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kwiecień 2017 r.

XXIX Wojewódzki Konkurs Ludowe 



Zajączki, pisanki, baranki i dziesiątki innych wielkanocnych ozdób, a także świąteczne przysmaki przygotowały panie,  
które wzięły udział 7 kwietnia br. w Kiermaszu Wielkanocnym w sędziszowskim Domu Kultury.  

Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył uczestnikom listy z podziękowaniem za udział w dorocznym kiermaszu. 
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onad 26 tys. zł udało się zebrać podczas

aukcji charytatywnej „Serce w po-

trzebie”, która odbyła się w 25 marca br.  

w hali przy sędziszowskim liceum. Z licytacji  

i kiermaszu udało się uzbierać sumę prze-

kraczającą oczekiwania organizatorów 

i rodziny Faustynki Stręk. Zbiórka była 

przeznaczona operację serca pięcioletniej 

Faustynki z Kawęczyna. W sobotnie popo-

łudnie w sędziszowskim liceum spotkali się 

wszyscy, którzy chcieli pomóc dziewczynce. 

Były występy, koncerty, zabawy dla dzieci, 

licytacje przekazanych przez darczyńców 

przedmiotów, kiermasz książek, kiermasz 

wielkanocny, a wszystko dla Faustynki.

P
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marca br. w Czarnej Sędziszowskiej

odbyły się gminne eliminacje do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-

niczej. Spośród 29 zgłoszonych uczestni-

ków ze szkół podstawowych i gimnazjów 

najlepszy okazał się Dawid Szurkowski  

z Klęczan oraz Patrycja Ślączka z sędzi-

szowskiego gimnazjum. Za uczestników 

kciuki trzymał burmistrz Bogusław Kmieć.

Konkurs obejmuje dwie części, pisemną 

i ustną. Po pięć osób ze szkół podstawowych 

i gimnazjów, które najlepiej rozwiązały test 

sprawdzający ich wiedzę, przechodziły o eta-

pu drugiego. W części ustnej uczestnicy od-

powiadali na pytania z wylosowanych zesta-

wów. Ci, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca  

w swojej kategorii, będą reprezentować gmi-

nę na poziomie powiatowym.

Kategoria – szkoły podstawowe:

1. Dawid Szurowski – SP Klęczany

2. Karol Pieja – SP nr 3 w Sędziszowie Młp.

3. Maksymilian Wrona – ZS Góra Ropczycka

4. Wiktoria Salach – SP Będziemyśl

5. Martyna Idzik – SP Klęczany

30

Kategoria – gimnazja:

1. Patrycja Ślączka – Gimnazjum Sędziszów Młp.

2. Zuzanna Majka – Gimnazjum Czarna Sę-

dziszowska

3. Rafał Żegleń – Gimnazjum Sędziszów Młp.

4. Marcel Pazdan – Gimnazjum Czarna  

Sędziszowska 

5. Konrad Czaja – Gimnazjum Zagorzyce
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iedemnaście zespołów obrzędowych

uczestniczyło w XXIX edycji Woje-

wódzkiego Konkursu „Ludowe Obrzędy  

i Zwyczaje”, który w dniach 22-23 kwietnia 

br. odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim. 

Sędziszowski ośrodek kultury po raz drugi 

gościł zespoły obrzędowe z terenu województwa 

podkarpackiego, rywalizujących w Wojewódz-

kim Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”. 

Idea konkursu, którego głównym organizatorem 

jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, na-

wiązuje do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 

roku w sprawie ochrony niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego. Głównym przesłaniem 

odbywających się od prawie trzech dekad kon-

frontacji jest wzmocnienie poczucia tożsamości 

kulturowej grup regionalnych.

W ubiegłym roku główne nagrody w kon-

kursie przypadły zespołom z gminy Sędzi-

szów Małopolski: Grand Prix zdobył Zespół 

Obrzędowy z Zagorzyc, zaś jedną z dwóch 

równorzędnych I nagród – Zespół Pieśni  

i Tańca „Rochy”.

Tegoroczną edycję konkursu poprzedziło 

seminarium warsztatowe dla opiekunów ze-

społów i reżyserów widowisk obrzędowych, 

które przeprowadzili: Elżbieta Dudek-Mły-

narska – etnograf, kierownik Muzeum Et-

nograficznego w Rzeszowie („Obrzędowość 

wiosenna Podkarpacia. Zwyczaje, magia, 

symbolika ludowa”), oraz Andrzej Piecuch 

– aktor Teatru „Maska”, dyrektor Teatru „Ja-

ruga” (  „Elementy widowisk obrzędowych”). 

Prelegenci znaleźli się także w komisji kon-

kursowej, której skład uzupełnili: 

dr Sylwester Łysiak (przewodniczący) 

– doktor kulturoznawstwa, specjalista ds. 

teatru amatorskiego i ludowego, pracownik 

artystyczny Tarnobrzeskiego Domu Kultury;

Jolanta Danak-Gajda – muzykolog, etno-

graf, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów;

Danuta Pado – aktorka, instruktor Woje-

wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie;

Maria Kula – etnolog, instruktor Woje-

wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Komisja, po obejrzeniu 17 widowisk 

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Główną Grand Prix w wysokości 

2500 zł, płatną ze środków finansowych Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdoby-

ła Grupa Obrzędowa im. Marii i Józefa Dziedzi-

ców z Trzciany za widowisko „Herody”,

I nagrodę w wysokości 1500 zł, ufundo-

waną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Rzeszowie, zdobył zespół „Jamni-

czanki” z Jamnicy za widowisko „Adwentowy 

wiecór w Walkowej chacie”;

Dwie równorzędne II nagrody w wysoko-

ści 1200 zł każda, płatne ze środków finanso-

wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego zdobyły zespoły: „Połomianie” z Połomii 

za widowisko „Prządki” oraz „Folusz” z Gie-

S dlarowej za widowisko „Swaszczyny”;

Dwie równorzędne III nagrody w wy-

sokości po 800 zł każda, płatne ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zdobyły: Zespół Obrzędowy 

„Mazurzanie” z Mazurów gm. Raniżów za 

widowisko „Zmówiny” oraz „Futomianie”  

z Futomy za widowisko „Wilijo”.

Wyróżnienia w wysokości 500 zł każde, 

płatne ze środków finansowych Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego przyznano 

zespołom:

„Bojcory” z Trzęsówki za widowisko 

„Dzieci, gusła i prababki”;

„Cmolasianie” z Cmolasu za widowisko 

„Żeniacka”;

Zespół obrzędowy z Łazor za widowisko 

„Kłuserskie żywota”;

„Leszczynka” z Wólki Grodziskiej za wi-

dowisko „Idą, idą święta”;

„Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego za 

widowisko „Miodobranie – zakup miodu na 

wesele”;

„Ocicanki” z Tarnobrzega za widowisko 

„Ocepiny”;

„Graboszczanie” z Grabownicy Starzeń-

skiej za widowisko „Nasza Ziemia Święta”;

„Pawłosiowianie” z Pawłosiowa za wido-

wisko „Idą Herody”;

„Kalina” z Zapolednika za widowisko 

„Wicie palmy wielkanocnej”;

„Tkacze” z Wysokiej za widowisko „Z na-

szych pól i łąk”;

oraz Stowarzyszeniu Tradycji i Kultury 

Wiejskiej „Jawornik” z Jawornika Polskiego 

za widowisko „Obrzęd kolędowy – święta Bo-

żego Narodzenia”.

Konkurs zgromadził 300 uczestników. 

Najstarszy aktor Józef Kuras z Zespołu Re-

gionalnego „Grodziszczoki” liczył sobie 89 

lat otrzymał owację na stojąco za zatańczoną  

z wigorem polkę. Najmłodsi miłośnicy trady-

cyjnego folkloru z Zespołu Śpiewaczo- Ob-

rzędowego „Leszczynka” i z  Zespołu Obrzę-

dowego „Graboszczanie” liczyli sobie 6 lat. 

Warto zaznaczyć, że prezentacje konkur-

sowe cieszyły się dużym zainteresowaniem 

widowni, która bacznie śledziła wydarze-

nia sceniczne. Wśród oglądających, oprócz 

mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego, 

byli także członkowie klubów seniora z gmin 

Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce (Niedźwia-

da, Witkowice, Gnojnica) oraz kół gospodyń 

wiejskich z gmin Iwierzyce i Świlcza. 

O poczęstunek dla uczestników zadbały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Klęczan. 

Przygotowany przez klęczańskie gospodynie 

stół regionalny uginał się od tradycyjnych 

przysmaków. Były tam babki wielkanocne, 

proziaki, baranki ze swojskiego masła, napój 

z pokrzywy, pietruszki i cytryny, sery sma-

kowe, pasztety, śliwki w occie, marynowane 

grzyby, i mnóstwo innych tradycyjnych po-

traw, które zachwyciły podniebienia wszyst-

kich uczestników i gości konkursu. 

Wszystkie zespoły zostały obdarowane 

koszami wypełnionymi między innymi sma-

kowitymi wyrobami z Gospodarstwa Rolne-

go w Górze Ropczyckiej 

Komisja oraz członkowie zespołów zgod-

nie podkreślali niespotykaną gdzie indziej 

profesjonalną organizację konkursu oraz go-

ścinność sędziszowskiego ośrodka kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sę-

dziszowie Młp. uzyskał na organizację Kon-

kursu wsparcie finansowe w wysokości 20 

tys. złotych ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medial-

ny nad konkursem objęli: Polskie Radio Rze-

szów, TVP3 Rzeszów i Telewizja Sędziszów 

Młp.

Wioletta Czapka
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oseł Kazimierz Moskal i burmistrz

Bogusław Kmieć złożyli wiązanki 

przed sędziszowskim Ratuszem, upa-

kwietniu pojawiły się w Sędziszowie

i Wolicy Ługowej nowe przystanki. 

Największy, czteromodułowy, zastąpił stary 

blaszany przystanek przy ul. Fabrycznej, 

drugi, trzymodułowy jest na ul. Wspólnej, 

iblioteka Publiczna w Zagorzycach 

Dolnych zaprosiła 5 kwietnia br. 

mieszkańców wsi i nie tylko na „bojce-

P

W

B

miętniając w ten sposób ofiary katastrofy 

smoleńskiej w 7 rocznicę tragedii. Przed 

ratuszem można było obejrzeć fragment 

wystawy zdjęć prezentujących m.in. z miej-

sca katastrofy i pogrzebu prezydenckiej 

pary.

nie”, czyli spotkanie z bajką i gwarą ro-

dem z Zagorzyc. Obecni próbowali ocalić 

tę niezwykłą mowę od zapomnienia. Przy 

okazji rozdano nagrody „Najaktywniej-

szym czytelnikom 2016 roku”. 

przy boisku Orlik. Tą ul. Arriva uruchomi-

ła kursy do Ropczyc, więc lokalizacja jest 

jak najbardziej uzasadniona. Wymieniony 

został również stary przystanek na Woli-

cy Ługowej. Ten jest najmniejszy, składa-

jący się z dwóch modułów. Nowością jest 

też przystanek za ratuszem. Tutaj zatrzy-

mują się wszystkie busy Marcel, zarówno 

te jadące do Rzeszowa, jak i do Dębicy. 
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życzeniami i własnoręcznie 

wykonanymi wielkanocnymi 

ozdobami zawitały w Ratuszu dzieci 

z Przedszkola Publicznego nr 1 w Sę-

dziszowie Małopolskim. Burmistrz 

Bogusław Kmieć również złożył im ży-

czenia oraz poczęstował słodkościa-

mi i podarował pamiątkowe gadżety.

kwietnia 2017 r. w Wieliszewie

w pobliżu Legionowa odbyły się 

w Zawody Pucharu Świata psich zaprzęgów. 

Naszą gminę reprezentowali mieszkający  

w Zagorzycach Monika Ptaś wraz z Łuka-

szem Ptasiem, Grzegorz Furdzik.

Zawody w Wieliszewie były jedynymi  

w  randze Pucharu Świata rozgrywanymi  

w Polsce w  sezonie 2016/2017. W zawo-

dach wzięło udział ok. 100 uczestników, 

poza reprezentantami z Polski byli również 

zawodnicy m.in. z Estonii, Litwy, Słowacji 

i Czech. Monika Ptaś startowała w katego-

Z

1-2 rii DR6, czyli w zaprzęgu z sześcioma psa-

mi. Łukasz Ptaś w kategorii DR8, zaprzęgu  

z ośmioma psami, a Grzegorz Furdzik 

w kategorii DR6. 

W pierwszym dniu zawodów uczestni-

cy wzięli udział w biegu na dystansie 4 km.  

Po zestawieniu czasów z pierwszego dnia 

zawodów Monika Ptaś zajmowała 1. miej-

sce, Łukasz Ptaś był 3., a Grzegorz Furdzik 

zajmował 5. miejsce. 

W drugim dniu zawodów w Wieli-

szewie bieg odbywał na takim samym dy-

stansie i na takiej samej trasie, jak w dniu 

pierwszym. Zawodnicy startowali według 

kolejności zajętej w pierwszym dniu zawo-

dów. 

Po zakończeniu zawodów, czasy ze 

startów z obu dni były sumowane i na tej 

podstawie był wyliczany ostateczny czas 

poszczególnych uczestników. Monika Ptaś 

uzyskała czas 0:25:11, Łukasz Ptaś w swojej 

kategorii uzyskał czas 0:27:12, a Grzegorz 

Furdzik 0:30:28. Z tymi wynikami Monika 

Ptaś zajęła 1. miejsce w kategorii DR 6, Łu-

kasz Ptaś 1. miejsce w kategorii DR8, Grze-

gorz Furdzik 3. miejsce w kategorii DR6.
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marca odbyła się XXXII Sesja Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopol-

skim w trakcie której uchwalono następu-
jące:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Rewitalizacji Gminy Sędzi-
szów Małopolski na lata 2014-2025.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XXIX/269/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
W uchwale nr XXIX/269/16 Rady Miejskiej 

w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 grud-

nia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego zmienia się  § 1, który otrzy-

muje brzmienie:

„Postanawia się udzielić  z budżetu Gminy 

Sędziszów Małopolski w 2017 roku pomo-

cy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Samorządu Województwa Podkarpackiego  

w kwocie 255.500 zł z przeznaczeniem na do-

finansowanie realizacji inwestycji:

1) Remont (odnowa) nawierzchni drogi 

wojewódzkiej  nr 987 Kolbuszowa – Sędzi-

szów Małopolski w miejscowości Sędziszów 

Małopolski – 115.500 zł,

2) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszo-

wa – Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldz-

ka) – 90.000 zł,

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 

Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polega-

jąca na budowie chodnika dla pieszych strona 

lewa w m. Czarna Sędziszowska – 50.000 zł”.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 
2016 r.

4. Uchwała w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Sędziszów 
Małopolski.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania w zakresie inwestycji o  wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 
Gminy na 2017 r.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia do reali-
zacji projektu „e-szkoła wdrożenie inte-
raktywnych usług publicznych w Gminie 
Sędziszów Małopolski” w ramach działania 
2.1. Podniesienie efektywności i dostępności 
e-usług, Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Gmina Sędziszów Małopolski 

otrzymała dofinansowanie ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 projektu pt. „e-szkoła wdrożenie 

interaktywnych usług publicznych w Gminie 

Sędziszów Małopolski”. Dnia 27 lutego 2017r. 

została podpisana z Województwem Pod-

karpackim umowa o dofinansowanie w/w 

projektu, zgodnie z zapisami której jednostką 

organizacyjną upoważnioną do ponoszenia 

30 wydatków w ramach projektu jest Samorzą-

dowe Centrum Usług Wspólnych w Sędzi-

szowie Małopolskim. 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
udziału Gminy Sędziszów Małopolski   wy-
stępującej w charakterze partnera, w pro-
jekcie pn. „Do wiedzy przez eksperyment 
oraz technologie informacyjno – komuni-
kacyjne” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX 
– Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.2 – poprawa jakości kształce-
nia ogólnego, którego liderem jest Pod-
karpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.  
W związku z przyjęciem do dofinansowania 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

jako Instytucję Pośredniczącą projektu part-

nerskiego pn. „Do wiedzy przez eksperyment 

oraz technologie informacyjno-komunika-

cyjne”, którego Liderem jest Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszo-

wie, a Gmina Sędziszów Małopolski jednym  

z partnerów , złożonego w ramach konkursu 

nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Regional-

nego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX – Jakość edukacji i  kom-

petencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego - należy złożyć 

dokumenty niezbędne do podpisania umowy  

o dofinansowanie. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej 

uchwały jest niezbędne aby Gmina  Sędzi-

szów Małopolski  mogła przystąpić do reali-

zacji tego partnerskiego projektu. 

8. Uchwała w sprawie powierzenia do 

realizacji projektu pn. „Do wiedzy przez 

eksperyment oraz technologie informacyj-

no-komunikacyjne” w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompe-

tencji  w regionie, Działanie 9.2 – poprawa 

jakości kształcenia ogólnego, którego lide-

rem jest Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie Samorządowemu 

Centrum Usług Wspólnych  w Sędziszowie 

Małopolskim.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie działki nr  632/14 

położonej w Górze Ropczyckiej stano-

wiącej własność Agencji Nieruchomości 

Rolnych do zasobów komunalnych Gminy 

Sędziszów Małopolski. Burmistrz Sędziszo-

wa Małopolskiego podjął działania mające 

na celu nieodpłatne nabycie nieruchomości 

objętej niniejszą uchwałą do zasobu Gminy 

Sędziszów Małopolski. Pozyskanie działki 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 632/14, 

położonej w obrębie Góra Ropczycka, do za-

sobu gruntów komunalnych jest niezbędne 

na cel związany z realizacją edukacji publicz-

nej, kultury i kultury fizycznej:

Agencja Nieruchomości Rolnej zgodnie  

z art. 24 ust.5 pkt 1lit.c ustawy z dnia 19 paź-

dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieru-

chomościami rolnymi Skarbu Państwa może 

w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na 

własność jednostce samorządu terytorial-

nego nieruchomości jeżeli są przeznaczone  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy na cele związane z   realizacją 

inwestycji infrastrukturalnych służących 

wykonywaniu zadań własnych – w   zakresie 

kultury i kultury fizycznej.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kie-

runków Zagospodarowania Przestrzenne-

go Miasta i   Gminy Sędziszów Małopolski 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Młp. Nr XLVI/297/02 z dnia 

25 września 2002 r. przedmiotowa nierucho-

mość znajduje się w obszarze oznaczonym na 

rysunku Studium symbolem „Z – tereny zie-
leni parkowej i  działkowej”

Podjęcie niniejszej uchwały niezbędne jest 

do przeprowadzenia procedury przejęcia ww. 

nieruchomości na rzecz Gminy Sędziszów 

Małopolski.

10. Uchwała w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego wprowadzonego usta-
wą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 
września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

11. Uchwała w sprawie w sprawie okre-
ślenia kryteriów wraz z liczbą punktów  
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Sędziszów Małopolski 
oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 
w stosunku do kandydatów do klas  I  szkół 
podstawowych zamieszkałych poza obwo-
dami tych szkół.

12. Uchwała w sprawie zmian w Statucie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sędziszowie Małopolskim.

13. Uchwała w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności w Gminie Sędziszów 
Małopolski na rok 2017. Uchwała w sprawie 

nadania nazwy ulicy. Z wnioskiem o nadanie 

nazwy ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 2385/9 położona w Sędzi-

szowie Małopolskim zwrócił się właściciel 

działki proponując nazwę: „Szmaragdowa”. 

Nadanie nazwy usprawni komunikację oraz 

umożliwi ustalanie numeracji porządkowej 

nowo wybudowanych budynków, usytuowa-

nych na sąsiednich działkach. Urząd Miej-

ski w Sędziszowie Małopolskim zwrócił się  

z prośbą do Zarządu Osiedla nr 3 w Sędziszo-

wie Małopolskim o opinię w sprawie nadania 

ulicy nazwy: „Szmaragdowa”, otrzymując 

pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 

Nazwa ulicy – Szmaragdowa – jest nawią-

zaniem do nazw pobliskich ulic wziętych od 

nazw kamieni szlachetnych i minerałów.
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kwietnia 2017 r. odbyły się spotkania

w poszczególnych grupach z  Mi-

strzem Pszczelarstwa – Aleksandrem Ręba-

czem z „Pasieki Boża Iskierka”. Dzieci usły-

szały wiele ciekawostek i tajemnic z życia 

pszczół i roli jaką odgrywają w otaczającym 

świecie oraz życiu człowieka. 

Dowiedziały się jak powstaje miód i do 

czego jest wykorzystywany, poznały rodzaje 

miodu oraz sprawdziły jak smakuje. W upo-

minku każde dziecko otrzymało od Mistrza 

Pszczelarstwa słoiczek miodu, drewnianą pa-

łeczkę do nabierania miodu oraz plaster  wo-

sku, z którego podczas zajęć samodzielnie 

wykonywało  świecę woskową. Na zakończe-

nie każdy przedszkolak otrzymał Certyfikat 

„Przyjaciela pszczół”.

zkoła Podstawowa im. Władysława 

Broniewskiego w Wolicy Piaskowej 

oraz Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyc-

kiej złożyły za pośrednictwem gminy wnio-

sek o udzielenie wsparcia finansowego na 

zakup książek do bibliotek szkolnych. 

Wniosek został  złożony w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  - 

Priorytet 3 dotyczący wspierania w  latach 

2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnic-

twa dzieci i młodzieży.  Zyskał on  dofinanso-

wanie w wysokości 6 480 złotych. 

Łączna kwota na realizację celu przy 
wkładzie własnym w wysokości 1620 zł  or-
ganu prowadzącego szkoły wyniesie 8  100 
złotych.

Planowane zakupy książek będą skon-

sultowane z uczniami, nauczycielami, rodzi-

cami, pracodawcami, z  Miejską Biblioteką 

Publiczną i  Biblioteką Pedagogiczną w  Sę-

dziszowie Małopolskim. Uwzględniały będą 

potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg 

inicjatyw promujących czytelnictwo w szko-

le, szereg działań wskazujących na współdzia-

łanie szkoły w środowisku lokalnym, w  tym 

z biblioteką publiczną i pedagogiczną.

21
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kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Kawęczynie, zgodnie z obietnicą, 

ponownie gościła pani Diana Mazur – matka 
uczniów: Łucji i Dawida. Ich kolegom i koleżan-
kom pokazała, jak należy wykonać palmę wiel-
kanocną. Kierowała się lokalnymi zwyczajami.

Kiedyś każdy region posiadał własne, nie-

powtarzalne wzorce, które obecnie w znacz-

nym stopniu się zatarły. Niezależnie od spo-

sobów zdobienia i od rozmiarów, wszystkie 

palmy wykonywano w jednym celu – dla upa-

miętnienia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. 

Pani Diana Mazur przygotowywała uczniów 

do przeżycia Niedzieli Palmowej, poprzedza-

jącej Wielki Tydzień. Życzliwie i z właściwą 

sobie cierpliwością instruowała podopiecz-

nych, pokazując im różne sposoby wykona-

nia i zrobienia palmy. Jej los nie kończył się  

z chwilą poświęcenia w kościele. Dawniej lu-

dzie obchodzili z nią całe gospodarstwo, gła-

skali zwierzęta, aby nie chorowały. Później 

palmę zanoszono do domu i zawieszano na 

ścianie, w widocznym miejscu. Według wie-

rzeń ludowych miała ona chronić mieszkań-

ców oraz ich dobytek przed różnym nieszczę-

ściami. 

Wizytę p. Diany Mazur uczniowie przy-

ponad tysiąca lat panuje nad
polską ziemią Krzyż Chrystu-

sowy, tkwi twardo w naszej glebie, zapuścił 
głęboko korzenie także w sercach ludzkich”- 
napisał przed laty Jan Uryga.

Powyższe słowa stanowiły myśl prze-

wodnią, jaką kierowała się pani Magdalena 

Czapka-Król, autorka scenariusza Progra-

mu artystycznego „Przez Krzyż do chwały”. 

Został on przedstawiony 31 marca 2017 r.  

w Kościele Parafialnym w Kawęczynie. Treści 

zawarte w  poezji, w utworach prozatorskich 

oraz w pieśniach nawiązują do pojęcia Krzy-

ża, poprzez który „dokonało się nasze zba-

wienie”.

Młodzi aktorzy, uczniowie klas: V i VI 

Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, w spo-

sób sugestywny ukazali spojrzenia na Krzyż 

Zbawiciela, zbliżając widzów do cierpiącego 

Chrystusa. Wizerunek Krzyża od wieków 

obecny jest w polskim krajobrazie. Zwykle 

upamiętnia jakieś ważne, często dramatyczne 

zdarzenie. Krzyże zawsze były obecne w na-

szych chatach, mieszczańskich kamienicach, 

dworach szlacheckich i pałacach. Przypomi-

nały mieszkańcom o Bogu, bez którego życie 

ludzkie nie miałoby sensu. Polski lud bardzo 

troszczył się o znaki wiary: krzyże, kapliczki, 

figury przydrożne. Otaczał je czcią, szanował, 

nie przechodził obok nich obojętnie. O każ-

dej porze roku przyozdabiano je kwiatami  

i chroniono przed zniszczeniem. Można było 

przed nimi uklęknąć, pomodlić się w różnych 

intencjach, prosić o pomoc lub podziękować 

za otrzymane łaski. 

W Programie „Przez Krzyż do chwa-

7

„Od

jęli z radością i zadowoleniem. Zrozumieli, że 

warto samodzielnie wykonać palmę. Dla nich 

będzie miała ona większą wartość niż kupiona 

w  sklepie lub na targu. Nabyte umiejętności 

przydadzą im się w życiu dorosłym. 

Miłej, utalentowanej instruktorce należą 

się gorące słowa podziękowania. Nie szczę-

dząc własnego trudu, czasu i przyniesionych 

materiałów, okazała uczniom wiele serca oraz 

podziwu dla ich wysiłku. Swoją wdzięczność 

okazują sami uczniowie, a także pomysłodaw-

czyni tego pokazu p. Magdalena Czapka-Król. 

ły” znalazło się wiele odniesień do polskich  

i angielskich tradycji ludowych. Zgromadze-

ni wierni z uwagą wsłuchiwali się w zawar-

te w nim refleksje. Widoczne na twarzach 

skupienie i wzruszenie świadczyły o głębi 

duchowych doznań. Przemawiający do serc 

i umysłów Program został ponownie zapre-

zentowany 12 kwietnia w  Szkole Podstawo-

wej w Kawęczynie. Opracowała i przygotowa-

ła uczniów do występu autorka tej informacji 

Magdalena Czapka-Król.

Magdalena Czapka-Król
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„Na arce Noe miał bardzo miło, bo z nim 
zwierząt dużo było” 

oe i jego historia, choć miała miejsce
ok. 8000 lat temu, nadal fascynuje 

współczesnych. Wspomnienie o tych wyda-
rzeniach przetrwało w legendach dawnych 
ludów i obecne jest do dzisiaj w kulturze, li-
teraturze, nawet w muzyce. W każdej biblio-
tece gromadzone są książki religijne. Także w 
Bibliotece Publicznej w Klęczanach znajdują 
się półki z literaturą religijną, zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. I to właśnie pięknie 
ilustrowana książka dla najmłodszych „Arka 
Noego. Najpiękniejsze opowieści Starego Te-
stamentu” posłużyła jako inspiracja do kolej-
nych zajęć.

7 kwietnia 2017 roku  odbyło się kolejne 

spotkanie pt.  „Arka Noego i jego zwierzęta”   

z cyklu „Z wizytą w zerówce”. Tym razem do-

tyczyło opowiadania biblijnego o potopie. Zaję-

ciom towarzyszyła Telewizja Miejska Sędziszów.

Spotkanie z dziećmi rozpoczęło się od wy-

słuchania piosenki „Tato” („Nie boję się, gdy 

ciemno jest”) w wykonaniu zespołu „Arka 

Noego”. O tej dziecięcej grupie muzycznej mali 

uczestnicy zajęć słyszeli, ale nie znali jeszcze 

opowieści biblijnej o potopie. Dlatego pani bi-

bliotekarka Dorota Paśniewska wyjaśniła im, że 

słowo „arka” oznacza bezpieczne schronienie, 

jakim była barka o płaskim dnie, która przypo-

mina pływający domek na wodzie. 

Pani Dorota przyszła w przebraniu Noego, 

bo on w tym dniu był bohaterem spotkania. 

Charakteryzacja było okazją do zapoznania 

dzieci z tą postacią. Noe był szlachetnym czło-

wiekiem, więc Bóg pozwolił mu uratować się  

i przetrwać potop w arce. Zbudował ją dla swo-

jej rodziny i zabrał po jednej parze zwierząt każ-

dego gatunku. 

„Noe otrzymał wiadomość od Boga, że 
wkrótce na złych ludzi spadnie wielki deszcz. 
Potężna ulewa miała być karą za ich chciwość, 
pychę, złośliwość i złe traktowanie bliźnich. 
Noe otrzymał również nakaz zbudowania spe-

N

cjalnego statku - arki, który uratuje wszystkich 
dobrych ludzi i zwierzęta - z każdego gatunku 
- samca i samicy. Wspólnie ze swoimi synami 
wzięli się do pracy, załadowali zwierzątka, 
sprawdzili spis - czy wszystko się zgadza i czy  
o nikim nie zapomnieli i wypłynęli. Płynęli wie-
le, wiele dni i tygodni, a deszcz padał i padał! 
W końcu gołąbek wrócił z małą zieloną gałązką 
- co oznaczało, że znalazł suchy ląd. Dopłynęli 
do celu - uratował ich Noe i jego wiara w Boga”. 

 Następnie pani przeczytała dzieciom frag-

menty książki „Arka Noego”. Po czym zapre-

zentowała im dużą makietę arki. Był to karto-

nowy dom o kondygnacji trzypiętrowej, który 

zbudowany został i osadzony na dużej szalu-

pie. Dzieci umieściły na pokładzie zwierzątka 

przyczepione na drewnianych spinaczach. Noe 

obiecał im, że wejdą z nim do arki, gdy pomogą 

mu ją zbudować.  Zgodziły się pomóc Noemu  

i zbudowały ją z materacy. W tym celu należało 

wykonać kilka poleceń, a także mieć specjalne 

czapeczki ze zwierzątkami. Ponadto należało 

zrobić zapasy żywności dla zwierząt. Ziarenka 

pszenicy i owsa były pakowane w woreczki,  

a także przetransportowane na arkę różne inne 

potrzebne przedmioty.

Podczas kolejnego zadania dzieci losowały 

puzzle ze zwierzętami. Na sygnał Noego po-

kazały dźwiękiem lub gestem umówiony znak, 

charakterystyczny dla swojego zwierzęcia i po 

tym musiały się odnaleźć.  Każde zwierzę wy-

stępowało dwa razy. Było sporo śmiechu i za-

mieszania przy poszukiwaniu samca i samicy z 

tego samego gatunku. Kiedy dwa zwierzątka się 

już odnalazły, stanęły przed arką. Noe sprawdził  

z listą swoje zwierzęta i wpuścił je do środka.

Wreszcie drzwi do arki zamknęły się.  

A Noe komentował co następowało:  Oto za-

czyna padać deszcz, najpierw powoli, a po-

tem coraz gwałtowniej. I tak 40 dni i 40 nocy.  

W tym czasie trzeba doglądać zwierząt, karmić 

je, spędzać pożytecznie czas. Pod koniec podró-

ży czas wszystkim się bardzo dłuży. Rodzina 

Noego i zwierzęta chcą już wyjść na ląd. Nagle 

deszcz przestaje padać, zaczyna wiać silny wiatr. 

Wszystko się uspokaja. 

Noe wypuszcza gołębia, by ten zbadał co się 

dzieje poza arką. Gdy przylatuje z gałązką oliw-

ną, Noe rozumie, że woda już opadła. W końcu 

drzwi arki zostają otwarte. Na niebie pojawiła 

się tęcza na znak przymierza. W tym momencie 

dzieci wyszły z arki i jako pary zwierząt rozeszły 

się po sali, co oznaczało, że życie zaczyna się 

na Ziemi na nowo. Miały okazję poznać faunę  

i florę na wszystkich kontynentach przez udział 

w następnym ćwiczeniu. Ich zadaniem było do-

kleić brakujące naklejki na planszach.

Kolejnym punktem zajęć było wykonanie 

pracy plastycznej - namalowanie tęczy za po-

mocą gąbek i farb plakatowych. Przy tej okazji 

dzieci dowiedziały się, że tęcza pojawia się na 

niebie po deszczu. Jego krople rozszczepiają 

światło słoneczne na różne kolory: czerwony, 

pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, grana-

towy, fioletowy.

Na koniec dzieci wykonywały  książeczkę  

o Noe. Stronę tytułową książki podpisały swo-

imi imionami. Części książeczki zostały po-

układane według kolejności, co było okazją do 

wspólnego opowiedzenia sobie historii o Noe. 

Czas upłynął szybko i mile na wspólnej zabawie. 

Szczególnie w okresie Wielkanocy ten te-

mat jest ważny, bo opowieść biblijna o potopie 

pokazuje, że dobro zwycięża. Życie jest piękne, 

więc ludzie powinni cieszyć się każdą chwilą – 

od nowa uczyć się kochać. Pokazuje odrodzenie 

życia – deszcz przestał padać, na nowo wyrosły 

nowe rośliny i zaczęły kwitnąć kwiaty. Można 

się doszukać w nim analogii do odrodzenia 

wiosennego. Po potopie, tak jak na wiosnę, 

można zacząć wszystko od początku. Warto 

mieć w życiu cel i iść swoją drogą, nie zważając 

na trudności, opinie innych. O tym śpiewał Ja-

cek Kaczmarski w piosence „Arka Noego”:

„Każdy z was jest łodzią w której,
 może się z potopem mierzyć
Cało wyjść z burzowej chmury, 
musi tylko w to uwierzyć!
(..)
Budujcie Arkę przed potopem
Słyszę sterując w serce fal! 
Budujcie Arkę przed potopem
Krzyczy ten co się przedtem śmiał!
Budujcie Arkę przed potopem
Naszych nad własnym losem łez!
Budujcie Arkę przed potopem
Na pierwszy i na ostatni chrzest!”
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marca 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Czarnej Sędziszowskiej zostały zor-

ganizowane warsztaty przyrodnicze pt. ,,Gęś 
gęgawa”. Warsztaty odbyły się w ramach 
projektu: ,,Z ekologią za pan bit – mobilna 
pracownia internetowa”, który realizujemy 
w naszej szkole już drugi rok. 

Celem projektu jest: doskonalenie umiejęt-

ności obserwacji przyrody z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii, wyrabianie właści-

wego stosunku do ochrony środowiska oraz 

zwiększenie wiedzy przyrodniczej uczniów 

oraz mieszkańców naszej miejscowości czy 

7

Przeprowadzanie takich zajęć ma głębo-

ki sens, bo jak mówił archeolog biblijny prof. 

Bogdan Matysiak: „Krocząc śladami Arki 

Noego poznaje się dogłębnie geografię dane-

go terenu, kulturę, historię, cywilizację i spo-

łeczności tam mieszkające. To wszystko może 

tylko przyczynić się do lepszego poznania 

przeszłości sprzed kilku tysięcy lat oraz zbudo-

wania pomostu łączącego ją z czasami teraź-

niejszymi”.  

Składam serdeczne podziękowania wy-

chowawczyni klasy „O”, pani Karolinie Bart-

kowicz, wolontariuszom: pani Małgorzacie 

i panu Piotrowi Piaseckiemu za pomoc przy 

wykonywaniu makiety arki i transporcie jej do 

szkoły, pani Agnieszce Medygrał za udostęp-

nienie stroju dla Noe. Dzięki ich zaangażowa-

niu zajęcia miały bajkową atmosferę i odświęt-

ny charakter. 

Dorota Paśniewska

gminy. W czasie realizacji projektu nasza szko-

ła prowadzi szeroką edukację przyrodniczą 

poprzez zakładanie i pielęgnację remiz śród-

polnych, dokarmianie ptaków, udział w ak-

cjach sprzątania świata czy obserwację roślin 

i zwierząt w najbliższym środowisku. Ucznio-

wie dokumentują wszelkie działania, tworzą 

dokumentację multimedialną, co mogli za-

prezentować swoim kolegom i koleżankom na 

warsztatach. Tematyka warsztatów była ściśle 

związana  z tematem tegorocznej edycji pro-

gramu łowieckiego ,,Ożywić pola” - ,,Rok gęsi 

gęgawy”, w których to programach nasza szko-

ła co rok aktywnie uczestniczy. W warsztatach 

wzięło udział 8 szkół z naszej gminy oraz jedna 

z gminy Rakszawa. Gościem specjalnym był 

ornitolog pan Józef Ciosek, który zawsze chęt-

nie i z dużym zaangażowaniem wspiera nas  

w różnych akcjach przyrodniczych. Przedsta-

wił w  bardzo ciekawy sposób życie i zwyczaje 

gęsi, jej siedliska, trasy migracyjne oraz cieka-

wostki na jej temat, Za co serdecznie dzięku-

jemy. Na zakończenie warsztatów uczestnicy 

wykonali quiz, przygotowany przez uczniów 

naszej szkoły, podsumowujący wiedzę zdobytą 

na warsztatach.
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Dziewczęta 14-16 lat
1. Ziajor Judyta

2. Bielarska Kinga

3. Róg Agata

Dziewczęta 17-19 lat
1. Froń Klaudia

2. Majka Aleksandra

3. Ziajor Brygida

Kobiety 20-39 lat
1. Łyszczek Kinga

2. Morąg Edyta

3. Mokrzycka Magdalena

Kobiety 40 +
1. Delikat Agnieszka

2. Dudek Krystyna

3. Wąsowska Agata

Chłopcy do lat 13
1. Kozak Wojciech

2. Przydział Kacper

3. Ziobro Jan

Chłopcy 14-16 lat
1. Wszołek Wojciech

2. Szymański Paweł

3. Lis Mateusz

Chłopcy 17-19 lat
1. Zawiślak Dawid

2. Bykowski Damian

3. Jarząb Grzegorz

Mężczyźni 20-39 lat
1. Kochmański Marek

2. Zawiślak Aleksander

3. Zawiślak Roman

Mężczyźni 40 lat i starsi
1. Szczypek Andrzej

2. Wszołek Grzegorz

3. Raś Paweł

Niepełnosprawni – mężczyźni
1. Placek Mariusz

2. Pichla Grzegorz

3. Ostrowski Daniel

Niepełnosprawni – kobiety 
1. Czaja Janina

2. Koza Aneta

3. Wszołek Małgorzata

kwietnia 2017 r. odbył się XVIII
Turniej Tenisa Stołowego o Pu-

char Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 
w ramach „Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 
Stołowego”. W niedzielę, 2 kwietnia, w VII 
Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP 
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopol-
skiego walczyło 20 strażaków ochotników  
z naszej gminy. W sumie w turniejach wzię-
ło udział 185 zawodników, 130 chłopców  
i mężczyzn oraz 55 dziewcząt i kobiet.

Strażacy 40 lat i starsi
1. Marchlik Piotr

2. Jakubik Janusz

3. Kozek Wojciech

Strażacy 17-39 lat
1. Kipa Krystian

2. Ziajor Rafał

3. Róg Hubert

Dziewczęta to lat 13
1. Makuch Natalia

2. Marchlik Joanna

3. Ziobro Dominika
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agrodę pieniężną i gratulacje 

przekazał 25 kwietnia br. burmistrz 

Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 

Kmieć Jakubowi Przydziałowi, lekkoatlecie 

z Sędziszowa Młp. Jakub otrzymał 1000 zł 

za zajęcie 3. miejsca w Halowych Mistrzo-

stwach Polski U18, które odbyły się w Toru-

niu w dn. 11-13 lutego 2017 r. W biegu na 

1000 m zawodnik CWKS Resovia Rzeszów 

osiągnął czas 2:34:85.

N
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kwietnia 2017 roku uczennice 
Zespołu Szkół Technicznych im. prof. 

Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. 
uczestniczyły w zorganizowanym Wojewódz-
kim Konkursie Fryzjerskim w Kolbuszowej. 
Hasło przewodnie konkursu – „CZESANE 
BAŚNIĄ”. W konkursie uczestniczyły szkoły  
z województwa podkarpackiego. Naszą 
szkołę reprezentowali uczniowie klas: II i III  
w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich: 

26

Justyna Cudecka - (modelka: Oliwia Cudec-

ka jako CALINECZKA), Sandra Baran - (model-

ka Natalia Barcińska jako ŚPIĄCA KRÓLEW-

NA), Dominik Kubik. - (modelka Julia Pazdro 

jako KOPCIUSZEK). Fryzury były wykonywane 

na modelkach wcześniej odpowiednio przygoto-

wanych: strój i makijaż zgodny z tematem kon-

kursu. Justyna Cudecka za wykonanie fryzury  

i wizualizację Calineczki otrzymała III miejsce. 

Pozostali uczestnicy konkursu wykazali się du-

żymi umiejętnościami i kreatywnością przy two-

rzeniu fryzur i wizualizacji wizerunku.



15Biuletyn S nr 4 (233)

anim na naszych polach pojawiły się
ciągniki, do prac wykorzystywane były 

najpierw woły, a od końca XVIII wieku ko-
nie. Niekiedy należało je sprzęgać w pary lub 
w czwórki, czego wymagały ciężkie, tutejsze 
gleby. Rychło zauważono, że cuganty zesta-
wione w poręcz (obok siebie), posiadają więk-
szą siłę uciągu niż sprzęgnięte w lejc (para za 
parą). Takimi zaprzęgami pracowano głównie 
na roli, bowiem na naszych wąskich drogach 
czwórki w poręcz zwykle się nie mieściły, a już 
na pewno nie mogłyby się wyminąć.

Nim motoryzacja opanowała trakty i go-

ścińce, przez wieki podstawowym środkiem 

lokomocji był koń wierzchowy lub konny 

zaprzęg. Pojęcie stylu zaprzęgu wyłoniło się  

w wieku XIX. Po 1830 roku na Kresach Wschod-

nich ukształtował się specyficzny model życia 

młodzieży szlacheckiej zwany bałagulszczyzną. 

W pewnym sensie wyrósł on z buntu młodych 

przeciw sztywnej etykiecie oraz ogólnie przyję-

tym normom społecznym i towarzyskim. Moż-

na się tu dopatrywać podtekstów politycznych, 

antyrosyjskich, bowiem ci lekkomyślni zdawać 

by się mogło ludzie wzięli później udział w po-

wstaniu w 1863 roku. Wielu ten czyn przypłaciło 

życiem, zdrowiem, utratą majątku,  zsyłką. Jed-

nakowoż bałagulszczyzna była spontanicznym 

ruchem młodzieżowym. W okresie polskiego 

romantyzmu należało stać się człowiekiem peł-

nym fantazji, wolnym od konwenansów, uwiel-

biającym naturę, ludowość, prostotę i spartański 

tryb życia. Surowy, kontynentalny klimat Kre-

sów nikogo nie rozpieszczał. Słabo zaludnione, 

bezkresne stepy stanowiły prawdziwe wyzwanie 

dla podróżujących. W takich warunkach dosko-

nale sprawdzały się zaprzęgi bałagulskie, będące 

Z

pokazowe zaprzęgów. Powozy zaopatrzone już 

były w resory oraz w wygodne siedziska na pa-

sach. Pozwalano sobie wtedy na inne odstęp-

stwa od klasycznego stylu: maściste konie za-

przęgane w pary, elegancką uprząż, wytworne 

stroje powożących i pasażerów. Specyficznym, 

nigdzie nie spotykanym elementem zaprzęgu 

bałagulskiego były posmyki czyli drążki łączą-

ce drugą oś wózka z orczykami koni bocznych. 

Ciągnęły one zatem tylną część pojazdu, zaś 

dyszlowe – przednią. System taki bardzo przy-

pomina dzisiejsze samochody z napędem na 

cztery koła. Na wyboistych drogach Podola  

i Wołynia szybko pędzący pojazd konny nie-

chybnie by się rozpadł w przypadku przeciąże-

nia tylko jednej osi. W zimie podróżowano ob-

szernymi saniami, wymoszczonymi skórami, 

sianem i słomą. Z reguły nikt nie przywiązywał 

zbytniej uwagi do ubioru, chociaż zwykle no-

szony był strój narodowy lub kozacki. Ciekawa 

jest etymologia słowa „ bałaguła” – wskazuje 

na hebrajskie: ba’al  agalah czyli pan wozu. 

Bałagulszczyzna i zaprzęgi bałagulskie od-

zwierciedlały rozmach kresowego życia. Dawały 

upust żywiołowości, brawury i fantazji tamtejszej, 

złotej młodzieży. Sławiły kult tężyzny fizycznej  

i bytowania w skrajnie trudnych warunkach. Na 

pewno posiadały swoisty, niezaprzeczalny urok. 

Można odnieść wrażenie, że ci młodzi, wspaniali 

ludzie powinni urodzić się dwieście lat wcześniej, 

zamieszkać w przygranicznych stanicach i nę-

kać tatarskie czambuły. Dowodem  patriotyzmu 

był udział w walkach powstańczych. Zaprzęgi 

bałagulskie zawsze przemawiały do wyobraźni 

polskich malarzy: J. Kossaka, J. Brandta, J. Sucho-

dolskiego, S. Masłowskiego, J. Chełmońskiego. 

Niepowtarzalne piękno tychże zaprzęgów sławili 

również nasi pisarze. Dowiedli, iż niewątpliwie 

stanowią one barwny dokument epoki, cząstkę 

naszej kultury narodowej.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok

zewnętrznym przejawem bałagulszczyzny. Na 

pozór próżniacza, hulaszcza młodzież prefero-

wała ryzykowne, pełne przygód wyprawy przez 

stepy. Eskapady odbywały się zazwyczaj w szyb-

kim tempie, po bezdrożach bądź drogach wybo-

istych. Styl bałagulski nie stawiał zatem wysokich 

wymagań w odniesieniu do urody i doboru koni. 

Musiały być one przede wszystkim szybkie, wy-

trzymałe, zdolne do długotrwałego galopowania. 

Jeśli na bezleśnej przestrzeni spotkały się dwa 

tego rodzaju zaprzęgi, zazwyczaj dochodziło do 

spontanicznego wyścigu. 

Pierwotnie preferowano konie odmastne, 

każdy był innej maści. Za najlepsze środki ich 

pielęgnacji uznawano deszcz, śnieg i wiatr. 

Koń powinien wyglądać naturalnie, bez zaple-

cionej grzywy i przyciętego ogona. Również 

uprząż musiała być jak najbardziej prosta: 

parciana lub skórzana szleja z niewielką ilością 

ozdób. Na napierśnikach umieszczano czasem 

metalowe blaszki zwane lustrami. Podobne, 

nieco mniejsze lśniły na paskach uździenic. 

Cechą charakterystyczną były dzwonki, któ-

rym nadano nazwy: bałaban, szeptun i ka-

łatan. Wykonane z drewna i metalu podczas 

jazdy wydawały głośne, melodyjne dźwięki. 

Czwórki koni zaprzęgano w poręcz. Parę dy-

szlową wyposażano w natylniki ułatwiające 

hamowanie. Boczne, orczykowe nie musiały 

posiadać tego elementu uprzęży. W klasycznej 

wersji dozwolony był pojazd prosty: wypla-

tany wózek, często bez resorów, wyposażony  

w składaną, brezentową budę, przydatną w 

czasie niepogody. Nie troszczono się zbytnio o 

wygodę podróżnych. Za siedzisko służyła za-

zwyczaj wiązka słomy lub grochowin. Dopiero 

pod koniec XIX stulecia pojawiły się wersje 
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