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Wmurowanie kamienia
węgielnego pod nowy
zakład Hispano-Suiza
Marba w II lidze!

Niech się święci 3 Maja!

(222)

Niech się święci
3 Maja!
225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Sędziszowie Małopolskim uczczono uroczystą Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny w kościele farnym oraz
złożeniem wiązanek pod pomnikiem bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, a następnie pod tablicami upamiętniającymi
poległych za Ojczyznę przy Ratuszu. Mszę św. koncelebrowaną odprawili ks. Ryszard Lis, ks. dziekan Edward
Brzana oraz o. Stanisław Szlosek, gwardian klasztoru
OO. Kapucynów. W przemówieniu burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć podkreślał istotę konstytucji
uchwalonej przed 225 lat. Wysłuchano pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Oddziału
Kawalerii Ochotniczej w Barwach XX Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod
nowy zakład Hispano-Suiza

B

udowa drugiego zakładu Hispano-Suiza
Polska S.A. w Sędziszowie Małopolskim
ruszyła kilka miesięcy temu, a 28 kwietnia br.
odbyło się uroczyste, symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod tę fabrykę. Produkcja ma tu ruszyć już wiosną przyszłego
roku, a pracować będzie 300 osób.
Nowy zakład będzie wytwarzał części
i podzespoły do najnowocześniejszych silników LEAP, które zastąpią najpopularniejsze silniki lotnicze CFM w samolotach nowej
generacji wprowadzonych na rynek przez
koncerny Boening, Airbus i Comac. Zakończenie prac przy budowie nowego zakładu
planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, natomiast produkcja rozpocznie się
w kwietniu 2017 roku. Według planów w ciągu
najbliższych kilku lat Hispano-Suiza Polska chce
zatrudnić ponad 300 osób i już obecnie poszukuje technologów, kontrolerów jakości i operatorów maszyn do swojego nowego zakładu.
Podczas uroczystości symbolicznego
wmurowania kamienia węgielnego prezes
sędziszowskiego zakładu Jan Sawicki podkreślał rolę dobrej współpracy z sędziszowskim
samorządem oraz doskonałego tempa nowej
inwestycji w Sędziszowie. Hélène Moreau-Leroy, prezes Grupy Safran, do której należy
sędziszowski zakład, zwróciła uwagę gości na
to, że nowy zakład, który powstaje, symbolizuje gotowość Safranu i Hispano-Suiza do
szybkiego reagowania na wzrastający popyt
rynku lotniczego. Dzięki technicznym kompetencjom i wysokim kwalifikacjom kadr na
Podkarpaciu możemy wspólnie rozwijać na-
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szą produkcję i być dumni z tego, że razem
budujemy sukces tak ważnego programu, jakim jest nowy silnik LEAP – mówiła podczas
wystąpienia.
Wśród zaproszonych gości był również
Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce,
Marek Darecki, prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, Witold Darłak, starosta powiatu
ropczycko-sędziszowskiego, oraz Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć podkreślał wpływ,
jaki wywarło Hispano-Suiza na rozwój mia-

sta i gminy. – Dziś Sędziszów kojarzy się
z Hispano-Suiza, a Hispano-Suiza z Sędziszowem. Najlepszy dowód na to mieliśmy kilka
tygodni temu, gdy rozstrzygaliśmy konkurs
na hasło i logo promujące Sędziszów. Większość prac nawiązywała do branży lotniczej
– mówił burmistrz Kmieć, wręczając Hélène
Moreau-Leroy grawerton z logo i hasłem „Sędziszów Małopolski. Mierzymy wysoko”.
Na koniec Jan Sawicki, prezes sędziszowskiego zakładu, poinformował, że w najbliższym czasie Hispano-Suiza Polska zmieni nazwę na SAFRAN Hispano-Suiza Polska.
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XXVIII Wojewódzki Konkurs
„Ludowe obrzędy i zwyczaje”
Z
espół Obrzędowy z Zagorzyc zdobył
Grand Prix, a Grupa Obrzędowa Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” I nagrodę w XXVIII
edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe
obrzędy i zwyczaje”. Impreza po raz pierwszy odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Przez dwa dni, 23-24 kwietnia, Sędziszów Małopolski gościł zespoły obrzędowe
z całego województwa podkarpackiego, prezentujące się podczas XXVIII Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe obrzędy i zwyczaje”.
Konkurs, nad którym pieczę sprawuje Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ma
długoletnią tradycję i wysoką rangę w środowisku badaczy i miłośników rodzimego
folkloru. W tym roku zgromadził aż 20 grup
obrzędowych, które zaprezentowały tradycyjne zwyczaje związane z uroczystościami
rodzinnymi, pracami gospodarskimi czy dorocznymi świętami.
Na scenie sędziszowskiego MGOK zaprezentowały się:
Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy (gm.
Grębów) z widowiskiem „Luli, luli” traktującym o ciąży i narodzinach dziecka;
Zespół „Futomianie” z Futomy (gm. Błażowa) z fragmentem wesela pt. „Błogosławieństwo”;
Zespół Ludowy „Cmolasianie” z Cmolasu z widowiskiem „Wróżby andrzejkowe”;
Zespół Obrzędowy „Cyganiacy” z Cygan
(gm. Nowa Dęba) z obrzędem „Noc Kupały”;
Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej z obrzędami pogrzebowymi
w widowisku „Pogrzeb Babci Walerki”;
Zespół „Piganeczki” z Pigan (gm.
Sieniawa) z widowiskiem „Krzywda”;
Zespół „Wolanie z Domatkowa”
(gm. Kolbuszowa) z widowiskiem „Plotki
w Domatkowie”;
Zespół „Sokolanki” z Sokolników (gm.
Gorzyce) z widowiskiem „Darcie pierza”;
Zespół Obrzędowy „Graboszczanie”
z Grabownicy Starzeńskiej (gm. Brzozów)
z obrazkiem scenicznym „Zielarka Zośka”;
Grupa Obrzędowa Zespołu Pieśni
i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Młp. z weselnym obrzędem z kołaczem;
Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów (gm. Raniżów) z „Mazurską wigilią”;
Zespół „Wydrzowianie” z Wydrzy (gm.
Grębów) z obrzędem pt. „Wigilia”;
Zespół Obrzędowy „Tkacze” z Wysokiej k.
Łańcuta z widowiskiem „U swoka przy kapuście”;
Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa z widowiskiem „Wykopki u wdowy”;
Zespół Obrzędowy z Zagorzyc (gm. Sędziszów Młp.) z widowiskiem „W Józkowej izbie”;
Zespół z Korczyny z widowiskiem
„Wieczerza wigilijno”;
Zespół „Brzozoki” z Brzózy Królewskiej
(gm. Leżajsk) z widowiskiem „Jak u Walków
było z kurą i żniwami”;
Zespół Obrzędowy z Sierakowa (gm.
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Harasiuki) z widowiskiem „Darcie pierza”;
Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej (gm. Leżajsk) z fragmentem „Wesela
Giedlarowskiego” pt. „Zmówiny”;
Zespół Regionalny „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego z widowiskiem „Kolędnicy z kozą”.
W sumie na scenie, przed sędziszowską
publicznością zaprezentowało się ponad 300
artystów, z których najmłodszy miał 12 lat,
a najstarszy 86.
Występy zespołów oceniała komisja
konkursowa w składzie:
dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf,
długoletni pracownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, autor wielu publikacji dotyczących obrzędów i zwyczajów ludowych, juror
przeglądów i festiwali folklorystycznych, laureat
„Ludowego Oskara” za książkę „Ludowe obrzędy
doroczne w Polsce południowo-wschodniej”;
Elżbieta Dudek-Młynarska – etnolog, kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli- Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
inicjatorka i koordynatorka wielu projektów muzealnych na terenie województwa podkarpackiego, autorka i współautorka scenariuszy wystaw
czasowych oraz dedykowanych im programów
edukacyjnych.
Stanisław Szabat – artysta-muzyk, długoletni pedagog państwowej Szkoły Muzycznej II
Stopnia w Rzeszowie, animator kultury związany
między innymi z zespołami folklorystycznymi
„Bandoska”, „Połoniny”, „Rudki” z Rzeszowa czy
„Lubenka” z Lubeni;
Danuta Pado – aktorka, instruktor WDK
w Rzeszowie;
Maria Kula – etnolog, instruktor WDK
w Rzeszowie.
Kierownicy i opiekunowie zespołów mieli
możliwość skorzystania z merytorycznych konsultacji przeprowadzonych przez dr Andrzeja
Karczmarzewskiego oraz członków komisji.
Po obejrzeniu prezentacji, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Główną nagrodę w wysokości 2500 zł dla
Zespołu Obrzędowego z Zagorzyc, płatną ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1500 zł każda dla Grupy Obrzędowej Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Młp.
ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie oraz, dla Zespołu
Ludowego „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej
ufundowaną ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dwie równorzędne II nagrody w wysokości
1000 zł każda dla Zespołu Folklorystycznego „Folusz” z Giedlarowej oraz Zespołu „Jamniczanki”
z Jamnicy, płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dwie równorzędne III nagrody w wysokości 800 zł każda dla Zespołu Obrzędowego
„Mazurzanie” z Mazurów oraz Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej, płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pięć równorzędnych wyróżnień w wysokości 400 zł każde dla zespołów: „Futomianie”
z Futomy, „Wydrzowianie” z Wydrzy, „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, „Grodziszczoki”
z Grodziska Dolnego oraz Zespołu Obrzędowego z Sierakowa.
Ponadto komisja przyznała trzy nagrody po
500 zł za reżyserię dla pani Kazimiery Buniowskiej z zespołu „Piganeczki” z Pigan, pani Grażyny Rozmus z zespołu „Wolanie z Domatkowa”,
pani Marii Rzeszutek z zespołu „Cmolasianie”
z Cmolasu. Wyróżnienia i nagrody indywidualne
zostały ufundowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Idea konkursu „Ludowe obrzędy i zwyczaje” nawiązuje do zaleceń Konwencji UNESCO
z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Głównym przesłaniem
konfrontacji zespołów obrzędowych jest wzmocnienie poczucia tożsamości grup regionalnych,
edukacja oraz promocja polskiej kultury.
Uczestnicy konkursu oraz komisja podkreślali jego profesjonalną organizację oraz sprawny
przebieg. Z pewnością możemy spodziewać się
kolejnych edycji Konkursu w Sędziszowie Młp.
Wioletta Czapka
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O ochronie przeciwpowodziowej dla powiatu
28
kwietnia br. z inicjatywy wicestarosty
powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Bernadety Frysztak w sędziszowskim Domu
Kultury odbyło się spotkanie dotyczące
ochrony przeciwpowodziowej w powiecie.
Uczestniczyli w nim m.in. włodarze gmin należących do powiatu.
Na spotkanie zostali zaproszeni m.in.
dyrektor Wydziału Środowiska Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć,
wójtowie Iwierzyc, Wielopola Skrzyńskiego
i Ostrowa, sołtysi Zagorzyc Dolnych, Zagorzyc Górnych, Góry Ropczyckiej i Glinika,
przedstawiciele środowisk naukowych i lokalnych społeczności.
W trakcie spotkania dyskutowano o konieczności zabezpieczenia miejscowości całego powiatu przed powodziami. Kolejni uczestnicy spotkania mogli wypowiedzieć swoje
zdanie, podzielić się pomysłami i zwrócić uwagę na najbardziej znaczące kwestie. Podkreśla-

no, że najlepszym rozwiązaniem byłoby takie,
które zabezpieczy zarówno Sędziszów przed
zalaniem, jak i miejscowości w górze rzeki Budzisz. W trakcie spotkania pojawiały się różne
propozycje zabezpieczenia przeciwpowodziowego, m.in. budowania nie tylko dużego zbior-

nika w Górze Ropczyckiej, ale kilku mniejszych
w górze rzeki Budzisz. Zwolennicy takiego
rozwiązania przekonywali, że to podstawa
prawidłowego funkcjonowania melioracji
i zasad zabezpieczenia przed powodziami.
Podkreślano też, jak ważny jest harmonogram
działań, kiedy i co będzie realizowane. W tym
celu przyjęto dokument końcowy powołujący radę konsultacyjną, która miałaby pomóc
w wypracowaniu planu, zabezpieczający teren
gminy i powiatu przed skutkami powodzi.

Głosujemy na podwórko Nivea
G

mina Sędziszów Małopolski przystąpiła do konkursu pn. „Podwórko Nivea” ogłoszonego przez firmę NIVEA, w którym organizator ufunduje dla zwycięzców 40 placów zabaw.
Jako lokalizację placu zabaw zgłosiliśmy teren przy ulicy Jabłonowskich w Sędziszowie Małopolskim (osiedle na tzw. trójkącie).
Place zabaw zostaną wybudowane w lokalizacjach, które otrzymają największą ilość głosów
w dwuetapowym internetowym głosowaniu. W głosowaniu może wziąć udział każdy internauta
za pośrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/podwórko2016 lub linku umieszczonego na
stronie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim.
Głosowanie w I etapie, w którym zostanie wybranych pierwszych 20 lokalizacji, rozpoczyna się 5 maja i trwa do 2 czerwca br. do północy.
Druga tura głosowania mająca na celu wyłonienie kolejnych dwudziestu zwycięskich
lokalizacji odbędzie się w dniach od 3 do 30 czerwca 2016 r.
→ WEJDŹ NA STRONĘ INTERNETOWĄ www.nivea.pl/podworko2016
→ ZAREJESTRUJ SIĘ I ZALOGUJ
→ SZUKAJ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKŁADCE „LOKALIZACJA”
→ GŁOSUJ CODZIENNIE
→ ZACHĘĆ DO GŁOSOWANIA PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH
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Święto flagi z przedszkolakami
29

kwietnia br. maluchy z sędziszowskich przedszkoli nr 1 i 2 przyszły do Ratusza, machając biało-czerwonymi flagami. W ten sposób
kolejny już raz uczciły Święto Flagi przypadające 2 maja. Gości przywitali burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć oraz
zastępca burmistrza Wiesław Wojdon. Na koniec wizyty mali goście otrzymali od burmistrza słodycze.

Pokaz strażacki dla przedszkolaków
W

ielkim wydarzeniem dla maluchów
z Przedszkola Publicznego nr 1 w Sędziszowie Młp. oraz filii w Wolicy Ługowej
była wizyta strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziemyślu.
Strażacy odwiedzili przedszkolaków
13 maja br. Maluchy miały okazję obejrzeć
strój, w którym strażacy usuwają gniazda
os, szerszeni, przymierzały hełmy, w których strażacy wyjeżdżają do akcji, oglądały
zawartość torby ratowniczej. Strażacy pozwolili też dzieciom wejść do środka wozu
strażackiego.

XIII Dekanalny Konkurs Wiedzy o Janie
Pawle II
U

czennica gimnazjum w Zagorzycach zwyciężyła w 13
Dekanalnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, który odbył
się w gimnazjum 19 maja br. w Czarnej Sędziszowskiej.
To już trzynasta edycja konkursu organizowanego przez ks.
Edwarda Brzanę, proboszcza w Czarnej Sędziszowskiej. Uczestniczą
w nim uczniowie gimnazjów z dekanatu sędziszowskiego. Konkurs
odbywa się na zasadach teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. W pierw-

szym etapie dziesięciu uczestników odpowiada na pytania, za każdą złą odpowiedź tracą jedną z trzech szans. Do finału przechodzi
trzech zawodników, którzy zachowali szanse. W drugim etapie do
odpowiedzi mogą zgłaszać się sami lub wyznaczać swoich przeciwników. Po emocjonującej walce zwyciężczynią okazała się Klaudia
Róg. Nagrody zwycięzcom i wszystkim uczestnikom wręczali wicestarosta Bernadeta Frysztak i burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
Bogusław Kmieć, który wspólnie z radnym miejskim Janem Różańskim zasiadali w jury.

6

Biuletyn Sędziszowski

nr 5 (222)

maj 2016

Ulga w opłatach śmieciowych dla rodzin
wielodzietnych
O

d 1 maja br. wchodzi w życie uchwała
w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na

których zamieszkują rodziny wielodzietne.
Wnioski w tej sprawie można składać
na Biurze Podawczym w pokoju nr 9, nato-

miast więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie Małopolskim w pokoju nr 9b,
nr tel. 17 745 36 25.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów
Małopolski
29 marca br. została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski”. Projekt
ten znajdował się na liście rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura
techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna, RPO WP 2007-2013.
W ramach projektu termomodernizacji poddane zostały budynki: Ratusz,
Warmet, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Publiczne Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3. Prace polegały na budowie kotłowni gazowych w tych budynkach wraz
z innymi niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.
Całkowita wartość projektu wyniosła
1.269.269,98 zł, natomiast dofinansowanie ze
środków Funduszu 943.035,84 zł.

Strategia
wybrana
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
w województwie podkarpackim przygotowana przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin, w skład której wchodzi Gmina Sędziszów Małopolski zajęła 2. miejsce
na wojewódzkiej liście rankingowej. Dzięki
temu w najbliższych 6 latach w ramach konkursów zostanie przekazane przedsiębiorcom, JST, organizacjom pozarządowym z naszego terenu aż 11 mln zł na realizację ich
projektów. Obecnie trwają prace prowadzone
przez ARiMR mające na celu przygotowanie
i przekazanie Lokalnym Grupom Działania
formularzy wniosków, które będą stosowane
w planowanych naborach.
Wszystkie aktualne informacje dot.
planowanych naborów, szkoleń, spotkań etc.
będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej LGD http://www.partnerstwo5gmin.pl/
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Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
27

kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Sędziszowie oraz miasteczku
ruchu drogowego odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zwycięskie
zespoły szkół podstawowych i gimnazjów
będą walczyć w kolejnych etapach turnieju.
W eliminacjach uczestniczyło 10
szkół podstawowych i 3 gimnazja, szkoły
reprezentowały 4-osobowe zespoły ze szkół
podstawowych i 3-osobowe zespoły gimna-

zjalne. Uczestnicy musieli rozwiązać
teoretyczny test sprawdzający, teoretyczny test skrzyżowań, następnie
zespołowo brali udział w praktycznym sprawdzianie umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a ostatnim elementem
zawodów był praktyczny spraw-

dzian umiejętności kierowania rowerem na
torze przeszkód.
Eliminacje przeprowadził i sędzią
głównym był Artur Hosa, natomiast pytania
testowe przygotował i równocześnie pełnił
rolę eksperta ds. przepisów ruchu drogowego Mariusz Kubik z Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach. Z kolei praktyczne
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sprawdzała higienistka
szkolna pani Anna Nyzio.
Wyniki:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – SP 3 w Sędziszowie Młp.
II miejsce SP 2 w Sędziszowie Młp.
III miejsce – SP w Wolicy Piaskowej
Gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
II miejsce – Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
III miejsce – Gimnazjum w Czarnej
Klasyfikacja indywidualna
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Jakub Ortyl
II miejsce – Patrycja Kielar
III miejsce – Alicja Drozd
Gimnazja:
I miejsce – Benedykt Balion
II miejsce – Alicja Kielar
III miejsce – Izabela Ortyl
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NASZE KLIMATY
Dama w siodle
W

1936 roku Józef Dowbor-Muśnicki
zanotował: „Polak lepiej rozumie
konia niż rodaka”. Dosiadająca wierzchowca amazonka winna w szczególnym stopniu
nawiązać z nim więź porozumienia. Utrzymanie się w damskim siodle nie jest bowiem
zadaniem łatwym.
W drugiej połowie XIX wieku oraz
w okresie międzywojennym nasze dzielne
panie brały już aktywny udział w konnych
sportach, polowaniach, podróżach bądź rekreacyjnych eskapadach. Chcąc zaznaczyć
własną niezależność, coraz częściej dosiadały
rumaków na wzór swych kolegów. Jednakowoż zawsze istniała pewna grupa wytwornych dam, która mimo obyczajowego przyzwolenia nigdy nie włożyłyby spodni. Dla
podkreślenia wdzięku i urody przywdziewały
eleganckie suknie przystosowane do konnej
jazdy i siadały na wierzchowcach bokiem.
Damskie siodła miały odmienną
konstrukcję niż te tradycyjne. Wyposażone
były np. w specjalne oparcia umożliwiające
zachowanie równowagi. Chociaż jazda w takowym siodle nie należy do prostych, nasze
białogłowy bynajmniej „nie oddawały pola”.
Pozwalały sobie na brawurowe galopady z pokonywaniem różnych przeszkód terenowych.
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Ich konie powinny być dobrze ujeżdżone,
opanowane i niepłochliwe. Nie bez znaczenia była też ich uroda, którą niewiasty ceniły
nie mniej niż walory użytkowe. Ikonografia ukazuje obrazy kobiet jeżdżących konno
w różnych krajach, jednakże tak urodziwych
i dostojnych dam dosiadających pięknych
koni – nie zobaczymy nigdzie poza Polską.
Obecnie popularne stały się rekonstrukcje
ważnych wydarzeń historycznych. Poza scenami batalistycznymi wskrzeszane są obrazy
z codziennego życia naszych przodków. Powstają nowe stowarzyszenia propagujące jazdę w damskim siodle. Dawniej niewiasty na
ogół preferowały wygodniejsze sposoby podróżowania np. w konnych pojazdach.
Pierwsze wzmianki o konnej jeździe
po damsku pochodzą z okresu starożytności.
Staroceltycka bogini Epona dosiadała konia,
trzymając obie nogi z jego boku. W podobnym dosiadzie anonimowy autor ukazał
grecką opiekunkę Księżyca – Selene. Podobnie podróżowała inna jej rodaczka – Europa.
Kultura średniowiecza wytworzyła rodzaj
siodła fotelowego, przypominającego krzesło
umieszczone na grzbiecie wierzchowca. Nogi
jadącej miały spoczywać na dosyć szerokiej
podpórce. Z powodu ograniczonej możliwo-

ści kierowania koniem musiał go prowadzić
za uzdę jeszcze jeden człowiek. Od końca
XIV wieku zmieniła się nieco budowa siodła.
Podróżująca mogła już swobodnie spoglądać
w kierunku jazdy. Białogłowskie siodła z XVI
i XVII wieku wyposażone już były w tzw. kule,
które ochraniały nogi i ułatwiały bardziej
stabilną jazdę. Dzielne panie częstokroć na
równi z mężczyznami uczestniczyły w konnych polowaniach wymagających wytrwałej
pogoni za zwierzyną. Dla dawnej damy na
koniu istotny był problem estetycznego wyglądu. Pogodziły się już z ciasnymi gorsetami,
które nieraz utrudniały swobodne oddychanie. Nie mogły natomiast znieść uszczerbków
w postaci: splątanych włosów, zsuwających
się nakryć głowy czy sukni w nieładzie. Aby
nie uchybić etykiecie do jazdy konnej należało założyć szatę długą, malowniczo udrapowaną. Od XIX wieku ukazywały się drukiem
specjalne żurnale, w których modnisie znajdowały modele specjalnych ubiorów. Mimo
upływu wieków nie zmieniła się natura kobieca. Dosiadając niebezpiecznego zwierzęcia
jakim jest koń, każda dama pragnęła wyglądać modnie, elegancko i wytwornie.
Tekst i ilustracja
Maria Wilczok.
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Nowości książkowe w gminnych bibliotekach
W

kwietniu 2016 Biblioteka Publiczna
w Sędziszowie Małopolskim oraz jej
filie zakupiły wiele nowości wydawniczych.
Zakup na kwotę 5 000 złotych został sfinansowany ze środków MGOK w Sędziszowie
Małopolskim. Wszystkie zakupione książki
zostały już wprowadzone do księgozbioru
i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
czytelników.
Wypożyczalnia dla dorosłych w Sędziszowie Małopolskim poleca swoim czytelnikom kontynuację bestsellerowego cyklu
o rodzinie Dollangangerów: tom 1. „Pamiętnik Christophera. Tajemnica Foxworth
Hall” i tom 2. „Pamiętnik Christophera. Duchy Dollangangerów”. Są to dwie części nowej trylogii V. C. Andrews. Trylogia opowiada o dalszych losach rodziny Dollangangerów
znanych czytelnikom z „Kwiatów na poddaszu”. Do biblioteki zakupiono ponadto książki autorki Katarzyny Michalak pt. „Amelia”,
„Zemsta”, „Spełnienia marzeń” i „Obietnica
pod jemiołą” R. P. Evansa i wielu innych.
Dla pasjonatów historii zakupiono kilka pozycji książkowych: pierwsza pt. „Żelazne damy” K. Janickiego z cyklu Prawdziwe
Historie. Bohaterkami są polskie władczynie,
które żyły w czasach, gdy panowało prawo
silniejszego. Przybywały do kraju rządzone-
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go przez brutalnych władców, których całym
życiem był podbój i mord. Stały u ich boku,
a gdy nadeszła odpowiednia chwila, same
sięgnęły po ster władzy. Kolejna książka pt.
„Wiara i tron. Święty Wojciech i początki

Polski” to książka Dominika W. Rettingera.
Autor opisuje w niej przełom tysiącleci na
królewskich dworach, tajemnicze początki
imperium Piastów i brutalną walkę o wpływy.
Książka nawiązuje do rocznicy Chrztu Polski.
Polecamy również „Smak wojny” Witolda
Gadowskiego i „Niepokorne córy” Jarosława Molendy.
Sympatykom literatury faktu polecamy dwie książki autorstwa ks. Jana Kaczkowskiego pt. „Grunt pod nogami” oraz „Szału
nie ma jest rak”. Książki ukazują relację ks.
Jana Kaczkowskiego z Bogiem, najbliższe mu
wartości, historię jego działalności charytatywnej: stworzenie domowego hospicjum,
budowę od podstaw hospicjum stacjonarnego, działalność szkolną i akademicką.
Polecamy również zainspirowaną
prawdziwą historią powieść pt. „Pokój” Emmy
Donoghue. Jest to porywająca historia o matce i o synu oraz ich miłości pozwalającej przetrwać to, czego przetrwać niepodobna. Historia tych dwojga jest niezwykle przejmująca
i chwyta czytelnika za serce. Po raz pierwszy
książka zawładnęła wyobraźnią czytelników
i krytyków literackich w 2010 r., gdy powieść
Emmy Donoghue dołączyła do największych
bestsellerów świata. Najważniejszym motywem literackiego „Pokoju” jest uświadomienie
czytelnikom, że każdy człowiek inaczej postrzega otaczający go świat. Książka ta została
zekranizowana. Autorka książki Emma Donoghue jest równocześnie autorką scenariusza filmu. Podczas tegorocznych uroczystości
w Dolby Theatre w Hollywood statuetkę Oscara otrzymała Brie Larson, która w filmie „Pokój” odegrała rolę matki małego Jacka.
Prezentowane nowości dedykowane
są dorosłym czytelnikom. Dzieci i młodzież
również znajdą na półkach Oddziału dla
Dzieci kilkadziesiąt nowych książeczek tylko dla nich. Zapraszamy.
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Zakończenie roku
szkolnego
sędziszowskich
maturzystów
29

kwietnia br. dla uczniów ostatnich
klas sędziszowskich szkół średnich
liceum po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek. Kilka dni później, 4 maja,
rozpoczęli maturalny maraton. Obchody
zakończenia roku rozpoczęto w obu szkołach Mszą św., dla młodzieży liceum w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, natomiast
dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych
w kościele farnym. Następnie w trakcie
akademii wręczono dyplomy, nagrody oraz
wyróżnienia dla najlepszych uczniów, młodzieży wyróżniającej się m.in. w działalności społecznej, artystycznej i sportowej.
W uroczystościach uczestniczyła wicestarosta Bernadeta Frysztak, a w liceum gościł również burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć.

Konkurs Chrzest Polski
25

kwietnia br. w Centrum Kultury
w Ropczycach odbył się finał Powiatowego Konkursu Historycznego „Chrzest
Polski - wpływ na państwo pierwszych
Piastów”. W konkursie wzięło udział 135
uczniów gimnazjów i szkół srednich, a 10
laureatów pojedzie do Brukseli.
Inicjatorką konkursu była wicestarosta Bernadeta Frysztak. Szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne tworzyły jedną grupę.
Z Zespołu Szkół Technicznych imienia prof.
Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. na
etapie szkolnym, rozegranym 12 kwietnia,
wystartowało 13 uczestniczek i uczestników.
W finale powiatowym sędziszowski ZST reprezentowały Małgorzata Lagowska i Patryk
Pasek. Na obu etapach konkursu uczestnicy rozwiązywali testy. Ogółem w konkursie
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nr 5 (222)

maj 2016

uczestniczyło 135 uczestników. Najlepsze 10
miejsc nagradzane było wyjazdem do Brukseli ufundowanym przez europosła Tomasza
Porębę. Ostateczna kolejność wśród finalistów
była wynikiem ustnych prezentacji na temat

„Chrzest Polski - wpływ na państwo pierwszych
Piastów”. Na podium znalazły się dwie uczennice Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Sędziszowie Młp., które podobnie jak laureatki z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi
w Sędziszowie Młp. Małgorzata Depa i Joanna
Andreasik pojadą do Brukseli. 		
JF

Fot. Starostwo Powiatowe
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Rozstrzygnięcie konkursu z okazji
rocznicy Chrztu Polski
N

a konkurs „Jak Książę Mieszko
przyjmował chrzest” wpłynęło 87
prac dzieci z klas I-III. Oceniała je komisja w składzie: Maria Alicja Grodecka,
plastyk, Aleksandra Darus, plastyk oraz
Benedykt Czapka, dyrektor Szkoły Podstawowej. Nagrody wręczono 13 maja br.
w sędziszowskim Domu Kultury, gdzie można również oglądać wystawę pokonkursową.
Nagrody:
I miejsce
Emilia Skoczek, SP 3 w Sędziszowie Młp.
Sabina Wiktor, SP 3 w Sędziszowie Młp.
II miejsce
Zuzanna Urbanek, SP 2 Sędziszowie Młp.
Zofia Szpara, SP w Zagorzycach Dolnych
Wiktoria Kujda, SP w Zagorzycach Dolnych
III miejsce
Emilia Wiktor, SP w Czarnej Sędziszowskiej
Szymon Koziński, SP w Kawęczynie
IV miejsce
Alicja Polniaszek, SP w Kawęczynie
Dawid Mazur, SP w Kawęczynie
Wyróżnienia:
Szymon Subczak, SP 3 w Sędziszowie Młp.

Jakub Patro, SP w Kawęczynie
Alicja Chomiak, SP 3 w Sędziszowie Młp.
Magdalena Kubik, SP w Zagorzycach Dolnych
Karol Jasiński, SP w Krzywej
Natalia Kot, SP w Zagorzycach Dolnych

Tomasz Kubik, SP w Górze Ropczyckiej
Karolina Ochał, SP w Szkodnej
Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika
Kamila Urbanek, Przedszkole nr 1 w Sędziszowie
Młp.

Zrób niedźwiedziom przysługę
K

lasa III ze Szkoły Podstawowej w Szkodnej
wzięła udział w ogólnopolskim konkursie
w ramach projektu ,,Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
w szkołach podstawowych” zorganizowanym
przez Fundację Uniwersytet Dzieci oraz Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z.o.o.
Celem
programu
jest
zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół
podstawowych, zainspirowanie
nauczycieli, jak w ciekawy sposób wprowadzać tematykę zrównoważonego rozwoju do szkół
oraz zachęcenie ich do działań
na rzecz ochrony zagrożonych
gatunków zwierząt. Program
„Zrób niedźwiedziom przysługę…” to dwa ogólnopolskie konkursy:
- pierwszy jest skierowany do
uczniów klas I-VI,
- drugi do nauczycieli szkół podstawowych.
Ludzkość rozwija się bardzo
szybko, a jej domy i zakłady pracy zajmują coraz więcej miejsca.
Jak ludzie powinni żyć, żeby korzystać ze zdobyczy cywilizacji
i rozwoju technologii, a jednocześnie zadbać o środowisko dla
przyszłych pokoleń? Co zrobić,
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aby przyroda przetrwała, a jej piękno cieszyło nas nieustannie? Tego właśnie dotyczyły zajęcia z edukacji przyrodniczo-społecznej na podstawie scenariusza ,,Jak żyć
w zgodzie ze zwierzętami?”, które odbyły się
w klasie trzeciej w SP Szkodnej. Po zrealizowaniu zajęć wykonana została makieta

otoczenia przedstawiająca pomysł uczniów
na to, jak ludzie mogą koegzystować ze
zwierzętami. Uczniowie pod kierunkiem
wychowawcy wykonali makietę Zrównoważonej Wsi. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 1 czerwca 2016r. Czekamy z niecierpliwością na wyniki rywalizacji.
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By pamiętać o pomordowanych w Pustkowie
W

Pustkowie na „Górze Śmierci” od
wielu lat ma miejsce bardzo ważna
uroczystość poświęcona uczczeniu ofiar hitlerowskiego obozu zagłady z czasów II wojny światowej. Według niektórych szacunków śmiertelność w tym obozie była wyższa
niż w Auschwitz-Birkenau i wynosiła ponad
90 procent, dlatego okupację niemiecką
przeżyło niewielu naocznych świadków
działalności tej Golgoty Podkarpacia.
W kwietniu, miesiącu pamięci narodowej, władze gminy Dębicy, powiatów dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego oraz
okolicznych gmin rokrocznie przypominają o
tych tragicznych i bohaterskich wydarzeniach.
Na tegorocznych obchodach obecna była również młodzież z Zespołu Szkół Technicznych
im. prof. Karola Olszewskiego. W polowej
Mszy Św., apelu poległych, części artystycznej,
składaniu wieńców uczestniczyło wielu przedstawicieli duchowieństwa, władz państwowych
i samorządowych. Obecni byli starosta ropczycko-sędziszowski Witold Darłak, wicestarosta Bernadeta Frysztak, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Jacek Magdoń,
delegacja Drużyny Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej im. Barbary Kasechube
w Sędziszowie Młp., reprezentacja Stowarzyszenia Strzeleckiego Strzelec z Sędziszowa Młp.
Młodzież z naszej gminy przed uroczystościami
zwiedziła wystawę o KL Auschwitz (niestałą)
i stałą ekspozycję o obozach koncentracyjnych
w Pustkowie urządzonych w zrekonstruowanych barakach.
Założenie obozu
W końcu 1939 roku Niemcy postanowili
zorganizować na terenie powiatu dębickiego,
mieleckiego i kolbuszowskiego poligon Schulz
Staffeln (SS) z przeznaczeniem na bazę szkoleniową dla formacji SS-Trupen (Trupie Czaszki,
przeznaczone do obsługi obozów koncentracyjnych i ośrodków natychmiastowej zagłady)
i Waffen SS (jedne z najlepiej uzbrojonych formacji militarnych III Rzeszy, kontrolowane bezpośrednio przez Hitlera). Nazwy obozu ciągle
się zmieniały: od „Ostropolen” po „Heidelager
Dębica”. Obejmował tereny między Brzeźnicą, Rzochowem, Kolbuszową i Sędziszowem
Małopolskim. W początkach 1940 roku wybudowano obóz wojskowy Waffen SS oraz
inne obiekty towarzyszące. Istniał nawet dom
publiczny prowadzony przez Niemkę. Obiekty obozowe były wybudowane na terenie Woli
Pustkowskiej i Woli Brzeźnickiej, w lesie wokół
fabryki chemicznej „Lignoza”, wzdłuż szosy do
stacji kolejowej Kochanówka. Włączono do
obozu również samą fabrykę i wybudowane
przed wojną osiedle mieszkaniowe. Wszystkich
poprzednich mieszkańców wspomnianego
terenu wysiedlono. W obozie brakowało pracowników, dlatego przywieziono tutaj w sierpniu jeńców francuskich (byli do grudnia 1940
r.) W listopadzie 1940 roku powstał obóz dla
Żydów (Judenarbeitslager, od 16 września 1942
roku jako Industriehof). Okoliczne judenraty w
Tarnowie, Pilźnie , Ropczycach, Dębicy i SędziBiuletyn Sędziszowski
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szowie Młp. zostały zmuszone do wyznaczenia
określonej liczby zdolnych do pracy Żydów.
Specjalny pociąg, tzw. Judentzug, woził Żydów
z w/w miejscowości do stacji Kochanówka. Tym
samym pociągiem dowożono zatrudnionych na
terenie obozu Polaków. Więźniowie karczowali
lasy, budowali obiekty wojskowe i drogi. W tym
czasie, zgodnie z niemiecką zapowiedzią, że Żydzi „stąd nie wyjdą żywi”, rozpoczęły się masowe egzekucje i palenie zwłok (na tzw. „Górce”,
czyli na obecnej „Górze Śmierci”). W październiku 1941 roku przybył do Pustkowa transport
około 3 tysięcy jeńców radzieckich. Utworzono
nowy obóz Kriegsgefangenlager- Russenlager.
Jeńcy dziesiątkowani przez nieludzkie warunki
transportu i przetrzymywania w obozie, osłabiani przez epidemię tyfusu i czerwonki, zostali
poddani swoistej „kwarantannie”, polegającej
na ich rozstrzelaniu. Wydarzenie to miało miejsce w lutym 1942 roku. W czasie owej masowej
zbrodni w obozie było już obecnych kolejne
dwa tysiące jeńców radzieckich.
Po Żydach, Polacy
16 września 1942 roku w barakach po
zamordowanych Żydach powstał nowy obóz
pracy przymusowej – tym razem dla Polaków.
Nazwany SS Polenzwang-sareitslager - SS Truppenubngsplatz Heidelager (lub Polen- Zwangsarbeitslager). Więźniami byli przeważnie prości
chłopi z Lubelszczyzny w ilości ok. 1100 osób.
Potem przywożono do Pustkowa więźniów gestapo w Krakowie przy ul. Montelupich, z więzienia w Tarnowie, z Pawiaka, ze Lwowa. Od początku 1943 roku przywożono również kobiety,
które były lokowane w dwóch oddzielnych barakach (m.in. Barbara Kasechube). W obozie koncentracyjnym wszyscy byli równi wobec jednego
kata. Okupant starał się do końca skłócić narodowości. Szczególnym okrucieństwem wykazywali
się niektórzy kapo narodowości polskiej. Jednym
z pełniących tę funkcję był późniejszy publicysta Wojciech Dzieduszycki. Ten jednak według
więźniów był dla nich bardzo dobry: „Głośno
krzyczał, wyzywał człowieka, ale to wszystko
dla pozorów”- wspominali. W obozie przebywał
również późniejszy reżyser filmowy Bolesław
Podolski.

22 sierpnia 1943 roku Niemcy postanowili przenieść do Blizny poligon doświadczalny
z rakietami V-2. Na przyszły poligon więźniów
dowożono na miejsce pracy 18 kilometrów.
Karczowali las, niwelowali nierówności terenu,
kopali doły i rowy. Resztę urządzeń (część bunkrów i wyrzutnie) budowały już oddziały „Organization Todt”. Więźniowie spodziewali się, że
po zakończeniu tych tajnych prac zostaną - podobnie jak wcześniej Żydzi i Rosjanie - wysłani
na „Górkę”, czyli zastrzeleni, a następnie spaleni.
Zresztą śmierć była ich codzienną towarzyszką:
fatalne warunki sanitarne, wszawica, pluskwy,
niedożywienie przy bardzo wyczerpującej pracy powodowały choroby i śmierć. Chorych
rozstrzeliwano. Nie brakowało sadystycznych
zachowań personelu obozu. Po zlikwidowaniu
obozu dla Żydów, Niemcy podobnie postąpili
z obozem dla Polaków. Nie zdążyli wszystkich
zamordować, w wyniku czego żywych więźniów
przewieziono do Oświęcimia, Bełżca, Treblinki,
Oranienburga i Ravensbrück. Najprawdopodobniej w hitlerowskim obozie w Pustowie ogółem
zamordowano około 7000 Żydów, 5000 jeńców
radzieckich i 3000 Polaków.
Pomoc dla obozu
Mimo najściślejszej tajemnicy Niemcom
nie udało się całkowicie utajnić doświadczeń
z V-2. Okoliczne placówki AK, w tym z Sędziszowa Młp., zebrały kapitalny materiał o tej broni, łącznie z częściami „cudownej broni Hitlera”.
Polskie Państwo Podziemne nie zapomniało
o ludziach trzymanych w obozie w Pustkowie.
Całością akcji pomocy humanitarnej kierowała
hrabina Helena Jabłonowska. Dzięki legalnie działającej Radzie Głównej Opiekuńczej i Caritasowi
oraz dzięki dobrej znajomości z metropolitą krakowskim Adamem Sapiehą, mogła dostarczać do
obozu wiele pomocy w postaci żywności i innych
przedmiotów. Mieszkańcy okolicznych miejscowości (w tym Sędziszów Młp. i okolica) zbierały
chleb, wędliny (te były ukrywane wewnątrz chlebów), mąkę i gotowe do spożycia produkty, po
czym wszystko to dostarczano do obozu.
Zobacz także http://www.ecpip.pl/historia/
obozy-pracy-przymusowej-w-pustkowie.html
Jan Flisak

Fot. Starostwo Powiatowe
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Dzień pingwina w Klęczanach
P

ingwiny to bardzo ciekawe zwierzęta,
na pozór niezgrabne na lądzie,
a w wodzie mistrzowie pływania i nurkowania. Obchodzą swoje święto aż dwukrotnie.
Corocznie 20 stycznia, podczas Światowego
Dnia Wiedzy o Pingwinach i 25 kwietnia
w Dniu Pingwina. To ostatnie święto ustanowili naukowcy na cześć odkrycia, że właśnie w tym dniu pingwiny wracają na swoje
tereny lęgowe na Antarktydzie. Właśnie
dlatego 25 kwietnia zorganizowana została
lekcja biblioteczna w Szkole Podstawowej
w Klęczanach.
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Obie te daty były okazją, by uświadomić
dzieciom, jak wiele jest niebezpieczeństw
zagrażających Ziemi ze strony człowieka.
W trakcie zajęć bibliotecznych dzieci miały
znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy pomóc Ziemi, by żyło się nam
zdrowiej i co zrobić, by pomóc pingwinom,
którym grozi wyginięcie na skutek ocieplania
klimatu. Dzieci mówiły o zanieczyszczaniu
mórz wskutek katastrof statków, podczas których dochodzi do wycieku ropy.
Pani bibliotekarka dopowiedziała,
że wszystkie pingwiny są objęte ochroną
i znalazły się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Aż dziesięć gatunków
jest uznanych za zagrożone, a cztery bliskie
zagrożenia. Populacja niektórych gatunków
gwałtownie spadła.
Co o pingwinach wiedzieć warto
Spotkanie rozpoczęliśmy od oglądnięcia książek, poszukania w nich informacji
o pingwinach. Dzieci dowiedziały się, że Antarktyda znajduje się na biegunie południowym, jest ojczyzną pingwinów, a temperatura
w miesiącach zimowych spada aż do minus
90 stopni C.
Następnie patrząc na maskotkę pingwina, każdy z uczniów układał jedno zdanie
na temat tych nielotów. Ćwiczenie to było
okazją do zebrania podstawowych wiadomości, które są zawarte w tej oto zagadce.
Ptak to. Nie ryba,
A zwinnie pływa.
Ten duży ptak,
na grzbiecie ma frak.
Na brzuchu małą koszulę.
Zamieszkuje południową półkulę.
Głównie Antarktydy wybrzeże.
Potrafi nurkować to zwierzę.
Niby ryba, nie ssak.
Nielotny to ptak.
Dowiedziały się jakie są gatunki pingwinów. A także jak zbudowane są jego
skrzydła, do czego służy mu ogon, jak sobie
radzą w tak surowym klimacie, w jaki sposób
rodzice dbają o pisklę i dzielą się opieką nad
jego wychowaniem.
Dzieciom spodobały się ciekawostki
z życia pingwinów. Dowiedziały się m.in., że
są świetnymi nurkami, mogą pozostawać pod
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wodą nawet kilkunaście minut, a żerują nurkując na głębokości od 50–250 metrów. Rekordzistą jest pingwin cesarski, z wynikiem
565 metrów!
Uzupełnieniem tych wiadomości były
zabawy. Zajęcia plastyczne polegały na zrobieniu maski pingwina, którą dzieci założyły
i nosiły podczas lekcji. W tym dniu dzieci
ubrały się w czerń, biel, szarość i czerwoną
kokardkę pod szyją. Przypomniano książeczkę A.Cz. Centkiewiczów „Zaczarowana
zagroda”, która jeszcze niedawno była lekturą szkolną. A dzieci znały wszystkie postacie
z filmu animowanego „Pingwiny z Madagaskaru”.
Pingwinie zwyczaje
Następnie w atlasie zobaczyły jakie
zwierzęta żyją na Antarktydzie, a jakie w Antarktyce. Zostały podzielone na dwie grupy
i w każdej z nich przyporządkowywały zwie-

pingwinów wykorzystując watę, miskę i sylwetki pingwinków.
Wyczekiwanym punktem zajęć są zabawy ruchowe. Polegały na pokazaniu w jaki
sposób mama pingwin przekazuje złożone
jajo tacie pingwinowi, który je wysiaduje.
Dzieci ustawiły się w parach i bez użycia rąk
musiały przekazać sobie jajo zrobione z papieru. Miało powędrować ze stóp mamy na
stopy taty.

rzęta – karty do wybranych map. Następnie
jedna grupa robiła stację badawczą, a druga
kolonię pingwinów. Antarktyda jest kontynentem badaczy. Te państwa, które zaakceptowały Traktat Antarktyczny, mają prawo
do przeprowadzania tam badań naukowych.
Dlatego dzieci miały za zadanie wykonać
kilka flag, tak by powiewały jak te prawdziwe, wokół bieguna południowego, którym na
czas zabawy, było pudełko po butach z sylwetką pingwina.
Ptaki te żyją w bardzo surowym klimacie, aby przetrwać silne wiatry i mrozy
łączą się w kolonie. Tulą się jedne do drugich, tworząc zwartą grupę. Wymieniają się
co jakiś czas, tak by te które są na obrzeżach
i najbardziej marzną, mogły przejść do środka i ogrzać się. Nawiązując do tych zwyczajów, dzieci miały zadanie zrobić taką kolonię

Ostatnią częścią zajęć był quiz z wiedzy
o pingwinach. Nagrodą były słodkości dla
wszystkich dzieci. Celem pracy z grupach
nie było stworzenie rywalizacji między nimi,
ale zapoznanie ich z tymi ptakami i edukacja
ekologiczna poprzez zabawę.
Rozstaliśmy się z przekonaniem, że
pingwinom i naszej planecie możemy pomóc poprzez działania chroniące klimat:
segregowanie śmieci, oszczędzanie wody,
gazu i energii elektrycznej, wyrzucanie
zużytych baterii do odpowiednich pojemników.
Dziękuję pani Dorocie Marchlik – wychowawczyni klasy III Szkoły Podstawowej
w Klęczanach - za współpracę i pomoc
w przeprowadzeniu zajęć.
Dorota Paśniewska

Biały Kontynent też ma cesarza,
Który na śniegu nóg nie odmraża
I choć nie umie wzbijać się w górę,
W wodzie jest lepszy niż płetwonurek!
Jaj cesarzowa nie składa w gnieździe,
Lecz na swe stopy cesarz je weźmie,
A młody pingwin stać będzie musiał
na własnych nogach – swego tatusia!
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Leśne opowieści w
Czarnej Sędziszowskiej
28

kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. ks. Wł. Świdra
w Czarnej Sędziszowskiej odbył się finał Wojewódzkiego
Konkursu „Leśne Opowieści”. W tym roku, poza pracami plastycznymi i literackimi, rywalizację uczniów wzbogacono o nową kategorię - quizem wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem mobilnej pracowni, a to w związku z projektem realizowanym w szkole w Czarnej
z WFOŚiGW w Rzeszowie - „Z ekologią za pan Bit”.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele nadleśnictwa w Głogowie Młp., PZŁ okręg Rzeszów, parafii w Czarnej, powiatu
ropczycko-sędziszowskiego, gminy Sędziszów Małopolski, zakładu Kruszgeo, OSP w Czarnej i RR w SP. Patronat nad finałem objął burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. W konkursie wzięło udział
87 szkół z terenu województwa podkarpackiego. Nadesłano ponad 400
prac plastycznych i 60 wierszy, reprezentujących bardzo wysoki poziom.
Przybyli uczniowie, ich rodzice oraz opiekunowie byli zafascynowani
usytuowaniem naszej szkoły, jak również kącikiem przyrodniczym wraz
z niezwykłymi eksponatami, na tle których wykonywano liczne fotografie. Zgromadzeni uczniowie w miłej atmosferze spędzili czas, nie tylko na
poznawaniu i uczeniu się ciekawych treści przyrodniczych, ale również
zawierając nowe przyjaźnie i znajomości. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i uczestnikom kolejnego wojewódzkiego finału konkursu
„Leśne opowieści” i zapraszamy, miejmy nadzieję, że za rok.
Wyniki wojewódzkiego konkursu „Leśne opowieści ” 2016
1. Kategoria PLASTYCZNY przedszkola i zerówki- nagrody
Lp

Imię i nazwisko dziecka

Miejsce

Szkoła

1

Nadia Przeszłowska

I

SP Pogwizdów Nowy

2

Marta Bąk

II

SP Czarna Sedz

3

Amelia Orzechowska

III

PP1 Sędziszów Młp.

Kategoria przedszkola i zerówki- wyróżnienia
Lp

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

1

Lena Knurek

SP Bzianka

2

Igor Wójcik

P22 Sędziszów Młp.

3

Amelia Mazur

SP2 Sędziszów Młp.

4

Andżelika Totoń

SP Zagorzyce Górne

5

Olga Perlik

SP Ocieka

6

Nadia Grębosz

PP Góra Ropczyska

7

Milena Halat

SP Czarna Sędz.

2. Kategoria PLASTYCZNY kl. I-III nagrody
Lp

Imię i nazwisko dziecka Miejsce

Szkoła

1

Karolina Kujda

I

SP Krzywa

2

Agata Boratyn

II

SP12 Rzeszów

3

Julia Jasion

III

Pogwizdów Nowy

3. Kategoria PLASTYCZNY kl. IV-VI – nagrody
Lp

Imię i nazwisko dziecka

Miejsce

Szkoła

1

Ewa Ziaja

I

ZSPSP23 Rzeszów

2

Magdalena Bukiewicz

II

SP2 Sędziszów Młp.

3

Anna Niepla

III

SP nr 3 Sędziszów Młp.

Kategoria kl. IV-VI – wyróżnienia
Lp

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła

1

Klaudia Pokrywa

SP Rudna Mała

2

Natalia Drelich

SP1 Rzeszów

3
4

Jakub Mech
Maksymilian Przypek

SP Borek Wielki

5

Amelia Sarzyńska

ZS Kielanówka

6

SP Niechobrz

7

Wiktoria Pociask
Julia Jarzab

8

Wiktoria Szczypta

SP Szkodna

9

Oliwia Szeliga
Martyna Chmiel

SP Wola Zgłobieńska

10

SP Krzywa

SP Klęczany
SP Styków

11

Jakub Delimata

SP Lutoryż

12

Magdalena Micał
Weronika Mularska

ZS Wysok Głogowska

13

ZS Głogów Młp.

4. Kategoria LITERACKI kl. IV VI
Lp

Szkoła

Tytuł wiersza

1

Imię i nazwisko Miejsce
Natalia Kiebała

I

SP Krzywa

Leśne dziwy

2

Iga Nowak

II

ZS Pogwizdów Nowy

3

Hanna Wołek

III

Emberiza Citrinella
SP nr 2 Sędziszów Młp. Historia wilka z leśnej szkoły

Wyróżnienia
Lp

Imię i nazwisko

Kl.

Szkoła

1

Jan Głowacki

Vb

SP nr 7 Rzeszów

Leśne dziwy

ZS Stobierna

Leśna szkoła

2

Krystian Szymaszek V

Tytuł wiersza

3

Klaudia Kolis

VI

ZS nr 1 Kolbuszowa

Góry

4

Bartosz Różak

IV

SP Góra Ropczycka

Jaskółeczka i przyjaciele

5

Kamila Traciak

VI

SP Wolica Piaskowa

Leśne opowieści

6

Marcelina Marć

V

SP Ocieka

Nietoperz

7

Weronika Jemioło

V

SP Czarna Sędziszowska

Przyroda

8

Zofia Ostrowska

VI

SP Zagorzyce Górne

Leśna cisza

9

Paulina Postolska

Vb

SP nr 22 z Oddz. Integr.
ZS nr 3 Rzeszów

Wiosenny spacer

ZS w Głogowie Młp.

Ruda kitka

10 Weronika Mularska Vd

Jedno z działań realizowanych w ramach programu „Z EKOLOGIĄ
ZA PAN BIT- MOBILNA PRACOWNIA INTERNETOWA” finansowanym z WFOŚiGW w Rzeszowie.
Lp

Imię i nazwisko

Miejsce

Szkoła

1

Bezara Kamil

I

SP Boreczek

2

Draus Martyna

II

SP nr 3

3

Kwaśnik Mateusz

III

SP Będziemyśl

4

Oliwia Szeliga

wyróżnienie

SP Klęczany

5

Migała Gabriela

wyróżnienie

SP Krzywa

6
7

Migała Cyprian
Bąk Marcelina

wyróżnienie
wyróżnienie

SP Wolica Piaskowa
SP Czarna Sedz.

8

Bukiewicz Magdalena

wyróżnienie

SP nr 2 Sedz.

Kategoria I-III wyróżnienia
Lp

Imię i nazwisko

Szkoła

1

Aleksandra Konefał

SP Zagorzyce Dolne

2

Zuzanna Wielopolska

SP Góra Ropczycka

3

Martyna Pruchnik
Julia Bryk

SP Czarna Sędz.

4

ZS Przewrotne

5

Dawid Mazur

SP Kawęczyn

6

SP Kielanówka

7

Celina Chmiel
Gabriela Drozd

8

Witold Szczepanek

SP Wola Ociecka

9

Gabriela Bielenda
Zuzanna Marciniec

ZS Budy Głogowskie

10
11

Łukasz Kwaśnik

SP Bedziemyśl

12

Zuzanna Siorek
Zuzanna Sędłak

SP 2 Niechobrz
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SP Czarna Sedz.

Fot. Wojciech Kłósek
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Siatkarki Marby na spotkaniu u burmistrza
B

yły gratulacje i nagrody z okazji zdobycia mistrzostwa III ligi oraz życzenia powodzenia w zbliżającym się turnieju finałowym
o awans do II ligi. Tak wyglądało spotkanie siatkarek sędziszowskiej Marby z burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem Kmieciem oraz zastępcą burmistrza Wiesławem Wojdonem, które odbyło się 5 maja br. w Urzędzie Miejskim.
Okazją do spotkania było zwycięstwo Marby w III lidze siatkówki kobiet. Zdobyte mistrzostwo pozwoliło drużynie walczyć w półfinałowym turnieju o awans do II ligi, który rozgrywany był w dniach 29 kwietnia – 1 maja br. w Sędziszowie i zakończył się wspaniałym zwycięstwem
Marby. Teraz siatkarki czeka turniej finałowy, który odbędzie się w Stargardzie Szczecińskim 13-15 maja br.
W czasie spotkania burmistrz Bogusław Kmieć gratulował mistrzostwa III ligi, dziękował za emocje podczas meczów i życzył powodzenia
w turnieju w Stargardzie Szczecińskim. Wręczył też siatkarkom kwiaty oraz nagrody.
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MARBA awansowała do II ligi
S

ędziszowska MARBA wywalczyła miejsce
w II lidze siatkówki kobiet. Ostatnie tygodnie były dla siatkarek bardzo udane. Najpierw zdobyły mistrzostwo III ligi, później
pewnie wygrały półfinałowy turniej o awans
do II ligi, którego były gospodyniami, a na
koniec okazały się najlepsze w turnieju finałowym w Stargardzie Szczecińskim.
Turniej półfinałowy rozgrywany w
Sędziszowie Młp. odbywał się w dniach 29
kwietnia – 1 maja. Rozgrywki rozpoczęły się
od meczu Marby z drużyną AZS AWF Biała Podlaska. Na dobry początek siatkarskich
zmagań burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczył kapitankom
drużyn, trenerkom oraz sędzinie kwiaty.
Piątkowy mecz zakończył się pewnym zwycięstwem sędziszowianek 3:0, takim samym
wynikiem zakończył się sobotni mecz z CKiS
Maraton Krzeszowice. W niedzielę Marba
wygrała 3:1 z APPGO II LO Rzeszów i zapewniła sobie miejsce w finałowym turnieju
o awans do II ligi.
Aby walczyć w finałowym turnieju
drużyna musiała pokonać 700 km do Stargardu Szczecińskiego. Turniej finałowy rozgrywany był 13-15 maja br. W pierwszym meczu
Marba wygrała 3:0 z OTPS NIKE Ostrołęka,
drugi mecz z AZS Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia był niezwykle zacięty i
zakończył się w piątym secie. Nasze siatkarki
zapewniły sobie miejsce w II lidze w ostatnim spotkaniu z gospodyniami turnieju - KS
Spójnia Stargard. Początek był bardzo trudny,
ponieważ Marba przegrywała już 0:2, ale odrobiły straty i w tie breaku pokonały gospodynie 22:20. Siatkarkom w Stargardzie kibicował burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
Bogusław Kmieć, a w poniedziałkowy poranek, 16 maja, na dworcu powitały je rodziny
oraz kibice.
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Lechii mecz o życie
22

kwietnia br. sędziszowscy piłkarze rozegrali mecz z dębickim Igloopolem.
Dla Lechii był to mecz „o życie”, ponieważ tylko zwycięstwo dawało
szanse na dalszą walkę o awans do IV ligi. Niestety sędziszowska drużyna
przegrała 0:1. Pierwsza polowa była dobra naszej drużyny, która miała dwie
sytuacje do zdobycia bramki. W drugiej połowie dębiczanie wyrównali poziom i skutecznie wykorzystali nadążającą się w 64 minucie meczu okazję
do zdobycia bramki.

Sztangiści nagrodzeni
P

odczas uroczystej VIII Gali Sportu Młodzieżowego podsumowano 2015 rok i wręczono ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. W gronie laureatów znaleźli się sztangiści Sekcji Podnoszenia
Ciężarów MLKS Lechia Sędziszów Małopolski: Magdalena Pasko,
Filip Drwal i Dariusz Januś. Ze swoimi podopiecznymi nagrodę odbierał również trener Mateusz Błachowicz.

Fot. Maciej Idzik
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Grali, śpiewali i tańczyli
dla Milenki

Koncert charytatywny dla chorej Milenki Hulek odbył się 7 maja br. w sędziszowskim Domu
Kultury. Śpiewały i tańczyły lokalne zespoły, w trakcie koncertu licytowano również przedmioty przekazane przez dobroczyńców, a w holu chętni mogli skorzystać z kiermaszu książek
oraz poczęstunku. Cały dochód z koncertu przeznaczony będzie na rehabilitację dziewczynki. Organizatorami byli: Osiedlowy Komitet Społeczny, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. oraz Rycerze Kolumba.

II Gminny Przegląd Twórczości Przedszkoli
„Scena dla Malucha”, 18-19 maja, MGOK w Sędziszowie Młp.

Fot. Maciej Idzik
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