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Wszystkich Świętych
Dzień Edukacji Narodowej 2016

Gminne ćwiczenia OSP

Ruszył siatkarski sezon



Dzień Edukacji Narodowej 2016
18 października br. zorganizowano gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęły się one od mszy świętej w intencji nauczycieli  
i wychowawców w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Młp. Główna część uroczystości odbyła się w sędziszow-
skim Domu Kultury, podczas której burmistrz Sędziszowa Młp., Bogusław Kmieć wręczył nagrody pracownikom oświaty. Były gratulacje  

i życzenia wszelkiej pomyślności w trudnej pracy. W nauczycielskim święcie uczestniczyli m.in. wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego Bernadeta Frysztak i wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dariusz Zięba. Po części 

oficjalnej, po raz pierwszy w historii sędziszowskiego święta edukacji, gości zaproszono na seans filmowy w reaktywowanym kinie „Jedność”.
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Ćwiczenia 
gminne OSP

strażaków ochotników z całej
gminy, 22 wozy, cztery epizody, 

w trakcie których sprawdzane były zdol-
ność szybkiego reagowania i realizowane 
założenia taktyczno-bojowe. Tak wyglądały 
ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Sędziszów Małopolski, które odbyły 
się 1 października br. w Klęczanach i Bę-
dziemyślu.

Ćwiczenia obejmowały cztery epizody, 
a strażaków ochotników obserwowali m.in. 
przedstawiciele z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, 
Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, 
burmistrz Bogusław Kmieć, przewodniczący 

122

Rady Miejskiej Jerzy Kiebała. 
Pierwszym epizodem, w którym mieli spraw-

dzić się strażacy był pożar szkoły podstawowej 
w Klęczanach, z której ewakuowano uczniów. 
Drugim, który rozgrywany był na parkingu był 
wypadek dwóch samochodów osobowych, gdzie 
strażacy rozcinali wrak i wyciągali z niego poszko-
dowanego. Trzecim było poszukiwanie osoby za-
ginionej. Strażacy wspólnie z policją poszukiwali 
osoby, która była pasażerem samochodu biorą-
cego udział w kolizji i w szoku uciekła z miejsca 
wypadku. Ostatnim epizodem, w którym strażacy 
sprawdzali swoje umiejętności, był pożar szatni 
przy boisku sportowym w Będziemyślu. 

Po zakończeniu ćwiczeń podsumowano efek-
ty, a obserwatorzy wskazali kwestie, które należy 
dopracować.
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tym roku nie będzie kolejnego
tortu w postaci ogromnej dwu-

złotówki z wizerunkiem bankowca, 
jak o nim mówiono, przedwojennego 
magistra, Tadeusz Wojdona, obcho-
dzącego ponownie swą rocznicę, do 
której zabrakło zaledwie kilkanaście 
dni. 4 października 2016 r. zmarł bo-
wiem w Rzeszowie, pochodzący z Wo-
licy Ługowej, najstarszy mieszkaniec 
stolicy Podkarpacia i piąty w Polsce 
pod względem długości życia, 106-let-
ni Tadeusz Wojdon. Zamknęła się żywa 
karta historii.

Tadeusz Wojdon urodził się w Wo-
licy Ługowej, 14 października 1910 r., 
jako dziesiąte dziecko rolników Micha-
ła i Antoniny z Majków. Pomimo bie-
dy, był jednym z trzech synów, którzy 
ukończyli studia. Naukę w 6-klasowej 
szkole ludowej w Sędziszowie Młp. roz-
począł pod koniec I wojny światowej. 
Jak sam wspominał w jego dziecięcą 
pamięć wryły się obrazy przemarszu  
i stacjonowania zaborczych wojsk rosyj-
skich i austriackich w okolicach Sędzi-
szowa i Wolicy Ługowej. Chociaż wątłe-
go zdrowia, był On, podobnie jak cała 
rodzina, a w szczególności jego bracia; 
urodzony w 1894 r. uczestnik Legionów 
Polskich, dr prawa Wojciech Wojdon,  
i urodzony w 1908 r. mgr prawa Ludwik 
Wojdon, osobą niezwykle zdolną. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej dojeż-
dżał do gimnazjum w Dębicy. Po zda-
niu matury w 1930 r. wyekwipowany 
przez najstarszego brata, utrzymując się  
z korepetycji, podjął studia na Wydziale 
Prawa Uj w Krakowie, które ukończył w 
1935 r. Praktykę sądową odbywał pod 
okiem swojego brata Wojciecha w Lesz-
nie. Tam też podczas spotkań towarzy-
skich poznał zaprzyjaźnionego z bratem 
ówczesnego dowódcę stacjonującego w 
Lesznie 55.Poznańskiego Pułku Piecho-
ty, płk Stefana Roweckiego, występują-
cego w okresie okupacji pod ps. „Grot”. 
Z jego opowiadań wynikało, że podob-
nie jak cała kadra oficerska pułku, była 
to osoba o wybitnych kwalifikacjach. 

Tadeusz Wojdon w 1938 r. po eg-
zaminach referendarskich podjął pracę  
w poznańskiej skarbówce. Po wybuchu 
II wojny światowej powrócił w rodzin-
ne strony, przenosząc się z Wolicy Łu-
gowej do nowo wzniesionego rodzin-
nego domu w Sielcu-Podlasku. W tym 
okresie podjął prace w Sędziszowskich 
Zakładach Przemysłu Drzewnego. Tam 
też zetknął się ze strukturami zbroj-
nego podziemia i PCK, uczestnicząc  

Koniec pewnej epoki, początkiem 
nowego życia 
W w akcjach pomocy humanitarnej. Wraz 

ze swą narzeczoną Teodozją Wypierz  
z Sielca, zorganizowali przy współpracy 
z zamieszkującymi w tej miejscowości 
siostrami zakonnymi, wysyłkę paczek 
żywnościowych dla więźniów obozów 
koncentracyjnych. Wcześniejsze kon-
takty szkolne z dr. Tadeuszem Lichow-
skim i dowódcą BCH i AK Karolem 
Chmielem, wzmocnione zostały przy-
jacielskimi więziami w trudnym okresie 
hitlerowskiej okupacji. W późniejszych 
latach T.Wojdon poprzez powiązania 
rodzinne zetknął się z kapucyńskim 
zakonnikiem o. Adamem Jakubkiem.  
W 1944 r. podjął pracę, najpierw w 
starostwie ropczyckim, a później dę-
bickim. Jednak ze względu na ciągłe 
szykany i wielogodzinne przesłucha-
nia, spowodowane jego powiązaniami 
z lokalnym środowiskiem niepodległo-
ściowym, przeniósł się do pracy w NBP  
w Rzeszowie. 

W 1946 r. zawarł związek małżeński, 
w którym przeżył 60 lat. Doczekał się 
dwójki dzieci, kilku wnuków i prawnu-
ków. Ze względu na to, że nie należał do 
żadnej partii politycznej, pomimo swej 
wiedzy i doświadczenia, poza funkcją 
naczelnika wydziału nigdy nie pełnił  
w NBP funkcji kierowniczych. Był jed-

nak, jak podkreślali dyrektorzy Kazi-
mierz Rupar i Stefan Kozak, cenionym 
przez wszystkich w swej branży fachow-
cem. W 1976 r. przeszedł na emeryturę, 
a jego pasją, jak wspomina wnuk Jacek 
Adamowicz, stały się przechadzki po le-
sie i grzybobranie.  

Warto pamiętać, że z sędziszowsz-
czyzny pochodziło na przełomie XX  
i XXI w. przynajmniej kilka osób, któ-
re przeżyły ponad sto lat. Należeli do 
nich m.in. pan Malski z Zagorzyc, pan 
Bira z Wolicy Ługowej, później Podla-
sku, pani Anyszek z Olchowej, później 
z Kawęczyna, pani Piszczyk z Wolicy 
Ługowej, a 104 urodziny obchodził po-
chodzący z Olchowej mieszkaniec Rze-
szowa pan Bocheński. Jednak jak no-
tują ciągające 1675 roku sędziszowskie 
księgi parafialne i lokalne kroniki, do 
tej pory najdłużej żyjącymi mieszkań-
cami sędziszowskiej parafii byli liczący 
120 wiosen Jan Skarbek z Wolicy i pani 
Buba Sybistowicz z Sędziszowa, która 
przeżyła 115 lat. 

Wspominając najbliższych, skieruj-
my również jedno „Zdrowaś…” ku tym, 
którzy odeszli już dawno temu i ocze-
kują na czyjeś wsparcie, nie mając już 
wśród żyjących własnej rodziny. Dajmy 
im szansę do nowego życia.
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o raz drugi odbyła się akcja pod 
hasłem „Podziel się posiłkiem”  

w 4 sklepach w Sędziszowie Młp. Ini-
cjatorem i koordynatorem zbiorki, 
przy współpracy z Bankiem Żywności, 
był Mariusz Toton. W trakcie tej ak-
cji został pobity wynik ubiegłoroczny, 
ponieważ udało się zebrać aż 867 kg 

września br., w czwartek, policjanci
z Komendy Powiatowej Policji  

w Ropczycach będą czekać w godz. 11-16 
przed sędziszowskim Ratuszem na miesz-
kańców naszej gminy, którzy chcą dowie-
dzieć się, jak korzystać z Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Pierwsze spotkanie 
odbyło 27 września br.

Poprzez interaktywną stronę internetową 

Poznaj Krajową Mapę Zagrożeń  
Bezpieczeństwa

Rekordowa zbiórka żywności

29

P żywności, która teraz trafi do rodzin  
z naszej gminy. 

W ramach pomocy zaangażowały się 
dwa gimnazja z naszej gminy: Gimnazjum 
w Sędziszowie Młp. oraz Gimnazjum w Za-
gorzycach Górnych. Do koszyków wolonta-
riuszy chętnie wrzucano płatki śniadanio-
we, oleje, makarony, ryże, kasze, konserwy, 

każdy ma możliwość zgłoszenia zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego. Dostęp do Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możli-
wy jest ze stron internetowych podkarpackiej 
Policji (komendy wojewódzkiej oraz komend 
miejskich i powiatowych). Zgłoszenie nanosi 
się na wyświetlonej mapie zagrożeń poprzez 
interfejs użytkownika, postępując zgodnie 
z przewidzianym algorytmem. Każde na-

niesione na mapę zagrożenie wywoła odpo-
wiednią reakcję. Policja ma 2 dni na podjęcie 
zgłoszenia i 5 dni na weryfikację naniesionej 
informacji. Jeśli informacja potwierdzi się, 
policjanci nadają jej status „potwierdzone”  
i dążyć będą do usunięcia konkretnego zagro-
żenia. Z jednego komputera można zgłosić 
jedno zagrożenie na dobę.

dżemy i mleko. Po raz kolejny mieszkańcy 
naszej gminy okazali ogromne serca o czym 
świadczy zebrana ilość. - Chciałem podzię-
kować gimnazjalistom, którzy wykazali się 
profesjonalizmem i  chęcią pracy, a  przede 
wszystkim dyrekcji obu gimnazjów, jak 
i wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę - 
mówi Mariusz Toton.
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Bezpieczna +

Uroczyście w Czarnej Sędziszowskiej

mina Sędziszów Małopolski 
otrzymała wsparcie finansowe na 

realizację zadań w ramach Rządowego 
Programu wspomagania w latach 2015-
2018 organów prowadzących szkoły  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach 
,,Bezpieczna +’’.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpły-

zień Nauczyciela, Święto Patrona
i oficjalne otwarcie funkcjonują-

cego od września przedszkola. Te trzy 
uroczystości odbyły się 12 października 
w Szkole Podstawowej im. ks. Włady-
sława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej.  
W tym wyjątkowym dla szkoły wyda-
rzeniu uczestniczył burmistrz Bogusław 

G

D Kmieć, a także dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych, księża. Goście 
obejrzeli przygotowany przez uczniów 
pogram artystyczny i otrzymali od nich 
symboliczne róże.

Przedszkole w Czarnej Sędziszow-
skiej otwarto 1 września br. i uczęszcza 
do niego 68 dzieci, a zajęcia prowadzone 

są w trzech grupach: zerówce, trzylatków 
oraz cztero- i pięciolatków. Wartość tej 
inwestycji to prawie 500 tys. zł. Gmina 
złożyła również wniosek na dofinanso-
wanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
na kwotę ok. 700 tys. zł

nęło 50 wniosków, z których 21 w wyni-
ku oceny formalnej zostało odrzuconych,  
a 29 pozostałych skierowano do oceny me-
rytorycznej. Ostatecznie zespół oceniający 
zarekomendował 27 spośród nich do otrzy-
mania wsparcia finansowego, w tym 3 pla-
cówki oświatowe z terenu gminy Sędziszów 
Małopolski, tj.:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Świdra  
w Czarnej Sędziszowskiej, 39-123 Czarna 
Sędziszowska 145 a - całkowita wartość wnio-
sku 22 862,76 zł, w tym kwota dofinansowania 
18 266,76 zł, wkład własny 4596,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Wę-
glowskiego w Sędziszowie Małopolskim ul. 
Rynek, 39-120 Sędziszów Małopolski - cał-
kowita wartość wniosku 41 686,00 zł, w tym 
kwota dofinansowania 33  348,80 zł, wkład  
własny 8337,20 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Klęczanach, Klę-
czany 201 a 39-127 Będziemyśl - całkowita 
wartość wniosku 19 910,00 zł, w tym kwota 
dofinansowania 15  910,00 zł wkład własny 
4 000,00 zł. Projekty zgodnie z regulaminem 
konkursu zostaną zakończone do 31 grudnia 
2016 r.
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Dzień Patrona w szkole podstawowej w Zagorzycach Górnych

Otwarcie przedszkola „Promyk”

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

października br. w Szkole 
Podstawowej w Zagorzycach Gór-

rzedszkole „Promyk” przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Ropczycach działa od początku wrze-
śnia br., ale oficjalne otarcie nastąpiło 
14 października. W tym dniu poświę-
cono budynek przedszkola, do które-
go uczęszczają również dzieci z gminy 
Sędziszów Małopolski. Zaproszeni go-
ście, wśród nich m.in. poseł Kazimierz 
Moskal, starosta Witold Darłak, wice-
starosta Bernadeta Frysztak, burmistrz 
Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć, 
uczestniczyli we Mszy św. w Sanktu-
arium Królowej Rodzin w Ropczycach, 
a następnie wzięli udział w uroczystej 
akademii przygotowanej przez pod-
opiecznych ośrodka.

października br. po raz pierwszy
w naszej gminie odbyły się wybory 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej. 15 mło-
dych radnych zostało wybranych spośród 
uczniów trzech gimnazjów gminnych oraz 
szkół średnich działających w Sędziszowie 
Młp. Do udziału w wyborach, czynnym  
i biernym, zachęcał młodzież podczas spo-
tkań burmistrz Sędziszowa Małopolskiego 
Bogusław Kmieć. 

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskie 
w Sędziszowie Młp. było inicjatywą burmi-
strza Kmiecia, który podkreślał, że w ten 
sposób chciałby zachęcić młodych ludzi do 
nauki demokracji oraz czynnego udziały  
w życiu naszej gminy. Pierwsze takie wy-
bory w historii gminy zaplanowano na 25 
października, a odbyły się one w gimnazjach  
w Sędziszowie Małopolskim, Zagorzycach 
Górnych i Czarnej Sędziszowskiej, oraz Li-
ceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół 
Technicznych. Rada będzie liczyła 15 osób i po 
raz pierwszy obradować będzie w czasie sesji 
zwołanej w ciągu 30 dni od daty wyborów.

13

P

25

nych obchodzono Dzień Edukacji Narodo-
wej oraz Dzień Patrona Szkoły, którym jest 

św. Jan Paweł II. Uczniowie przygotowali 
uroczysty apel oraz część artystyczną. 
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Przedszkolne smyki trenują zdrowe nawyki
o tytuł projektu realizowanego od
września do grudnia 2016 r. przez całą 

społeczność Publicznego Przedszkola nr 1 
w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem Za-
miejscowym w Wolicy Ługowej. 

Przedszkole nr 1 wzięło udział w otwar-
tym konkursie projektów w ramach rządowego 
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  na 
realizację działań w zakresie zwiększenia sku-
teczności działań wychowawczych i  profilak-
tycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia 
przyjaznego środowiska w szkołach i  placów-
kach dla dzieci i  młodzieży w województwie 
podkarpackim w 2016 roku ogłoszonym przez 
Wojewodę Podkarpackiego. Oceny formalnej  
i merytorycznej wniosków dokonał Wojewódz-
ki Zespół Koordynacyjny.  W wyniku prze-
prowadzonej oceny merytorycznej i analizy 
finansowej 9 wniosków zostało zarekomendo-
wanych do otrzymania wsparcia finansowego 
wśród nich  znalazł się przedszkolny projekt pn. 
„Przedszkolne smyki trenują zdrowe nawyki”. 
Wnioskodawcą projektu jest Gmina Sędziszów 
Małopolski. Zgodnie z Regulaminem konkur-
su minimalna kwota finansowania wynosiła: 
10.000zł, maksymalna  50.000zł. Nasze przed-
szkole otrzymało dotacje w wysokości 18.000zł. 

Głównym celem projektu pn. „PRZED-
SZKOLNE SMYKI TRENUJĄ ZDROWE 
NAWYKI”, jest promowanie zdrowego stylu 
życia poprzez kształtowanie postaw prozdro-
wotnych  wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
przy zaangażowaniu rodziców, nauczycieli oraz 
pracowników przedszkola. Cele szczegółowe 
dotyczą:
→ Wyrabiania przyzwyczajeń i nawyków zdro-

wego stylu życia,
→ Propagowania wśród dzieci i rodziców zdro-

T

wego odżywiania, poznanie bogactwa smaków,
→ Zachęcanie do spożywania zdrowych pro-

duktów, dużej ilości warzyw i owoców, kasz, 
pieczywa pełnoziarnistego, podkreślenie roli 
właściwego odżywiania. Rozumienie szkodli-
wości jedzenia niezdrowych produktów żyw-
nościowych. Zwracanie uwagi na umiejętne  
i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku,
→ Kształtowania nawyków higienicznych,  

w tym dbania o higienę jamy ustnej i jej zna-
czenie w walce z próchnicą oraz rozumienia 
potrzeby kontrolowania i leczenia zębów,
→ Prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci  

i ich rodziców,
→ Uczenia dzieci i rodziców udzielania pierw-

szej pomocy przedmedycznej,
→ Stworzenia warunków do rozwijania aktyw-

nej i twórczej działalności ruchowej. Rozwijanie 
ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej. 
Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktyw-
ności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, 
rekreacji i wypoczynku.

Planując zajęcia prozdrowotne, wybrano 
treści i metody wzbudzające ciekawość, która 

jest  jednym z najlepszych sposobów na skłonie-
nie „małych ludzi”  do podejmowania decyzji, 
które służą ich zdrowiu. „Przedszkolne smyki” 
potrafią bardzo wiele zrobić, by zaspokoić swo-
ją ciekawość. Zaplanowane zajęcia w formie 
warsztatów, szkoleń, wycieczek, wizyt adapta-
cyjnych, edukacyjnych spektakli teatralnych 
oraz urządzenie zielonej sali gimnastycznej  
w ogrodzie przedszkolnym w Sędziszowie Młp, 
zaintrygują dzieci a tym samym zmotywują 
do zmiany zachowań. Interwencje edukacyjne 
ukierunkowane na wzbudzanie ciekawości od-
ciągną przedszkolaków od pokus, które ucho-
dzą za niezdrowe, jak np. sięganie po słone czy 
słodkie przekąski. Ciekawymi formami zajęć 
dla „ małych smyków” będą:
→ wyjazdowe warsztaty kulinarne „Wiem co 

jem”, które odbędą się w Zespole Szkół Agro-
technicznych w Ropczycach. Przedszkolaki  
wspólnie z uczniami ZSA przygotują zdrowe, 
ciekawe potrawy
→ warsztaty cukiernicze „Odkrywam nowe 

smaki - Kwiatowa uczta”- zajęcia z każdą grupą 
poprowadzi  pani Małgorzata Kalemba-Drożdż 
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Śmieci to nie 
opał

orocznie spalamy nawet 2 mln ton
odpadów w domowych piecach!  

Z każdym kilogramem spalonych śmie-
ci emitujemy toksyczne substancje, któ-
re szkodzą Tobie i osobom w otoczeniu 
oraz mogą się przyczynić do wywoływa-
nia poważnych chorób – rak płuca, prze-
wlekła choroba obturacyjna choroba 
płuc, choroby układu krążenia. Zobacz 
dlaczego palenie odpadów to tylko po-
zorna oszczędność.

Jeżeli wydaje Ci się, że spalając odpady 
zamiast węgla dobrej jakości oszczędzasz 
to porównaj te „oszczędności” z poniż-
szymi przykładami wydatków związanych  
z konsekwencjami palenia odpadów w do-
mowym piecu. Bilans należy do Ciebie.

Piec – kilkaset złotych
Zacznijmy od podstaw: twój dom  

i system ogrzewania. Ładując odpady do 
swojego pieca powodujesz uszkodzenia 
instalacji i przewodów kominowych, które 
później trzeba wymienić. Płonący plastik 
tworzy związki, które stopniowo uszkadza-
ją blachy kotła i komin. Ponadto w komi-
nie szybko osadzają się niebezpieczne sa-
dze, które mogą spowodować pożar. Nawet 
nie wiesz kiedy zaskoczy Cię koszt nowego 
pieca i przemurowanie komina, a w przy-
padku pożaru nawet konieczność remontu 
całego domu. Czy oszczędność na zakupie 
opału jest tego warta?

Mandat lub wysoka grzywna
Wolność Tomku w swoim domku? Nie-

zupełnie. Każdy, kto widzi (i czuje!), że ktoś 
pali odpady, ma prawo zwrócić mu uwagę, 
a gdy to nie pomoże, zgłosić problem od-
powiednim służbom. Najprostsza droga to 
zgłoszenie takiego zdarzenia na Policję tel. 
997 lub 112. Może ona ukarać mandatem 
w wysokości do 500 zł, natomiast sąd może 
orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł. 

C Jeżeli Twój sąsiad pali śmieci, reaguj. Jeśli 
to Ty – szykuj się na mandat lub szybko 
zmień swoje zwyczaje.

Zdrowie – kilka milionów złotych
Drapanie w gardle, duszności i powta-

rzające się napady kaszlu mogą być symp-
tomem wielu groźnych schorzeń wywo-
łanych złym stanem powietrza. Pamiętaj, 
że zanieczyszczenia z domowego komina 
rozprzestrzeniają się i opadają głównie  
w promieniu 10-krotności jego wysokości, 
czyli na Twój dom i  najbliższe otoczenie. 
Toksyczne substancje powstałe w wyniku 
spalania m.in. foliowych opakowań czy 
plastikowych butelek i innych tworzyw 
sztucznych poza specjalistycznymi spalar-
niami trafiają więc właśnie do Twoich płuc. 
Skala problemu jest ogromna, to właśnie 
te związki m.in. wpływają na zachorowal-
ność na groźnie choroby przewlekłe. Warto 
przypomnieć, że m.in. z tego powodu co-
rocznie na raka płuc choruje 23 tyś. ludzi, 
80 tyś. ma zawał serca, a 2 mln leczy się na 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (PO-
ChP). Ile  kosztuje taka „przyjemność”? 
Roczne wydatki na leczenie POChP w kra-
ju sięgają 165 mln złotych, a zawałów serca 
- 1,3 mld zł. A w mniejszej skali? Wizyta 
u specjalisty – co najmniej 100 zł. Wizyta 
w aptece – kolejne 200. I tak co miesiąc…

Życie – bezcenne!
Jeżeli szczęśliwie unikniesz powyż-

szych chorób, pamiętaj, że gromadząca się 
smoła i sadza mogą doprowadzić do po-
żaru w kominie. Ale nie o to chodzi, żeby 
wyszukiwać coraz to nowe argumenty.

Palenie odpadów w domu jest nie-
bezpieczne, nielegalne, a co najważniej-
sze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym. 
Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można 
stracić, niż zyskać

źródło: www.tworzymyatmosfere.pl

- dr biochemii, wykładowca Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie. Dzieci poznają ja-
dalne odmianami kwiatów, samodzielnie przy-
gotują zdrowe smakołyki, desery z kwiatów. 
Zakres wiedzy przekazywanej dzieciom będzie 
obejmował  takie zagadnienia jak: co jeść, kie-
dy jeść, ile jeść, jak jeść, przyczyny otyłości jej 
skutki. 
→ warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, które poprowadzi ratownik 
medyczny.

W harmonogramie działań znalazły się 
wycieczki do piekarni i gabinetu stomatolo-
gicznego, teatrzyki. Dla rodziców zaplanowano 
spotkanie ze specjalistami  na temat: „Żywienia 
dziecka w wieku przedszkolnym” oraz „Zna-
czenie higieny jamy ustnej dziecka w walce 
z próchnicą” oraz szkolenie dla  intendent-
ka na temat układania jadłospisów dla dzieci  
w wieku przedszkolnym. Doposażając ogród 
w Sędziszowie  zbudujemy w nim „zieloną salę 
gimnastyczną”, gdzie przedszkolaki będą rozwi-
jały takie umiejętności jak wspinanie, zwisanie, 
równowagę, koordynację ruchową, zwinność, 
płynność ruchów czyli ogólną sprawność ru-
chową. Przedsięwzięciem tym zapoczątkujemy 
nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Ogrodowe zajęcia ruchowe zaspokoją fizjolo-
giczną potrzebę dziecka w wieku przedszkol-
nym, będą miały wpływ na szereg właściwości 
fizjologicznych, odpornościowych, adaptacyj-
nych jak również na prawidłowy przebieg pro-
cesów metabolicznych. Dla dzieci w wieku 
przedszkolnym właściwie użyty i dozowany 
ruch, łagodzi przebieg procesów rozwojowych, 
zwiększa odporność, koryguje wady postawy  
i kształtuje prawidłowe nawyki. Podjęta inicja-
tywa ma na celu stworzenie warunków i zachę-
cenie rodziców, a także  dzieci do aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz podniesienie 
świadomości w zakresie znaczenia ruchu dla 
prawidłowego rozwoju ogólnego.

Projekt pn. „PRZEDSZKOLNE SMYKI 
TRENUJĄ ZDROWE NAWYKI”, to przedsię-
wzięcie edukacyjne skierowane do społeczności 
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sędziszowie 
Małopolskim i Oddziału Zamiejscowego w Wo-
licy Ługowej, które ma charakter kompleksowy 
i angażuje przedszkolaków, rodziców, opieku-
nów, personel przedszkola: nauczycieli, kuchar-
kę, intendentki. Ma na celu upowszechnianie 
wiedzy z zakresu zdrowego żywienia oraz ak-
tywności fizycznej i stworzenie przestrzeni pu-
blicznej do promowania zdrowego stylu życia 
wśród przedszkolaków i ich otoczenia.

Przedszkole jest optymalnym miejscem dla 
rozpoczęcia działalności w zakresie edukacji 
zdrowotnej ze względu na liczne udogodnienia 
dla procesu dydaktyczno-wychowawczego, jak 
chociażby czas i zakres oddziaływania na pod-
opiecznych. Przebywając w przedszkolu wiele 
godzin, dziecko „zdobywa podstawowe infor-
macje i umiejętności niezbędne do wzmacnia-
nia zdrowia w sposób naturalny: w powiązaniu 
z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, 
wypoczynkiem. Podstawą do osiągnięcia tego 
celu jest ścisła współpraca przedszkola z rodzi-
ną i najbliższym otoczeniem dziecka.

Krystyna Surman
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owstanie Warszawskie zapisało się na
kartach historii jako jedno z naj-

ważniejszych wydarzeń kształtujących 
polską tożsamość. Bohaterowie, którzy 
brali w nim udział, poświęcili wszystko, 
by walczyć o naszą wolność. Ci ludzie 
wciąż są wśród nas i są dla nas niezwykle 
ważni, dlatego pod hasłem „Dziękujemy 
za wolność” uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych przyłączyli się do ogólno-
polskiej akcji BohaterON, zebrali pie-
niądze na znaczki, by następnie wysłać 
kilkadziesiąt kartek z podziękowaniami 
do żyjących uczestników walk powstań-
czych.

yrektor Zespołu Szkół Technicznych
 im. Prof. Karola Olszewskiego w Sę-

dziszowie Młp. Grzegorz Patro 28 września 
br. podpisał umowę o patronacie i współ-
pracy z firmą ElektriMont Sp. z o.o. Podpisy 
pod umową złożono w Starostwie Powiato-
wym w Ropczycach. Firma ElektriMont Sp. 
z o.o. będzie wspomagać proces kształcenia 
praktycznego w zawodzie technik elektryk,  
w celu przygotowania odpowiednio wykwa-
lifikowanej kadry pracowniczej pod wyma-
gania tego przedsiębiorstwa. Firma posiada 
ponad 25-letnie doświadczenie, które zdo-
bywała podczas realizacji skomplikowanych 
inwestycji w Polsce, w krajach Unii Euro-
pejskiej, a także w innych częściach świata. 
W związku z dynamicznym rozwojem firma 
stale poszukuje wykwalifikowanych pracow-
ników, gwarantuje dobre warunki pracy oraz 
udział w ciekawych projektach na terenie ca-
łej Europy. 

października w Sali Kolumnowej 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

Podkarpacki Kurator Oświaty  Małgorzata 
Rauch wręczyła Medale im. Komisji Edu-
kacji Narodowej i Nagrodę Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty. Medale otrzymali pano-
wie dyrektorzy: ZS w Wolicy Piaskowej mgr 
Janusz Barciński i SP nr 3 w Sędziszowie Młp. 
mgr Benedykt Czapka, profesorowie Liceum 
Ogólnokształcącego im ks. Piotra Skargi  
w Sędziszowie Młp.: Lucyna Kopciuszyń-
ska, Ewelina Łagowska i Tomasz Przywara. 
Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
otrzymał prof. Zespołu Szkół Technicznych 
im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie 
Młp., Jan Flisak.

września br. uczniowie klas 
maturalnych pielgrzymowali na Jasną 

Górę, aby wypraszać łaski u naszej Jasnogór-
skiej Matki. Wyjazd z Sędziszowa Młp. nastąpił 
o godzinie 5 rano, a powrót około 21. Sam pobyt  
w duchowej stolicy Polski pozwolił na przeżycie 
niezapomnianych chwil, refleksję duchową, mo-

P
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Dziękowali 
Powstańcom 
Warszawskim 
za wolność

Umowa o patronacie i współpracy

Wyróżnieni pedagodzy

Pielgrzymka maturzystów
dlitwę, pokutę, poznanie jednych z najcenniej-
szych zabytków sztuki w Polsce. Kierownikiem 
naszego wyjazdu był katecheta pan Andrzej Ko-
łodziej, opiekę nad pielgrzymami sprawowali też 
wychowawcy czwartych klas: pani pedagog Anna 
Szeliga-Kuźniar i pan Jan Flisak. Obecni  byli pani 
Teresa Koszela i pan dyrektor ZST Grzegorz Patro.
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Ratujemy i uczymy ratować w podstawówce  
w Szkodnej

Święto Plonów w szkole podstawowej w Kawęczynie

października br. w całej Polsce 
ponad 85 000 osób wzięło udział  

w akcji bicia rekordu Guinness World Re-
cords w jednoczesnej resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej prowadzonej przez jak naj-
większą ilość osób!

Akcję po raz czwarty zorganizowała Fun-
dacja WOŚP, w ramach realizacji Programu 
Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 
Data nie jest przypadkowa, bowiem 16 paź-
dziernika obchodzimy Europejski Dzień Przy-
wracania Czynności Serca. Dokładna ilość 

więto Plonów obecnie kojarzy się nam
z popularnymi dożynkami. W daw-

nych czasach był to jednak odrębny zwyczaj 
związany z zakończeniem wszystkich prac  
w polu. W Polsce kultywowano go do XIX 
wieku, a nosił on nazwę okrężne. Święto Plo-
nów swym rodowodem sięga czasów pogań-
skich. Obchodzono je zwykle w październi-
ku, a dla porównania – dożynki po żniwach.

W Wielkiej Brytanii Święto Plonów żywe 
jest do czasów obecnych. W jesieni mieszkań-
cy tego kraju zanoszą plony do kościołów, aby 
w ten sposób wyrazić wdzięczność i podzię-
kować Bogu za dary. Później dzielą się nimi  
z osobami potrzebującymi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawę-
czynie, nawiązując do tej angielskiej tradycji, 
w piątek 23 września 2016 r. przygotowali 
podobne święto. W tym dniu na lekcjach ję-
zyka angielskiego oglądali filmy ilustrujące tę 
tematykę, gromadzili odpowiednie słownic-
two, tworzyli teksty, śpiewali piosenki, roz-
wiązywali liczne zadania. Ponadto wspólnie 
zorganizowali wystawkę owoców, warzyw  
i kwiatów. Wszyscy zainteresowani mogli po-

17

Ś

osób, które wzięły udział w ogólnopolskiej 
lekcji pierwszej pomocy zostanie podany po 
podliczeniu wszystkich raportów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szkod-
nej już po raz drugi przyłączyli się do akcji bi-
cia rekordu. Grupa składała się z 45 uczniów, 
którzy mieli do dyspozycji pięć fantomów. 
Uczniów wspierali:  dyrektor  szkoły Wiesła-
wa Zagrodnik oraz pracujący nauczyciele.  
W Szkole Podstawowej w Szkodnej już od 
kilku lat w klasach I-III realizowany jest pro-
gram fundacji WOŚP „Ratujemy i uczymy ra-

znać angielskie nazwy eksponatów. Zapoznali 
się również z wartością odżywczą owoców 
oraz warzyw, zaś ich walory smakowe doce-
nili podczas degustacji.

Uroczystość można też potraktować jako 
oryginalną formę powitania jesieni.

tować”. Program polega na prowadzeniu zajęć 
z podstawowych czynności ratujących życie 
już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 
Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami 
dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, 
kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza 
pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. 
Program ten dotarł już do wszystkich szkół 
podstawowych w Polsce. Dzięki Nauczycielom 
przeprowadzającym zajęcia wszystkie dzieci 
mają szansę uczyć się pierwszej pomocy.

Jolanta Bączkowska

Organizacją tego ciekawego i pouczają-
cego projektu zajęła się Magdalena Czapka-
-Król, przy udziale uczniów oraz pomocy 
rodziców, którym należą się serdeczne po-
dziękowania. 

Magdalena Czapka-Król
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uż po raz szósty w całym kraju uczniowie 
klas 0-3 szkół podstawowych uczyli się 

zasad zdrowego odżywiania i roli śniadania 
w codziennej diecie w ramach realizacji VI 
edycji programu Śniadanie Daje Moc. W bie-
żącym roku szkolnym odbywają się całkiem 
nowe zajęcia – „Misji Śniadaniowych”, pełne 
gier i zabaw przygotowanych przez organiza-
torów programu – Partnerstwo dla Zdrowia.

W Szkole Podstawowej w Szkodnej  
w programie „Misji Śniadaniowych” bra-
li uczniowie z klasy pierwszej pod czujnym 
okiem wychowawcy Jolanty Bączkowskiej.  
Ta odmieniona formuła wykorzystuje ele-
menty atrakcyjnej dla dzieci grywaliza-
cji– edukacji z elementami gry i rywalizacji. 
Opracowane przez metodyka scenariusze 
lekcji, pełne ciekawych gier, zabaw i ekspe-
rymentów zostały uzupełnione o wciągającą 
fabułę. Bohaterami „Misji Śniadaniowych” są 
mali agenci – Tola i Maks, którzy wspólnie  
z uczniami uczą kosmicznego Wszystkojada 
12 zasad zdrowego odżywiania. Realizacja 
Misji Śniadaniowych poprzedza coroczną 
akcję Śniadanie Daje Moc, która w bieżącym 
roku szkolnym odbędzie się 8 listopada pod 
hasłem: „Klasa to za mało”. Na wspólne, ogól-

zachiści z naszej gminy odnoszą ogromne
sukcesy na kolejnych turniejach. W Mi-

strzostw Polski w Szachach Szybkich, któ-
re w dniach 14-16 października odbyły się  
w Poroninie wychowanek Towarzystwa Sza-
chowego „Skoczek”, obecnie grający w LKSz 
GCKiP Czarna, mieszkający w Czarnej Sę-
dziszowskiej, Antoni Kozak zajął znakomite 
czwarte miejsce. Natomiast w Turnieju Sza-
chowym o Puchar Prezesa Fundacji na rzecz 
Kultury Fizycznej i Sportu, który w dniach 
14-16 października odbył się w Kolbuszowej 
doskonałe miejsca zajęli wychowankowie 
„Skoczka”. W grupie OPEN drugie miej-
sce zajął Andrzej Kurowski, czwarte Da-
niel Lusio, a szóste Adam Stefański. Z kolei  
w grupie B 1. miejsce zajęła Klaudia Starzec, 
a trzecie Patrycja Starzec. 

urmistrz Sędziszowa Małopolskiego 
zawiadamia o konsultacjach społecz-

nych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Młp. w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Młp. w sprawie wy-
znaczenia obszaru zdegradowanego i obsza-
ru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów 
Młp. Szersze informacje oraz obwieszczenia 
w tej sprawie dostępne są na stronie interne-
towej www.sedziszow-mlp.pl

Zdrowe Misje Śniadaniowe w podstawówce w Szkodnej

Sukcesy naszych szachistów

Konsultacje społeczne w sprawie obszaru 
rewitalizacji

J

S
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noszkolne śniadania w całej Polsce oprócz 
nauczycieli wraz z dziećmi, zostaną także za-
proszeni rodzice i lokalne społeczności.

„Misje Śniadaniowe” to także konkurs,  
w którym uczniowie i nauczyciele rywalizu-
ją z innymi uczestnikami programu z całej 
Polski. Zadaniem szkół jest wykonanie zdań  
w ramach 3 misji: klasowej, domowej i spe-

cjalnej. Za realizowanie każdej z nich będą 
przyznawane punkty, a najlepsi wygrają 
atrakcyjne nagrody.

Uczniowie klasy pierwszej z naszej szkoły 
już zrealizowali wszystkie Misje. Teraz przygo-
towujemy się do zdrowego śniadania. Czeka-
my z niecierpliwością na wyniki konkursu.

Jolanta Bączkowska
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Prałat Stanisław Ryba zamieszkał  
w Domu Księży Seniorów w Tarnowie 
Stało się to za zgodą biskupa rzeszowskiego

Jana Wątroby i Andrzeja Jeża, bisku-
pa tarnowskiego. Od 1 września 2016 roku 
Ks. Prałat Stanisław Ryba mieszka w Domu 
Księży Seniorów w Tarnowie. Ks. Stanisław 
Ryba był proboszczem parafii pw. Narodze-
nia NMP w Sędziszowie Młp. w latach 1987-
2010. 

Biskup  rzeszowski Jan Wątroba wystawił 
pismo do parafii, w którym pisze, że „Ks. Pra-
łat Stanisław Ryba, ze względu na stan zdro-
wia, z dniem 1 września 2016 r. przejdzie do 
Domu Księży Seniorów w Tarnowie. Księdzu 
Prałatowi z całego serca dziękuję za lata pra-
cy duszpasterskiej i wielorakiej troski o spra-
wy duchowe i materialne parafii Narodzenia 
NMP w Sędziszowie Młp. najpierw w funkcji 
proboszcza, a w ostatnich latach jako seniora” 
– pisze dalej biskup rzeszowski.

Ks. Stanisław Ryba objął stery sędziszow-
skiej parafii 7 września 1987 roku po śmierci 
proboszcza Zygmunta Króla. Urodził się 29 
czerwca 1940 roku w Lipinach koło Pilzna. 
Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 
roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego 
Ablewicza. Pierwszą parafią, w której podjął 
duszpasterską pracę była parafia w Nowej 
Jastrząbce koło Tarnowa. Później pracował  
w kościele Serca Pana Jezusa w Tarnowie oraz 
w parafii Najświętszej Marii Panny Szkaplerz-
nej w Tarnowie, skąd przeniesiony został na 

probostwo do Tylmanowej. Stąd trafił do 
sędziszowskiej parafii, gdzie w latach 1987-
2010 pełnił funkcję proboszcza. W czasie 
pełnienia swego urzędu szerzył kult Matki 
Bożej Fatimskiej i Matki Bożej Sędziszow-
skiej. Wprowadził Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego odprawianą w każdy piątek i Nowen-
nę Nieustającą do Matki Bożej Pani Ziemi 
Sędziszowskiej odprawianą co środę, a także 
Drogę krzyżową ulicami miasta odprawianą 
w Wielkim Poście.

Przeprowadził gruntowny remont kościo-
ła i dokończył prace przy jego wyposażeniu. 
Odnowił ołtarz główny i ołtarze boczne, figu-
rę Matki Bożej w ołtarzu głównym, dokonał 
renowacji figury Chrystusa Miłosiernego 
i chrzcielnicy w ołtarzu Chrztu Pańskiego. 
Podjął też wiele innych inicjatyw budowla-
nych i remontowych. Wybudował nową wi-
karówkę, w której przygotowano mieszkania 
dla wikariuszy oraz sale spotkań. Odnowiona 
została kaplica cmentarna, a cmentarz para-
fialny został przekazany gminie. Adaptował 
mieszkania dla sióstr służebniczek i wykonał 
dla nich kaplicę. W domu parafialnym uru-
chomił na nowo bibliotekę. Za jego zgodą  
w budynku domu parafialnego gmina urzą-
dziła świetlicę socjoterapeutyczną.

W okresie sprawowania funkcji probosz-
cza zostały ufundowane cztery tablice pa-
miątkowe w kościele parafialnym: pamięci ks. 

Stanisława Maciąga z fundacji uczniów i wy-
chowanków; na pamiątkę 300-lecia kościoła 
parafialnego – z fundacji Akcji Katolickiej; na 
pamiątkę wielkiego jubileuszu 2000 lat chrze-
ścijaństwa; pamięci ks. Prałata Zygmunta 
Króla – ufundowaną przez parafian.

Przez wiele lat ks. proboszcz Stanisław 
Ryba był dziekanem Dekanatu Sędziszow-
skiego. Za wybitne zasługi dla diecezji i pa-
rafii otrzymał w roku 1994 tytuł prałata, zo-
stając tym samym Honorowym Kapelanem 
Ojca Św. Jana Pawła II. W 2007 roku został 
powołany do składu Kapituły Kolegiackiej  
w Kolbuszowej.

11 czerwca 2010 roku, w uroczystość Naj-
świętszego Serca Jezusowego poświęcił figurę 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ufundowa-
ną przez siebie jako wotum wdzięczności za 
powrót do zdrowia, w 45. rocznicę kapłań-
stwa i 70. urodziny. Figura ta stoi przed bu-
dynkiem plebanii.

Rezygnację z funkcji proboszcza parafii 
pw. Narodzenia NMP złożył 26 sierpnia 2010 
roku. W tym też roku przeszedł na emerytu-
rę, ale pozostał w Sędziszowie. Nowym pro-
boszczem parafii został ks. Ryszard Lis, do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Ropczycach – Granicach.

Andrzej Ogorzałek, BP 
w Sędziszowie Młp.
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Jak o. Hieronim Warachim uniknął śmierci 
na Wołyniu 

jciec Hieronim Warachim był
jedną z najznakomitszych osobowości 

w dziejach sędziszowskiego klasztoru. Wstąpił 
do nowicjatu w Sędziszowie Młp. już jako 16-la-
tek, w 1932 r. Podczas II wojny światowej cudem 
uniknął śmierci na Wołyniu, gdzie miał objąć 
probostwo w Janowej Dolinie. W 2009 r. odzna-
czony został Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarł 23 czerwca 2011r. 
przeżywszy 95 lat. 28 lutego 2016 roku Rada 
Miejska nadała Hieronimowi Warachimowi 
tytuł Honorowego Obywatela Sędziszowa Młp. 

Urodził się 6 września 1916 roku w miej-
scowości Hołowsko Małe koło Lwowa. Po roku 
nowicjatu i złożenia ślubów zakonnych, pojechał 
do Krakowa. Święcenia kapłańskie otrzymał  
3 września 1939 r. Potem nastąpiła ucieczka na 
wschód do Lwowa. Kiedy na tamtym terenie za-
częło się formować podziemie, został kapelanem 
Armii Krajowej Inspektoratu Lwów Północ. 

Niedoszły proboszcz wymordowanej wioski
W 1941 roku o. Serafin Kaszuba przyjechał 

do Lwowa, aby szukać nowych kapłanów, którzy 
chcieliby wyjechać na Wołyń. Brakowało tam 
kapłanów na skutek aresztowań, wywózek i ucie-
czek. Tak się złożyło, że o. Hieronim Warachim 
nie miał wówczas zajęcia i namawiany przez 
ojca Serafina zgodził się na wyjazd na Wołyń.  
O. Hieronim miał zostać proboszczem w Janowej 
Dolinie k. Krzemieńca. Była to wieś zamieszkała 
przez Polaków, z której Sowieci wywieźli boga-
tych gospodarzy, nie było tam również żadnego 
księdza. Osada Janowa Dolina powstała w okre-
sie II Rzeczypospolitej jako wzorcowe osiedle 
zakładowe przy nowo powstałych Państwowych 
Kamieniołomach Bazaltu. Do wybuchu wojny 
nie wybudowano w osadzie kościoła, ponieważ 
nie zdążono zorganizować parafii.

O. Kaszuba polecił Hieronimowi czekać na 
pismo z kurii biskupiej z Łucka o formalnym 
powołaniu na funkcję proboszcza. Jednak to nie 
przyszło. Albowiem 22 czerwca 1941 r. wybuchła 
wojna niemiecko - rosyjska i ostatecznie Hiero-
nim nie doczekał się owego pisma i nie pojechał 
na Wołyń. Dwa lata później dowiedział się, że 23 
marca 1943 roku całą wioskę Janowa Dolina wy-
mordowali nacjonaliści ukraińscy. Gdyby 1941 
roku został tam proboszczem, to zapewne spoczy-
wałby wśród tysięcy wymordowanych Polaków.

Mord w Janowej Dolinie
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren 

Wołynia Ukraińcy nie czuli się pewnie i wobec 
Polaków zachowywali się wstrzemięźliwie. Sy-
tuacja Polaków uległa znaczącemu pogorsze-
niu po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej  
w 1941 roku. W tym też roku w Janowej Doli-
nie został zorganizowany obóz szkoleniowy dla 
ukraińskich nacjonalistów. Jednak dowództwo 
niemieckiego garnizonu hamowało zapędy 
Ukraińców. Angażowało ich do eksterminacji 
Żydów, pozwalano im również wyżywać się 
przy pilnowaniu jeńców sowieckich w zorgani-
zowanym obozie w Janowej Dolinie.

Wiosną 1943 roku Janowa Dolina stała się jed-

O
nym z ośrodków schronienia ludności polskiej ze 
wsi likwidowanych przez UPA (Ukraińska Po-
wstańcza Armia). Polacy wierzyli, że niemiecki 
garnizon nie dopuści do żadnych mordów. Los 
Janowej Doliny był jednak przesądzony. Cały po-
wiat, w skład którego wchodziła Janowa Dolina, 
poza nielicznymi punktami obsadzonymi przez 
Niemców pozostawał pod całkowitą kontrolą 
UPA. W pobliskim Stydyniu Wielkim, z którego 
to do Janowej Doliny uciekli Polacy, zainstalował 
się Główny Wojskowy Sztab UPA. Ukraińcy nie 
kryli swych zamiarów. Tuż przed napadem otwar-
cie mówili, że urządzą Polakom „krwawy piątek”  
i będą malować jaja wielkanocne polską krwią. 

Atak na Janową Dolinę nastąpił w nocy z Wiel-
kiego Czwartku na Wielki Piątek, czyli z 22 na 23 
kwietnia 1943r. W napadzie uczestniczyły oddziały 
UPA, a także ludność z sąsiedniego Załaźna. Pod 
każdy dom podkładali snopki słomy i podpalali je, 

ogień podsycali naftą, a przez okna wrzucali gra-
naty. Wielu Polaków zginęło w płomieniach. Tych, 
którym udało się uciec, wyłapywano, przywiązywa-
no do drzew i przy pomocy noży, wideł lub siekier 
mordowano. Garnizon niemiecki w sile jednej 
kompanii bał się opuścić umocnione koszary. Był 
za słaby, by w terenie stawić czoła Upowcom. Na 
odsiecz Janowej Dolinie przybyła ekspedycja nie-
miecka z Kostopola. Nad osadą zaczęły przelatywać 
niemieckie samoloty. Wtedy Upowcy wycofali się 
do lasu. Pozostali przy życiu mieszkańcy Janowej 
Doliny cały Wielki Piątek poświęcili na grzebanie 
pomordowanych, i opatrywanie rannych. W su-
mie z rąk Ukraińców zginęło 600 Polaków. Był to 
jeden z najbardziej masowych i okrutnych mordów 
dokonanych przez UPA na Wołyniu. Jego ofiary 
spoczęły we wspólnej mogile na placu obok krzy-
ża, gdzie miano zbudować kościół. Niektórych 
pochowano tam, gdzie ich znaleziono. Ocaleni  
z pogromu działali w pośpiechu, bojąc się kolejnego 
napadu. Następnego dnia w Wielką Sobotę Niemcy 
przysłali wagony towarowe, którymi ewakuowali 
pozostałych przy życiu Polaków do Kostopola. Na 
miejscu pozostała tylko niewielka grupa Polaków, 
zatrudnionych w elektrowni, wodociągach, kolei  
i warsztatach. Wraz z rodzinami mieszkali w bu-

dynkach obok koszar. I tam jednak nie byli bez-
pieczni. UPA 20 dni później zaatakowała Janową 
Dolinę paląc wszystkie obiekty pozostające poza 
zasięgiem ognia obrony niemieckiej. Po tym ataku 
wszyscy cywile zostali ewakuowani do Kostopola,  
a ich miejsce zajęła niemiecka kompania, zajmująca 
się zwalczaniem UPA.

Wydarzenia w Janowej Dolinie były wstępem 
do masowych mordów, których kulminacja mia-
ła nastąpić w lipcu 1943 roku. Tylko w „krwawą 
niedzielę” 11 lipca 1943 roku na Wołyniu wymor-
dowano równocześnie Polaków w 99 miejscowo-
ściach. W 1944 roku masowe mordy ogarnęły też 
Małopolskę Wschodnią. Łącznie Ukraińcy zaata-
kowali prawie 5 tysięcy miejscowości. Łączną licz-
bę ofiar – na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej  
i w Lubelskiem – polscy historycy szacują na ponad 
100 tysięcy, w tym około 60 tysięcy na Wołyniu.

Wędrówka po Polsce i Europie
W 1944 roku Hieronim Warachim wyjechał ze 

Lwowa i powrócił do sędziszowskiego klasztoru. 
Po zakończeniu wojny został wikariuszem parafii 
w Białogardzie. W lipcu 1951 r. dostał nomina-
cję na administratora rzymskokatolickiej parafii 
św. Michała Archanioła w Nowej Soli nad Odrą,  
a w roku 1956 został mianowanym przełożonym 
domu zakonnego i administratorem parafii św. 
Augustyna we Wrocławiu. W lipcu 1964 roku 
Kapituła Prowincjonalna Braci Mniejszych Ka-
pucynów w Krakowie powołała ojca Hieronima 
Warachima na stanowisko przełożonego Krakow-
skiej Prowincji Kapucynów. Obowiązki prowin-
cjała pełnił  przez dwie kadencje do roku 1970. 
Po złożeniu obowiązków prowincjała skierowano 
Hieronima do domu zakonnego w Gdańsku i tam 
w 1973 r. został przełożonym. Na tym stanowisku 
pozostał do 1979 r. W tym roku, na prośbę ojca 
generała został skierowany na spowiednika w 
bazylice Domu Nazaretańskiego w Loretto. Póź-
ną jesienią w 1981 roku, po zakończeniu sezonu  
w Loretto wracał przez Austrię do Polski. Poro-
zumiał się wówczas z prowincjałem wiedeńskim 
w sprawie przejęcia przez polskich  kapucynów 
klasztoru w Wiener Neuschtad, gdzie do 1993 
roku był przełożonym tamtejszego klasztoru.  
I od tego roku  po przyjeździe do Sędziszowa Młp. 
osiadł tutaj jako członek familii zakonnej klaszto-
ru. Zmarł 23 czerwca 2011 roku w wieku 95 lat. 

28 lutego 2016 roku Rada Miejska w Sędzi-
szowie Młp. nadała Hieronimowi Warachi-
mowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Sędziszów Młp. Medal w imieniu Hieronima 
Warachima odebrał O. Stanisław Szlosek, 
gwardian sędziszowskiego klasztoru. 

Ojciec Hieronim Warachim miał na swo-
im koncie ponad 50 publikacji prasowych  
i książkowych. Najważniejsze książki jego au-
torstwa to: „Polskie pamiątki w Loretto” „Włó-
częga Boży”- biografia ojca Serafina Kaszuby, 
„Kapucyn, kapłan, robotnik” – biografia ojca 
Adama Jakubka, „Kapucyńska Odyseja. Przez 
Podole i Wołyń”, „Kapucyni Sybiracy”.

Andrzej Ogorzałek 
Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka 

1942 -1960, Warszawa 2006,
Tomasz Stańczyk , Pocztówki z 20 lecia [w:] 
„Uważam Rze. Historia”, nr 6, wrzesień 2002
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września br. bibliotekarki z Biblioteki
Publicznej w Sędziszowie Młp. oraz 

filii wzięły udział w szkoleniu wyjazdowym. 
Organizatorem, tak jak w latach poprzed-
nich, była Biblioteka Miejska i Powiatowa 
w Ropczycach. Te szkolenia odbywają się  
w nowych, wyremontowanych, skomputery-
zowanych bibliotekach. Ich celem jest poka-
zanie w jaki sposób działają zmodernizowa-
ne placówki województwa podkarpackiego. 
W latach ubiegłych panie z naszych biblio-
tek miały okazję zapoznać się z działalnością 
bibliotek w: Krośnie, Jarosławiu i Kolbuszo-
wej. Tym razem szkolenie odbyło się w Sa-
noku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Grzegorza z Sanoka, która mieści się przy ul. 
Teofila Lenartowicza, w odremontowanej, 
secesyjnej, zabytkowej kamienicy.

Oferta szkoleniowa składała się z dwóch 
części. O historii placówki opowiedział nam 
obecny dyrektor biblioteki Leszek Puchała, 
który oprowadził nas po jej pomieszczeniach. 
Niedawno tutejsza placówka przeszła remont, 
na którym bardzo zyskała. Taras dla czytel-
ników, zielona czytelnia od strony ogrodu  
i konsola playstation -   to atrakcje ostatnich 
lat. Szczególnie spodobał się nam Oddział dla 
Dzieci, z wydzieloną strefą dla najmłodszych, 
gdzie były: tablica magnetyczna, urokliwe 
mebelki, duży księgozbiór i scena. Dyrektor 
podkreślał, że inwestowanie w rozwój biblio-
tek, dzięki sporym nakładom finansowym na 
nowości wydawnicze, przekłada się na wzrost 
zainteresowania czytelników książką. Promo-
wanie biblioteki powoduje większe zaintere-
sowanie nią w społeczności lokalnej. 

Drugim etapem szkolenia było zwie-
dzenie Muzeum Historycznego, które mieści 
się w XVI-wiecznym zamku. Tam obejrzeć 
można kolekcję ikon i obrazów Zdzisława 
Beksińskiego, w osobnym, wyremontowa-
nym skrzydle zamku. Pierwsza ociera się  
o sacrum, druga pokazuje talent artysty, jego 
wrażliwość, ale i kruchość ludzkiego bytu, 
strach przed śmiercią, starzeniem się, prze-
mijaniem, które są motywem jego prac.

Relacja z wyjazdu szkoleniowego do Sanoka
14 Sanocka kolekcja ikon należy do naj-

piękniejszych w Europie. Znajdują się w niej 
dzieła od XV do XIX wieku. Pani przewod-
nik zdradziła nam w jaki sposób należy „czy-
tać ikonę”. Wędrując za nią po poszczegól-
nych salach, dowiedziałyśmy się o rodzajach 
ikon, ukrytych w nich symbolach. Mogłyśmy 
podziwiać zrekonstruowany ikonostas. Mając 
tyle ikon wokół siebie (ok. 700) weszłyśmy na 
chwilę do cerkiewnego świata.

Inne odczucia towarzyszyły nam pod-
czas oglądania kolekcji obrazów Zdzisława 
Beksińskiego. Ten światowej sławy plastyk, 
zamordowany w 2005 roku, przekazał sa-
nockiej galerii kilkaset (około 600) obrazów,  
a także fotografie, rzeźby. Jest tam także im-
ponujący zbiór jego rzeczy osobistych. Zo-
baczyłyśmy pracownię artysty, która została 
przeniesiona z jego warszawskiego mieszka-
nia. Dzięki tym ekspozycjom mogłyśmy zo-
baczyć czym się interesował, jakiej muzyki 
słuchał, jakie miał hobby. Zdjęcia osobiste ar-
tysty wprowadziły nas w klimat lat, w których 
żyła rodzina Beksińskich.

Cała ta kolekcja znalazła się w sanockim 
zamku na życzenie artysty. Wiesław Banach 
był przyjacielem malarza, jako dyrektor Mu-
zeum Historycznego, został zarządcą i spad-
kobiercą całej jego spuścizny. 

„Kolekcję wzbogacił dar Zofii Beksiń-
skiej, gdyż zgodnie z jej życzeniem, po śmierci 
wszystkie obrazy, które posiadała, przekazała do 
Sanoka. Tak samo postąpił syn malarza Tomasz, 
który w liście pożegnalnym poprosił ojca, by 
jego obrazy trafiły do „ukochanego Sanoka”. Po 
tragicznej śmierci Beksińskiego na mocy testa-
mentu muzeum przejęło całą spuściznę artysty. 
Wtedy ze 100 eksponatów kolekcja rozrosła się 
do 6 tysięcy prac. Są to m.in. fotografie, rysun-
ki, rzeźby.  Beksiński należy do najważniejszych 
twórców XX wieku, a coraz większa liczba kry-
tyków uważa, że to jeden z najważniejszych ar-
tystów w skali światowej - podkreśla Banach”.

Miasto docenia swojego artystę. Przy wej-
ściu na rynek zobaczyłyśmy postać Zdzisława, 
odlaną z brązu. Rodzina Beksińskich od kilku 

pokoleń jest związana z Sanokiem. Pradziadek 
Zdzisława Beksińskiego założył Zakłady Ko-
tlarskie, które dały początek późniejszej firmie 
Autosan. Zdzisław zaś, jako że z wykształcenia 
był architektem, projektował w niej autobusy.

Szkolenie odbyło się w przededniu 
premiery książki „Tomek Beksiński. Portret 
prawdziwy” i filmu o Beksińskich „Ostatnia 
rodzina”. Dzięki tym obu artystycznym wyda-
rzeniom dowiemy się dużo więcej o rodzinie 
Beksińskich. Najbardziej charakterystyczną 
osobą jest w niej oczywiście Zdzisław, który 
zapisał się w historii jako znany polski malarz 
XX wieku, doceniany także za granicą. Jego 
syn, Tomasz, był dziennikarzem muzycznym, 
mistrzem w swojej dziedzinie. Zadebiutował 
na antenie radiowej Trójki, w audycji Mar-
ka Niedźwieckiego. Jego pasją była nie tylko 
muzyka, ale także   język angielski. To on był   
tłumaczem wszystkich ówczesnych filmów  
o Jamesie Bondzie oraz wielu hitów filmowych 
tamtych lat, jak np. „Milczenie owiec”, „Ro-
bin Hood”, „Ptasiek”, „Szklana Pułapka”. Obaj, 
Zdzisław i Tomasz zmarli w tragiczny sposób.

Poszerzenie wiedzy, przekazanie jej czy-
telnikom – to jeszcze jedna zaleta wycieczki 
szkoleniowej.

Poniższy cytat oddaje nasze odczucia 
po oglądnięciu wystawy:   „Obydwaj - ojciec 
i syn - lubowali się w fantasmagorycznych 
przedstawieniach, nawiązujących do ciem-
nych krain, świata demonów i potworów, które 
ukazywane były w atmosferze grozy, tajemnicy 
i niedopowiedzenia”.

Takie szkolenia są bardzo ważne, bo 
pozwalają na wymianę doświadczeń między 
bibliotekarzami. Na zakończenie relacji ze 
szkolenia, warto przypomnieć słowa Grzego-
rza z Sanoka, które zostały zapisane w księ-
dze, uwidocznionej na pomniku: „Trzeba żyć 
w taki sposób, żeby swoją działalnością, pracą, 
twórczością być użytecznym dla innych. Losy 
kraju i świata nie zależą od sił nadprzyrodzo-
nych, ale od samych ludzi”.

Dorota Paśniewska, Joanna Stec
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Turniej 
ORLIKA 
2016

sobotę, 1 października br., na boiskach
ORLIK w Sędziszowie Młp. odbył 

się VII Turniej Piłki Nożnej „MOJE BO-
ISKO ORLIK” o Puchar Burmistrza Sędzi-
szowa Małopolskiego. Natomiast tydzień 
później na sędziszowskim boisku zmierzyli 
gimnazjaliści. Nagrody wręczał burmistrz 
Bogusław Kmieć.

1 października rywalizowały szkoły podsta-
wowej, wśród dziewcząt do współzawodnictwa 
przystąpiło 7 drużyn, które podzielono na dwie 
grupy. Zwycięzcy grup spotkali się w meczu fi-
nałowym, w drużyny z drugich miejsc rozegrały 
mecz o III miejsce. 

Finał:
SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – SP nr 2  

w Sędziszowie Młp.
2:1 w karnych
Mecz o III miejsce
SP Zagorzyce Górne – SP Góra Ropczycka
3:2 w karnych
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 3 w Sędziszowie Młp.
2. SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
3. SP Zagorzyce Górne
4. SP Góra Ropczycka
W kategorii chłopców zgłoszono 14 drużyn, 

które mecze w czterech grupach rozegrały 24 
września. Zwycięzcy grup spotkali się 1 paź-
dziernika, by rozegrać mecze finałowym syste-
mem „każdy z każdym”. 

Wyniki meczy finałowych:
SP Czarna Sędziszowska – SP Góra Ropczycka 0:1
SP Będziemyśl – SP nr 2 w Sędziszowie Młp. 0:6
SP Góra Ropczycka – SP Będziemyśl 1:0
SP Czarna Sędziszowska – SP nr 2 w Sędziszo-

wie Młp. 2:0
SP Będziemyśl – SP Czarna Sędziszowska 0:11
SP Góra Ropczycka – SP nr 2 w Sędziszowie 

Młp. 2:1

W
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Góra Ropczycka
2. SP Czarna Sędziszowska
3. SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
4. SP Będziemyśl
Gimnazjaliści, zarówno w kategorii chłopców, 

jak i dziewcząt, rozegrali swoje mecze w sobotę, 
8 października.

Wyniki poszczególnych meczy wśród dziewcząt:
Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – Gimna-

zjum w Zagorzycach 1:0
Gimnazjum w Czarnej Sędz. – Gimnazjum  

w Sędziszowie Młp. 2:1
Gimnazjum w Zagorzycach - Gimnazjum  

w Czarnej Sędz. 2:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum w Zagorzycach

2. Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
3. Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
O zwycięstwie w Turnieju drużyny z Zagorzyc 

przy równie ilości zdobytych punktów, zdecydo-
wała różnica bramek.

Wyniki meczów wśród chłopców:
Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – Gimna-

zjum w Zagorzycach 4:0
Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – Gimna-

zjum w Sędziszowie Młp. 1:1
Gimnazjum w Czarnej Sędz. – Gimnazjum  

w Zagorzycach 3:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2. Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
3. Gimnazjum w Zagorzycach
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Inauguracja rozgrywek w siatkarskiej 
II lidze 
W ystępujący w gr. VI siatkarskiej 

II ligi - PZL Sędziszów w pierwszej 
kolejce pauzował, natomiast swój inaugu-
racyjny mecz sezonu 2016/2017 rozegrał 
w sobotę, 8 października 2016 r., w hali 
sędziszowskiego LO. Sędziszowianie prze-
grali z beniaminkiem II ligi – Dunajcem 
Nowy Sącz 0-3 (18-25, 24-26, 23-25). Ze 
zmiennym szczęściem grają sędziszowskie 
siatkarki. W pierwszym meczu uległy, ale  
w drugim okazały się lepsze od rywalek.

PZL Sędziszów:  Patryk Polek, Wojciech 
Rusin, Kamil Warzocha, Maciej Majkowski, 
Kamil Kwiecień, Tomasz Bochenek, Piotr For-
nal (libero) oraz Artur Kowalik i Michał Bilski 
(libero). Trener: Piotr Wiktor. Widzów – 100.

Grający bez kilku zawodników PZL nie 
sprostał w pierwszym secie siatkarzom z No-
wego Sącza. Mający do tego kłopoty z przy-
jęciem gospodarze przegrali tę partię 18-25. 
W drugim wyrównana gra do stanu 8-8. Przy 
prowadzeniu PZL 10-8 skuteczną serią kilku 
zagrywek popisał się Patryk Polek, po któ-
rych gospodarze skutecznie zaatakowali i ka-
pitalną grą blokiem uciekli rywalom na 16-9. 
Wtedy goście zaczęli mozolnie odrabiać stra-
ty i doprowadzili do remisu 22-22. Gospoda-
rze jeszcze raz poderwali się i po skutecznym 
ataku Majkowskiego i autowym ataku gości 
objęli prowadzenie 24-22. Gdy wydawało 
się, że zwycięsko zakończą tego seta, skutecz-
ną grą w ataku goście zdobyli cztery punkty  
z rzędu i objęli prowadzenie w meczu 2-0.

Początek trzeciego seta należał do siatka-
rzy PZL, którzy prowadzili 7-3 i 9-6. Później 

gra się wyrównała, a PZL wyszedł jeszcze na 
prowadzenie 17-15. Wtedy kilka razy świet-
nie zagrywał Łukasz Pietrzak, a Dunajec 
zdobył cztery punkty z rzędu. Gospodarze 
ambitnie próbowali odwrócić losy meczu, ale 
nerwowa końcówka, mimo bardzo dobrej gry 
blokiem sędziszowian, zakończyła się sukce-
sem gości, którzy wygrali również trzeciego 
seta i cały mecz 3-0.

W trzeciej kolejce, 15 października, sędzi-
szowianie ulegli na wyjeździe wiceliderowi ta-
beli, Pszczółce Lublin 0-3 (16-25, 11-25, 22-25).  

W przeddzień inauguracyjnego meczu  
z Dunajcem, 7 października  2016 r. spon-
sorem tytularnym sędziszowskich siatkarzy 
ponownie został PZL Sędziszów i pod taką 
nazwą zespół będzie występował w rozgryw-
kach II ligi 2016/2017. Umowę podpisali: pre-

zes zarządu PZL Sędziszów S.A. Adam Sikor-
ski i prezes siatkarskiego klubu Marek Flis.

Swój debiutancki mecz w II lidze 8 paź-
dziernika br. przegrały również siatkarki 
Marby, którym przyszło się zmagać z TKS 
Tomasovią Tomaszów Lubelski. Po końcowej 
syrenie na tablicy widniał wynik 3:0 (25:16, 
25:18, 25:22) dla gospodyń.

Drugi mecz z UKS Szóstką Mielec, 15 
października, trwał niemal 2,5 godziny.  
Z pojedynku zwycięsko wyszła MARBA - 3:2 
(28:26, 24:26, 25:22, 22:25, 15:17). To pierw-
sze zwycięstwo Marbianek w II lidze.

Tuż przed rozpoczęciem sezonu siatkar-
ki i siatkarze przyjęli zaproszenie burmistrza 
Bogusława Kmiecia i zastępcy Wiesława Woj-
dona na spotkanie, w trakcie którego życzyli 
powodzenia w rozgrywkach.
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Sukcesy młodych sportowców 

Bieg przełajowy

Puchary dla 
wędkarzy

od koniec września w trakcie 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Lekkiej Atletyce w Rzeszowie 
młodzi sportowcy z naszej gminy odnieśli 
niemałe sukcesy. Złoto w pchnięciu kulą 
zdobyła uczennica III klasy gimnazjum  
w Zagórzycach Górnych Dorota Róg.

Dorota sprawiła ogromną radość ro-
dzicom i społeczności szkolnej. Wynikiem 
11,45 m zdeklasowała konkurencję, zawod-
niczka z drugiego miejsca uzyskała wynik 
9.72 m, a z trzeciego – 9.66. Dorota była 
bezkonkurencyjna. Poprawiła aż o 99 cm 
swój wynik z poprzedniego roku szkolne-
go (2015/2016), kiedy to zdobyła srebrny 
medal z wynikiem 10.46 m. Cieszymy się 
ogromnie i życzymy dalszych sukcesów.

Wśród młodzieży szkół podstawowych 
srebro wywalczył Konrad Trela, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie 
Młp. 12-latek zajął drugie miejsce w skoku 
w dal. Z kolei brąz w tej samej dyscyplinie 
zdobyła Katarzyna Feret z SP 3 w Sędziszo-
wie Młp.

uż od kilku lat Szkoła Podstawowa
w Czarnej Sędziszowskiej organi-

zuje sztafetowe biegi przełajowe na 
szczeblu powiatowym. 7 października 
br. startowali uczniowie w dziesięcio-
osobowych składach. Wśród chłopców 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie SP  
w Czarnej Sędziszowskiej, i to oni będą 
uczestniczyć w zmaganiach na wyż-
szym szczeblu w Mielcu.

października br. przy okazji Pucharu
Prezesa Koła Miejsko-Gminnego PZW 

nr 26 w Sędziszowie Młp. burmistrz Bogusław 
Kmieć wręczył puchary zwycięzcom XVI Za-
wodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza 
Sędziszowa Małopolskiego. Zawody odbyły 
się 17 września br. w Czarnej Sędziszowskiej 
odbył się, ale ze względu na pogodę wręczenie 
nagród przeniesiono na inny termin.
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esele jedzie! Wesele jedzie! – niosło
się echem po opłotkach i opustosza-

łych, jesiennych niwach. Zewsząd ku drodze 
biegły osoby ciekawe takiego wydarzenia. Po 
uporaniu się ze żniwami nastała dogodna 
pora na urządzanie weselisk. Zgromadzone 
zapasy żywności umożliwiały „rzonne” przy-
jęcie zaproszonych gości, którzy ze swej stro-
ny pomagali gospodarzom. Od stopnia za-
możności rodzin zależała obfitość weselnych 
stołów oraz ilość dni uroczystości. Zwykle 
były one długie i skomplikowane. Posiadały 
bowiem wielowiekowe tradycje z licznymi 
rytualnymi, pełnymi symboli czynnościami. 

Owe niezwykłe wydarzenia w życiu każdej 
wioski gromadziły liczną widownię, która czu-
wała, by wszystko przebiegało zgodnie z miej-
scowymi zwyczajami. Z kolejnymi fazami wesela 
wiązały się odpowiednie śpiewy i zachowania  
uczestników.

Weselnicy
Wszyscy uczestnicy wesela sprawowali 

określone funkcje i realizowali stosowne zadania. 
Polski lud dłużej niż szlachta zachowywał i kul-
tywował odwieczne zwyczaje. W dobie Piastów 
były one wspólne dla wszystkich ludzi, a później 
w swych zasadniczych zarysach też zbytnio się 
nie różniły. Niegdysiejsze wesela stawały się nie-
jako własnością całej wsi, dotyczy to zwłaszcza 
drugiej, bardziej rozrywkowej części. Gawiedź 
gromadziła się już przy trasie przejazdu orsza-
ku pana młodego zdążającego po młodzinach  
w kierunku domu oblubienicy. W niegdysiej-
szych weselach swacia, drużba i „młody” buń-
czucznie, z paradą jechali konno. Doborową 
świtą mógł się też pochwalić szlachcic. Jeszcze 
do osiemnastego wieku w strojach weselnych 

NASZE KLIMATY
Wesele jedzie!
W

uwzględniano akcesoria wojenne np. : szyszaki, 
zbroję, szable, spisy. Czyniono tak na pamiątkę 
odległych czasów, kiedy istotnie grupy weselni-
ków były napadane przez oddziały nieprzyja-
cielskie. Zachodziła wtedy konieczność czynnej 
obrony. W czasach pańszczyzny włościański 
orszak weselny po ślubie udawał się najpierw 
do dworu. Młodzi upadali państwu do kolan, 
łaskawy pan składał im życzenia, przyjmował 
poczęstunek, czasem nawet zatańczył. Później 
rozbawieni weselnicy zajeżdżali przed miejscową 
karczmę bądź śpieszyli do domu pani młodej.

Bramy na drodze
W naszych stronach od dawna istniał zwy-

czaj ustawiania na drodze przeszkód w postaci 
wysokich bram. Nie były to przypadkowe zapory, 
lecz wymyślne konstrukcje, trudne do przebycia, 
strojne w kwiaty i wstążki. Symbolizowały one 
przyszłe życie młodożeńców, przepełnione różny-
mi troskami i kłopotami. Na szczęście wszystkie 
trudności możliwe są do pokonania. Przy bra-
mach inscenizowano gospodarskie zajęcia: młoc-
kę, cięcie sieczki, robienie masła, łuskanie grochu, 
przędzenie, bawienie dzieci i inne. Twórcy owych 
scen rodzajowych chcieli przekazać młodym, 
jaka pracowita czeka ich przyszłość. Pojawiali się 
też przebierańcy: dziady, Żydzi, Cyganie – chcieli 
rozbawić obserwatorów, a równocześnie zmylić  
i odwrócić ewentualne zło. W podzięce otrzymy-
wali gorzałkę i łakocie. Chociaż taką bramę można 
było ominąć lub sforsować, furmani woleli nie na-
rażać się na szyderstwa ze strony gapiów.

Zginął bat
Znano również u nas zwyczaj gubienia bata 

przy zaprzęgu młodej pary. Bez owego postrachu 
koni dalsza jazda stała się niemożliwa. Problem 
rozwiązywało wręczenie powieziałemu okazałej 
butelki i w jakiś cudowny sposób bat się odnajdy-
wał. Zgromadzone przy drodze dzieci bacznie wy-
patrywały, na którym wozie usadowiła się swaszka. 

Znajdowała się ona zazwyczaj w gronie dziewcząt 
bądź bardziej honorowo na osobnej bryczce.  
W koszyku lub worku przewoziła smakowite 
szyszki, rzucając je garściami w zgromadzonych. 
Sam przejazd na miejsce przyjęcia zwykle trwał 
bardzo długo, toteż wygłodniali weselnicy marzyli 
tylko o jednym: by wreszcie tam się znaleźć

Ale jazda!
Na wolnych od bram odcinkach furmani 

pozwalali sobie niekiedy na brawurową jazdę 
„na wymijanki”. W efekcie takich wyczynów 
goście często lądowali w rowie. Nie wypadało 
jednak się gniewać, ani okazywać niezadowo-
lenia. Sznur pojazdów konnych sunął raźnie  
i wesoło, wśród grania kapeli, śpiewania, pohuki-
wań i okrzyków. Według zwyczaju każdy zaprzęg 
musiał być paradny, dwukonny, przystrojony 
kwiatami, wstążkami i rózgami. Nie godziło się 
jechać zaprzęgiem jednokonnym – przynajmniej 
tak było w naszych stronach. Używano wozów  
w półkoszkach, wasążków i bryczek. Pojazd mło-
dej pary ciągnęła doborowa czwórka siwków. 
Na szlacheckich weselach widywało się różnego 
typu karety, kolaski, wolanty, kocze, bryki, fa-
etony. Do honorowej karocy zaprzęgano zwykle 
szóstkę cugantów. Wszystkie konie strojono pió-
ropuszami, kosztownymi derkami i czaprakami. 
Zimową porą można się było pochwalić saniami 
o ciekawych kształtach i bogatej ornamentyce.

Ostatnia brama
Po pewnym czasie każda grupa musiała 

wreszcie zatrzymać się przed najbardziej okaza-
łą z bram, ustawioną przed domem weselnym. 
Otworzono ją jednak dopiero po serii odpowied-
nich, często żartobliwych piosenek np.:

„Otwórzcie, otwórzcie wrota malowane, 
Jak nie otworzycie, to wylecą same.” 
Po takiej groźbie zapora niezwłocznie zo-

stała usunięta, a rozbawieni weselnicy wjeżdżali 
butnie na podwórze. Czekały tam na nich kolej-
ne zadania i atrakcje.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok




