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101 rocznica Odzyskania
przez Polskę Niepodległości

Gminne Święto Edukacji

Rozstrzygnięcie konkursu
„Sędziszów Małopolski w świecie”



Święto Niepodległości tradycyjnie mieszkańcy Sędziszowa Mało-
polskiego oraz władze lokalne uczcili podczas Mszy Świętej odpra-

wionej w farze w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii złożono wiązanki 
przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie uczestnicy 
przeszli przed pomnik odsłonięty przed rokiem z okazji 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tutaj wciągnięto flagę na 
maszt, odśpiewano hymn narodowy i złożono wiązanki.

Święto Niepodległości
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W podziemiach ratusza rozdano nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego „Sędziszów Małopolski w świecie” i otwarto wystawę 
prac konkursowych. Decyzją jury w składzie Anna Olech, Witold Ochał i Erwin Rolek pierwsze miejsce zajęła Ewa Kosydar, drugie 

Marcin Malczewski, a trzecie Patrycja Idzik. Trójka zwycięzców otrzymała nagrody pieniężne w wysokości 500, 300 i 200 złotych, które 
wręczył burmistrz Bogusław Kmieć. Wyróżniona została również fotografia nadesłana przez Aldonę Homę. W podziemiach można oglądać 
wystawę zdjęć wszystkich uczestników konkursu. (Fot. M.Idzik)

Konkurs „Sędziszów Małopolski w świecie”
rozstrzygnięty
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14 listopada br. otwarto wystawę 
obrazów olejnych, których au-

torami są seniorzy z sędziszowskie-
go Klubu Seniora. Prace powstawały 
przez cztery miesiące pod okiem ar-
tystki Marii Grodeckiej. Są m.in. pej-
zaże, martwa natura. I choć autorzy 
nigdy wcześniej nie malowali, to po-
ziom prac jest naprawdę zachwycający. 
Wystawę można oglądać w holu sędzi-
szowskiego Domu Kultury.

(Fot M.Idzik)

Refleksje seniorów nad malarstwem 
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25 października br. burmistrz Bogusław Kmieć podpisał umowę 
z wykonawcą największej inwestycji drogowej w Sędziszowie 

Małopolskim - budowy i rozbudowy dróg w obrębie ul.  Wspólnej 
i ul. Wesołej, firmą MPDiM, którą reprezentował wiceprezes Fran-
ciszek Kosiorowski. 
Wartość tej inwestycji po przetargu to prawie 6 mln zł, a pozyskane 
dofinansowanie wyniosło ponad 3 mln zł. Dzięki temu powstanie dłu-
go oczekiwana ul. Spacerowa wraz z dwoma łącznikami: ul. Wspól-
nej i Spacerowej oraz drogi łączącej ul. Spacerowej i tzw. serwisówki 

13 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Sędziszowie Małopol-

skim świętowano 101. rocznicę odzyskania Niepodległo-
ści. Gościem specjalnym uroczystości był prof. Kazimierz 
Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przybliżył 
drogę Polski do wolności. Spotkanie wzbogaciła część ar-
tystyczna przygotowana przez uczniów szkoły.

XIII Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim
29 października 2019 roku odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszo-

wie Małopolskim, podczas której podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-2018 z perspektywą na 
lata 2019-2022” za lata 2017-2018.
2. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2020 r.
4. Uchwała w  sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych.
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
7. Uchwała w  sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sę-
dziszów Małopolski.
8. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Sędziszów Małopolski.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopol-
skim z  dnia 28 czerwca 2019 r. Nr X/126/19 stwierdzającej zakończenie dzia-
łalności Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Mało-
polskim, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, Gimnazjum 
im. Por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sę-
dziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Podpisanie umowy na budowę ul. Spacerowej

Uczniowie SP 1
świętowali

DK94. Zakres robót to m.in. budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, zabezpieczenie rur gazociągowych, a w ramach robót dro-
gowych będą to budowa jezdni o szerokości 6 m, budowa skrzyżowa-
nia, budowa ścieżki rowerowej, a także chodników, kanalizacji desz-
czowej oraz budowa oświetlenia typu LED. Według zapisów umowy, 
inwestycja ma zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku, ale wice-
prezes MPDiM podkreślał, że jest przekonany iż ul. Spacerową uda się 
oddać do użytku do końca 2020 roku. 
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11 października br. w sędziszowskim Domu Kultury zgromadzi-
li się pracownicy gminnych szkół by świętować Dzień Edu-

kacji Narodowej. Jak co roku była to okazja do wręczenia nagród. 
Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył je 15 nauczycielom i dyrekto-
rom szkół. Życzenia wszystkim pracownikom oświaty składał m.in. 
włodarz gminy, wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak. Życzenia 
składano również w imieniu Kurator Podkarpackiej oraz posła na 
Sejm RP Kazimierza Moskala.

Dzień
Edukacji Narodowej 

5 listopada br. w sędziszowskim domu kultury przeprowadzono 
eliminacje środowiskowe Podkarpackiego Konkursu „Literatura 

i Dzieci”. Hasło przewodnie konkursu w tym roku brzmi „W świe-
cie wyobraźni”. Uczestnicy prezentowali utwory w 2 kategoriach 
recytacja i piosenka. Przewodniczącą jury konkursowej była znana 
rzeszowska aktorka - Anna Demczuk. Pozostali członkowie komisji 
to dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwierzycach, Lucyna 
Majka i muzyk, Paweł Pasela.

W świecie wyobraźni Pasowani na uczniów
29 października br. pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej nr 2 

w  Sędziszowie Małopolskim zostali pasowani na uczniów. 
Były występy artystyczne najmłodszych, pasowanie ogromnym 
ołówkiem i gratulacje dyrekcji szkoły. 

(Fot. M.Idzik) (Fot. M.Idzik)
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Dzisiaj w sędziszowskim domu kultury dzieci 
miały okazję wziąć udział w bezpłatnej lekcji 

pokazowej z robotyki i programowania. Mali kon-
struktorzy pod okiem instruktora Edukido, Andrzeja 
Butkiewicza budowali roboty do przeciągania liny. 
W dalszym ciągu można zapisać dziecko na warsztaty 
pod numerem telefonu 577 801 808. Koszt to 130 zł 
od osoby. Zajęcia dedykowane są dla dzieci od 10 lat.

(M.Idzik)

Lekcja
pokazowa robotyki

20 października br. na świeżo wyremontowanych organach ko-
ścielnych u kapucynów w Sędziszowie Małopolskim zagrał 

Karol Wątroba- artysta, muzyk absolwent Akadami Muzycznej 
z Krakowa, pochodzący z tego miasta. Pomimo młodego wieku mu-
zyk już odnosi sukcesy artystyczne na forum krajowym i między-

Odnowione organy w sędziszowskim klasztorze
narodowym. Karol Wątroba jest autorem monografii poświęconej 
historii Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Ka-
tedrze i Kościołach Rzeszowa”, w którego ramach jest realizowany 
cykl koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie”.

(M.Idzik)



Pierwsze projekcje filmowe
w Sędziszowie Młp.
Pierwszy film w Sędziszowie został wyświetlo-
ny w klasztorze, w czasie frontu. Wchodziło się 
na podwórko klasztorne, w budynku z prawej 
strony była taka duża sala, w której bracia przy-
gotowywali noclegi dla przyjezdnych. W czasie 
działań wojennych w piwnicach klasztornych 
schronił się chyba prawie cały Sędziszów. Ja też 
tam byłem. Któregoś dnia przyjechały samo-
chody z „Ruskimi”, którzy ogłosili, że będzie 
wyświetlany film. Nie pamiętam tytułu, ale był 
to film o tematyce wojennej. Taki typowy dla 
żołnierzy na froncie, żeby ich podtrzymać na 
duchu. Wyświetlili go właśnie w tej dużej sali.
Później w Sędziszowie powojennym pierw-
szy film wyświetlany był na Rynku od strony 
poczty. Ekran był na ścianie ratusza. Przyszedł 
chyba cały Sędziszów. Wyświetlany był wieczo-
rem. To był film o odbudowie Warszawy.
Był też taki barak tuż przed wiaduktem kole-
jowym przy ulicy Kolbuszowskiej, gdzie filmy 
wyświetlało kino objazdowe. 
Ja gdy chciałem obejrzeć film, to umawialiśmy 
się w kilku i szliśmy na piechotę do kina do 
Ropczyc, bo tam kino powstało wcześniej niż 
w Sędziszowie.     

Jak zostałem kinooperatorem
Pod koniec lat pięćdziesiątych w Sędziszowie 
Młp. miał być otwarty dom kultury. Ja pra-
cowałem wtedy w rzeźni w Dębicy, wcześniej 
pracowałem w „Filtrach”. Pomyślałem sobie, że 
zrezygnuję z tej rzeźni. Nigdy nie miałem do 
tego zamiłowania. Znałem tu kolegów, którzy 
udzielali się na samym początku działalności 
domu kultury, z Władkiem Witem tośmy na-
wet maturę razem zdawali, z Luckiem Kanią 
znaliśmy się „po linii” plastycznej. 
Wtedy były inne czasy niż dzisiaj, życie płynę-
ło wesoło – nie to co teraz, gdy „młodzi” do-
puszczają się rozbojów i różnych niegodziwych 
wyczynów. My wieczory spędzaliśmy trochę 
inaczej. Więcej było placówek kulturalnych, 
klubów, kwitły kluby sportowe, mieliśmy tu 
nawet sekcję bokserską...  
Poszedłem na kurs do Rzeszowa. Był to kurs 
niższej kategorii na wąską taśmę. Kurs ukoń-
czyłem i zacząłem pracować w kinie. Żeby 
zrobić kurs kinooperatorski, trzeba było mieć 

W dniu 18 października 2019 roku pożegnaliśmy śp. Stanisława Kaczorowskiego, 
długoletniego pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Mało-
polskim, pierwszego kinooperatora w Kinie Jedność.
Pragnąc przybliżyć postać Pana Stanisława, zachęcamy do przeczytania Jego wspo-
mnień, opublikowanych na łamach Biuletynu Sędziszowskiego w 2010 roku.

Dyrekcja i pracownicy
MGOK w Sędziszowie Małopolskim

Wspomnienia Stanisława Kaczorowskiego cz.I 

Początki Kina Jedność w Sędziszowie Młp.
szczęście i wkuwać, wkuwać i jeszcze raz wku-
wać. Na II kategorię byłem dwa razy we Wro-
cławiu po trzy miesiące, na szeroką taśmę moż-
na było robić kurs po czterech latach praktyki. 
A „jedynkę” po ośmiu latach. Odsiew był taki, 
że z pięćdziesięciu osób, egzamin złożyło 15, 
może 20 osób – nie więcej. Reszta szła do po-
prawki. A teraz w ciągu tygodnia można zrobić 
„jedynkę”.  
Filmy wyświetlane były początkowo w holu, 
tam, gdzie teraz organizowane są wystawy, 
a potem szykowaliśmy tę dużą salę, a zwłaszcza 
kabinę. 
Warunki mieliśmy trudne: tu leżały jeszcze 
jakieś pustaki, tam kupka gruzu – jak to po 
budowie. 
Kiedyś obowiązywały bardzo surowe przepi-
sy bhp w kinach, a zwłaszcza w kabinach – ze 
względu na zagrożenie pożarowe nie wolno 
było tam przebywać osobom postronnym. Na-
wet sprzątaczek nie wolno było wpuścić, więc 
musieliśmy sprzątać sami.
W kinie pracowało nas dosyć dużo: był kie-
rownik, dwie bileterki i nas trzech w kabinie. 
Zawsze jeden z nas jeździł w delegacje. Jeździ-
liśmy po wioskach i wioseczkach, wozem kon-
nym z aparaturą i w tych wioskach też graliśmy 
filmy. Pamiętam, że jak byłem w Kochanówce, 
to obsługiwaliśmy też m.in.: Pustków, Zawadę, 
Bliznę.
W delegacji można było zarobić nawet drugie 
tyle, co zwykle, ale to była poniewierka. 

Pierwszy film panoramiczny
Pierwszy film panoramiczny – to była sensa-
cja w Sędziszowie – to był „Ogniomistrz Ka-
leń”, czarno-biały z Wiesławem Gołasem w roli 
głównej.
Nie było ekranu, więc rury nosiliśmy na ple-
cach od pana Pasternaka, żeby jakoś sklecić 
ekran i zacząć wyświetlać. Zrobiliśmy ramy 
ekranu, ale nie mieliśmy płótna. Kupiliśmy 
więc kilka prześcieradeł i pani Chmielowa 
uszyła nam ten ekran. Naciągnęliśmy go na te 
ramy i po południu można było wyświetlać, bo 
film był już zaafiszowany.
Mieliśmy więc wszystko poza filmem. Filmy 
wówczas dowożone były koleją. Dzwonimy na 
stację – przychodzi pociąg i mamy ten film. Trze-
ba po niego pójść czy pojechać. Nie było aut, nie 

mieliśmy wózka, więc mówię, że ja pójdę. Mło-
dym chłopakiem byłem wtedy, takim „z biglem”, 
więc myślę, że wezmę tę skrzynię z filmem na 
plecy i przyniosę. Żeby sobie skrócić drogę, po-
szedłem brzegiem rzeki, wyszedłem koło mostu 
obok zakładów (obecnie ulica Kroczki) i przez 
stary stadion udałem się na stację.   
Kino należało do Wojewódzkiego Zarządu Kin 
w Rzeszowie, który zapewniał sprzęt i filmy. 
Mieścił się na ulicy 3-maja, nad kinem Zorza. 
Magazyny były na ulicy Rejtana. 
To było duże przedsiębiorstwo, skupiało chyba 
z dwieście kin w całym województwie. Wte-
dy nawet i na wioskach były kina. Zarząd Kin 
dzierżawił od domu kultury salę, kabinę i kasę 
biletową. 
Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Kin 
w  Rzeszowie był wówczas pan Sekułowicz – 
bardzo dobry człowiek. Lubił sobie wypić, więc 
przyjechał do Sędziszowa i czekał na „premie-
rę”. W teczce miał butelkę wódki, dobrą kieł-
basę swojską, chleb chyba od Roztoczyńskie-
go z Dębicy. Czekali tylko na mnie i na film. 
A ja wracając tą samą drogą... wpadłem z tym 
filmem do rzeki. Urwał się brzeg pode mną, 
wpadłem do wody, a żeby nie zamoczyć filmu, 
bardziej ratowałem tę skrzynkę niż siebie. Oni 
już mnie wyglądali przez okienko w drzwiach. 
Dyrektor poprosił, żebym usiadł, coś przekąsił, 
ja mówię: 
- Widzę że i coś ostrego jest panie dyrektorze. 
- Co się pan martwi, niech pan siada. 
Na rozruchu kina zawsze musiał być jakiś do-
bry fachowiec, z wysoką kategorią uprawnie-
nia. Ja miałem „trójkę” na taśmę wąską, a  tu 
trzeba było mieć „jedynkę”, więc wzięliśmy 
pana Nycza z Iwonicza-Zdroju. On założył film 
na aparat i czekaliśmy. Ludzi było masa! Nie to 
co teraz. To był złoty wiek kina. Zabrakło bi-
letów, ludzie prosili o miejsca stojące w przej-
ściach. Dyrektor wyraził zgodę i sala była 
przeładowana. Zaczęliśmy grać. Ekran szeroki 
to była nowość, sensacja w Sędziszowie. Szczę-
śliwie ten film zgraliśmy, więc dyrektor pona-
lewał takie duże kielichy tej wódki i pijemy do 
siebie „na zdrowie” i za pomyślność kina.
To był dzień nader uroczysty. Popiliśmy trochę 
z tym dyrektorem, zaszumiało w głowach, po-
tem odprowadzaliśmy go do pociągu, bo nikt 
po niego nie przyjechał. I taki był początek...
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Ponad 6 tysięcy filmów
Po „Ogniomistrzu Kaleniu” musieliśmy wy-
brać kolejny film. 
Był taki film, bodajże francuskiej produkcji 
pt. „Miałem siedem córek”. Główną rolę grał 
Maurice Chevalier. On pięknie śpiewał i w tym 
filmie właśnie grał ojca siedmiu córek. Był to 
taki musical. Ten film był bardzo rozchwyty-
wany. Inny film, polski, nosił tytuł „Zadzwoń-
cie do mojej żony”, a trzeci to był film rosyjski, 
ale bardzo dobry, o Szeherezadzie. Musieliśmy 
wybrać z tych trzech filmów jeden. 
Wybraliśmy „Zadzwońcie do mojej żony”, 
a jako drugi ten francuski, który był wyświetla-
ny w innym kinie. 
To były czasy takie, że ludzie byli bardzo cie-
kawi, jak wyglądają te aparaty, cisnęli się do 
kabiny, jak to się wyświetla – nas to trochę de-
nerwowało, bo film trzeba było najpierw przy-
szykować, a to trwało czasem nawet i pół dnia, 
bo nam, jako początkującemu kinu dawano 
stare kopie, porwane, które trzeba było sklejać.
Był to chyba wrzesień, albo październik, my-
śmy nie mieli wtedy jeszcze wentylacji, pod-
czas świecenia lamp łukowych, używanych do 
projekcji wydzielały się tlenki azotu, związki 
fluorowe, inne trujące substancje. Trzeba było 
zbudować rury, przez które te opary mogłyby 
ulatywać, bo gdy graliśmy „Ogniomistrza Kale-
nia” tośmy się podtruli. Był taki blacharz w Sę-
dziszowie, pan Fryc. Mieszkał na rogu ul. Kole-
jowej i obecnej ul. Armii Krajowej. Poszedłem 
do niego, akurat nie było go w domu, bowiem 
pracował na dworku u Ptasznika. Znalazłem go 
tam, pozbieraliśmy narzędzia, kawałki blachy 
i poszliśmy robić te wyciągi. Zrobiliśmy te rury 
chyba 10 minut przed seansem. Zagraliśmy ten 
film polski, potem ten francuski i rosyjski... 
Następnych tytułów nie pamiętam, ale mam je 
wszystkie zapisane w książce. W sumie od po-
czątku zostało wyświetlonych ponad 6  tysięcy 
filmów fabularnych, nie licząc niedzielnych po-
ranków, kronik, zwiastunów i innych.
Niedługo potem graliśmy „Krzyżaków”. To był 
film w technikolorze. Nie było samochodów, 
jak teraz, tylko furmankami ludzie z wiosek 
przyjeżdżali. Tych koni i furmanek wokół bu-
dynku stało tyle, że nie można było przejść. 
A graliśmy codziennie, od rana do wieczora 
i to przez cały miesiąc. Dla nas, pracowników 
kina i w ogóle domu kultury, najtrudniejszym 
dniem zawsze była niedziela. Tłumy były ta-
kie, że drzwi z futrynami nieraz wywalali. Na 
pieniądze mieliśmy taką pałatkę wielkości dy-
wanu, którą kładliśmy na podłodze, a potem 
braliśmy za rogi i związywali. Po seansach li-
czyliśmy tę furę pieniędzy.
Dużą popularnością cieszyły się tzw. filmy gi-
ganty, składające się z kilku serii, filmy histo-
ryczne, furorę robiły filmy kostiumowe. Wiele 
z tych filmów było produkcji francuskiej, więc 
mówiło się „Francja – elegancja” – to był po-
wiew kultury z zachodu. A na przykład doktor 
Lichowski lubił włoskie filmy – prosił mnie nie 
raz:
- Panie Stasiu, jak będzie włoski film, przynieś 
mi pan bilet, bo ja nie mam czasu. 
Więc zawsze mu ten bilet przynosiłem.
W modzie były polskie komedie z Panem Ana-
tolem no i westerny. Nigdy nie zapomnę filmu 
„W samo południe”, bo był tak porwany, że kle-
iliśmy go cały dzień i całą noc. 

Była taka dziewczyna z Borku bodajże, która 
pracowała w zakładach włókienniczych w Ło-
dzi i która wyszła za mąż za bardzo dobrego 
kinooperatora Ciarkowskiego. On między 
innymi wyświetlał w szpitalu w Łodzi filmy 
specjalistyczne dla studentów medycyny. Wy-
świetlał na szklanym ekranie od tyłu. To był 
niesamowity fachowiec, tylko, że alkoholik.    
Z nim właśnie wyświetlaliśmy ten western 
„W  samo południe”. Było to latem. Przyszedł 
do nas kierownik kina, który nazywał się Sta-
nisław Kuc. On był z wykształcenia chyba me-
chanikiem, ale że był partyjny, został kierowni-
kiem kina. Przyszedł do nas, a ten Ciarkowski 
miał na stole butelkę wódki, więc kierownik od 
razu do sekretarza partii, a biuro partii mieści-
ło się w domu kultury w pomieszczeniu, gdzie 
dziś jest sekretariat.
Ciarkowski dostał naganę i bardzo się martwił. 
Mówił, że będzie zbierał podpisy na mieście, 
żeby go z pracy nie wyrzucili. Potem rzeczywi-
ście te podpisy zbieraliśmy. 
Na planowanie repertuaru kierownik kina jeź-
dził zawsze do Rzeszowa. Centrala Wynajmu 
Filmów była na ulicy Rejtana. To był wtedy je-
dyny dystrybutor. Teraz jest mnóstwo dystry-
butorów, niektórzy się nawet na taśmie nie zna-
ją. Film ma 5 rolek, więc piszą mi na przykład: 
film ma 5 aktów. A to nie jest tak. Akt to jest do 
300 metrów taśmy. W pudle jest 600 metrów 
taśmy, więc 2 akty. Czyli cały film, składający 
się z 5 rolek to jest 10 aktów, a nie 5.

Partia i cenzura
Ja nigdy partyjny nie byłem i już nie będę, se-
kretarz partii, urzędujący w domu kultury, kil-
kakrotnie usiłował namówić mnie do zapisania 
się do partii. Raz mnie woła i mówi:
- Panie kolego może byście kwestionariusz wy-
pełnili i wstąpili do naszej partii? 
Wziąłem ten kwestionariusz, bo to było już 
któryś raz i nie bardzo mogłem się wymigać, 
a potem spaliłem go w kotłowni w piecu. Za ja-
kiś czas mnie woła, pyta o ten kwestionariusz, 
a ja mówię, że zgubiłem. Miałem z tego powo-
du masę nieprzyjemności. Pytali gdzie zgubi-
łem, jak, może ktoś znalazł i tak dalej... bo to 
był druk ścisłego zarachowania. 
Było i tak, że przychodziłem do kina, biorę ta-
śmę, a tu podjeżdża samochód, wychodzi pani 
z panem, wyciągnęli legitymacje i oznajmia-
ją, że muszą pewien fragment taśmy usunąć. 
Wzięli film do przewijalni, znaleźli odpowied-
ni fragment i „ciach” – wycięli „trefny” kawa-
łek taśmy. 

Magia kina
Kino było czynne codziennie za wyjątkiem 
poniedziałków lub sobót. Po południu były 
zawsze dwa seanse, a do południa często orga-
nizowano seanse dla szkół czy zakładów pracy. 
Dzwonił sekretarz partii do sekretarza w zakła-
dzie i mówił:
- Towarzyszu, jest taki i taki film, trzeba go zo-
baczyć, bo on jest taki budujący itd.
- Tak jest towarzyszu, zrobi się.
To często były filmy tzw. społeczno-wycho-
wawcze po partyjnej linii, bo wtedy młodzież 
trzeba było wychowywać w duchu socjalizmu.
Bardzo dużo było w repertuarze rosyjskich fil-
mów, niektórzy mówili, że one były słabe, ale ja 
teraz bym chętnie jakiś rosyjski film obejrzał.

Był taki rok, to był rok śmierci Churchilla, była 
zima, mróz był minus 35 stopni. Wybierałem 
się z domu do pracy, a mieszkałem wtedy na 
ulicy Ogrodowej. Mama poprosiła, bym jeszcze 
przyniósł wody, bo nie było jeszcze wodocią-
gów, a po wodę szło się do studni „magistrac-
kiej” przy obecnej ulicy Szkarpowej. To była 
wyśmienita woda, źródlana, lepsza niż teraz ta 
woda mineralna, którą kupujemy w butelkach. 
Gdy niosłem wiaderka z wodą, do wiaderek 
przymarzły mi rękawiczki. Musiałem biec do 
kina, więc wziąłem inne rękawiczki. Nie było 
dużo ludzi, ale były takie osoby w Sędziszowie, 
głównie panie, które bez względu na pogodę: 
deszcz, śnieg, czy mróz musiały być w kinie. 
I to chodziły na każdy film. A jeszcze przy-
ciągało ich czytanie kroniki przez Kmiecika. 
To był mistrz czytania kronik. Później dobrze 
czytał kroniki też Andrzej Łapicki. I te panie, 
gdy było zimno, z kocem, a czasem z dwoma 
kocami pod pachą przychodziły do kina. To 
były prawdziwe kinomanki: pani Ździebłowa, 
pani Pawlakowa i inne, których nazwisk już 
nie pamiętam. Myśmy je bardzo szanowali. 
Gdy przychodziły, zawsze dostawały najlepsze 
miejsca. Takim zagorzałym kinomanem był też 
pan Bednarczyk z ulicy Partyzantów. Żeby nie 
wiem jakie mrozy, jakie deszcze, on zawsze pół 
godziny przed seansem już stał w drzwiach.
Bilet do kina kosztował tyle, ile kosztował dwu-
kilogramowy chleb, czyli 3 złote. Ja wtedy za-
rabiałem do 1000 złotych. To było stosunkowo 
niewiele. Dobrze zarabiało się w takich kinach 
jak Zorza w Rzeszowie, Bałtyk w Przemyślu, 
Ballada w Stalowej Woli, Pionier w Krośnie. To 
były tzw. „zerówki” czyli kina o najwyższym 
standardzie. 
Zdarzyło się raz, to było w niedzielę, podczas 
projekcji filmu „Oni ocalili Londyn”: zebrało 
się kilku chłopaków, gdzieś nad rzeką ułamali 
jakiś gruby kołek i wyłamali nim drzwi do ka-
biny. Ja mówię:
- Co wy robicie? To jest instytucja państwowa, 
pójdziecie do więzienia.
A oni na to, że myśleli, że będą mogli z kabiny 
pooglądać film, bo zabrakło miejsca na widow-
ni.
Nie raz wpuszczałem ludzi do sali. Zdarzało 
się, że umówiło się ze dwudziestu chłopaków 
i  pchają się, żeby mnie wepchnąć do środka 
i samym wejść. Ja zawsze miałem coś pod ręką 
na obronę i broniłem się.

Dlaczego Jedność
Na nazwę kina urządzono konkurs. Najpierw 
były ogłoszenia, potem mieliśmy spotkania 
i ostatecznie ustalono, że kino będzie nazywać 
się Jedność. Tak jak sala, w której dotąd odby-
wały się różne imprezy.
Sala Jedność mieściła się po drugiej stronie 
obecnej Szkoły Podstawowej nr 2, prawie na-
przeciwko ówczesnego „Plastyka”. W budyn-
ku obecnej szkoły była poczta, ale wejście nie 
było od strony Rynku, tylko od strony ulicy, 
której już nie ma, a która prowadziła od Ryn-
ku w  stronę rzeki. Zaraz za pocztą były jatki 
żydowskie, a za jatkami była ta sala Jedność. 
Sięgała w stronę ośrodka zdrowia mniej więcej 
tak, jak dziś jest ogrodzenie placu szkolnego.

Wysłuchała Wioletta Czapka
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Wspomnienia Stanisława Kaczorowskiego cz.II

Przed wojną

Sędziszowski Rynek przed wojną wyglądał 
podobnie jak dzisiaj, tylko z północnej strony, 
gdzie dziś są bloki z mieszkaniami, były żydow-
skie kamienice ze sklepami. W ratuszu po pra-
wej stronie był sklep żelazny, a po lewej kółko 
rolnicze, w którym sprzedawała pani Szczyrko-
wa. Nie było budynku Warmetu (obecnie Urząd 
Miejski). Budynek dawnego „Plastyka”, a obec-
nie ZSZ, był to mieszkalny budynek żydowski. 
Nie było budynku Banku Spółdzielczego, tylko 
żydowska kamienica, gdzie na dole mieściła się 
jajarnia. Tam w wapnie było setki, tysiące jaj. Ta 
jajarnia najlepiej rozwijała się za okupacji, gdy 
przejęli ją Niemcy. 
W części budynku Platów (koło restauracji 
Jubileuszowej) był sklep kolonialny, w którym 
można było kupić cytryny, pomarańcze, cukier, 
mąkę, groch. W drugiej części był posterunek 
Policji. Do dziś są tam kraty w oknach. 
Polacy z żydami żyli dobrze. Oni mieli swoje 
żydowskie myślenie. Jak nie miałem na żyw-
ność, szedłem do sklepu i mówiłem, że dzisiaj 
nie zapłacę, bo nie mam pieniędzy, a on odpo-
wiadał: - A czy ja wołam? Kiedy będziesz mieć, 
to mnie dasz. 
A potem to sobie wszystko policzył. 
Jako dzieci bawiliśmy się razem z dziećmi 
żydowskimi. Razem chodziliśmy do szkoły. 
Szkoła mieściła się w budynku obecnego gim-
nazjum, tym przed klasztorem. Za okupacji nie 
mogliśmy się tam pomieścić, więc nauka była 
też w budynku ochronki (obecnego Przedszko-
la nr1 koło Domu Strażaka). Ja się tam uczyłem 
rok w II albo w III klasie. Moją wychowawczy-
nią była pani Szczęsna. Mieszkała w tym dwor-
ku, gdzie teraz przyjmuje doktor Dziurzyński. 

Pod niemiecką okupacją

Czasy okupacji to były smutne czasy. To były 
czasy, kiedy nic nam nie było wolno. Moje 
ubranie składało się z krótkich porteczek, 
które mi mama własnoręcznie uszyła, koszu-
liny, w  której chodziłem przez całą okupację. 
Po tych czterech latach to ona była okropnie 
zdarta. Nigdzie nie można było kupić odzieży. 
Sklepy były dla Niemców i folksdojczów. Moż-
na było do nich wejść tylko za okazaniem nie-
mieckiej legitymacji. Ja na co dzień chodziłem 
boso, albo w  jakichś drewniakach załatwio-
nych u Niemców.  
Nie było pracy. Był zakład pana Jurkowskiego, 
który w czasie wojny przejęli Niemcy i produ-
kowali wozy i sanie dla wojska. Był taki jeden 
chłop z Przedmieścia, któremu Niemcy dali zie-
lony filcowy kapelusz z pawim piórkiem, a któ-
rego zadaniem było wywożenie wozów z terenu 
zakładu na składowisko wozów znajdujące się 
przed stacją kolejową. Miał silnego konia i po 
pięć tych wozów zaprzęgał. Zawsze jak jechał 
z  tymi wozami czy saniami to śpiewał. A na 
tym składowisku była brygada, która te wozy 
ustawiała jedne na drugich, tak, że tych wozów 
to były całe hałdy.
Po froncie jeszcze tyle tych wozów zostało, że 
rolnicy z okolicznych wiosek je sobie pobrali. 
Przed wojną mój tato był masarzem – najlep-

szym w Sędziszowie. To co my teraz jemy to jest 
świństwo. Za okupacji nie było wolno zabijać 
żywca. Ale jak coś tam się dało zjeść policjan-
towi, to patrzył przez palce i potajemnie się biło 
świnie czy jałówki. Był taki policjant Piątek, to 
nawet u niego w domu rozbieraliśmy świnie, 
robiliśmy wyroby. Ja tatowi zawsze kręciłem 
w maszynie, gdy nadziewał kiełbasy.  
Jak tato pracował w zakładach drzewnych to 
nie dostawał pieniędzy, tylko co miesiąc dosta-
waliśmy prowiant: woreczek mąki grochowej, 
dziesięciokilogramową puszkę marmolady, litr 
wódki czystej, ceres (coś podobnego do smal-
cu) – 2,3 kostki, trzy chleby dwukilogramowe, 
trochę cukru, soli. Ja to przywoziłem na takim 
drewnianym wózeczku. Żeby zająć kolejkę do 
tego prowiantu, trzeba było wyjść z domu o pią-
tej rano. Za ten prowiant trzeba było zapłacić, 
pamiętam, że płaciłem 6 zł 50 gr. Ja te zakłady 
dobrze znałem, bo byłem gazeciarzem i nosi-
łem tam gazety Polakom i Niemcom. Po połu-
dniu, po szkole brałem gazety i na drugi dzień, 
jeszcze przed lekcjami szedłem do zakładów 
i tam je sprzedawałem. Było nas pięciu gazecia-
rzy w Sędziszowie. Nie było wtedy telewizji, nie 
było radia. Po wyzwoleniu w całym Sędziszo-
wie było tylko dwa radioodbiorniki. Jeden miał 
pan Chmiel – mieszkał na Ogrodowej, tak jak 
ja. Chodziłem do niego często posłuchać trans-
misji z meczów. Najpierw miał niemieckiego 
Sterna, a potem Teslę. 
W czasie wojny gazeta była jedynym źródłem 
informacji. Sprzedawaliśmy „Goniec krakow-
ski”, który był pokazany w filmie „Katyń”, rol-
nikom sprzedawało się pismo „Siew”, jedyną 
ilustrowaną gazetą był „Kurier Ilustrowany”. 
W kieszeni miałem też kamienie do zapalnicz-
ki i sacharynę w takich małych pudełeczkach. 
Przywoził mi to taki handlarz z Tarnowa. 

Getto 

Wyszło kiedyś zarządzenie, że mamy się wypro-
wadzić z naszego domu przy ulicy Ogrodowej  
do takich drewnianych domków za domem 
kultury. Mieszkaliśmy tam jakieś pół roku.
Cała południowa część Sędziszowa aż po klasz-
tor oo. Kapucynów została wysiedlona i odgro-
dzona takimi płotkami odśniegowymi. 
Żydzi coś przeczuwali, byli smutni, oddawali 
kosztowności na przechowanie. Spodziewa-
li się, że zostaną wywiezieni, albo coś innego 
z nimi zrobią. Liczyli, że jeśli uda się przeżyć, 
to odbiorą te rzeczy. Do mojego ojca przyszła 
raz żydówka, która chciała oddać na przecho-
wanie 4 worki cennych futer z norek i innych. 
Niemcy wcześniej ogłosili, że nie wolno nic od 
żydów przyjmować, więc ojciec się bał, że nas 
rozstrzelają i nie przyjął. Pewnego dnia, chyba 
w czasie kolacji, nagle słyszymy krzyk, łomot, 
jakieś rozbijanie – okazało się, że to Niemcy 
wtedy wyganiali żydów do getta. 
Główny sztab getta był w obecnym budynku 
ZSZ. 
Któregoś dnia nieroztropnie znalazłem się na 
terenie getta. Myśmy nie mieli studni, a stud-
nia miejska była na terenie zajętym na getto. 
Wybrałem się tam raz po wodę, bo ci co mieli 
studnie, nie chcieli dać wody, z obawy, że im 

studnia wyschnie. Ówczesny Komendant Poli-
cji granatowej  nazywał się Zelik. Przed domem 
pani Platowej była wystawiona ławka, na któ-
rej  on często przesiadywał. Był gruby, czapkę 
miał opuszczoną na oczy i drzemał. Nabrałem 
wody w studni i ruszyłem do domu. Doszedłem 
do tych płotków przy głównej ulicy, chciałem 
przejść przez dziurę i wrócić do domu. Nagle 
Niemiec z karabinem złapał mnie za kołnierz. 
Zaprowadził mnie do budynku kierownictwa 
getta i mówi: Juden! Juden! Psia krew Juden! 
Dostałem kolbą po plecach. 
Tam mnie Niemcy legitymowali. Przesłuchiwa-
li mnie po niemiecku: co ja tam robiłem, po co 
to wiaderko... Co ja tam umiałem parę słów po 
niemiecku, to im odpowiadałem. Niemiec, któ-
ry mnie przyprowadził wrócił przed budynek, 
a ten Zelik tłumaczył mu, że jestem Polakiem. 
Niemiec zapytał, czy mój ojciec umie po nie-
miecku. Mój tata na szczęście umiał mówić po 
niemiecku, więc Niemiec powiedział, żeby mój 
tato przyszedł, pokazał ausweis, wytłumaczył 
wszystko, to może mnie wypuszczą. Więc ten 
Zelik od razu poleciał po ojca i razem przyszli. 
W końcu jeden z tych Niemców w komendzie 
getta kopnął mnie w tyłek, a ja wyleciałem 
przez drzwi na twarz. 
Gdy ojciec przyniósł dokumenty, Niemiec wziął 
je i wszedł do budynku, a mi kazał czekać na 
ulicy. W końcu, po sprawdzeniu dokumentów 
ojca mnie wypuścili. Wyszedłem z getta przez 
tę dziurę w płotkach. 
Ja byłem gówniarzem, to się potem z tego śmia-
łem, a to była poważna sprawa, bo niewiele 
brakowało, a poszedłbym do wapna razem 
z żydami. 

Holokaust 

To było lato, zboża już były wysokie. Miałem 
kolegę Zdzicha Worka z którym siedziałem 
w  jednej ławce w szkole. Przed ratuszem, tu 
gdzie teraz jest ten obelisk, Niemcy ustawili 
słup, na którym były głośniki na cztery strony 
świata. Przez te głośniki Niemcy czytali roz-
maite zarządzenia. Dzień, czy dwa wcześniej 
Niemcy ogłosili, że będzie egzekucja żydów. 
Zdzichu mówił, że egzekucja będzie na kirku-
cie, bo wcześniej Niemcy kazali tam wykopać 
bodajże trzy doły i zgasili wapno w tych dołach. 
Te doły wykopała drużyna junaków. Byli to Po-
lacy, chłopaki z różnych wiosek, różnych stron. 
Mieli czarne mundury i czarne furażerki. Oni 
mieszkali w barakach koło zakładów drzew-
nych, nad rzeką. Niemcy codziennie ich gonili 
do roboty. Jak tylko wstali, umyli się, brali tacz-
ki, łopaty i szli pracować. Mówiło się o nich „Ju-
naczki do taczki”.  
Zdzichu Worek mieszkał na południe od cmen-
tarza żydowskiego, na górce – tam było ze trzy 
domy. Jego ojciec był listonoszem. Zdzichu miał 
starszego brata Staszka. Ulokowaliśmy się na 
strychu ich domu, wzięliśmy takie kołki, który-
mi podnieśliśmy dachówki od strony cmenta-
rza, położyliśmy się na deskach i przez szczeliny 
w dachu patrzyliśmy. Polakom nie wolno było 
wtedy wychodzić z domu, bo Niemcy ogłosili: 
„Kula w łeb!”. W każdym domu musiały być 
takie rolety, zrobione z czarnego papieru, które 
się podciągało i opuszczało. Niemcy kazali je 
opuścić w dniu egzekucji. Nie wolno było wy-
chodzić z domu.   
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Furmankami od strony Ropczyc i Wielopola 
Niemcy wieźli ciała żydów. Niektórzy byli jesz-
cze żywi, ruszali się, jęczeli. Z tych wozów spły-
wała krew. Cała ulica od strony Ropczyc była 
czerwona od krwi.
Egzekucja trwała tak ze dwie godziny około 
południa. 
Na cmentarzu żydzi byli ustawieni w dwóch 
szeregach: w jednym kobiety, w drugim męż-
czyźni. Na ziemi rozpostarte były pałatki 
przeciwdeszczowe. Żydzi musieli rozebrać się 
do naga, a na tych pałatkach złożyć wszystkie 
cenne rzeczy: pierścionki, łańcuszki, kolczyki, 
obrączki – złote na jednej kupce, a srebrne na 
drugiej.
Potem podchodzili pojedynczo nad brzeg dołu. 
Po obu stronach stało dwóch Niemców. Jeden 
strzelał w tył głowy, a drugi w tym czasie łado-
wał pistolet i kopał nogą ciało, żeby zepchnąć je 
do dołu. Początkowo żydzi byli potulni, pogo-
dzeni z losem, ale potem niektórzy odważniejsi 
rzucali się na tych Niemców. Stały siły porząd-
kowe, które nahajem z powrotem wpychały ta-
kiego do kolejki. Niektórzy żydzi ginęli od razu, 
od jednego strzału, ale inni byli tylko zranieni 
i żyli, kiedy ich wrzucano do tego dołu. Tam 
w tym wapnie oni się spalili. Myśmy na to pa-
trzyli. Nikt nie widział, tylko Zdzichu i ja. Byli 
na tym cmentarzu też Polacy, którym Niem-
cy kazali ładować ubrania do wielkich worów 
i gdzieś je zabierać. Jeden z tych robotników ra-
zem z tymi ubraniami ukradł trochę tego złota 
i ukrył w zbożu. Niemcy jak się dowiedzieli, jak 
go dopadli...
Przy tym porządkowaniu pracował mój tato.
Furmanki, które przywoziły żydów na cmen-
tarz jechały ulicą do apteki, potem w stronę 
cmentarza i dalej do cmentarza żydowskiego. 
Brygada – Polacy i Niemcy musieli brać ich 
z tych wozów za nogi i za ręce i wrzucali do tych 
dołów z wapnem.
Na terenie zakładów drzewnych, w pobliżu 
torów kolejowych był długi drewniany barak, 
w  którym było pełno żydów. Kiedyś nawet 
przyniosłem im dwie wiązki słomy, bo mnie 
błagali, że nie mają się na czym położyć nawet.
Jak skończyła się egzekucja na cmentarzu, to-
śmy ze Zdzichem poszli w stronę rzeki, a potem 
wzdłuż niej, koło mleczarni, następnie przez 
szosę doszliśmy na ulicę Partyzantów. Ogro-
dami przeszliśmy w pobliże torów kolejowych. 
Przed torami było takie obniżenie terenu, gdzie 
zawsze stała woda. Niemcy kazali żydom cze-
kać w tej wodzie na transport. Myśmy się ukryli 
niedaleko, w zbożu i patrzyliśmy. Niemcy bili 
ich nahajami gorzej jak zwierzęta. Przyjechały 
bydlęce wagony. Niemcy tłoczyli żydów w tych 
wagonach ile się tylko dało. Okienka były za-
kratowane drutem kolczastym, drzwi zamknię-
te, zaplombowane. O ile pamiętam, odjechało 
dwa transporty żydów. Byli to żydzi nie tylko 
z Sędziszowa, ale i przywiezieni z innych miej-
scowości. Wszystko załatwili w jednym dniu.  

Front 

Gdy zbliżał się front, schroniliśmy się w klasz-
torze. Front miesiąc stał pod Dębicą. Sędziszów 
też cierpiał, bo niejednokrotnie bomby tu spa-
dały. Było wielu rannych.
Rosjanie wkroczyli któregoś letniego, pięknego 
dnia. Ja siedziałem wtedy w piwnicy na ulicy 

Ogrodowej u pana Idzika. Każdy szukał dla 
siebie i rodziny dobrej kryjówki. Jak wyszedłem 
z  piwnicy, pierwsze co zauważyłem: na ogro-
dzie było biało. Wyglądało jakby spadł śnieg. 
A tymczasem jeden z pocisków trafił w dom, 
gdzie były jakieś pierzyny i to pierze latało na 
wietrze. 
Parę dni wcześniej poszedłem do jajarni po jaja. 
Wszyscy tam szli, bo nie było nic do jedzenia, 
wszystko nam zabrali. Tato dał mi taką konew-
kę i powiedział: żeby Bóg dał, żebyś całą ko-
newkę jajek przyniósł. A była tak śliczna dziew-
czyna, która mieszkała w jednej z kamieniczek 
koło poczty. Ja ją bardzo lubiłem. Czasem pro-
siła, żeby jej dać gazetę. Ona także przyszła po 
te jajka. Nabrała do jakiegoś rondla, gdy tanką 
podjechali Niemcy. Także nabrali jajek – prosto 
do hełmu. Był wieczór, ale niebo rozświetlały 
jakieś race. I ten Niemiec z bliska, z całej siły 
uderzył ją jajkiem w oko. Zaraz zalała ją krew, 
oka nie mogła otworzyć. Jak to zobaczyłem, 
wyszedłem z tej jajarni, odstawiłem konewkę 
i też walnąłem Niemca jajem w oko. A miałem 
wtedy cel! I w nogi. Niemiec miał na ramieniu 
karabin, a pod pachą hełm z jajkami. Zanim ka-
rabin zdjął, to ja już byłem daleko. Uciekłem do 
domu. Nie wiem co się stało z moją konewką. 
Nie wiem co się stało z tą dziewczyną. Nigdy 
już jej więcej nie widziałem. Gdy opowiedzia-
łem w domu, tato na mnie nakrzyczał: po co się 
mieszałeś w cudze sprawy? Żeby cię zastrzelili? 
Przed opuszczeniem Sędziszowa Niemcy mino-
wali stację, tory kolejowe. Gdy wysadzili to w po-
wietrze to siła była taka, że kawałki szyn razem z 
podkładami leciały aż w Rudki na drugim końcu 
miasta. Paliły się zakłady drzewne, bo Niemcy 
gdy uciekali to wszystko podpalali. Za chwilę 
ogromny huk! Wysadzili w powietrze most. Po-
tem jechały szosą dwa czołgi. Jeden nie zauważył 
że nie ma mostu i wpadł do rzeki, drugi skręcił w 
ulicę Partyzantów i uderzył w płot.      
Rosjanie to byli ludzie różnych narodowości, 
brudni, zawszeni, lubili pić. Był taki mój kolega 
Staszek Bąkowski, który później był kapitanem 
marynarki. On mieszkał na ulicy Kościuszki. 
Jednego dnia namówił mnie, żebyśmy poszli do 
jego domu rodzinnego, bo jego mama upiekła 
takie dobre bułki, to będziemy mieli co jeść. Ja 
się bałem, że mogą nas gdzieś na ulicy zastrze-
lić, ale poszliśmy. Przechodziliśmy koło apteki 
(dzisiaj apteka Szymańskich) zobaczyliśmy 
rozbite drzwi, porozbijane słoiki z maściami, 
a na schodach siedzieli ruscy żołnierze i pili 
samogon. Nie mieli zakąski. Gdy wracaliśmy 
z bułkami, zatrzymali nas: Charoszije malczi-
ki! Jeden z nich odchylił kurtkę, a pod spodem 
miał masę zegarków! Ruscy jak szli, to rabowali. 
Wszystkie te zegarki były kradzione. A cieka-
we, że wtedy byli handlarze, którzy sprzedawali 
zegarki na wagę! I ci ruscy chcieli dać nam ze-
garki za te bułeczki. Staszek się zgodził. Mówi: 
weźmy te zegarki za bułki, a potem wrócimy się 
do mamy, bo jeszcze ma dużo tych bułeczek, 
tylko wtedy nie będziemy nieśli na wierzchu, 
ale ukryjemy w torbie.
Oczywiście przed panią Bąkowską pochwalili-
śmy się tymi zegarkami. A ona na to: 
– A skąd to macie pierony? Ukradliście? 
– Nie! Ruscy nam dali za te bułeczki. 
– O wy złodzieje! Przecież to wszystko kradzione! 
Ale dała nam jeszcze bułek. Gdy wracaliśmy 
ruscy leżeli zatruci na schodach apteki. Okaza-

ło się, że rozkroili sobie te bułki i posmarowali 
je tymi maściami z apteki i tym zakąszali. Tym 
się zatruli. Korciło nas, żeby wziąć sobie jeszcze 
po zegarku od tego żołnierza, ale nie chcieliśmy 
być posądzeni o kradzież. Nie wzięliśmy.
Na ulicach, na polach pełno było porzuconej 
broni: karabinów, pistoletów, granatów. Kiedyś 
nazbieraliśmy granatów, bośmy się dowiedzieli, 
że można nimi ogłuszyć ryby. Poszliśmy do Ru-
dek i rzucaliśmy te granaty do wody. One gdy 
wybuchały, powodowały słupy wody do góry. 
A potem rzeczywiście mogliśmy sobie powy-
bierać ryby.  

Pierwsze lata powojenne
Po wojnie była straszna bieda. Nie było wia-
domo jakimi pieniędzmi płacić. Powolutku 
ktoś hodował sobie jakąś świnkę, zabił, potem 
mięso i wyroby sprzedawał na ulicy. Pierwsza 
po wojnie wyroby sprzedawali: pani Błaszcza-
kowa, państwo Cyroniowie, pani Machowska. 
Sprzedawali kiełbasy, pasztetową, boczek, szyn-
kę, biały chleb, w tym miejscu, gdzie dziś są 
butiki naprzeciwko restauracji „Dwójki”. Mój 
tato zajmował się masarstwem. Ja nie chodzi-
łem do szkoły, tylko po domach sprzedawałem 
wyroby. Dlatego dwa lata w szkole podstawo-
wej repetowałem. Sprzedawałem też rannym 
żołnierzom, których transporty przejeżdżały 
przez Sędziszów. Oni mieli mnóstwo pieniędzy 
w rozmaitej walucie. Trzeba było uważać, żeby 
nie zostać oszukanym. Mama to nieraz płakała, 
co ze mnie wyrośnie, bo się nie uczę, ale takie 
były czasy, trzeba było z czegoś żyć.

Plastyk
Do „Plastyka” poszedłem gdzieś chyba w 1949 
roku. Tato mnie pytał, do jakiej szkoły chcę 
chodzić. Chciałem do plastycznej, bo lubiłem 
rysować, tato chciał, żebym poszedł do ogólnej, 
bo twierdził, że z ogólniaka prędzej dostanę się 
na studia. Pamiętam kilku kolegów ze starszych 
roczników: Szaraniec, Jagodziński – myśmy 
z  nich brali przykład. Pamiętam z „Plastyka” 
wspaniałych nauczycieli. Pierwsi, którzy mnie 
zafascynowali to byli panowie Bolesław i Mie-
czysław Kłaczyńscy. Lubiłem ich obydwóch. 
Dyrektorem był pan Bulfan. Miał przecudowną 
żonę, także nauczycielkę, o wspaniałym sercu – 
uczyła mnie biologii. Później przyszedł z Krako-
wa profesor Panek – uczył malarstwa i rysunku. 
Profesor Panek bardzo lubił mnie i Staszka Wi-
śniewskiego (później był rektorem ASP w Kra-
kowie). 
Był pan Robak, instruktor na warsztatach, pani 
Szczęsna, pani Niemirska, pani Czechowska, 
pan Czechowski, pani Jordan uczyła dziewczę-
ta haftu i koronki. Pamiętam wspaniałe zabawy, 
jakie szkoła urządzała w sali „Jedność”. Robili-
śmy ogromne maski z papieru. Pamiętam, jak 
finał tych masek był w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie, gdzie śpiewaliśmy: „Do-
póki Wisła wody do Gdańska będzie słać, do-
póty polskie grody nad Wisła będą stać”. Bardzo 
się te nasze maski podobały i takie ogromne 
kukły. Były organizowane wspaniałe wystawy 
malarstwa. Bardzo lubiłem malarstwo. Gdyby 
mi tak dać stos książek o malarstwie, to bym 
nie spał tylko czytał... 

Wysłuchała Wioletta Czapka 
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Maria Ptasznik (ur. 7 września 1932 r.), absol-
wentka WSP w Krakowie, przez osiemnaście 
lat pełniła funkcję dyrektora LO w Sędziszo-
wie Małopolskim. W trakcie swojej kadencji 
znacznie przyczyniła się do rozwoju szkoły 
dbając jednocześnie o kultywowanie trady-
cji, walczyła również o  utrzymanie liceum 
w obecnej siedzibie i stała się ważną postacią 
wśród społeczności lokalnej. Warto zatem 
przybliżyć jej sylwetkę i  przypomnieć lata 
pełne trudu, pracy i poświęcenia, które za-
owocowały doskonałym funkcjonowaniem 
szkoły, wieloma nagrodami oraz wyróżnie-
niami, znacznymi osiągnięciami uczniów 
w różnych dziedzinach i wysokimi wynikami 
absolwentów na egzaminie maturalnym. 
 Zanim Maria Ptasznik objęła posadę 
dyrektora, od 1967 roku była nauczycielką 
geografii w  sędziszowskim ogólniaku. Pro-
wadziła eksperymentalne zajęcia fakultatyw-
ne z tego przedmiotu i to właśnie dzięki niej 
szkoła była placówką wiodącą w nauczaniu 
geografii. Ponadto pani Maria Ptasznik opie-
kowała się szkolnym kołem ZMS i prowadzi-
ła dla jego członków różnego rodzaju szkole-
nia, wspólnie z dyrektor Felicją Węglowską. 
Podczas swoich lekcji stosowała innowacyjne 
metody nauczania.  

Objęcie stanowiska dyrektora
 29 sierpnia 1972 r. na konferencji Rady 
Pedagogicznej pożegnano odchodzącą na 
emeryturę dyrektor Felicję Węglowską, po-
dziękował jej za długoletnią pracę w zawodzie 
nauczycielskim, a zwłaszcza za czas spędzony 
na stanowisku dyrektora liceum i przedstawił 
Marię Ptasznik jako nową dyrektor.  

Rocznica śmierci Marii Ptasznik

Rok temu, 3 września 2018r. zmarła wie-
loletnia dyrektor Liceum Ogólnokształ-

cącego w Sędziszowie Małopolski, pani mgr 
Maria Ptasznik. W rocznicę śmierci przypo-
minamy jej postać.

 W ciągu osiemnastu lat (1972 – 1990), 
kiedy to Maria Ptasznik stała na czele szko-
ły, zapoczątkowane zostały tradycje trwające 
do dziś, m.in.:wpisywanie się absolwentów 
z  najwyższymi osiągnięciami w nauce do 
tzw. Złotej Księgi czy organizowane każde-
go roku w  pierwszy dzień wiosny „drzwi 
otwarte”, podczas których uczniowie z  oko-
licznych gimnazjów i szkół podstawowych 
mają możliwość zwiedzenia placówki, po-
rozmawiania z  nauczycielami oraz zdoby-
cia informacji o oferowanych przez liceum 
profilach nauczania czy zajęciach pozalek-
cyjnych. Zapoczątkowano również tradycję 
przyznawania pamiątkowych dyplomów dla 
najlepszych uczniów szkoły.  Już w  pierw-
szym roku pełnienia funkcji dyrektora przez 
Marię Ptasznik, wystąpiła ona do Wydziału 
Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Ropczycach o przyznanie kredytu na 
budowę sali gimnastycznej przy liceum, plan 
powstania tego obiektu nie został jednak zre-
alizowany aż do lat dwutysięcznych. 

Starania o nieprzenoszenie szkoły
 Rok 1981 upłynął pod znakiem walki 
o  utrzymanie liceum. Narodził bowiem po-
mysł, by przenieść je z siedziby przy ul. Fa-
brycznej do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Rynku. Na otwartym zebraniu z przed-
stawicielami Komitetu Rodzicielskiego oraz 
członkami rady pedagogicznej, które odbyło 
się 26 lutego, dyrektor Ptasznik rozpoczęła 
batalię o  pozostawienie liceum w jego do-
tychczasowym miejscu. Nakreśliła historię 
szkoły, jej znaczenie w środowisku, omówiła 
trzydziestosześcioletni dorobek w kształceniu 
młodzieży oraz przedstawiła racje społecz-
ne przemawiające za nieprzenoszeniem jej. 
Zwróciła uwagę na fakt, że adaptacja obu bu-
dynków będzie niezwykle kosztowna, a mimo 
tego, z chwilą przeniesienia, warunki pracy 
liceum z pewnością się pogorszą. Dyrektor 
Ptasznik wskazała także na pilną potrzebę 
budowy szkoły podstawowej na Osiedlu Mło-
dych i zaproponowała, by uczynić to poprzez 

dobudowanie skrzydła do budynku liceum. 
Nauczyciele oraz rodzice byli przeciwni prze-
niesieniu (gdyż twierdzili, że byłoby ono rów-
noznaczne z likwidacją szkoły), jednak ku 
temu rozwiązaniu skłaniało się kuratorium. 
Podczas zebrania udało się wyłonić skład 
delegacji, która udała się do władz, by inter-
weniować w tej sprawie. Protest okazał się na 
tyle skuteczny, że odstąpiono od realizacji po-
mysłu zmiany lokalizacji liceum.  

Nagrody i wyróżnienia
 1 września 1986 roku w sędziszowskiej 
szkole odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie 
roku szkolnego, przy udziale wojewody rze-
szowskiego, kuratora oświaty i wychowania, 
członków kierownictw organizacji młodzie-
żowych oraz przedstawicieli władz miasta. 
Uroczystość ta stanowiła wyróżnienie dla li-
ceum za doskonałe przygotowanie do wdra-
żania reformy oświatowej.  
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Dyrektor Maria Ptasznik wciąż podnosiła 
swoje kompetencje, w 1986 roku uzyskując 
III stopień specjalizacji zawodowej z zakresu 
nauczania geografii (jako jedna z pięciu osób 
w kraju). Ponadto jako opiekunka pracowni 
geograficznej zdobywała na przestrzeni lat 
liczne nagrody i  wyróżnienia w  konkursach 
na najlepiej wyposażoną w pomoce naukowe 
salę lekcyjną.  
 Za czasów pełnienia funkcji dyrektora 
przez Marię Ptasznik, w liceum odbywały 
się różnego rodzaju konferencje, takie jak 
konferencja metodyczna dla nauczycieli fi-
zyki czy dwudniowe Seminarium Zespołu 
Samokształceniowego Dyrektorów Liceów 
i Studiów Nauczycielskich, na których Maria 

Ptasznik wygłaszała referaty.  
 W czasie zarządzania szkołą przez dy-
rektor Marię Ptasznik miało miejsce wiele 
przełomowych wydarzeń w historii Polski, 
a także naszej małej ojczyzny. Od 13 grudnia 
1981  r. trwał stan wojenny, jeden z nauczy-
cieli został powołany do wojska, a liceum 
musiało przystosować się do funkcjonowania 
w nowej rzeczywistości. Warto przypomnieć, 
że na rok 1980 przypadła 150. rocznica wy-
buchu powstania listopadowego, zaś w 1983 
roku obchodzono pięćsetną rocznicę nadania 
praw miejskich Sędziszowowi Małopolskie-
mu – z tej okazji wydana została monografia 
miasta (Szkice z dziejów Sędziszowa Małopol-
skiego pod red. Krzysztofa Baczkowskiego), 

w  której dużo miejsca zostało poświęcone 
historii liceum.  
 Szkoła zdobywała liczne odznaczenia, 
między innymi Medal Ligi Obrony Kraju 
przyznany przez Zarząd Główny LOK, a tak-
że Medal Pamiątkowy przyznany przez To-
warzystwo Miłośników Ziemi Sędziszowskiej 
z okazji dziesięciolecia jego istnienia i  dzia-
łalności.     
Po zakończeniu roku szkolnego 1989/1990 
dyrektor Maria Ptasznik przeszła na  zasłu-
żoną emeryturę.
Zmarła 3 września 2018r. i została pochowa-
na na Cmentarzu Komunalnym w Sędziszo-
wie Małopolskim. 
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Tematem konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji związanej z obchodami święta Trzech Króli w postaci kartki świą-
tecznej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej u dzieci. 
Dodatkowym wymogiem Regulaminu jest umieszczenie na pracy elementu charakterystycznego dla Sędziszowa Małopolskiego. Szcze-
góły w Regulaminie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych i skie-
rowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Sędziszów Młp. 
klas. 0 – VI.
 
• kategoria pierwsza - klasy 0 - III
• kategoria druga -  klasy IV – VI

Ponadto w konkursie mogą wziąć udział również dzieci gr. 0 uczęszczające 
do Przedszkoli Publicznych gminy Sędziszów Małopolski.

Regulamin konkursu i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biblio-
teki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim http://www.biblioteka.mgoks.pl/ 

Termin :

Termin złożenia prac upływa z dniem 6 grudnia 2019 r.

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Organizatora:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim
ul. 3-go Maja 36
39-120 Sędziszów Młp.

Biblioteka Publiczna 
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.

Informacji udzielamy również:
tel. 17 283 10 28
email: biblioteka@mgoks.pl

Czwarta edycja Konkursu:
„Orszak Trzech Króli.
Trzej Królowie w Sędziszowie Małopolskim”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim - Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp. wraz z filiami bibliotecz-
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w konkursie. 
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23 października, dzieci z grupy IV  pod opieką pań wybrały się na 
Cmentarz Komunalny w Sędziszowie Małopolskim. Wprowadzając 
dzieci w świat wartości społeczno-moralnych i uczuć patriotycznych, 
nie mogło zabraknąć zajęć, przybliżających dzieciom naszych bo-
haterów narodowych, ludzi, którzy zginęli w obronie ojczyzny oraz 
osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności a także nauczy-
cieli zmarłych z naszej placówki.  Dzieci wspólnie z paniami pomo-
dliły się i zapaliły znicze na rodzinnych grobach. Nie zapomnieliśmy 
także o byłych pracownikach naszej placówki, nauczycielach, a także 
absolwentach, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Odczytaliśmy 
nazwiska tych osób, modliliśmy się i zapaliliśmy znicze. Spacer alej-
kami cmentarza był dla dzieci ogromnym przeżyciem, szły skupione 
i bardzo zaciekawione. W ciszy obserwowały sztukę cmentarną, zwra-
cały uwagę na nagrobki, napisy i informacje na płytach nagrobnych, 
podziwiały również ludzi sprzątających groby swoich najbliższych. 
Przedszkolaki pokazały, że wiedzą jak należy zachować się w takim 
miejscu - to była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego i pa-
triotycznego, która pozostanie dzieciom w pamięci.
Natomiast w dniach 21 i 23 października 2019r przedszkolaki z grup  
I – III  udały się pod Pomnik Pamięci o Nieznanych Żołnierzach Pol-
skiego Państwa Podziemnego zesłanych na Sybir oraz pomnik lokal-
nych bohaterów, Sybiraków, żołnierzy AK, gdzie oddano hołd bohate-
rom i zapalono znicze.
25 października 2019 r. w ramach akcji „Szkoła pamięta”  odbył się 
wyjazd edukacyjny przedszkolaków z gr V i VI  do Parku Historycz-
nego Blizna.  Główną atrakcją dla uczestników wycieczki była 14 m. 
makieta niemieckiej rakiety V-2. Dużą frajdę stanowił także samolot 

Szkoła pamięta
Mijają dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o Zmarłych… porządkujemy groby, zapalamy znicze, modlimy się za Nich – 

wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i Tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o Nich jest 
wyrazem szacunku dla Ich  życia i dokonań. W roku tak ważnych wydarzeń – 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, cała społeczność Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim, zaangażo-
wała się w akcję MEN „Szkoła pamięta”.  

Antonow An-2, gdyż dzieci mogły wejść do środka i zasiąść  za ste-
rami. Z opowiadań przewodnika dzieci poznały historię dawnego 
poligonu niemieckiego. Oglądały film z prób startu rakiety V-2 oraz 
eksponaty związane z II wojną światową, zgromadzone na wolnym 
powietrzu oraz w dawnym baraku obozowym. W Parku Historycz-
nym dzieci zobaczyły odnalezione w okolicach Blizny części rakiet, 
bomb, pocisków oraz inne pozostałości po walkach w 1944 r. W bu-
dynku dawnego baraku zgromadzono także stare naczynia, broń, 
narzędzia fryzjerskie, dowody osobiste, fotografie z okresu II wojny 
światowej. Na koniec wycieczki dzieci zapaliły znicz pod pomnikiem 
, który był hołdem dla walczących o wolność Polski. Oprowadzał nas 
i bardzo ciekawie opowiadał pan Wiesław Jeleń, za co serdecznie dzię-
kujemy, gdyż dzieci były bardzo zaciekawione tak trudnym  tematem 
II wojny światowej.
Natomiast  8  listopada w  naszym przedszkolu  obchodziliśmy Naro-
dowe Święto Niepodległości . Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, 
aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas  Polaków dzień.  Pod-
czas występu dzieci recytowały wiersze  opowiadające o historii Polski, 
ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości,  śpiewały pieśni 
patriotyczne, tańczyły układ taneczny. Przedszkolaki wraz z Rodzica-
mi, Panią dyrektor i pracownikami przedszkola dumnie odśpiewały 
też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” o  godzinie 11.11.  Głów-
nym celem akcji „Szkoła Pamięta” było kształtowanie miłości i przy-
wiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie 
symboli narodowych naszego kraju. Mamy nadzieję, że historia Polski 
i  pamięć o Tych, których teraz z nami nie ma,  zostanie na zawsze 
w sercach  naszych „Małych Polaków”.

U.K.
Publiczne Przedszkole Nr2

im. J. Korczaka w Sędziszowie Małopolskim.



NASZE KLIMATY

MIEJSCE ZWYCZAJNE I NIEZWYKŁE
Niegdyś ludzie wyodrębniali dwa rodzaje światów, w których 
dane im było egzystować. Za bezpieczną przestrzeń uważa-
li dom i jego najbliższe otoczenie. Tutaj toczyło się życie co-
dzienne, z jego troskami i kłopotami. W celach ochronnych 
przed złem mieszkańcy posługiwali się: modlitwą, świętymi 
obrazami, stosownymi zaklęciami, elementami świata przyro-
dy. Dzisiaj uznalibyśmy, że w jakiś dziwny sposób łączono reli-
gię z magią. Ludzie wierzyli w istnienie skrzatów - domowych 
duszków, strzegących ich dobytku.

Z myślą o nich w izbach i komorach ustawiali małe misecz-
ki z resztkami pożywienia. W ten sposób pragnęli zapewnić 
sobie przychylność pozaziemskich istot. Najlepiej czuli się 
w domowych pieleszach, chroniąc je przed czarami, uroka-
mi, złymi oczami. Wierzyli w siłę poświęconej palmy, ziół, 
gromnicy, świętych obrazów. W niektórych okolicznościach 
zwykły sprzęt domowy nabierał przedziwnych właściwości 
np: podczas burz wystawiano przed domy narzędzia pomoc-
ne przy pieczeniu chleba. W mniemaniu ludu gromy unikały 
takich widoków. Również zwierzęta domowe mogły spełniać 
rolę łączników między światem realnym a nie rzeczywistym. 
W andrzejkowych wróżbach uczestniczyły zatem psy i gąsio-
ry. Zjadając podstawione im kęski, wskazywały dziewczętom 
kolejność wychodzenia za mąż. W poprzednim stuleciu w na-
szych stronach popularne były kolędnicze wędrówki z końmi. 
Zachował się nawet fragment piosenki: 

„Chodził koniś po kolędzie,
Teraz niwkę orał będzie.
Koniś nasz, koniś nasz”.

W oczach polskiego ludu koń uchodził za symbol dobre-
go zdrowia i siły, które miały przejść na odwiedzane rodziny. 
Przetrwało również powiedzenie dotyczące zbyt śmiałych, 
ludzkich zachowań: „Czujesz się tutaj jak na swoim podwórzu”. 

W istocie własne obejścia czyli place dawały ludziom poczu-
cie pewności i bezpieczeństwa. Niezwykłych znaczeń nabierały 
płoty, niezależnie od rodzaju materiału, z jakiego je wykonano. 
Otwarte bramy dowodziły gościnności gospodarzy. Skrzętnie 
je zamykano, kiedy zbliżała się burza. Wraz z piorunami mogły 
przecież wtargnąć jakieś nieprzychylne licha. W pobliżu pło-
tu nie mogły się bawić małe dzieci, bowiem złośliwe mamu-
ny chętnie by je odmieniły - oczywiście na gorsze. Gospodarz 
nie życzył sobie spoglądania obcych przez płot. Nie wiadomo, 

czy nie posiadali oni złych oczu, któ-
re mogły rzucić urok na cały dobytek. 
W takim wypadku należało splunąć trzy 
razy przez ramię. W  celach ochronnych 
sadzono odpowiednie rośliny: leszczynę, 
kalinę, szakłak, jawory, włoskie orzechy. 
Uderzenie kogoś kijem wyciągniętym 
z  chruścianego płotu mogło sprowadzić 
na biedaka suchoty. Powszechnie wierzo-
no w  moc niektórych roślin i zwierząt. 
Ludzie w wielu sytuacjach odczuwali au-
tentyczny lęk, ale potrafili też odpowied-
nio zabezpieczyć się przed czyhającym 
złem np: uważali, iż przechodzenie pod 
drabiną opartą o  ścianę niedługo spro-
wadzi na człowieka jakieś nieszczęście. 
Dla uniknięcia niepomyślnych zdarzeń 
należało po prostu przejść w odwrotnym 
kierunku. Poza ogrodzeniem wzrastała 
ilość zagrożeń. Obawy wzbudzały skrzy-
żowania i rozstaje dróg, leśne uroczyska, 

pustkowia, zamglone bagna - zwłaszcza gdy pojawiały się nad 
nimi świetliste ogniki, w mniemaniu ludu były to dusze poku-
tujące. W miejscach niebezpiecznych mogły się pojawiać istoty 
z zaświatów, demony, diabły, topielce, różnego rodzaju duchy. 
Opowiadano o tym podczas długich, zimowych wieczorów. Na 
miejscach budzących obawę lub grozę umieszczano krzyże, fi-
gury i kapliczki. Przechodzący tamtędy ludzie odmawiali mo-
dlitwy i czynili znaki krzyża. Na ogół unikano terenów, na któ-
rych cos straszyło i wodziło - łatwo na nich było zabłądzić. Bez 
ważnego powodu nikt nie odważył się wyjść z domu o północy, 
zwłaszcza podczas pełni księżyca. Był to bowiem czas zastrze-
żony dla czarownic, które na miedzach zbierały rosę, by wy-
korzystać ją podczas niecnych praktyk np. odbierając krowom 
mleko. Nieprzeparty lęk budziły również miejsca minionych 
tragedii: zabójstw, samobójstw, nagłych śmierci. Upamiętniano 
je zwykle krzyżami, głazami, kopcami, rzucaniem kolczastych 
gałązek. Na samotnych mogiłach sadzono cierniste rośliny, aby 
zapewnić duszom spokój. Bywało, że w określonym czasie nie-
zwykłej mocy nabierała nawet zwykła, podwórzowa studnia. 
W wieczór andrzejkowy dziewczęta mogły w niej zobaczyć 
twarze przyszłych oblubieńców. Na niegrzeczne dzieci każdego 
dnia czyhał groźny, zachłanny topielec. W Wigilię prosta, wiej-
ska izba stawała się miejscem niezwykłym, bowiem przybywa-
ło do chaty oczekiwane Dzieciątko Jezus. 

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.
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