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Przed wojn¹
Sêdziszowski Rynek przed wojn¹ wygl¹-

da³ podobnie jak dzisiaj, tylko z pó³nocnej
strony, gdzie dziœ s¹ bloki z mieszkaniami,
by³y ¿ydowskie kamienice ze sklepami. W ra-
tuszu po prawej stronie by³ sklep ¿elazny, a
po lewej kó³ko rolnicze, w którym sprzeda-
wa³a pani Szczyrkowa. Nie by³o budynku
Warmetu (obecnie Urz¹d Miejski). Budy-
nek dawnego „Plastyka”, a obecnie ZSZ, by³
to mieszkalny budynek ¿ydowski. Nie by³o
budynku Banku Spó³dzielczego, tylko
¿ydowska kamienica, gdzie na dole mieœci³a
siê jajarnia. Tam w wapnie by³o setki, tysi¹ce
jaj. Ta jajarnia najlepiej rozwija³a siê za oku-
pacji, gdy przejêli j¹ Niemcy.

W czêœci budynku Platów (ko³o restau-
racji Jubileuszowej) by³ sklep kolonialny, w
którym mo¿na by³o kupiæ cytryny, poma-
rañcze, cukier, m¹kê, groch. W drugiej czê-
œci by³ posterunek Policji. Do dziœ s¹ tam
kraty w oknach.

Polacy z ¿ydami ¿yli dobrze. Oni mieli
swoje ¿ydowskie myœlenie. Jak nie mia³em
na ¿ywnoœæ, szed³em do sklepu i mówi³em,
¿e dzisiaj nie zap³acê, bo nie mam pieniê-
dzy, a on odpowiada³: - A czy ja wo³am? Kie-
dy bêdziesz mieæ, to mnie dasz.

A potem to sobie wszystko policzy³.
Jako dzieci bawiliœmy siê razem z dzieæ-

mi ¿ydowskimi. Razem chodziliœmy do szko-
³y. Szko³a mieœci³a siê w budynku obecnego
gimnazjum, tym przed klasztorem. Za oku-
pacji nie mogliœmy siê tam pomieœciæ, wiêc
nauka by³a te¿ w budynku ochronki (obec-
nego Przedszkola nr1 ko³o Domu Stra¿a-
ka). Ja siê tam uczy³em rok w II albo w III
klasie. Moj¹ wychowawczyni¹ by³a pani
Szczêsna. Mieszka³a w tym dworku, gdzie
teraz przyjmuje doktor Dziurzyñski.

Pod niemieck¹ okupacj¹
Czasy okupacji to by³y smutne czasy. To

by³y czasy, kiedy nic nam nie by³o wolno.
Moje ubranie sk³ada³o siê z krótkich porte-
czek, które mi mama w³asnorêcznie uszy³a,
koszuliny, w której chodzi³em przez ca³¹
okupacjê. Po tych czterech latach to ona
by³a okropnie zdarta. Nigdzie nie mo¿na
by³o kupiæ odzie¿y. Sklepy by³y dla Niem-
ców i folksdojczów. Mo¿na by³o do nich
wejœæ tylko za okazaniem niemieckiej legity-
macji. Ja na co dzieñ chodzi³em boso, albo
w jakichœ drewniakach za³atwionych u Niem-
ców.

Nie by³o pracy. By³ zak³ad pana Jurkow-
skiego, który w czasie wojny przejêli Niemcy
i produkowali wozy i sanie dla wojska. By³
taki jeden ch³op z Przedmieœcia, któremu
Niemcy dali zielony filcowy kapelusz z pa-
wim piórkiem, a którego zadaniem by³o

wywo¿enie wozów z terenu zak³adu na sk³a-
dowisko wozów znajduj¹ce siê przed stacj¹
kolejow¹. Mia³ silnego konia i po piêæ tych
wozów zaprzêga³. Zawsze jak jecha³ z tymi
wozami czy saniami to œpiewa³. A na tym
sk³adowisku by³a brygada, która te wozy usta-
wia³a jedne na drugich, tak, ¿e tych wozów
to by³y ca³e ha³dy.

Po froncie jeszcze tyle tych wozów zo-
sta³o, ¿e rolnicy z okolicznych wiosek je so-
bie pobrali.

Przed wojn¹ mój tato by³ masarzem –
najlepszym w Sêdziszowie. To co my teraz
jemy to jest œwiñstwo. Za okupacji nie by³o
wolno zabijaæ ¿ywca. Ale jak coœ tam siê da³o
zjeœæ policjantowi, to patrzy³ przez palce i
potajemnie siê bi³o œwinie czy ja³ówki. By³
taki policjant Pi¹tek, to nawet u niego w
domu rozbieraliœmy œwinie, robiliœmy wyro-
by. Ja tatowi zawsze krêci³em w maszynie,
gdy nadziewa³ kie³basy.

Jak tato pracowa³ w zak³adach drzew-
nych to nie dostawa³ pieniêdzy, tylko co
miesi¹c dostawaliœmy prowiant: woreczek
m¹ki grochowej, dziesiêciokilogramow¹
puszkê marmolady, litr wódki czystej, ceres
(coœ podobnego do smalcu) – 2,3 kostki,
trzy chleby dwukilogramowe, trochê cukru,
soli. Ja to przywozi³em na takim drewnia-
nym wózeczku. ¯eby zaj¹æ kolejkê do tego
prowiantu, trzeba by³o wyjœæ z domu o pi¹-
tej rano. Za ten prowiant trzeba by³o zap³a-
ciæ, pamiêtam, ¿e p³aci³em 6 z³ 50 gr. Ja te
zak³ady dobrze zna³em, bo by³em gazecia-
rzem i nosi³em tam gazety Polakom i Niem-
com. Po po³udniu, po szkole bra³em gazety
i na drugi dzieñ, jeszcze przed lekcjami sze-
d³em do zak³adów i tam je sprzedawa³em.
By³o nas piêciu gazeciarzy w Sêdziszowie.
Nie by³o wtedy telewizji, nie by³o radia. Po
wyzwoleniu w ca³ym Sêdziszowie by³o tylko
dwa radioodbiorniki. Jeden mia³ pan
Chmiel – mieszka³ na Ogrodowej, tak jak ja.
Chodzi³em do niego czêsto pos³uchaæ trans-
misji z meczów. Najpierw mia³ niemieckie-
go Sterna, a potem Teslê.

W czasie wojny gazeta by³a jedynym Ÿró-
d³em informacji. Sprzedawaliœmy „Goniec
krakowski”, który by³ pokazany w filmie „Ka-
tyñ”, rolnikom sprzedawa³o siê pismo „Siew”,
jedyn¹ ilustrowan¹ gazet¹ by³ „Kurier Ilu-
strowany”. W kieszeni mia³em te¿ kamienie
do zapalniczki i sacharynê w takich ma³ych
pude³eczkach. Przywozi³ mi to taki handlarz
z Tarnowa.

Getto
Wysz³o kiedyœ zarz¹dzenie, ¿e mamy siê

wyprowadziæ z naszego domu przy ulicy
Ogrodowej  do takich drewnianych dom-
ków za domem kultury. Mieszkaliœmy tam

jakieœ pó³ roku.
Ca³a po³udniowa czêœæ Sêdziszowa a¿ po

klasztor oo. Kapucynów zosta³a wysiedlona
i odgrodzona takimi p³otkami odœniegowy-
mi.

¯ydzi coœ przeczuwali, byli smutni, od-
dawali kosztownoœci na przechowanie. Spo-
dziewali siê, ¿e zostan¹ wywiezieni, albo coœ
innego z nimi zrobi¹. Liczyli, ¿e jeœli uda siê
prze¿yæ, to odbior¹ te rzeczy. Do mojego
ojca przysz³a raz ¿ydówka, która chcia³a
oddaæ na przechowanie 4 worki cennych
futer z norek i innych. Niemcy wczeœniej
og³osili, ¿e nie wolno nic od ¿ydów przyjmo-
waæ, wiêc ojciec siê ba³, ¿e nas rozstrzelaj¹ i
nie przyj¹³. Pewnego dnia, chyba w czasie
kolacji, nagle s³yszymy krzyk, ³omot, jakieœ
rozbijanie – okaza³o siê, ¿e to Niemcy wtedy
wyganiali ¿ydów do getta.

G³ówny sztab getta by³ w obecnym bu-
dynku ZSZ.

Któregoœ dnia nieroztropnie znalaz³em
siê na terenie getta. Myœmy nie mieli studni,
a studnia miejska by³a na terenie zajêtym na
getto. Wybra³em siê tam raz po wodê, bo ci
co mieli studnie, nie chcieli daæ wody, z
obawy, ¿e im studnia wyschnie. Ówczesny
Komendant Policji granatowej  nazywa³ siê
Zelik. Przed domem pani Platowej by³a wy-
stawiona ³awka, na której  on czêsto prze-
siadywa³. By³ gruby, czapkê mia³ opuszczon¹
na oczy i drzema³. Nabra³em wody w studni
i ruszy³em do domu. Doszed³em do tych
p³otków przy g³ównej ulicy, chcia³em przejœæ
przez dziurê i wróciæ do domu. Nagle Nie-
miec z karabinem z³apa³ mnie za ko³nierz.
Zaprowadzi³ mnie do budynku kierownic-
twa getta i mówi: Juden! Juden! Psia krew
Juden! Dosta³em kolb¹ po plecach.

Tam mnie Niemcy legitymowali. Prze-
s³uchiwali mnie po niemiecku: co ja tam
robi³em, po co to wiaderko... Co ja tam
umia³em parê s³ów po niemiecku, to im
odpowiada³em. Niemiec, który mnie przy-
prowadzi³ wróci³ przed budynek, a ten Ze-
lik t³umaczy³ mu, ¿e jestem Polakiem. Nie-
miec zapyta³, czy mój ojciec umie po nie-
miecku. Mój tata na szczêœcie umia³ mówiæ
po niemiecku, wiêc Niemiec powiedzia³,
¿eby mój tato przyszed³, pokaza³ ausweis,
wyt³umaczy³ wszystko, to mo¿e mnie wy-
puszcz¹. Wiêc ten Zelik od razu polecia³ po
ojca i razem przyszli. W koñcu jeden z tych
Niemców w komendzie getta kopn¹³ mnie
w ty³ek, a ja wylecia³em przez drzwi na twarz.

Gdy ojciec przyniós³ dokumenty, Nie-
miec wzi¹³ je i wszed³ do budynku, a mi kaza³
czekaæ na ulicy. W koñcu, po sprawdzeniu
dokumentów ojca mnie wypuœcili. Wysze-
d³em z getta przez tê dziurê w p³otkach.

Ja by³em gówniarzem, to siê potem z
tego œmia³em, a to by³a powa¿na sprawa, bo
niewiele brakowa³o, a poszed³bym do wap-
na razem z ¿ydami.

Holokaust
To by³o lato, zbo¿a ju¿ by³y wysokie.

Mia³em kolegê Zdzicha Worka z którym sie-
dzia³em w jednej ³awce w szkole. Przed ra-

Wspomnienia
Stanis³awa Kaczorowskiego

cz. II
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tuszem, tu gdzie teraz jest ten obelisk, Niem-
cy ustawili s³up, na którym by³y g³oœniki na
cztery strony œwiata. Przez te g³oœniki Niem-
cy czytali rozmaite zarz¹dzenia. Dzieñ, czy
dwa wczeœniej Niemcy og³osili, ¿e bêdzie
egzekucja ¿ydów. Zdzichu mówi³, ¿e egze-
kucja bêdzie na kirkucie, bo wczeœniej Niem-
cy kazali tam wykopaæ bodaj¿e trzy do³y i
zgasili wapno w tych do³ach. Te do³y wyko-
pa³a dru¿yna junaków. Byli to Polacy, ch³o-
paki z ró¿nych wiosek, ró¿nych stron. Mieli
czarne mundury i czarne fura¿erki. Oni
mieszkali w barakach ko³o zak³adów drzew-
nych, nad rzek¹. Niemcy codziennie ich
gonili do roboty. Jak tylko wstali, umyli siê,
brali taczki, ³opaty i szli pracowaæ. Mówi³o
siê o nich „Junaczki do taczki”.

Zdzichu Worek mieszka³ na po³udnie od
cmentarza ¿ydowskiego, na górce – tam by³o
ze trzy domy. Jego ojciec by³ listonoszem.
Zdzichu mia³ starszego brata Staszka. Ulo-
kowaliœmy siê na strychu ich domu, wziêli-
œmy takie ko³ki, którymi podnieœliœmy da-
chówki od strony cmentarza, po³o¿yliœmy
siê na deskach i przez szczeliny w dachu
patrzyliœmy. Polakom nie wolno by³o wtedy
wychodziæ z domu, bo Niemcy og³osili: „Kula
w ³eb!”. W ka¿dym domu musia³y byæ takie
rolety, zrobione z czarnego papieru, które
siê podci¹ga³o i opuszcza³o. Niemcy kazali
je opuœciæ w dniu egzekucji. Nie wolno by³o
wychodziæ z domu.

Furmankami od strony Ropczyc i Wie-
lopola Niemcy wieŸli cia³a ¿ydów. Niektórzy
byli jeszcze ¿ywi, ruszali siê, jêczeli. Z tych
wozów sp³ywa³a krew. Ca³a ulica od strony
Ropczyc by³a czerwona od krwi.

Egzekucja trwa³a tak ze dwie godziny
oko³o po³udnia.

Na cmentarzu ¿ydzi byli ustawieni w
dwóch szeregach: w jednym kobiety, w dru-
gim mê¿czyŸni. Na ziemi rozpostarte by³y
pa³atki przeciwdeszczowe. ̄ ydzi musieli ro-
zebraæ siê do naga, a na tych pa³atkach z³o-
¿yæ wszystkie cenne rzeczy: pierœcionki, ³añ-
cuszki, kolczyki, obr¹czki – z³ote na jednej
kupce, a srebrne na drugiej.

Potem podchodzili pojedynczo nad
brzeg do³u. Po obu stronach sta³o dwóch
Niemców. Jeden strzela³ w ty³ g³owy, a drugi
w tym czasie ³adowa³ pistolet i kopa³ nog¹
cia³o, ¿eby zepchn¹æ je do do³u. Pocz¹tko-
wo ¿ydzi byli potulni, pogodzeni z losem,
ale potem niektórzy odwa¿niejsi rzucali siê
na tych Niemców. Sta³y si³y porz¹dkowe,
które nahajem z powrotem wpycha³y takie-
go do kolejki. Niektórzy ¿ydzi ginêli od razu,
od jednego strza³u, ale inni byli tylko zra-
nieni i ¿yli, kiedy ich wrzucano do tego do³u.
Tam w tym wapnie oni siê spalili. Myœmy na
to patrzyli. Nikt nie widzia³, tylko Zdzichu i
ja. Byli na tym cmentarzu te¿ Polacy, któ-
rym Niemcy kazali ³adowaæ ubrania do wiel-
kich worów i gdzieœ je zabieraæ. Jeden z tych
robotników razem z tymi ubraniami ukrad³
trochê tego z³ota i ukry³ w zbo¿u. Niemcy
jak siê dowiedzieli, jak go dopadli...

Przy tym porz¹dkowaniu pracowa³ mój
tato.

Furmanki, które przywozi³y ¿ydów na
cmentarz jecha³y ulic¹ do apteki, potem w
stronê cmentarza i dalej do cmentarza
¿ydowskiego. Brygada – Polacy i Niemcy
musieli braæ ich z tych wozów za nogi i za
rêce i wrzucali do tych do³ów z wapnem.

Na terenie zak³adów drzewnych, w po-
bli¿u torów kolejowych by³ d³ugi drewniany
barak, w którym by³o pe³no ¿ydów. Kiedyœ
nawet przynios³em im dwie wi¹zki s³omy, bo
mnie b³agali, ¿e nie maj¹ siê na czym po³o-
¿yæ nawet.

Jak skoñczy³a siê egzekucja na cmenta-
rzu, toœmy ze Zdzichem poszli w stronê rze-
ki, a potem wzd³u¿ niej, ko³o mleczarni, na-
stêpnie przez szosê doszliœmy na ulicê Party-
zantów. Ogrodami przeszliœmy w pobli¿e
torów kolejowych. Przed torami by³o takie
obni¿enie terenu, gdzie zawsze sta³a woda.
Niemcy kazali ¿ydom czekaæ w tej wodzie
na transport. Myœmy siê ukryli niedaleko, w
zbo¿u i patrzyliœmy. Niemcy bili ich nahaja-
mi gorzej jak zwierzêta. Przyjecha³y bydlêce
wagony. Niemcy t³oczyli ¿ydów w tych wa-
gonach ile siê tylko da³o. Okienka by³y za-
kratowane drutem kolczastym, drzwi za-
mkniête, zaplombowane. O ile pamiêtam,
odjecha³o dwa transporty ¿ydów. Byli to
¿ydzi nie tylko z Sêdziszowa, ale i przywiezie-
ni z innych miejscowoœci. Wszystko za³atwili
w jednym dniu.

Front
Gdy zbli¿a³ siê front, schroniliœmy siê w

klasztorze. Front miesi¹c sta³ pod Dêbic¹.
Sêdziszów te¿ cierpia³, bo niejednokrotnie
bomby tu spada³y. By³o wielu rannych.

Rosjanie wkroczyli któregoœ letniego,
piêknego dnia. Ja siedzia³em wtedy w piwni-
cy na ulicy Ogrodowej u pana Idzika. Ka¿dy
szuka³ dla siebie i rodziny dobrej kryjówki.
Jak wyszed³em z piwnicy, pierwsze co zauwa-
¿y³em: na ogrodzie by³o bia³o. Wygl¹da³o
jakby spad³ œnieg. A tymczasem jeden z po-
cisków trafi³ w dom, gdzie by³y jakieœ pierzy-
ny i to pierze lata³o na wietrze.

Parê dni wczeœniej poszed³em do jajar-
ni po jaja. Wszyscy tam szli, bo nie by³o nic
do jedzenia, wszystko nam zabrali. Tato da³
mi tak¹ konewkê i powiedzia³: ¿eby Bóg da³,
¿ebyœ ca³¹ konewkê jajek przyniós³. A by³a
tak œliczna dziewczyna, która mieszka³a w
jednej z kamieniczek ko³o poczty. Ja j¹ bar-
dzo lubi³em. Czasem prosi³a, ¿eby jej daæ
gazetê. Ona tak¿e przysz³a po te jajka. Na-
bra³a do jakiegoœ rondla, gdy tank¹ podje-
chali Niemcy. Tak¿e nabrali jajek – prosto
do he³mu. By³ wieczór, ale niebo rozœwietla-
³y jakieœ race. I ten Niemiec z bliska, z ca³ej
si³y uderzy³ j¹ jajkiem w oko. Zaraz zala³a j¹
krew, oka nie mog³a otworzyæ. Jak to zoba-
czy³em, wyszed³em z tej jajarni, odstawi³em
konewkê i te¿ waln¹³em Niemca jajem w
oko. A mia³em wtedy cel! I w nogi. Niemiec
mia³ na ramieniu karabin, a pod pach¹ he³m
z jajkami. Zanim karabin zdj¹³, to ja ju¿ by-
³em daleko. Uciek³em do domu. Nie wiem
co siê sta³o z moj¹ konewk¹. Nie wiem co siê
sta³o z t¹ dziewczyn¹. Nigdy ju¿ jej wiêcej

nie widzia³em. Gdy opowiedzia³em w domu,
tato na mnie nakrzycza³: po co siê miesza³eœ
w cudze sprawy? ¯eby ciê zastrzelili?

Przed opuszczeniem Sêdziszowa Niem-
cy minowali stacjê, tory kolejowe. Gdy wysa-
dzili to w powietrze to si³a by³a taka, ¿e ka-
wa³ki szyn razem z podk³adami lecia³y a¿ w
Rudki na drugim koñcu miasta. Pali³y siê
zak³ady drzewne, bo Niemcy gdy uciekali to
wszystko podpalali. Za chwilê ogromny huk!
Wysadzili w powietrze most. Potem jecha³y
szos¹ dwa czo³gi. Jeden nie zauwa¿y³ ¿e nie
ma mostu i wpad³ do rzeki, drugi skrêci³ w
ulicê Partyzantów i uderzy³ w p³ot.

Rosjanie to byli ludzie ró¿nych narodo-
woœci, brudni, zawszeni, lubili piæ. By³ taki
mój kolega Staszek B¹kowski, który póŸniej
by³ kapitanem marynarki. On mieszka³ na
ulicy Koœciuszki. Jednego dnia namówi³
mnie, ¿ebyœmy poszli do jego domu rodzin-
nego, bo jego mama upiek³a takie dobre
bu³ki, to bêdziemy mieli co jeœæ. Ja siê ba-
³em, ¿e mog¹ nas gdzieœ na ulicy zastrzeliæ,
ale poszliœmy. Przechodziliœmy ko³o apteki
(dzisiaj apteka Szymañskich) zobaczyliœmy
rozbite drzwi, porozbijane s³oiki z maœcia-
mi, a na schodach siedzieli ruscy ¿o³nierze i
pili samogon. Nie mieli zak¹ski. Gdy wraca-
liœmy z bu³kami, zatrzymali nas: Charoszije
malcziki! Jeden z nich odchyli³ kurtkê, a pod
spodem mia³ masê zegarków! Ruscy jak szli,
to rabowali. Wszystkie te zegarki by³y kra-
dzione. A ciekawe, ¿e wtedy byli handlarze,
którzy sprzedawali zegarki na wagê! I ci ru-
scy chcieli daæ nam zegarki za te bu³eczki.
Staszek siê zgodzi³. Mówi: weŸmy te zegarki
za bu³ki, a potem wrócimy siê do mamy, bo
jeszcze ma du¿o tych bu³eczek, tylko wtedy
nie bêdziemy nieœli na wierzchu, ale ukryje-
my w torbie.

Oczywiœcie przed pani¹ B¹kowsk¹ po-
chwaliliœmy siê tymi zegarkami. A ona na to:

– A sk¹d to macie pierony? Ukradliœcie?
– Nie! Ruscy nam dali za te bu³eczki.
– O wy z³odzieje! Przecie¿ to wszystko

kradzione!
Ale da³a nam jeszcze bu³ek. Gdy wraca-

liœmy ruscy le¿eli zatruci na schodach apte-
ki. Okaza³o siê, ¿e rozkroili sobie te bu³ki i
posmarowali je tymi maœciami z apteki i tym
zak¹szali. Tym siê zatruli. Korci³o nas, ¿eby
wzi¹æ sobie jeszcze po zegarku od tego ¿o³-
nierza, ale nie chcieliœmy byæ pos¹dzeni o
kradzie¿. Nie wziêliœmy.

Na ulicach, na polach pe³no by³o po-
rzuconej broni: karabinów, pistoletów, gra-
natów. Kiedyœ nazbieraliœmy granatów, bo-
œmy siê dowiedzieli, ¿e mo¿na nimi og³uszyæ
ryby. Poszliœmy do Rudek i rzucaliœmy te gra-
naty do wody. One gdy wybucha³y, powo-
dowa³y s³upy wody do góry. A potem rzeczy-
wiœcie mogliœmy sobie powybieraæ ryby.

Pierwsze lata powojenne
Po wojnie by³a straszna bieda. Nie by³o

wiadomo jakimi pieniêdzmi p³aciæ. Powo-
lutku ktoœ hodowa³ sobie jak¹œ œwinkê, zabi³,

(ci¹g dalszy na str. 4)
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potem miêso i wyroby sprzedawa³ na ulicy.
Pierwsi po wojnie wyroby sprzedawali: pani
B³aszczakowa, pañstwo Cyroniowie, pani
Machowska. Sprzedawali kie³basy, paszte-
tow¹, boczek, szynkê, bia³y chleb, w tym
miejscu, gdzie dziœ s¹ butiki naprzeciwko
restauracji „Dwójki”. Mój tato zajmowa³ siê
masarstwem. Ja nie chodzi³em do szko³y, tyl-
ko po domach sprzedawa³em wyroby. Dla-
tego dwa lata w szkole podstawowej repeto-
wa³em. Sprzedawa³em te¿ rannym ¿o³nie-
rzom, których transporty przeje¿d¿a³y przez
Sêdziszów. Oni mieli mnóstwo pieniêdzy w
rozmaitej walucie. Trzeba by³o uwa¿aæ, ¿eby
nie zostaæ oszukanym. Mama to nieraz p³a-
ka³a, co ze mnie wyroœnie, bo siê nie uczê,
ale takie by³y czasy, trzeba by³o z czegoœ ¿yæ.

Plastyk
Do „Plastyka” poszed³em gdzieœ chyba

w 1949 roku. Tato mnie pyta³, do jakiej szko³y
chcê chodziæ. Chcia³em do plastycznej, bo
lubi³em rysowaæ, tato chcia³, ¿ebym poszed³
do ogólnej, bo twierdzi³, ¿e z ogólniaka prê-
dzej dostanê siê na studia. Pamiêtam kilku
kolegów ze starszych roczników: Szaraniec,
Jagodziñski – myœmy z nich brali przyk³ad.
Pamiêtam z „Plastyka” wspania³ych nauczy-
cieli. Pierwsi, którzy mnie zafascynowali to
byli panowie Boles³aw i Mieczys³aw K³aczyñ-
scy. Lubi³em ich obydwóch. Dyrektorem by³
pan Bulfan. Mia³ przecudown¹ ¿onê, tak¿e
nauczycielkê, o wspania³ym sercu – uczy³a
mnie biologii. PóŸniej przyszed³ z Krakowa
profesor Panek – uczy³ malarstwa i rysun-
ku. Profesor Panek bardzo lubi³ mnie i Stasz-
ka Wiœniewskiego (póŸniej by³ rektorem
ASP w Krakowie).

By³ pan Robak, instruktor na warszta-
tach, pani Szczêsna, pani Niemirska, pani
Czechowska, pan Czechowski, pani Jordan
uczy³a dziewczêta haftu i koronki. Pamiê-
tam wspania³e zabawy, jakie szko³a urz¹dza-
³a w sali „Jednoœæ”. Robiliœmy ogromne ma-
ski z papieru. Pamiêtam, jak fina³ tych ma-
sek by³ w Wojewódzkim Domu Kultury w
Rzeszowie, gdzie œpiewaliœmy: „Dopóki Wi-
s³a wody do Gdañska bêdzie s³aæ, dopóty
polskie grody nad Wis³a bêd¹ staæ”. Bardzo
siê te nasze maski podoba³y i takie ogromne
kuk³y. By³y organizowane wspania³e wysta-
wy malarstwa. Bardzo lubi³em malarstwo.
Gdyby mi tak daæ stos ksi¹¿ek o malarstwie,
to bym nie spa³ tylko czyta³...

Pan Stanis³aw Kaczorowski po ukoñcze-
niu sêdziszowskiego „Plastyka” trafi³ do
wojska, a potem podj¹³ pracê zawodow¹.
Dziœ nadal wyœwietla filmy w kinie „Jednoœæ”.
Oprócz filmu, jego pasj¹ jest malarstwo.
Wci¹¿ uwielbia czytaæ ksi¹¿ki.

Wys³ucha³a Wioletta Czapka

Wspomnienia
Stanis³awa
Kaczorowskiego
(ci¹g dalszy ze str. 3)

W wyniku przeprowadzonej oceny wnio-
sków, Gmina Sêdziszów M³p. zajê³a pierw-
sze miejsce na liœcie rankingowej i otrzyma-
³a zapewnienie o dofinansowaniu przedmio-
towego zadania polegaj¹cego na remoncie
ul. S³onecznej oraz budowie ulic: Starzeñ-
skich, Tarnowskich, Micha³owskich, Potoc-
kich, Jab³onowskich, Ligêzy, Odrow¹¿ów
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ tj. bu-
dow¹ oœwietlenia ulicznego i kanalizacji
deszczowej.

Istniej¹cy stan techniczny w/w ulic o
nawierzchni ¿wirowej (z wyj¹tkiem ul. S³o-
necznej o nawierzchni bitumicznej) znacz-
nie ogranicza ruch ko³owy i pieszy, zagra¿a
bezpieczeñstwu mieszkañców i u¿ytkowni-
ków ulic w obszarze „Trójk¹ta”, które s¹ bez-
poœrednio skomunikowane z drog¹ krajow¹
nr 4 oraz ulicami powiatowymi - ul. Weso³¹
i ul. Wêglowskiego.

Zakres rzeczowy do wykonania obejmuje:
- budowê i remont 2,7 km ulic
- budowê 9563 m2 chodników
- remont 300 m2 chodników
- budowê parkingów dla samochodów oso-

bowych (69 miejsc, w tym 4 dla osób nie-
pe³nosprawnych)

- budowê parkingów (12 miejsc) dla samo-
chodów ciê¿arowych

- budowê oœwietlenia ulicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego – 98

szt. i poziomego dróg
- monta¿ progów zwalniaj¹cych – 6 sztuk
- budowê 1070 m kanalizacji deszczowej

odprowadzaj¹cej wody opadowe z ulic.
Wartoœæ zadania po przeprowadzonym

przetargu zosta³a ustalona w kwocie
4.484.000 z³. Gmina Sêdziszów M³p. w ra-
mach umowy o dofinansowaniu otrzyma
50% zwrotu wartoœci zadania. Roboty bu-

INWESTYCJE DROGOWE
W ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” zwanym
potocznie „Schetynówk¹”, Gmina Sêdziszów M³p. we wrzeœniu 2009 r. z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie zadania pn:
„Poprawa uk³adu komunikacyjnego przemys³owo-us³ugowo-mieszkaniowej czêœci Sêdziszowa
M³p.” czyli na tzw. „Trójk¹cie”.

dowlane bêd¹ prowadzone w okresie od
marca do paŸdziernika br., a ich wykonawc¹
bêdzie firma SKANSKA S.A.

W roku 2010 kontynuowane bêd¹ rów-
nie¿ roboty zwi¹zane z realizacj¹ zadania
pn. „Przebudowa ulic Koœciuszki, Szkarpo-
wej i Bednarskiej w Sêdziszowie M³p.” Roz-
poczêcie robót nast¹pi³o w 2009 roku jako
etap I, który obejmowa³ przebudowê ul.
Koœciuszki wraz z budow¹ kanalizacji desz-
czowej, natomiast w etapie II zostanie prze-
budowana ul. Bednarska i Szkarpowa.

Zakres rzeczowy do wykonania obejmuje:
 - przebudowê ulicy Bednarskiej - 100 m,
 - przebudowê ulicy Szkarpowej - 200 m.

£¹czna wartoœæ zadania wyniesie:
1.622.596 z³ i bêdzie finansowana z bud¿etu
Gminy Sêdziszów M³p. Roboty bêd¹ wyko-
nane w terminie do koñca wrzeœnia 2010
roku przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg
i Mostów w Rzeszowie.

Dariusz Urbanek
Inspektor w UM

Ruszy³a budowa dróg na „Trójk¹cie”.

Remont ul. Bednarskiej. Fot. UM Sêdziszów M³p.
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Radni miejscy przeznaczyli 272.750 z³ na
dokoñczenie projektu kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim, Czarnej Sêdz. i moderni-
zacji Stacji Uzdatniania Wody w Sêdziszo-
wie M³p., a 4.477.432 z³ na rozpoczêcie bu-
dowy kanalizacji w Borku Wielkim oraz kon-
tynuacjê kanalizacji w Krzywej, Kawêczynie
Sêdz. i wodoci¹gu w Szkodnej.

Realizacjê tych ostatnich rozpoczêto w
IV kwartale ubieg³ego roku i mimo doœæ
trudnych warunków w okresie zimy, ca³y czas
je prowadzono. Do chwili obecnej na bu-
dowie w Krzywej wykonano 6 km ruroci¹gu
t³ocznego, 10 km kolektorów grawitacyj-
nych oraz oko³o 2,5 km sieci wodoci¹gowej
do przysió³ka Porêby. W Kawêczynie Sêdz.
wybudowano 1,7 km sieci i pod³¹czono do
kanalizacji 5 gospodarstw domowych.
Ukszta³towanie terenu w tej miejscowoœci
powoduje, ¿e tak¹ mo¿liwoœæ w chwili obec-

Budujemy
wodoci¹g i kanalizacjê sanitarn¹

nej ma jeszcze oko³o 20 w³aœcicieli budyn-
ków po³o¿onych w zachodniej czêœci wsi. W
dobrym tempie postêpuje tak¿e budowa
wodoci¹gu w Szkodnej, gdzie do tej pory
wybudowano 1,5 km sieci. Przyjêty harmo-
nogram realizacji tej inwestycji zak³ada, ¿e
jeszcze w tym roku woda pop³ynie do szko³y
podstawowej w Szkodnej  i gospodarstw
po³o¿onych na trasie I etapu budowy.

Prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sa-
nitarnej i wodoci¹gu na tym etapie prowa-
dzone s¹ zgodnie z harmonogramami rze-
czowo-finansowymi, ale zdarza siê, ¿e firmy
wykonawcze napotykaj¹ na sprzeciw w³aœci-
cieli dzia³ek. Przypominamy wiêc, ¿e wszyst-
kie w/w inwestycje jak ka¿de inne prace
budowlane musz¹ byæ prowadzone zgod-
nie z projektem i pozwoleniem na budowê.
Ewentualna zmiana przebiegu trasy sieci czy
przy³¹czy wymaga opracowania projektu
zmian, a koszty z tym zwi¹zane ponosi ka¿-
dorazowo ich wnioskodawca.

W³aœciciele budynków winni tak¿e pa-
miêtaæ o tym, ¿e warunkiem wybudowania
przy³¹cza wodoci¹gowego czy kanalizacyj-
nego jest dokonanie pe³nej wp³aty kwoty

ustalonej w umowach zawartych miêdzy
nimi, a Gmin¹ Sêdziszów M³p.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu œcieków „realizacjê
budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wo-
domierzowej, pomieszczenia przewidziane-
go do lokalizacji wodomierza g³ównego i
urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³a-
sny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹cze-
nie nieruchomoœci do sieci” (Dz. U. 72 z
2001 r., poz. 747).

Tylko wspó³dzia³anie miêdzy w³aœcicie-
lami nieruchomoœci, wykonawcami i inwe-
storem (gmina Sêdziszów M³p.) sprawi, ¿e
wszystkie te inwestycje zostan¹ zakoñczone
w pe³nym zakresie zgodnie z planem, czyli w
IV kwartale 2011 r.

Terminowe ukoñczenie budowy kanali-
zacji w Krzywej i Kawêczynie Sêdz.  jest tak-
¿e gwarantem uzyskania przez Gminê Sê-
dziszów M³p. dofinansowania unijnego w
wysokoœci 2.210.000 z³ w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Przebudowa Rynku rozpoczê³a siê pod
koniec ubieg³ego roku. Obejmuje wymianê
nawierzchni parkingu po po³udniowej stro-
nie ratusza z trylinki na kostkê betonow¹,
wymianê nawierzchni chodników, monta¿
nowego oœwietlenia oraz iluminacjê ratu-
sza. Przekomponowane zostan¹ tak¿e plan-
ty na wschód od ratusza. Powstanie tam wiê-
cej alejek dla spacerowiczów i zamontowa-
ne zostan¹ nowe ³awki. Renowacja Rynku
jest tak¿e okazj¹ do uporz¹dkowania drzew,
rosn¹cych wokó³ centralnego placu miasta.
Wyciêto drzewa rosn¹ce w ci¹gu chodni-
ków – wiele z nich by³o chorych, a tak¿e
drzewa rosn¹ce wzd³u¿ po³udniowej pierzei
Rynku. By³y to w wiêkszoœci doœæ chaotycz-
nie nasadzone lipy, których rozrastaj¹ce siê
korzenie zniszczy³y chodnik dla pieszych.

Jak zapewnia Z-ca burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. pani El¿bieta Œwiniuch w ich miej-
sce zostan¹ posadzone nowe drzewa, bêd¹
to ozdobne klony.

W wyniku remontu powstanie 60 miejsc
parkingowych.

Sêdziszowski rynek zosta³ wytyczony w XV
wieku, w czasie lokacji miasta. Zagospodaro-
wany rozmaitymi nasadzeniami zosta³ w okre-
sie powojennym. Trwaj¹ca renowacja jest

Drzewa zostan¹ na RynkuNowa nawierzchnia, odnowione chodniki, nieco
wiêcej miejsc parkingowych, ³aweczek, stylowe
oœwietlenie – ju¿ wkrótce sêdziszowski Rynek
uka¿e siê mieszkañcom w nowej krasie.

kompromisem pomiêdzy wytycznymi konser-
watorskimi, które zak³adaj¹ przy tego typu
przedsiêwziêciach przywrócenie pierwotne-
go stanu zabytkowego za³o¿enia, a stanem
obecnym i oczekiwaniami mieszkañców.
Konsekwentna realizacja oczekiwañ konser-
watorskich oznacza³aby ca³kowit¹ likwidacjê
oazy zieleni w Rynku i pozostawienia „go³e-
go” placu, z wyeksponowanym zabytkowym
ratuszem. W³adze gminy takiej ewentualno-

œci nie rozwa¿a³y. Przyjêta koncepcja remon-
tu zak³ada rozs¹dne zagospodarowanie te-
renów zielonych, a usuniêcie czêœci drzew
pozwoli wyremontowaæ chodniki i poprawiæ
bezpieczeñstwo i komfort pieszych.

Podnoszone wiêc tu i ówdzie zarzuty o
niszczeniu zieleni wokó³ ratusza s¹ bezpod-
stawne, a wszystkich zaniepokojonych mo-
¿emy uspokoiæ: drzewa zostan¹ na Rynku.

Benedykt Czapka

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno – œcie-
kowej stanowi¹ priorytet wœród wielu zadañ
gminnych zaplanowanych do wykonania w roku
bie¿¹cym.

Dziêki trwaj¹cej renowacji Rynku przybêdzie miejsc parkingowych i uporz¹dkowana zostanie zieleñ wokó³ ratusza.
Fot. UM Sêdziszów M³p.
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Cieszy³ siê du¿ym powodzeniem wœród
uczniów wszystkich typów szkó³ z terenu
naszego powiatu. Na konkurs przys³ano 431
prac, ukazuj¹cych piêkno Ziemi Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiej. Powo³ane przez Przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu Stanis³awa Wozo-
wicza Jury zakwalifikowa³o prace na wysta-
wê oraz wy³oni³o zwyciêzców. Nagrodzono
13 i wyró¿niono 50 obrazów.

Celem konkursu jest promocja w³asne-
go regionu, twórców nieprofesjonalnych i
profesjonalistów. Przedmiotem konkursu s¹
prace malarskie, ukazuj¹ce piêkno, walory
krajobrazowe i architektoniczne Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego. „S¹ one œwiadec-
twem artystycznych, dziecinnych doœwiadczeñ,
zamyœleñ i przemyœleñ na temat piêkna i dobra,
historii i miejsca, gdzie jest ich dom, ich koœció³ek,
pola i lasy, drogi i dró¿ki, a przy nich kapliczki i
krzy¿e... I tam powstaje coœ, co buduje i wzmacnia

dzieciêc¹ pamiêæ, wzbogaca duchowe wnêtrze, cha-
rakter, osobowoœæ i patriotyzm” - twierdzi artysta
malarz Adam Sypel.

Na otwarcie wystawy licznie przybyli lau-
reaci, wraz z dyrektorami szkó³   i opiekuna-
mi. Nagrody i wyró¿nienia uczestnikom kon-
kursu wrêczali: starosta Józef Rojek i Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Wozo-
wicz, którzy podziêkowali uczniom i nauczy-
cielom za zaanga¿owanie siê w proces twór-
czy, a nagrodzonym i wyró¿nionym pogra-
tulowali i ¿yczyli dalszych sukcesów artystycz-
nych. W trakcie spotkania swoimi refleksja-
mi dzieli³ siê  Adam Sypel. Goœciem wernisa-
¿u by³ równie¿ gospodarz sêdziszowskiego
Domu Kultury, dyrektor Kazimierz Popie-
larz, wraz z pracownikami, którzy wystawê
przygotowali.

M. Kazior

„Moja Ma³a Ojczyzna”

W przekonaniu ludu, co podkreœla po-
wy¿sze przys³owie, wiosna rozpoczyna siê ju¿
19 marca. Inne przypomina, i¿: „Przyjdzie Józef
z pomoc¹, porówna dzieñ z noc¹”. Istotnie, bar-
dzo czêsto w³aœnie od tego dnia przyroda
ostatecznie rozprawia siê z resztkami zimy i
przychodzi oczekiwane ocieplenie. Ton¹ca
w œniegu i skuta lodem pierwsza po³owa
marca nie by³a kiedyœ niczym niezwyk³ym.
Starsi mieszkañcy naszych stron dobrze pa-
miêtaj¹ tak¹ aurê sprzed lat i mawiaj¹, ¿e
„na takich zimach siê wychowali”. Kiedy
koñczy³y siê zapasy ¿ywnoœci i przednowek

coraz mocniej doskwiera³, ludziska cieszyli
siê ka¿dym, najdrobniejszym przejawem wio-
sny. Upatruj¹c koñca zimy, w trudnym dla
siebie okresie posilali siê czêsto potrawami
sporz¹dzonymi np.: z mielonych ziaren
manny mielca oraz z tzw. ³omy³ka. Z rado-
œci¹ „witano” pojawiaj¹ce siê pêdy lebiody i
pokrzywy, a tak¿e m³ode listki lipy. Wczesn¹
wiosn¹ pojawiaj¹ siê pierwsze kwiaty: te ni-
skie przyczajone do ziemi i odwa¿niejsze,
nie lêkaj¹ce siê przymrozków. Puszysta, kwie-
cista biel otula ga³¹zki czeremchy nazywa-
nej u nas kocirpk¹. Szkoda, ¿e znika z tutej-

szego krajobrazu po¿yteczna leczniczo, acz-
kolwiek niemi³osiernie k³uj¹ca tarnina. Wi-
doczne z dala, niewysokie krzewy upiêksza-
³y wczesn¹ wiosn¹ doœæ monotonny jeszcze
pejza¿ podsêdziszowskich wiosek. Ich miesz-
kañcy uwa¿ali je za niechybny zwiastun wio-
sny, podobnie jak z³ociste podbia³y.

Pierwsze dni kwietnia zwykle niewiele siê
ró¿ni¹ od marcowych. D³u¿sze dni jednak
sprawiaj¹, i¿ przyroda gwa³townie budzi siê
do ¿ycia. W naszych sadach pienistym kwie-
ciem kolejno pokrywaj¹ siê rzadko dziœ spo-
tykane, krzaczaste œliwy „luboski”, a potem

W dniu 12 marca 2010 r., w Miejsko – Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p., odby³ siê
wernisa¿ nagrodzonych i wyró¿nionych prac plastycznych konkursu „Moja Ma³a Ojczyzna”, zorga-
nizowanego pod auspicjami Rady Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego. Jest on kontynuacj¹
organizowanego wczeœniej konkursu „Cztery Pory Roku”.

I kategoria wiekowa 7-12 lat
1 miejsce: Martyna Bykowska – SP Szkodna
Wyró¿nienia:
Konrad Ró¿ak – SP Góra Ropczycka
Ilona Surman – SP Góra Ropczycka
Aleksandra Macio³ek – SP Góra Ropczycka
Marlena Przydzia³ – SP Góra Ropczycka
Jakub Bieszczad – SP Góra Ropczycka
Karolina Wozowicz – SP Góra Ropczycka
Wojciech Szczypta – SP Szkodna
Kinga Kujda – SP Szkodna
Monika Dudka – SP Szkodna
Monika Gawron – SP Szkodna
Roksana Rak – SP nr 3 Sêdziszów M³p.
Patrycja Cisek – SP nr 3 Sêdziszów M³p.
Kinga Jaworek – SP nr 3 Sêdziszów M³p
Kamila Daniel – SP Wolica Piaskowa

II kategoria wiekowa 13-17 lat
1 miejsce: Agnieszka Popowicz – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
3 miejsce: Paulina Kubas – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
3 miejsce – Monika Ziobro - Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Wyró¿nienia:
Anna Róg – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Martyna Kolebuk – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Aleksandra Ziobro – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Natalia Bochnak – Gimnazjum Zagorzyce Grn.
Weronika Wozowicz – Technikum Weterynaryjne Trzciana

III kategoria wiekowa 18 lat i powy¿ej
2 miejsce: Krzysztof Marciniec – ZSZ Sêdziszów M³p.
3 miejsce: Iwona Drozd – ZSZ Sêdziszów M³p.

Z terenu miasta i gminy Sêdziszów M³p.,
nagrody i wyró¿nienia uzyskali:

WCZESNA

WIOSNA

W WIERZENIACH

LUDOWYCH

Œwiêty Józef Oblubieniec otwiera wioœnie goœcieniec.
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wynios³e trzeœnie (czereœnie), wiœnie, wcze-
œniejsze odmiany jab³oni. Nieraz bywa³o, ¿e
mimo spóŸnionej wiosny ca³a przyroda zda-
je siê nadrabiaæ zaleg³oœci tak, i¿ Wielkanoc
wita biel kwitn¹cych drzew owocowych (vide
ilustracja). Dawniej przy p³otach chêtnie sa-
dzono leszczynê, na któr¹ potocznie mówi³o
siê u nas „orzechy laskowe”. Wed³ug tutej-
szych wierzeñ mia³a ona uchroniæ gospodar-
stwa przed z³ymi mocami, zaœ jej ulistniony-
mi ga³¹zkami wypêdzano z mieszkañ muchy.
W jesieni natomiast jej owoce uwa¿ano za
prawdziwe mateklosy (smako³yki). Nazwa
„kwiecieñ” pochodzi od bujnie kwitn¹cych
wtedy roœlin. Myœliwi nazywali go miesi¹cem
„zielonej trawy” i „ciep³ej rosy”: „Póki z wieczo-
ra nie zejd¹ kosy, nie bêdzie ciep³ej na ziemi rosy”.
Pod jej wp³ywem szybciej roœnie ka¿da roœlin-
ka i rozwijaj¹ siê drzewa. Szara kolorystyka
zmienia siê w brunatn¹ a póŸniej w seledy-
now¹. W czasach kiedy szanowano ka¿de
drzewo, szczególnym pietyzmem otaczane
by³y wierzby. Wraz z brzozami pojawi³y siê
one u nas w ekstremalnych warunkach, tu¿
po ust¹pieniu lodowca. Bardzo ¿ywotne,
odrastaj¹ce z lada porzuconej ga³¹zki lub z
ko³ka wbitego w ziemiê, traktowane by³y
przez lud jako symbol zdrowia i si³ witalnych
… Ich ga³¹zkami zdobiono palmy wielkanoc-
ne i koszyczki z œwiêconk¹. Z poœwiêconymi
potrawami trzy razy okr¹¿ano domy, co mia-
³o zabezpieczyæ je przed z³ymi si³ami. Starsi
ludzie jeszcze i dziœ uwa¿aj¹, ¿e po³kniêcie
„kotka” – tak nazywano bazie, bagni¹tka –
mia³o uchroniæ przed chorobami gard³a.
Przed wiekami przypisywano im niezwyk³e
w³aœciwoœci, czego dowodem mog¹ byæ my-
œli zapisane przez Miko³aja Reja: „W Kwietni¹
Niedzielê (Palmow¹) kto bagni¹tka czyli kotki, to
jest p¹czki z palmy wielkanocnej nie po³kn¹³ (…),
to ju¿ dusznego zbawienia nie otrzyma³”. Przy
pierwszym wypêdzaniu byd³a na pastwisko,
co wolno by³o czyniæ dopiero 23 kwietnia,
kropiono „gady” œwiêcon¹ wod¹ i g³askano
je poœwiêconymi palmami. Zabiegi owe za-
pewnia³y zdrowie i strzeg³y przed urokami.
Udaj¹cy siê w drogê furmani nie mogli zapo-
mnieæ o w³o¿eniu na wóz wierzbowej ga³¹z-
ki, która mia³a odpêdziæ wszelkie z³o, jakie
mog³o czyhaæ na podró¿uj¹cych. W Wielki
Pi¹tek na stajonkach ustawiano niewielkie
krzy¿yki sporz¹dzone z wierzbiny, by zabez-
piecza³y zasiewy przed ró¿nymi klêskami.
Zwyczaj ten praktykowany by³ u nas przez
pokolenie obecnych siedemdziesiêciolatków.
Smaganie siê czyli œmiganie owymi ga³¹zkami
w Poniedzia³ek Wielkanocny mia³o zagwaran-
towaæ zdrowie na ca³y rok. Specyficzny dla
naszego ludu kult „wiosennej wierzby” siêga
czasów pradawnych i nawi¹zuje do wierzeñ,
¿e w drzewach tych zamieszkiwa³y dobre
duchy. Czêsto zatem uznawano je za opie-
kuñcze dla ca³ych rodów. Od X w. nieod-
³¹cznie towarzysz¹ uœwietnianiu Œwi¹t Wiel-
kanocnych. Jeszcze do niedawna znano w
Polsce oko³o 30 gatunków wierzby, oraz wie-
le jej odmian. Jako drzewa typowe dla lasów
³êgowych licznie porasta³y tutejsze podmo-
k³e tereny. W ostatnich czasach ich wystêpo-

wanie ograniczaj¹ melioracje, stopniowe osu-
szanie gruntów i … ogólna, niezrozumia³a
niechêæ wspó³czesnego cz³owieka do wszel-
kich drzew liœciastych.

 W naszej kulturze od dawna wysok¹ ran-
gê zawsze mia³o œwiêto Zwiastowanie Naj-
œwiêtszej Marii Panny (25III), w niektórych
rejonach nazywane œwiêtem: Matki Boskiej
Zagrzewnej, Strumiennej, Roztwornej; u nas
nazywane krótko Zwiastowaniem. Znane by³o
ju¿ w V w., a upowszechnione od VIII w. Na-
bo¿eñstwa i modlitwy wznoszono ku czci
obwieszczonej przez Anio³a Wielkiej Tajem-
nicy. Nasz lud w Matce Bo¿ej zawsze widzia³
opiekunkê wszelkich istot ¿ywych, potrzebu-
j¹cych pomocy, m.in. bezbronnych roœlin i
zwierz¹t. Œwiadczy o tym np.: wzruszaj¹cy
obraz „Skowroñcze gniazdo” namalowany
przez Piotra Stachiewicza. Znany artysta
przedstawi³ Maryjê, która bia³¹ szat¹ zakry-
wa nieporadne ptaszyny, kiedy zagra¿a im
nadlatuj¹cy jastrz¹b. Obok sikorek ubogich
skowronki najwczeœniej ¿egnaj¹ zimê swym
radosnym œpiewem, o czym przypomina miej-
scowe przys³owie: „Œwiêta Agnieszka wypuszcza
skowronka z mieszka (21 I), a œw. Dorota otwiera
mu wrota” (6 II). Obraz Stachiewicza ilustru-
je te¿ przywi¹zanie polskiego ch³opa do œpie-
waka, który wiernie towarzyszy mu podczas
wiosennych prac w polu. Umi³owanymi przez
lud ptakami s¹ równie¿ bociany i jaskó³ki.
Znane przys³owia g³osz¹: „Na Zwiastowanie
przyleæ bocianie”, „Na Zwiastowanie bocian na
gnieŸdzie stanie”. Wierzono, ¿e jeœli przyleci on
po 25 III, wiosna bêdzie opóŸniona i nieprzy-
chylna dla ludzi. Widz¹c bociana pierwszy
raz w danym roku, warto mieæ przy sobie
jakiœ pieni¹¿ek, a wtedy „pieni¹dze bêd¹ siê
nas trzyma³y”. Dobrze jest zobaczyæ ptaka
lec¹cego, bowiem nie opuœci nas szczêœcie i
pomyœlnoœæ. Wyrazem ³aski Bo¿ej jest te¿ –
jak uznawano – za³o¿enie gniazda w pobli¿u
zabudowañ. Odwieczny, rodzimy kult bocia-
nów jest ewenementem na skalê œwiatow¹.
Dawniej zniszczenie ich gniazd, a zw³aszcza
zabicie ptaków uznawano za grzech œmier-
telny; te same zastrze¿enia dotyczy³y jaskó-
³ek. Przed laty ludzie wierzyli, i¿ nie opusz-
czaj¹ one naszego kraju, lecz zimuj¹ na dnie
stawów i jezior. Przekonanie to znalaz³o od-
zwierciedlenie w przys³owiu: „Na Matkê Bosk¹
Roztworn¹, jaskó³ki opuszczaj¹ sw¹ topiel jeziorn¹”.

Ze œwiêtem Zmartwychwstania wi¹¿e siê
te¿ znane u nas przeœwiadczenie: „Jakie Zwia-
stowanie, takie Zmartwychwstanie”, przewidu-
j¹ce pogodê na Wielkanoc. Nadchodz¹c¹
aurê i przysz³e plony prognozuj¹: „Ile dni
ciep³ych przed Zwiastowaniem Maryi Panny, tyle
po Zwiastowaniu dni œniegiem i deszczem prze-
platanych”, „Wiosna mokra nastanie, kiedy psz-
czo³y i ¿aby rusz¹ siê przed Zwiastowaniem”, „Gdy
dzieñ Zwiastowania Pañskiego piêkny i jasny,
ka¿dy k¹t dla dobytku bêdzie za ciasny”, „Na
Zwiastowanie kiedy mg³a w zaranie, choæ s³onko
jasno wschodzi, znak niechybny powodzi”; jest
to zapowiedŸ ulewnych, czerwcowych desz-
czów. Pogodê warto obserwowaæ jeszcze
przed tym œwiêtem, bowiem: „Jak po œw. Be-
nedykcie ciep³o, to w lecie bêdzie piek³o” (21 III).

Najstarsi ludzie upominaj¹, i¿ wczesn¹
wiosn¹ nale¿y baczyæ, „co wprzódy siê za-
zieleni”: jeœli oziminy – wró¿y to urodzaj
zbó¿, jeœli ³¹ki – dostatek siana, a gdy lasy –
mnogoœæ grzybów i jagód.

Pojawiaj¹ce siê wczesn¹ wiosn¹ listki na
ga³¹zkach od dawien dawna uwa¿ane by³y
za symbol ogólnie pojêtego ¿ycia. Przyozda-
biano nimi palmy, które œwiêcono w Nie-
dzielê Palmow¹, nazywan¹ te¿ Wierzbn¹ lub
Kwietn¹. Uroczyste procesje upamiêtniaj¹-
ce triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozo-
limy upowszechni³y siê od IV w., zaœ œwiêce-
nie zielonych ga³¹zek od X w. Dawniej w
naszych stronach palmy „nie ubiera³o siê”
sztucznymi kwiatami, lecz „¿yw¹” zieleni¹
barwinka, wierzby, bukszpanu, ¿ywotnika.
W ludowych wierzeniach  by³ to wa¿ny dzieñ
wró¿ebny, czego dowodem s¹ zachowane
przys³owia: „Dobra pogoda w Kwietn¹ Niedzielê
wró¿y urodzajów wiele”, „Gdy w Niedzielê Pal-
mow¹ s³oñce œwieci, bêd¹ pe³ne stodo³y, beczki i
sieci”. Wielki Pi¹tek natomiast powinien byæ
raczej s³otny, gdy¿: „Jeœli w Wielki Pi¹tek deszcz
kropi, radujcie siê ch³opi”, „Gdy w Wielki Pi¹tek
deszcz pola deszcz zleje, du¿o bêdzie mleka, na to
miej nadziejê”. Mimo niekorzystnej pogody
warto by³o choæby symbolicznie „coœ po-
siaæ w polu”, bowiem: „Kto w Wielki Pi¹tek
sieje, ten siê we ¿niwa œmieje”, „Siew w Wielki
Pi¹tek, plonów dobry pocz¹tek”.

Wielkanoc, któr¹ niegdyœ nazywano
Pasch¹, to wczeœnie ustanowione œwiêto, w II
w., na pami¹tkê Zmartwychwstania Chrystu-
sa. Obchodzone jest miêdzy 22 marca a 25
kwietnia, zale¿nie od pe³ni ksiê¿yca. W naszej
polskiej kulturze odnajdujemy wiele przepiêk-
nych zwyczajów, o których niejednokrotnie
pisano na ³amach tego czasopisma. Nieliczne
przetrwa³y do dnia dzisiejszego np.: stra¿e przy
Grobie Pañskim, œwiêcenie potraw, Msze Re-
zurekcyjne. Niektórzy gospodarze obchodz¹
jeszcze ze œwiêconk¹ w³asne domy. Warto do-
daæ, ¿e by³a to równie¿ ciekawa pora dla lu-
dowych meteorologów. G³êbokim, duchowym
prze¿yciom towarzyszy³y wszak¿e racjonalne
obserwacje i prognozowanie pogody na przy-
sz³oœæ. Zauwa¿ono wiêc, ¿e „Jeœli w Wielk¹ Nie-
dzielê deszcz kropi, miêdzy Wielkanoc¹, a Zielonymi
Œwi¹tkami bêdzie wiêcej s³oty ni¿ pogody”, „W Wielk¹
Niedzielê ³adna pogoda, du¿a w polu uroda”. Nie-
pokoj¹cym zjawiskiem jest pojawienie siê wcze-
snowiosennych burz, gdy¿ z regu³y przychodz¹
po nich niekorzystne och³odzenia w maju i
czerwcu. Dawniej wierzono, ¿e rok bêdzie nie-
urodzajny, „gdy grzmot na go³y las spada”, a
jeœli pierwszy raz zagrzmi na po³udniu, nadejd¹
susze, zaœ gdy na pó³nocy – d³ugotrwa³e desz-
cze. Przypomnijmy jeszcze znane u nas przy-
s³owia na kwiecieñ: „Suchy kwiecieñ, mokry maj,
bêdzie ¿ytko kiejby gaj”, „Kwiecieñ plecieñ, bo prze-
plata trochê zimy, trochê lata”, „Ciep³e deszcze w
kwiecieñ dadz¹ ³adn¹ jesieñ”. Zaznaczmy jednak,
¿e:
„Wolno ci, wiosno, dla twej zabawki,
Dziœ urodzone straszyæ œniegiem trawki”.

(Dru¿backa)
Tekst i ilustracje („Ze œwiêconk¹”,

„Wyprawa po bazie”) Maria Wilczok
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Nastêpnie Rada podjê³a 7 uchwa³.

1. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia Bur-
mistrza Sêdziszowa M³p. do podejmowa-
nia czynnoœci w zakresie refundacji kosz-
tów dotacji udzielanej na dzieci uczêsz-
czaj¹ce do przedszkoli niepublicznych
funkcjonuj¹cych na terenie innych gmin,
ni¿ miejsce zamieszkania dziecka.
Radni upowa¿nili Burmistrza do podej-
mowania czynnoœci w zakresie refunda-
cji kosztów dotacji udzielanej na dzieci
uczêszczaj¹ce do przedszkoli niepublicz-
nych funkcjonuj¹cych na terenie innych
gmin, ni¿ miejsce zamieszkania dziecka.

2. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y bud¿e-
towej Gminy Sêdziszów M³p. na rok 2010
nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
Rada Miejska dokona³a zmian w bud¿e-
cie gminy na 2010 r. polegaj¹cych na:
1. Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych o

kwotê 353.447 z³, w tym z tytu³u:
- dotacji na realizacjê projektu w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki „Czas na aktywnoœæ w gmi-
nie Sêdziszów M³p.” - 223.750 z³,

- czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
– 105.004 z³,

- czêœci równowa¿¹cej subwencji ogól-
nej – 22.693 z³,

- darowizny - 2.000 z³.
2. Zwiêkszeniu przychodów z tytu³u wol-

nych œrodków o kwotê 1.583.629 z³.
3. Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych o kwo-

tê 1.511.166 z³ z przeznaczeniem na:
- wyp³atê dodatków uzupe³niaj¹cych dla

nauczycieli za 2009 r. – 1.258.590 z³,
- wynagrodzenia z tytu³u analizy miej-

scowych planów zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – 8.000 z³,

- wymianê filtru na oczyszczalni œcieków
– 13.200 z³,

- zakup kamizelek z nadrukiem odbla-
skowym w Szkole Podstawowej w Krzy-
wej – 2.000 z³.

- dotacjê dla Gminy Rzeszów tytu³em
refundacji kosztów dotacji udzielanej
dla przedszkoli niepublicznych za
uczniów zamieszkuj¹cych na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. – 5.626 z³,

- projekt realizowany przez Miejsko-
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
„Czas na aktywnoœæ w Gminie Sêdzi-
szów M³p. – 223.750 z³,

4. Zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych
o kwotê 425.910 z³ , w tym na:

- budowê sieci wodoci¹gowej z pom-
powniami i przy³¹czami w miejscowo-

œci Szkodna i cz. Zagorzyc – 409.580 z³,
- zmianê projektu dokumentacji na bu-

dowê kanalizacji sanitarnej w Krzywej
i Borku W. – 5.500 z³,

- opracowanie koncepcji kanalizacji sa-
nitarnej i sieci wodoci¹gowej w m. Bê-
dziemyœl i Klêczany – 9.000 z³,

- opracowanie dokumentacji na prze-
budowê Domu Ludowego w Górze
R. – 1.830 z³.

3. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w
2011 roku.
Radni wyrazili zgodê na wyodrêbnienie
funduszu so³eckiego w 2011 roku.

4. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo-
œci Sêdziszów M³p.
Rada postanowi³a o przyst¹pieniu do
opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, którego
przedmiotem bêdzie obszar po³o¿ony w
miejscowoœci Sêdziszów M³p., obejmuj¹-
cy dzia³kê nr 1559 pod cele zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ szpitaln¹.

5. Uchwa³a w sprawie okreœlenia zasad go-
spodarowania nieruchomoœciami stano-
wi¹cymi w³asnoœæ Gminy Sêdziszów Ma-
³opolski.
Radni okreœlili zasady gospodarowania
nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³a-
snoœæ Gminy Sêdziszów M³p. w zakresie

nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieru-
chomoœci oraz ich wydzier¿awiania i wy-
najmowania na czas oznaczony d³u¿szy
ni¿ trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Gminnym zasobem nieruchomoœci go-
spodaruje Burmistrz w oparciu o prze-
pisy ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami oraz w oparciu o zasady okreœlo-
ne w uchwale.

6. Uchwa³a w sprawie zmian w „Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Sêdzi-
szów Ma³opolski na lata 2009-2015.”
W „Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009-
2015” zatwierdzonym uchwa³¹ nr XXVII/
269/09 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. dokonano zmia-
ny obszarów, na których bêd¹ przepro-
wadzone inwestycje. Miasto Sêdziszów
M³p. podzielone zosta³o na 3 tereny:
· teren wsparcia mieszkalnictwa (bu-

downictwo wielorodzinne oraz teren
zabytkowy wraz z centrum administra-
cyjno-us³ugowym),

· teren budownictwa jednorodzinnego,
· tereny przemys³owe.

7. Uchwa³a w sprawie zmian w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
W Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych na 2010 r. Rada dokona³a zmian w
zakresie kontroli punktów sprzeda¿y na-
pojów alkoholowych. Kontrole te bêd¹
przeprowadzane zgodnie z rozdzia³em
V ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej, organem kontrolnym bêd¹ pra-
cownicy tut. Urzêdu upowa¿nieni przez
Burmistrza a nie jak dotychczas Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 18 marca 2010 r. odby³a siê XXXII w bie¿¹cej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Na wstêpie
posiedzenia Komendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. przedstawi³ sprawozdanie o stanie porz¹dku i
bezpieczeñstwa publicznego w 2009 r. na terenie dzia³ania Komisariatu. Po wyst¹pieniu Pana Komendanta rozgo-
rza³a dyskusja, zdominowana problemem psów na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p.

8.04 – Ogólnopolski sprawdzian szóstoklasistów

9.04 – Uroczystoœæ nadania sztandaru dla Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.

11.04 – Uroczystoœæ erygowania nowej parafii pw. Bo¿ego Mi³osierdzia w
Sêdziszowie M³p.

16-18.04 – Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek do lat 20 w Podnoszeniu Ciê-
¿arów – hala sportowa przy LO w Sêdziszowie M³p.

20.04 – Uroczystoœæ nasadzenia „Dêbów Pamiêci” poœwiêconych pamiêci ofi-
cerów pomordowanych w Katyniu, wywodz¹cych siê z Ziemi Sêdzi-
szowskiej – park Buczyna w Górze Ropczyckiej

24-25.04 – XI Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.

27-29.04 – Ogólnopolski egzamin gimnazjalny

Kalendarium
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Myœl o budowie nowego koœcio³a w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim zaczê³a siê urzeczywist-
niaæ jesieni¹ 2004 roku. Tego¿ w³aœnie roku 5.
paŸdziernika ks. Bp Kazimierz Górny poœwiê-
ci³ plac pod budowê œwi¹tyni. Pod koniec
stycznia 2005 roku wybrano i zatwierdzono
do budowy projekt autorstwa znanego archi-
tekta, mgr. in¿. Henryka Sobolewskiego z Rze-
szowa. Do budowy przyst¹piono 5. wrzeœnia
2005 r. Prace podjê³a piêcioosobowa bryga-
da pana Franciszka Broñskiego z Szymbarku.
Do pomocy przychodzili miejscowi ludzie.
Prace postêpowa³y sprawnie, tak ¿e zaledwie
po siedmiu tygodniach od ich rozpoczêcia
zosta³y ukoñczone fundamenty koœcio³a. 12.
czerwca 2006 roku zaczêto wznosiæ œciany
œwi¹tyni. Ta ¿mudna praca zosta³a „rozpro-
mieniona” piêkn¹ uroczystoœci¹ wmurowania
Kamienia Wêgielnego, którym jest ceg³a z gro-
bu œw. Siostry Faustyny, zamkniêta tablic¹ po-
œwiêcon¹ przez Papie¿a Benedykta XVI pod-
czas Pielgrzymki do Polski na Krakowskich
B³oniach. Uroczystoœci Wmurowania Kamie-
nia przewodniczy³ ks. Biskup Kazimierz Gór-
ny. Kolejny rok to czas dalszego wznoszenia
œcian i wie¿y koœcio³a, które by osi¹gn¹æ istnie-
j¹c¹ wysokoœæ i kszta³ty domaga³y siê u³o¿enia
200 tysiêcy cegie³. Wysokoœæ œcian to œrednio
12 metrów, wie¿a zaœ liczy 38 metrów. Zwieñ-
czeniem tego ogromnego wysi³ku by³a zorga-
nizowana znowu w kontekœcie liturgicznego
wspomnienia œw. Siostry Faustyny, 6 paŸdzier-
nika 2007 roku, uroczystoœæ poœwiêcenia i
podniesienia Krzy¿a na wie¿ê tego koœcio³a,
któr¹ uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ ks. Bp
Edward Bia³og³owski. Rok 2008 to czas sk³a-
dania skomplikowanej konstrukcji dachowej.
W roku 2009 po³o¿ono tynki, z³o¿ono niski
dach nad czêœci¹ zakrystyjn¹ oraz zamonto-
wano okna i fasady szklane. Na prze³omie zaœ
2009 i 2010 r. zosta³ wykonany i wymalowany
sufit oraz œciany, wykonano instalacjê elek-
tryczn¹, chromoniklowe barierki oraz nag³o-
œnienie.

Koœció³ zosta³ tak zaprojektowany i zbu-
dowany, by bry³¹ przypomina³ namiot spo-
tkania. Kszta³t owalu ju¿ z daleka przyci¹ga
wzrok zachwycaj¹c swoimi kr¹g³oœciami i
wielkimi przeszkleniami; kaplic¹ i wie¿¹ od
strony po³udniowej oraz pochy³¹ œcian¹ z
zadaszeniem nad bocznym wejœciem od stro-
ny pó³nocnej. Ukierunkowany jest na
wschód. Dostojn¹ tê œwi¹tyniê o¿ywiaj¹ piêk-

zamkniêtej, choæ jeszcze nie w pe³ni wykoñ-
czonej œwi¹tyni. Patronka naszego miasta
wróci wiêc na miejsce, które by³o dla niej
przygotowywane. Pragniemy, by to niepo-
wtarzalne wydarzenie by³o te¿ okazj¹ do
modlitwy wdziêcznoœci za dar pontyfikatu
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II oraz wielkiego
b³agania o jego rych³¹ beatyfikacjê czy ka-
nonizacjê, na któr¹ wszyscy z utêsknieniem
czekamy. Zapraszam do licznego udzia³u w
tej procesji i do wspólnej modlitwy.

Mam ufnoœæ, ¿e tegoroczne œwiêto Mi-
³osierdzia zgromadzi tu wielk¹ rzeszê wier-
nych dla uczczenia Boga bogatego w mi³o-
sierdzie, który tak chcia³ i tak rozs¹dzi³, ¿e
doprowadzi³ nas a¿ dot¹d, i¿ mo¿emy cie-
szyæ siê cudownymi efektami Jego wielkiego
b³ogos³awieñstwa i nie ma³ego wysi³ku wielu
ludzi. Pragnê wiêc z ca³ego serca przepe³-
nianego radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ zaprosiæ
do Sêdziszowa na tê cudown¹ uroczystoœæ
erygowania Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego i
intronizacji Obrazu Jezusa Mi³osiernego z
nadziej¹, ¿e powstanie tu kiedyœ sanktu-
arium Mi³osierdzia Bo¿ego w tej czêœci na-
szej diecezji.

Dziêkujemy Tobie, Jezu Mi³osierny, ¿e
da³eœ nam ³askê tej budowy, któr¹ dziœ lepiej
- g³êbiej rozumiemy i doceniamy. Dlatego
ofiarujemy raz jeszcze ca³y trud z tym zwi¹-
zany; nasz¹ modlitwê, pracê, ofiarê i cier-
pienia, którymi wznosiliœmy tê piêkn¹ œwi¹-
tyniê, aby uwielbiæ nieskoñczone Mi³osier-
dzie Boga.

Odpowiedzialny za dzie³o budowy
ks. Krzysztof Gac

ne trzy balkony dla wiernych, na które pro-
wadz¹ misternie wykonane schody. W niszy
œciany o³tarzowej zosta³ umieszczony obraz
Jezusa Mi³osiernego pêdzla artysty Zdzis³a-
wa Pytla z Krakowa. W myœl s³ów Jezusa wy-
powiedzianych kiedyœ do siostry Faustyny
zostanie on „uroczyœcie poœwiêcony w
pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy; ta nie-
dziela ma byæ Œwiêtem Mi³osierdzia” (Dz
49). Chcemy uczciæ w ten sposób tak¿e i œw.
Siostrê Faustynê w 10 r. jej kanonizacji, któ-
rej dokona³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II w³aœnie
w œwiêto Mi³osierdzia.

Bêdzie to wydarzenie wyj¹tkowe dla ca-
³ej spo³ecznoœci sêdziszowskiej parafii. Jest
to bowiem pierwsza œwi¹tynia w Sêdziszo-
wie ufundowana przez szerok¹ spo³ecznoœæ
wierz¹cych. Przy wczeœniej powsta³ych ko-
œcio³ach, tak parafialnym jak i klasztornym
wierni nie mieli swojego udzia³u; by³y to
bowiem fundacje rodziny Potockich. S¹
nimi: piêkny koœció³ Narodzenia NMP wy-
budowany w latach 1694 – 1699 i Zespó³
Klasztorny Ojców Kapucynów wybudowa-
ny w latach 1741 – 1746. Budowy tych ko-
œcio³ów trwa³y zaledwie 5 lat. By ci¹g historii
zosta³ zachowany, tak¿e œwi¹tynia Mi³osier-
dzia Bo¿ego wybudowana zosta³a w ci¹gu
5. lat. Choæ tak to bardziej siê z³o¿y³o (na
pewno nie bez woli Bo¿ej) ni¿ by³o w pla-
nie, to jednak cieszy nas i ten fakt. To w³a-
œnie 5 lat temu na fundamentach tej œwi¹ty-
ni witaliœmy œw. Siostrê Faustynê w znaku jej
relikwii przywiezionych tutaj z Klasztoru w
£agiewnikach.  W wigiliê œwiêta Mi³osierdzia
w uroczystej procesji przeniesiemy je do

Nowy koœció³ w Sêdziszowie…
Tegoroczne Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego zapisze siê w dziejach Sêdziszowa Ma³opolskiego
jako dzieñ pamiêtny i wyj¹tkowy, który historia tego miasta przywo³ywaæ bêdzie przez
wieki przy ro¿nych zapewne okazjach. W tym w³aœnie dniu ks. Bp Kazimierz Górny
uroczystym aktem powo³a do istnienia now¹ parafiê Mi³osierdzia Bo¿ego. Tym samym
miasto Sêdziszów bêdzie mia³o drug¹ parafiê, a diecezja nasza zyska jeszcze jedn¹
œwi¹tyniê, która bêdzie godnym miejscem g³oszenia s³owa Bo¿ego i sprawowania sakra-
mentów dla prowadzenia i uœwiêcania cz³owieka w drodze...
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Kiedy w ubieg³ym roku Dyrekcja liceum
sêdziszowskiego, w którym pracujê jako na-
uczyciel jêzyka polskiego, poprosi³a mnie o
napisanie artyku³u na temat Upiora w operze
do „Biuletynu Sêdziszowskiego”, snuj¹c roz-
wa¿ania o trudach przygotowañ do spekta-
klu i s³awi¹c zas³ugi naszych uczniów, nie do
koñca zdawa³am sobie sprawê z tego, ile fak-
tycznie potu trzeba wylaæ, by zrealizowaæ
przedsiêwziêcie tego typu. Nie potrafi³am
doceniæ wagi sukcesu, jaki odniós³ musical,
i nale¿ycie siê nim cieszyæ. Powód? Praw-
dziw¹ radoœæ i satysfakcjê czerpiemy z jakie-
goœ dzia³ania dopiero wtedy, gdy zostanie
wykonane naszymi rêkami, gdy do³o¿ymy
wszelkich starañ, by siê powiod³o. Dziœ bo-
gatsza w doœwiadczenia z prac nad przygo-

towaniem tegorocznego spektaklu, z praw-
dziw¹ dum¹ i zadowoleniem przystêpujê do
przedstawienia Czytelnikom „Biuletynu Sê-
dziszowskiego” relacji z musicalu OdnaleŸæ
œwit. Owa duma i zadowolenie wynikaj¹ z
faktu, i¿ dost¹pi³am zaszczytu bycia jednym
z opiekunów grupy fantastycznych m³odych
ludzi, którzy ¿adnych wyzwañ siê nie boj¹ i
wszystkim sprostaj¹.

Realizacja kolejnego muzycznego wido-
wiska w istocie by³a niema³ym wyzwaniem,
tym bardziej po sukcesie Upiora w operze.
Ubieg³oroczny musical bardzo wysoko pod-
niós³ poprzeczkê przed m³odymi aktorami,
którzy po raz wtóry zapragnêli swe pasje
twórcze przenieœæ na scenê. Efekt okaza³
siê zdumiewaj¹cy – takiego muzycznego
show nie powstydzi³by siê niejeden profe-
sjonalny teatr.

A wszystko znów zaczê³o siê wrzeœniow¹
por¹ w kantorku nauczycieli wychowania
fizycznego sêdziszowskiego LO – jak wspo-
mina Profesor Marek Skoczek, jeden z pio-
nierów Licealnego Teatru Muzycznego.
Wtedy to spokojn¹ kontemplacjê porannej
kawy, któr¹ odbywa³ wraz z kolejnymi te-
atralnymi „zapaleñcami”, Panami Profeso-
rami Tomaszem Przywar¹ i Andrzejem Koz-
kiem, przerwa³y odwiedziny Agatki Szew-
czyk, Madzi Wiktor i Dawida Szpary. Cel owej
wizyty uczniowie formu³uj¹ szybko i kon-
kretnie: „Jak¹ sztukê proponujecie Pano-
wie w tym roku?”. I có¿ mogli zrobiæ dzielni
nauczyciele? Dopiæ kawê i kolejny raz za-
braæ siê do pracy.

Po upiorach czas na wampiry

Tym razem licealiœci wziêli na warsztat
musical Taniec wampirów. Spektakl ten, re-
alizowany w Europie ju¿ kilkakrotnie, a w
Polsce zaprezentowany przed kilkoma laty
przez warszawski Teatr Muzyczny „ROMA”,
opar³ sw¹ fabu³ê na kanwie groteskowej fil-
mowej opowieœci Nieustraszeni pogromcy wam-
pirów, wyre¿yserowanej w 1967 roku przez
Romana Polañskiego. Autorem libretta
musicalu jest Michael Kunze, natomiast
porywaj¹ca muzyka to kompozycja Jima Ste-
inmana. Finezyjne, odwa¿ne i pe³ne humo-
ru oraz dobrej muzyki widowisko urzek³o
szefowe Licealnego Teatru Muzycznego,
wspomniane ju¿ Agatkê Szewczyk i Madziê
Wiktor, które z ogromnym zapa³em zabra³y
siê za obróbkê scenariusza i ju¿ wkrótce
gotowy pomys³ na sztukê zatytu³owa³y Od-

naleŸæ œwit. W swojej wizji musicalu przenio-
s³y widzów do mrocznej, tajemniczej, po-
krytej œniegiem Transylwanii koñca XIX stu-
lecia. To tutaj przybywa ekscentryczny pro-
fesor Abronsius, nieustraszony pogromca
wampirów z Królewca, który w kraju nie cie-
szy siê zbytni¹ s³aw¹, a wrêcz przylgnê³a do
niego opinia „oszo³oma”. Podstarza³emu
œmia³kowi towarzyszy gorliwy m³ody asystent,
Albert. Mê¿czyŸni gubi¹ drogê w górach i
trafiaj¹ do osobliwej karczmy, któr¹ prowa-
dzi ¿ydowskie ma³¿eñstwo – Rebeka i jej nie-
zbyt wierny m¹¿ Chagal, zadrêczaj¹cy swy-
mi umizgami m³od¹ s³u¿kê Magdê. Profe-
sor odkrywa tam spor¹ iloœæ czosnku, co

WAMPIRZY BAL CZAS JU¯ ZACZ¥Æ
Licealny Teatr Muzyczny, dzia³aj¹cy od ponad roku
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie Ma³opolskim, ju¿ po raz drugi
zachwyci³ lokaln¹ spo³ecznoœæ, prezentuj¹c na
deskach sali teatralnej Miejsko-Gminnego Oœrod-
ka Kultury musical zatytu³owany OdnaleŸæ œwit.
Muzyczne show w wykonaniu licealistów by³o fan-
tastycznym, barwnym i pe³nym napiêcia popisem
umiejêtnoœci aktorskich, wokalnych i tanecznych.
Porywaj¹ce widowisko, bêd¹ce dzie³em blisko czter-
dziestoosobowej grupy uczniów, okaza³o siê ko-
lejnym sukcesem m³odzie¿y, nagradzanej pod-
czas przedpremierowego i premierowego wystêpu
gromkimi brawami i owacjami na stoj¹co.
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jest dla niego najlepszym dowodem na obec-
noœæ wampirów. ¯yj¹cy w ci¹g³ym strachu
tubylcy nie chc¹ jednak zdradziæ przyby-
szom, i¿ faktycznie pobliski zamek to miej-
sce spoczynku wampira-arystokraty, hrabie-
go von Krolocka i jego znudzonej wieczno-
œci¹ córki Marietty.

Podejrzenia profesora potwierdzaj¹ siê,
gdy karczmê nawiedza sam von Krolock i za-
prasza córkê Chagala, Sarê – maniaczkê
k¹pieli, na wampirzy bal. Dziewczyna, w któ-
rej zd¹¿y³ siê ju¿ zakochaæ Albert, ulega
namowom wampira i w asyœcie jego podda-
nych wymyka siê do zamku. Albertowi nie
pozostaje ju¿ nic innego, jak tylko wyruszyæ
w œlad za ukochan¹, nie bacz¹c na czyhaj¹-
ce wokó³ niebezpieczeñstwa. Kiedy obaj
pogromcy wampirów docieraj¹ do siedziby
von Krolocka, w zamku trwaj¹ ju¿ przygo-
towania do balu, którego g³ówn¹ atrakcj¹
ma byæ Sara – smakowity k¹sek szykowany
specjalnie dla krwio¿erczych goœci.

Pe³na czarnego humoru i szybkich zwro-
tów akcji historia, dynamicznie i z wielkim
rozmachem opowiedziana przez m³odzie¿
sêdziszowskiego liceum, ju¿ od 13. marca
b.r. przenosi widzów do mrocznego œwiata,
w którym toczy siê nieustanna walka dobra
ze z³em, a bohaterowie niestrudzenie usi-
³uj¹ przechytrzyæ mrok i odnaleŸæ œwit, oca-
laj¹c w ten sposób swe dusze. Ci, którzy mie-
li okazjê obejrzeæ spektakl, ju¿ wiedz¹, czy
ów wyczyn powiedzie siê, natomiast wszyst-
kich zaciekawionych zakoñczeniem tej opo-
wieœci zapraszamy w niedzielê 28. marca do
MGOK w Sêdziszowie M³p.

Sukces po trudach

Przychylne i pe³ne uznania dla m³odzie-
¿y recenzje s¹ najlepszym œwiadectwem na
to, ¿e warto poœwiêciæ niedzielny wieczór
na obejrzenie efektów pó³rocznej pracy li-
cealistów. Dodaæ wypada, ¿e pracy niezwy-
kle mozolnej i naznaczonej wieloma truda-
mi. Bo przecie¿ trzeba przygotowaæ odpo-
wiedni¹ scenografiê, zadbaæ o rekwizyty i
kostiumy, u³o¿yæ choreografiê…  Ucznio-
wie z zapa³em przyst¹pili do poszczególnych
prac, lecz oto pojawi³ siê problem, który
móg³ przekreœliæ wszystkie dotychczasowe
starania – nie mamy podk³adów muzycz-
nych. Z pomoc¹ przyszed³ uczniom Pan
Marek Medygra³, mi³oœnik teatru i sponsor
Licealnego Teatru Muzycznego, dziêki sta-
raniom którego warszawska „ROMA” u¿y-
czy³a nam w³asne podk³ady. Niestety rozwi¹-
zanie jednego problemu nie oznacza koñ-
ca k³opotów. Kolejny dotyczy³ strojów. Te-
atr, który do tej pory u¿ycza³ m³odzie¿y ko-
stiumów, zaniecha³ tych praktyk. I znów ro-
dzi siê pytanie: „W co ubierzemy aktorów?”.
Tê kwestiê rozwi¹zujemy sami, zaopatruj¹c
siê w potrzebn¹ garderobê w sklepach o
s³usznej nazwie i przerabiaj¹c j¹ w zale¿no-
œci od naszych potrzeb. W tym miejscu ser-
decznie dziêkujemy Pani Annie Markiewicz
za nieocenion¹ pomoc przy przeróbkach i
szyciu kostiumów do spektaklu.

Kiedy ju¿ pokonaliœmy wiêkszoœæ prze-
ciwnoœci losu, przystêpujemy do powolne-
go sklejania poszczególnych scen. Nad przy-
gotowaniami czuwa para nieustraszonych
re¿yserek – Agatka Szewczyk i Madzia Wik-
tor. Dodatkowo dziewczyny prezentuj¹ swe
umiejêtnoœci na scenie – Agatka wciela siê
w postaæ pe³nej temperamentu córki hra-
biego von Krolocka, postaci wnosz¹cej do
spektaklu sporo humoru i pikanterii, nato-
miast Madzia zagra ¿onê karczmarza, Re-
bekê. Obie dziewczyny fantastycznie radz¹
sobie z wszystkimi zadaniami i motywuj¹ tru-
pê teatraln¹ do energicznego dzia³ania. W
postacie nieustraszonych pogromców wam-
pirów wcielaj¹ siê Andrzej Drozd (znany ju¿
z ubieg³orocznej roli Raoula de Chagny w
Upiorze w operze) oraz Piotr Batory. Andrzej
odgrywa rolê m³odzieñca o romantycznym
usposobieniu, Alberta, zaœ Piotruœ prezen-
tuje swój niebywa³y talent aktorski jako pro-
fesor Abronsius. Rolê Sary, ukochanej Al-
berta, powierzono Madzi Bia³oruskiej, któ-
ra raz po raz zachwyca wszystkich niebywa-
³ym wokalem i naturalnoœci¹ zachowania siê
na scenie. Von Krolocka gra jak zwykle nie-
zawodny Dawid Szpara, karczmarz Chagal
to Arkadiusz Niemiec, a rola s³u¿¹cej o imie-
niu Magda przypada w udziale Ani Wójcik
(odtwórczyni g³ównej roli kobiecej w musi-
calu Upiór w operze). Nie mo¿na tak¿e zapo-
mnieæ o Madzi Mazur, demonicznej wam-
pirzycy, i Kukolu – kalekim popleczniku ksiê-
cia wampirów.

Sukces spektaklu to nie tylko dzie³o fan-
tastycznych aktorów, ale te¿ grupy chórzy-
stów i tancerzy w osobach: Monika Bizon,
Sylwia Oleœ, Oliwia £¹ca³a, Aleksandra
Chmiel, Justyna Jusiewicz, Monika Kozio³,
Daria Strêk, Magdalena Porzuczek, Patry-
cja Polek, Katarzyna Placek, Magdalena
Górska, Magdalena Æwiczak, Sylwia Panek,
Monika Wszo³ek, Jacek ̄ urad, Hubert Tra³-
ka i Mateusz Przystaœ. Szczególne wyrazy
uznania skierowaæ nale¿y w stronê Sylwii
Oleœ, Moniki Bizon i Oliwii £¹ca³y, autorek
uk³adów choreograficznych do musicalu.

Oprawa widowiska, jak zwykle w pe³ni
profesjonalna, to z kolei dzie³o: Ani Wójcik
i Madzi Mazur (kierownictwo muzyczne),
Kornelii Bal i Mateusza Wójcika (scenogra-
fia), Marty ̄ egleñ (charakteryzacja), uczen-
nic Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdziszo-
wie M³p. (stylizacja fryzur), Mateusza Skocz-
ka (re¿yseria muzyki), Mateusza Ziemby i
Dawida Szpary (re¿yseria œwiate³), Wojcie-
cha K³óska (re¿yseria dŸwiêku), a tak¿e ob-
s³ugi technicznej w osobach: Bart³omiej
Feret (kierownik), Mateusz Skoczek, Mate-
usz Ziemba, Micha³ Mazek, Adam Rusin,
Arkadiusz Ziajor, Piotr Stasiewicz, Damian
Strza³ka, Wac³aw Ocha³, £ukasz Piczak i
Micha³ Siwiec.

Owacjom nie by³o koñca

Praca tej wspania³ej grupy m³odych
ambitnych ludzi zaowocowa³a nietuzinko-
wym muzycznym widowiskiem, oklaskiwa-

nym podczas prapremiery (13.III b.r.) oraz
premiery (14.III b.r.) spektaklu. W sobot-
niej prapremierze udzia³ wziêli najbli¿si m³o-
dych aktorów, natomiast niedzielna premie-
ra skupi³a grono zaproszonych przez Lice-
alny Teatr Muzyczny oraz Dyrekcjê Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie Ma³o-
polskim goœci. Niedzielny spektakl zaszczy-
cili sw¹ obecnoœci¹: Pose³ na Sejm RP – p.
Kazimierz Moskal z ma³¿onk¹, Starosta Po-
wiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego – p. Jó-
zef Rojek z ma³¿onk¹, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego – p.
Stanis³aw Wozowicz, Sekretarz Urzêdu Mia-
sta i Gminy w Sêdziszowie M³p., Dowódca
ZS „Strzelec” na Podkarpaciu – p. Marek
Str¹czek z ma³¿onk¹, Koordynator Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie z Rejonu Dê-
bicy – p. Anna Szczepanie, absolwent szko-
³y, Pu³kownik WP – p. Leszek Pos³uszny oraz
liczne grono Dyrektorów Szkó³ Podstawo-
wych, Gimnazjów i Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu. Znamienite grono
zaproszonych goœci przyjê³o spektakl trwa-
j¹cymi kilka minut owacjami na stoj¹co.
Wielkim komplementem dla m³odzie¿y by³y
tak¿e wyrazy uznania ze strony Pana Staro-
sty. Niedzielna premiera zakoñczy³a siê sze-
regiem zas³u¿onych pochwa³ i podziêko-
wañ, z których najwiêksze nale¿¹ siê oczywi-
œcie samej m³odzie¿y, udowodniaj¹cej, ¿e
potrafi z siebie wydobyæ wiele twórczej ener-
gii i umie po¿ytecznie j¹ wykorzystaæ.

Bez nich nie by³oby spektaklu

Sukces uczniowskiego przedsiêwziêcia
nie by³by mo¿liwy, gdyby nie przychylnoœæ
i pomoc wielu osób i instytucji, które wspie-
ra³y m³odych artystów. Podziêkowania
nale¿¹ siê wspó³organizatorowi musicalu –
Miejsko-Gminnemu Oœrodkowi Kultury w
Sêdziszowie Ma³opolskim na czele z Panem
Dyrektorem Kazimierzem Popielarzem oraz
g³ównym patronom i sponsorom widowiska:
Panu Senatorowi Zdzis³awowi Pupie, Panu
Kazimierzowi Moskalowi – Pos³owi na Sejm
RP, Starostwu Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego, Dyrekcji oraz Radzie Rodziców
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie Ma³opolskim, wspo-
mnianemu ju¿ Panu Markowi Medygra³owi
i wymienionej Annie Markiewicz, Pani Ma³-
gorzacie Rolek – w³aœcicielce kwiaciarni
„Gardenia”, a tak¿e firmom „¯elazny” oraz
„Wertipol”. Nieocenion¹ pomoc¹ dla m³o-
dych artystów by³y warsztatowe zajêcia te-
atralne prowadzone przez Pana Jerzego
Czosnykê, aktora, re¿ysera i nauczyciela w
szkole muzycznej w Rzeszowie, któremu tak-
¿e serdecznie dziêkujemy. Uczestnikami
tego sukcesu s¹ równie¿ Rodziny licealistów
i wszyscy, którzy dobrze ¿yczyli m³odzie¿y.

Teraz pozostaje tylko czekaæ na kolejne
wielkie show Licealnego Teatru Muzyczne-
go, a – jak doskonale widaæ – nietuzinko-
wych pomys³ów uczniom sêdziszowskiego
LO nie brakuje.

Ewelina £agowska
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por. Mieczys³aw  BRODZIÑSKI,
urodzi³ siê 5 grudnia 1895 roku w Górze
Ropczyckiej, zgin¹³ w  1940 roku, tzw. Ukraiñska
Lista Katyñska.

Mieczys³aw Ludwik  Brodziñski urodzi³ siê
jako syn Jana Brody  i Marii z domu Cukier-
skiej. Broda, to pierwotne brzmienie nazwiska
przysz³ego prezydenta Tarnowa. Mieczys³aw by³

absolwentem Gimnazjum im. Króla W³adys³awa Jagie³³y w Dêbicy.
Studiowa³ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Kra-

kowie, który ukoñczy³ dopiero w 1921 roku, z tytu³em doktora praw.
Od 1911 roku by³ cz³onkiem Zwi¹zku Walki Czynnej, który przy-

gotowywa³ przysz³e kadry legionów. W Strzelcu ukoñczy³ szko³ê
podoficersk¹, by w sierpniu- wrzeœniu 1914 roku wst¹piæ ochotni-
czo do I Brygady Legionów Polskich Józefa Pi³sudskiego. W Legio-
nach Polskich walczy³ do lipca 1917 roku: w grudniu 1914 by³ ranny
w bitwie pod £owczówkiem. W latach 1919- 1921 bra³ udzia³ w
wojnie polsko- bolszewickiej. Od 5 lutego 1921 roku w cywilu, w
stopniu porucznika. Nastêpnie pracowa³ jako sêdzia w s¹dach Rop-
czyc, Dêbicy i Pilzna, a póŸniej w S¹dzie grodzkim i od 1 stycznia
1934 roku w S¹dzie Okrêgowym w Tarnowie. W dniu 24 lipca 1933
roku o¿eni³ siê z Mari¹ Matusiñsk¹.

Znakomicie strzela³, by³ królem kurkowym Tarnowskiego Brac-
twa Strzeleckiego w roku 1935 oraz prezesem tarnowskiego od-
dzia³u Zwi¹zku Legionistów. 12 maja 1934 roku zosta³ wybrany na
prezydenta Tarnowa. Miasto by³o zad³u¿one /na ok. 7 milionów
z³/. Sp³ata rat i odsetek poch³ania³a 25% dochodów miejskich.
Nowy zarz¹d zacz¹³ wprowadzaæ oszczêdnoœci od samego siebie.
Zaczêto urzêdowanie od wypowiedzenia pracy wszystkim urzêdni-
kom magistrackim. Czêœæ z nich mia³a byæ przyjêta z powrotem na
nowych, gorszych warunkach, czêœæ zwolniona .Robotnicy przed-
siêbiorstw miejskich og³osili jednak strajk, domagaj¹c siê wy¿szych
zarobków. Ich nie zwalniano. Zaczêto porz¹dkowaæ te¿ sprawy
miejskich targowisk. Z budynku Magistratu usuniêto stary, pamiê-
taj¹cy jeszcze czasy galicyjskie, herb miasta /Leliwê/ i zast¹piono
go nowym, artystycznie wykonanym, wed³ug projektu in¿. Studnic-
kiego. W lipcu 1934 roku miasto Tarnów i okolice nawiedzi³a ol-
brzymia powódŸ. Prywatn¹ wojnê z prezydentem miasta Brodziñ-

skim zacz¹³ prowadziæ, na ³amach „Has³a”, redaktor naczelny tej
gazety Jan Kulesza, gor¹cy stronnik ongiœ komisarza rz¹dowego
Adama Marsza³kowicza. Zajmowano siê w nim, m.in., kosztami wy-
najêtego przez niego mieszkania, zarzucano, ¿e kaza³ wybrukowaæ
ulicê, nomen omen ,Kazimierza Brodziñskiego, a nie Wa³ow¹ i wie-
loma innymi, drobnymi sprawami. Wywleczono mu te¿ sprawê
zmiany nazwiska Broda na Brodziñski. Prezydent Brodziñski od-
p³aca³ siê redaktorowi Kuleszy piêknym za nadobne, wyrzucaj¹c
jego gazetê z drukarñ, odcinaniem œwiat³a w redakcji, niewpuszcza-
niem na posiedzenia Rady Miejskiej. Przeciwko prezydentowi Bro-
dziñskiemu by³a opozycja (PPS i BUND). Trzeba przyznaæ, ¿e mimo
nie³atwej pozycji politycznej w Radzie Miejskiej i totalnej krytyki
prasy Magistrat, na czele z burmistrzem Brodziñskim, zarz¹dza³
sprawami miasta zupe³nie nieŸle. Budowano tanie mieszkania dla
biednej ludnoœci, kanalizowano i brukowano ulice /Mickiewicza,
Focha (dziœ Bema), Urszulañsk¹, Krasiñskiego, Moœcickiego/.

Na cztery lata, pocz¹wszy od 1938 roku, opracowany zosta³
plan inwestycyjny, który m.in. przewidywa³:
· ca³kowite skanalizowanie miasta, kosztem 2 mln 10 tys. z³,
· budowê sieci gazowej dla dzielnic najbardziej zaludnionych, o

d³ugoœci 16 tys. metrów, kosztem 270 tys. z³.,
· zamianê linii elektrycznej napowietrznej na podziemn¹ ,o d³ugo-

œci 19 km, kosztem 0,5 mln z³,
· wybudowanie: baraków mieszkalnych, budynku mieszkalnego

dwupiêtrowego, szko³y 7- klasowej, hali targowej, ³aŸni publicz-
nej, szaletów miejskich.

W roku 1938 prezydent Tarnowa Mieczys³aw Brodziñski, decyzj¹
Rady Miejskiej, w podziêce dla wielkodusznoœci ksiêcia Romana San-
guszki, który przekaza³ miastu zamek, wraz z okolicznymi gruntami,
nada³ ksiêciu tytu³ „Obywatela Honorowego Miasta Tarnowa”.

Nowe wybory do Rady Miejskiej odby³y siê 5 marca 1939 roku.
Wybranych zosta³o 16 radnych z PPS i 7 z Bundu. By³a to wiêkszoœæ
w radzie. Po wygranych wyborach socjaliœci za¿¹dali ust¹pienia pre-
zydenta Brodziñskiego. Ten jednak, wybrany w 1934 r. na 10 lat, nie
myœla³ ustêpowaæ. Tê funkcjê pe³ni³ do 6 wrzeœnia 1939 roku, kiedy
to, wraz z niektórymi urzêdnikami Zarz¹du Miasta Tarnowa, wyje-
cha³ na wschód, do Lwowa. Po zajêciu Lwowa, wszelki œlad po nim
zagin¹³. Jak siê po latach okaza³o, zosta³ aresztowany przez NKWD

Sadzimy Dêby Pamiêci
czyli program KATYÑ… OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA

We wtorek 20 kwietnia 2010 r. w Górze
Ropczyckiej w parku „Buczyna” od godz.
10.00 do oko³o 14.00 bêdzie mia³a miejsce
uroczystoœæ posadzenia czterech Dêbów
Pamiêci. Rozpocznie siê Msz¹ Œw. w miejsco-
wym koœciele, a nastêpnie po uroczystym
przemarszu przeniesiemy siê nad pierwszy
staw Œcie¿ki przyrodniczo-historycznej Buczy-
na. W razie niepogody czêœæ uroczystoœci od-
bêdzie siê w Zespole Szkó³ w Górze Ropczyc-
kiej.

Bêdzie to nasz lokalny akcent obchodów
70. Rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Rocznicy
wymordowania przez NKWD na rozkaz Sta-
lina oko³o 25 tysiêcy oficerów Wojska Pol-
skiego, Policji, Stra¿y Granicznej i Wiêzien-
nej, elity intelektualnej narodu polskiego w
Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, byæ
mo¿e w Kuropatach i innych miejscach. Z
racji tej, ¿e nie jesteœmy w stanie zidentyfiko-
waæ wszystkich zabitych w ramach zbrodni
katyñskiej sadzimy tyle dêbów ile zidentyfi-
kowano ofiar mordu. Organizatorzy1  okre-
œlili tê liczbê na  21.857. Jednak jest ona ci¹-
gle zmienna. Pojawiaj¹ siê nowe œlady i nowe
Ÿród³a. Odnaleziono masowe groby z 1940
roku w Bykowni na Ukrainie. W³adze Rosji

obiecuj¹ ujawniæ tzw. Bia³orusk¹ Listê Ka-
tyñsk¹, czyli osoby byæ mo¿e spoczywaj¹ce w
Kuropatach. W programie „Katyñ … ocaliæ
od zapomnienia” obowi¹zuje zasada: jeden
d¹b- jedna osoba.

Zidentyfikowa³em cztery osoby zwi¹za-
ne z nasz¹ okolic¹, a zamordowane w ra-
mach zbrodni katyñskiej:  pp³k. Mariana Sur-
mana, por. Mieczys³awa  Brodziñskiego, por.
Stanis³awa Gielarowskiego, kpt. Alojzego
Korpala. Niestety, nad czym ubolewam, nie
uda³o siê odnaleŸæ potwierdzenia miejsca
œmierci  kpt. Franciszka Kolbusza. To unie-
mo¿liwia posadzenie mu Dêbu Pamiêci w
ramach tegorocznej akcji. Franciszek Kol-
busz by³ najprawdopodobniej ofiar¹ zbrod-
ni katyñskiej i byæ mo¿e ujawnienie niezna-
nych Ÿróde³ pozwoli na pewn¹ identyfika-
cjê miejsca jego œmierci. Pamiêtajmy jednak
o nich wszystkich piêciu.

Sylwetki oficerów zamordowanych w
ramach zbrodni katyñskiej by³y ju¿ prezen-
towane na ³amach prasy, (m.in. archiwalne
materia³y z Biuletynu Sêdziszowskiego au-
torstwa W³adys³awa Bartosza), lecz dla przy-
pomnienia i uzupe³nienia opracowa³em
krótkie biogramy naszych bohaterów. Po-

staæ Mieczys³awa Brodziñskiego jest prawie
zupe³nie zapomniana. W dotychczasowych
publikacjach autorzy podawali, ¿e zgin¹³
gdzieœ na wschodzie. Na liœcie ukraiñskiej
znalaz³em por. Mieczys³awa Brodziñskiego,
jednak nie podawano miejsca i czasu uro-
dzenia ofiary. Obecnie wiemy, ¿e Mieczy-
s³aw Broda z Góry Ropczyckiej, Mieczys³aw
Brodziñski prezydent Tarnowa i por. Mie-
czys³aw Brodziñski zamordowany przez
NKWD w ramach zbrodni katyñskiej to ta
sama osoba. Zachêcam do przeczytania
tych artyku³ów, zachêcam do œledzenia dal-
szych publikacji na ten temat.

Polecam równie¿ portal, poœwiêcony Bo-
haterom tej Zbrodni: katyn-pamietam.pl. 

Z góry dziêkujê za zaanga¿owanie w ten
program wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczyniaj¹ siê do upamiêtnienia
naszych bohaterów.

Koordynator programu
„Katyñ… ocaliæ od zapomnienia”

w Zespole Szkó³ Zawodowych
 im. prof. Karola Olszewskiego

w Sêdziszowie M³p.
Jan Flisak
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i w 1940 roku zamordowany, w ramach zbrodni katyñskiej (tzw.
Ukraiñska Lista Katyñska).

Por. Mieczys³aw Brodziñski za mêstwo na polu walki zosta³ od-
znaczony, m.in., piêciokrotnie Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Nie-
podleg³oœci i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

pp³k Marian SURMAN
„Indywidualnoœæ bardzo cenna dla wojska pod

ka¿dym wzglêdem. Nieprzeciêtny umys³ i charakter.
Jest du¿ym autorytetem dla podw³adnych. Wybitny i
doœwiadczony artylerzysta. Energiczny i pe³en inicja-
tywy …”

pp³k art. Stefan WoŸniakowski, w 1936 roku,
o Marianie Surmanie

Marian Surman urodzi³ siê 12 wrzeœnia 1896 roku ,w rodzinie
sêdziszowskiego ch³opa Szczepana i matki Magdaleny. Ukoñczy³
Szko³ê Powszechn¹ w Sêdziszowie M³p. i kontynuowa³ edukacjê w
Gimnazjum Œw. Anny w Krakowie. W latach 1913- 1914 studiowa³
nauki polityczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie.

 We wrzeœniu 1914 roku ochotniczo wst¹pi³ do Legionów Pol-
skich. Marian Surman walczy³ na froncie w sk³adzie 4 baterii 2 pp
Legionów. By³ s³uchaczem Szko³y Podchor¹¿ych Artylerii Legio-
nów Polskich. W lipcu 1917 roku po kryzysie przysiêgowym, zostaje
wcielony do armii austriackiej i wys³any na front w³oski, gdzie wal-
czy w sk³adzie 48 pu³ku Artylerii Lekkiej (dowodzonego przez pp³k
art. K. Dzier¿anowskiego). W 1918 r. Marian ukoñczy³ austriack¹
Szko³ê Oficerów Rezerwy w O³omuñcu.

W listopadzie 1918 roku Marian Surman rozpocz¹³ s³u¿bê w
Wojsku Polskim. Wróci³ do Sêdziszowa M³p. i tutaj zorganizowa³
kompaniê ochotników do obrony Kresów Wschodnich.

Pocz¹tkiem grudnia 1918r. chor¹¿y Surman dowodzi³  pluto-
nem ochotników z naszych okolic. W miêdzyczasie, gen. Tadeusz
Rozwadowski awansowa³ go na podporucznika. W styczniu 1919
roku kompania sêdziszowska zostaje w³¹czona w sk³ad 5 pp. Legio-
nów ,dowodzonego przez pp³k. Micha³a Karaszewicza – Tokarzew-
skiego. Kiedy Lwów jest w miarê bezpieczny, ppor. Marian Surman
zosta³ przeniesiony do 3 Pu³ku Artylerii Polowej, w sk³adzie którego
walczy³ na froncie polsko- bolszewickim.

Sowiecka niewola (pierwsza)
W lipcu 1920 roku ppor. Marian Surman dosta³ siê, pod Pucho-

wiczami, do sowieckiej niewoli. Uda³o mu siê doczekaæ koñca woj-
ny i wróciæ do s³u¿by w Wojsku Polskim. S³u¿y³ w 4 Pu³ku Artylerii
Polowej, stacjonuj¹cym w Inowroc³awiu. W 1924 roku Surman
awansowa³ na stopieñ kapitana.

Od 1925 roku kpt. Marian Surman dowodzi³ bateri¹, a nastêp-
nie dywizjonem w 5 Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej w Krakowie. Na prze³o-
mie 1928/29 roku ukoñczy³, przerwane w 1914 roku, studia na
Uniwersytecie Jagielloñskim. W  dniu 26 czerwca 1930 roku otrzy-
ma³ dyplom magistra praw.

Marian rozpocz¹³ w 1931 roku s³u¿bê w Centrum Wyszkolenia
Artylerii w Toruniu, awansuj¹c 1 stycznia 1931 roku na stopieñ
majora. Wyk³ada³ tam do po³owy 1935 roku, gdy¿ na mocy rozkazu
Ministra Spraw Wojskowych ,zosta³ przeniesiony do 22 Pu³ku Arty-
lerii Lekkiej do Przemyœla na dowódcê dywizjonu, a nastêpnie obj¹³
stanowisko zastêpcy dowódcy 22 PAL (22 Dywizji Piechoty Gór-
skiej) w Przemyœlu.

W nocy z 1/2 wrzeœnia 1939 roku ca³a 22 Dywizja Piechoty
Górskiej, po przybyciu z rejonu Przemyœla, zajê³a stanowiska w rejo-
nie Olkusza ,na linii Klucze – Boles³aw. 22 DPG by³a czêœci¹ Armii
Kraków i  stanowi³a odwód naczelnego wodza. Poszczególne jego
dywizjony zosta³y przydzielone do pu³ków 22 Dywizji Piechoty: I – 6
Pu³ku Strzelców Podhalañskich, II – 5 Pu³ku Strzelców Podhalañ-
skich, III – 2 Pu³ku Strzelców Podhalañskich. Nastêpnie w nocy 4
wrzeœnia rozpocz¹³ siê odwrót przez Wolbrom, Dzia³oszyce, Skalbi-
mierz nad rzekê Nidê. Wraz z  22 PAL  pp³k art. Marian Surman
walczy³ m.in. w rejonie Sopnicy (Stopnicy), Buska i Staszowa. Wal-
czy³ w ramach rozproszonych si³ dywizji  i po 17. wrzeœnia znajdowa³
siê na terenach ,zajmowanych przez Armiê Czerwon¹.  Marian
Surman zosta³ zagarniêty przez sowietów i dosta³ siê drugi raz w
¿yciu do ich niewoli.

Pp³k. Marian Surman by³ wiêziony w obozie w Starobielsku.
Kawaler Orderu Virtuti Militarii V klasy by³ niez³omny i  do koñca
jest wierny Polsce, Bogu i honorowi polskiego oficera.

Wiosn¹ 1940 roku pp³k Marian Surman zosta³ zamordowany
przez NKWD w Charkowie. Jego doczesne zw³oki spoczywaj¹ w
grobach zbiorowych w miejscowoœci Piatichatki pod Charkowem.

Groby te, w kolejnych latach ,s³u¿y³y wypoczywaj¹cym pracowni-
kom NKWD jako szamba.

Marian Surman  zosta³ odznaczony za wzorow¹, d³ugoletni¹
s³u¿bê wojskow¹, w tym za walecznoœæ w czasie dwóch wojen, m.in.
Krzy¿em Virtuti Militarii V klasy, 2- krotnie Krzy¿em Walecznych,
Krzy¿em Niepodleg³oœci i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, medalem „Za
wojnê 1918- 1921”. Jego nazwisko widnieje w  „Ksiêdze Chwa³y”
powiatu dêbickiego.

por. rez. sap.
Stanis³aw GIELAROWSKI

urodzi³ siê 31 lipca 1904 roku w Zwierniku,
w powiecie Pilzno, jako jedyny syn Adama i Anie-
li z Chorzêpów,  w rodzinie w³oœciañskiej, ale
nie wolnej od oœwiatowych ambicji. Ukoñczy³
szko³ê ludow¹ w PilŸnie (?), Gimnazjum im.
Króla W³adys³awa Jagie³³y w Dêbicy, a nastêp-

nie Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Saperów w  Modlinie. Zosta³
awansowany do stopnia podporucznika rezerwy saperów. Podj¹³
studia na Politechnice Lwowskiej. Pocz¹tkowo by³a to matematy-
ka, na Wydziale Ogólnym , lecz wkrótce zmieni³ specjalnoœæ na
maszynoznawstwo ,na Wydziale  Mechanicznym. Niestety, kryzys
gospodarczy uszczupli³ dochody rodziny i  Stanis³aw Gielarowski
musia³ przerwaæ dalsz¹ edukacjê.  Podj¹³  pracê na stanowisku
inspektora powiatowego Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wza-
jemnych w Dêbicy. Mieszka³ w Ostrowie, gdzie z ochot¹ oddawa³ siê
swej kolejnej pasji- prowadzi³ sad, hodowa³ pszczo³y, uprawia³ wino-
grona i rzadkie odmiany warzyw. Mieszka³ tam razem ze swoimi
ukochanymi: ¿on¹ Mari¹ z Kasprzyków i córeczk¹ Danusi¹. Ser-
deczny dla ludzi, pracowity, by³ w stanie zapewniæ rodzinie wysoki
poziom ¿ycia. Mo¿na domniemywaæ, ¿e ppor. Stanis³aw Gielarow-
ski wspó³pracowa³ z kontrwywiadem Rzeczypospolitej. W 1939 roku
ppor. Stanis³aw Gielarowski by³  dowódc¹ 4. plutonu 2. kompanii
,wchodz¹cej w sk³ad 1. batalionu mostów kolejowych w Krakowie
(dowodzonego przez kapitana Moroza). 28 sierpnia ta kompania-
o kryptonimie na czas wojny O.C. Jadwiga- wyruszy³a poci¹giem z
Krakowa do Lwowa, sk¹d skierowana zosta³a do Brzeœcia nad Bu-
giem. Tam naprawia³a uszkodzony dworzec. 12 wrzeœnia 2. kompa-
nia saperów przez Sarny, Uniniec, Zdo³budów ,zosta³a wys³ana do
Baranowicz. Tam, 17 wrzeœnia ,o godzinie 9,15 rano, podczas wy³a-
dowywania siê z eszelonu porucznik Gielarowski (w trakcie wojny
Gielarowski otrzyma³ awans na porucznika), wraz z kolegami z kom-
panii ,zosta³ wziêty do niewoli przez ¿o³nierzy Kriwoszeina z IV Dy-
wizji Czujkowa (wspó³tworz¹cego Front Bia³oruski). Oficerowie
polscy nie bronili siê, ze wzglêdu na otrzymany rozkaz: „nie broniæ
siê, nie strzelaæ, to sojusznicy”.

Por. Stanis³aw Gielarowski  zosta³ osadzony w obozie NKWD w
Kozielsku. W drugim okresie niewoli sowieci ,prawdopodobnie,
stosowali wobec por. Stanis³awa Gielarowskiego obostrzone meto-
dy. Dowodziæ tego mo¿e to, ¿e do rodziny dotar³ tylko jeden jedyny
list. By³ datowany na 22 listopada 1939 roku. Ta zapisana kartka z
zeszytu zawiera wszystko, czym kierowa³ i kieruje siê w ¿yciu i co dla
niego by³o i jest najwa¿niejsze. Troskliwy ojciec i m¹¿ pyta³ o dziec-
ko, o ¿onê, czy ¿ona pracuje (czyli czy maj¹ z czego ¿yæ). Pyta³ o
rodzinê w³asn¹, o rodzinê ze strony ¿ony. Wyra¿a³ troskê  o ukocha-
ny ogród. Z listu dowiadujemy siê o tym, ¿e wiêzieñ Gielarowski
myœla³ o innych- przekaza³ informacje o ¿yciu znajomego.

Drugiego kwietnia (lista obozowa)1940 roku por. Stanis³aw Gie-
larowski zosta³ wywieziony z Kozielska do Katynia. Tam, w lasach
smoleñskich, czekali  na niego: œwie¿o wykopany dó³ i kaci, funkcjo-
nariusze NKWD.

W 1943 roku jego zw³oki zosta³y odkopane w czasie tzw. pierw-
szej ekshumacji. W czerwcu 1943 roku informacje o por. Stanis³a-
wie Gielarowskim poda³a prasa polskojêzyczna (tzw. gadzinówka).

kpt. Franciszek KOLBUSZ
urodzi³ siê 11 lipca 1895 roku w Zagorzycach.
Wiadomo, ¿e jesieni¹ 1939 roku zosta³ areszto-
wany przez NKWD i najprawdopodobniej za-
mordowany. Czas i miejsce zbrodni nie s¹ do-
tychczas znane, byæ mo¿e by³ to Ostaszków, a
grób jest w Miednoje.

Franciszek Kolbusz ukoñczy³ szko³ê po-
wszechn¹ w Zagorzycach i kontynuowa³ naukê w Gimnazjum im.
Króla W³adys³awa Jagie³³y w Dêbicy.

(ci¹g dalszy na str. 14)
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Rozstrzygniête zosta³y ju¿ tegoroczne
konkursy interdyscyplinarne i przedmioto-
we, organizowane przez Podkarpackie Ku-
ratorium Oœwiaty w Rzeszowie. Wy³oni³y
one najlepszych uczniów w naszym woje-
wództwie. Cieszy fakt, ¿e jak co roku wœród
laureatów i finalistów znalaz³a siê grupka
uczniów z naszej gminy.

Oprócz satysfakcji ze znalezienia siê w
elitarnym gronie, laureaci konkursów inter-
dyscyplinarnych zostan¹ zwolnieni z obo-
wi¹zku pisania sprawdzianu w klasie VI i au-
tomatycznie uzyskaj¹ najwy¿szy wynik, na-
tomiast laureaci konkursów przedmioto-
wych zostan¹ zwolnieni z odpowiedniej czê-
œci egzaminu gimnazjalnego – tak¿e z naj-
wy¿szym wynikiem.

Obok prezentujemy wykaz uczniów lau-
reatów i finalistów konkursów:

(b)

Najlepsi
z najlepszych

Jako gimnazjalista, Franciszek Kolbusz dzia³a³ aktywnie w Zwi¹z-
ku Strzeleckim. Ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹. W 1914 roku uzyska³
maturê i zaraz w sierpniu tego¿ roku wst¹pi³ ochotniczo w szeregi I
Brygady Legionów Polskich, pod dowództwem Józefa Pi³sudskie-
go. Walczy³ w sk³adzie 1 pp Legionów, by³ kilkakrotnie ranny, m.in.
w bitwie pod Jastkowem w 1915 roku i pod Kuklami, w 1916 roku.

Po tzw. kryzysie przysiêgowym w 1917 roku, Franciszek Kolbusz
zosta³ wcielony do armii austriackiej i wys³any na front w³oski.

Od listopada 1918 roku Franciszek Kolbusz by³ oficerem Woj-
ska Polskiego. Rozbraja³ austriacki garnizon wojskowy w Dêbicy, a
nastêpnie, wraz z utworzonym batalionem  ropczyckim, uczestni-
czy³ w odsieczy Przemyœla i Lwowa. Walczy³ w wojnie polsko – bol-
szewickiej. Dowodzi³ kompani¹ strzeleck¹ 5 pp Legionów Józefa
Pi³sudskiego. W kwietniu 1919 roku, na WileñszczyŸnie, zosta³  ciê¿-
ko ranny. Bra³ udzia³ w III powstaniu œl¹skim.

Franciszek Kolbusz, w 1920 roku zosta³ awansowany do stopnia
kapitana i zosta³ dowódc¹ 30 pp Strzelców Kaniowskich w Warsza-
wie, gdzie pe³ni³ s³u¿bê do koñca 1922 roku. Ze wzglêdu na trwa³e
inwalidztwo wojskowe, zosta³  przeniesiony do rezerwy.

Kpt. Franciszek Kolbusz, po demobilizacji, osiad³ w Lucynku na
LubelszczyŸnie, gdzie prowadzi³ w³asne gospodarstwo, póŸniej mi-
growa³ do Bie¿na na Pomorzu. Wreszcie w latach 30- tych, wraz z
¿on¹ Ludwik¹ z B³ociszewskich, osiad³ w gospodarstwie rolnym w
Kontach (Podlasie, pisownia z tamtych czasów- JF), które jego ¿ona
dziedziczy³a po rodzicach. Po kilku latach gospodarstwo zosta³o
wydzier¿awione i rodzina Kolbuszów przenios³a siê do Brzeœcia nad
Bugiem.

W 1935 roku kpt. Franciszek Kolbusz zosta³ wybrany Pos³em na
Sejm RP IV kadencji, w okrêgu Piñsk, a nastêpnie, trzy lata póŸniej,
uzyska³ reelekcjê w okrêgu Brzeœæ nad Bugiem. W 1938 roku zosta³
wybrany prezydentem Brzeœcia nad Bugiem, którym by³ a¿ do agre-
sji sowieckiej na Polskê w 1939 roku

Ostatni prezydent Brzeœcia, Franciszek Kolbusz, koñcem wrze-
œnia 1939 roku zosta³ aresztowany przez NKWD. Osadzony naj-
prawdopodobniej w obozie jenieckim w Ostaszkowie, by³ pozba-
wiony mo¿liwoœci wszelkiej korespondencji z rodzin¹. Najprawdo-
podobniej wiosn¹ 1940 roku z Ostaszkowa zostaje przewieziony do
gmachu NKWD w Kalininie (Twer) i  tam zamordowany. Zw³oki,
byæ mo¿e, zosta³y przewiezione do Miednoje i tam zakopane.

Kpt. rez. Franciszek Kolbusz, za zas³ugi bojowe, otrzyma³ m.in.
Krzy¿ Virtuti Militari V Klasy, 2- krotnie Krzy¿ Walecznych, Krzy¿
Niepodleg³oœci, Order Polonia Restituta V Klasy.

Pomimo, ¿e w okolicy Sêdziszowa M³p. jest kilka rodzin Kolbu-
szów, to linia Franciszka Kolbusza zniknê³a z naszego terenu. ̄ ona,
Ludwika z B³ociszewskich, ju¿ w 1940 roku przenios³a siê z Brzeœcia
do maj¹tku w K¹tach. Owdowia³a, umar³a w 1944 roku. Jedna z
córek Franciszka – Izabela, zmar³a w  1974 roku, a Krystyna- obec-
nie Tatarowska- najprawdopodobniej zamieszkuje w Warszawie.

Krystyna Tatarowska, z domu Kolbusz ,ufundowa³a symbolicz-
ny pomnik na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie (kwatera
246/2/19) ku czci swego Ojca oraz cz³onków rodziny por. rez. kaw.
Lucjana B³ociszewskiego (1906- 1940) i kpt. br. panc. Brunona
Bêdziñskiego (1899- 1940), zamordowanych w Katyniu przez
NKWD.

kpt. Alojzy KORPAL
„Korpal Alojzy, kpt., pismo z 1927 ks. oszcz. PKO na nazwisko

Stankiewicz Henryk, karta szcz., leg, list, ró¿aniec”.
Notka z pisma1943 roku o kpt. Alojzym Korpalu

Kapitan Alojzy Korpal, urodzi³ siê drugiego lutego 1900 roku w
Koninku (pow. w¹growiecki),pochodzi³ z rodziny ch³opskiej. We
wrzeœniu 1939 roku by³ oficerem zawodowym Wojska Polskiego.
Ten  absolwent Seminarium Nauczycielskiego w W¹growcu, wraz z
innymi oœmioma kolegami z tej szko³y, zosta³ aresztowany przez
radzieckie NKWD. Niewiele wiemy o jego szlaku bojowym. Wiado-
mo, ¿e by³ cz³owiekiem bardzo religijnym, gdy¿ do œmierci nie roz-
stawa³ siê z ró¿añcem.

¯ona, Genowefa Korpal , z synem Dariuszem ,zostali wysiedleni
przez Niemców z Wielkopolski i schronienie znaleŸli w Sêdziszowie
M³p. Kontakt z Alojzym urwa³ siê  w 1940 roku.

Wieœci o kapitanie Alojzym Korpalu do Sêdziszowa M³p. docie-
raj¹ dopiero w 1943 roku. Pani Genowefa  Korpal- ¿ona kpt. Aloj-
zego Korpala, przeczyta³a informacje o mê¿u w prasie polskojê-
zycznej, tzw. gadzinówce. Jej m¹¿ znalaz³ siê na liœcie zidentyfikowa-
nych ofiar mordu katyñskiego. ̄ ona nosi³a po nim ¿a³obê.  W trud-
nych chwilach pomaga³a Korpalom m.in. przyjació³ka- pani Ga-
wecka. Po wojnie Korpalowie wyjechali z Sêdziszowa M³p.

Ma syna, co na czo³g wlaz³
Darek Korpal jest typowym, bardzo ¿ywym ch³opcem. W czasie

frontu to on nawet na czo³g wchodzi- mówi pani Jasiñska. Po woj-
nie przyje¿d¿a do Sêdziszowa, chce zobaczyæ miejsce swego trud-
nego, ale zawsze dzieciñstwa. Jeœli ¿yje, to ma jakieœ 65 lat.

Oprac. Jan Flisak

1 http://www.katyn-pamietam.pl/

(ci¹g dalszy ze str. 13)

Sadzimy Dêby Pamiêci...
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Podpu³kownik £ukasz Ciepliñski
„P³ug” , „Ostrowski”, „Ludwik”,
„Apk”, „Grzmot”, „Bogdan”urodzi³
siê 26 XI 1913 r. w Kwilczu, pow. Miê-
dzychód w Wielkopolsce. Wychowywa-
ny w rodzinie katolickiej, autentycznie
¿yj¹cej sprawami wiary m³ody £ukasz
poœwiêci³ siê sprawom obrony Ojczy-
zny. W 1929 r. wst¹pi³ do Korpusu Ka-
detów w Rawiczu, a nastêpnie, po jej
ukoñczeniu i zdaniu matury w 1934 r.
kontynuowa³ kszta³cenie wojskowe w
Szkole Podchor¹¿ych Piechoty w Ko-

morowie. W 1935 roku ówczesny Prezydent RP Ignacy Moœcicki
gratulowa³ ppor. £ukaszowi Ciepliñskiemu œwie¿o otrzymanego
patentu oficerskiego. Nastêpnie od 1936 roku ppor. £ukasz Cie-
pliñski s³u¿y³ w 62. pp w Bydgoszczy.

Wojna
Ppor. £ukasz Ciepliñski uczestniczy³ w kampanii wrzeœnio-

wej1939 r. jako dowódca kompanii przeciwpancernej w 62 Pu³ku
Piechoty. Walczy³ w bitwie nad Bzur¹ i w Puszczy Kampinoskiej,
przebija³ siê do oblê¿onej Warszawy. W walkach pod Witkowicami
z dzia³ka przeciwpancernego zniszczy³ 6 niemieckich czo³gów, za
co okrzykniêto go mianem Pogromcy Czo³gów. Za ten wyczyn zo-
sta³ przez gen. Tadeusza Kutrzebê osobiœcie odznaczony Orderem
Virtiti Militari V klasy. Po przebiciu siê do Warszawy Ciepliñski wal-
czy³ w jej obronie, po kapitulacji stolicy 28 wrzeœnia 1939 roku
unikn¹³ niewoli i przeszed³ na Wêgry do Budapesztu. Tam ukoñczy³
kurs dzia³alnoœci w warunkach konspiracyjnych.

Droga na Podkarpacie
Po przeszkoleniu na Wêgrzech £ukasz Ciepliñski wyruszy³ na

ziemie polskie. Niestety ukraiñscy policjanci aresztowali go na gra-

Obchody rozpoczêto Msz¹ Œw. konce-
lebrowan¹ pod przewodnictwem ks. bisku-
pa ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazi-
mierza Górnego. Jego eminencja te¿ wyg³o-
si³ piêkne i m¹dre kazanie. Kolejna czêœæ
uroczystoœci rozegra³a siê w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim w Rzeszowie, gdzie nast¹pi³o od-
s³oniêcie i poœwiêcenie tablicy ku czci pp³k.
£ukasza Ciepliñskiego. Tym samym zreali-
zowana zosta³a uchwa³a Sejmiku Podkarpac-
kiego o sporz¹dzeniu tej¿e tablicy i nada-
niu imienia pp³k. £ukasza Ciepliñskiego sali
audiowizualnej w Urzêdzie Marsza³kow-
skim. Przedstawiciele duchowieñstwa, Sena-
tu i Sejmu RP, pracownicy administracji sa-
morz¹dowej, samorz¹dowcy i m³odzie¿
szkolna uczcili wszystkich ¿o³nierzy ZWZ-
AK- WiN. Byli oni reprezentowani przez
rodziny pomordowanych, delegacje ¿yj¹-
cych ¿o³nierzy zorganizowanych w organi-
zacjach kombatanckich Rzeszowa i Krako-
wa.

Na uroczystoœci byli m.in. Senator RP
Zdzis³aw Pupa i Bogdan Kmieæ- Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.,
pracownik Urzêdu Marsza³kowskiego w
Rzeszowie.

£ukasz CiepliñskiW poniedzia³ek 1 marca 2010 roku w
59 rocznicê bohaterskiej œmierci pp³k.
£ukasza Ciepliñskiego ps. „P³ug” odby-
³y siê donios³e uroczystoœci ku czci sa-
mego mêczennika i ca³ego IV Zarz¹du
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ.

Warto zauwa¿yæ, ¿e pp³k £ukasz Ciepliñski „patrzy” z tablicy w miejsce Rzeszowa, gdzie mieszka³a jego ¿ona Jadwiga z synem
Andrzejem. Na tablicy widoczne jest te¿ szeœæ krzy¿y, które oœwietlone zachodz¹cym s³oñcem same b³yszcz¹. Tych krzy¿y jest szeœæ
– tyle ilu cz³onków IV Zarz¹du WiN razem z ppor. £ukaszem Ciepliñskim zosta³o przez polskich komunistów zabitych 1 marca
1951 roku w wiêzieniu mokotowskim.

W œrodê 3 marca w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sê-
dziszowie M³p. odby³a siê uroczystoœæ ku czci
pp³k. £ukasza Ciepliñskiego. M³odzie¿ szko-
³y zaprezentowa³a klasom trzecim Gimna-
zjum im. KK Baczyñskiego w Sêdziszowie
M³p. prezentacjê multimedialn¹ o „Pogrom-
cy czo³gów” uzupe³nian¹ wk³adem Jana Fli-
saka – cz³onka Stowarzyszenia Komitet Spo-

O pp³k. £ukaszu Ciepliñskim w Sêdziszowie M³p.

³eczny Budowy Pomnika pp³k. Ciepliñskie-
go w Rzeszowie, program artystyczny (Ko³o
Recytatosko- Teatralne pod kier. w-ce dyr.
Bernadety Frysztak i wystawê prac plastycz-
nych na temat £ukasza Ciepliñskiego i jego
¿ycia. Prace te powsta³y w ramach szkolne-
go konkursu. Goœcie otrzymali równie¿
materia³y o pp³k. £ukaszu Ciepliñskim wy-
drukowane kosztem SKS Budowy Pomnika

pp³k. £ukasza Ciepliñskiego w Rzeszowie i
kalendarze IPN w Rzeszowie.

Szerzej o uroczystoœci równie¿ w prasie
powiatowej i TV Sêdziszów M³p.

Wykorzystuj¹c okazjê pragniemy Tobie
Czytelniku przybli¿yæ postaæ bohatera Pod-
karpacia, przez wielu uwa¿anego za œwiête-
go cz³owieka.

(ci¹g dalszy na str. 16)
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nicy i przekazali Niemcom. Ciepliñski zosta³ osadzony w wiêzieniu
w Sanoku, z którego uda³o mu siê jednak uciec. W maju 1940 roku
dotar³ do Rzeszowa. Tam natychmiast zwi¹za³ siê z konspiracj¹ Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego. By³ komendantem Podokrêgu Rze-
szowskiego Organizacji Or³a Bia³ego, a po scaleniu organizacji w
ramach Zwi¹zku Walki Zbrojnej obj¹³ funkcjê komendanta Obwo-
du ZWZ Rzeszów. Od kwietnia 1941 r. do lutego 1945 roku kapitan,
a nastêpnie major £ukasz Ciepliñski by³ komendantem Inspektora-
tu Rejonowego ZWZ–AK Rzeszów (Inspektoratu Rejonowego Pod-
okrêg Rzeszów Armii Krajowej). Dowodzony przez niego rzeszow-
ski Inspektorat ZWZ–AK uwa¿any by³ przez prze³o¿onych za jeden
z najlepszych w kraju.

Najlepszy w kraju Inspektorat
Sukcesem podkomendnych Ciepliñskiego by³o zdobycie na

pocz¹tku 1941 r. w Dêbicy niemieckich map wojskowych z planami
ataku na ZSRR i przekazanie ich aliantom oraz przes³anie na Za-
chód. Ogromn¹ wagê mia³o zebranie czêœci pocisków i dokumen-
tów o niemieckich doœwiadczeniach z rakietami V-1, V-2 prowadzo-
nymi w BliŸnie ko³o Pustkowa. Swoje znaczenie mia³o wykrycie taj-
nej kwatery Hitlera w Stêpinie niedaleko Strzy¿owa. £ukasz Cie-
pliñski bra³ udzia³ w akcjach bojowych na obszarze powiatów Rze-
szów, Dêbica, Kolbuszowa. Struktury wywiadu i kontrwywiadu umo¿-
liwi³y zlikwidowanie oko³o 300 konfidentów Gestapo i kolaboran-
tów, do najg³oœniejszych nale¿a³a akcja „Koœba”. Pod dowództwem
£ukasza Ciepliñskiego zosta³y opracowane plany i za³o¿enia akcji
„Burza” w Inspektoracie Rzeszowskim. Jego oddzia³y zorganizowa-
ne w 39 Pu³k Piechoty Strzelców Lwowskich AK 2 sierpnia uczestni-
czy³y w wyzwalaniu Rzeszowa.

Druga konspiracja
W po³owie sierpnia 1944 roku major £ukasz Ciepliñski wobec

nakazu radzieckiego komendanta wojskowego o z³o¿eniu broni
przez AK zdecydowa³ o zejœciu w konspiracjê. Wyda³ rozkaz o boj-
kocie mobilizacji w ramach tzw. ludowego Wojska Polskiego. Stro-
na radziecka kontynuowa³a aresztowania polskich patriotów, ¿o³-
nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego. Jednym z miejsc , gdzie ich
wiêziono by³ Zamek Rzeszowski. W nocy z 7 na 8 paŸdziernika 1944
r. £ukasz Ciepliñski wraz z grup¹ podkomendnych podj¹³ nieudan¹
próbê odbicia 400 wiêzionych na zamku przez NKWD. W styczniu
1945 roku zosta³ przeniesiony do Sztabu Okrêgu Krakowskiego
AK. Po rozkazie gen. Leopolda Okulickiego z 19 stycznia 1945 roku
o rozwi¹zaniu Armii Krajowej £ukasz Ciepliñski uczestniczy³ w wspó³-
organizowaniu organizacji NIE (Niepodleg³oœæ). Po 1 marca 1945
r. Ciepliñski pe³ni³ istotne funkcje w Delegaturze Si³ Zbrojnych, a
nastêpnie w Zrzeszeniu „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”. Od wrzeœnia 1945
roku by³ prezesem Okrêgu Krakowskiego WiN (Wolnoœci i Niezawi-
s³oœci), a w grudniu tego¿ roku ju¿ komendantem Obszaru Po³u-
dniowego WiN.

¯ycie prywatne
£ukasz Ciepliñski realizowa³ siê jako m¹¿ i ojciec. Jego wybrank¹

serca by³a rzeszowianka Jadwiga. W 1947 roku urodzi³ siê, jak sam
ojciec okreœli³ wymodlony Andrzej Ciepliñski. Pañstwo Ciepliñscy
mieszkaj¹ w Krakowie, a nastêpnie w Zabrzu. O ¿arliwoœci uczuæ
rodzinnych najdobitniej mówi¹ s³owa samego £ukasza przemyco-
ne w grypsach z celi œmierci:

„Myœla³em, ¿e czas mnie oddali, ¿e zapomnê o Was, nie bêdê
myœla³. Tymczasem z ka¿dym dniem jesteœcie mi bliŸsi. Andrzejka
widzê krocz¹cego po stole, przez Ciebie podtrzymywanego, widzê
go na rozprawie i na zdjêciu. Modlê siê za Was i do Was. Wyidealizo-
wa³[em] Was, a¿ za bardzo. Ale Wisiu dobroci¹ zas³u¿y³aœ na to.”1

Na czele Polski podziemnej
Po aresztowaniu przez Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicz-

negoII i III Zarz¹dów G³ównych WiN-u, Ciepliñski stan¹³ w styczniu

1947 r. na czele czwartego, ostatniego ZG WiN (pi¹ty zarz¹d by³
prowokacj¹ aparatu bezpieczeñstwa). G³ówne komórki Zrzeszenia
opar³ na swoich sprawdzonych wspó³pracownikach z Rzeszowsz-
czyzny, którymi byli: Adam Lazarowicz, Mieczys³aw Kawalec, Lu-
dwik Kubik, Józef Rzepka, Franciszek B³a¿ej, Józef Macio³ek (z
Gnojnicy- JF), Józef Batory, Karol Chmiel (z Zagorzyc- JF). W oce-
nie historyków dzia³alnoœæ IV ZG WiN stanowi³a najbardziej hero-
iczny okres w historii tej organizacji. Rozwijano dzia³alnoœæ wywia-
dowcz¹ i propagandow¹, utworzono ekspozytury zagraniczne w
Londynie, Pary¿u, Berlinie, Monachium i Rzymie … .

Polska Golgota
Na prze³omie listopada i grudnia 1947 r. UB aresztowa³o prawie

wszystkich cz³onków kierownictwa WiN, samego mjr. £ukasza
Ciepliñskiego 28 listopada. Pocz¹tkowo uleg³ oficerom UB i za cenê
ujawnienia kontaktów organizacyjnych i swoich wspó³pracowników
w swoim mniemaniu uzyska³ og³oszenie „cichej amnestii” dla swoich
podkomendnych. Dla ratowania 2,5 tysi¹ca aresztowanych
podkomendnych i amnestionowania ich pocz¹tkowo zgodzi³ siê na
udzia³ w „grze wywiadowczej” z wywiadami pañstw zachodnich, gdy
jednak zorientowa³ , ¿e MBP nie dotrzyma umowy wycofa³ siê z
niej, co oznacza³o œmieræ dla niego samego.

W niektórych okresach 3 letniego œledztwa Ciepliñski by³ tortu-
rowany tak okrutnie, ¿e na przes³uchanie wnoszono go na kocu. W
nastêpstwie bicia og³uch³ na jedno ucho. Œledstwo nadzorowane
by³o bezpoœrednio przez NKWD. W relacji samego IV Prezesa WiN
tak wygl¹da³y rozprawy:

„W czasie œledztwa le¿a³em skatowany w ka³u¿y w³asnej krwi.
Mój stan psychiczny by³ w tych warunkach taki, ¿e nie mog³em
sobie zdawaæ sprawy z tego , co pisa³ oficer œledczy”2

Wyrok w imieniu…
14 X 1950 r. Wojskowy S¹d Rejonowy w Warszawie skaza³ pp³k.

£ukasza Ciepliñskiego „na piêciokrotn¹ karê œmierci, na 30 lat wiê-
zienia, utratê praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
na zawsze oraz przepadek ca³ego mienia”. S¹d wy¿szej instancji 16
XII 1950 r. utrzyma³ wyrok w mocy, zaœ prezydent Bierut decyzj¹ z
20 II 1951 r. nie skorzysta³ z prawa ³aski. Wyrok na pp³k. £ukaszu
Ciepliñskim i jego towarzyszach z IV ZG WiN wykonano 1 III 1951 r.
w piwnicy pomieszczeñ gospodarskich wiêzienia na Mokotowie przy
ul. Rakowickiej w Warszawie strza³em w ty³ g³owy (na sposób katyñ-
ski) oko³o gody. 20.10. Miejsce jego pochówku do dziœ pozostaje
nieznane. Naoczni œwiadkowie wspominaj¹, ¿e w czasie wyprowa-
dzania go z celi œmierci wszyscy wspó³wiêŸniowie wstali oddaj¹c mu
honory. On sam po³kn¹³ w czasie marszu do owej piwnicy medalik
Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Co nam zosta³o
Po £ukaszu Ciepliñskim pozosta³a niewielka iloœæ pami¹tek. Do

najbardziej wzruszaj¹cych nale¿¹ 32 grypsy – listy do rodziny pisane
na bibu³kach chemicznym o³ówkiem, zaszyte w szwach chusteczki
sporz¹dzonej z wiêziennego przeœcierad³a, które zosta³y wyniesio-
ne z wiêzienia przez Ludwika Kubika. Przez okres rz¹dów komuni-
stycznych w Polsce by³ bohaterem zapomnianym, „¿o³nierzem wy-
klêtym”, o którym mówiæ zakazano. W III Rzeczypospolitej wyrok z
1951 roku zosta³ uniewa¿niony, a tym samym s¹d stwierdzi³, ¿e 1
marca 1951 roku dokonano mordu s¹dowego. Jak dot¹d nikt ze
sprawców tej zbrodni nie zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci.

 
3 maja 2007 r. Prezydent RP Lech Ka-

czyñski odznaczy³ poœmiertnie pp³k. £uka-
sza Ciepliñskiego najwy¿szym polskim od-

znaczeniem – Orderem Or³a Bia³ego.
Jan Flisak

(ci¹g dalszy ze str. 15)
£ukasz Ciepliñski

1 Fragment grypsu z wiêzienia na Mo-

kotowie pisany w Bo¿e Narodzenie

1950 roku.
2 S³owa wypowiedziane podczas rozpra-

wy s¹dowej w paŸdzierniku 1950 roku.
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Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Sêdziszowie M³p. zgodnie z art. 7 usta-
wy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca
2004r., udziela³ pomocy spo³ecznej osobom
i rodzinom w szczególnoœci z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomnoœci;
4) bezrobocia;
5) niepe³nosprawnoœci;
6) d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludŸmi;
8) potrzeby ochrony macierzyñstwa lub wie-

lodzietnoœci;
9) bezradnoœci w sprawach opiekuñczo-wy-

chowawczych i prowadzenia gospodar-
stwa domowego, zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych lub wielodzietnych;

10) braku umiejêtnoœci w przystosowaniu
do ¿ycia m³odzie¿y opuszczaj¹cej ca³o-
dobowe placówki opiekuñczo-wycho-
wawcze;

11) trudnoœci w integracji cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Pol-
skiej status uchodŸcy lub ochronê uzu-
pe³niaj¹c¹;

12) trudnoœci w przystosowaniu do ¿ycia po
zwolnieniu z zak³adu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzyso-

wej;
15) klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej.

Prawo do œwiadczeñ przys³uguje osobom
i rodzinom, których posiadane dochody nie
przekraczaj¹ kryteriów dochodowych w
oparciu o ustawê o pomocy spo³ecznej, tj.
dla osoby samotnie gospodaruj¹cej jest to
dochód nie przekraczaj¹cy kwoty 477 z³, na-
tomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 351 z³,
przy jednoczesnym wyst¹pieniu co najmniej
jednej z w/w okolicznoœci. Kwotowe kryte-
rium dochodowe nie uleg³o waloryzacji od
1 paŸdziernika 2006 roku.

Zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej
przyjmuje siê, ¿e dochód z 1 ha przelicze-
niowego wynosi miesiêcznie 207 z³.

W 2009 roku MGOPS w Sêdziszowie M³p.
obj¹³ pomoc¹ spo³eczn¹ bez wzglêdu na ro-
dzaj, formê i Ÿród³o finansowania 1052 osób
tj. 509 rodzin, w tym 418 rodzin na wsi.

Spoœród rodzin objêtych pomoc¹ w
2009 roku g³ównym powodem by³o: ubó-
stwo (367 rodzin/1607 osób), bezrobocie
(322 rodziny/1463 osób), oraz d³ugotrwa-
³a lub ciê¿ka choroba (259 rodzin/1147
osób).

Na zadania zlecone Oœrodek Pomocy
otrzyma³ œrodki finansowe w wysokoœci
214 280 z³., w ramach tego wyp³aci³ nastê-
puj¹ce œwiadczenia:
- 160 048 z³. – zasi³ki sta³e dla 40 osób
- 12 432 z³. – sk³adki na ubezpieczenie zdro-

wotne za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiad-
czenia z pomocy spo³ecznej dla 31 osób

- 41 800 z³. - specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze dla 5 osób

Na realizacjê zadañ w³asnych gminy z bu-
d¿etu gminy wydatkowano œrodki
w wysokoœci 1 092 505 z³., oraz w wysokoœci
426 766 z³. dotacja na dofinansowanie zadañ
w³asnych w ramach tych zadañ wyp³acono i
zrealizowano nastêpuj¹ce œwiadczenia:
- 371 582,75 z³.- zasi³ki celowe i pomoc w

naturze ( na opa³, ¿ywnoœæ, odzie¿, obu-
wie ) dla 358 osób

- 164 457,30 z³. - us³ugi opiekuñcze dla 15
osób

- 221 766,08 z³. - zasi³ki okresowe dla 165 osób
- 187438 z³. - odp³atnoœæ za pobyt w Domu

Pomocy Spo³ecznej dla 14 osób.
W ramach realizacji Rz¹dowego Progra-

mu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”
tut. Oœrodek wydatkowa³ ³¹czn¹ kwotê 334 699
z³. z tego 129 699 z³. bud¿et gminy,
205 000 z³. dofinansowanie zadania w³asnego:
- 147 731 z³. - pokrycie kosztów do¿ywiania

w sto³ówkach szkolnych dla 611 dzieci
- 186 968 z³. - zasi³ek celowy na zakup posi³-

ku dla 213 osób.
MGOPS oprócz realizowanej pomocy

w formie œwiadczeñ pieniê¿nych, udziela
równie¿ wsparcia w formie œwiadczeñ nie-
pieniê¿nych. Priorytetem jest tu praca so-
cjalna prowadzona przez pracowników so-
cjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin w ich œrodowisku spo³ecznym.
W 2009 roku w tutejszym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej praca socjalna œwiadczona by³a
dla 118 rodzin (439 osób)

Praca socjalna to wsparcie w przezwy-
ciê¿eniu trudnej sytuacji ¿yciowej, dopro-
wadzenie w miarê mo¿liwoœci do ich ¿ycio-
wego usamodzielnienia i umo¿liwienia im
¿ycia w warunkach odpowiadaj¹cych god-
noœci cz³owieka, w szczególnoœci:
 - zapewnienie pomocy rodzinom dotkniê-

tym skutkami patologii spo³ecznej, w tym
przemoc¹ w rodzinie, roz³adowywanie
konfliktów rodzinnych,

 - reprezentowanie interesów Klientów i ich
rodzin w ró¿nych instytucjach,

 - pomoc przy sprawach alimentacyjnych,
sprawach o przyznanie renty, emerytury
oraz innych œwiadczeñ,

 - poradnictwo indywidualne,
Wa¿ne jest podkreœlenie tego, ¿e praca

socjalna œwiadczona jest osobom i rodzinom
bez wzglêdu na posiadany dochód.

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Sêdziszowie M³p. realizowa³ rów-
nie¿ wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych i fundu-
szu alimentacyjnego w 2009 roku na kwotê:
7 884 715 z³., z czego:

- 5 190 746 z³. – zasi³ki rodzinne wraz z
dodatkami dla 2006 rodzin,

- 1 360 476 z³. – zasi³ki pielêgnacyjne dla
775 osób,

- 427 373 z³. – œwiadczenia pielêgnacyjne
dla 93 osób,

- 273 000 z³. – jednorazowa zapomoga z
tytu³u urodzenia dziecka dla 273 osób.

- 334 157 z³. – fundusz alimentacyjny dla
78 osób

- 58 253 z³. – sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne za osoby pobieraj¹ce œwiadcze-
nia pielêgnacyjne dla 50 osób.

W zwi¹zku z pobieraniem œwiadczenia
pielêgnacyjnego op³acono sk³adkê dla 16
osób w kwocie 5 199 z³.

Od 1 maja 2004 roku kryterium docho-
dowe uprawniaj¹ce do pobierania œwiad-
czeñ rodzinnych nie uleg³o zmianie i wyno-
si 504 z³ na osobê w rodzinie, w przypadku
gdy w rodzinie jest niepe³nosprawne dziec-
ko to dochód ten wynosi 583 z³.

Œwiadczenia z pomocy spo³ecznej
realizowane w 2009r. przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.

W dniu setnej rocznicy ustanowienia
Œwiêta Kobiet, czyli 8 marca, w wielu miej-
scowoœciach mniejszych i wiêkszych, orga-
nizowano okolicznoœciowe spotkania. Tuli-
pany, ¿yczenia, pyszne jedzenie, specjalny
program artystyczny i mi³a atmosfera, cze-
ka³y w Domu Stra¿aka w Zagorzycach Gór-
nych na zaproszone panie. Spotkanie zor-
ganizowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich dla
swoich cz³onkiñ oraz osób z nim wspó³pra-
cuj¹cych. ¯yczenia i jednoczeœnie podziê-
kowania za twórcz¹ wspó³pracê i pomoc
z³o¿y³a paniom przewodnicz¹ca Ko³a Anna
Przydzia³.

Zabawne wiersze, piosenki i dowcipy
zwi¹zane tematycznie z Dniem Kobiet
przedstawili uczniowie z kl. VI miejscowej
Szko³y Podstawowej. By³a to mi³a niespo-
dzianka dla wszystkich. Za wspania³y wystêp

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w Zagorzycach Górnych

zostali nagrodzeni brawami oraz upomin-
kami od so³tysa Zagorzyc Górnych pani
Barbary Traciak. Takie spotkania, to wspa-
nia³a okazja do integracji oraz oderwania
siê na ten jeden wyj¹tkowy wieczór od do-
mowych obowi¹zków. B.T.
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Ju¿ w XIX wieku zmienia³ siê on stopnio-
wo w wyborn¹ zabawê i nabra³ wyraŸnie roz-
rywkowego charakteru. W ostatnich czasach
topienie Marzanny przeniesione zosta³o z
czwartego tygodnia Wielkiego Postu na dzieñ
21 marca. W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa Ma-
rzanna czyli Œmiercicha uznawana by³a za sym-
bol wszelkich nieszczêœæ, a zw³aszcza chorób,
które nale¿a³o usun¹æ poza obrêby ludzkich
siedzib.

W ostatnich latach w szko³ach w dniu
21 III utrwali³ siê zwyczaj obchodzenia
„Pierwszego dnia Wiosny”. Uczniowie chêt-
nie opuszczaj¹ wtedy szkolne mury. W tro-
sce o ich bezpieczeñstwo nauczyciele sta-
raj¹ siê zorganizowaæ ciekawe zajêcia.

Zdarza siê, ¿e uczniowie „topi¹” w nur-
tach rzek w³asne szkolne troski i „z³e” oce-
ny, spisawszy je uprzednio na karteczkach.

Ulubionym zajêciem w tym dniu s¹ przed-
stawienia kostiumowe, przemarsze przebie-
rañców, konkursy na najciekawsze wiosenne
przebranie i ró¿ne ciekawe zabawy.

Równie¿ w Szkole Podstawowej w Kawê-

Pierwszy dzieñ wiosny w Kawêczynie

W tym dniu, oprócz przedstawienia,
uczniów czekaly równiez inne atrakcje. Sa-
morzad Uczniowski zorganizowal konkurs
na najciekawsze wiosenne przebranie. 22
marca na korytarzu szkolnym mozna tez
bylo zobaczyc wiele interesujacych kostiu-
mów, wiosenne kwiaty, zwierzeta.

Wydaje sie, iz mniej istotny byl wyglad i
prezentacja. Liczyla sie umiejetnosc rozba-
wienia widzów i to, by wszyscy swietnie sie
bawili, by choc w tym jednym dniu zapo-
mnieli, ze w szkole jedynie mozna sie uczyc.

Tekst i zdjecie
Magdalena Czapka-Król

Tak, to by³y powa¿ne, ale te¿ sympatycz-
ne zawody. Wiadomo przecie¿, ¿e czytanie
oprócz pisania i mówienia powinno byæ
„wizytówk¹” ka¿dego Polaka. Ale do rzeczy.

Rywalizacja mia³a miejsce w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 im. W³adys³awa Wêglowskie-
go w Sêdziszowie M³p., 3 marca 2010 r. Do
zawodów zg³osili siê uczniowie szkó³ z: Bê-
dziemyœla, Czarnej, Góry Ropczyckiej, Szkod-
nej, Wolicy Piaskowej, Zagorzyc Górnych
oraz nr 3 i nr 2 z Sêdziszowa M³p.

Pierwsza czêœæ konkursu dostarczy³a
uczestnikom i ich opiekunom humoru, re-
fleksji i zadumy. „Koszmarny Karolek” prze-
œladowa³ wszystkich swoimi wyczynami! W
drugiej pojawi³y siê prawdziwe emocje,
oœmielam siê stwierdziæ – iœcie sportowa ry-
walizacja, gdy¿ zawodnicy zmagali siê nie
tylko z czytaniem, ale i z czasem. Wystêpy
uczniów obserwowa³a Komisja w sk³adzie:

mgr A. Œwierad z Gimnazjum w Czarnej
Sêdz. – przewodnicz¹ca, mgr R. Szostecka z
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. i mgr E.

„Trzynastego w Szczebrzeszynie...”
Czapka ze Szko³y Podstawowej w Olchowej.

Panie polonistki po burzliwej naradzie
og³osi³y werdykt.

Nagrody otrzymali: A. Gnacek (Szko³a
Podstawowa nr 3 w Sêdziszowie M³p.) – I
miejsce; I. Olech (Szko³a Podstawowa w
Szkodnej) – II miejsce; M. Patro (Szko³a
Podstawowa w Wolicy Piaskowej) – III miej-
sce; A. Pszeniczna (Szko³a Podstawowa w
Czarnej Sêdz.) – IV miejsce,
M. Mielniczuk (Szko³a Podstawowa nr 2 w
Sêdziszowie M³p.) – V miejsce.

Mi³ym akcentem dla pozosta³ych oka-
za³y siê dyplomy i okolicznoœciowe pami¹t-
ki, za które nale¿¹ siê podziêkowania Fir-
mie „Mazak”. A kiedy ju¿ wszyscy pojedli i
popili, udali siê w dobrych humorach do
domu, no i mo¿e jeszcze kiedyœ zechc¹ ko-
lejny raz sprawdziæ swoje umiejêtnoœci zna-

komitego czytania?
Na zakoñczenie dalszy ci¹g opowiastki:
Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrz¹szcz siê

zacz¹³ tarzaæ w trzcinie. Wszczêli wrzask szcze-

brzeszynianie:

- Có¿ ma znaczyæ to tarzanie?! Wezwaæ trze-

ba by lekarza, zamiast brzmieæ, ten chrz¹szcz

siê tarza! Wszak Szczebrzeszyn z tego s³ynie, ¿e

w nim zawsze chrz¹szcz BRZMI w trzcinie!

A chrz¹szcz odrzek³ niezmieszany:

- Przyszed³ wreszcie czas na zmiany! Drze-

wiej chrz¹szcze w trzcinie brzmia³y, teraz bêd¹

siê tarza³y.

Szanowny Czytelniku –ile czasu zajê³o Ci
przeczytanie tego tekstu? Oczywiœcie bezb³êd-
ne?  Wiadomoœæ z ostatniej chwili (FAKT!):
Dziêki znacz¹cej dotacji pieniê¿nej z Unii Eu-
ropejskiej chrz¹szcz ze Szczebrzeszyna docze-
ka siê metalowego pomnika. A.P.

Zanim dokoñczê opowiastkê, przytoczê
pods³uchan¹ przypadkiem rozmowê:
- ChodŸmy na wagary
- Nic z tego, KPiSC!
- Nie kpiê, tylko powa¿nie mówiê!
- A ja najpowa¿niej odpowiadam, wybieram
siê na KONKURS PIÊKNEGO I SPRAWNE-
GO CZYTANIA!

Rytua³y zwi¹zane z po¿egnaniem zimy i powitaniem wiosny siêgaj¹ cza-
sów pradawnych, maj¹ wyraŸnie pogañski rodowód. Sprzed wieków po-
chodzi wiêc zanikaj¹cy dziœ zwyczaj topienia Marzanny i chodzenia z
gaikiem-maikiem w poszukiwaniu wiosny.

czynie pedagodzy
od lat wychodz¹ na-
przeciw oczekiwa-
niom swoich pod-
opiecznych. W tym
roku autorka tej in-
formacji przez wiele
dni przygotowywa³a
z grup¹ uczniów kla-
sy III interesuj¹cy
spektakl zaprezentowany wy³¹cznie w jêzyku
angielskim. Mia³ on walory rozrywkowe i edu-
kacyjne. Ciekawe, barwne kostiumy oraz ab-
sorbuj¹ce teksty z sugestywnym gestem sce-
nicznym budzi³y zachwyt obserwatorów i wie-
le ich nauczy³y. W treœci wystêpu uwzglêd-
niono propozycje ró¿nych form rozrywki.
Przyk³adem jest znudzony Król, któremu naj-
wiêcej przyjemnoœci przysporzy³y proste gry
dzieciêce. Wystêp by³ dla wszystkich œwietn¹
zabaw¹, z której wynieœli wiele korzyœci. M³o-
dzi aktorzy mieli mo¿liwoœæ wykazania siê in-
wencj¹ oraz przedsiêbiorczoœci¹, zw³aszcza
przy projektowaniu strojów i inscenizacji.
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Zajêcia realizowane  by³y w ramach cy-
klu „Spotkania z ciekawymi ludŸmi” projek-
tu unijnego pt. „W ka¿dej ma³ej g³owie kry-
je siê wielka wyobraŸnia”, realizowanego w
przedszkolach naszej Gminy w latach 2009
– 2011. Podczas dwóch pó³toragodzinnych
spotkañ Panie przybli¿y³y  przedszkolakom
bogate tradycje i zwyczaje Œwiat Wielkanoc-
nych.

W PP Nr 2 zajêcia poœwiêcone by³y trady-
cji wykonywania palm wielkanocnych. Dzie-
ci nauczy³y siê wykonywaæ wiosenne kwiatki
z bibu³y i krepiny, które zosta³y wykorzystane
do zdobienia tych w³aœnie palm. Te zajêcia
pozwoli³y dzieciom nie tylko rozwin¹æ siê ma-
nualnie ale równie¿ pobudzi³y twórcze po-
mys³y na to jak mo¿na udekorowaæ wielka-
nocn¹ palmê. Wykonane wspólnie z pania-
mi palmy ka¿de dziecko mog³o zabraæ do
domu i poœwiêciæ w Niedzielê Palmow¹.

W pozosta³ych przedszkolach tj. Nr 1w
Sêdziszowie M³p., w Wolicy Piaskowej i Gó-
rze Ropczyckiej dzieci pozna³y ró¿ne tech-
niki i sposoby ozdabiania jajek wielkanoc-
nych i dekorowania  koszyczków na œwiê-
conkê. Spoœród przedstawionych materia-
³ów najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y:

Ko³a Gospodyñ Wiejskich z wizyt¹ edukacyjn¹
w przedszkolach naszej Gminy w ramach Projektu PO KL

W marca 2010r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2
im. Janusza Korczaka w Sêdziszowie M³p. odby-
³y  siê wspólne zajêcia edukacyjne z Cz³onkinia-
mi  Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc Dol-
nych, natomiast w PP Nr 1, PP w Wolicy Piasko-
wej i PP w Górze Ropczyckiej z Cz³onkiniami
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Wolicy Piaskowej.

kolorowy piasek, piórka, rafia, sizal oraz
kolorowe kwiatuszki z tkaniny. To po nie
w³aœnie najczêœciej siêga³y dzieci na prowa-
dzonych zajêciach. Mali artyœci  z radoœci¹
wykonywali swoje prace. Wykazali siê du¿¹
pomys³owoœci¹ i inwencj¹ twórcz¹. Ka¿da
pisanka stanie siê ozdob¹ wielkanocnego ko-
szyczka, piêknie udekorowanego kolorowy-
mi wst¹¿eczkami i kwiatuszkami przez ka¿-
dego przedszkolaka.

Po Œwiêtach Panie z w/w Kó³ Gospodyñ
Wiejskich zagoszcz¹ w przedszkolach jesz-
cze raz, aby pokazaæ przedszkolakom jak
dawniej robiono mas³o.

Zajêcia finansowane s¹ przez Uniê Eu-
ropejsk¹ w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego. IL

Przedszkole nr 1 w Sêdziszowie M³p.

Przedszkole nr 2 w Sêdziszowie M³p.

Przedszkole w Wolicy Piaskowej Przedszkole w Górze Ropczyckiej
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Celem projektów jest zwiêkszenie pozio-
mu aktywnoœci zawodowej oraz zdolnoœci
do zatrudnienia osób bezrobotnych z wy-
kszta³ceniem zawodowym lub œrednim za-
mieszka³ych na terenie jednego z powiatów:
rzeszowskiego i Miasta Rzeszów, ³añcuckie-
go, dêbickiego oraz ropczycko - sêdziszow-
skiego. W ramach projektów (w okresie od
stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r.) organi-
zowane s¹ bezp³atne szkolenia:
1. dla osób bezrobotnych, które ukoñczy³y

45 rok ¿ycia z zakresu obs³ugi maszyn do
robót ziemnych III klasy, w tym:
  - operator koparko – ³adowarek, wszyst-

kie typy
  - operator koparek jednonaczyniowych

do 0,8m3

  - operator ³adowarek jednonaczynio-
wych do 2,5m3.

Ka¿dy uczestnik ma mo¿liwoœæ zdoby-
cia uprawnieñ Instytutu Mechanizacji Bu-
downictwa i Górnictwa Skalnego do wyko-
nywania zawodu operatora maszyn do ro-
bót ziemnych.
2. dla osób bezrobotnych do 34 roku ¿ycia

z zakresu obs³ugi obrabiarek sterowa-

NOWY ZAWÓD - NOWA PRACA

nych numerycznie CNC. G³ównym atu-
tem szkoleñ w ramach obu projektów
jest szansa na zdobycie zawodów najbar-
dziej po¿¹danych przez podkarpackich
pracodawców, m.in. Doliny Lotniczej.
W ostatnim czasie zdarza siê, ¿e firmy

budowlane nie przyjmuj¹ nowych zleceñ z
powodu braków wykwalifikowanej kadry. Z
tego wzglêdu istnieje bardzo wysoki popyt
na wykwalifikowanych pracowników – na
Podkarpaciu a¿ 20,2% ofert pracy pocho-
dzi z przedsiêbiorstw z bran¿y budowlanej,
w tym grupa zidentyfikowana jako „opera-
torzy maszyn i urz¹dzeñ” zajmuje jedno z
najwy¿szych miejsc.

Wiele znacz¹cych inwestycji w infra-
strukturze drogowej jest wspierane ze œrod-
ków UE, co oznacza, ¿e s¹ one niezagro¿o-
ne i odporne na obecny kryzys gospodar-
czy. Dodatkowo boom budowlany oraz mi-
gracja zarobkowa powoduj¹, ¿e sektor bu-
dowlany cierpi na ci¹g³y niedobór pracow-
ników. Co drugi pracodawca w Polsce de-
klaruje, ¿e jego trudnoœci z obsadzeniem
stanowisk spowodowane s¹ brakiem kandy-
datów o odpowiednich kwalifikacjach. Ope-

Na rynku pojawi³a siê bardzo atrakcyjna oferta bezp³atnych szkoleñ dla osób bezrobotnych. Cen-
trum Rozwoju Spo³eczno - Ekonomicznego pragn¹c przeciwdzia³aæ marginalizacji spo³ecznej oraz
pomóc osobom zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym do wejœcia lub powrotu na rynek pracy,
rozpoczê³o realizacjê projektów: „DROGA DO PRACY” oraz „CNC – program rozwoju kwalifikacji
zawodowych osób bezrobotnych”. Projekty s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

rator koparki czy ³adowarki jest tym samym
jednym z najbardziej po¿¹danych zawodów.

Pomimo wysokiego poziomu bezrobo-
cia wœród m³odych ludzi, na regionalnym
rynku pracy mo¿na zauwa¿yæ niedobór spe-
cjalistów w zakresie obs³ugi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie. Dane zawarte w
Analizie Zawodów Nadwy¿kowych i Deficy-
towych na Podkarpaciu wskazuj¹, ¿e profe-
sja operatora maszyn zajmuje stosunkowo
wysokie miejsce wœród zawodów deficyto-
wych. Ponadto, z Analizy Ofert Pracy Dla
Województwa Podkarpackiego wynika, i¿ w
sektorze „przetwórstwo przemys³owe” ofer-
ty dla operatorów maszyn stanowi¹ 9% ogó-
³u ofert.

Obecnie obrabiarki CNC wypieraj¹ z ryn-
ku pracy tradycyjne tokarki, frezarki, wier-
tarki, strugarki, wytaczarki i szlifierki, zw³asz-
cza w zakresie bran¿y innowacyjnej i wyso-
kich technologii. Z uwagi na wzrastaj¹ce za-
stosowanie obrabiarek CNC w przemyœle, ist-
nieje pilna potrzeba kszta³cenia personelu
technicznego i in¿ynieryjnego w kierunku
przygotowywania programów steruj¹cych do
obróbki czêœci o wymaganym kszta³cie i do-
k³adnoœci. Wed³ug powy¿szych opracowañ
operatorzy obrabiarek sterowanych nume-
rycznie s¹ jednymi z najbardziej poszukiwa-
nych specjalistów na rynku pracy.

Centrum Rozwoju Spo³eczno-Ekono-
micznego w Sielcu serdecznie zaprasza oso-
by bezrobotne chc¹ce podnieœæ swoje kwa-
lifikacje zawodowe w zakresie obs³ugi ma-
szyn do robót ziemnych III klasy, a tak¿e
obs³ugi obrabiarek CNC do skorzystania z
bezp³atnych szkoleñ.
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Siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów M³p.,
w pierwszym starcie na zapleczu I ligi, obro-
ni³y status II-ligowca, zajmuj¹c w rozgryw-
kach grupy IV ósme miejsce, wyprzedzaj¹c
Maraton Krzeszowice i MOSiR Jas³o. To suk-
ces sêdziszowskiego zespo³u, sponsorów i
dzia³aczy, kibiców i sympatyków, w który, po
jedenastu pierwszych, przegranych me-
czach, wierzyli ju¿ tylko nieliczni. Zaciskali
zêby, mocno przepytywani na tê okolicznoœæ:
kiedy w koñcu wygraj¹, jak d³ugo jeszcze
itp.? Jednak Ci, którzy z zespo³em byli na
dobre i z³e, doczekali siê w koñcu gromkie-
go: wreszcie! A sta³o siê to dopiero w dwu-
nastym, drugoligowym meczu, wygranym z
MOSiR-em Jas³o. Kto wówczas wierzy³, ¿e
po rundzie zasadniczej, nasze siatkarki nie
bêd¹ na ostatnim miejscu w tabeli ?

TABELA po 18. kolejkach
1 AZS Skawa UE Kraków  18 47 52:14
2 Wis³a AGH Kraków  18 41 46:22
3 Karpaty Krosno  18 39 44:23
4 Anser Siarka Tarnobrzeg  18 36 43:31
5 Dalin Myœlenice  18 33 39:27
6 Tomasovia Tomaszów Lubelski 18 22 30:37
7 Pogoñ Proszowice  18 22 31:43
8 Extrans Patria Sêdziszów M³p. 18 12 21:45
9 Maraton Krzeszowice  18 10 19:48
10 UKS MOSiR Jas³o  18  8 15:50

A one, w 21. ligowych wystêpach, w su-
mie odnios³y siedem wygranych: a¿ cztery z
Maratonem Krzeszowice ( jedn¹ w rundzie
zasadniczej i trzy w play-offach), po jednej z
MOSiR-em Jas³o, Dalinem Myœlenice i z To-
masovi¹ Tomaszów Lubelski (na wyjeŸdzie).
Która z nich by³a najwa¿niejsza ? Wszystkie!
Zwyciêstwo 3-0 z MOSiR-em Jas³o, bo pierw-
sze w II lidze, po jedenastu pora¿kach z rzê-
du, pozwoli³o uwierzyæ we w³asne si³y i umie-
jêtnoœci; 3-2 w Krzeszowicach – pierwsza
wygrana na wyjeŸdzie; œwietne 3-0 z doœwiad-
czonym Dalinem Myœlenice, któremu w³a-
œnie trzech punktów zabrak³o, aby siê za-
kwalifikowaæ do bezpoœredniej walki o I ligê;
niespodziewane 3-1 w Tomaszowie Lubel-
skim, koñcz¹ce seriê czterech wygranych z
rzêdu, i wreszcie trzy, bezapelacyjne zwyciê-
stwa z Maratonem Krzeszowice, koñcz¹ce
bataliê o utrzymanie siê w drugiej lidze i
powoduj¹ce, ¿e w sezonie 2010/2011 po raz
drugi, na parkietach II ligi, ujrzymy siatkar-
ki Extrans Patrii Sêdziszów M³p. Pewnie w
nieco zmienionym sk³adzie, walcz¹ce, mamy
nadziejê, o wy¿sze lokaty w tabeli ni¿ w tym
sezonie, przysparzaj¹ce wiele radoœci kibi-
com i sympatykom sêdziszowskiej siatkówki.

Zaczê³o siê od tego, ¿e jednak zagramy w II
lidze i to nawet bez bara¿y, bo wycofa³ siê zespó³ z
Lubska. Decyzja PZPS o dokooptowaniu nas do
IV grupy II ligi bardzo by nas ucieszy³a pó³tora
miesi¹ca wczeœniej, ale w czasie, kiedy nadesz³a,
nie by³o nam do œmiechu, bo nie by³o siê ju¿ kim
wzmocniæ i zdawaliœmy sobie sprawê z tego, ¿e

Zarz¹d, wraz z trenerem, wkraczaj¹ na „pole mi-
nowe” – wspomina prezes Extrans Patrii
Wies³aw Kozie³.

Dziêki Bogu, byliœmy ju¿ po rozmowach z w³a-
œcicielami sêdziszowskiej firmy „Extrans” i wie-
dzieliœmy, ¿e przynajmniej mamy stabilne funda-
menty ekonomiczne na najbli¿szy sezon.

Zdecydowanie gorzej by³o na linii wzmocnieñ.
Po odejœciu Katarzyny Kuty³y do Jas³a, lukê po
niej mia³a uzupe³niæ Renia Matejek. Przy proble-
mach na rozegraniu w sytuacji, gdzie po kontuzji
nie mog³a sobie poradziæ Ma³gorzata M³ocek, Re-
nia od samego pocz¹tku mia³a problemy z ata-
kiem. Z pocz¹tku byliœmy przekonani, ¿e to siê z
czasem zmieni, niestety, pog³êbi³o siê to tak bardzo,
¿e w trzech najwa¿niejszych meczach sezonu Re-
nia straci³a miejsce w pierwszej szóstce, na rzecz o
g³owê ni¿szej i niegraj¹cej u nas wczeœniej na po-
zycji atakuj¹cej, Pauliny Pyræ.

Apogeum k³opotów nast¹pi³o przed pierw-
szym meczem z Wis³¹ Kraków, kiedy dwie œrodko-
we odmówi³y gry. Tym samym, dru¿yna pozosta-
³a bez dwóch podstawowych œrodkowych, ponie-
wa¿ Zarz¹d nie móg³ spe³niæ ich oczekiwañ. W tej
sytuacji rozpoczê³y siê gor¹czkowe poszukiwania
œrodkowych. Szczêœliwie dla nas, z us³ug Ma³go-
rzaty Hajduk, na samym pocz¹tku sezonu, zrezy-
gnowa³y Karpaty Krosno. Zakontraktowanie tej
zawodniczki by³o pierwszym „strza³em w dziesi¹t-
kê”. Niestety, wyraŸne problemy z rozgrywaj¹cymi
sprawi³y, ¿e zespó³ przegra³ 11 spotkañ pod rz¹d.

To w drugiej czêœci sezonu wykrystalizo-
wa³ siê sk³ad, który uwierzy³ w swoje mo¿liwo-
œci i pod wodz¹ trenera Bogdana Dudka oraz
doœwiadczonej rozgrywaj¹cej Moniki Bart-
nickiej, zacz¹³ wygrywaæ mecze i utrzyma³ II
ligê dla Sêdziszowa M³p. Trzon tego zespo³u
stanowi³y: Monika Bartnicka, ¯aneta Baran,
Joanna Chmura, Ma³gorzata Hajduk, Irena
Matejek, Katarzyna Chmiel, Katarzyna Wro-
na (libero). Na zmiany wchodzi³y: Paulina
Pyræ, Ma³gorzata Ruszel, Ma³gorzata M³o-
cek, Anna Broszkiewicz i Patrycja Zieliñska.

Pozyskanie Moniki Bartnickiej odmieni³o
„Extrans Patriê” i, w dwunastej kolejce, po raz
pierwszy cieszyliœmy siê ze zwyciêstwa naszej dru¿y-
ny – kontynuuje prezes Wies³aw Kozie³. We-
d³ug mnie, kluczowymi zwyciêstwami by³y wygra-
ne z Dalinem Myœlenice u siebie i z Tomasovi¹ na
wyjeŸdzie. Te niespodzianki sprawi³y, ¿e po sezonie
zasadniczym zajêliœmy ósme miejsce i przystêpowa-
liœmy do play – off, jako dwukrotni gospodarze. Jak
by³o to wa¿ne, przekonaliœmy siê niebawem, ponie-
wa¿ zespó³ wykorzysta³ okazjê i wygra³ oba spotka-
nia. Jak siê okaza³o, trzeci mecz by³ formalnoœci¹.
Dziewczyny podesz³y do meczu w Krzeszowicach
bardzo profesjonalnie i ju¿ 27 lutego 2010 roku
cieszyliœmy siê z pozostania w drugiej lidze.

Dziœ, kiedy opad³y emocje, ju¿ na spokojnie
mo¿na powiedzieæ, ¿e „Extrans Patria” wykona³a
kawa³ek œwietnej roboty. Wystartowaliœmy w naj-
mocniejszej, IV grupie II ligi kobiet i pomimo ró¿-
nych trudnoœci, pozostaliœmy w niej na kolejny
sezon. Jak wielkie to osi¹gniêcie mo¿e œwiadczyæ fakt,
¿e zespo³y z Elbl¹ga i Opola, które do³¹czy³y do II
ligi razem z nami, w przysz³ym tygodniu bêd¹ to-

czyæ ostateczne boje o utrzymanie, a zespó³ z Jas³a,
w³aœnie dziœ, z II lig¹ definitywnie siê po¿egna³.

Wraz z siatkarzami B³êkitnych Ropczyce, je-
steœmy najwy¿ej sklasyfikowanym Klubem w grach
zespo³owych w powiecie ropczycko-sêdziszowskim
– cieszy siê prezes Kozie³. Nie muszê chyba
dodawaæ, ¿e Klub bierze udzia³ w rozgrywkach od
dwóch lat – dodaje.

Zmiany kadrowe
Po meczach fazy play-off z Maratonem

Krzeszowice, Zarz¹d Klubu nie przed³u¿y³
umów z piêcioma zawodniczkami. Z dru¿y-
ny odesz³y: Irena Matejek (do Siarki Tarno-
brzeg?), Katarzyna Chmiel, Ma³gorzata
Ruszel, Anna Broszkiewicz i Patrycja Zieliñ-
ska (do Olimpu Czudec).

W krêgu zainteresowañ Extrans Patrii
s¹ siatkarki, które zaprezentuj¹ siê sêdzi-
szowskiej publicznoœci ju¿ w najbli¿szym, II
Turnieju o Puchar Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Kazimierza Kie³ba i Senatora RP Zdzi-
s³awa Pupy, który zostanie rozegrany w so-
botê, 27 marca 2010 roku. S¹ nimi:

Roksana Zonik, œrodkowa MOSiR-u
Mys³owice, Anna Myjak, œrodkowa Muszy-
nianki Muszyna, Edyta Wojdy³a, przyjmuj¹-
ca Muszynianki Muszyna, Aleksandra Guzi-
kiewicz, libero MKS-u Kluczbork, medalist-
ka mistrzostw Polski w kategorii m³odziczek
i kadetek (na Turniej o Puchar Burmistrza
i Senatora ma przyjechaæ na 99 procent)
oraz Zuzanna Kaczkowska, przyjmuj¹ca
Gaudii Trzebnica, zespo³u, który wygra³ ry-
walizacjê w II grupie II ligi i walczy o I ligê
(dlatego Kaczkowska nie zagra jeszcze w
turnieju).

Dlaczego Zarz¹d Extrans Patrii chce
przemeblowaæ sk³ad? Aby zbudowaæ zespó³,
który bêdzie w stanie uplasowaæ siê w œrodku
tabeli. Takie oczekiwania zostan¹ postawio-
ne i zawodniczkom, i trenerowi. Niedoce-
niany i z góry skazany przez wielu na po¿ar-
cie zespó³ Extrans Patrii jednak obroni³ II
ligê. Zespó³ trenera Bogdana Dudka, sezon
2009/10 zakoñczy³ trzy tygodnie temu, ale w
klubie ju¿ myœli siê o kolejnych rozgrywkach.
Aby w przysz³ym sezonie walczyæ o wy¿sze
cele, w dru¿ynie niezbêdne s¹ zmiany. W przy-
sz³ym sezonie chcielibyœmy wzmocniæ zespó³
kilkoma solidnymi zawodniczkami i powal-
czyæ o miejsce w pierwszej szóstce.

Prezes Kozie³ uwa¿a, ¿e sukces Patrii to
niew¹tpliwie zas³uga ca³ego Zarz¹du, sponsorów
i w³adz Sêdziszowa Ma³opolskiego. Wszystkim
sponsorom, na czele z firm¹ „Extrans” i w³adzom
naszego miasta i gminy, z burmistrzem Kazimie-
rzem Kie³bem na czele, sk³ada serdeczne podziê-
kowania za wsparcie, wspó³pracê i ¿yczliwoœæ.

Osobne podziêkowania nale¿¹ siê moim
wspó³pracownikom. Zarz¹d w tym kszta³cie per-
sonalnym jest najwiêkszym moim sukcesem. Jeœli
móg³bym ich podsumowaæ jednym s³owem, to jest
to s³owo – PROFESJONALIŒCI – koñczy sw¹
wypowiedŸ prezes Kozie³.

Mariusz Kazior

Siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów M³p.
nadal w II lidze!
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Zajêcia pocz¹tkowo odbywa³y siê w hali
sportowej sêdziszowskiego liceum oraz w
hali gimnazjum, a nastêpnie w miarê na ile
pozwala³a na to aura, treningi odbywa³y siê
na wolnym powietrzu na w³asnym obiekcie.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych
pi³karze I dru¿yny uczestniczyli w zgrupo-
waniu dochodzeniowym.

Pomimo niekorzystnych warunków at-
mosferycznych przygotowania do sezony w
zasadzie przebiega³y planowo. W okresie
przygotowawczym I dru¿yna rozegra³a 9 gier
kontrolnych, których celem by³o w³aœciwe
ustawienie i zgranie zespo³u.

A oto wyniki sparingów:
WYGRANE:
z Hermanem Hermanowa 3:1
ze Œwilczank¹ Œwilcza 2:0 i 6:1
z Kolbuszowiank¹ 2:0
z B³êkitnymi Ropczyce 4:2
z Czarnovi¹ Czarna 2:0 (wyjazd)
z Rzemieœlnikiem Pilzno 1:0
REMIS:
z Koron¹ Rzeszów 0:0
PRZEGRANA:
z Igloopolem Dêbica 4:2 (wyjazd)

Nie dosz³y do skutku sparingi z £KS £añ-
cut i z Czarnymi Jas³o z uwagi na z³e warun-
ki pogodowe.

Jak wynika z powy¿szych wyników dru-
¿yna w okresie przygotowañ do sezonu osi¹-
gnê³a dobre rezultaty – aplikuj¹c rywalom
22 bramki, a trac¹c 8, co œwiadczy o popra-
wie skutecznoœci zawodników.

Dru¿yna Lechici przed zbli¿aj¹c¹ siê
rund¹ wiosenn¹ zosta³a wzmocniona czte-
rema zawodnikami:
- £ukasz Ciska³ z Pogórza Wielkopole –

obroñca
- Dariusz Frankiewicz z II-ligowego Koleja-

rza Stró¿e – pomocnik (wychowanek Le-
chii)

- £ukasz Rumak ze Œwilczanki Œwilcza – na-
pastnik

- Adrian Filipek ze Stali Rzeszów – napast-
nik (wychowanek Lechii)

Ekipê Lechii opuœci³ Micha³ Fito³ (do
Rzemieœlnika Pilzno). Jeden z wyró¿niaj¹-
cych siê jesieni¹ zawodników - Marek Szeli-
ga, tymczasowo przerwa³ treningi. Wszyscy
mamy jednak nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo
wzmocni nasz¹ dru¿ynê.

Równoczeœnie zarz¹d klubu konse-

kwentnie realizuje plan odm³odzenia zespo-
³u, czego dowodem jest fakt, ¿e w dru¿ynie
seniorów wystêpuje kilku utalentowanych
m³odzie¿owców, juniorów, którzy ju¿ nied³u-
go bêd¹ stanowiæ trzon dru¿yny. Dotych-
czasowe dzia³ania klubu polegaj¹ce na ko-
lejnych naborach i systematycznym szkole-
niu jak najszerszej kadry w ró¿nych grupach
wiekowych musi wczeœniej czy póŸniej owo-
cowaæ sportowymi sukcesami. Zaanga¿owa-
nie wszystkich zawodników zas³uguje na
szczególne uznanie. Cieszy równie¿ coraz
wiêksza przychylnoœæ rodziców, którzy z za-
interesowaniem obserwuj¹ postêpy sporto-
we dzieci oraz m³odzie¿y. Wypada w tym
miejscu podziêkowaæ wszystkim trenerom
grup m³odzie¿owych za zaanga¿owanie w
szkoleniu i wychowaniu w duchu sportu.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ utrzyma-
nia szerokiej kadry zawodników dla dru¿y-
ny seniorów – zarz¹d klubu rozwa¿a mo¿li-
woœæ zg³oszenia do rozgrywek B-klasy dru-
giej dru¿yny seniorów, która bêdzie stano-
wiæ zaplecze dla I dru¿yny. Decyzja w tej
sprawie zostanie podjêta w po³owie bie¿¹-
cego roku, po przeanalizowaniu mo¿liwo-
œci kadrowych i finansowych.

Warto równoczeœnie podkreœliæ zaanga-
¿owanie dzia³aczy klubu w organizacjê w
okresie zimowym rywalizacji grup m³odzie-
¿owych w licznych turniejach halowych, w
których to reprezentanci Lechii odnosili
znacz¹ce sukcesy z renomowanymi dru¿y-
nami Podkarpacia jak i z dru¿ynami z in-
nych regionów kraju (Warszawa, Kielce,
Lublin, Tychy i in.)

W poszczególnych kategoriach wieko-
wych m³odzi pi³karze Lechici uzyskali nastê-
puj¹ce wyniki:

M£ODZICY:
Turniej Halowy z okazji 95-lecia Lechii – Sêdziszów M³p. - I
miejsce
Turniej Halowy im. Andrzeja Standio – Kielnarowa - II miejsce
Turniej Halowy „Wis³oka Cup” - Dêbica - III miejsce

JUNIORZY M£ODSI:
Turniej Halowy z okazji 95-lecia Lechii - Sêdziszów M³p.- I
miejsce
Turniej Halowy „Or³y Cup” - Kielnarowa - III miejsce

JUNIORZY STARSI:
Turniej Halowy im. Wies³awa Grzybka - Dêbica - V miejsce
Turniej Halowy „Or³y Cup” – Kielnarowa - I miejsce

Podsumowuj¹c miniony pracowity okres
przygotowawczy do sezonu rozgrywek „Wio-
sna 2010” nale¿y patrzeæ z optymizmem –
tak w przypadku dru¿yny seniorów, która
rywalizowa³a bêdzie o awans do IV ligi pod-
karpackiej jak i obydwu dru¿yn juniorów
starszych i juniorów m³odszych, które pre-
tenduj¹ do II ligi podkarpackiej. Tak wiêc
pi³karska wiosna w Sêdziszowie zapowiada
siê bardzo interesuj¹co.

W zwi¹zku z rozpoczêciem rozgrywek –
zarz¹d klubu sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili siê do or-
ganizacji sparingów i turniejów. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê Panu Markowi
Szczêchowi z pomoc w odœnie¿aniu boiska
treningowego. Bez jego pomocy niektóre
sparringi by³yby niemo¿liwe do rozegrania.

Przy okazji zarz¹d klubu apeluje do ki-
biców i sympatyków naszych dru¿yn o licz-
ny udzia³ na widowni naszego stadionu jak
równie¿ na meczach wyjazdowych, prosz¹c
zarazem o kulturalny i sportowy doping, a
zawodnicy bêd¹ wdziêczni za wsparcie w ich
walce o awans.

TERMINARZ ROZGRYWEK V LIGI PI£KARSKIEJ
PODOKRÊG: DÊBICA

Runda wiosenna 2009/2010
20 III (sobota) 15.00 - Lechia - Rani¿ovia Rani¿ów
27 III (sobota) 13.00 - Ikarus Tuszów Narodowy - Lechia
3 IV (sobota) 15.00 - Lechia - Stal II Mielec
10 IV (sobota) 16.00 - Lechia - Pogórze Wielopole Skrz.
18 IV (niedziela) 11.00 - Zryw Dzikowiec – Lechia
24 IV (sobota) 17.00 - Lechia – Start Wola Mielecka
2 V (niedziela) 16.00 - Czarnovia Czarna – Lechia
8 V (sobota) 17.00 - Lechia – Kaskada Kamionka
12 V (œroda) 17.00 - Z³otniczanka Z³otniki – Lechia
15 V (sobota) 17.00 - Lechia – Chemik Pustków
23 V (niedziela) 11.00 - Tempo Cmolas – Lechia
29 V (sobota) 17.00 - Lechia – Brzostowianka Brzostek
2 VI (œroda) 17.30 - LKS BrzeŸnica – Lechia
5 VI (sobota) 17.30 - Lechia – LKS Nagoszyn
12 VI (sobota) 17.30 - Sokó³ Kolbuszowa Dolna - Lechia

Andrzej Doroba
Prezes Zarz¹du MLKS „Lechia”

Wiosn¹ pi³karze Lechii-Extrans
bêd¹ rywalizowaæ o awans

do wy¿szych klas rozgrywkowych

Przygotowania do rozgrywek rundy wiosennej 2010 roku pi³karze Lechii-Extrans rozpoczêli w I
dekadzie stycznia. Zajêcia z pi³karzami dru¿yny seniorów prowadzi trener Roman Gruszecki, z
którym wspó³pracuje Dariusz Kaznecki. Natomiast szkolenie grup m³odzie¿owych prowadz¹ trene-
rzy: Marek Kanach, Pawe³ Idzik i Leszek Maræ.

Falstart
Nieoczekiwan¹ strat¹ punktów zakoñ-

czy³ siê pierwszy mecz Lechii w rewan¿owej
rundzie rozgrywek. Sêdziszowianie zaledwie
zremisowali z ni¿ej notowan¹ Ranizovi¹ 2:2.
Nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem silny wiatr,
przeszkadzaj¹cy pi³karzom, chocia¿ prze-
bieg meczu wskazuje, ¿e by³ on g³ównym
re¿yserem wydarzeñ na boisku. Graj¹cy z
wiatrem goœcie w pierwszej po³owie wypra-
cowali sobie dwubramkow¹ przewagê. Po
zmianie stron gospodarze, wspierani silny-
mi podmuchami doprowadzili do wyrów-
nania. Jeden punkt, przy zwyciêstwie Ikaru-
sa Tuszów Narodowy oznacza³ dla Lechii
utratê fotela lidera.
Lechia – Rani¿ovia 2:2 (0:2)
Bramki dla Lechii: Doroba i samob. (.)



23

Nr 3 (154) 30 marca 2010 r.

23

WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Sk³ad redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroñ, Grzegorz Wrona
Adres redakcji: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
£amanie: grafika-dtp@o2.pl Druk: DUET, Rzeszów, ul. Dêbicka 140, tel./fax (0-17) 863 55 44; O/Boguchwa³a, tel. (0-17) 87 11 281
Wszelkie prawa do tekstów i zdjêæ zastrze¿one.
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ i reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Nak³ad: 500 egz.



24

Nr 3 (154) 30 marca 2010 r.

24


