcenia i pracowito-

œci. £¹cz¹c siê w ¿alu i modlitwie z rodzinami i

bliskimi, a tak¿e ca³ym Narodem Polskim sk³a-

damy najszczersze kondolencje.

***

Oby ta œmieræ wp³ynê³a na opamiêtanie siê

Polaków i ich ³¹cz¹c umocni³a.

***

To ogromna strata dla ca³ego kraju, wielki ¿al,

¿a³oba i smutek dla ka¿dego Polaka. Kondolen-

cje i wyrazy wspó³czucia wszystkim rodzinom,

przyjacio³om i znajomym ofiar katastrofy lotni-

czej pod Smoleñskiem.

***

To ogromna starta dla Narodu Polskiego. Pol-

ska straci³a wielu wybitnych polityków. Katyñ

znów zebra³ krwawe ¿niwo. Nigdy nie zapomni-

my tej ogromnej tragedii.

***

„OszczêdŸmy s³ów, niech pozostanie wielkie

milczenie” Jan Pawe³ II

Katyñ ponownie zrani³ nas Polaków. Przeklêty

Katyñ.

***

Pozostajê w g³êbokim ¿alu po œmierci Prezydenta

RP Lecha Kaczyñskiego i jego Ma³¿onki Marii

oraz wszystkich ofiar katastrofy, sk³adam naj-

bli¿szym szczere wyrazy wspó³czucia.

***

Szanowny Panie Prezydencie! Ty, który uko-

cha³eœ ojczyst¹ ziemiê jak Matkê. Z³o¿y³eœ kocha-

ny Prezydencie poca³unek z w³asnej krwi na

grobach pomordowanych oficerów – najwspa-

nialszych synów II Rzeczypospolitej. Z³o¿y³eœ

poca³unek na obcej ziemi, ale na polskich gro-

bach...

***

S³owa nasze, nastolatków, nie s¹ w stanie

wyraziæ tragedii, która dotknê³a nasz¹ g³owê

pañstwa wraz z ma³¿onk¹ oraz osoby znajduj¹-

ce siê na pok³adzie samolotu Tupolew. £¹czymy

siê w bólu, smutku, ¿alu...

***

Ogarn¹³ mnie smutek Panie Prezydencie Rze-

czypospolitej Polskiej. Myœlê, ¿e nied³ugo siê

spotkamy, staniemy do Apelu. Niech Bóg ma

Ciê w swojej opiece...

***

Dziêkujê za przyk³ad wiary i patriotyzmu...

***

Po 70 latach Katyñ znów upomnia³ siê o

polsk¹ krew. Ta najdro¿sza lekcja historii po-

ch³onê³a 96 ofiar. Czy musia³o dojœæ do tak

niewyobra¿alnej tragedii, aby œwiat dowiedzia³

siê o zbrodni katyñskiej?

Wpisy do „Ksiêgi kondolencyjnej”,
wy³o¿onej w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.

„Katyñski las”

ból przenika serce

historia zatacza kr¹g

w katyñskim lesie po raz drugi

rozbrzmiewa œmierci dzwon

wiatr straszn¹ nowinê niesie

w szumie liœci

dr¿eniu ludzkich r¹k

próbuje ból pokonaæ gorzkimi ³zami

miód zamienia w sól

teraz w jednoœci si³a

w jednoœci polskich serc

taka godzina wybi³a

¿e wrogowie musz¹ godziæ siê

wokó³ niedowierzanie i ³zy

próbujesz cofn¹æ czas

straszliw¹ cisz¹ przenikniêty

polsk¹ krwi¹ przesi¹kniêty

katyñski las

Ewelina Traciak

Kl. VI SP w Zagorzycach Górnych

71. Solski Leszek ------- przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych
organizacji

72. Stasiak W³adys³aw -------------- szef Kancelarii Prezydenta RP
73. Surówka Jacek -------------------------------- funkcjonariusz BOR
74. Szczyg³o Aleksander -- szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego
75. Szmajdziñski Jerzy -------------------- wicemarsza³ek Sejmu RP
76. Szymanek-Deresz Jolanta ------ przedstawiciel Parlamentu RP
77. Tomaszewska Izabela ----------------------- osoba towarzysz¹ca
78. Uleryk Marek --------------------------------- funkcjonariusz BOR
79. Walentynowicz Anna --------- za³o¿ycielka Wolnych Zwiazków

Zawodowych
80. Walewska-Przyja³kowska Teresa --- Fundacja „Golgota Wschodu”
81. Wassermann Zbigniew ----------- przedstawiciel Parlamentu RP
82. Woda Wies³aw --------------------- przedstawiciel Parlamentu RP
83. Wojtas Edward --------------------- przedstawiciel Parlamentu RP
84. Wypych Pawe³ -- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
85. Zaj¹c Stanis³aw ------------------------------------------- senator RP
86. Zakrzeñski Janusz --------------------------- wybitny polski aktor
87. Zych Gabriela ------- przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych

organizacji
88. Micha³owski Dariusz ------------------------- funkcjonariusz BOR
89. Pogródka-Wêc³awek Agnieszka ----------- funkcjonariusz BOR
Lista cz³onków za³ogi
90. Protasiuk Arkadiusz ----------------------------------------- Kapitan
91. Grzywna Robert ------------------------------------- cz³onek za³ogi
92. Michalak Andrzej ----------------------------------- cz³onek za³ogi
93. Ziêtek Artur ------------------------------------------ cz³onek za³ogi
94. Maciejczyk Barbara ----------------------------------- stewardessa
95. Januszko Natalia --------------------------------------- stewardessa
96. Moniuszko Justyna ------------------------------------- stewardessa Na zdjêciach poczty sztandarowe szkó³ i jednostek OSP.
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Przygotowania do tegorocznego przed-
stawienia rozpoczêto ju¿ w pierwszych tygo-
dniach Wielkiego Postu. Najpierw opraco-
wano scenariusz i wybrano obsadê. Wœród
wielu ról mêskich znalaz³o siê równie¿ kilka
ról dla dziewcz¹t, zw³aszcza w obsadzie t³u-
mu prowadz¹cego Jezusa na mêkê. Z dobo-
rem odpowiednich aktorów i aktorek nie
by³o wiêkszych k³opotów. Udzia³ w Pasji
uczniowie gimnazjum traktuj¹ jako swojego

Misterium Mêki Pañskiej w Parafii
w Czarnej Sêdziszowskiej

Obchody Wielkiego Czwartku w parafii Czarna
Sêdziszowska nie koñcz¹ siê na uczestnictwie w
wielkoczwartkowej liturgii. Wielu mieszkañców
powraca do parafialnego koœcio³a wieczorem,
aby przez prawie pó³torej godziny prze¿ywaæ
raz jeszcze wydarzenia Wielkiego Tygodnia, dziê-
ki inscenizacji przygotowanej na tê okazjê przez
uczniów Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej
Sêdziszowskiej. Wielkoczwartkowa Pasja jest ju¿
tutaj tradycj¹. Zapocz¹tkowana zosta³a przez
proboszcza tej parafii ksiêdza Edwarda Brzanê
siedem lat temu, tak wiêc by³o to ju¿ siódme
spotkanie pasyjne. Ka¿de by³o nieco inne od
poprzedniego. Nie tylko zmieniaj¹ siê m³odzi
aktorzy, ale równie¿ scenariusz, scenografia i
oprawa dŸwiêkowa.

rodzaju wyró¿nienie, a talentów aktorskich
wœród nich nie brakuje. Szybko wiêc rozpo-
czêto próby, najpierw w szkole, a póŸniej w
koœciele. Ksi¹dz-re¿yser by³ we wszystkich dzia-
³aniach dzielnie wspierany przez nauczycieli
tutejszego gimnazjum; Albinê Œwierad, Bo-
gus³awê Skibê, Ma³gorzatê Mytych, Paulinê
Wiktor, a tak¿e ksiêdza wikarego Paw³a Prat-
ko. Oddzielne próby prowadzi³ nauczyciel
muzyki Aleksander Czy¿, przygotowuj¹c szkol-

ne „talenty wokalne” do œpiewu w czasie
przerw miêdzy poszczególnymi aktami. O
stronê techniczn¹ i dŸwiêkow¹ przedstawie-
nia zadba³, oprócz ksiêdza Brzany, dyrektor
szko³y Andrzej Œwierad.

Wielkoczwartkowa „Pasja” w Czarnej jest
wydarzeniem znanym nie tylko mieszkañ-
com parafii. Trzon widowni stanowi¹ oczy-
wiœcie rodziny i przyjaciele m³odych akto-
rów, a tak¿e absolwenci gimnazjum, którzy

OBSADA: Jezus – Przydzia³ Wojciech III b; Judasz – Ba-
lasa Micha³ III b; Pi³at – Basara Adam II a; Piotr – Przy-
dzia³ Sebastian I a; Jakub – Siwiec Kamil II a; Jan – Rokosz
Adrian I b; Kap³an – Lis Patryk II a; Barabasz – Ziobro-
Feret Daniel II a; Setnik – Pazdan Mateusz I a; ¯o³nierz
1 – Chmiel Adrian I a; ¯o³nierz 2 – Rokosz Dariusz II a;
¯o³nierz 3 – B¹k Dominik II b; Anio³ – Rak Joanna II a;
Diabe³ – Bezara Justyna III b; Tomasz – Majka Tomasz II
b; Maria Magdalena – Czapka Gabriela I a; Salome –
Ró¿añska Faustyna I a; Arcykap³an Kajfasz – Kwarta
Arkadiusz I a; OdŸwierna – Bednarz ¯aneta II a; Szy-

mon z Cyreny – Majka Tomasz II b; Maria Jakubowa –
Brandys Gabriela I b; Weronika – Brandys Kamila II a;
T³um – Szopa Natalia II b, Skiba Urszula II b, Przywara
Ewelina II b, Mytych Dominika III b, Siewierska Katarzyna
III b, Feret Karolina II b, Kwarta Aleksandra III b, Œwierad
Monika I a, Zaj¹c Sebastian I a, Strzêpek Marta II a, Bed-
narz ¯aneta II a, £agowski Damian III b, Mytych Barbara
I a, Wiktor-Zaj¹c Ewelina I b, Przydzia³ Marcin I a

ŒPIEW CHÓREK: Ewelina Wiktor-Zaj¹c I a, Dominika
Mytych III b, Katarzyna Siewierska III b, Kamila Wójcik I b,

Gabriela Kamiñska I b, Natalia Ocha³ III b, Joanna Majka
I b, Magdalena Pipa³a III b

ŒPIEW SOLO: Ciê¿kowska Joanna; Dudek Klaudia II a;
Przydzia³ Konrad

INSTRUMENTY: Patrycja Zaj¹c – gitara; Kamila Majka
– gitara; Karolina £agowska – gitara; Adrian Dzik – gita-
ra; Gra¿yna Ocha³ – gitara; Konrad Przydzia³ – gitara;
Charchut Ewa – flet; Wioletta Basara – skrzypce; Dawid
Przydzia³ – bongosy.

Droga Krzy¿owa przez koœció³ parafialny w Czarnej Sêdz. Fot. (3) T. ¯¹d³o
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Wydarzenie to zosta³o poprzedzone
Msz¹ Œw. w œrodê 14.04.2010 r., któr¹ od-
prawili ksiê¿a naszej parafii w koœciele w
Czarnej.

Pragnêliœmy z szacunkiem pochyliæ siê
nad ofiarami Zbrodni Katyñskiej w zapla-
nowanej akademii na dzieñ 30 kwietnia.
Historia wyznaczy³a nam inn¹ datê. Kiedy
dowiedzieliœmy siê o tragedii, jaka mia³a
miejsce 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleñskiem,
ból i ogromna rozpacz dotknê³y nas ponow-
nie. Znów Katyñ, poch³on¹³ wartoœciowych
ludzi. Nie sposób oddzieliæ tych dwóch tra-
gedii narodowych. Brakowa³o s³ów, aby
oddaæ ogrom tych tragedii. Uczniowie, na-
uczyciele oraz wszyscy pracownicy gimna-
zjum mogli wyra¿aæ swoje uczucia pisz¹c
kondolencje, które póŸniej zosta³y odczyta-
ne na akademii w dniu 16 kwietnia.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nasze gimna-
zjum przyst¹pi³o do programu: „Katyñ – oca-
liæ od zapomnienia”, który to program obj¹³
honorowym patronatem Prezydent RP Lech
Kaczyñski. Otrzymaliœmy certyfikat poœwiad-
czaj¹cy, ¿e d¹b zosta³ zasadzony dla uczcze-
nia konkretnego bohatera. Odszukano œlady
¿ycia aspiranta Policji Pañstwowej Jana Sro-
ki, który urodzi³ siê w Wolicy £ugowej, a zgin¹³
w 1940r. w Twerze. Odnaleziono siostrzeni-
cê – Pani¹ Helenê Cyzio, która przyby³a na
uroczystoœæ i dokona³a symbolicznego posa-

Katyñ
– ocaliæ od

zapomnienia
Dnia 16.04.2010 r. z okazji 70-rocznicy Zbrodni
Katyñskiej w Gimnazjum w Czarnej Sêdziszow-
skiej odby³a siê uroczystoœæ zasadzenia Dêbu
Pamiêci dla uhonorowania aspiranta policji pañ-
stwowej Jana Sroki oraz wszystkich bezimien-
nych ofiar Zbrodni Katyñskiej.

dzenia dêbu. Wœród zaproszonych goœci byli
równie¿: Pan Burmistrz Sêdziszowa, który
ods³oni³ tablicê zamontowan¹ na s³upie bia-
³o-czerwonym symbolizuj¹cym s³up granicz-
ny. Ksi¹dz dziekan Edward Brzana, który
odmówi³ modlitwê za pomordowanych oraz
za ofiary katastrofy pod Smoleñskiem.

Uczniowie, podczas akademii, w piêknym
wzruszaj¹cym programie s³owno-muzycznym

przedstawili dramat wiosny 1940 r. oraz tra-
gediê narodow¹ z 10 kwietnia 2010 r.

Uroczystoœæ przebiega³a w powa¿nym,
podnios³ym i patriotycznym nastroju.

Dyrektor Gimnazjum sk³ada podziêko-
wania wszystkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania akademii oraz odpowied-
niego urz¹dzenia terenu gdzie zosta³ posa-
dzony „D¹b Pamiêci”.

przychodz¹, aby powspominaæ i porównaæ
nowe przedstawienie z tymi, które sami kie-
dyœ przygotowywali. Aby prze¿yæ wydarze-
nie Mêki Pañskiej sprzed ponad 2000 lat,
gromadzi siê tu wielu  parafian, a tak¿e go-
œci spoza parafii. Równie¿ tegoroczna „Pa-
sja” grana by³a przy „pe³nej widowni”.

Przygotowuj¹cy inscenizacjê zadbali o
ka¿dy jej szczegó³. Nowoczesne rozwi¹zania
techniczne pozwoli³y stworzyæ przejmuj¹ce
t³o wydarzeñ, bogate w barwn¹ scenogra-
fiê, dŸwiêki i œwiat³o. Starannie przygotowa-
ne stroje i rekwizyty odda³y realistycznoœæ
wydarzeñ. Najbardziej jednak porusza³a
sama gra m³odych aktorów, którzy z wiel-
kim zaanga¿owaniem starali siê oddaæ na-
strój i emocje towarzysz¹ce mêce Pañskiej.
Niejednemu widzowi zakrêci³a siê ³za w oku
gdy s³ucha³ spokojnych i stanowczych, ale
pe³nych bólu s³ów Jezusa, prowadzonego

na mêkê. Niejednemu widzowi przesz³y ciar-
ki po plecach gdy s³ucha³ podszeptów sza-
tana nak³aniaj¹cego Judasza do zdrady, wy-
znañ Judasza po aresztowaniu Jezusa, w³ad-
czych s³ów Pi³ata skazuj¹cego Jezusa na
œmieræ, czy te¿ okrzyków kap³anów i roz-
wœcieczonego t³umu towarzysz¹cego s¹do-
wi. Najwiêcej wzruszeñ dostarczy³ jednak
moment drogi krzy¿owej, gdy akcja „Pasji”
przenios³a siê na œrodek koœcio³a. Wtedy to
¿o³nierze wraz z t³umem przeprowadzili Je-
zusa od wejœcia koœcio³a do o³tarza tylko przy
blasku zapalonych pochodni, skanduj¹c
wrogie okrzyki i imituj¹c kolejne stacje dro-
gi krzy¿owej, wœród których nie mog³o za-
brakn¹æ upadków Jezusa, jego spotkania z
Matk¹, z Szymonem z Cyreny czy te¿ Œwiêt¹
Weronik¹. Wzruszenie towarzyszy³o równie¿
pieœniom przejmuj¹co wykonywanym przez
stoj¹cych nieopodal cz³onków chórku,

wspieranym przez dŸwiêki gitar i bêbnów.
Mieszkañcy parafii zgodnie przyznaj¹,

¿e przedstawienie pasyjne stanowi dla nich
wielkie prze¿ycie, które jest uzupe³nieniem
wydarzeñ Wielkiego Tygodnia, a uczniowie
gimnazjum nie wyobra¿aj¹ sobie kolejnych
œwi¹t Wielkiej Nocy bez „Pasji”.

Na zakoñczenie przedstawiciele gimna-
zjum z³o¿yli ¿yczenia i kwiaty dla ksiê¿y z
okazji ustanowienia sakramentu kap³añstwa.

M. Mytych

Podziêkowanie dla ks. proboszcza E. Brzany.

Uczestnicy akademii z opiekunkami: Albin¹ Œwierad i Lidi¹ Srok¹.

Siostrzenica Jana Sroki zasadzi³a „D¹b Pamiêci”.

Chwila skupienia. Tablica informuj¹ca o zasadzeniu „Dêbu Pamiêci”.
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Uczniowie klasy z rozszerzonym progra-
mem nauczania z biologii i chemii oraz
strzelcy z plutonu ratowniczego od 30 stycz-
nia br. Uczêszczali na kurs na ratowników
drogowych. Prowadz¹cymi kurs byli instruk-
torzy Polskiego Zwi¹zku Motorowego z Rze-
szowa pod przewodnictwem Mariusza Przy-
wary. Tematyka kilkudziesiêciogodzinnych
zajêæ, przeprowadzonych ju¿ po lekcjach,
obejmowa³a zagadnienia z ratownictwa i
pierwszej pomocy przedmedycznej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wypadków
drogowych. Pocz¹tkowe zajêcia dotyczy³y
zasad i poszczególnych etapów czynnoœci
jakie ratownik drogowy powinien wykonaæ
na miejscu zdarzenia. Kolejne zajêcia to ju¿
wnikliwe analizowanie etapów ratowania
poszkodowanego tj. zabezpieczenia miejsca
wypadku, wstêpne rozpoznanie stanu po-
szkodowanego, podjêcie dzia³añ ratuj¹cych
¿ycie, takich jak resuscytacja kr¹¿eniowo-

RATOWNICY Z SÊDZISZOWSKIEGO LICEUM
25 uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie ukoñczy³o kurs ratowników drogowych, zorgani-
zowany przez sêdziszowski Zwi¹zek Strzelecki „Strzelec” OSW i rzeszowski Polski Zwi¹zek Motorowy.

oddechowa, u³o¿enie poszkodowanego w
pozycji bocznej ustalonej i szereg innych
czynnoœci. Oprócz tego w trakcie ka¿dych
zajêæ uczestnicy mieli mo¿liwoœæ æwiczenia
masa¿u serca i sztucznego oddychania na
specjalnych fantomach. W trakcie kursu
m³odzie¿ mia³a równie¿ mo¿liwoœæ spotka-
nia z psychologiem policyjnym i policjan-
tem z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji z Rzeszowa, jak rów-
nie¿ z stra¿akami z Powiatowej Komendy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Ropczyc, któ-
rzy na zajêcia do liceum przyjechali wozem
bojowym. Podczas spotkania z stra¿akami
m³odzie¿ zosta³a zapoznana z sprzêtem ra-
towniczym jakim dysponuje jednostka stra-
¿acka przyje¿d¿aj¹ca na miejsce wypadku.
Nowoœci¹ by³o zapoznanie m³odzie¿y z AED
czyli automatycznym defibrylatorem ze-
wnêtrznym. Kurs zakoñczy³ sie 31 marca
egzaminem teoretycznym i praktycznym, z

którego wszyscy uzyskali wynik pozytywny.
Jak podkreœla dowódca strzelców Jacek
Magodoñ, dziêki uczestnictwie w kursie
m³odzie¿ planuj¹ca w przysz³oœci studia me-
dyczne, znacz¹co poszerzy³a swoje umiejêt-
noœci i wiadomoœci z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej, uzyskane na zajê-

Preludium uroczystoœci mia³o miejsce
dzieñ wczeœniej, kiedy to w uroczystej pro-
cesji do nowej œwi¹tyni przeniesiono relikwie
œw. siostry Faustyny Kowalskiej, dotychczas
znajduj¹ce siê w koœciele parafialnym pw.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p.

Na niedzieln¹ uroczystoœæ, oprócz JE ks.
bpa Kazimierza Górnego przybyli tak¿e licz-
ni ksiê¿a z s¹siednich parafii, ksiê¿a rodacy z
Ziemi Sêdziszowskiej, ksiê¿a-cz³onkowie Kol-
buszowskiej Kapitu³y Kolegiackiej, ojcowie z
klasztoru oo. Kapucynów w Sêdziszowie M³p.
Nabo¿eñstwo zgromadzi³o oko³o dwuty-
siêczn¹ rzeszê wiernych z Sêdziszowa i oko-
licznych parafii. Wœród nich byli „Strzelcy” z
LO w Sêdziszowie M³p., poczty sztandarowe
szkó³, zak³adów pracy, jednostek OSP, samo-
rz¹dowcy. Zebranych powita³ ks. pra³at Sta-
nis³aw Ryba, po raz ostatni wystêpuj¹cy jako
proboszcz tej czêœci miasta. Podczas uroczy-
stoœci odczytano akt erekcyjny nowej para-
fii, w którym zawarto m.in. informacjê o jej
granicach oraz o powo³aniu ks. Krzysztofa
Gaca na pierwszego proboszcza.

Symbolicznym aktem objêcia we w³ada-
nie parafii by³o po³o¿enie r¹k na o³tarzu
oraz uroczyste wyznanie wiary przez pro-

Uroczystoœæ erygowania parafii
Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p.

11. kwietnia 2010 roku, w Œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego, podczas uroczystego nabo¿eñstwa, JE
ks. bp Kazimierz Górny erygowa³ parafiê Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. i powo³a³ na
pierwszego proboszcza ks. Krzysztofa Gaca.

boszcza w imieniu swoim i ludu.
Podczas Mszy œw., której przewodniczy³

ks. biskup, wierni modlili siê tak¿e za ofiary
tragicznej katastrofy prezydenckiego samo-
lotu pod Smoleñskiem.

Nowa parafia, której centrum jest ko-
œció³ Mi³osierdzia Bo¿ego, obejmuje swoim

zasiêgiem teren Osiedla M³odych, nowe osie-
dle na „Trójk¹cie”, ulice: Wêglowskiego,
Fabryczn¹, Weso³¹, Spacerow¹, S³oneczn¹,
Ropczyce-Kolonia (od komisu w dó³), czêœæ
ulicy Rzeszowskiej.

Koœció³ s³u¿y ju¿ wiernym, chocia¿ wiele
jeszcze rzeczy zosta³o do wykoñczenia. Przed
najbli¿sz¹ uroczystoœci¹, planowanym na
dzieñ 3. paŸdziernika 2010 roku poœwiêce-
niem koœcio³a, ks. proboszcz Krzysztof Gac
chce po³o¿yæ granitow¹ posadzkê i uporz¹d-
kowaæ czêœciowo teren wokó³ œwi¹tyni.

Msze œw. w dni powszednie odprawiane
s¹ w godz. 6.30 i 18.00, zaœ w niedziele i œwiê-
ta o 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00.

Kancelaria parafialna tymczasowo funk-
cjonuje w zakrystii po mszach wieczornych
w dni powszednie. (b)

Ks. Krzysztof Gac obejmuje parafiê Mi³osierdzia Bo¿ego.
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Przeminê³y ju¿ wieki, a myœmy ostali,

Burzom dziejów nie daliœmy siê zgnieœæ.

Sztandar walki, co w rêce ojcowie nam dali,

To nasz honor i wiara i czeœæ.

Sztandar nazywany pierwotnie chor¹-
gwi¹ wywodzi swój pocz¹tek z dawnych zna-
ków bojowych i rozpoznawczych, które sta-
nowi³y oœrodki skupiaj¹ce wojowników pod-
czas bitwy. Utrzymanie znaków i walka w ich
obronie nale¿a³y do podstawowych obo-
wi¹zków wojownika. Dowody najwy¿szego

uszanowania barw narodowych i gotowo-
œci przelewania krwi za sztandar da³o rycer-
stwo polskie walcz¹ce z Krzy¿akami pod
Grunwaldem.

W³aœnie wówczas zrodzi³ siê piêkny zwy-
czaj sk³adania przysiêgi przed sztandarem
wojskowym. Z opisów J. D³ugosza wiemy, ¿e
w bitwie rycerstwu polskiemu towarzyszy³o
piêædziesi¹t chor¹gwi. Przewodzi³a im cho-
r¹giew ziemi krakowskiej, a jej chor¹¿ym by³
jeden z najs³ynniejszych rycerzy polskich
Marcin z Wrocimowic. W czasie bitwy pod
chor¹¿ym pad³ œmiertelnie ranny koñ, a
wraz z nim zachwia³a siê i upad³a chor¹-
giew. Bohaterska ochrona chor¹gwi przez
polskich rycerzy dowodzi, ¿e ju¿ wówczas
otaczano je szczególnym szacunkiem, a ich
utratê uwa¿ano za najgorsz¹ hañbê.

Z kolei w najciekawszych chwilach hitle-
rowskiej niewoli barwy bia³o-czerwone sta-
nowi³y symbol hartu ducha, by³y znakiem
bojowym walcz¹cego narodu. W obliczu
klêski wiêkszoœæ sztandarów ukryto, aby nie
dosta³y siê w rêce wrogów.

Przechowywano je z nara¿eniem ¿ycia
przez ca³y okres okupacji, wierz¹c, ¿e znów
za³opoc¹ nad polskimi oddzia³ami.

Dlatego wiêc akt nadania sztandaru
naszej szkole, spo³ecznoœci szkolnej jest jed-
nym z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii
ZSZ w Sêdziszowie M³p. Sztandar bowiem
jest znakiem, który ³¹czy tych, którzy wy-
znaj¹ te same wartoœci, których jednoczy
ta sama kultura, tradycja, przesz³oœæ dzie-
jowa.

Na jednym z jego p³atów o barwie bia³o-
czerwonej widniej¹ s³owa wypowiedziane
przez naszego Papie¿a Jana Paw³a II pod-
czas homilii na lotnisku w Mas³owie ko³o

Sztandar to symbol, to œwiêtoœæ

W Zespole Szkó³ Zawodowych im. prof. K. Ol-
szewskiego w Sêdziszowie M³p. odby³a siê 9 kwiet-
nia 2010 r. niecodzienna uroczystoœæ – nadanie
szkole sztandaru.

Kielc w dniu 3 czerwca 1991 r. „To jest moja
Matka, ta Ojczyzna!”

Dla Jana Paw³a II bowiem ojczyzna by³a
nadrzêdn¹ wartoœci¹, On sam zaœ bêdzie

dla nas nauczycieli i uczniów przyk³a-
dem i wzorem niedoœcignionej mi³oœci cz³o-
wieka do cz³owieka, do ziemi ojczystej, wzo-
rem nauczyciela i wychowawcy.

Pamiêtajmy o Jego przes³aniach i nauce,
wci¹¿ za serce „chwytaj¹” s³owa: „Poca³u-
nek z³o¿ony na ziemi polskiej (…) jest to
jakby poca³unek z³o¿ony na rêkach matki –
albowiem Ojczyzna jest nasz¹ matk¹
ziemsk¹.”

Na drugim p³acie sztandaru, na zielo-
nym jego tle znajduje siê wizerunek patro-
na szko³y Profesora Karola Olszewskiego,
uczonego chemika, który zas³yn¹³ m.in. pra-
cami badawczymi w dziedzinie kriogeniki.

Jan Pawe³ II i Profesor Karol Olszewski z
Broniszowa s¹ dla nas autorytetami, prze-
wodnikami duchowymi, ich dokonania
motywuj¹ ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹ do pra-
cy i nauki, do w³aœciwego postêpowania
zgodnego z wartoœciami humanistycznymi.

Bernadeta Frysztak

ciach przysposobienia obronnego i bioligii.
Strzelcy-ratownicy z sêdziszowskiego LO
mieli okazjê sprawdziæ siê ju¿ podczas uro-
czystoœci ¿a³obnych w Krakowie, gdzie wy-
stawione patrole ratownicze skutecznie
udzieli³y pomocy dwóm osobom.

tekst i fot. Bart³omiej Feret

Formê graficzn¹ sztandaru opracowa³ uczeñ klasy IV ie Rados³aw Napora.
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Podpali³ samochód,
jest ju¿ w rêkach Policji

39-letni mê¿czyzna odpowie za zniszcze-
nia samochodów na terenie Sêdziszowa
M³p. W dostawczym fordzie wybi³ szyby, a
daewoo lanosa podpali³. Prokurator zasto-
sowa³ wobec niego policyjny dozór.

W œrodê (21 kwietnia 2010r.), pracow-
nicy jednego z sêdziszowskich sklepów ujêli
mê¿czyznê, który powybija³ szyby w zapar-
kowanym w centrum miasta fordzie. Funk-
cjonariusze z miejscowego komisariatu za-
trzymali 39-letniego wandala. By³ pijany,
wiêc noc spêdzi³ w policyjnej izbie dla osób
zatrzymanych.

W tym czasie, sêdziszowscy policjanci
zebrali dowody na to, ¿e zatrzymany mê¿-
czyzna jest sprawc¹ podpalenia lanosa. Do
tego zdarzenia dosz³o we worek przed pó³-
noc¹, na parkingu przed dworcem kolejo-
wym. Zatrzymany mê¿czyzna us³ysza³ dwa
zarzuty. Przyzna³ siê do uszkodzenia forda i
pod³o¿enia ognia w daewoo lanosie. Grozi
mu za to do piêciu lat pozbawienia wolno-
œci.

Prokurator przychyli³ siê do wniosku
policjantów o zastosowanie wzglêdem po-
dejrzanego œrodka zapobiegawczego. W
ramach policyjnego dozoru, mê¿czyzna
bêdzie zg³asza³ siê na komisariat trzy razy w
tygodniu.

Z policyjnych ustaleñ wynika, ¿e zatrzy-
many mê¿czyzna mo¿e mieæ zwi¹zek rów-
nie¿ z dwoma innymi podpaleniami samo-
chodów w Sêdziszowie M³p. Dochodzenie
w tej sprawie prowadz¹ funkcjonariusze z
komisariatu. 

 
Policjanci uczestniczyli

w uroczystoœci sadzenia
Dêbów Katyñskich

Policjanci dbali o bezpieczeñstwo
uczestników uroczystoœci zwi¹zanych z po-
sadzeniem Dêbów Katyñskich w Górze
Ropczyckiej. W uroczystoœci uczestniczyli
komendanci Policji z Ropczyc i Sêdziszo-
wa, którzy oddali ho³d ofiarom katastrofy
pod Smoleñskiem.

Na zaproszenie Senatora RP Zdzis³awa
Pupy oraz Burmistrza Sêdziszowa M³p. w
uroczystoœciach w Górze Ropczyckiej wziê-
li udzia³: Komendant Powiatowy Policji w
Ropczycach - podinsp. Witold Wójcik, Ko-
mendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. - asp. sztab. Bogdan ¯uczek oraz jego
zastêpca - asp. sztab. Bogumi³ Rygiel. Pod-
czas uroczystoœci sadzenia Dêbów Katyñ-
skich w parku „Buczyna” przedstawiciele
s³u¿b mundurowych z³o¿yli kwiaty i oddali
ho³d ofiarom katastrofy pod Smoleñskiem.

Stró¿e prawa czuwali równie¿ nad bez-
pieczeñstwem uczestników uroczystoœci. Na
czas przemarszu z koœcio³a do parku „Bu-
czyna”, funkcjonariusze wstrzymali ruch na
drodze biegn¹cej przez Górê Ropczyck¹.

POLICJA INFORMUJE
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo osób
uczestnicz¹cych w uroczystoœci policjanci
prowadzili i zamykali pochód.

Pijana matka
opiekowa³a siê dzieckiem

Iwierzyccy policjanci uniemo¿liwili pi-
janej matce opiekowanie siê ma³ym dziec-
kiem. Kobieta mia³a prawie 2,5 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. Sprawa
trafi do s¹du rodzinnego.

Wczoraj wieczorem dy¿urny komendy
w Ropczycach otrzyma³ informacjê, ¿e w
jednym z domów podsêdziszowskiej wsi, pi-
jana matka opiekuje siê dzieckiem. Na miej-
sce uda³ siê patrol z posterunku w Iwierzy-
cach. Kiedy policjanci sprawdzili stan trzeŸ-
woœci 43-letniej matki okaza³o siê, ¿e jest pi-
jana. Mia³a prawie 2,5 promila alkoholu w
organizmie. 6-letni¹ dziewczynk¹ zaopieko-
wa³ siê jej pe³noletni brat.

Materia³y w tej sprawie policjanci prze-
kazali do s¹du rodzinnego

Policjanci z Ropczyc zabezpieczali
uroczystoœci ¿a³obne

Funkcjonariusze ruchu drogowego z
Ropczyc brali udzia³ w zabezpieczaniu uro-
czystoœci pogrzebowych w Krakowie. Pilo-
towali zaproszonych goœci oraz dbali o bez-
pieczeñstwo podczas pogrzebu Pary Pre-
zydenckiej.

W sobotê rano, o godzinie 5, czterech
policjantów uda³o siê w delegacjê do Kra-
kowa. Pojechali tam z innymi funkcjonariu-
szami z terenu ca³ego województwa. Ich
zadaniem by³o zabezpieczenie przebiegu
uroczystoœci ¿a³obnych.

Policjanci pilotowali przejazdy zaproszo-
nych na ceremoniê goœci. W niedzielê czu-
wali nad bezpieczeñstwem osób zgromadzo-
nych pod Wawelem. Stró¿e prawa z naszego
powiatu dbali o bezpieczeñstwo uczestników
pogrzebu, w miejscu gdzie ¿egnano trumny
Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego oraz
jego ma³¿onki Marii Kaczyñskiej, przed z³o-
¿eniem ich do krypty. Do Ropczyc policjanci
wrócili w poniedzia³kowe po³udnie.

Policjanci czytali bajki
przedszkolakom

Czym zajmuje siê Policja? Jakie niebez-
pieczeñstwa zagra¿aj¹ dzieciom i co robiæ,
¿eby byæ bezpiecznym? Na te pytania przed-
szkolakom odpowiadali policjanci. Pretek-
stem by³o wspólne czytanie ksi¹¿ek.

Policjanci z Ropczyc i Sêdziszowa M³p.
w minionym tygodniu byli goœæmi kilku
przedszkoli. W spotkaniach z nimi wziê³o
udzia³ niemal dwustu najm³odszych miesz-
kañców naszego powiatu. Okazj¹ do tego
by³o wspólne czytanie.

Przedszkole nr 1 i nr 2 w Sêdziszowie
M³p. odwiedzili m³. asp. Dominika Oleœ z
komendy w Ropczycach i asp. sztab. Bogu-
mi³ Rygiel – zastêpca komendanta sêdziszow-
skiego komisariatu. Dzieci z wielkim zainte-
resowaniem s³ucha³y opowieœci. By³y cieka-
we, czym na co dzieñ zajmuj¹ siê policjanci
i jak pomagaj¹ ludziom. W przystêpny spo-
sób dowiedzia³y siê jakie niebezpieczeñstwa
mog¹ je spotkaæ i jak siê przed tym uchro-
niæ.

Przedszkolaki chêtnie w³¹cza³y siê do
rozmów, zadawa³y mnóstwo pytañ i opowia-
da³y o wa¿nych dla siebie sprawach. Wiele z
nich spe³ni³o marzenie o tym, aby przymie-
rzyæ policyjn¹ czapkê. Na po¿egnanie dzie-
ci otrzyma³y s³odki upominek.

Ka¿dy wie, jak wa¿ne jest edukowanie
ju¿ od najm³odszych lat. Wiedza o codzien-
nych zagro¿eniach, o tym jak siê przed nimi
chroniæ, powinna byæ przekazywana jak
najwczeœniej. Czytanie bajek to dobra oka-
zja do takich wa¿nych rozmów, dlatego po-
licjanci z naszego powiatu planuj¹ kolejno
odwiedzaæ wszystkie przedszkola.

Powitanie nowego komendanta
powiatowego

Od 19 kwietnia Komend¹ Powiatow¹
Policji w Ropczycach dowodzi podinspek-
tor Witold Wójcik. Rozkaz personalny wrê-
czy³ nowemu komendantowi Podkarpacki
Komendant Wojewódzki Policji – inspektor
Józef Gdañski.

O godz. 10. policjanci, pracownicy Poli-
cji oraz zaproszeni goœcie przywitali nowego
Komendanta Powiatowego Policji w Ropczy-
cach – podinsp. Witolda Wójcika. Obecny
na spotkaniu Podkarpacki Komendant Wo-
jewódzki Policji ¿yczy³ nowo mianowanemu
komendantowi sukcesów w pracy.

Insp. Józef Gdañski podziêkowa³ kom.
Krzysztofowi Szelidze – Zastêpcy Komen-
danta Powiatowego w Ropczycach, który
dotychczas pe³ni³ obowi¹zki komendanta
powiatowego. 

Dwie osoby ranne w wypadku
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci wy-

padku drogowego, do którego dosz³o 12-
go kwietnia póŸnym wieczorem. W Zago-
rzycach peugeot uderzy³ w zaparkowane
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Kalendarium

1-2.05 – Mistrzostwa Polski Juniorek
i Juniorów do lat 20 w Podno-
szeniu Ciê¿arów – hala LO przy
uli. Fabrycznej.

3.05 – 219 Rocznica Uchwalenia Kon-
stytucji 3-maja. Gminne obcho-
dy œwiêta rozpocznie Msza œw. w
koœciele parafialnym pw. Naro-

dzenia NMP w Sêdziszowie M³p.
o godz. 12.00.

4.05 – Spektakl dla dzieci „Czerwony

kapturek” w wykonaniu Teatru
im. Wandy Siemaszkowej z Rze-
szowa – sala widowiskowa
MGOK w Sêdziszowie M³p.

4-6.05 – Egzamin maturalny – czêœæ
pisemna.

27.05 – obchody XX-lecia samorz¹-

du gminnego – MGOK w Sêdzi-
szowie M³p.

iveco. Dwie osoby zosta³y przewiezione do
szpitala.

Po godz. 20 policjanci udali siê na miej-
sce zdarzenia drogowego, w którym ucier-
pia³y dwie osoby. Jak wstêpnie ustalono, kie-
ruj¹cy peugeotem, na ³uku drogi, straci³
panowanie nad pojazdem, zjecha³ na prze-
ciwleg³y pas ruchu, a nastêpnie uderzy³ w
zaparkowany na trawiastym poboczu samo-
chód. W zaparkowanym iveco nie by³o ni-
kogo.

W wyniku tego wypadku do szpitala za-
brani zostali kierowca i pasa¿er peugeota.
Obaj mê¿czyŸni z obra¿eniami cia³a pozo-
stali na dalszym leczeniu. Pobrana zosta³a
im równie¿ krew do badañ na zawartoœæ
alkoholu.

Dok³adne przyczyny i okolicznoœci wy-
padku badaj¹ policjanci z komisariatu w
Sêdziszowie.

Policjanci dbali o bezpieczeñstwo
podczas uroczystoœci

Kilkunastu policjantów dba³o o bezpie-
czeñstwo uczestników sobotnio-niedziel-
nych uroczystoœci zwi¹zanych z powstaniem
nowej parafii w Sêdziszowie M³p. Funkcjo-
nariusze nie odnotowali ¿adnych istotnych
zdarzeñ.

W sobotni wieczór, policjanci zabezpie-
czali procesjê, podczas której do nowego
koœcio³a zosta³y przeniesione relikwie. W
trosce o bezpieczeñstwo przemieszczaj¹-
cych siê wiernych, ruch na g³ównej drodze
miasta zosta³ wstrzymany. Utrudnienia trwa³y
oko³o dwudziestu minut.

Z uwagi na obecnoœæ wielu osób, przed
niedzielnymi uroczystoœciami najwiêcej pro-
blemów by³o z parkuj¹cymi samochodami.
Policjanci kierowali ruchem oraz dbali o
bezpieczeñstwo parafian i zaproszonych
goœci.

Kury niszczy³y ogród s¹siada
Mieszkañców jednej z podsêdziszow-

skich wsi poró¿ni³y… kury. Umyœlnie wy-
puszczane ptaki niszczy³y i zanieczyszcza³y
ogród s¹siada. Teraz spraw¹ zajm¹ siê poli-
cjanci z komisariatu w Sêdziszowie Ma³o-
polski.

Dzielnicowy interweniowa³ wczoraj w
jednej z miejscowoœci na terenie gminy Sê-
dziszów M³p. Mê¿czyzna zg³osi³, ¿e jego s¹-
siad umyœlnie wypuszcza swoje kury na jego
podwórko. Poinformowa³, ¿e ptaki rozdra-
puj¹ mu trawnik oraz pozostawiaj¹ nieczy-
stoœci. Doda³, ¿e s¹siad na swoim podwórku
pozwala chodziæ kurom tylko w wyznaczo-
nym dla nich miejscu. Pomimo, ¿e zg³asza-
j¹cy wielokrotnie zwraca³ uwag¹ s¹siadowi,
ten nie zmienia³ swojego postêpowanie. W
zwi¹zku z tym sprawa trafi³a do Policji.

Sêdziszowscy policjanci wykonuj¹ czyn-
noœci w sprawie o wykroczenie z art. 150
kodeksu wykroczeñ. Za szkodnictwo ogro-
dowe zgodnie z treœci¹ przepisu mo¿na
orzec nawi¹zkê do 1500 z³otych

Piêæ osób rannych w wypadku
3 kwietnia 2010 r., po po³udniu, na sê-

dziszowskiej obwodnicy policjanci zabezpie-
czali œlady wypadku. Dosz³o tam do zderze-

Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ w budynkach Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1 i ul. Rynek 10, wywieszony
zosta³ do publicznej wiadomoœci, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Sêdziszów M³p.,

przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Po³o¿enie: Góra Ropczycka 1; Nr dzia³ki: 632/79; Przeznaczenie: magazyn; Termin wywieszenia: od 16.04.2010
do 10.05.2010

nia samochodu osobowego z motocyklem.
Obra¿eñ dozna³o piêæ osób.

Po godz. 14, na krajowej „czwórce”, w
Sêdziszowie Ma³opolskim, mia³ miejsce wy-
padek drogowy. Jak wynika z wstêpnych usta-
leñ policjantów, kieruj¹cy motocyklem hon-
da 49-letni mieszkaniec Rzeszowa wyprze-
dza³ na ³uku drogi. Straci³ panowanie nad
jednoœladem, zjecha³ na przeciwny pas ru-
chu i zderzy³ siê czo³owo z peugeotem.

 W wyniku tego zdarzenia piêæ osób tra-
fi³o do szpitala. Ostatecznie, na dalsz¹ hospi-
talizacjê pozosta³o trzy – dwie osoby jad¹ce
peugeotem (kierowca w wieku 52 lat i pasa-
¿erka w wieku 51 lat) oraz motocyklista.

Obecni na miejscu policjanci przepro-
wadzali oglêdziny oraz zabezpieczali œlady.
Utrudnienia na trasie K-4 trwa³y prawie czte-
ry godziny. Dochodzenie prowadz¹ funk-
cjonariusze z Sêdziszowa.

Zapraszamy na http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komen-

dy-miejskie-i-powiatowe/kpp-ropczyce/wydarzenia/

m³. asp. Dominika Oleœ
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Uroczystoœæ, która mia³a miejsce 20
kwietnia 2010 roku by³a zwieñczeniem mie-
siêcy przygotowañ. W ostatnim tygodniu or-
ganizatorzy, wszyscy zaanga¿owani w reali-
zacjê tego programu codziennie realizowa-
li swoje zadania. Prace te by³y tym trudniej-
sze, ¿e po tragedii z 10 kwietnia 2010 roku
trudno by³o nam siê po ludzku „zebraæ siê
w sobie”. Czas poœwiêcony na modlitwê, roz-
pamiêtywanie, œledzenie informacji w me-
diach przeplata³ siê z czasem przeznaczo-
nym na finalizacjê przygotowañ do uroczy-
stoœci posadzenia dêbów. Rozmiary trage-
dii narodowej Anno Domini 2010 mia³y i
taki skutek, ¿e Kompania Honorowa I Ba-
talionu Strzelców Podhalañskich w Rzeszo-
wie 20 kwietnia musia³a skróciæ bytnoœæ na
naszej ziemi do 12.00, gdy¿ by³a honorow¹
asyst¹ uroczystoœci pogrzebowych Pos³a na
Sejm RP Leszka Deptu³y (godz. 13.00 w Miel-
cu). Niepewna by³a te¿ pogoda… Ale
przejdŸmy do relacji z samej uroczystoœci.

Punktualnie o 10.00 do Koœcio³a Para-
fialnego pw. œw. Jakuba Starszego Aposto³a
w Górze Ropczyckiej wmaszerowa³ poczet
sztandarowy I Batalionu Strzelców Podha-
lañskich w Rzeszowie. W œwi¹tyni wype³nio-
nej wiernymi oczekiwa³y ju¿: Wojskowa Or-
kiestra Garnizonowa w Rzeszowie, liczne
poczty sztandarowe ze sztandarem ŒZ¯AK
na czele, dostojni goœcie, dyrektorzy szkó³,
sêdziszowscy Strzelcy, harcerze i harcerki ze
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, m³o-
dzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodowych – inicja-
torów akcji w naszej okolicy, dzieci i m³o-
dzie¿ Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej.
Wszystkich zgromadzonych w œwi¹tyni za-
prezentowa³a w-ce Dyrektor ZSZ im. prof.
Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
Bernadeta Frysztak.

Rozpoczê³a siê Eucharystia. W prezbi-
terium pojawili siê koncelebranci: z nieoce-
nionym Ojcem Hieronimem Warachimem
OFM Cap., ks. Julianem Jarz¹bem – Pro-
boszczem w Górze Ropczyckiej, ks. Wojcie-
chem Wiœniowskim – Proboszczem Parafii
w Zagorzycach Dolnych, ks. Krzysztofem
Gacem – Proboszczem Parafii Mi³osierdzia

Myœlê, ¿e za lat piêædziesi¹t

albo sto te dêby bêd¹ tu w Bu-

czynie dalej opowiadaæ histo-

riê. Historiê o tym co by³o, co

jest… – Burmistrz Sêdziszowa

M³p. Kazimierz Kie³b w wywia-

dzie dla TV Sêdziszów M³p.

Dêby katyñskie rosn¹ w Buczynie
We wtorek, 20 kwietnia 2010 roku nasza gmina prze¿ywa³a donios³e
chwile. W Górze Ropczyckiej zosta³y zasadzone Dêby Pamiêci i zosta³ od-
s³oniêty i poœwiêcony obelisk ku czci p³k. Mariana Surmana, por. Mieczy-
s³awa Brodziñskiego, por. Stanis³awa Gielarowskiego, mjr. Alojzego Kor-
pala. Spo³ecznoœæ lokalna, Samorz¹d Gminy Sêdziszów M³p. pi¹tym dê-
bem pamiêci i stosown¹ tablic¹ uczcili pamiêæ patrona honorowego pro-
gramu „Katyñ… ocaliæ od zapomnienia” Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej prof. Lecha Kaczyñskiego oraz pozosta³e ofiary katastrofy lotni-
czej pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 roku. Organizatorzy tej uroczy-
stoœci: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Zdzis³aw Pupa i Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Kazimierz Kie³b do³o¿yli wszelkich starañ, aby pamiêæ o katyñ-
czykach mocno zapisa³a siê w pamiêci lokalnej spo³ecznoœci.

Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. o. Jerzym Sylwe-
strzakiem OFM Cap. Wszystkim zapad³y w
pamiêæ s³owa kazania wyg³oszonego przez
ks. proboszcza Zagorzyc Dolnych. Powie-

dzia³ on, ¿e historia 10 kwietnia 2010 roku
zatoczy³a wielki kr¹g. Po tej tragedii prze¿y-
wamy wielki zryw patriotyzmu. Wiele mówi
siê o pojednaniu narodowym, o sprawiedli-
woœci dziejów i o pokoju. Bo patriotyzm, to
umi³owanie ojczyzny, znajomoœæ jej historii,
wywieszanie flag na wielkie rocznice naro-
dowe i œwiêta koœcielne.

Reprezentant Strzelców odczyta³ pierw-
sze czytanie, a harcerka poprowadzi³a mo-
dlitwê powszechn¹. Z darami ofiarnymi po-
sz³y dzieci z ZS w Górze Ropczyckiej (kosz
kwiatów), harcerze (woda i wino) oraz m³o-
dzie¿ ZSZ w Sêdziszowie M³p. (wizerunek
Matki Boskiej Katyñskiej autorstwa ucznia
Krzysztofa Marciñca). Oprawê muzyczn¹
Mszy Œw. wspó³tworzyli: Wojskowa Orkiestra
Garnizonowa w Rzeszowie i organista.

Po zakoñczeniu Mszy Œw. uczestnicy
uroczystoœci sformowali pochód, który po
kilkunastu minutach dotar³ do Parku Bu-
czyna. Na czele sz³a orkiestra wojskowa,
poczet sztandarowy Podhalañczyków, kom-
pania honorowa I BSP, dalej Strzelcy nios¹-
cy sztandar ŒZ¯AK Ko³o w Sêdziszowie M³p.,
harcerze i harcerki z ZHR, poczty sztanda-
rowe, delegacje z kwiatami, zaproszeni go-
œcie, mieszkañcy Góry Ropczyckiej i okolic.
Nad pierwszym stawem, przy dêbach i obe-
lisku, zgromadzeni odœpiewali hymn pañ-

Poczet sztandarowy 21 Brygady Strzelców Podhalañskich wprowadzany do koœcio³a pafafial-
nego w Górze Ropczyckiej.

Mszy œw. przewodniczy³ proboszcz parafii w Górze Ropczyc-
kiej ks. Julian Jarz¹b.

Przemawia Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b – organizator uroczystoœci.

Katyñ... ocaliæ od zapomnienia
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stwowy. Nastêpnie przemówili organizato-
rzy: Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b oraz Senator RP Zdzis³aw Pupa. W
imieniu parlamentarzystów g³os zabra³ Pose³
na Sejm RP Kazimierz Moskal. Nastêpnie
siostrzeñcy jednego z katyñczyków, por. Sta-
nis³awa Gielarowskiego, in¿. Kazimierz Maj-
cher, Czes³aw Majcher i Tadeusz Majcher
ods³onili obelisk z tablicami pami¹tkowymi,
a ks. proboszcz z Góry Ropczyckiej Julian
Jarz¹b poœwiêci³ go. Wstrz¹saj¹ce wra¿enie
na zgromadzonych zrobi³ apel poleg³ych,
po którym kompania honorowa I Batalio-
nu Strzelców Podhalañskich odda³a po-
trójn¹ salwê honorow¹.

Dosz³o wreszcie do symbolicznego posa-
dzenia Dêbów Katyñskich – z przyczyn nie-
pewnej pogody wczeœniejszego posadzenia
dokona³a specjalistyczna ekipa, a pod dêba-
mi sk³adano bia³y kwiat. Z³o¿enie kwiatu by³o
symbolicznym posadzeniem dêbów katyñ-
skich. I tak d¹b poœwiêcony p³k. Marianowi
Surmanowi symbolicznie zasadzi³ Burmistrz
Kazimierz Kie³b, d¹b mjr. Alojzego Korpala –
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz i Kierow-
nik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Alfred
Ku³ak, d¹b por. Stanis³awa Gielarowskiego –
jego trzej siostrzeñcy, a d¹b por. Mieczys³awa
Brodziñskiego – so³tys Góry Ropczyckiej Sta-
nis³aw Bochenek. Pi¹ty d¹b – prezydencki –
symbolicznie wkopali Senator RP Zdzis³aw
Pupa, Senator RP W³adys³aw Ortyl, Pose³ na
Sejm RP Kazimierz Moskal i Pose³ na sejm RP
Kazimierz Go³ojuch. Nastêpny punkt progra-
mu nale¿a³ do wojska. Kompania Honorowa
BSK trzykrotnie odda³a salwê honorow¹. Jesz-
cze zabrzmia³o odegrane na tr¹bce „Œpij ¿o³-
nierzu” i podhalañczycy odmaszerowali w kie-
runku szko³y w Górze Ropczyckiej. Na scenê
wysz³y dzieci i m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Gó-
rze Ropczyckiej. Dzieci, harcerze zaprezen-
towali wzruszaj¹cy i pouczaj¹cy program ar-
tystyczny. Z³o¿y³y siê nañ m.in. krótkie biogra-
my naszych katyñczyków. G³os zabierali jesz-
cze przedstawiciele rodziny por. Stanis³awa
Gielarowskiego. Pan Czes³aw Majcher zajmu-
j¹co mówi³ o realiach ¿ycia swego stryja, o
tym, jak potrzebne jest kultywowanie pamiêci
o bohaterach Katynia, Miednoje, Charkowa i
innych miejsc kaŸni z 1940 roku.

Na koniec pod pami¹tko-
wym obeliskiem z³o¿ono wi¹-
zanki kwiatów. W imieniu szkó³
ponadgimnazjalnych Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskich do-
kona³a tego delegacja Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im. prof.
Karola Olszewskiego w Sêdzi-
szowie M³p., w imieniu gimna-
zjów – delegacja Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p, a w imieniu
szkó³ podstawowych – delega-
cja Zespo³u Szkó³ w Górze Rop-
czyckiej.

Po tych uroczystoœciach zmêczeni goœcie
tych wydarzeñ udali siê w kierunku altany,
gdzie strzelcy wydawali wojskow¹ grochów-
kê. Wszyscy pe³ni jak najlepszych wra¿eñ po-
szli do domów. Wielu z nich nios³o okolicz-
noœciowe foldery wydane przez Urz¹d Miej-
ski w Sêdziszowie M³p, „Biuletyny Sêdziszow-
skie” z marca tego roku oraz specjalny nu-
mer kwartalnika „Œlad” w ca³oœci poœwiêco-
ny 70. rocznicy zbrodni katyñskiej.

Pan Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Górze Rop-
czyckiej podejmowa³ jeszcze w swojej szkole
rodzinê por. Gielarowskiego, zaproszonych
goœci, wspó³organizatorów programu i zaan-
ga¿owanych w realizacjê niniejszej uroczysto-
œci. Przy okolicznoœciowym poczêstunku dys-
kutowano, opowiadano stare dzieje.

Kazimierz Kie³b: S¹ wydarzenia w ¿yciu na-
rodu, o których musimy pamiêtaæ. Takim wy-
darzeniem w historii polskiego narodu jest zbrod-
nia katyñska. Zbrodnia dokonana przez Rosjê
Sowieck¹ na elicie narodu polskiego w 1940
roku. A potem przez dziesi¹tki lat nad t¹ zbrod-
ni¹ zapad³o milczenie. Zbrodni¹, któr¹ sank-
cjonowa³a Polska Ludowa, któr¹ sankcjonowa³y
mocarstwa europejskie. W wolnej, demokratycz-
nej, wolnej Polsce nie mo¿e byæ tematów niewy-
godnych, a naszym obowi¹zkiem jest o tych te-
matach mówiæ i tym m³odym, tutaj dziœ w Górze
Ropczyckiej zgromadzonym przekazywaæ. „Ka-
tyñ… ocaliæ od zapomnienia” to pomys³ i hono-
rowy patronat pierwszego stra¿nika patriotyzmu
i historii narodowej w Rzeczypospolitej. Dziœ i
jemu, temu pierwszemu stra¿nikowi historii i

patriotyzmu, jemu równie¿ posadzimy d¹b i od-
s³onimy tablice.

Senator RP Zdzis³aw Pupa podziêkowa³
wszystkim odpowiedzialnym za organiza-
cjê tej uroczystoœci. Powiedzia³: kiedy siêga-
my do historii Polski, to widaæ, ¿e wolnoœæ krzy-
¿ami siê mierzy. Kiedy patrzymy w przesz³oœæ
nasz¹, to widzimy jakiœ zwi¹zek z tysi¹cletni¹
histori¹ naszego chrzeœcijañstwa, która zamyka
siê w s³owach: powalaj¹ nas na ziemiê, a nie
giniemy. Ju¿ nie raz mieliœmy jako naród nie
istnieæ, ju¿ nie raz nas zniewalano, ju¿ nie raz
niszczono Rzeczpospolit¹, ale jak feniks z popio-
³ów odradzaliœmy siê. Postaraliœmy siê i ¿yjemy,
¿yjemy w niepodleg³ym kraju. Dzisiaj, kiedy
patrzymy na tutaj obecnych m³odych, na na-

uczycieli, na wojsko, na czcigodnego Ojca Hie-
ronima, który jest ¿ywym pomnikiem historii,
odznaczonego tak niedawno przez pana Prezy-
denta RP Krzy¿em Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski, to musimy powiedzieæ, ¿e Rzecz-
pospolita ¿yje i ¿yæ bêdzie. Dzisiaj, kiedy rozpa-
miêtujemy równie¿ tych, którzy do krzy¿y katyñ-
skich do³o¿yli swoje w³asne krzy¿e, krzy¿e z 10
kwietnia 2010 roku, musimy w sposób bardzo
g³êboki i bolesny mówiæ o tych sprawach, które
mówi¹ o naszej historii, mówi¹ o naszej prze-
sz³oœci, o naszej to¿samoœci. Jak¿e piêknie to wy-
ra¿a testament Juliusza S³owackiego, który tak
to zapisa³: niech ¿ywi nie trac¹ nadziei i przed
narodem nios¹ oœwiaty kaganiec, a kiedy trzeba
na œmieræ id¹ po kolei, jak kamienie przez Boga
rzucone na szaniec.

PS. Na koniec wyjaœniê ró¿nicê stopni
wojskowych, jakimi s¹ tytu³owani nasi katyñ-
czycy. W biografiach podaje siê stopnie, w
jakich byli oni w momencie œmierci, tj. w
1940 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyñski awansowa³ poœmiert-
nie o jeden stopieñ tych, którzy byli znani
dwa lata temu. Niestety, z tego co wiem, nie
ukaza³ siê pisemny rozkaz o ich awansie. ̄ al,
¿e po 10.04.2010 ju¿ œ.p. Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej ju¿ go nie wyda.

Jan Flisak
Koordynator Programu „Katyñ …

ocaliæ od zapomnienia”
w Zespole Szkó³ Zawodowych im.

prof. Karola Olszewskiego
w Sêdziszowie M³p.

Obelisk z tablicami upamiêtniaj¹cymi zamordowanych w Katyniu oraz ofiary katastrofy z 10.04.2010 r. ods³onili krewni por.
Stanis³awa Gielarowskiego, a poœwiêci³ ks. proboszcz Julian Jarz¹b.

Wzruszaj¹cy program artystyczny przygotowali uczniowie ZS w Górze Ropczyc-
kiej pod opiek¹ Doroty Batory. Fot. (5) B.Czapka
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Niemal wszystkie staropolskie kalenda-
rze podkreœlaj¹, i¿ jedynie Pan Bóg zna
prawdziwie nasz¹ przysz³oœæ i mo¿e j¹ zmie-
niæ pod wp³ywem gor¹cych modlitw wzno-
szonych z g³êbi szczerych serc. Ludzie pa-
miêtali o tym zw³aszcza na wiosnê, kiedy na-
le¿a³o martwiæ siê o stan m³odych zasiewów.
O sile modlitwy pamiêtano m.in. w okresie
tzw. Dni Krzy¿owych czyli tych trzech dni,
jakie poprzedzaj¹ œwiêto Wniebowst¹pienia
Pana Jezusa. W tym czasie w powszechnym
zwyczaju by³y procesje b³agalne wiod¹ce
przez pola ku przydro¿nym krzy¿om. Stoj¹
one zwykle samotnie wœród pól, na skrajach
wsi i przy rozstajach dróg. Podczas przemar-
szów ludzie modlili siê o urodzaj, przyjmu-
j¹c b³ogos³awieñstwo do m³odych roœlin.
Œpiewano równie¿ litaniê do Wszystkich
Œwiêtych upraszaj¹c ich niejako o stawien-
nictwo do Stwórcy. Od setek lat polski lud
szanowa³ znaki swej wiary. W czasach kiedy
koœcio³ów by³o mniej ni¿ obecnie, groma-
dzi³ siê pod kapliczkami, figurami œwiêtych i
pod krzy¿ami, aby w modlitwach i pieœniach
wyraziæ sw¹ mi³oœæ, wdziêcznoœæ, uwielbie-
nie. Jeszcze 20, 30 lat wstecz powszechne
by³y „majówki” np. przy kapliczkach piêk-
nie przystrojonych kwiatami i wst¹¿kami.
Obok owych symboli wiary nie wolno by³o
przejœæ obojêtnie. Znak krzy¿a, pochylenie
g³owy, zdjêcie czapki – ilu dzisiaj pamiêta o
podobnych zachowaniach? Wystarczy chwi-
la zadumy, westchnienie, niema proœba o
zwyk³e, osobiste szczêœcie:
W polu, w sadzie brzmi piosenka
Wskroœ srebrzystych ros,
Siwy dziad pod krzy¿em klêka,
Pacierz mówi w g³os.  (M. Konopnicka)

W naszym polskim krajobrazie szcze-
góln¹ wymowê maj¹ Krzy¿e Chrystusowe, w
jêzyku ludu okreœlane mianem Bo¿ej Mêki:
Hen – na ugorach, kêdy cisza klêka
I zbiera noc¹ opad³e gwiazd kwiaty…
Schylona wiekiem stoi Bo¿a Mêka
B³ogos³awi¹ca i niwy, i chaty. (F. Wojtyga)

Krzy¿e ustawiano czêsto w miejscach, na
których spotka³o ludzi jakieœ nieszczêœcie
b¹dŸ uratowano czyjeœ ¿ycie. Uchodzi³y one
za tajemnicze, zgo³a niebezpieczne, zatem
wizerunki krzy¿a przynosiæ mia³y przechod-
niom poczucie bezpieczeñstwa. Przed laty
umieszczano na nich emblematy mêki Chry-
stusa oraz napisy, najczêœciej w jêzyku ³aciñ-
skim. Z czasem zast¹piono je figurami Ukrzy-
¿owanego, wykonanymi przez samorodnych
artystów. W ka¿dej naszej miejscowoœci mo¿-
na by³o napotkaæ takie krzy¿e, których nie-

NIE TYLKO O DNIACH KRZY¯OWYCH

powtarzalne piêkno uwydatnia³a bujna ro-
œlinnoœæ. Wykonywano je z kamienia, meta-
lu i z drewna; przed nimi ¿egnano te¿ zmar-
³ych odprowadzanych na cmentarz.

Kto dzisiaj pamiêta o Dniach Krzy¿o-
wych? Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obchodzono je
ju¿ w V w. Zwyczaj ten wprowadzi³ Mamert,
biskup miasta Vienne w Galii. Tamtejsz¹
okolicê nêka³y liczne klêski ¿ywio³owe, trzê-
sienia ziemi i po¿ary. Podczas jednego z nich
gor¹ce modlitwy biskupa zosta³y wys³ucha-
ne i kataklizmy usta³y. Duchowny postano-
wi³, i¿ na tê pami¹tkê przez trzy dni przed
Wniebowst¹pieniem wszyscy mieszkañcy
bêd¹ wznosili modlitewne proœby do Boga:
o b³ogos³awieñstwo, powodzenie i odsuniê-
cie groŸby g³odu. Od tamtej pory one dni
upowszechni³y siê jako czas modlitw o uro-
dzaje. Zapatrzony przed siebie cz³owiek
wspó³czesny zdaje siê czêsto nie zauwa¿aæ
krzy¿y przydro¿nych:
I nic tu ciszy gwarem miast nie m¹ci,
Szumi las, wiatr liœcie ko³ysze,
I tylko czasem ptak tutaj zab³¹dzi,
Skrzyd³em uderzy w ciszê. (M. Dzier¿yñski)

Podobny los spotyka kapliczki, przed
którymi w maju, o wieczornej porze groma-
dzili siê okoliczni mieszkañcy, by uczestni-
czyæ w majówkach i œpiewaæ pieœni poœwiê-
cone Matce Boskiej. Teraz – ozdobione
„wiecznymi”, sztucznymi kwiatami nikn¹
wœród gêstwiny, chocia¿ – co ostatnio siê
zdarza – dziwna moda na wycinanie drew i
krzewów unicestwia naturalne, cieniste
schronienie. Zwyczajowo wokó³ kapliczek
sadzono g³ównie lipy uchodz¹ce za drzewa
poœwiêcone Matce Bo¿ej. To Ona, wed³ug
jednej z legend, ukaza³a siê na lipie pewne-
mu oœlepionemu w walce rycerzowi, który
od tego zdarzenia odzyska³ wzrok. To ulu-
bione drzewo czêsto sadzili Polacy w wa¿-
nych momentach ¿yciowych, upamiêtnia-
j¹c np. narodziny dzieci i œluby. W naszym
rodzimym pejza¿u widzimy szpalery lip ota-
czaj¹ce dwory szlacheckie. Drzewa te ros³y
równie¿ w ogrodach, parkach, przy dro-
gach i alejach. Dostarcza³y bardziej wymier-
nych korzyœci; zawsze ceniono lipowy miód
i kwiat pomocny przy leczeniu przeziêbie-
nia. Z lipowego drewna wykonywano rzeŸ-
by, ko³yski dla niemowl¹t oraz ³y¿ki. Wierzo-
no, i¿ niemowlêta bêd¹ zdrowo siê chowa³y,
a strawa spo¿ywana tak¹ ³y¿k¹ nigdy cz³o-
wiekowi nie zaszkodzi. Skrzypki wykonane z
lipowego drewna „same bêd¹ œpiewa³y”. W
przekonaniu ludu przyozdobienie domów
ga³¹zkami lipy w Zielone Œwi¹tki ma przy-
nieœæ domownikom oczekiwane szczêœcie i
bezpieczeñstwo. Pasemkami ³yka zwi¹zywa-
no równie¿ wianki poœwiêcane w oktawê
Bo¿ego Cia³a. Zawieszane nad drzwiami
mia³y uchroniæ budynki przed piorunami i
gradem. Ludziom chorym zalecano odpo-
czynek w ¿yciodajnym cieniu lip. Uwa¿ane

Nie wypowiem s³owem, nie wyœpiewam pieœni¹
Polnej samotnoœci nad dol¹ bezkresn¹.
S³yszê: szumi¹ wierzby, wiatr ga³¹zki splata
I widzê pochy³y krzy¿ w sczernia³ych kwiatach.

(J. Baranowski)
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Kraj ten le¿y w Ameryce Po³udniowej,
ma zró¿nicowan¹ powierzchniê ziemi, od
gór Andów, wysokich, skalistych, pokrytych
wiecznym œniegiem i lodem, po niziny, po-
kryte bujn¹ roœlinnoœci¹, splecion¹ lianami
i powojami. Wœród nich ¿yje mnóstwo nie-
zwyk³ych zwierz¹t. W³aœnie temat: „zwierzê-
ta” zdominowa³ pytania, zadawane siostrze
przez uczniów. Dzieci zasypywa³y wprost sio-
strê Ma³gorzatê pytaniami, których by³o
mnóstwo, i bardzo ró¿norodnych.

Uczniowie pytali o zajêcia ludnoœci, do-
stêp do pracy, o hobby i zainteresowania
ich rówieœników, o ich wyniki w nauce i spo-
rcie. Pytali równie¿, w jakim jêzyku siê poro-
zumiewaj¹, jakich jêzyków obcych ucz¹ siê
w szkole. Trudno przytoczyæ wszystkie pyta-
nia, gdy¿ dotyczy³y one ró¿nych dziedzin:
geografii, historii, kultury, folkloru itp. Sio-
stra rzetelnie  i niezwykle ciekawie odpo-
wiada³a na nie i zdawa³a siê byæ zadowolo-
na z faktu, ¿e dzieci tak bardzo interesuje
to, co równie¿ dla Niej jest bardzo wa¿ne,
gdy¿ dotyczy Jej drugiej Ojczyzny.

Siostra Ma³gorzata opowiedzia³a dzie-
ciom o swojej pracy. Polega ona nie tylko
na opiece nad ubog¹ m³odzie¿¹. Tamtej-
szej spo³ecznoœci pomaga w ró¿nych dzie-
dzinach. W naszej pracy spotykamy siê z ogromn¹
bied¹ niektórych rodzin, a zw³aszcza z zaniedba-
niem dzieci. W jednej z placówek, w miasteczku
Guabira, prowadzimy ochronkê dla najm³odszych
dzieci. Opiekujemy siê nimi, poniewa¿ ich rodzice
– jeœli s¹ – ca³ymi dniami pracuj¹ lub zajêci s¹
szukaniem pracy. Te dzieci bardzo potrzebuj¹
naszego wsparcia i pomocy. Poza tym przygoto-
wujemy dzieci i doros³ych do przyjêcia sakramen-
tów œwiêtych: chrztu, Komunii œwiêtej, bierzmo-
wania, prowadzimy ró¿ne grupy duszpasterskie.
Odwiedzamy te¿ najbiedniejszych ludzi, ¿yj¹cych
w buszu i w wysokich górach: rozmawiamy z nimi,
udzielamy wsparcia duchowego, niesiemy pomoc
materialn¹ w postaci ¿ywnoœci, ubrañ i leków.

Spotkanie z siostr¹ Ma³gorzat¹
– misjonark¹ w Boliwii

Siostra, wraz z trzema innymi siostrami
ze Zgromadzenia S³ug Jezusa, prowadz¹
ochronkê w Guabira, w której dzieci siê
ucz¹, rozwijaj¹ swoje  zainteresowania, ob-
jête s¹ opiek¹ duszpastersk¹. Dzieci otrzy-
muj¹ tam urozmaicone posi³ki, których bra-
kuje w ich domach rodzinnych. Rodziny
boliwijskie s¹ w wiêkszoœci ubogie i nie za-
pewniaj¹ swoim dzieciom w³aœciwej opieki.
Siostry s¹ tam bardzo potrzebne, gdy¿ ucz¹
dzieci religii katolickiej oraz wielu umiejêt-
noœci ¿yciowych, które u³atwiaj¹ im lepsze
funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Siostra
Ma³gorzata przynios³a na spotkanie kolo-
rowe, atrakcyjne plansze, które zawiera³y
mnóstwo informacji o tym egzotycznym dla
nas kraju. Zademonstrowa³a dzieciom ory-
ginalne  wyroby miejscowej ludnoœci: kilim-
ki w ¿ywych, ciep³ych barwach, torebeczki
na drobiazgi, rêcznie malowane itp. Na ko-
niec mi³ego, interesuj¹cego spotkania, któ-
re odbywa³o siê w niezwykle ¿yczliwej, ser-
decznej atmosferze, przedstawiciele SU wrê-

czyli siostrze kwiaty, ksi¹¿kê o pejza¿ach
Polski i „dar serca” na potrzeby misji.

Uczniowie zapytali, w jaki sposób mogli-
by w przysz³oœci wspieraæ dzie³o misyjne, któ-
rego podjê³a siê dzielna i ofiarna siostra
Ma³gorzata, która pochodzi z Góry Rop-
czyckiej, tutaj mieszka³a i tutaj chodzi³a do
szko³y. Opuœci³a rodzinne strony, aby nieœæ
Chrystusa w  najdalsze krañce œwiata.
Uczniowie obiecali modlitwê i wsparcie
oraz zaprosili siostrê do czêstszych odwie-
dzin.

Wizyta siostry Ma³gorzaty nie by³a pierw-
sza, chocia¿ dla tej grupy uczniów by³o to
pierwsze spotkanie z misjonark¹. Dzieci
poczu³y siê odpowiedzialne za wspieranie
misji, wykaza³y wspó³czucie dla ubogich dzie-
ci z Boliwii. Siostra Ma³gorzata mo¿e byæ
dla m³odych ludzi wzorem s³u¿by potrzebu-
j¹cym, stanowi dla dzieci wzór do naœlado-
wania, w jaki sposób godnie i konsekwent-
nie realizowaæ swoje ¿yciowe powo³anie.

Bo¿ena Wiktor

19 kwietnia 2010 r. by³ wyj¹tkowy. Do Szko³y Pod-
stawowej w Górze Ropczyckiej przyby³ niezwyk³y
goœæ – siostra Ma³gorzata Parys, misjo-
narka, od 18. lat pos³uguj¹ca w Boliwii.

za typowo polskie drzewa, urasta³y niemal
do rangi symbolu polskoœci. Któ¿ nie s³ysza³
o s³ynnej lipie czarnoleskiej, do której têsk-
ni³ Juliusz S³owacki:
Lubi³em lipê, co nad s³awnym Janem
Cieñ rozstrzelany zbiera³a pod siebie
I co rok miodu obdarza³a dzbanem.

Obok kapliczek chêtnie sadzono bez
(lilak). Miejscowi najstarsi mieszkañcy uza-
sadniaj¹ ten wybór por¹ kwitnienia krzewu.
Jest to maj uznawany za miesi¹c poœwiêco-
ny Matce Bo¿ej. W odró¿nieniu od prasta-
rej lipy lilak przywêdrowa³ do Polski w XVI
w. Jego tureck¹ nazwê lejlak zamieniono na
swojski lilak, a od XVIII w. na bez. Nie nale-
¿y go myliæ z pospolitym bzem czarnym, nie-
zbyt u nas lubianym, z powodu famy g³osz¹-
cej, i¿ jest on siedzib¹ diab³a. Bez lilak od

razu zyska³ sobie sympatiê, g³ównie z uwagi
na urzekaj¹c¹ woñ i mi³¹ oku barwê. W XIX
w. by³ ju¿ „zadomowiony”, niczym najbar-
dziej rodzimy krzew. Dla dziewcz¹t sta³ siê
nawet prognostykiem szczêœcia. Jeœli któraœ
znalaz³a kwiatek piêciop³atkowy, z nadziej¹
zaczê³a spogl¹daæ w okienko.

Mimo zapewnieñ, ¿e los cz³owieka spo-
czywa w rêku Boga, ludzie niejednokrotnie
starali siê „pomóc” Stwórcy, stosuj¹c ró¿no-
rakie zabiegi ochronne. Dawa³o siê to zauwa-
¿yæ zw³aszcza na wiosnê. Kiedyœ nikt nie od-
wa¿y³by siê wejœæ do stawu i rzeki, a tak¿e
poiæ w nich zwierzêta przed dniem œw. Mar-
ka (25 IV). Znane jest u nas przys³owie mó-
wi¹ce i¿: Œwiêty Marek wrzuca do wody ogarek.
Nasi przodkowie jeszcze do niedawna nie
wyprowadzali zwierz¹t na pastwiska przed 23
kwietnia (œw. Jerzego i Wojciecha). Owi œwiê-

ci, w naszej ludowej tradycji, od dawna ucho-
dzili za opiekunów pasterzy oraz ich stad.
Aby zabezpieczyæ gadzinê przed z³ymi ocza-
mi czarownicy, nale¿a³o przed pierwszym
wypasem okadziæ byd³o dymem z poœwiêco-
nych zió³ i pokropiæ wod¹ œwiêcon¹.  Przy
okazji oblewano te¿ pasterzy, aby dobrze
trzód pilnowali. Jeœli bardzo obawiano siê
z³owró¿bnego grzmotu na suchy las (bezlist-
ny), to burza w œw. Wojciecha by³a jak naj-
bardziej po¿¹dana: Kiedy grzmi na œw. Wojcie-
cha, roœnie w polu pociecha, lecz: Gdy na œw.
Wojciecha pada, co trzecia kopa na ³¹ce przepada.
Na koniec przypomnijmy jeszcze przys³owie
o „pomyœlnym” deszczu w dniu œw. Zofii (15
maja): Przekropna Zofija urodzajom sprzyja.

Tekst i ilustracje:
„Przed kapliczk¹”, „W cieniu lip”

Maria Wilczok

Siostra Ma³gorzata Parys (w œrodku) z uczniami i nauczycielami ZS w Górze Ropczyckiej.
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W dniu 30.03.2010 r. na obiektach Gim-
nazjum i Szko³y Podstawowej w Czarnej Sê-
dziszowskiej odby³y siê eliminacje gminne.
Zosta³y one poprzedzone rozes³aniem na

Wszystko zaczê³o siê od myœli, by „ocaliæ
od zapomnienia i zniszczenia to, co jeszcze
zosta³o – jak myœla³am – w tzw. starej szkole
w Klêczanach. Podzieli³am siê swoim pomy-
s³em z m³odzie¿¹, która oczywiœcie podjê³a
temat z ogromnym entuzjazmem. Na m³o-
dych ludzi zawsze mo¿na liczyæ. Niestety, gdy
udaliœmy siê w stare mury szkolne, okaza³o
siê, ¿e ³awek tych z miejscem na ka³amarz –
ju¿ nie ma. SpóŸniliœmy siê. Zosta³y pociête i
spalone. Ta sprawa wstrz¹snê³a nami. Naro-
dzi³o siê pytanie: Jak w takim razie wygl¹da
poziom œwiadomoœci ludzi dotycz¹cy pamiê-
ci o naszych przodkach, jeœli bez problemu
mo¿na by³o zniszczyæ to, co nale¿a³o do nas
wszystkich? Ktoœ uzna³ te rzeczy za zbêdne!
Narodzi³a siê wówczas w nas myœl, by ocaliæ
przedmioty, dokumenty, zdjêcia i wszystko
to, co jest œwiadectwem naszej przesz³oœci.

Ze starej szko³y za zgod¹ ks. proboszcza
J. Kumiegi – uda³o mi siê wraz z uczniami –
obecnie II kl. Gimnazjum i przy nieocenio-
nej pomocy p. P. Wojdona wywieŸæ parê
³awek, stojak na mapy i parê drobiazgów.
Niech ¿a³uj¹ wszyscy, którzy nie mogli wi-
dzieæ twarzy dziewcz¹t i ch³opców, którzy
po ciemku na starym strychu w tumanach
kurzu szukali œladów przesz³oœci swoich ro-
dziców, dziadków. Dostali skrzyde³. Wszyst-
ko da³o siê zrobiæ.

W miêdzyczasie dowiedzia³am siê od p.
A. Waœko, i¿ przy Banku City Handlowy ist-
nieje Fundacja im. L. Kronenberga, która
dofinansowuje projekty realizowane w szko-
³ach. Jeœli s¹ pieni¹dze trzeba je braæ! Oczy-
wiœcie nale¿a³o napisaæ ten¿e projekt. Doty-
czyæ mia³ dziedziny – w moim przypadku –
„Ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zak³a-
da³ on m.in. digitalizacjê unikatowych foto-
grafii i dokumentów dotycz¹cych szko³y w
Klêczanach i mieszkañców, odtwarzanie hi-
storii szkolnictwa w miejscowoœci, stworze-
nie Izby Klêczan – z naciskiem na salê lek-
cyjn¹ – wykonanie makiety wioski  (p. Adam
Nowak), a przede wszystkim nawi¹zanie wiê-
zi miêdzypokoleniowych oraz integracjê
wszystkich wokó³. Ca³kowity koszt projektu
to 18.580 z³, w tym sfinansowanie ze œrod-
ków Fundacji Kronenberga – 12.140 z³. Resz-
ta, czyli 6.440 z³ to wk³ad mieszkañców, na-
uczycieli, dzieci. Mi³o by³o popatrzeæ na
og³oszon¹ listê instytucji oœwiatowych, któ-
rym przyznano fundusze i zobaczyæ na niej
swoj¹ placówkê obok np. Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie.

Ju¿ zrobiliœmy du¿o. M³odzie¿ w czasie
ferii pracowa³a nad odnowieniem starych
przedmiotów. Okaza³o siê, ¿e to prawdziwi

fachowcy! Skrzynie, radio, chom¹ta, ³awki
w ich rêkach nabra³y nowego blasku. Pra-
cowa³a nie tylko m³odzie¿ z SP, ale przyszli
te¿ moi wychowankowie z Gimnazjum w Sê-
dziszowie M³p.: Ola Hulek, Marysia Hulek,
Marzena Szlêzak, Kacper Siorek, Dominik
£oboda, Piotr Zarychta. To uczniowie kl.
II. Z nimi wszystko siê zaczê³o… Byli te¿
uczniowie I kl. Dziêkujê i zapraszam. Pan
Dariusz Kwaœnik pomalowa³ piêknie salê i o
to chodzi³o w tym projekcie, aby obudziæ w
ludziach ducha, który kiedyœ ³¹czy³ ca³¹ wio-
skê. £¹cznikiem jest m³odzie¿, w której drze-
mi¹ ogromne pok³ady energii i radoœci ¿ycia.
Trzeba tylko ich s³uchaæ. Praca z tymi m³o-
dymi ludŸmi to szaleñstwo i przyjemnoœæ.
Nie ma dla nich rzeczy niemo¿liwych. Po-
magaj¹ realizowaæ marzenia. Bez pieniêdzy
by³oby trudno, dlatego dobrze, ¿e s¹ takie
instytucje jak np. Fundacja Kronenberga,
które wspieraj¹ m³odzie¿.

Zbli¿a siê stulecie szko³y w Klêczanach.
Marzeniem moim i dzieci jest przygotowa-
nie z tej okazji Izby Historii Klêczan, nakrê-
cenie filmu o wiosce, zorganizowanie wy-
stawy fotografii: „Klêczany wczoraj i dziœ”,
przygotowanie festynu, warsztatów fotogra-
ficznych i folklorystycznych.

… narodzi³ siê pomys³ tworzenia projektu realizowanego pod has³em: „IdŸmy w przysz³oœæ pod
rêkê z przesz³oœci¹!”

Z mi³oœci do przesz³oœci
I wiary w teraŸniejszoœæ…

 Niczego nie da³oby siê jednak zrobiæ
bez m³odzie¿y z Klêczan i rodziców. Dzieci
ju¿ kolejny rok przynosz¹ fantastyczne
przedmioty, fotografie, dokumenty. Nie
„zdoby³yby” tego bez zgody rodziców, czy
dziadków. Bardzo wszystkim w tym miejscu
dziêkujê. Bez Pañstwa i dzieci niczego sama
nie zrobi³abym. A wszystko jeszcze przed
nami. Dziêkujê te¿ p. B. Czapka, który bê-
d¹c przez rok dyrektorem SP Klêczany, po-
móg³ mi w stworzeniu projektu i zachêca³
do realizacji pomys³u. S³owa podziêkowa-
nia kierujê te¿ do p. M. Flisa, który kieruje
Szko³¹ w Klêczanach i wspiera realizacjê
projektu jak równie¿ znajduje w archiwach
arcyciekawe informacje, z których kto wie
co stworzymy. Zawsze mog³am te¿ liczyæ na
pomoc p. Doroty ¯ak, która by³a od spraw
„na wczoraj”. Dziêkujê.

Przesz³oœæ stworzyli nasi przodkowie, te-
raŸniejszoœæ tworzymy my. Co po nas zosta-
nie? Sprawmy, by jak najwiêcej dobrego. To,
co mi uda siê zrobiæ dedykujê mieszkañcom
Klêczan, nauczycielom, ale przede wszystkim
mojej babci Janinie Baranowskiej, która ca³e
¿ycie poœwiêci³a m³odzie¿y i Klêczanom.

Agnieszka Medygra³

OTWP – eliminacje gminne

Ju¿ po raz pi¹ty Zarz¹d Miejsko-Gminny OSP w Sêdziszowie M³p. podj¹³ decyzjê o w³¹czeniu siê
dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Z ramienia
zarz¹du odpowiedzialnymi za organizacjê gminnych zmagañ konkursowych byli: Z-ca Komendan-
ta Gminnego kpt. Wojciech Kozek, który przygotowywa³ testy i pytania konkursowe oraz V-ce prezes
Zarz¹du Gminnego Andrzej Œwierad jednoczeœnie dyrektor gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej,
który organizowa³ konkurs. Jak co roku w/w wywi¹zali siê z postawionego zadania bardzo dobrze.

pocz¹tku lutego do wszystkich szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów z terenu gminy Sê-
dziszów M³p. informacji zawieraj¹cych re-
gulamin konkursu oraz szczegó³owo okre-

Czarna Sêdziszowska 2010

Agnieszka Medygra³ (z prawej) ze swoimi uczennicami.
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œlony zakres wiadomoœci wymaganych na
konkursie wraz z materia³ami do nauki. W
wyniku eliminacji szkolnych do szczebla
gminnego zg³osi³o siê 9 szkó³ podstawowych
z miejscowoœci: Czarna Sêdziszowska, Kawê-
czyn, Klêczany, Boreczek, SP nr 3 Sêdziszów
M³p., Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne,
Wolica Piaskowa, Góra Ropczycka oraz gim-
nazja w Zagorzycach Górnych i Czarnej Sê-
dziszowskiej. £¹cznie w eliminacjach wziê³o
udzia³ 24 uczniów. Warto wspomnieæ, ¿e dla
wszystkich uczestników przygotowano dy-
plomy, drobne upominki i poczêstunek.

Rozpoczêcia turnieju dokona³ Andrzej
Œwierad, który powita³ uczestników, przyby-
³ych goœci w osobach: Pani Z-ca Burmistrza
El¿biety Œwiniuch, Z-ca Komendanta Powia-
towego PSP w Ropczycach starszy kapitan
Tadeusz Mi¹so, Z-ca Prezesa Powiatowego
aspirant Stanis³aw Œwider, Sekretarz Zarz¹-
du Gminnego OSP Marcin Cieœlik, Z-ca
Komendanta Gminnego Kapitan Wojciech
Kozek, Z-ca dowódcy JRG PSP Ropczyce
straszy aspirant sztabowy Marek B¹czkow-
ski, Sekretarz zarz¹du OSP Czarna Sêdz. Jan
Pipa³a, Przewodnicz¹cego Komisji Oœwiaty
Rady Miejskiej Jan Ró¿añski, Dyrektorów
szkó³ z Wolicy Piaskowej, Klêczan, Kawêczy-
na, Góry Ropczyckiej, Czarnej Sêdziszow-

IV miejsce Anna Szozda - SP Klêczany
V miejsce Aleksandra Bochnak - SP nr 3 Sêdziszów M³p.
W kategorii gimnazjów:
I miejsce Kamil Siwiec - Gimnazjum Czarna
II miejsce Dominik B¹k - Gimnazjum Czarna
III miejsce Dawid Kubik - Gimnazjum Zagorzyce G.
IV miejsce Wioleta Szopa - Gimnazjum Czarna
V miejsce Patryk Kubik - Gimnazjum Czarna

Zwyciêzcy z r¹k Pani Burmistrz i Komen-
danta PSP otrzymali cenne nagrody. Ponad-
to osoby, które zajê³y trzy czo³owe miejsca
w poszczególnych kategoriach reprezento-
waæ bêd¹ nasz¹ gminê na eliminacjach po-
wiatowych.

Turniej wiedzy po¿arniczej z pewnoœci¹
przyczyni siê do przybli¿enia tematyki
ochrony przeciwpo¿arowej oraz ochrony
przed zagro¿eniami m³odzie¿y naszych
szkó³. Nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹ or-
ganizacjê konkursu.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
wszystkim uczestnikom, goœciom, opieku-
nom za podjêcie inicjatywy i przyst¹pienie
do konkursu oraz wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomagali w organizacji tur-
nieju.

Iwona Œwierad

Uczestnicy wziêli udzia³ w nastêpuj¹cych
konkurencjach: Teoretyczny test sprawdza-
j¹cy, sk³adaj¹cy siê z 25 pytañ (pojedyncze-
go wyboru dla SP i wielokrotnego wyboru
dla gimnazjów); Praktyczny sprawdzian
umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej  (zespo³owo); Praktyczny
sprawdzian umiejêtnoœci kierowania rowe-
rem (tor przeszkód okreœlony regulami-
nem); Praktyczny sprawdzian stosowania
zasad ruchu drogowego (przejazd po mia-
steczku ruchu drogowego do wyznaczo-
nych losowo punktów kontrolnych).

Za zwyciêsk¹ dru¿ynê w ca³ym Turnieju
uznaje siê ten zespó³, którego suma zajê-
tych miejsc przez jego uczestników we wszyst-
kich konkurencjach jest najmniejsza. Za in-
dywidualnego zwyciêzcê Turnieju uznaje siê
uczestnika, którego suma zajêtych miejsc we
wszystkich konkurencjach, za wyj¹tkiem
pierwszej pomocy, jest najmniejsza.

Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe a Szko³y puchary pami¹tkowe, ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Sêdziszów Ma³opolski. Z uwagi na niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne komisja sêdziow-

Eliminacje gminne

ska w trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo
uczestników po naradzie zdecydowa³a siê
zakoñczyæ eliminacje i nie rozgrywaæ konku-
rencji Miasteczka Ruchu Drogowego w ka-
tegorii szkó³ podstawowych oraz Toru Prze-
szkód w kategorii szkó³ gimnazjalnych.

Klasyfikacje koñcowa zosta³a dokonana na
podstawie odbytych wczeœniej konkurencji.

Wyniki:
Szko³y podstawowe:
I miejsce SP nr 3 w Sêdziszowie M³p. (Dawid Wiater, Zuzanna

Medygra³, Micha³ Majka)
II miejsce SP nr 2 w Sêdziszowie M³p. (Agata Bajorska, Beniamin

Ch³opek, Szymon Iwan)
III miejsce SP  w Szkodnej (Damian Kujda, Arkadiusz Ocha³, Bry-

gida Ziajor)
IV miejsce SP Zagorzyce Górne (Damian Bykowski, Bart³omiej

Medygra³, Adam Mik)
V miejsce SP Bêdziemyœl (Karol Rak, Patrycja Kieba³a, Miko³aj

Tryczyñski)
SP Wolica Piaskowa (Wojciech Bieœ, Patryk Kozak,
Szymon NiedŸwiedŸ)

Szko³y gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Zagorzycach Górnych (Mateusz Ocha³,

Dominik Motyka, Damian Walczyk)

II miejsce Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. (Micha³ Bielak, Krzysz-
tof Chmiel, Dawid Ziemiñski)

III miejsce Gimnazjum w Czarnej Sêdz. (Adam Basara, Kamil Si-
wiec, Karol Ziobro-Feret)

Zwyciêskie dru¿yny reprezentowaæ bêd¹ gminê w dal-
szych etapach turnieju.

Klasyfikacja indywidualna przeprowadzonych eliminacji:
Szko³y podstawowe:
I miejsce Dawid Wiater
II miejsce Zuzanna Medygra³
III miejsce Micha³ Majka
Szko³y gimnazjalne:
I miejsce Mateusz Ocha³
II miejsce Dominik Motyka

III miejsce Damian Walczyk

Eliminacje przeprowadzi³ i jednoczeœnie
pe³ni³ funkcjê sêdziego g³ównego mgr Ar-
tur Hosa.

Funkcjê sêdziów konkurencji oraz sê-
dziów pomocniczych sprawowali wyznacze-
ni przez sêdziego g³ównego opiekunowie
grup.

Testy teoretyczne opracowa³ i jednocze-
œnie rolê eksperta ds. przepisów ruchu dro-
gowego pe³ni³ p. Mariusz Kubik.

Praktyczne umiejêtnoœci udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej spraw-
dza³a  higienistka szkolna p. Anna Nyzio.

Goœciem honorowym i jednoczeœnie
przedstawicielem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Sêdziszów Ma³opolski by³ mgr Jan Ma-
roñ.

Opracowa³ Artur Hosa

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym
19 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. oraz na
terenie miasteczka ruchu drogowego odby³y siê
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeñstwa w Ruchu Drogowym. Wziê³o w nich
udzia³ 6 trzyosobowych reprezentacji szkó³ pod-
stawowych i 3 reprezentacje gimnazjów.

skiej oraz nauczycieli opiekunów. Przebieg
eliminacji utrwala³a Telewizja Miejska.

Turniej rozpocz¹³ siê od pokazu sprzê-
tu stra¿ackiego zgromadzonego na placu
przed szko³¹, który ogl¹dali oprócz uczest-
ników konkursu i zaproszonych goœci
uczniowie ze SP i Gimnazjum w Czarnej
Sêdz. Swój sprzêt zaprezentowali stra¿acy z
PSP w Ropczycach pod dowództwem aspi-
ranta Bogus³awa Œwiêtonia oraz stra¿acy z
OSP Boreczek i OSP Czarna Sêdziszowska.
Dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie m³odzie¿ mia-
³a okazjê doœæ dok³adnie zapoznaæ siê z pre-
zentowanym sprzêtem oraz mog³a zobaczyæ
gaszenie po¿aru (ogniska na boisku).

Nastêpnie uczestnicy konkursu przyst¹-
pili do czêœci testowej konkursu. Po napisa-
niu testu uczestnicy zostali zaproszeni na
obiad, a komisja przyst¹pi³a do oceny prac.
Zgodnie z regulaminem do czêœci ustnej za-
kwalifikowa³o siê po 5 uczniów, którzy uzy-
skali najwy¿sze wyniki.

Ostatecznie w grupie szkó³ podstawo-
wych wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

I miejsce Dawid Pondo - SP Kawêczyn
II miejsce Iwona Ferfecka - SP Boreczek
III miejsce Wojciech Strêk - SP Zagorzyce Dolne

Zwyciêska dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 3 odbiera pu-
char i gratulacje z r¹k sekretarza Jana Maronia.
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Marsze na Orientacjê to dyscyplina dla
ka¿dego. Mówi siê, ¿e mog¹ braæ w niej
udzia³ osoby od lat 5 do 105 – i jest to prawd¹.
Wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest
wymagane ¿adne specjalistyczne przygoto-
wanie na etapie pocz¹tkuj¹cym.

XIX CzarZiMnO 2010 mog³y siê odbyæ
tylko dlatego, ¿e otaczali nas ludzie ¿yczliwi
i chêtni do pracy i niesienia pomocy. Chcie-
libyœmy w imieniu organizatorów gor¹co po-
dziêkowaæ:
- firmom i osobom prywatnym za pomoc

w zorganizowaniu zawodów i przekaza-
nie nagród, upominków a tak¿e œrodków
finansowych,

- dyrekcji Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Czarnej Sêdziszowskiej za udostêpnie-
nie obiektów szkolnych na bazê imprezy

- nauczycielom, opiekunom i uczestnikom
imprezy – bez nich przecie¿ nie by³oby
tych zawodów,

- personelowi kuchni za przygotowanie
pysznych i od¿ywczych obiadów,

- zespo³owi organizacyjnemu, który praco-
wa³ od wrzeœnia, a w czasie zawodów da³ z

siebie wszystko, aby zawody odby³y siê na
w³aœciwym poziomie,

- prasie i telewizji za popularyzacjê tej for-
my turystyki kwalifikowanej.

Podsumowuj¹c XIX edycjê CzarZiMnO
2010, w której bra³o udzia³ ponad 120 osób
w czterech kategoriach wiekowych, z wielu
miejscowoœci naszego województwa i nie
tylko, nale¿y zwróciæ uwagê na kilka rzeczy.
Przede wszystkim ju¿ któryœ raz z rzêdu na
imprezê przyje¿d¿aj¹ zawodnicy o wysokim
stopniu kultury osobistej, co objawia siê
poszanowaniem obiektu i ciep³ym, mi³ym
stosunkiem do innych ludzi z otoczenia.
Wszyscy zawodnicy startowali we wszystkich
etapach marszowych, nawet pomimo bar-
dzo ciê¿kich warunków zimowych, co nie
zawsze by³o norm¹ w poprzednich latach.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê impre-
zy towarzysz¹ce.

By³y to:
- InOMrówka – zabawa „korytarzowa”

kszta³tuj¹ca spostrzegawczoœæ, zwinnoœæ,
szybkoœæ w odszukiwaniu w³aœciwych ele-
mentów mapy

XIX CzarZiMnO 2010

17 lutego 2010 roku, po dwóch œnie¿nych dniach, zma-
gañ z map¹, kompasem zakoñczy³y siê XIX Czarnieñskie
Zimowe Marsze Na Orientacje – CzarZiMnO 2010. Celem
tych zawodów jest przede wszystkim popularyzowanie
turystyki kwalifikowanej w jak najszerszym gronie dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Jest to równie¿ alternatywa spê-
dzania czasu wolnego w sposób czynny i aktywny.

- Bieg na Orientacjê,
- konkurs o tematyce ekologicznej.

Dziêkujemy raz jeszcze wszystkim zawod-
nikom i gratulujemy zwyciêzcom. Do zoba-
czenia w przysz³ym, jubileuszowym XX Cza-
rZiMnO 2011.

Apelujemy jednoczeœnie do wszystkich
nauczycieli WF, geografii, przyrody i innych
zainteresowanych z terenu naszej gminy do
liczniejszego uczestnictwa w tej formie za-
bawy. Tym bardziej, ¿e odbywaj¹ siê one w
pierwszych trzech dniach ferii zimowych.

Zawody sponsorowali w tym roku:
- Zbigniew Strza³ka
- Pracownia Z³otnicza Barbara Œwietlik - Madej w Rzeszowie
- Piotr Sêd³ak - Czarna Sêdziszowska,
- Hurtownia PROFI-SPORT w Rzeszowie
- FIRMA HANDLOWO-US£UGOWO-TRANSPORTOWA KAM

ANDRZEJ DZIUBA z Krzywej.
- Firma „¯elazny” z Sêdziszowa M³p
- Firma - Us³ugowo-Handlowa „COMAX – Computers” Od-

dzia³ w Sêdziszowie Ma³opolskim
- osoby prywatne.

Aleksander Czy¿
Renata Brandys

Program eTwinning jest propozycj¹ dla
szkó³, które chc¹ nawi¹zaæ miêdzynarodow¹
wspó³pracê. Zak³ada on ³¹czenie przedszko-
li, szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych w Europie za poœrednic-
twem mediów elektronicznych.

Aktualnie w Polsce w programie zarejestro-
wanych jest ponad 7 tysiêcy szkó³ i ponad 10
tysiêcy nauczycieli, zaœ w województwie pod-
karpackim, na dzieñ 28.02.2010 – 271 szkó³.

Szko³a Podstawowa nr 3 jest pierwsz¹ w
naszej gminie, która rozpoczê³a miêdzyna-
rodow¹ wspó³pracê w ramach eTwinningu.

Projekt Bitwa pod Grunwaldem z Pol-

Uczniowie z „Trójki” wspó³pracuj¹ z rówieœnikami z Litwy

Od stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p. w ramach
programu eTwinning realizowany jest miêdzynarodowy projekt pt.
„Bitwa pod Grunwaldem i jej znaczenie w Polsce i na Litwie”. W ten
szczególny sposób uczniowie z „Trójki” ze swymi rówieœnikami z
Litwy uczcz¹ 600-lecie bitwy pod Grunwaldem.

sce i na Litwie jest realizowany wspólnie ze
szko³¹ w Ðunskø na Litwie. W ramach wza-
jemnych kontaktów uczniowie poznali ju¿
swoje szko³y i swoje miasta, wymienili siê in-
formacjami o swoich zainteresowaniach.

Obecnie przygotowuj¹ dla swoich part-
nerów historiê swoich krajów w rysunkach.
Kolejne etapy pracy to poznanie przebiegu
bitwy pod Grunwaldem i jej znaczenia w
obu krajach oraz wizji bitwy w literaturze,
malarstwie, filmie.

Efekty pracy koordynatorzy projektu,
którymi s¹ w Szkole Podstawowej nr 3 mgr
Benedykt Czapka, a w Pagrindinë mokykla

Ðunskø (Szkole Podstawowej w Sunskai)
Pani Ramute Murauskiene, umieszczaj¹ w
Internecie, za poœrednictwem specjalnego
narzêdzia „twinspace”.

Okazuje siê, ¿e projekt, w za³o¿eniu kon-
centruj¹cy siê na tematyce historycznej, roz-
wija wœród zaanga¿owanych uczniów tak¿e
umiejêtnoœci jêzykowe, artystyczne, pos³ugi-
wania siê technologi¹ informacyjn¹, ponad-
to uczy szacunku dla innej kultury. Pierwsze
efekty ju¿ s¹ widoczne, bo który w uczniów
wczeœniej wiedzia³, ¿e w jêzyku litewskim bi-
twa pod Grunwaldem to Þalgirio mûðis?

ETwinning jest czêœci¹ programu Come-
nius, który pozwala pozyskiwaæ œrodki finan-
sowe i organizowaæ miêdzynarodow¹ wymia-
nê uczniów miêdzy zainteresowanymi szko-
³ami. Jest wiêc szansa, ¿e w przysz³oœci ucznio-
wie z „Trójki” odwiedz¹ swoich kolegów z
Litwy, lub ugoszcz¹ ich u siebie.

(-)
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Po niezbyt udanej inauguracji rundy
wiosennej i remisie z Rani¿ovi¹ na w³asnym
boisku, w drugiej kolejce Lechia w meczu
na szczycie zmierzy³a siê w Tuszowie Naro-
dowym z tamtejszym Ikarusem. Sêdziszowia-
nie przez wiêkszoœæ meczu dominowali na
boisku, a mimo to nie zaksiêgowali na swo-
im koncie kompletu punktów. O ogromnym
pechu mo¿e mówiæ Potwora, który w doli-
czonym czasie gry skierowa³ pi³kê do w³a-
snej bramki, dziêki czemu gospodarze mo-
gli cieszyæ siê z punktu. Sytuacja na szczycie
tabeli V ligi jest nadal niewyjaœniona, bo-
wiem zarówno Lechia jak i Ikarus maj¹ jed-
nakow¹ liczbê punktów. Tak¿e bezpoœred-
nie spotkania nie przynios³y rozstrzygniêcia,
bowiem zarówno w Sêdziszowie jak i w Tu-
szowie pad³y remisy.

W ni¿szych ligach nasze dru¿yny graj¹
ze zmiennym szczêœciem. Po zwyciêstwie na
inauguracjê, zadyszki dosta³ Sokó³ Krzywa,
w kolejnych trzech meczach notuj¹c jeden
remis i dwie pora¿ki. Na ostatnie miejsce w
klasie A rzeszowskiej spad³ P³omieñ Zago-
rzyce, przegrywaj¹c trzy kolejne mecze z
czego dwa z rywalami z dolnych rejonów
tabeli. Pierwszej pora¿ki w sezonie doznali
pi³karze z Kawêczyna, ulegaj¹c na w³asnym
boisku Pewnoœci Lubzina. Na szczêœcie w
sukurs przyszli im futboliœci z Góry Ropczyc-
kiej, pokonuj¹c wicelidera z Nockowej na
jego boisku. (b)

Sport
V liga Dêbica

Ikarus Tuszów Narodowy - Lechia Sêdziszów Ma³opol-
ski 2-2 (0-1) 0-1 Idzik 24, 0-2 Pazdan 64, 1-2 S. Foltak 72, 2-
2 Potwora 90, samobójczy.
IKARUS: Polak – Tylski, Dudajek, Wielgosiñski, Œwist – Szady (87
Kosiñski), Gera (74 Wójciak), Maziarz, S. Foltak – Dopart, Zabrzeñ-
ski (42 Hadam). LECHIA: Chmiel – Doroba, Ciska³, Zawisza, Branas
(90 Przybek) – Godek (83 Rogó¿), Frankiewicz, Potwora, Duduœ
(57 Magdoñ) – Idzik (60 Rumak), Pazdan.

Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Stal II Mielec 3-1 (1-1)
0-1 Ko³acz 2, 1-1 Frankiewicz 10, 2-1 Idzik 49, z karnego, 3-1 Pazdan 85.
LECHIA: Chmiel – Przybek, Ciska³, Rogó¿, Branas – Godek, Zawisza (89
Filipek), Magdoñ (46 Duduœ), Frankiewicz – Idzik (80 Rumak), Pazdan.

Zryw Dzikowiec – Lechia 1:4

Lechia Sêdziszów Ma³opolski - Start Wola Mielecka 4-0
(1-0) 1-0 Branas 4, 2-0 Idzik 60, 3-0 Pazdan 75, 4-0 Duduœ 80
LECHIA: Chmiel – Przybek, Ciska³, Zawisza, Branas (77 Rogó¿) –
Godek (84 Magdoñ), Frankiewicz, Potwora, Idzik – Filipek (46 Duduœ),
Pazdan (87 Œliwa).

Klasa A Dêbica

Pustków Wieœ - Sokó³ Krzywa 2-4 (1-1) 1-0 J. M¹czka 4,
1-1 W. Skwirut 14, 1-2 W. Skwirut 65, 2-2 Mateusz Krawczyk 66,
2-3 Zawisza 70, 2-4 ¯uczek 87.
SOKÓ£: Froñ – Chudyba, Stec, K. Wojton, Wiktor – Patro, Zawisza,
Pawlikowski (70 ¯uczek), P. Wojton – W. Skwirut, Feret.

Sokó³ – Radomyœlanka 1:4

Borowiec Straszêcin – Sokó³ Krzywa 2-2 (1-1)

Strzelec Frysztak – Sokó³ 3:1

Klasa A Rzeszów

P³omieñ – Resovia II 3:5

Jasionka – P³omieñ Zagorzyce 4-1 (2-1)
Bramka dla P³omienia: Piotr Zatorski.
P£OMIEÑ: Fularz – Wozowicz, Fabianowicz, Ocha³, Dar³ak – S. Miœ,
Ciepela, Pawe³ Zatorski, Charchut (60 Malski, (70 Z. Miœ) – Piotr
Zatorski, Sikora (70 Skóra).

P³omieñ – Aramix Niebylec 1:2

Klasa B Dêbica

Progres Kawêczyn – Gród Bêdziemyœl 2:0

Borkovia Borek Wlk. – Korona Góra Ropczycka 2:2

Ma³a – Gród Bêdziemyœl 3:3

Progres – Pewnoœæ Lubzina 0:3

Olimpia Nockowa – Korona 1:2

Olchovia – Borkovia 4:1

Klasa B Rzeszów

Plon Klêczany – Meblosystem Zabajka 3:5

Plon Klêczany – Trzcianka Trzciana 4-0 (2-0) 1-0 D³ugosz
15, 2-0 W¹sik 40, 3-0 D³ugosz 55, 4-0 Kocur 55.
PLON: Grabarz – Cio³ek, Konsor, Przydzia³, Si³ka – Patro, W¹sik,
Koza, Skiba – D³ugosz, Kocur

Victoria Budy G³ogowskie – Plon 1:2

Juniorzy starsi - Klasa okrêgowa
Rzeszów

Lechia Sêdziszów M³p. – Górnovia Górno 7-0 (3-0) 1-0
Pas 15, 2-0 Pas 20, 3-0 J. Bizoñ 40, 4-0 Pas 75, 5-0 Ch³opek 85,
6-0 Czapka 89, 7-0 D³ugosz 90.
LECHIA: Kazimierski – Malisiewicz, Œwierad, Stachnik, D³ugosz –
Branas, Pas, Czapka, Œliwa (15 Ziemba) – Babiarz (75 Frysztak), J.
Bizoñ (70 M. Bizoñ).

£KS £añcut – Lechia 1:2

Lechia – Korona Rzeszów 8:0

Juniorzy m³odsi - Klasa okrêgowa
Rzeszów

Lechia Sêdziszów M³p. – Górnovia Górno 4-1 (1-1)
1-0 Duchañ 12, 1-1 Stec 30, 2-1 H. Tra³ka 50, 3-1 H. Tra³ka 60, 4-
1 Pyrdek 70.
LECHIA: Æwiczak – H. Tra³ka, D. Tra³ka, Draus, Iwan – Ciepiela,
Grobelny (60 Froñ), Œliwa, Duchañ (60 ¯urek) – Pyrdek, Bizoñ.

£KS £añcut – Lechia 0:2

Jak co roku „Dzieñ S³u¿by Zdrowia”, który w
naszej szkole wypada w kwietniu, jest okazj¹ do
podsumowania efektów pracy uczniów realizu-
j¹cych program profilaktyczno-zdrowotny we
wspó³pracy z takimi instytucjami jak: Wiejski
Oœrodek Zdrowia w Czarnej Sêdziszowskiej oraz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Ropczycach.

W uroczystej akademii z tej okazji udzia³
wziêli zaproszeni goœcie: Pan dyrektor Wa-
c³aw Tobiasz, Pan doktor Adam Jasiñski, Pani
mgr Dorota Wiater, Pan doktor Krzysztof
Jasiñski, Pani Krystyna Kanach, Pani Jolan-
ta Skwirut, Pani Cecylia Mêdryga³, Pani Ur-
szula Przydzia³.

Uroczystoœæ zosta³a przygotowana przez
uczniów I etapu edukacyjnego, którzy przed-
stawili inscenizacjê „Œwiêto S³u¿by Zdrowia”,
a nastêpnie monta¿ s³owno-muzyczny.

Na zakoñczenie podziêkowali zaproszo-
nym goœciom ¿ycz¹c im wszystkiego najlep-

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Dzieñ „S³u¿by Zdrowia”
w Szkole Podstawowej im. ks. W³. Œwidra w Czarnej Sêdziszowskiej

szego w pracy i ¿yciu osobistym oraz trady-
cyjnych stu lat i wrêczyli symboliczne ró¿e.

Po tej wzruszaj¹cej chwili g³os zabrali
Pan dyrektor Wac³aw Tobiasz oraz Pan dok-
tor Adam Jasiñski. Przemawiaj¹cy w ciep³ych
s³owach odnieœli siê do szeroko rozumianej

wspó³pracy profilaktyczno zdrowotnej z
nasz¹ szko³¹ ¿ycz¹c jej kontynuacji w przy-
sz³oœci.

Na zakoñczenie wystêpuj¹cy uczniowie
otrzymali s³odki prezent od goœci.

SP Czarna Sêdz.
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Zawody przeprowadzone by³y w zale¿-
noœci od iloœci uczestników, najczêœciej sys-
temem do „dwóch przegranych” oraz „ka¿-
dy z ka¿dym” w kategoriach, w których by³o
mniej uczestników. Rozgrywano pojedynki
w grach indywidualnych wg przepisów pol-
skiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego.

Zwyciêzcy w poszczególnych katego-
riach wiekowych otrzymali nagrody indywi-
dualne w postaci pucharów, dyplomów i na-

XI TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

O PUCHAR BURMISTRZA
W dniach 24 i 25 kwietnia 2010 r. w hali sportowej przy sêdziszowskim gimnazjum odby³ siê XI
Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. rozgrywany w ramach Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³owego. 126 uczestników rywalizowa³o o zwyciêstwo, nagrody oraz o awans do
dalszych szczebli wspó³zawodnictwa.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria do lat 13 – dziewczêta (23 uczestniczki)
1. Brygida Ziajor – SP Szkodna
2. Ilona Surman – SP Góra Ropczycka
3. Barbara Goraj – SP Zagorzyce Górne

Kategoria do lat 13 – ch³opcy (25 uczestników)
1. Damian Bykowski – SP Zagorzyce Górne
2. Mateusz Ocha³ – SP Zagorzyce Górne
3. Tomasz Pichla – SP Borek Wielki

Kategoria od lat 14-16 – dziewczêta (15 uczestniczek)
1. Karolina Kujda – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2. Gabriela Róg – Gimnazjum Zagorzyce Górne
3. Wioletta Pieprzak – Gimnazjum Zagorzyce Górne

Kategoria od 14-16 lat – ch³opcy (16 uczestników)
1. Aleksander Zawiœlak – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2. Micha³ Skarbek – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
3. Grzegorz Mucha – Gimnazjum Zagorzyce Górne

Kategoria 17-19 lat – kobiety (3 uczestniczki)
1. Anastazja Wszo³ek - Góra Ropczycka
2. Iwona Paj¹k - £¹czki Kucharskie
3. Anna Mucha - Zagorzyce

Kategoria 17-19 lat – mê¿czyŸni (11 uczestników)
1. Rafa³ Ziajor – Góra Ropczycka
2. Pawe³ Wytrwa³ - Zagorzyce
3. Mateusz Chmiel - Szkodna

Kategoria 20-44 lat – kobiety (6 uczestniczek)
1. El¿bieta So³tys - Borek Wielki
2. Marzena Skarbek - Wolica Piaskowa
3. Katarzyna Róg - Zagorzyce

Kategoria 20-44 lat – mê¿czyŸni (12 uczestników)
1. Roman Zawiœlak - Zagorzyce
2. Marek Kochmañski - Sêdziszów M³p.
3. £ukasz Wytrwa³ - Zagorzyce

Kategoria powy¿ej 45 lat – mê¿czyŸni (4 uczestników)
1. Ryszard Wszo³ek – Góra Ropczycka
2. Zbigniew Mucha – Zagorzyce
3. Bogdan Bia³orucki – Sêdziszów M³p.

Kategoria osób niepe³nosprawnych - dziewczêta (6
uczestniczek)
1. Anna Mucha – Zagorzyce
2. Marta Magdoñ – Gimnazjum Zagórzyce Górne
3. Janina Czaja – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

Kategoria osób niepe³nosprawnych - ch³opcy (5 uczestni-
ków)
1. Mariusz Placek - ŒDS w Sêdziszowie M³p.
2. Daniel Ostrowski - ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Grzegorz Pichla – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

gród rzeczowych, które osobiœcie wrêcza³
Burmistrz - Pan Kazimierz Kie³b.

Rywalizacjê w kategorii wiekowej do lat
13, która by³a najbardziej liczna oraz kate-
goriê osób niepe³nosprawnych przeprowa-
dzono w sobotê 24 kwietnia br. a pozosta³e
w niedzielê 25 kwietnia br.

Sekretarz Gminy
Jan Maroñ

Fot. (5) J. Maroñ
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W sobotê, 27 marca 2010 roku, w hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. rozegrano
II Turniej o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Kazimierza Kie³ba i Senatora RP Zdzis³awa Pupy.

Sêdziszowskiej publicznoœci zaprezento-
wa³y siê cztery zespo³y siatkarek: juniorki
KPSK Stal Mielec, UKS I LO £añcut i dwie
dru¿yny Extrans Patrii Sêdziszów M³p., w któ-
rych wyst¹pi³y równie¿ zawodniczki, które s¹
przymierzane do wystêpów w sêdziszowskim
zespole w sezonie 2010/2011. Mecze rozgry-
wano systemem „ka¿dy z ka¿dym”.

Wyniki:
Extrans Patria I – KPSK Stal Mielec 2:0 (25-9, 25-13)
Extrans Patria II – UKS I LO £añcut 1:1 (25-17, 20-25)
Extrans Patria I – UKS I LO £añcut 2:0 (25-10, 25-15)
Extrans Patria II – KPSK Stal Mielec 2:0 (25-9, 25-22)
o III miejsce:
UKS I LO £añcut – KPSK Stal Mielec 3:0 (25-19, 25-13, 25-17)
Fina³:
Extrans Patria I - Extrans Patria II 3:0 (25-13, 25-17, 25-19)

Extrans Patria I: ¯aneta Baran, Joanna Chmura, Ma³go-
rzata Hajduk, Katarzyna Wrona (libero), Ma³gorzata M³o-
cek, Aleksandra Mich, Katarzyna Warzocha.
Extrans Patria II: Paulina Pyræ, Ma³gorzata Ruszel, Alek-
sandra Guzikiewicz (libero), Patrycja Pieprzak,
Adrianna Szady, Edyta Wojdy³a, Roksana Zonik.
KPSK Stal Mielec: Monika Malicka, Dorota Jasionowicz,
Weronika Œwiatowiec, Katarzyna Bardo, Natalia Wójcik, Pauli-
na Paj¹k, Marzena Br¹giel (libero) oraz Sabina Podlasek, Alek-
sandra Szuber, Nadia Hmaid, Iwona Rogó¿, Angelina Golba,

II Turniej Siatkarek
o Puchar Burmistrza i Senatora

Aleksandra Pryga. Trener: Izabela Rutkowska – Woszczyñska.
Sêdziowali: Tomasz Napieralski z Rakszawy i Rafa³ Siedlecki z
Zagorzyc.

Mecz fina³owy obserwowali, m.in.: Se-
nator RP Zdzis³aw Pupa, Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b, Sekretarz Gminy Sêdziszów
M³p. Jan Maroñ, Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ,
który, tradycyjnie, prowadzi³ spikerkê zawo-
dów, a z ramienia Zarz¹du Patrii wicepreze-
si: Janusz Rataj i Mariusz Kazior.

Senator RP Zdzis³aw Pupa i Burmistrz Ka-
zimierz Kie³b wrêczali okaza³e puchary i pa-
mi¹tkowe dyplomy, które odebrali kapitano-
wie poszczególnych zespo³ów: Joanna Chmu-
ra (Extrans Patria I), Paulina Pyræ (Extrans
Patria II) i Ma³gorzata Ruszel (dla UKS I LO
£añcut). Puchar dla najlepszej zawodniczki
turnieju wrêczono Joannie Chmurze.

Turniejowe zmagania ogl¹da³y z trybun:
Katarzyna Kuty³a z MOSiR-u Jas³o i Anna
Myjak, œrodkowa Muszynianki Muszyna.

Mariusz Kazior
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