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Uczestnicy gminnych obcho-
dów 93. rocznicy odzyskania nie-
podleg³oœci spotkali siê przed
Miejsko-Gminnym Oœrodkiem
Kultury, sk¹d udali siê na Mszê
œw. w intencji Ojczyzny. Pochód
otwiera³a Orkiestra Dêta WSK w
Rzeszowie, za ni¹ pod¹¿a³y pocz-
ty sztandarowe jednostek OSP,
szkó³, zak³adów pracy, organiza-
cji spo³ecznych, dru¿yna Zwi¹z-
ku Strzeleckiego „Strzelec”, de-
legacje samorz¹du, bracia nowi-
cjusze z klasztoru oo. kapucynów
oraz mieszkañcy gminy.

Nabo¿eñstwo, rozpoczête
punktualnie o godz.12.00, kon-
celebrowali: ks. proboszcz para-
fii p.w. Narodzenia NMP Ryszard
Lis, ks. proboszcz parafii p.w.

Bo¿ego Mi³osierdzia Krzysztof
Gac, gwardian klasztoru oo. Ka-
pucynów o. Janusz Pa³ka, ks. Ry-
szard Potyra³a, który wyg³osi³ te¿
homiliê. Zwracaj¹c siê do wier-
nych, zwróci³ uwagê na wspó³cze-
sny wymiar patriotyzmu, który
nie wymaga od nas ofiary ¿ycia,
ale codziennego sumiennego
wype³niania swoich obowi¹zków.
Nie uciek³ od bie¿¹cych wyda-
rzeñ, uznaj¹c za z³y symbol na-
szych czasów, ¿ywo dyskutowane
usuniêcie or³a z koszulek repre-
zentacji Polski w pi³ce no¿nej.

Po Mszy œw. z krótkim koncer-
tem pieœni patriotycznych wyst¹-
pi³a orkiestra dêta, a nastêpnie
zebrani oddali ho³d poleg³ym w
walce o niepodleg³oœæ ojczyzny,

sk³adaj¹c kwiaty pod pomnikiem
b³. ks. Jerzego Popie³uszki.

Kwiaty z³o¿yli m.in.: pose³ na
sejm RP Kazimierz Moskal; dele-
gacja samorz¹du gminnego w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy RM Ta-
deusz Hulek, Wiceburmistrz El¿-
bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy
Jan Maroñ; delegacja Œwiatowe-
go Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii Kra-
jowej, delegacja Policji i Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, delegacja
Prawa i Sprawiedliwoœci. Znicze
zapalili cz³onkowie Zwi¹zku
Strzeleckiego „Strzelec”, nato-

wodoci¹gow¹ i sanitarn¹ dla
mieszkañców ul. Ksiê¿omost w
Sêdziszowie M³p. oraz odcinek
sieci wodoci¹gowej umo¿liwiaj¹-
cej mieszkañcom Kawêczyna
Sêdz. alternatywne zasilanie w
wodê  ze Stacji Uzdatniania Wody
w Sêdziszowie M³p.

W wyniku prac prowadzonych
od wrzeœnia 2009 r. pod³¹czono do
kanalizacji sanitarnej 540 budyn-
ków za poœrednictwem 66,2 km sie-
ci i przy³¹czy kanalizacji sanitarnej
oraz 14 przepompowni œcieków,
wybudowano tak¿e 7,2 km sieci i
przy³¹czy wodoci¹gowych. W od-
niesieniu do poszczególnych miej-
scowoœci zakres wykonanych prac
przedstawia siê nastêpuj¹co:
KRZYWA. Kanalizacja sanitarna:
kolektory – 34,2 km; przy³¹cza –
9,7 km; pompownie – 8 szt.; iloœæ
przy³¹czy  – 310. Wodoci¹g:  sieæ
– 5,4 km; przy³¹cza – 1 km.
KAWÊCZYN SÊDZ. Kanalizacja

sanitarna: kolektory -15,7 km;
przy³¹cza – 6,6 km; pompownie
– 6 szt.; iloœæ przy³¹czy – 230.
Wodoci¹g: sieæ – 0,7 km; przy³¹-
cza – 0,1 km.

Ca³oœæ robót kosztowa³a
7.389.000,87 z³ brutto.

Na realizacjê tej inwestycji gmi-
na Sêdziszów M³p.  pozyska³a
dofinansowanie ze  œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach osi 3 Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 pn. „Podstawowe us³u-
gi dla ludnoœci”. Wynios³o ono
2.208.605 z³ i objê³o 50 % kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji
zwi¹zanych wy³¹cznie z kosztami
budowy kanalizacji, a wiêc sieci i
pompowni, nadzoru inwestor-
skiego oraz  dokumentacji tech-
nicznej.

„Rewitalizacja centrum zabytkowego
poprzez zwiêkszenie estetyki i

funkcjonalnoœci przestrzeni publicznej
w Sêdziszowie Ma³opolskim”

 Etap dotycz¹cy przebudowy
centrum ratuszowego pod potrze-
by komunikacyjne i kulturowe zo-
sta³ zrealizowany w latach 2009-2010.

W chwili obecnej realizowany
jest etap obejmuj¹cy:
- wykonanie iluminacji œwietlnej

budynku Ratusza na elewacji i
w terenie,

- wykonanie remontu Ratusza wraz
z monitoringiem (izolacja piwnic,
renowacja elewacji, renowacja
piwnic, instalacja monitoringu,
remont istniej¹cej tablicy informa-
cyjnej tj. wymiana konstrukcji oraz
istniej¹cych materia³ów).
Projekt dofinansowany  ze

œrodków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 -
2013. Projekt wspó³finansowany
w wysokoœci 85% kosztów kwali-
fikowanych.

Wartoœæ robót (etapu dotycz¹-
cego remontu Ratusza) wed³ug
umowy 734 952,74 z³. brutto

Wykonawca- Przedsiêbiorstwo
Produkcji Handlu i Us³ug „BU-
DOIMPEX” Sp. z o.o., 39-218
Straszêcin 295 D

Czas realizacji – 17.08.2011 –
28.06.2012

Inwestor – Gmina Sêdziszów
Ma³opolski, ul. Rynek 1, 39-120
Sêdziszów Ma³opolski

93. rocznica
odzyskania niepodleg³oœci
W nieco skromniejszym ni¿ zazwyczaj wymiarze œwiêtowano w Sêdziszowie M³p. rocznicê
odzyskania niepodleg³oœci. Ze wzglêdu na remont ratusza, uroczystoœci odby³y siê
w koœciele parafialnym p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny i na placu koœcielnym.

Delegacje samorz¹du i instytucji podczas uro-
czystoœci.

Poczty sztandarowe na placu koœcielnym.

miast wartê honorow¹ pe³nili
harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej.

Podnios³y nastrój uroczystoœci
w naszym mieœcie by³ w zupe³nym
kontraœcie do wydarzeñ, jakie w
godzinach popo³udniowych mia-
³y miejsce w Warszawie, gdzie
Œwiêto Niepodleg³oœci zosta³o
sprofanowane, zamieniaj¹c siê w
zamieszki uliczne i walki z policj¹.

(b)

Gminne inwestycje

W pierwszych dniach listopada br.
dokonano odbioru technicznego ulic na
Osiedlu Rêdziny - Zachód budowanych
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. W ramach
tej inwestycji wykonano 420 mb
kanalizacji deszczowej, po³o¿ono
6 694 m2 nawierzchni z masy mi-
neralno-asfaltowej, u³o¿ono 1
766 mb krawê¿ników oraz 1 496
m2 chodnika z kostki brukowej.

Wartoœæ ca³ego zadania to
1,2 mln z³, w po³owie zosta³o ono
sfinansowane z bud¿etu pañstwa,
generalnym wykonawc¹ by³a EU-
ROVIA POLSKA S.A., Region Po-
³udniowy Ropczyce.

Zakoñczy³a siê budowa kanalizacji
sanitarnej w Kawêczynie i Krzywej.
W ramach przedsiêwziêcia wybu-
dowano tak¿e kanalizacjê w przy-
sió³ku Podlas (Wolica £ugowa),
sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹
na Porêbach Krzywskich, sieæ
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Panie Poœle zacznê od gratulacji
z racji znakomitego wyniku w ostat-
nich wyborach parlamentarnych i chcê
zauwa¿yæ, ¿e w obecnej kadencji
bêdzie Pan jedynym parlamenta-
rzyst¹ z naszego powiatu, wiêc
bêdzie na Pana barkach ci¹¿y³a trzy
razy wiêksza odpowiedzialnoœæ,
która dot¹d rozk³ada³a siê na Pana,
pos³a Rygla i Senatora Pupê.

Serdecznie dziêkujê za gratu-
lacje i oczywiœcie mam œwiado-
moœæ wielkiej odpowiedzialnoœci.
Pewnie nie da siê do tego podejœæ
tak „po aptekarsku”, ¿e jak by³o
trzech parlamentarzystów, to
mo¿na by³o trzy razy wiêcej zdzia-
³aæ, ale mam œwiadomoœæ, ¿e w
pojedynkê jest o wiele trudniej
reprezentowaæ interesy naszego
powiatu i osi¹gaæ spodziewane
efekty. Mogê zapewniæ, ¿e tak jak
dotychczas, bêdê siê kierowa³
przede wszystkim interesem
mieszkañców naszego powiatu.
W ich interesie bêdê czyni³ zabie-
gi zarówno na poziomie parla-
mentu jak i województwa czy
powiatu. Ludzie obdarzyli mnie
mandatem zaufania i dla mnie
jest to zobowi¹zanie do dzia³ania
na rzecz tych ludzi.

Czy w parlamencie s¹ widoczne
podzia³y polityczne wœród pos³ów
z regionu, czy jest mo¿liwoœæ wspó³-
dzia³ania pos³ów z ró¿nych partii
„ponad podzia³ami” na rzecz Podkar-
pacia? Pan jest przedstawicielem
partii opozycyjnej i zastanawiam siê,
jakie Pan mo¿e stawiaæ sobie cele na
najbli¿sze cztery lata?

Zawsze tak by³o, ¿e interes re-
gionalny ³¹czy³ i ³¹czy pos³ów bez
wzglêdu na barwy polityczne.
Pewnie dla ka¿dego pos³a z na-
szego województwa interes Pod-

karpacia jest najwa¿niejszy. Z tym,
¿e niekiedy interes partii czy ko-
alicji rz¹dz¹cej jest ró¿ny ni¿ opo-
zycji. Zawsze s¹ zarzuty, ¿e partie
koalicyjne nie wszystko robi¹ na
rzecz rozwoju naszego woje-
wództwa. Pamiêtam takie sytu-
acje z lat 2005-2007, kiedy Prawo
i Sprawiedliwoœæ by³o u w³adzy i
my te¿, bêd¹c w opozycji czasem
uwa¿amy, ¿e nale¿a³oby przezna-
czyæ wiêksze œrodki na inwestycje
na Podkarpaciu.

Mam œwiadomoœæ, ¿e jako
pose³ opozycyjny, bêdê móg³
przede wszystkim zwracaæ uwa-
gê, ¿e pewne rzeczy mo¿na ina-
czej zrobiæ. Ka¿da w³adza musi
braæ g³os opozycji pod uwagê,
bowiem jej g³os czêsto jest zwi¹-
zany z niezadowoleniem spo³e-
czeñstwa. W tym kontekœcie
opozycja jest wa¿na. Czêsto po-
s³om z partii rz¹dz¹cych trudno
jest wyartyku³owaæ swoje nieza-
dowolenie z pewnych dzia³añ
w³adz, bo wypada im byæ lojal-
nymi wobec w³asnego rz¹du.
Nawet te moje pierwsze wyst¹-
pienia w obecnym sejmie, skie-
rowane do premiera, a dotycz¹-
ce spraw przeciwpowodziowych
i polityki antysamorz¹dowej rz¹-
du, s¹ tego przyk³adem. S¹ to
wa¿ne sprawy, których zabrak³o
w expose. Taka jest moja rola i
innych pos³ów, aby zwracaæ uwa-
gê na rzeczy które s¹ istotne z
punktu widzenia konkretnych
regionów czy œrodowisk.

Rola opozycji jest wa¿na z punk-
tu widzenia demokracji. I nie
chodzi tu o ¿adne wojny polsko-
polskie. Chodzi o to, ¿ebyœmy siê
wzajemnie szanowali, ¿ebyœmy o
problemach rozmawiali, a nawet
jeœli siê ze sob¹ nie zgadzamy to

nie znaczy, ¿e chcemy burzyæ czy
uprawiaæ destrukcjê. Ka¿dy kto
pe³ni jak¹œ funkcjê publiczn¹ ma
prawo broniæ spraw ludzi, któ-
rzy go wybrali. Zw³aszcza, ¿e czê-
sto ludzie przychodz¹ do moje-
go biura i o tych problemach
mówi¹. Dlatego moim obowi¹z-
kiem jest te sprawy podnosiæ i
zwracaæ na nie uwagê. To jest
wa¿niejsze ni¿ kompromis dla sa-
mego kompromisu.

Z pewnoœci¹ nie bêdzie kompromisu
z Ruchem Palikota, zw³aszcza
w sprawach ideologicznych.

Problem jest bardzo z³o¿ony.
Ja mogê siê nie zgadzaæ z pogl¹-
dami tych ludzi i nie zgadzam siê,
a w pewnych sprawach ró¿nice
s¹ tak kolosalne, ¿e nawet nie
mamy o czym mówiæ. Ale z dru-
giej strony w demokracji trzeba
uszanowaæ wybór ludzi, nawet
je¿eli siê z nim nie zgadzamy. Trze-
ba wzi¹æ pod uwagê, ¿e zasz³y ja-
kieœ okolicznoœci, które sprawi³y,
¿e ten nurt zyska³ w czêœci spo³e-
czeñstwa poparcie. Ja siê z tym
nurtem nie zgadzam, ale szacu-
nek dla tych ludzi jest konieczny.

Natomiast je¿eli chodzi o kon-
kretne rozwi¹zania, to z oburze-
niem przyjmujê program, który
ma na celu burzenie ³adu spo-
³ecznego, nieliczenie siê z histo-
ri¹, tradycj¹, spojrzenie bardzo
„nowoczesne”, zrywanie wiêzi
spo³ecznych, wrêcz tworzenie
nowego spo³eczeñstwa opartego
na antywartoœciach – to wywo³u-
je mój opór i sprzeciw i na to
mojej zgody nie ma.

Pewne wybory, które dokona³y
siê w Sejmie odbieram jako poli-
czek dla mnie i dla spo³eczeñstwa.
Przyk³adem wybór na wicemar-

sza³ka pani Wandy Nowickiej czy
wybór na przewodnicz¹cego Ko-
misji Edukacji, której jestem cz³on-
kiem, pana Bramory. Rozumiem,
¿e ka¿dy klub ma prawo mieæ wi-
cemarsza³ka Sejmu, ale czy musi
to byæ osoba tak kontrowersyjna
w swojej dzia³alnoœci? Jeœli ktoœ
pretenduje do takiej funkcji i po-
jawiaj¹ siê do tej osoby pytania – i
to o sprawy zasadnicze: pytano,
czy organizacja, któr¹ kieruje jest
wspierana przez zagraniczne fir-
my farmaceutyczne, nale¿a³o od-
powiedzieæ tak lub nie, bo chodzi
o to, ¿eby osoba na takim stano-
wisku nie by³a zak³adnikiem takiej
czy innej firmy.

Inne pytanie: ponoæ gdzieœ w
latach 90-ych na jakiejœ konferen-
cji pani Nowicka publicznie ubo-
lewa³a, ¿e Polska jest krajem kato-
lickim, który szanuje papie¿a, co
jest nieszczêœciem dla kobiet – do
tego te¿ siê nie ustosunkowa³a.
By³o te¿ pytanie dotycz¹ce wypo-
wiedzi syna pani Nowickiej, który
stwierdzi³, ¿e w Katyniu wymordo-
wano darmozjadów. Oczywiœcie
nikt nie mo¿e do koñca odpowia-
daæ za s³owa swoich dzieci, ale do
tego pani Nowicka te¿ siê nie usto-
sunkowa³a. Do tego dosz³a wypo-
wiedŸ pana Biedronia, ¿e s¹ to
pytania poni¿ej pasa, niegodne
parlamentarzysty. Z tego wynika,
¿e my ju¿ nie mo¿emy pytaæ, ¿e
tamta strona chce okreœlaæ o co
mo¿emy pytaæ, a o co nie!

Drugi przyk³ad to wybór pana
Bramory. Koalicja PO-PSL odda³a
kierowanie Komisj¹ Edukacji w
rêce przedstawiciela Ruchu Pali-
kota. To jest symboliczne, bo-
wiem kszta³towanie postaw m³o-

Moim
obowi¹zkiem
jest broniæ spraw
ludzi, którzy
mnie wybrali
Rozmowa z pos³em na Sejm RP
Kazimierzem Moskalem (PiS)

(ci¹g dalszy na str. 4)
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dzie¿y oddaliœmy w rêce Paliko-
ta. Jego pogl¹d i wizja na kszta³t
Polski to jedno, ale drugie to
postawa taka sama, jak w przy-
padku pani Nowickiej: pytañ by³o
bardzo du¿o do pana Bramory,
a nie by³o odpowiedzi. W tym
przypadku te¿ chodzi³o m.in. o
kontrowersyjn¹ wypowiedŸ kan-
dydata na przewodnicz¹cego, ¿e
oskar¿onym w procesie norym-
berskim zrobiono krzywdê. To
ju¿ jest tragedia, ¿e staje w obro-
nie zbrodniarzy. Nie ustosunko-
wa³ siê do tego, tak jak i do wielu
innych pytañ, np. jak widzi spra-
wê egzaminów zewnêtrznych. Dla
mnie osobiœcie policzkiem by³o,
a myœlê, ¿e i dla spo³eczeñstwa,
¿e pana Bramorê na przewodni-
cz¹cego Komisji Edukacji reko-
mendowa³ z ramienia Ruchu Pa-
likota wyk³adowca wy¿szej uczel-
ni, doktor z Uniwersytetu Gdañ-
skiego, podczas gdy pan Bramo-
ra ukoñczy³ technikum optyczne.
Nie dowiedzieliœmy siê czy cho-
cia¿ ma maturê. Ja nie chcê przez
to powiedzieæ, ¿e osoba bez wy-
¿szego wykszta³cenia nie mo¿e
byæ dobrym cz³owiekiem, ale je-
¿eli kieruje siê Komisj¹ Edukacji
to wypada³oby rekomendowaæ
na to stanowisko osobê o odpo-
wiednim wykszta³ceniu, wiedzy i
doœwiadczeniu.

Z mojej strony na pewno nie
bêdzie zgody na „unowoczeœnie-
nie” spo³eczeñstwa poprzez wpro-
wadzanie jakiegoœ „prawa niena-
turalnego”. Ja mogê byæ toleran-
cyjny wobec osób, które maj¹
okreœlone preferencje seksualne,
ale nie zgodzê siê na tworzenie
prawa które bêdzie sankcjono-
waæ coœ, co jest wbrew naturze.
Na to zgody nie ma.

W minionej kadencji by³ Pan jednym
z najbardziej obowi¹zkowych i najak-
tywniejszych pos³ów, obecn¹ kaden-
cjê tak¿e rozpocz¹³ Pan z wysokiego
„C”, kieruj¹c zapytania i interpelacje
do premiera m.in. o politykê rz¹du
wobec samorz¹dów. Chcia³bym zapy-
taæ w zwi¹zku z tym, tak¿e jako
cz³onka Komisji Edukacji, o finanso-
wanie samorz¹dów, bowiem jednym
z czynników, wpêdzaj¹cych samorz¹-
dy w problemy finansowe jest oœwia-
ta. Jak, pañskim zdaniem, ten pro-
blem mo¿na rozwi¹zaæ?

Dlaczego takie w³aœnie pytanie
zada³em premierowi? Otó¿ zaraz
po wyborach zorganizowa³em
spotkanie z samorz¹dowcami z
terenu powiatu, prosz¹c ich o

odpowiedŸ, jakie problemy
widz¹, na co zwróciæ uwagê w
pracach parlamentarnych. Wszy-
scy stwierdzili, ¿e jednym z naj-
wa¿niejszych i najtrudniejszych
problemów dla samorz¹dów jest
sposób finansowania oœwiaty. Ich
odpowiedzi mnie nie zaskoczy³y,
zdawa³em sobie z tego sprawê ju¿
wczeœniej. Finanse na oœwiatê s¹
niewystarczaj¹ce. Podwy¿ki dla
nauczycieli s¹ zasadne, ale ustala
je rz¹d, przekazuj¹c równocze-
œnie samorz¹dom nieproporcjo-
nalne œrodki. Samorz¹dy musz¹
szukaæ dodatkowych pieniêdzy w
swoich bud¿etach. To jest Ÿró-
d³em niezadowolenia samorz¹-
dowców, a dodatkowo powodu-
je, ¿e samorz¹dy s¹ nieprzychyl-
nie nastawione do œrodowiska
nauczycielskiego, które nie zas³u-
¿y³o sobie na to.

Ale nie chodzi tylko o wyna-
grodzenia nauczycieli. Powa¿-
nym problemem jest funkcjono-
wanie ma³ych szkó³, zw³aszcza w
œrodowiskach wiejskich. Gdy po-
jawiaj¹ siê pytania o oszczêdno-
œci, patrz¹c z punktu widzenia
ekonomii, nasuwa siê myœl likwi-
dacji szko³y, zorganizowania do-
wozu dla uczniów do innej pla-
cówki, co bêdzie tañsze. I z punk-
tu widzenia ekonomii problem
jest rozwi¹zany. Tylko z drugiej
strony jest te¿ problem spo³ecz-
ny: w œrodowisku wiejskim szko³a
jest nie tylko oœrodkiem nauki,
ale i centrum kulturalnym, spo-
³ecznym i wszelkiej innej dzia³al-
noœci.

W zwi¹zku z tym, ¿e za kolejny-
mi zadaniami, zlecanymi samo-
rz¹dom nie id¹ œrodki finanso-
we, tak¿e i takie decyzje jak likwi-
dacja szko³y samorz¹dy zmusza-
ne s¹ podejmowaæ. Chocia¿ one
s¹ na pewno szkodliwe.

Zadaniem moim i innych par-
lamentarzystów jest i ten pro-
blem zauwa¿yæ i spowodowaæ,
¿eby znalaz³y siê dodatkowe œrod-
ki dla tych szkó³.

Podobny problem jest z przed-
szkolami. Badania naukowe po-
twierdzaj¹, ¿e uczeñ, który
uczêszcza³ do przedszkola, w wie-
ku piêtnastu lat osi¹ga w nauce
wyniki 20-30% wy¿sze ni¿ jego
rówieœnicy, którzy nie uczêszcza-
li do przedszkola. Wyrównywanie
szans edukacyjnych odbywa siê
w³aœnie na etapie przedszkolnym.
Gdy wiêc mówimy o wyrównywa-
niu szans edukacyjnych, musimy
zabiegaæ, by przedszkola sta³y siê
powszechnie dostêpne. Tyle, ¿e
przedszkola s¹ finansowane z

bud¿etów samorz¹dów, nie s¹
objête subwencj¹ oœwiatow¹. Pod
koniec minionej kadencji pojawi-
³y siê projekty wszystkich klubów,
by subwencj¹ oœwiatow¹ obj¹æ
przedszkola i teraz jest czas, aby
te projekty zrealizowaæ. To da³o-
by samorz¹dom trochê oddechu.

Podobnie rzecz siê ma z ustaw¹
„¿³obkow¹”. Jest to dobra usta-
wa, nastawiona na dobro dziec-
ka, ale nie posz³y za tym decyzje
w sprawie finansowania. My, jako
sejm, „grzebiemy” czêsto w kie-
szeni samorz¹dów. Chcemy ludzi
uszczêœliwiæ, ale nie id¹ za tym
pieni¹dze. To spowodowa³o moje
wyst¹pienie do premiera, bo
chcemy rozwoju oœwiaty, ale trze-
ba do sprawy podejœæ uczciwie i
wraz z zadaniami przekazywaæ
œrodki na ich realizacjê.

Nale¿y Pan do Parlamentarnego
Zespo³u Karpackiego.
Czym bêdzie siê on zajmowa³?

Ten zespó³ istnia³ ju¿ w po-
przedniej kadencji. Chcielibyœmy
promowaæ walory Karpat i zwra-
caæ uwagê na mo¿liwoœæ ich wy-
korzystywania w polityce rz¹do-
wej. Atuty tego regionu powinny
generowaæ jego rozwój np. po-
przez inwestycje w infrastruktu-
rê. Odbywaj¹ siê miêdzynarodo-
we konferencje z udzia³em przed-
stawicieli pañstw s¹siednich, g³ów-
nie Ukrainy i S³owacji, spotyka-
my siê z przedstawicielami mini-
sterstw: œrodowiska i rozwoju re-
gionalnego. Bardzo tym projek-
tem interesuje siê i zaanga¿owa-
ny jest w jego realizacjê eurode-
putowany Tomasz Porêba.

Porozmawiajmy jeszcze o wewnêtrz-
nej sytuacji w PiS-ie. Pan siê nie
wybiera do „ziobrystów”?

Nie, nie wybieram siê. Nie chcê
oceniaæ moich kolegów, ale uwa-
¿am, ¿e obwi¹zuje jakaœ lojalnoœæ.
Startowa³em z takiego, a nie in-
nego komitetu wyborczego, by-
³em w Prawie i Sprawiedliwoœci i
w Prawie i Sprawiedliwoœci jestem.
Z Arkiem Mularczykiem byliœmy
w poprzedniej kadencji s¹siada-
mi w ³awach sejmowych…

…By³ Pan namawiany do przejœcia?
Mogê powiedzieæ, ¿e by³a pro-

pozycja. Ja te wszystkie osoby
znam i szanujê, ale nie rozumiem.
Je¿eli myœli siê i mówi o wygranej
w wyborach, to rozbicie partii nie
jest do tego dobr¹ drog¹. Jeœli
chce siê wygrywaæ, to trzeba
³¹czyæ si³y, a nie dzieliæ.

Ja nie odbieram nikomu pra-

wa do tworzenia nowej partii,
realizacji swoich ambicji, ale póki
co, nie maj¹ nowego progra-
mu… Pamiêtam Marka Jurka,
który z jednym wa¿nym elemen-
tem siê nie zgadza³, opuœci³ par-
tiê, za³o¿y³ w³asne ugrupowanie,
a przecie¿ myœmy g³osowali za-
wsze tak samo. W polityce nie li-
czy siê tylko jeden obszar dzia³a-
nia, trzeba spogl¹daæ szerzej. W
niektórych sprawach ponosi siê
klêskê w innych siê wygrywa czy
osi¹ga kompromis. Jeœli ktoœ sta-
wia wszystko na jednej szali, to w
konsekwencji os³abia praw¹ stro-
nê. Marek Jurek ileœ tych g³osów
zdoby³ i w ten sposób os³abi³
praw¹ stronê.

Podobnie by³o z PJN-em…
PJN to trochê inna sprawa, bo

to by³ nurt nieco bardziej libe-
ralny. Joanna Kluzik-Rostkowska
jest symbolem liberalnego podej-
œcia do wielu kwestii spo³ecznych,
podobnie Pawe³ Poncyliusz,
Pawe³ Kowal ju¿ mniej… Okaza-
³o siê, ¿e spodziewanego wyniku
nie osi¹gnêli, ale z pewnoœci¹ os³a-
bili nasz wynik. W wyborach za-
wsze jest premia za jednoœæ, a w
przypadku waœni i podzia³ów
czêœæ spo³eczeñstwa nie idzie do
wyborów, albo g³osuje na kogoœ
innego.

W przypadku Zbyszka Ziobry i
„ziobrystów” – chocia¿ wydaje mi
siê, ¿e mózgiem jest tam Kurski –
trzeba powiedzieæ wprost, ¿e to
dziêki Prawu i Sprawiedliwoœci
zaistnieli w polityce. Zbigniew Zio-
bro by³ ministrem z rz¹dzie Pra-
wa i Sprawiedliwoœci i dziêki temu
sta³ siê rozpoznawalny.

Ca³a ta sprawa jest dla mnie
przykra.

Na koniec zapytam jeszcze Pana jako
pedagoga, nauczyciela historii, co Pan
s¹dzi o zmianach w podstawie pro-
gramowej i traktowaniu – moim
zdaniem – „po macoszemu” historii
w³aœnie?

Rzeczywiœcie i historia i jêzyk
polski traktowane s¹ „po maco-
szemu”. Nie chcê przez to powie-
dzieæ, ¿e jest to wynik œwiadome-
go dzia³ania, aby jak najmniej
przekazywaæ wiadomoœci o naszej
to¿samoœci narodowej. Chocia¿
s¹ i takie g³osy, ¿e jest to dzia³anie
celowe. Uwa¿am, ¿e dobrze by-
³oby, aby ka¿dy z nas zna³ swoje
korzenie. Je¿eli jesteœmy Polaka-
mi, ¿yjemy w tym kraju, to histo-
ria Polski powinna byæ szczegól-

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)
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1 wrzeœnia 1901 roku zosta³a od-
dana do u¿ytku jednoklasowa Szko-
³a Ludowa w Górze Ropczyckiej. By³y
w niej: jedna sala lekcyjna i mieszka-
nie dla nauczyciela. Koszty budowy
szko³y ponios³a wieœ drog¹ konkuren-
cji, roz³o¿onej na mieszkañców, bez
pomocy funduszu krajowego. Hrabia
Zdzis³aw Tarnowski podarowa³ szkole
na ogród dzia³kê ze swojego gruntu, o
pow. ok. 2 morgów. Na naukê w roku
szkolnym 1901/1902 zapisa³o siê 101
uczniów. Pierwszym nauczycielem, a
zarazem d³ugoletnim kierownikiem
Szko³y (blisko 31 lat) by³ pan Roman
Romañski, który przyszed³ ze szko³y w
Czarnej.

„PRZESZ£OŒÆ ZAPISANA
W PAMIÊCI STAJE SIÊ CZÊ-
ŒCI¥ TERAZNIEJSZOŒCI” – ta-
kie has³o przewodnie towarzyszy-
³o jubileuszowi 110 lat Szko³y w
Górze Ropczyckiej.

Uroczyste obchody jubileuszu
110-lecia szko³y odby³y siê w dniu
27 paŸdziernika 2011 r. W uro-
czystoœci wziêli udzia³ parlamen-
tarzyœci, ksiê¿a, przedstawiciele
w³adz wojewódzkich, samorz¹-
dowych, oœwiatowych, Rady So-
³eckiej Góry Ropczyckiej, sza-
cownych emerytów, by³ych pra-
cowników szko³y, Rady Rodzi-
ców, nauczycieli i pracowników
administracji oraz obs³ugi, a tak-
¿e m³odzie¿y.

Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza
œw. w intencji absolwentów i pra-
cowników szko³y oraz tych, któ-
rzy ju¿ odeszli do wiecznoœci,
któr¹ sprawowali: ks. pra³at Euge-
niusz Regu³a, ks. proboszcz Julian
Jarz¹b, ksiê¿a absolwenci – Jacek
Daniel, Artur Weso³owski, Stani-
s³aw Ziajor. Okolicznoœciowe ka-
zanie wyg³osi³ ks. Jacek Daniel –
proboszcz parafii w Wysowej. Po
Mszy Œw. wszyscy zebrani udali siê
do budynku szko³y, gdzie w sali
gimnastycznej rozpoczê³y siê g³ów-
ne uroczystoœci. Oficjalna czêœæ
rozpoczê³a siê od odœpiewania
hymnu narodowego. Dyrektor
Zespo³u Szkó³ Mariusz Kazior
przywita³ przyby³ych goœci, a
wœród nich: senatora Rzeczypo-
spolitej Polskiej Zdzis³awa Pupê,
asystenta wicewojewody podkar-
packiego Piotra Cyrana, Podkar-
packiego Wicekuratora Oœwiaty

Antoniego Wydro, burmistrza
Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³-
ba, zastêpcê burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. El¿bietê Œwiniuch, sekre-
tarza Gminy Sêdziszów M³p. Jana
Maronia, ks. pra³ata Eugeniusza
Regu³ê, ks. proboszcza Juliana Ja-
rzêbia, ks. Jacka Daniela – pro-
boszcza parafii w Wysowej, ks.
Artura Weso³owskiego – probosz-
cza parafii w G³adyszowie, ks. Sta-
nis³awa Ziajora – wikariusza para-
fii Narodzenia NMP w Gorlicach,
ks. Ryszarda Wacka – wikariusza
parafii p.w. Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej i œw. Józefa w Lutory¿u,
radnych Rady Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego – Stanis³awa
Wozowicza i Andrzeja Œwierada,
dyrektora Gimnazjum w Czarnej
Sêdz., komendanta powiatowego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Ropczycach bryg. Jacka Roga, dy-
rektora Wydzia³u Rolnictwa, Le-
œnictwa i Ochrony Œrodowiska

Starostwa Powiatowego w Rop-
czycach, prezesa UKS Korona
Góra Ropczycka Alfreda Ku³aka,
wicedyrektor Specjalnego Oœrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w
Ropczycach Dorotê Wronê, dy-
rektora zaprzyjaŸnionej szko³y w
czeskiej Ostrawie - Proskowicach
Evê Palickov¹, doktora nauk tech-
nicznych Janusza Kolbusza, prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Sêdziszowie M³p. Tadeusza Hul-
ka, wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, so³tysa Góry Ropczyckiej
Stanis³awa Bochenka, cz³onków
Komisji Oœwiaty i Kultury Rady
Miejskiej – przewodnicz¹cego
Tomasza Niewiadomskiego i Bo-
les³awa Jasiñskiego, przewodni-
cz¹c¹ MK NSZZ „Solidarnoœæ”
Oœwiaty i Wychowania w Rzeszo-
wie Bogus³awê Budê, przewodni-
cz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”

Oœwiaty i Wychowania w Sêdziszo-
wie M³p. Jana Flisaka, prezesa Za-
rz¹du Oddzia³u ZNP w Sêdziszo-
wie M³p. Zytê Wiktor, emeryto-
wan¹ dyrektor ZOSiP w Sêdziszo-
wie M³p. Annê Budziñsk¹, dyrek-
torów gimnazjów, szkó³ i przed-
szkoli z terenu miasta i gminy Sê-
dziszów M³p., emerytowanych
nauczycieli, z dyrektor Iren¹
Hos¹, dyrektor £ucj¹ Marzec i
pos³em na Sejm Lucjanem Œliw¹,
Radê Rodziców, z by³ym przewod-
nicz¹cym m³. bryg. po¿arnictwa
Markiem Rogiem i obecnym Zyg-
muntem Jaworkiem, prezesa Go-
spodarstwa Rolnego w Górze
Ropczyckiej Franciszkê Bogdan,
prezesa Gminnej Spó³dzielni w Sê-
dziszowie M³p. Janusza Barana,
Honorowego Prezesa OSP w Gó-
rze Ropczyckiej Józefa Wozowi-
cza, prezesa OSP w Górze Rop-
czyckiej Marka Walczyka.

Wœród przyby³ych goœci znaleŸ-
li siê równie¿ przedstawiciele by-
³ych nauczycieli szko³y, rodziców,
absolwentów, sponsorów i dobro-
dziejów.

Nastêpnie dyrektor Mariusz
Kazior, w okolicznoœciowym wy-
st¹pieniu, przedstawi³ historiê
szko³y, mówi³ o jej roli i miejscu w
œrodowisku i wartoœci dla spo³ecz-
noœci Góry Ropczyckiej. O s³yn-
nych wychowankach, bardzo
dobrych warunkach do nauki, o
staraniach dla dobra placówki
w³adz samorz¹dowych, na czele
z burmistrzem Sêdziszowa M³p.
Kazimierzem Kie³bem, spo³ecz-
noœci Góry Ropczyckiej, nauczy-

Obchody 110-lecia Szko³y Podstawowej
w Górze Ropczyckiej

W 2011 roku Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej raduje siê 110-leciem istnienia.
„Jase³ka na góralsk¹ nutê i wspólne kolêdowanie” w dniu 14 stycznia 2011 r. uroczy-
œcie rozpoczê³y Rok Jubileuszowy.

Gratulacje od Burmistrza K. Kie³ba przyjmuje dyrektor M. Kazior.

Prezent od zaprzyjaŸnionej szko³y z Czech od
dyrektor Evy Palickovej.

Wœród nagrodzonych Medalem wdziêcznoœci znalaz³ siê m.in. so³tys Góry Ropczyckiej Stanis³aw
Bochenek.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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cieli, rodziców i uczniów, o no-
wych zadaniach i wyzwaniach, o
poszukiwaniu coraz lepszych
dróg kszta³cenia i wychowania.

W dalszej kolejnoœci g³os zabra-
li goœcie, którzy podziêkowali za
zaproszenie, z³o¿yli gratulacje i
kwiaty na rêce Pana Dyrektora z
okazji tak wielkiego jubileuszu.
By³y ¿yczenia i prezenty, a wœród
nich, m.in., œrodki finansowe z
Funduszu So³ectwa Góry Rop-
czyckiej, z przeznaczeniem na
wymianê p³ytek na schodach wej-
œciowych do szko³y. ¯yczenia i
podziêkowania sk³adali m.in.: se-
nator Zdzis³aw Pupa, w imieniu
p.o. wojewody podkarpackiego
Andrzeja Regu³y – Piotr Cyran,
wicekurator oœwiaty Antoni Wy-
dro, burmistrz Kazimierz Kie³b,
ks. prob. Julian Jarz¹b, dyrektor
zaprzyjaŸnionej Szko³y z Zespo³u
Szkó³ w Ostravie - Proskovicach
w Republice Czeskiej Eva Palic-
kova, Bogus³awa Buda, Stanis³aw
Wozowicz, Zyta Wiktor, so³tys Sta-
nis³aw Bochenek, Zygmunt Jawo-
rek, Andrzej Œwierad, Jacek Róg.

Dyrektor Kazior uhonorowa³
60 osób szkolnymi orderami –
Medalami Wdziêcznoœci, przy-
znanymi za zaanga¿owanie na
rzecz szko³y i wszelkie dzia³ania
dla jej dobra. Otrzyma³y je oso-
by, które szczególnie pomaga³y
naszej szkole i przyczyni³y siê do
jej œwietnoœci.

Wrêczono równie¿ tegorocz-
ne Nagrody Dyrektora Zespo³u
Szkó³ nauczycielom i pracowni-
kom obs³ugi. Otrzymali je: Moni-
ka Mêdlowska – nagrodê wrêczy³
senator Zdzis³aw Pupa, Maria
Mycek – nagrodê wrêczy³ wice-
kurator oœwiaty Antoni Wydro,

Olga Ró¿añska – nagrodê wrê-
czy³ burmistrz Kazimierz Kie³b,
El¿bieta Paœko – nagrodê wrêczy-
³a zastêpca burmistrza El¿bieta
Œwiniuch, Katarzyna Babiarz –
nagrodê wrêczy³ Lucjan Œliwa.

Uczniowie i absolwenci zapre-
zentowali okolicznoœciowy pro-
gram artystyczny pt. „Przesz³oœæ
zapisana w pamiêci staje siê czê-
œci¹ teraŸniejszoœci”, przygotowa-
ny przez Mariê Mycek, obfituj¹-
cy w tañce i piêknie wykonane
utwory muzyczno-wokalne. Uk³a-
dy taneczne opracowa³y: polone-
za i wi¹zankê tañców standardo-
wych Renata Pypeæ, a salsê –
Monika Mêdlowska. W aktor-
skich recytacjach, piêknie wyœpie-
wanych piosenkach, wykonanych
tañcach uczniowie i absolwenci
szko³y dali wyraz przywi¹zania do
kraju lat dziecinnych. Muzyka
³agodzi obyczaje i przenosi cz³o-
wieka w inny wymiar, dlatego na
zakoñczenie spotkania utalento-
wani muzycznie absolwenci Edy-
ta Œliwa i S³awomir Ziobro zade-
dykowali piêkne utwory muzycz-
ne wszystkim przyby³ym goœciom.
Tym mi³ym akcentem zakoñczy-

³a siê oficjalna uroczystoœæ, a za-
proszeni goœcie mieli okazjê wziê-
cia udzia³u w spotkaniu towarzy-
skim, aby porozmawiaæ, powspo-
minaæ dawne czasy.

Przybyli na uroczystoœæ goœcie
zostali zaproszeni na poczêstunek,
do zwiedzania szko³y i obejrzenia
przygotowanych na tê okazjê oko-
licznoœæ materia³ów. Aby u³atwiæ
goœciom podró¿ sentymentaln¹ w
przesz³oœæ, przygotowaliœmy ekspo-
zycjê zdjêæ, œwiadectw, dokumen-
tów z minionych lat, gazetki, wy-
stawy prac plastycznych oraz wy-
twory artystyczne naszych uczniów.
Szczególnym powodzeniem wœród
goœci cieszy³y siê stare kroniki szkol-
ne, a tak¿e pami¹tkowe zdjêcia.
Ilu¿ wzruszeñ i radoœci dostarcza-
³o przek³adanie kart starych kro-
nik, ogl¹danie zdjêæ kole¿anek i ko-
legów z klasy, zdjêæ z wycieczek.
Œwiêto szko³y sta³o siê równie¿
okazj¹ do zaprezentowania osi¹-
gniêæ uczniów, œciany szko³y zdo-
bi³y dyplomy, uzyskane przez
uczniów w minionych latach oraz
te, zdobywane obecnie. Wszyscy
obecni na uroczystoœci otrzymali
w prezencie specjalnie wydany na

tê uroczystoœæ folder i mogli te¿
wpisaæ siê do Ksiêgi Jubileuszowej.
Atmosfera i nastrój tej uroczysto-
œci pozostan¹ na d³ugo w pamiêci
wszystkich. Œwiêto Szko³y by³o wspa-
nia³¹ okazj¹ do refleksji, przywo³a-
nia wspomnieñ, dotycz¹cych lo-
sów osób, zwi¹zanych z nasza
szko³¹, przywo³ania w pamiêci na-
szej Tych, którzy odeszli.

W imieniu Pana Dyrektora, na-
uczycieli, pracowników oraz
uczniów naszej szko³y dziêkujemy
wszystkim uczestnikom uroczy-
stoœci jubileuszowych, za szczere
¿yczenia i pamiêæ o szkole.

Serdeczne podziêkowania kierujemy na rêce wszystkich Sponsorów, bez
których ten szczególny dla szko³y dzieñ nie by³by tak piêkny i wyj¹tkowy.

Wsparli to Dzie³o:
· Pani Teresa Waleñ – Prezes Zak³adu Produkcji Cukierniczej CUKROMIX-BIS w Ropczycach
· C+N Polska Sp. z o.o. w Mielcu
· International Partner PAPIERNIK Sp. j. w Krakowie
· Pani Franciszka Bogdan – Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej
· Pan Janusz Baran – Prezes Gminnej Spó³dzielni w Sêdziszowie M³p.
· Pani Lidia Che³pa – W³aœcicielka Sklepu Groszek w Górze Ropczyckiej
· Firma EXTRANS Transport, Spedycja w Sêdziszowie M³p.
· Firma Mazak Sp. j. w Sêdziszowie M³p.
· Rada Rodziców
· Pan Wies³aw Wychocki – W³aœciciel Kwiaciarni BRATEK w Sêdziszowie M³p.
· Pan Stanis³aw Wozowicz – fundator jubileuszowego baneru
· Pani Maria Mycek
· Pan Ryszard Cio³kosz – FOTO CENTRUM w Sêdziszowie M³p.
· Pan Jacek G³ód - Firma Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowa w Sêdziszowie M³p.
· Dwie osoby, które pragnê³y pozostaæ anonimowe.

P
ocz¹tki szkolnictwa w Gó-
rze Ropczyckiej siêgaj¹
XVI wieku, a nawet dalej,

gdy¿ jeœli w Górze Ropczyckiej ju¿
w 1355 r. powsta³a samoistna pa-
rafia, to z t¹ chwil¹ musia³y siê
rozpocz¹æ: katechizacja i naucza-
nie. Istnia³a wówczas (a¿ do
pierwszej po³owy XVIII wieku)
szko³a parafialna. Dziêki ustawie
Sejmu Galicyjskiego z 1873 roku
o obowi¹zkowym nauczaniu dzie-
ci obojga p³ci, po blisko dwuwie-
kowej przerwie, 1 wrzeœnia 1901
roku zosta³a oddana do u¿ytku
jednoklasowa Szko³a Ludowa w
Górze Ropczyckiej. 18 paŸdzier-
nika 1958 r. oddano do u¿ytku
nowy, piêtrowy, obecny budynek
szko³y. Rozpoczêto w nim naukê
20 paŸdziernika 1958 r.

W ci¹gu 110 lat, w SP w Górze
Ropczyckiej uczy³o 78 nauczycieli
i ksiê¿y, szko³¹ kierowa³o 7. dyrek-
torów: Roman Romañski (1901–
1932), Maria Szerszeñ (1932–
1954), Kazimierz Kudroñ (1955),
Aniela Kudroñ (1955–1975), Mie-
czys³awa Kolbusz (1975–1986), Ire-
na Hosa (1986–1997), Mariusz
Kazior (od 1997 r.).

Na pierwszym planie emerytowana dyrektor Irena Hosa, obok wicekurator Antoni Wydro, Prze-
wodnicz¹cy Komisji Oœwiaty Rady Miejskiej T. Niewiadomski, dr J. Kolbusz.

Przed zaproszonymi goœæmi wyst¹pili uczniowie i absolwenci szko³y.
Fot.(5) Ryszard Cio³kosz

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Jesteœmy dumni, ¿e ta szko³a
przetrwa³a tyle dziejowych burz.
Ale szko³a to nie tylko mury i
uczniowie. To tak¿e zacni nauczy-
ciele, którzy „nios¹c kaganek
oœwiaty”, czuwali i nadal pracuj¹
nad kszta³towaniem serc i umy-
s³ów swoich wychowanków. Byli
inspiratorami licznych imprez
kulturalnych i wydarzeñ oœwiato-
wych. Obchody 110 – ej rocznicy
szko³y by³y doskona³¹ okazj¹ do
promocji szko³y w œrodowisku,
zrozumienia jej pos³annictwa i
znaczenia w kszta³ceniu i wycho-
waniu uczniów.

„To piêknie, gdy uczeñ mo¿e
byæ dumny ze swojej szko³y, ale
jeszcze piêkniej, gdy szko³a mo¿e
byæ dumna z niego”

Rocznice zawsze sk³aniaj¹ do
refleksji, podsumowañ, wspo-
mnieñ. Ka¿dy, zdawa³oby siê zwy-
k³y dzieñ pracy szko³y sk³ada siê na
jej historiê, osi¹gniêcia, przek³ada
siê na ka¿dego ma³ego cz³owieka,
który kiedyœ powie: to zawdziêczam
mojej szkole. Wspomni nauczycieli,
kolegów i siê uœmiechnie. Mo¿e
bêdzie dumny, ¿e by³ jej wychowan-
kiem. Bo mamy byæ z czego dum-
ni. Historia naszej szko³y liczy prze-
cie¿ 110 lat. Bardzo dobre warun-
ki nauki, sala gimnastyczna, boisko,
piêknie zagospodarowany teren
wokó³ szko³y, który ³¹czy siê z par-
kiem „Buczyna”, z ciekaw¹ œcie¿k¹
dydaktyczno-przyrodnicz¹. Z tej
okazji przyst¹piliœmy do Ogólno-
polskiego Klubu Szkó³ Parkowych,
zdobyliœmy tytu³ „Szko³y z Klas¹”.
W roku szkolnym 2010/2011 na-
sza szko³a wziê³a udzia³ w progra-
mie eTwinning – Europejskiej
Wspó³pracy Szkó³. W jej ramach,
w dniach 30 maja – 3 czerwca
2011 r. – Szko³a Podstawowa w
Górze Ropczyckiej zorganizowa³a
zagraniczn¹ wycieczkê edukacyj-
no-turystyczn¹ dla m³odzie¿y szkol-
nej, do Ostrawy – Proskovic (Re-
publika Czeska). W roku szkolnym
2010/2011 – SP Góra Ropczycka
by³a najlepsza ze szkó³ podstawo-
wych w powiecie ropczycko-sêdzi-
szowskim, w klasyfikacji generalnej
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej na Pod-
karpaciu. I nie poprzestaniemy na
tym. Czekaj¹ nas nowe zadania:
wybór patrona, nowy projekt eko-
logiczno-przyrodniczy, realizowa-
ny, w ramach programu eTwin-
ning, w roku szkolnym 2011/2012,
ze szko³ami z Europy, przy których
znajduj¹ siê parki i œcie¿ki przyrod-
niczo – dydaktyczne, szukanie co-
raz lepszych dróg kszta³cenia i wy-
chowania.

Olga Ró¿añska

nie wa¿na. Nie mo¿emy siê odci-
naæ od korzeni. Gdy drzewo nie
ma korzeni, to usycha. To, ¿e dzi-
siaj jesteœmy w takim miejscu, jest
wynikiem takiej, a nie innej histo-
rii. Trudno jest myœleæ o przysz³o-
œci, nie wiedz¹c, co by³o wczeœniej.

To tyle w kwestii historii, nato-
miast chcê jeszcze powiedzieæ o
ca³ej podstawie programowej. Ja
zabiera³em g³os w sprawie zmian
w podstawie programowej, bo-
wiem dostrzega³em tam dzia³ania
patologiczne na styku urzêdnicy
ministerialni – eksperci – niektó-
re wydawnictwa. By³y to dzia³a-
nia o charakterze korupcyjnym.
Gdy w IV.2009 roku zmienialiœmy
ustawê o systemie oœwiaty, by
mo¿na by³o wprowadziæ reformê
programow¹, ju¿ pó³ roku wcze-
œniej by³y spotkania z nauczycie-
lami, ekspertami, gdzie przedsta-

wiciele wydawnictw oferowali
zapisy na podrêczniki wg tych
nowych programów. Na pytanie
nauczycieli, tak¿e z naszego po-
wiatu, sk¹d wiadomo, jakie zmia-
ny legislacyjne wejd¹ w ¿ycie,
przedstawiciele wydawnictw mó-
wili, ¿e maj¹ uk³ady z ekspertami
czy urzêdnikami. I rzeczywiœcie,
po pó³ roku te zmiany wesz³y. Nie
chcê powiedzieæ, ¿e interes wy-
dawnictw o tych zmianach zde-
cydowa³, ale w du¿ym stopniu tak
by³o. W efekcie konieczna by³a
wymiana podrêczników do
wszystkich przedmiotów, a to s¹
miliardy z³otych.

Problemem jest to, ¿e ka¿da
ekipa przychodzi ze swoim pomy-
s³em na oœwiatê. Nam zarzucano,
¿e za rz¹dów PiS-u ka¿dy by³ in-
wigilowany i musia³ siê czegoœ
obawiaæ, a tymczasem teraz w
Systemie Informacji Oœwiatowej
zbierane bêd¹ informacje wra¿-

liwe o uczniach, ich stanie zdro-
wia, dysfunkcjach, orzeczeniach
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej pomimo, ¿e grzmia³ prze-
ciw temu G³ówny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych.

Podobnie ma byæ w s³u¿bie
zdrowia.

Za z³e nam poczytywano pro-
gram „Zero tolerancji dla prze-
mocy w szkole”, bo tolerancja jest
wartoœci¹, a szko³a powinna byæ
przyjazna. Stworzono wiêc pro-
gram „Przyjazna szko³a”. Owszem,
szko³a ma byæ przyjazna, ale nie
dla ³obuzów. W 2007 roku w szko-
³ach odnotowano 17,5 tys. prze-
stêpstw, natomiast w 2010 blisko
25 tys. To dowodzi, ¿e szko³a, a¿
tak przyjazna byæ nie mo¿e, zw³asz-
cza dla tych, którzy chc¹ rozra-
biaæ i dokonywaæ przestêpstw.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³
Benedykt Czapka

Rozmowa z pos³em na Sejm RP Kazimierzem Moskalem (PiS)
(ci¹g dalszy ze str. 4)

Dnia 17 listopada 2011 r. nasze
przedszkole odwiedzi³ ks. Krzysz-
tof Gac – Proboszcz Parafii Bo-
¿ego Mi³osierdzia w Sêdziszowie
M³p. Zaproszony goœæ przedsta-
wi³ bardzo ciekaw¹ interpretacjê
bajki o diable Borucie, który z
jednej strony wykazywa³ siê du¿¹
przebieg³oœci¹, sprytem i nad-
ludzk¹ si³¹ oraz przechytrza³ lu-
dzi za pomoc¹ swoich „diabel-
skich sztuczek”, a z drugiej, obja-
wia³ siê jako dobroczyñca, poma-
gaj¹cy biednym.

Dzieciaki z wielkim zaintereso-
waniem i skupieniem ws³uchiwa-
³y siê w s³owa kap³ana, który ni-
czym aktor oddawa³ g³osem oraz
mimik¹ nastroje i emocje targa-
j¹ce bohaterami bajki. Spotkanie
z ks. Krzysztofem by³o dla dzieci
bardzo ciekawym i mi³ym prze¿y-
ciem. Najm³odsi aktywnie uczest-
niczyli w zajêciach – zadawali wie-
le pytañ, a podczas rozmowy
m.in. o anio³kach i œwiêtych –
udzielali ciekawych odpowiedzi.
Na koniec spotkania wszystkie
dzieciaczki otrzyma³y od goœcia
s³odk¹ niespodziankê – pyszne
cukierki.

Czytanie dzieciom to sama przy-
jemnoœæ. To swoista forma aktor-

stwa: tempo i modulacja g³osu,
gestykulacja oraz mimika twarzy
osoby czytaj¹cej zmieniaj¹ siê,
sprawiaj¹, ¿e ma³e dzieci podczas
s³uchania uruchamiaj¹ swoj¹ wy-
obraŸniê, wkraczaj¹c w œwiat ba-
œni, bajek. Podczas czytania ob-
serwujemy zachowania dzieci.
Ich wyraz twarzy wskazuje, jak
bardzo anga¿uj¹ siê emocjonal-
nie w treœæ czytanej opowieœci.
Przecie¿ wszyscy chcemy, aby na-
sze dzieci wyros³y na m¹drych,
dobrych i szczêœliwych ludzi. Jest
na to sposób – czytajmy dzie-
ciom! To w³aœnie tradycyjna ksi¹¿-
ka mo¿e wzbogaciæ s³ownictwo,
a czytanie mo¿e wp³yn¹æ na spo-
sób piêknego wypowiadania siê.

Zatem bardzo serdecznie za-
praszamy wszystkich chêtnych do

naszego przedszkola na spotka-
nia z literatur¹, czyli 20-minuto-
we czytanie dzieciom. S³owa te
kierujemy nie tylko do rodziców,
ale równie¿ do dziadków, harce-
rzy, seniorów, przedstawicieli cie-
kawych zawodów itd., aby czytali
naszym przedszkolakom, opowia-
dali o swoich pasjach i pracy.
Podniesie to rangê czytania,
wprowadzi element dodatkowej
atrakcji, poszerzy wiedzê dzieci i
ich otwartoœæ na innych ludzi.
Mamy nadzieje, ¿e akcja ta zachê-
ci równie¿ wszystkich rodziców do
czytania w domach i przeka¿e
sygna³ spo³eczeñstwu, ¿e czytanie
dzieciom jest wa¿ne.

nauczycielka PP nr 2
Kornelia Przywara

Ksiadz proboszcz czyta
dzieciom z Przedszkola nr 2

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. J. Korcza-
ka w Sêdziszowie M³p. ju¿ po raz kolejny
przy³¹czy³o siê do ogólnopolskiej akcji „CA-
£A POLSKA CZYTA DZIECIOM”, która ma
na celu propagowanie czytelnictwa u dzie-
ci i ich rodziców.
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Sk¹d jego ród
Bogus³aw Chmiel by³ synem

Franciszka Chmiela i Bogus³awy
z domu Wójcik. Franciszek
Chmiel by³ synem Stanis³awa
Chmiela i Bronis³awy z domu
Wiktor. Maria, matka Bogus³awa,
by³a córk¹ Wojciecha Wójcika i
Walerii z domu Skiba. Obie ro-
dziny by³y g³êboko katolickie i w
takiej tradycji wychowywa³y dzie-
ci.

Modlitwa ratuje
od wywózki

W czasie II wojny œwiatowej
Franciszek Chmiel czêsto modli³
siê w klasztorze OO Kapucynów
w Sêdziszowie M³p. Kiedy pewne-
go razu Niemcy urz¹dzili w mia-
steczku ³apankê mê¿czyzn, by
wys³aæ ich na roboty do Rzeszy,
to Franciszek ca³y czas zagro¿e-
nia spêdzi³ w koœciele klasztor-
nym pw. œw. Antoniego. Po skoñ-
czonej modlitwie bezpiecznie
wróci³ do domu. Wielokrotnie
póŸniej sk³ada³ podziêkowania
Opatrznoœci za takie uratowanie
od wywózki. Po œmierci Stanis³a-
wa Chmiela Bronis³awa wraz z
piêciorgiem dzieci przenios³a siê
do Sêdziszowa M³p. i zamieszka-
³a w domu przy koœciele parafial-
nym.

Powojenne prace
Franciszek Chmiel, ojciec Bo-

gus³awa, z zawodu œlusarz praco-
wa³ w zak³adach Jurkowskiego
(póŸniejsza Rzeszowska Fabryka
Mebli). O¿eni³ siê z Mari¹ Wój-
cik rodem z Gnojnicy, z zawodu
krawcow¹. Ta absolwentka wielu
kursów krawieckich przez wiele
lat pracowa³a w fabryce w Kali-
szu, a póŸniej w naszej okolicy
prowadzi³a kursy krawieckie i
uczy³a szycia m.in. w Wólce ko³o
Rzeszowa. By³a powszechnie ce-
niona i lubiana. Tak wiêc zna³a
ona ró¿ne œrodowiska spo³eczne,
umia³a zrozumieæ wiele sytuacji
¿yciowych.

Ma³¿eñstwo i rodzina
Franciszek i Maria Chmiel zawar-

li zwi¹zek ma³¿eñski 23 kwietnia
1955 roku. Po œlubie zamieszkali w
Sêdziszowie M³p., pocz¹tkowo u
Bronis³awy Chmiel, a nastêpnie
doczekali siê zak³adowego miesz-
kania w hotelu robotniczym przy
ul. Fabrycznej. W tym skromnym
mieszkaniu przysz³o na œwiat sze-
œcioro dzieci. Maria za namow¹
mê¿a zrezygnowa³a z pracy zawo-
dowej i ca³kowicie odda³a siê wy-
chowaniu dzieci. Pierworodnym
by³ Bogus³aw (rocznik 1956), ko-
lejna by³a córeczka Basia (rocznik
1957): oboje rodzeñstwo bardzo
siê lubia³o i czêsto siê bawi³o. Ko-
lejnym dzieckiem pañstwa Chmie-
lów by³a Halinka(rocznik 1960).
Nastêpnymi dzieæmi pañstwa
Chmielów by³ Adaœ (rocznik 1963)
i Tadeusz (rocznik 1966) i Joasia
(rocznik 1973). Adaœ by³ niezwykle
¿ywym i weso³ym ch³opcem, który
zachorowa³ na padaczkê dzieciêc¹,
na szczêœcie dziêki dobremu lecze-
niu i £asce Bo¿ej po kilku latach
ca³kowicie wyzdrowia³.

Franciszek nie zapisa³ siê
do partii

Ojciec przysz³ego ksiêdza Fran-
ciszek odmówi³ zapisania siê do
PZPR (Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej- partii komuni-
stycznej rz¹dz¹cej w PRL), przez
co nie dosta³ lepszego i wiêkszego
mieszkania. Wielodzietna rodzina
¿y³a wiêc skromnie, czasami bra-
kowa³o na chleb. Jak po latach
wspomina córka za „Goœciem Nie-
dzielnym” z 21 marca 2004 „poko-
lenie Franciszka i Marii Chmielów

zosta³o skazane na bycie obywa-
telami drugiej kategorii. Zostali
skazani na brak udzia³u w ¿yciu
publicznym we w³asnym pañ-
stwie. To wielka ofiara. Byæ
mo¿e wa¿niejsza nawet ni¿ kilka
tysiêcy represjonowanych du-
chownych”.

Ch³oporobotnik
Franciszek Chmiel z powodu

wspomnianego niedostatku wy-
dzier¿awi³ w Sêdziszowie kawa-
³ek ziemi i od tej chwili ³¹czy³
pracê w fabryce z prac¹ na roli.
Sta³ siê ch³oporobotnikiem. Za-
pracowani rodzice znajdowali
czas na uczestniczenie w prawie
codziennej Mszy Œwiêtej, brali
udzia³ w nabo¿eñstwach w ko-
œciele parafialnym b¹dŸ te¿ w
koœciele przy klasztorze Ojców
Kapucynów. Od ma³ego zabie-
rali dzieci do koœcio³a i swoj¹
religijnoœci¹ dawali im przyk³ad.

Dzieci czêsto z mam¹ chodzi-
³y do Gnojnicy, do rodziny. Te
wycieczki nauczy³y je wiele o
œwiecie zwierz¹t i roœlin. Latem
Boguœ uczy³ siê na wsi pracy na
roli, pomaga³ rodzinie przy ¿ni-
wach czy przy zbiorze siana
(szczególnie lubi³ jazdê na furze
z sianem). Dzieci odwiedza³y
równie¿ rodziców swego ojca,
którzy mieszkali w Zagorzycach.
Mieszkali oni z Aleksandrem
Chmielem, bratem ojca Fran-
ciszka Chmiela. Jak wspomina
Barbara Chmiel1  „z racji, ¿e za-
pad³ wieczór, zaproponowano
przyjezdnym, by pozostali na
noc. Ma³y Boguœ stwierdzi³, ¿e
nie mo¿e zostaæ, bo nie ma pi-
¿amki. U doros³ych wywo³a³o to
uœmiech, ale dla dziecka wycho-
wanego w poszanowaniu po-
rz¹dku i ³adu by³a to powa¿na
przeszkoda.” Tak wiêc przysz³y
kap³an od ma³ego poznawa³
ró¿ne œrodowiska wiejskie, do-
brze czu³ siê w towarzystwie ró-
wieœników. Równie¿ na ul. Fa-
brycznej w Sêdziszowie ma³y
Boguœ czêsto bawi³ siê z dzieæmi
z s¹siedztwa. W zimie bywa³y nie-
bezpieczne zjazdy na sanecz-
kach, wiosn¹ i latem zabawy na
podwórku i ulicy. Nie by³o jego
dzieciñstwo oderwane od rze-
czywistoœci. „W takim œrodowi-
sku wzrasta³ ma³y Boguœ. Nabie-
ra³ doœwiadczenia i uczy³ siê od-
powiedzialnoœci za innych.”2

Szko³a
Naukê Bogus³aw Chmiel roz-

pocz¹³ w Szkole Podstawowej Nr
2 w Sêdziszowie M³p. By³ dobrym
i spokojnym uczniem. Na œwia-
dectwach mia³ zawsze oceny bar-
dzo dobre i dobre. Nadal bawi³
siê z kolegami, lecz wczeœniej
musia³ odrobiæ zadania szkolne.
S³ucha³ nauczycieli z wyj¹tkiem
jednej rzeczy – by³ ca³kowicie
odporny na wrog¹ koœcio³owi
ateistyczn¹ propagandê komuni-
styczn¹. Dba³ szczególnie o to
jego ojciec. Od najwczeœniejszych
lat Boguœ przychodzi³ do koœcio-
³a i modli³ siê szczególnie do Matki
Bo¿ej. Równie¿ bardzo pilnie
uczêszcza³ na lekcje religii, które
odbywa³y siê w salkach kateche-
tycznych przy koœciele parafial-
nym. Do pierwszej komunii œwiê-
tej przyst¹pi³ w czerwcu 1965
roku. W pi¹tej klasie zosta³ mini-
strantem. Nadal koledzy go bar-
dzo lubili. W starszej klasie Bogu-
s³aw zosta³ lektorem.

Oazy
Jako nastolatek Bogus³aw

Chmiel wyje¿d¿a³ na tzw. oazy3,
które by³y ostro zwalczane prze
w³adze Polski Ludowej. Organi-
zatorów takich wg w³adz „dzikich
kolonii” czêsto stawiano przed
kolegiami ds. wykroczeñ i nak³a-
dano na nich kary pieniê¿ne. Na
tych wyjazdach Boguœ pozna³
Beskidy, Pieniny z centrami ru-
chu Œwiat³o-¯ycie w Kroœcienku i
Jurkowie. M³odzi poznawali nie
tylko piêkno Boga w przyrodzie,
ale te¿ mieli okazjê poznaæ swo-
ich rówieœników z wielu okolic
Polski. Przy okazji trzeba wymie-
niæ tych ksiê¿y z parafii w Sêdzi-
szowie M³p, którzy w tamtych la-
tach oddali siê m³odzie¿y: Stani-
s³awa Maci¹ga, Wies³awa Augu-
styna, Stanis³awa Koœció³ka, Aloj-
zego Dro¿d¿a… To dziêki nim
m³ody Boguœ rozpozna³ powo³a-
nie kap³añskie.

Liceum
W 1971 roku Bogus³aw Chmiel

rozpocz¹³ naukê w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skar-
gi w Sêdziszowie M³p.4  Pomimo,
¿e szko³a by³a tu¿ przy rodzinnym
mieszkaniu m³ody Boguœ zamiesz-
ka³ u swej babci niedaleko koœcio-
³a parafialnego. Wnuczek chcia³
ul¿yæ jej samotnoœci, gdy¿ miesz-

Sêdziszowski Popie³uszko czyli rzecz
o œp. ks. Bogus³awie Chmielu (1956- 1994)

Kontynuujemy cykl o zas³u¿onych kap³a-
nach ziemi sêdziszowskiej. W listopado-
wym numerze, z racji miesi¹ca wspomnieñ
o tych, którzy s¹ ju¿ w wiecznoœci, przy-
pominamy nieco zapomnianego mêczen-
nika komunizmu ksiêdza Bogus³awa Chmie-
la, naszego rodaka – pochowanego na
cmentarzu w Sêdziszowie M³p.
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ka³a w nie najlepszych warun-
kach. Po drodze do liceum za-
wsze rano chodzi³ do koœcio³a,
gdzie jako lektor s³u¿y³ do Mszy
Œw. Nie straci³ kontaktu z rodzin¹,
gdy¿ codziennie bywa³ na ul. Fa-
brycznej na obiedzie, a czêsto
rodzeñstwo równie¿ odwiedza³o
swoj¹ babciê Bronis³awê.

W szkole wykazywa³ szczegól-
ne zdolnoœci humanistyczne.
Nale¿a³ do ko³a recytatorskiego,
którym opiekowa³a siê prof. Oty-
lia W³odarska. Bogus³aw czêsto
wystêpowa³ publicznie na forum
szko³y, zwykle wyg³aszaj¹c mono-
logi lub wiersze bardzo czêsto o
treœci humorystycznej. Mia³ ta-
lent aktorski du¿e poczucie hu-
moru, tak ¿e widownia czêsto
wrêcz „pêka³a” ze œmiechu. Kla-
sa (Ia), której wychowawczyni¹
by³a prof. Wiera Dziedzic, do-
strzeg³a jego zdolnoœci organiza-
cyjne i wybiera³a go na przewod-
nicz¹cego samorz¹du klasowego.

Powo³anie kap³añskie
Powo³anie kap³añskie Bogus³a-

wa Chmiela by³o marzeniem jego
najbli¿szych. On sam nie ujawnia³
siê z zamiarami wst¹pienia do se-
minarium duchownego, gdy¿
obawia³ siê represji ze strony ko-
munistów. „Nie chcia³ ujawniæ
swoich rzeczywistych zamiarów
przed matur¹, bo móg³by jej nie
zdaæ.”5  Pierwsz¹ osob¹, której
powiedzia³ o swoich planach by³a
jego siostra Barbara (obecnie sio-
stra karmelitanka bosa).

Seminarium i wojsko
W roku szkolnym 1975/76 Bo-

gus³aw Chmiel rozpocz¹³ naukê,
jako alumn Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Krakowie,
niestety po nieledwie miesi¹cu
dosta³ wezwanie do wojska. Za-
sadnicza s³u¿ba wojskowa trwa³a
wtedy dwa lata. Z jego rocznika
do wojska zosta³o wezwanych je-
denastu kleryków i zostali oni
wcieleni do specjalnej jednostki
wojskowej w Brzegu ko³o Wro-
c³awia. G³ównym celem tej jed-
nostki by³o odwodzenie kleryków
od kap³añstwa poprzez oddzia³y-
wanie psychiczne, tzw. „pranie
mózgu”. W³adze miewa³y sukce-
sy- niektórzy klerycy wycofywali
siê ze stanu duchownego. Bogu-
s³aw Chmiel jednak nie uleg³ in-
doktrynacji w³adz i nie zmieni³
swoich planów na przysz³oœæ. Aby
móc uczestniczyæ we Mszy Œw.
Bogus³aw wraz z kolegami niejed-
nokrotnie uciekali przez ogro-
dzenie jednostki wojskowej. Po
wykryciu sprawy wszyscy oni z
godnoœci¹ znosili kary. Samego

Bogus³awa niejednokrotnie kar-
nie pozostawiano w jednostce na
czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
czy Wielkiej Nocy, pozbawiano
go nagród i dodatkowych dni
wyjazdu do rodziny. Klerycy w
Brzegu otrzymywali równie¿ inne
kary, jak dodatkowe æwiczenia
poligonowe, czyszczenie i sprz¹-
tanie ubikacji czy czyszczenie i
zamiatanie schodów szczoteczk¹
do zêbów z do³u na górê.6  Typo-
wy dzieñ w jednostce wype³nia³y
nastêpuj¹ce zajêcia: zocleg w 16
osobowej sali (12 kleryków, 4
œwieckich), pobudka i poranna
zaprawa. Wyk³ady polityczne i
ogólnowojskowe od 8.00 do
14.00, w przerwach musztra i za-
jêcia fizyczne. Czêste alarmy i
æwiczenia w pe³nym uzbrojeniu,
które wa¿y³o blisko 40 kilogra-
mów. Jedzenie, „do którego z
up³ywem czasu siê przyzwyczai³”7 .

Na przysiêgê wojskow¹ w Brze-
gu osobiœcie przyjecha³ ks. Fran-
ciszek Macharski, ich prze³o¿o-
ny. By³a te¿ rodzina Bogus³awa
Chmiela. Niezwykle by³o to po-
cieszaj¹ce dla alumna.

Kolejn¹ jednostk¹ wojskow¹
by³o Biedrusko w okolicach Po-
znania. Najbli¿sz¹ œwi¹tyni¹ by³a
kaplica w Bolechowie odleg³a o
8 kilometrów od koszar. Alum-
nów ci¹gnê³o do koœcio³a i wielo-
krotnie wymykali siê do ró¿nych
œwi¹tyñ. W jedne z takich „wycie-
czek” bra³ udzia³ Bogus³aw. Oto
w lipcu 1976 roku w szóstkê ra-
zem z kolegami o 22.30 wymkn¹³
siê z koszar i po przejœciu przez
las wyspowiada³ siê w Bolecho-
wie. Tam wszyscy uczestniczyli w
nocnej Mszy Œw. Miejscowy ksi¹dz
nakarmi³ naszych rekrutów i pu-
œci³ ich w drogê powrotn¹ po 2 w
nocy. Wrócili oni do koszar, kie-

dy ju¿ by³o jasno. Na szczêœcie
nikt niepowo³any siê nie zorien-
towa³ w ich nocnych podró¿ach.

W Krakowie pod opiek¹
ks. kardyna³a Karola Wojty³y

S³u¿ba woskowa zakoñczy³a siê
w terminie i w 1977 roku Bogu-
s³aw Chmiel móg³ kontynuowaæ
seminarium duchowne w Krako-
wie. Chc¹c odzyskaæ z nie swojej
winy stracony czas w wojsku Bo-
gus³aw zaliczy³ dwa lata semina-
rium w jednym roku. Pierwszym
prze³o¿onym kleryka Bogus³awa
by³ ks. Kardyna³ Karol Wojty³a.
Wraz z innymi alumnami uczest-
niczy³ w uroczystoœciach udzia-
³em ks. kardyna³a. Szczególne
znaczenie mia³y kazania w czasie
Bo¿ego Cia³a i œw. Stanis³awa. Ks.
kardyna³ interesowa³ siê ka¿dym
klerykiem, ka¿dym kap³anem
powierzonym jego pieczy, lubi³ on
bywaæ wœród kleryków, rozma-
wiaæ z nimi i pomagaæ im w pro-
blemach. Szczególnie uroczyœcie
by³y obchodzone imieniny Karo-
la. GwoŸdziem spotkañ z klery-
kami w takim dniu by³y recytacje
artystyczne przygotowywane pod
kierunkiem ks. Kotlarczyka. Bo-
gus³aw Chmiel, jako kleryk czê-
sto bra³ udzia³ w takich artystycz-
nych spotkaniach. Gra³ nawet
rolê samego kardyna³a ks. Ada-
ma Sapiehy. Ceniono talent ak-
torski kleryka z Sêdziszowa M³p.
Trudno sobie wyobraziæ radoœæ
kleryków krakowskich w tym Bo-
gus³awa, gdy 16 paŸdziernika
1978 roku gruchnê³a wieœæ, ¿e ich
kardyna³ zosta³ papie¿em, g³ow¹
Koœcio³a Powszechnego – prze-
cie¿ to by³ im znany, przez nich
podziwiany mistrz. W czasie
pierwszej pielgrzymki papie¿a do
ojczyzny Bogus³aw Chmiel znalaz³

siê bardzo blisko Ojca Œwiêtego
w czasie uroczystoœci na Wawe-
lu. Bra³ udzia³ w s³u¿bie liturgicz-
nej, s³u¿y³ przy kadzidle. Stali ra-
zem prawie ramiê w ramiê, co
potwierdza pami¹tkowa fotogra-
fia. Poza wielk¹ radoœci¹ taka bli-
skoœæ zobowi¹zywa³a m³odego
kleryka.

Szpitalne przygody
Przed œwiêceniami Bogus³aw

Chmiel podda³ siê operacji wro-
dzonej wady przepony. Operacja
siê uda³a, lecz pacjent zosta³ za-
ra¿ony ¿ó³taczk¹ zakaŸn¹. Z chi-
rurgii powêdrowa³ na oddzia³
zakaŸny. Opiekowa³a siê nim rów-
nie¿ siostra Barbara, która ju¿
jakiœ czas pracowa³a w Krakowie
jako pielêgniarka. By³a œwiadkiem
tego jak kleryk cierpliwie i pokor-
nie znosi dopusty losu. Tak wiêc
pocz¹tek pamiêtnego sierpnia
1980 roku Bogus³aw spêdza³ w
szpitalu. Nowinki polityczne i spo-
³eczne skrzêtnie przynosi³a mu
siostra. Po powrocie do semina-
rium wiele czyta³, zbiera³ mate-
ria³y, broszurki, nagrania magne-
tofonowe. By³ razem z tymi, któ-
rzy wspó³pracowali z robotnika-
mi i strajkuj¹cymi.8  Jednak
przede wszystkim przygotowywa³
siê do stanu kap³añskiego.

Œwiêcenia
Bogus³aw Chmiel przyj¹³ œwiê-

cenia diakonatu 8 maja 1981 roku
w Krakowie, na Wawelu z r¹k
Metropolity Krakowskiego Kar-
dyna³a Franciszka Macharskiego.
Radoœæ z realizacji swego marze-
nia wkrótce zmiesza³a siê z dra-
matyzmem zamachu na Jana
Paw³a II i œmierci Prymasa Polski
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Motyw Kap³ana – Ofiary mocno
wyryje siê na ca³ym ¿yciu Bogu-
s³awa. Uczy³ siê on od Papie¿a,
co to znaczy cierpieæ dla Chry-
stusa i przebaczaæ swoim wro-
gom. Kiedy w³adze komunistycz-
nej Polski wprowadzi³y stan wo-
jenny, to Bogus³aw razem z inny-
mi klerykami seminarium orga-
nizowa³ nabo¿eñstwa, pracowa³
z m³odzie¿¹ i podtrzymywa³ na
duchu cierpi¹cych i za³amanych.
Klerycy pomagali internowanym
oraz ich rodzinom. Bogus³aw
uczestniczy³ w Mszach Œw. w in-
tencji ojczyzny i internowanych.

Wobec trudnej sytuacji w kra-
ju postanowiono, ¿e diakoni z
Seminarium Duchownego w Kra-
kowie otrzymaj¹ œwiêcenia ka-
p³añskie przed terminem. Datê
œwiêceñ wyznaczono na 14 lute-

Kleryk Bogus³aw Chmiel podczas s³u¿by liturgicznej w czasie Mszy Œw. na Wawelu. W tle Jan
Pawe³ II.  (1979 r.).

(ci¹g dalszy na str. 10)
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go 1982 roku. Dwunastu diako-
nów, w tym nasz bohater, na Wa-
welu przyjê³o œwiêcenia z r¹k Kar-
dyna³a Franciszka Macharskiego.

Prymicje w Sêdziszowie
Mszê Œw. prymicyjn¹ neopre-

zbiter Bogus³aw Chmiel odpra-
wi³ w koœciele parafialnym pw.
NNMP w Sêdziszowie M³p. W
dniu 21 lutego 1982 roku. Rodzi-
na i znajomi dokonywali cudów
zapobiegliwoœci, aby wobec bra-
ków w zaopatrzeniu sklepów
przygotowaæ prymicyjne przyjê-
cie. Po Mszy Œw. dalsze uroczy-
stoœci odby³y siê w sali wynajêtej
na Osiedlu M³odych. Zebranym
goœciom szczególnie w pamiêæ
zapad³y œpiewy kolegów semina-
ryjnych Bogusia.

Wieprz
w Beskidzie ¯ywieckim

Wieprz w Beskidzie ̄ ywieckim
by³ pierwsz¹ parafi¹, w której pra-
cowa³ Bogus³aw Chmiel. Uczy³
tam dzieci religii, pomaga³ im i
m³odzie¿y, przygotowywa³ piel-
grzymki do polskich sanktuariów,
organizowa³ piesze pielgrzymki
na Jasn¹ Górê. Nie mia³ jednak
³atwo, cierpliwie znosi³ zachowa-
nie swego prze³o¿onego pro-
boszcza z Wieprza. Jak siê po
roku okaza³o mia³ on raka mó-
zgu i st¹d tak siê zachowywa³. Z
sielskiego krajobrazu wyrwa³a ks.
Bogus³awa wieœæ o zamordowa-
niu jego katechety: ks. Stanis³a-
wa Maci¹ga. Nie mog³o zabrak-
n¹æ ks. Bogus³awa na pogrzebie
ks. Maci¹ga w Sêdziszowie M³p.
(10 marca 1982 roku).

24 marca 1982r. by³ z kolei po-
grzeb babci Bronis³awy, u której
mieszka³ w latach licealnych.

Kolejn¹ parafi¹ ks. Bogus³awa
by³ Che³mek. Uczy³ religii klasy
7-me i 8-me, wszystkie œrednie
oprócz maturalnych, opiekowa³

siê oaz¹ (6 grup). Pracowa³ prze-
wa¿nie od 15 do 20.15.

Anio³owie stró¿e czuwali
Ówczesny aparat bezpieczeñ-

stwa ju¿ od pewnego czasu obser-
wowa³ odwa¿nego kap³ana, który
nie ba³ siê mówiæ prawdy Chry-
stusowej, który stawa³ w obronie
przeœladowanych strajkuj¹cych,
wyznawa³ idea³y „Solidarnoœci”.
Zadbali oni równie¿ o to, ¿e ni-
gdy, pomimo starañ, nie dosta³
paszportu i nie móg³ wyjechaæ do
Rzymu, by odwiedziæ ukochane-
go Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Kiedyœ nieznani sprawcy ukradli
mu pieni¹dze i wszystkie doku-
menty. Wiele razy uszkadzali mu
samochód, pewnego razu tak sku-
tecznie, ¿e ca³y poszed³ w rozsyp-
kê, a ksi¹dz cudem ocala³. Do
domu rodzinnego kilka razy przy-
chodzi³y wezwania dla ksiêdza
Bogus³awa na przes³uchania ze
S³u¿by Bezpieczeñstwa.9  Ksi¹dz
Bogus³aw kontaktowa³ siê z kap³a-
nami z Nowej Huty, zbiera³ pisma
z tzw. drugiego obiegu. Ze swojej
parafii zorganizowa³ pielgrzymkê
cz³onków „Solidarnoœci”. Kiedy
wziêli ze sob¹ transparent zwi¹z-
ku zawodowego, to ks. Bogus³aw
wybroni³ go przed odebraniem
przez dwóch tajniaków: za karê
kazali spisaæ ksiêdza. Jednym z
wzorców dla kap³ana z Sêdziszo-
wa M³p. by³ kapelan „Solidarno-
œci” ks. Jerzy Popie³uszko. Prze¿y-
wa³ jego mêczeñstwo, wyjaœnia³
zdezorientowanym parafianom
prawdziwy sens wydarzeñ.

Libi¹¿ i RFN
Kolejn¹ parafi¹, w której pra-

cowa³ ks. Bogus³aw od 1 wrzeœnia
1985 roku by³ Libi¹¿. By³a to pa-
rafia pw. œw. Barbary. Wiêkszoœæ
parafian pracowa³a w kopalni „Ja-
nina”. W parafii budowano nowy
koœció³ wraz z plebani¹ i salkami.
Nabo¿eñstwa odbywa³y siê w tym-

czasowej kaplicy. Nadal ks. Bogu-
s³aw prowadzi³ grupê oazow¹ i
zak³ada³ zespó³ muzyczny.10

W 1987 roku wreszcie wyjecha³
za granicê, by³a to podró¿ do
Bawarii w RFN na prymicje kole-
gi. Odwiedzi³ grób ks. Franciszka
Blachnickiego w Karlsbergu.11

TrzeŸwo ocenia³ tamtejsz¹ rzeczy-
wistoœæ, zachwyca³y go zawsze
postawy ludzkie, a nie zewnêtrz-
ny porz¹dek i piêkno rzeczy.

Zamach na ¿ycie
ks. Bogus³awa Chmiela

Ksi¹dz Bogus³aw Chmiel w
czerwcu 1987 roku by³ w Czêsto-
chowie z pielgrzymk¹ m³odzie¿y.
Kiedy 11 czerwca 1987 roku wra-
cali ju¿ do parafii, w poci¹gu jak
zwykle w tamtych czasach pano-
wa³ t³ok i by³o gor¹co. W œcisku
ktoœ poda³ ksiêdzu coœ do picia
(coœ niedobrego, jakby odurza-
j¹cego – jak po niewczasie wspo-
mina³), potem ju¿ nie pamiêta³
co siê sta³o. Tymczasem wybuch³a
panika, poci¹g zatrzymano, na
peronie le¿a³ cz³owiek. By³ nim
ksi¹dz Bogus³aw. Najprawdopo-
dobniej funkcjonariusze SB mo-
gli mu podaæ du¿¹ dawkê pew-
nego œrodka farmakologicznego,
który nie zostawia w organizmie
¿adnych mo¿liwoœci do wykrycia
œladów i on móg³ spowodowaæ,
¿e ksi¹dz wypad³ (zosta³ wy-
pchniêty) z poci¹gu. Upadek na
tory by³ tym bardziej nieszczêœli-
wy, ¿e w g³owie ksiêdza powsta³a
rozleg³a rana.

Przewieziono go natychmiast
do szpitala w Katowicach- Ligo-
cie rozpoczê³a siê trepanacja
czaszki, która trwa³a ca³¹ noc.
Wielu ludzi w tym czasie gor¹co
modli³o siê za jego zdrowie. Gdy
dowiedzia³a siê o wypadku siostra
Barbara, to razem z siostrami kar-
melitankami modli³y siê o ³askê
Bo¿¹ dla kap³ana Jezusa Chrystu-
sa. Nastêpnego ranka po opera-
cji ks. Bogus³aw odzyska³ przy-
tomnoœæ i nawet rozpoznawa³
ludzi.

Kiedy póŸniej ojciec ks. Bogu-
s³awa próbowa³ czegoœ dowiedzieæ
siê od kierownika tego nieszczêsne-
go poci¹gu, powstrzymano go od
tego, aby nie zaszkodziæ mu.12  Ar-
gumentowano, ¿e ten kolejarz ma
rodzinê, a przez rozmowê z ojcem
mo¿e straciæ pracê…

Leczenie
Ks. Bogus³aw Chmiel wpraw-

dzie odzyska³ przytomnoœæ, lecz
wymaga³ d³ugotrwa³ego leczenia,
którego wynik by³ nadal bardzo
niepewny. W tamtych czasach
nawet w szpitalu brakowa³o wie-

lu podstawowych rzeczy potrzeb-
nych przy leczeniu i pielêgnacji
chorego. W tym wypadku by³a
jeszcze niezbêdna ca³odobowa
opieka nad nim. Siostra Barbara
by³a pielêgniark¹, lecz wtedy ju¿
po œlubach siostra karmelitanka
bosa nie mog³a opuœciæ klaszto-
ru, gdy¿ zabrania³a jej tego regu-
³a zakonna. Na szczêœcie znalaz³a
siê emerytowana lekarka Krysty-
na W., która z Pomorza Gdañ-
skiego przyjecha³a na Œl¹sk, aby
pielêgnowaæ ks. Bogus³awa. Ona
w³aœnie na przemian z rodzicami
(którzy codziennie doje¿d¿ali z
Sêdziszowie M³p.) dy¿urowa³a
przy chorym. Rany i odle¿yny ksiê-
dza Bogus³awa, które by³y ropie-
j¹ce, zaczê³y siê powoli goiæ13.

Ksiêdza przewieziono do klini-
ki w Krakowie, rany nadal by³y
otwarte. Mimo nie najlepszej
opieki lekarskiej stan zdrowia ksiê-
dza poprawia³ siê. Tam nadal
odwiedzali go ksiê¿a kap³ani, pa-
rafianie z miejscowoœci, w której
pracowa³ ks. Bogus³aw, nadal
osobiœcie interesowa³ siê jego
zdrowiem ks. Kardyna³ Franci-
szek Macharski. Ks. Bogus³aw
Chmiel mia³ œcis³y nadzór Urzê-
du Bezpieczeñstwa, ten specy-
ficzny „anio³ stró¿”, który podob-
nie jak w Libi¹¿u przychodzi³ na
oddzia³ w Krakowie. Ten nikomu
nieznany cz³owiek zadawa³ wiele
pytañ ksiêdzu i rodzicom, wszyst-
ko go interesowa³o. Jak na z³oœæ
UB powoli, ale jednak stan zdro-
wia ksiêdza siê polepsza³.

Swoszowice i Kraków
W sierpniu 1988 roku chc¹c

polepszyæ warunki rekonwale-
scenci przeniesiono ks. Bogus³a-
wa do Domu Ksiê¿y Chorych w
Swoszowicach, pod opiekê Sióstr
Albertynek. Nadal ci¹gle gor¹cz-
kowa³. W po³owie wrzeœnia po raz
pierwszy wsta³ i zrobi³ kilka kro-
ków przy pomocy balkonika.
Dziewi¹tego paŸdziernika w³asno-
rêcznie napisa³ po d³ugiej prze-
rwie list, akurat do siostry Joanny
(zakonne imiê Basi). Od 23.09
wspó³celebrowa³ Msze Œw. w ka-
plicy wraz z innymi ksiê¿mi, by³
dowo¿ony do niej wózkiem. Na-
dal gor¹czkowa³, jak siê okaza³o
by³o to nastêpstwem infekcji dróg
moczowych bakteriami odpor-
nymi na ró¿ne antybiotyki. W li-
stopadzie ponownie przewiezio-
no go do Krakowa, gdzie prze-
szed³ operacjê plastyczn¹. W szpi-
talu odwiedzi³ go m.in. ks. Kardy-
na³ Franciszek Macharski i prze-
bywa³ z nim pó³ godziny. Nie by³a
to ostatnia wizyta dostojnika ko-
œcielnego. W odwiedzinach by³

(ci¹g dalszy ze str. 9)

Po Mszy Œw. dziêkczynnej w 90- t¹ rocznicê urodzin babci Bronis³awy Chmiel.  Stoi rodzina
Chmielów przed koœcio³em parafialnym pw. NNMP w Sêdziszowie M³p.(12.06.1993r.)
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niedawno wyœwiêcony ksi¹dz, by³y
ordynator ze Szpitala na ul. Garn-
carskiej.

W grudniu ks. Bogus³aw zor-
ganizowa³ zbiórkê pieniêdzy na
rzecz biednych Ormian. 100 000
z³otych przes³a³ na konto Episko-
patu. Na Bo¿e Narodzenie para-
fianie z Libi¹¿a kilka dni goœcili
swego chorego wikarego. Ks.
Bogus³aw cieszy³ siê w towarzy-
stwie ksiê¿y, parafian, a przede
wszystkim m³odzie¿y. Dobrze
zniós³ podró¿.

Technika nie zawsze pomaga
W Krakowie mia³ du¿o czasu

na modlitwê i przemyœlenia. Oto
jedna z proroczych wizji ks. Bo-
gus³awa (z listu do siostry Joanny
z 6 marca 1989 roku): „Technika
nie zawsze pomaga cz³owiekowi.
Czasem i czêsto przeszkadza. Je-
den œwiêty cz³owiek, O. Maksymi-
lian Kolbe, dobrze zdawa³ sobie
sprawê, ¿e technika mo¿e pomóc
cz³owiekowi. Budowa³ lotnisko,
ulepsza³ drukarniê. WyobraŸ so-
bie, ¿e przed wojn¹ wydawa³ „Ry-
cerza Niepokalanej” w miliono-
wym nak³adzie. A wszystko robi³
rêcznie. Trzeba zdawaæ sobie
sprawê, ¿e technika mo¿e pomóc
cz³owiekowi, trzeba tylko m¹drze
z ni¹ wspó³pracowaæ”.

Do chorób ksiêdza dosz³a tar-
czyca.

Trzebinia
Po d³u¿szym pobycie u Sióstr

Albertynek w Swoszowicach,
gruntownym przebadaniu przez
lekarzy i psychologów, ksi¹dz
Bogus³aw zosta³ uznany za zdat-
nego do pos³ugi kap³añskiej. Le-
karze ocenili, ¿e jest to wrêcz cud.
Pani Joanna Smoliñska z domu
Chmiel, siostra ks. Bogus³awa
powiedzia³a jednak, ¿e nie by³ to
jednak zupe³nie taki sam cz³o-
wiek, jak przed wypadkiem: by³
bardzo nerwowy i mia³ tenden-
cjê do tycia. Zapamiêta³a równie¿
to, co jeszcze lekarze mówili do
ich œp. ojca Franciszka: „po tym
wypadku bêdzie ¿y³ 6-7 lat”.
Ksi¹dz mia³ na szczycie g³owy bar-
dzo miêkki obszar, gdy siê urazi³,
to go to bardzo bola³o14 .

W czerwcu 1989 roku ks. Bo-
gus³aw Chmiel wreszcie zosta³
wikarym w parafii w Trzebini ko³o
¯ywca. Trochê utyka³ na nogê i
mia³ zalecane czêste k¹piele, nie-
stety w parafii nie by³o nawet
wanny… Nie traci³ jednak ducha:
w lipcu odwiedzi³ rodzinny Sêdzi-
szów M³p., a w sierpniu 1989 roku
pojecha³ do Karmelu odwiedziæ
siostrê i podziêkowaæ siostrom za
modlitwê i troskê. Tam siostry

poradzi³y mu, aby za³atwi³ sobie
sanatorium.

W Trzebini ofiarnie pracowa³,
odprawia³ msze, katechizowa³
dzieci, przygotowywa³ do pierw-
szej komunii.

Znów szpital i Skawina
W dniu 10 grudnia 1990 roku

poszed³ do szpitala. Wobec trud-
noœci z intubowaniem trafi³ na kil-
kanaœcie godzin na intensywn¹
terapiê. 14 grudnia mia³ operacjê
na tarczycê (?). Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia spêdzi³ w Trzebini, na
rehabilitacjê uczêszcza³ do ̄ ywca.

Kolejn¹ parafi¹ ks. Bogus³awa
by³a Skawina ko³o Krakowa. By³ w
dobrej formie, nawet samodziel-
nie prowadzi³ samochód. Jak
przed wypadkiem bardzo lgn¹³ do
ludzi (i wzajemnie), by³ bardzo
rozmowny. Czêsto odwiedza³ zna-
jomych, przyje¿d¿a³ do Sêdziszo-
wa M³p. i odwiedza³ swego przyja-
ciela ks. P. Œwidra w Boreczku.15

W lutym 1992 roku by³ na od-
poczynku w Niemczech w Bischo-
fswiesen. Planowa³ wreszcie po-
jechaæ do Rzymu, niestety nie
uda³o mu siê tego dokonaæ.

Przedostatnia by³a £êtownia
Latem 1992 ks. Bogus³aw zo-

sta³ przeniesiony do £êtowni,
gdzie zosta³ kapelanem Sióstr S³u-
¿ebniczek Starowiejskich. Nie
bardzo rozumieli ludzie, dlacze-
go ks. Bogus³awa przeniesiono
tam, lecz on wszystko przyjmowa³
z pokor¹ i w duchu pos³uszeñ-
stwa prze³o¿onym. Rozmawia³ z
biskupem K. Nyczem i ten pocie-
sza³ go, ¿e „wszystko oka¿e siê w
czerwcu16 . Od 30 listopada do
23 grudnia by³ w sanatorium w
Busku- Zdroju. W styczniu g³osi³
kazania w Skomielnej Bia³ej, s¹-
siedniej parafii od £êtowni, po-
proszony o to przez tamtejszego
proboszcza. W dniach 28-30 mar-
ca g³osi³ rekolekcje wielkopostne
w Bêdziemyœlu. Od 10 maja do 4
czerwca by³ w sanatorium w Bu-
sku-Zdroju. 12 czerwca wspó³-
koncelebrowa³ Mszê Œw. w Sêdzi-
szowie z okazji 90 urodzin Babci.
W dniu 18 listopada znowu by³ w
naszych okolicach, w Kawêczynie
i spotka³ siê z ksiêdzem Antonim
Koz¹, który by³ po wypadku. W
czerwcu 1994 roku jeŸdzi³ do le-
karza w Rabce na badania tar-
czycy. W maju pojecha³ na kilka
dni do Karmelu, weso³o opowia-
da³ siostrze nawet o sprawach dla
siebie trudnych. Po pewnym cza-
sie by³ w sanatorium w Sopocie.
Przyje¿d¿a³ do Karmelu odpra-
wiaæ Mszê Œw., znakomicie od-
pocz¹³.

Gaj
Ostatni¹ parafi¹ ks. Bogus³awa

by³a parafia pw. Narodzenia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w Gaju
ko³o Krakowa, gdzie pe³ni³ obo-
wi¹zki wikarego. Z wielk¹ ochot¹
katechizowa³ dzieci w miejsco-
wych dwóch szko³ach. Teren nie
by³ za ³atwy, wg. miejscowego dy-
rektora szko³y 60% rodziców to
„pijacy i mocno zwi¹zani z ko-
mun¹”. Ksi¹dz zawierzywszy trud-
noœci Matce Bo¿ej Gajowskiej
dzielnie realizowa³ swoje obo-
wi¹zki.

Œmieræ, czy przejœcie
do innej rzeczywistoœci

W dniu 15 listopada 1994 roku
nad ranem ksi¹dz Bogus³aw
Chmiel zmar³. Bezpoœrednim
powodem œmierci by³ wylew krwi.
Odszed³ do Pana w 13 roku ka-
p³añstwa i 38 roku ¿ycia. Dla ro-
dziny by³o jasne, ¿e mia³o to zwi¹-
zek z wczeœniejszymi obra¿enia-
mi odniesionym w wyniku wypad-
ku z 11 czerwca 1988 roku w Czê-
stochowie.

Odprowadzenie do
„Domu umar³ych”

W Gaju uroczystoœci pogrzebo-
we w dniu 18 listopada koncele-
browa³o dwóch biskupów z Kra-
kowa: przewodniczy³ ks. Kardy-
na³ Franciszek Macharski. Przy-
jechali kap³ani z rocznika œp. ks.
Bogus³awa oraz inni, ³¹cznie by³o
ponad 100 osób. Po nabo¿eñ-
stwie ¿a³obnym cia³o zmar³ego
zosta³o przewiezione do Sêdzi-
szowa M³p. Pogrzeb odby³ siê w
sobotê 19 listopada 1994 roku.
W Sêdziszowie M³p. by³o tak¿e
dwóch biskupów: z Krakowa ks.
biskup Albin Ma³ysiak, wikariusz
generalny, i z Rzeszowa ks. biskup
wikariusz generalny Edward Bia-
³og³owski. Nabo¿eñstwo rozpo-
czê³o siê o 12 w po³udnie. Obec-
nych by³o szeœædziesiêciu kap³a-
nów, klerycy, rodzina, siostry za-
konne, przyjaciele, m³odzie¿ z
wielu jego parafii i Sêdziszowa
M³p. Wœród wielu mów po¿egnal-
nych zapamiêtane zosta³y s³owa
ks. dziekana Stanis³awa Ryby: „Ta
œmieræ nas wszystkich zaskoczy³a
[…], ale nie zaskoczy³a ksiêdza
Bogus³awa. […] Jeszcze na piêæ
dni przed œmierci¹ by³eœ na Ja-
snej Górze, by tam poleciæ Mat-
ce Najœwiêtszej ca³¹ rodzinê,
któr¹ mia³eœ pozostawiæ na tym
padole p³aczu. Rozstajemy siê w
smutku, w boleœci, ale z g³êbok¹
wiar¹ i nadziej¹ na powtórne
spotkanie z tob¹, gdzie ju¿ nie
bêdzie p³aczu ani narzekania, ani
³ez.”17  Ks. Bogus³aw Chmiel zo-

1 Siostra karmelitanka bosa, Nie ¿a³u-

jê, ¿e wyda³em siê mi³oœci, Poznañ
2010, s. 18-19.

2 Tam¿e, s.19.
3 W diecezji tarnowskiej ówczesny

ordynariusz z rezerw¹ patrzy³ na
Ruch Œwiat³o-¯ycie prowadzony
przez ks. Franciszka Blachnickie-
go, dlatego kap³ani realizowali
program tego ruchu pod nazw¹
oazowego. Nazwa pochodzi od let-
nich wyjazdów na rekolekcje pro-
wadzone wg. wskazówek ks. Fr.
Blachnickiego: Oaz.- Jan Flisak

4 W czasach PRL- u nie u¿ywano
oficjalnie imienia ks. Piotra Skar-
gi- JF

5 Opisywany cytat, s.27.
6 Z ogólnej liczby 2926 alumnów

s³u¿¹cych w jednostkach wosko-
wych PRL w latach 1955- 1980 je-
dynie 4% nie powróci³o do semi-
nariów.- op. Cytat, s.32.

7 Z listu Bogus³awa Chmiela do ro-
dziców z 13.11. 1975 roku, zam. w
op. cyt. , s. 33.

8 Opisywany cytat, s.52.
9 Op. cit., s.74.
10 List do Barbary, zob. tak¿e oaza-

libiaz.bloog.pl
11 B³. ks. Franciszek Blachnicki w

stanie wojennym musia³ pozostaæ
na emigracji w RFN. Zosta³ naj-
prawdopodobniej zamordowany
przez agentów PRL. Obecnie jego
grób znajduje siê w Kroœcienku,
gdzie przeniesiono jego relikwie
ju¿ w III Rzeczypospolitej.- Jan
Flisak

12 Op. cit., s.97-98.
13 Op. cit., s.101.
14 Rozmowa z autorem niniejszego

artyku³u w dniu 20.11 2011r.
15 Rozmowa z pani¹ Joann¹ Smo-

liñsk¹ w dn. 20.11.2011r.
16 List ks. Bogus³awa Chmiela do sio-

stry z 21 XI 1992r, op. Cit., s.146
17 Op. cyt., s.180.

sta³ pochowany w nowej sutan-
nie, któr¹ sobie sam kupi³ w³aœnie
w czasie ostatniej pielgrzymki do
Czêstochowy. Zosta³ pochowany
zgodnie ze swym testamentem z
dnia 7 paŸdziernika 1994 roku.
Wykonawc¹ testamentu by³ ks.
dziekan Stanis³aw Ryba. Do rze-
szy modl¹cych siê za ks. Bogus³a-
wa do³¹czy³ Jan Pawe³ II Papie¿ w
1999 roku po tym, jak siostra Jo-
anna Barbara karmelitanka opi-
sa³a historiê brata Ojcu Œwiête-
mu.

Opracowa³ Jan Flisak

PS. Rodzina dotychczas nie
wyst¹pi³a do Instytutu Pamiêci
Narodowej o udostêpnienie do-
kumentacji dotycz¹cej œp. ks.
Bogus³awa Chmiela. Kiedy jed-
nak przekona³a siê, ¿e formalno-
œci „s¹ do przejœcia” niezw³ocznie
to uczyni. Tak wiêc najprawdo-
podobniej wrócê do ¿yciorysu ks.
Bogus³awa w przysz³oœci.- JF
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Po uroczystym powitaniu
uczniowie pod opiek¹ jednej z
organizatorek p. M. Ignaœ udali
siê do Ratusza, gdzie mia³o od-
byæ siê spotkanie z Burmistrzem
i Sekretarzem UM w Sêdziszo-
wie M³p. Oto relacja jednej z
uczennic – Moniki Mielniczuk:
W³odarz miasta zaprosi³ nas do piêk-
nej sali. Powiedzia³, ¿e to pomiesz-
czenie, w którym zawiera siê œluby
cywilne. Nastêpnie Burmistrz, pan
Kazimierz Kie³b i Sekretarz gminy
Sêdziszów M³p., pan Jan Maroñ
opowiadali o roli samorz¹dów w
¿yciu mieszkañców, jak pracuje
urz¹d, jakimi zajmuje siê sprawa-
mi i o inwestycjach gminnych. By³
te¿ czas na pytania. Panowie z chê-
ci¹ udzielali odpowiedzi. Na koniec
ka¿dy uczeñ dosta³ drobny upomi-
nek: ksi¹¿kê „Trasy rowerowe okolic
Sêdziszowa M³p.”, smycz z herbem
Sêdziszowa M³p. oraz na os³odê -
czekoladê. Serdecznie podziêkowali-
œmy za te pami¹tki.

Tymczasem w sali gimnastycz-
nej SP Nr 2 nauczyciele – opie-
kunowie obradowali nad wa¿n¹
i istotn¹ rol¹ SU w ¿yciu ka¿dej
szko³y.

Po powrocie z Ratusza wszyscy
uczestnicy sejmiku, w mi³ej atmos-
ferze, podziwiali pokaz tañca to-
warzyskiego w wykonaniu
uczniów SP Nr 2, którzy nale¿¹
do zespo³u BLUES.

W koñcowej czêœci spotkania
organizatorzy zasugerowali pod-
jêcie wspólnej inicjatywy. Zgro-
madzeni zaakceptowali pomys³,
a uczennica ze SP w Zagorzycach
Dolnych zaproponowa³a zorga-
nizowanie ogniska dla uczniów i
opiekunów SU w Buczynie. Pro-
pozycja zosta³a przyjêta z aplau-
zem! Wreszcie, przed ostatecz-
nym momentem rozstania, nast¹-
pi³a sympatyczna chwila wrêcze-
nia podziêkowañ i upominków
opiekunom SU i uczniom, któ-
rzy przybyli do SP Nr 2 z nastêpu-
j¹cych miejscowoœci: Bêdziemyœl,
Boreczek, Borek Wielki, Czarna,
Góra Ropczycka Kawêczyn, Klê-
czany, Krzywa, Sêdziszów M³p.- SP
Nr 3, Szkodna, Wolica Piaskowa,
Zagorzyce Dolne, Zagorzyce
Górne.

Fina³ imprezy to uwiecznienie
wszystkich uczestników spotkania

Z WIZYT¥ U PANA BURMISTRZA

Komputerowy kurs angielskiego w bibliotece

Kurs polega na po³¹czeniu naj-
nowszych technologii z tradycyj-
nym nauczaniem. Sk³ada siê z
ponad 60 gier edukacyjnych, se-
tek filmów, piosenek, „foto-lek-
cji” i æwiczeñ opracowanych
przez ekspertów. Dzieci w œwie-
cie FunEnglish.pl prze¿ywaj¹
przygody wraz z bohaterami gier
i filmów i ucz¹ siê bezpoœrednio
od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodê im-
mersion, polegaj¹c¹ na zanurze-
niu w jêzyku angielskim. FunEn-
glish.pl tworzy sytuacje komuni-
kacyjne i sprawia, ¿e dzieci mówi¹
i myœl¹ w jêzyku angielskim. Dziê-

Biblioteka Publiczna w Sêdziszowie M³. zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na
bezp³atny komputerowy kurs jêzyka angielskiego FunEnglish.pl. £¹czy on zabawê i
naukê oraz pracê z komputerem. Ka¿de dziecko mo¿e korzystaæ z kursu samodziel-
nie. Dok³adnie tak, jak na co dzieñ korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby
uczy³o siê w bibliotece dwa razy w tygodniu przez nieca³¹ godzinê, aby w ci¹gu kilku
miesiêcy mo¿na by³o zobaczyæ pierwsze efekty nauki.

ki temu postêpy w nauce s¹ znacz-
nie szybsze ni¿ w tradycyjnych
metodach nauczania.

Kurs sk³ada siê z szeœciu blo-
ków podzielonych na 11 podroz-
dzia³ów. W sk³ad ka¿dego podroz-
dzia³u wchodzi gra edukacyjna,
krótki film, piosenka karaoke i
„foto-lekcja” oraz ponad 20 æwi-
czeñ. Po przejœciu przez wszyst-
kie bloki dziecko zapozna siê z
prawie tysi¹cem zwrotów przy-
datnych w 90% sytuacji komuni-
kacyjnych. Ca³y kurs zajmuje oko-
³o dziewiêciu miesiêcy. Przez ca³y
czas trwania kursu dzieci bêd¹
mog³y liczyæ na pomoc pracow-

ników biblioteki. A po jego za-
koñczeniu ka¿de dziecko otrzy-
ma specjalny certyfikat.

Biblioteka otrzyma³a dostêp do
kursu bezp³atnie, dziêki udzia³o-
wi w projekcie „FunEnglish w bi-
bliotece”. Zarówno biblioteka,
jak i dzieci uczestnicz¹ce w kur-
sie, bêd¹ mog³y tak¿e uczestni-
czyæ w specjalnych konkursach
organizowanych przez FunEn-
glish.pl i Fundacjê Rozwoju Spo-
³eczeñstwa Informacyjnego, któ-
ra prowadzi Program Rozwoju
Bibliotek.

Informacje na temat
komputerowego kursu

FunEnglish.pl
mo¿na uzyskaæ

w Bibliotece Publicznej
mieszcz¹cej siê przy

ul. Fabrycznej 4
w Sêdziszowie M³p.

M³odzi „samorz¹dowcy” znowu mieli okazjê zdobywania wiedzy oraz nawi¹zania wspó³-
pracy z innymi Samorz¹dami Uczniowskimi. Dnia 16.11.2011 r. w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sêdziszowie M³p. odby³o siê II GMINNE FORUM SAMORZ¥DÓW UCZNIOWSKICH.

Sekretarz Gminy Jan Maroñ przedstawi³ go-
œciom zasady funkcjonowania samorz¹du
gminnego.

Burmistrz K. Kie³b obdzieli³ m³odych „samorz¹-
dowców” s³odyczami.

Rodzinne” zdjêcie uczestników II Gminnego Forum Samorz¹dów Szkolnych. Fot. (3) Organizatorzy

na tradycyjnej pami¹tkowej foto-
grafii.

Organizatorzy pragn¹ podziê-
kowaæ równie¿ sponsorom, któ-
rzy uœwietnili powy¿sz¹ inicjaty-
wê, a to: firmom „Getin Noble
Bank” w Sêdziszowie M³p., Komi-
nex, piekarni „Marzenie” oraz p.
E. Winkowskiej opiekunce zespo-
³u „BLUES” z MGOK w Sêdziszo-
wie M³p.

A.P.

Niech podsumowaniem II Gminnego Forum bêdzie refleksja:
Bo ja wam mówiê-s³uchajcie! ¿e cz³owiek
Jeden jedyny - tak siê czêsto dzieje -
Mo¿e od razu, niby drgniêciem powiek
Sw¹ wielk¹ myœl¹ przemieniæ koleje ca³ego œwiata.
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Wœród odznaczonych znaleŸli
siê równie¿ rolnicy z powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego.

Jerzy Jakubiec, prezes Rady Po-
wiatowej PIR (gmina Iwierzyce) i
Stanis³aw Maræ (gmina Ropczy-
ce) otrzymali odznaki honorowe
Podkarpackiej Izby Rolniczej im.
Œw. Izydora Oracza (patrona rol-
ników), natomiast medalem “Za-
s³u¿ony dla Rolnictwa” uhonoro-
wany zosta³ Józef Raœ (gmina Wie-
lopole Skrzyñskie).

Wspólnie z delegatami samo-
rz¹du rolniczego ze wszystkich
powiatów województwa podkar-
packiego w obchodach jubile-
uszu wziêli udzia³: Jan Bury wice-
minister Skarbu Pañstwa, Andrzej
Regu³a wicewojewoda podkar-
packi, El¿bieta £ukacijewska eu-
ropos³anka oraz przedstawiciele
sejmiku województwa, pos³owie,
dyrektorzy i prezesi instytucji rol-
niczych i oko³orolniczych, in-
spekcji i spó³dzielni.

Organizatorzy zaplanowali
bardzo bogaty program, na któ-
ry z³o¿y³a siê konferencja „Roz-
wój Obszarów Wiejskich a Samo-

rz¹d Rolniczy Podkarpacia – te-
raŸniejszoœæ i przysz³oœæ” oraz
czêœæ oficjalna. Wyk³ady popro-
wadzili miêdzy innymi: prof. dr
hab. Andrzej Czy¿ewski z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu oraz prof. dr hab. Stanis³aw
Krasowicz z Instytutu Uprawy
Nawo¿enia i Gleboznawstwa,
Pañstwowego Instytutu Badaw-
czego w Pu³awach. Omawiane
tematy wywo³a³y dyskusje wœród
rolników o pozytywnych i nega-
tywnych skutkach wspólnej poli-
tyki rolnej UE. Podkreœlano ko-
rzystne zmiany, jakie zasz³y na
polskiej wsi. Rolnicy zwrócili uwa-
gê na problem, którym jest za-
niechanie wapnowania gleb na
przestrzeni ostatnich lat i brak
dofinansowania w tym zakresie.

Jubileusz samorz¹du rolniczego
21 listopada br. Podkarpacka Izba Rolni-
cza œwiêtowa³a 15-lecie. Uroczystoœæ od-
by³a siê w siedzibie Podkarpackiego Oœrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i
stanowi³a okazjê do podsumowañ, wyk³a-
dów tematycznych oraz wyró¿nienia za-
s³u¿onych rolników i osób zaanga¿owa-
nych w dzia³alnoœæ samorz¹du rolniczego.

Wyró¿nieni honorowymi odznakami Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Œw. Izydora Oracza. Wœród odznaczonych Jerzy Jakubiec i Stanis³aw Maræ.

Jubileusz, to czas podsumowañ
i swoistego bilansu. - Dodatkowe do-
p³aty dla hodowców krów i owiec,
owoców miêkkich oraz zmniejszenie
potrzebnego area³u w programie dla
m³odych rolników ze œredniej krajo-
wej do œredniej wojewódzkiej, to tylko
niektóre sprawy jakie uda³o siê roz-
wi¹zaæ samorz¹dowi rolniczemu –
powiedzia³ Stanis³aw Bartman,
prezes zarz¹du Podkarpackiej
Izby Rolniczej.

Samorz¹d Rolniczy w Polsce
odrodzi³ siê w latach 90-tych.
Podstaw¹ jego funkcjonowania
jest Ustawa z dnia 14 grudnia
1995 r. o izbach rolniczych, któ-
ra wesz³a w ¿ycie z dniem 5 kwiet-
nia 1996 r.

Info. w³asna

W pi¹tek 18 listopada w siedzi-
bie Krajowego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na-
grodê i dyplomy odebrali auto-
rzy relacji z powodzi redaktor Te-
lewizji Sêdziszów, Maciej Idzik i
wspó³pracownik stacji, Dariusz
Kie³ek. Laureatom konkursu gra-
tulowa³ prezes Krajowego Zarz¹-
du Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Leszek Karwowski. Kon-
kurs „PowódŸ 2010 – ogrom
¿ywio³u” adresowany by³ do osób
z ca³ej Polski, które sfotografo-
wa³y lub sfilmowa³y powódŸ w
2010 roku. Prace mo¿na by³o
zg³aszaæ w trzech kategoriach
„Najlepsze zdjêcie”, „Najlepszy fo-
toreporta¿” i „Najlepszy film”.
Zdjêcia laureatów bêd¹ zapre-
zentowane podczas Miêdzynaro-
dowych Targów Ochrony Œrodo-
wiska POLEKO w dniach 22-25
listopada br. w Poznaniu.

II miejsce w kraju
za film z powodzi
dla TVS
Redakcja „Telewizji Sêdziszów” za rela-
cjê z ubieg³orocznej powodzi w Sêdzi-
szowie M³p., zajê³a 2. miejsce w kat.
„Najlepszy film” w ogólnopolskim kon-
kursie „PowódŸ 2010 – Ogrom ¿ywio³u”
og³oszonym przez Krajowy Zarz¹d Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

Jubileuszowa konferencja w Boguchwale. Cz³onkowie Rady Powiatowej PIR (od lewej: Barbara Traciak, Stanis³aw Maræ, Józef Raœ).
Foto: Marcin Paluch



Nr 9 (172) 30 listopada 2011 r.

14

Dzieñ dobry, drzewa, polskie drzewa!
Ju¿ was niejeden wiersz opiewa³!
Pod lip¹ siedzia³ Kochanowski
I poszum liœci zmienia³ w g³oski.

(W³odzimierz Œcis³owski)
W okolicach Sêdziszowa Ma-

³opolskiego oraz innych miej-
scach kraju istnia³ ciekawy zwy-
czaj. W dniu œw. Andrzeja œcina-
no ga³¹zkê wiœni lub czereœni i
wk³adano j¹ do mokrego piasku.
Jeœli trzymana w ciep³ej izbie na
Bo¿e Narodzenie okry³a siê bia-
³ym kwieciem, wró¿y³a pomyœl-
noœæ dla domowników. Gdy w
domu tym by³a panna lub kawa-
ler, mo¿na by³o przewidzieæ œlub
w nadchodz¹cym roku. Aby wró¿-
ba ta siê spe³ni³a, ga³¹zki musia³y
pochodziæ z w³asnego sadu. O tej
porze jest on cichy, ponury i nie-
mal bezlistny. Zapobiegliwy go-
spodarz zabezpiecza³ s³om¹ m³o-
de drzewka, udeptywa³ i œció³ko-
wa³ ziemiê wokó³ nich. Móg³ ju¿
zacz¹æ œcinaæ zrazy do przysz³ych
szczepieñ. Nasi poprzednicy s³usz-
nie uwa¿ali, ¿e: „Je¿eli nie zrobi-
my czegoœ w dobrej chwili, to
potem w zimie bêdziemy poœci-
li”. Równie¿ sad nie móg³ byæ po-
zostawiony na pastwê losu. O ka¿-
dej porze roku wymaga³ czujne-
go oka w³aœciciela. Ostatecznie
mo¿na by³o stamt¹d przynieœæ
nawet suche ga³¹zki na opa³:
„Ch³op wyszed³ zimnym rankiem
po chruœniak do sadu” (A. Mic-
kiewicz). ¯ycie w zgodzie z Bo-
giem i przyrod¹ daje cz³owieko-
wi gwarancjê spokoju, przewidy-
walnoœci i bezpieczeñstwa. Drze-
wa owocowe ho³ubione przez
niego ju¿ w okresie neolitu win-
ny rosn¹æ w pobli¿u domostw.
Przywêdrowa³y one do nas w wiêk-
szoœci z Bliskiego Wschodu, na-
zywanego przez wielu „kolebk¹
rolnictwa”. Miejscem dla pozo-
sta³ych drzew by³y lasy, doliny rzek
b¹dŸ œródpolne zaroœla. Z tych
dziko rosn¹cych ludzie tolerowali
bliskoœæ tylko nielicznych. Nale-
¿a³y do nich przede wszystkim
miododajne lipy, które traktowa-
no z pietyzmem i uwa¿ano za ulu-
bione drzewo Matki Bo¿ej. Przy
p³otach chêtnie sadzone by³y klo-
ny i jawory. Trudno przypuszczaæ,
aby praktyczni z regu³y nasi
przodkowie kierowali siê tylko –
z³ocist¹ barw¹ jesiennych liœci.
Uwielbienie dla tych drzew siêga
czasów pradawnych i wi¹¿e siê z

LUDZIE I DRZEWA
ROZWA¯ANIA PRZEDŒWI¥TECZNE

wiar¹ w ich cudown¹ moc w da-
waniu zdrowia i szczêœcia, m.in.
w mi³oœci. Ten ostatni aspekt zna-
laz³ nawet odzwierciedlenie w
piosenkach ludowych, a tak¿e w
poezji jednego z przedstawicieli
sentymentalizmu Franciszka Kar-
piñskiego. Podobn¹ czci¹ otacza-
no wynios³e jesiony, chêtnie sa-
dzone przy wiejskich drogach i
ogrodzeniach. Ich liœcie guœlarze
u¿ywali w swych magicznych za-
biegach, a znachorzy w zwalcza-
niu ró¿nych przypad³oœci np. po
uk¹szeniach zwierz¹t. Niezwyk³e
w³aœciwoœci odpêdzania „z³ego
licha” przypisywano leszczynie.
Jej ga³¹zki przytwierdzano nad
drzwiami budynków, aby odpê-
dza³y choroby, uroki i wszelkie
nieprzychylne moce. W czasie
pierwszego wypêdzania byd³a na
pastwisko warto by³o tak¹ ulist-
nion¹ ga³¹zk¹ pog³askaæ chudo-
bê, aby dobrze siê „chowa³a”.
Pokryte zaœ m³odymi, laskowymi
orzechami s³u¿y³y do przepêdza-
nia much, a w czasie do¿ynek
zdobi³y wieñce. Nale¿a³o nato-
miast wystrzegaæ siê s¹siedztwa
bzu czarnego, którego kwiaty i
jagody sk¹din¹d cenione by³y
jako antidotum przy chorobach
przeziêbieniowych. Zadziwia
ambiwalentny stosunek do tej
roœliny, nazywanej „czarcim krza-
kiem”. Dawniej uwa¿ana bowiem
by³a za siedlisko diab³ów i czarow-
nic. Doceniano lecznicze walory
drzew szpilkowych, lecz nie sa-
dzono ich nigdy w pobli¿u bu-
dynków w obawie przed rozprze-
strzenianiem siê „czerwonego
kura”. Nieprzychylnie odnoszo-
no siê te¿ do piêknie kwitn¹cej
na wiosnê czeremchy, nazywanej
przez tutejszych mieszkañców
kocirpk¹. Uwa¿ali oni, i¿ odurza-
j¹cy zapach bia³ych kwitów po-
woduje ból g³owy. Nikomu nato-
miast nie szkodzi³ aromat kwitn¹-
cej robinii zwanej akacj¹. Drze-
wo to cenili zw³aszcza pszczela-
rze. Zdaniem naszych antenatów
jej kolczastych ga³êzi obawia³y siê
strzygi i upiory. Dziewczêta nato-
miast by³y przekonane, ¿e wró¿e-
nie z jej listków (kocha, lubi, sza-
nuje, nie che, nie dba, ¿artuje)
sprawdza siê czêœciej ni¿ przy
pomocy liœci i p³atków kwiatów
innych roœlin. Za drzewa ¿yczli-
we cz³owiekowi uwa¿ano równie¿
wi¹zy pospolite nazywane brzo-

stami. W³aœnie one oraz lipy
szczególnie upodoba³ sobie król
Jan III Sobieski. W ogólnym prze-
konaniu wi¹zy posiada³y w³aœci-
woœci godzenia osób zwaœnio-
nych i zawi¹zywania dozgonnych
przyjaŸni. Starsi mieszkañcy tutej-
szych wsi jeszcze i dziœ toleruj¹
obecnoœæ tych drzew w obrêbie
p³otów, mawiaj¹c, i¿ zapewni¹
one zgodê w rodzinie. Od dawien
dawna magnackie pa³ace, szla-
checkie dwory i wiejskie zagrody
spowija³a zieleñ licznych drzew
liœciastych. Chêtnie sadzono je w
ogrodach, parkach, w sadach, na
miedzach i przy drogach – wtedy
podró¿e by³y mniej uci¹¿liwe.
Obserwuj¹c drzewa o ka¿dej po-
rze roku, mo¿na by³o stawiaæ
nawet d³ugoterminowe progno-
zy pogody. Okaza³e drzewa chro-
ni³y zabudowania przed wichra-
mi, piorunami, œnie¿nymi zawie-
jami. Znane z d³ugowiecznoœci
grusze pe³ni³y natomiast rolê s³u-
pów granicznych. Sady owocowe
otaczano gêstymi szpalerami wi¹-
zów klonów, grabów i innych, aby
zabezpieczyæ delikatne drzewa
przed dzia³aniem mroŸnych wi-
chur. Obcuj¹c z drzewami i krze-
wami na co dzieñ, niemal nie za-
uwa¿amy ich obecnoœci, a zauwa-
¿ywszy – nie doceniamy lub…je
wycinamy. Nasze wspania³e pol-
skie drzewa, po wielekroæ opisy-
wane przez pisarzy i poetów
uwieczniane przez malarzy na
obrazach. Drzewa, do których
têsknili nasi rodacy wypêdzeni
poza Ojczyznê przez nieub³aga-
ny los. Na paryskim bruku Adam
Mickiewicz zwraca³ siê do nich
jak do bliskich sercu przyjació³:
Drzewa moje ojczyste!
Jeœli Niebo zdarzy,
Bym was ogl¹da³ znowu,
przyjaciele starzy,
Czyli was znajdê jeszcze?
Czy jeszcze ¿yjecie?
Wy, ko³o których niegdyœ pe³za³em
jak dzieciê.

W czasach pogañskich okaza-
³e, stare drzewa by³y przedmio-
tem kultu. Zreszt¹, cenili je ludzie
¿yj¹cy w ka¿dej epoce. Jeszcze nie
tak dawno w naszych wioskach
po wigilijnej wieczerzy zwanej u
nas poœnikiem, gospodarze wy-
chodzili z siekierami do sadów i
straszyli „szczepy” wyciêciem, je-
œli nie bêd¹ w przysz³oœci owoco-
wa³y. Skwapliwe obwi¹zanie pni
powrós³ami zrobionymi ze s³omy
wziêtej tego wieczoru z izby, mia-
³o sprawiæ, i¿ groŸba ta nigdy siê
nie ziœci³a. Nasze poczciwe, swoj-
skie: papierówki, jakubówki, cy-
trynówki, bukówki i inne – na
przekór srogim zimom ratowa³y
nieraz ca³e rodziny przed g³o-
dem. Wzmianki historyczne do-
nosz¹, ¿e drzewa owocowe ró¿-

nych gatunków i odmian towa-
rzyszy³y cz³owiekowi od pocz¹t-
ków osadnictwa. Osoby koczuj¹-
ce równie¿ chêtnie delektowa³y
siê owocami znalezionymi na
drzewach dziko rosn¹cymi, któ-
re obecnie widywane s¹ coraz
rzadziej. Gdzieniegdzie jeszcze,
zwykle pod postaci¹ krzewów,
urozmaicaj¹ na wiosnê biel¹ kwia-
tów monochromatyczn¹ zieleñ
obrze¿y leœnych. Nasi przodko-
wie s³usznie zas³uguj¹ na miano
artystów, gdy¿ przez wieki stwo-
rzyli nieprzebran¹ iloœæ drzew
owocowych, z których wiêkszoœæ
nie dotrwa³a do dnia dzisiejsze-
go. Przybywaj¹cy do Polski za-
konnicy przywozili z Po³udnia i
Zachodu ró¿ne gatunki drzew,
udoskonalaj¹c je w swoich przy-
klasztornych ogrodach. Jan d³u-
gosz napisa³ o opacie Florentyn
(XII w.), który sprowadzi³ z Porty
odmianê jab³oni upowszechnio-
nej szybko w ca³ym kraju. Jej owo-
ce nazywano daportami lub
oportami. Z pewnoœci¹ posiada-
³y one wyj¹tkowe walory smako-
we, skoro jeszcze w XIX w. wy-
mieniano ich nazwê. Zygmunt
Gloger podaje, i¿ interesuj¹cym
sposobem utrwalania jab³ek by³o
niegdyœ ich kiszenie siêgaj¹ce cza-
sów przedhistorycznych. Echem
tamtych zabiegów zdaje siê byæ
dodawanie jab³ek do kiszonej
kapusty, a: „W listopadzie – kapusty
pe³ne kadzie”, przypomina dawne
przys³owie. Od wieków popu-
larn¹ metod¹ przygotowywania
zapasów na zimê by³o suszenie
owoców. Za ulubion¹ potrawê w
naszych stronach od lat uchodzi-
³a kasza jêczmienna pomieszana
z rozgotowanymi suszkami. Obec-
nie tylko niektóre starsze gospo-
dynie przypominaj¹ sobie o niej,
podaj¹c j¹ na stó³ wigilijny. War-
to wspomnieæ jeszcze o w³oskich
orzechach zdobi¹cych niegdyœ
pod³aŸniczki, a póŸniej choinki.
Zawieszanie na nich jab³ek i orze-
chów wró¿yæ mia³o dostatek i
pomyœlnoœæ dla ca³ej rodziny.
Orzechy w³oskie, wymagaj¹ce
miejsc zacisznych, sadzone zwy-
kle by³y w pobli¿u drzwi domów.
Mieszkañcy uwa¿ali, ¿e zapach
liœci odstrasza³ komary i inne owa-
dy. W³o¿one do kufrów z ubra-
niami zabezpiecza³y przed mola-
mi. W Wigiliê Bo¿ego Narodze-
nia nale¿a³o jeœæ surowe jab³ka,
które chroni³y przed chorobami
gard³a. W tym wró¿ebnym dniu
nawet myœliwy stara³ siê „coœ upo-
lowaæ”. W ten sposób gwaranto-
wa³ sobie pomyœlnoœæ w ³owach
w roku nastêpnym, bowiem wte-
dy: „Knieja – myœliwym nadzieja”.

Tekst i ilustracja
Maria Wilczok
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OGÓ£EM CHODNIKI – PARKINGI – PLACE: 23 947,5 m2

Na terenie naszej gminy mamy
czterech zarz¹dców dróg tj.
1.Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Rzeszowie
– Rejon Dróg Krajowych w Dêbi-
cy - tel. 14 670 23 27 odpowiada
ona za drogê 4-E40
2.Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wo-
jewódzkich w Rzeszowie – tel. 17
860 91 05 odpowiada on za drogi
wojewódzkie, tj. na terenie mia-
sta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kol-
buszowska, na terenie gminy za
drogê relacji Sêdziszów M³p. –
Kolbuszowa
3. Starostwo Powiatowe w Rop-
czycach – Wydzia³ Dróg Powia-
towych – tel. 17 222 89 23 odpo-
wiada za nastêpuj¹ce drogi po-
wiatowe na terenie naszej gminy:
– nr 546 Sielec - Bêdziemyœl - D¹-

browa
– nr 550 Bêdziemyœl - Klêczany -

Bratkowice
– nr 530 Sêdziszów - Zagorzyce -

Wielopole
– nr 348 Kamionka - Sêdziszów

M³p.
– nr 551 Czarna - Bratkowice -

Mi³ocin
– nr 547 Wolica Piaskowa - Ka-

wêczyn - Sêdziszów M³p.
– nr 548 Ruda - Sêdziszów M³p.
– nr 549 Cierpisz - Krzywa - Ol-

chowa
– nr 345 Huta Przedborska - Ka-

mionka
– nr 531 Zagorzyce - Bystrzyca
– nr 342 Ostrów - Borek Wielki. -

Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowia-
da równie¿ za ulice na terenie
miasta Sêdziszów M³p., tj.: ul.
Weso³a, Wêglowskiego, 3-go
Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³-
sudskiego, Partyzantów, Borkow-
ska, Kolejowa, Konopnickiej,
4. Urz¹d Miejski w Sêdziszowie
M³p. – Referat Rozwoju Gospo-
darczego i Promocji odpowiada
za ulice lokalne miejskie na tere-
nie miasta zgodnie z przedstawio-
nym wykazem tel. 17 7453629 w
17 7453633, Pan Ludwik Stawarz,

Pan Darek Urbanek Pan Stani-
s³aw Charchut i Ryszard Bromil-
ski.

PLAN ZIMOWEGO
UTRZYMANIA ULIC LOKALNYCH

MIEJSKICH
NA TERENIE MIASTA

SÊDZISZÓW M£P.
POZOSTAJ¥CYCH W GESTII UM

w SÊDZISZÓW M£P.
I - Kolejnoœæ utrzymania ulic
Nazwa ul. ______ D³ug. odœnie¿. ul.
Rynek ________________ 0,440 km
Al. 1000-lecia ____________ 0,310 km
Fabryczna ______________ 0,580 km
Jana Kroczki ____________ 0,300 km
boczna Fabryczna _________ 0,300 km
ks. St. Maci¹ga ___________ 0,210 km
Koœciuszki ______________ 0,290 km
Szkarpowa _____________ 0,130 km
Bednarska ______________ 0,070 km
Ogrodowa ______________ 0,290 km
Garncarska _____________ 0,140 km
Wyspiañskiego ___________ 0,170 km
Szeroka _______________ 0,090 km
Ko³³¹taja _______________ 0,380 km
Mickiewicza _____________ 0,230 km
Armii Krajowej ___________ 0,500 km
Ksiê¿omost _____________ 0,900 km
Solidarnoœci _____________ 0,200 km
Do Kêpki _______________ 0,200 km
Od ul. S³onecznej do Przedszkola
nr 2 Os. M³. – do ul. S³onecznej __ 0,300 km
S³oneczna od Weso³ej
do Gumatu _____________ 0,550 km
Letnia ________________ 0,640 km
Odrow¹¿ów ____________ 0,360, km
RAZEM ULICE I KOLEJNOŒCI ZIMOWE-
GO UTRZYMANIA:

___________________7,580 km

II - Kolejnoœæ utrzymania ulic

Nazwa ul. ______ D³ug. odœnie¿. ul.
Piekarska ______________ 0,350 km
Polna _________________ 0,530 km
Sportowa ______________ 0,700 km
Rêdziny _______________ 1,770 km
Cicha _________________ 0,300 km
Orzeszkowej _____________ 0,250 km
Piaskowa ______________ 1,150 km
Sienkiewicza _____________ 0,340 km
G³owackiego ____________ 0,380 km
S³owackiego _____________ 0,270 km
Kasztanowa _____________ 0,260 km
Klonowa _______________ 0,190 km
Lipowa ________________ 0,180 km
Prusa _________________ 0,100 km
Reja __________________ 0,090 km
Prof. St. Kota ____________ 0,190 km
S³oneczna + boczna (do Ziêby) _ 0,890 km
S³oneczna od Gumatu do ogródków dzia³ko-

wych _________________ 0,500 km
Ks. Granickiego ___________ 0,160 km
M. Ligêzy _______________ 0,230 km
Œw. Franciszka ___________ 0,300 km
Ks. Sapeckiego ___________ 0,150 km
Œw. Barbary _____________ 0,120 km
Œw. Klary _______________ 0,100 km
Jagielloñska ____________ 0,200 km
Dzia³kowa ______________ 0,350 km
Szafirowa ______________ 0,160 km
Koralowa ______________ 0,200 km
Bursztynowa ____________ 0,200 km
Potockich ______________ 0,540 km
Jab³onowskich ___________ 0,240 km
£¹cznik (Pi³sudskiego-Sienkiewicza) 0,110 km
Micha³owskich ___________ 0,160 km
£ugowa _______________ 0,800 km
Po³udniowa _____________ 1,700 km

ZIMA NA

DROGACH
Kolejnoœæ odœnie¿ania dróg i placów na
terenie Miasta i Gminy Sêdziszów M³p.

I. Kolejnoœæ utrzymania

WYKAZ CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW ZIMOWEGO
UTRZYMANIA W SEZONIE 2011/2012

Spacerowa ______________ 0,600 km
Rubinowa ______________ 0,250 km
Tarnowskich _____________ 0,470 km
Starzeñskich _____________ 0,270 km
W. Szymborskiej ___________ 0,150 km
Blich _________________ 0,270 km
Kard. Wyszyñskiego ________ 0,290 km
RAZEM ULICE II KOLEJNOŒCI
ODŒNIE¯ANIA ________ 16,460 km

W drodze przetargu nieograni-
czonego na przeprowadzenie
„akcji zima” wy³oniony zosta³ wy-
konawca zadania: Przedsiêbior-
stwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3-go
Maja 11, 39-120 Sêdziszów M³p.,
tel. 017 22 16 684
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