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Przy wigilijnym stole,
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny,
w mi³oœci jest poczêty;
Jan Kasprowicz
Szanowni Pañstwo
Koniec roku to czas, kiedy wiêkszoœæ z
nas robi podsumowanie spraw zawodowych
i osobistych. Myœlimy o tym, które z postanowieñ czy planów uda³o siê zrealizowaæ,
które przechodz¹ na nastêpny rok, a które
odrzucamy lub modyfikujemy.

Media s¹ œwiadome naszej
sk³onnoœci do porz¹dkowania
œwiata. Dlatego tworz¹ spisy, rankingi najwa¿niejszych wydarzeñ,
listy najbardziej wp³ywowych
osób, najwiêkszych sukcesów i
pora¿ek koñcz¹cego siê roku.
Ja nie mam odwagi decydowaæ, które z wydarzeñ by³o najwa¿niejsze – Pañstwo sami musicie zmierzyæ siê z tym problemem
w skali naszej ojczyzny czy œwiata.
Jednak wydarzenia ogólnopolskie
to nie wszystko. Na nasze ¿ycie
równie mocno – a mo¿e nawet
mocniej – wp³ywaj¹ sprawy lokalne. W naszej gminie wiele siê wydarzy³o. Ka¿dy z Pañstwa mo¿e dostrzec zmiany w infrastrukturze drogowej – przyby³o nastêpnych kilka
kilometrów dróg o nawierzchni bitumicznej, a w mieœcie nowo przebudowanych
chodników. Pozytywnej zmianie ulegaj¹
budynki naszych szkó³. Tworzone s¹ projekty techniczne do budowy kanalizacji sanitarnej w nastêpnych miejscowoœciach. Wiele ciekawego dzia³o siê w dziedzinie kultury
i gminnego sportu.
To wszystko sukcesy na miarê naszej
ma³ej ojczyzny.

Koniec roku to czas ¿yczeñ. Proszê wiêc
i ode mnie przyj¹æ te œwi¹teczne s³owa:

W adwentowej refleksji,
W skupieniu przy stole,
W ciszy wyczekiwania na
wigilijn¹ gwiazdê,
Do gor¹cego i otwartego serca,
Niech przyjdzie Pan
i wzmocni nas
swoim pokojem,
Byœmy go mogli rozdawaæ
wszêdzie tam,
gdzie niepokój.
Œwi¹t daj¹cych radoœæ,
odpoczynek oraz nadziejê na
Nowy Rok 2009
¿yczy
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa
Ma³opolskiego

NAJWA¯NIEJSZE GMINNE INWESTYCJE ROKU W OBIEKTYWIE

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – wykonano halê sportow¹ o
wymiarach 36,80 x 24,30 m.
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Budowa nowych trybun na stadionie MLKS Lechia w Sêdziszowie M³p.
ci¹g dalszy na str. 6
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Ponad 280 osób z ca³ego Podkarpacia stanê³o w
szranki, by rywalizowaæ o laury w XVIII Podkarpackim Konkursie Poezji Religijnej. Impreza, któr¹ organizuj¹ Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p.
oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie
M³p. w tym roku przekroczy³a próg doros³oœci.
Eliminacje do XVIII fina³u konkursu odbywa³y siê ju¿ od paŸdziernika w 11 oœrodkach kultury na terenie ca³ego województwa. W ich wyniku wy³oniono 43 wykonawców, którzy 12. grudnia przybyli do Sêdziszowa M³p. by spotkaæ siê na imprezie fina³owej.
Wykonawcy rywalizowali w dwóch formach scenicznych: recytacji (27 prezentacji) i poezji œpiewanej (tu, w grupie 16 m³odych artystów tak¿e jedyna reprezentantka
gospodarzy w finale – Magdalena Bia³orucka). Wystêpy ocenia³a komisja w sk³adzie:
Przemys³aw Tejkowski – Dyrektor Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – Przewodnicz¹cy,
Czes³aw Dr¹g – G³ówny Instruktor WDK w
Rzeszowie, Kierownik Dzia³u Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami,
Anna Czenczek – Dyrektor Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie,
ks. Marek Kêdzior – katecheta z parafii pw.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p.
Tegorocznemu konkursowi przyœwieca³a myœl Matki Teresy z Kalkuty „Wielu ludzi
umiera z braku chleba, lecz jeszcze wiêcej z
braki Mi³oœci”. Te s³owa by³y inspiracj¹ dla
m³odych ludzi w poszukiwaniu repertuaru
na konkurs. Ich odbicie znaleŸli m.in. w
utworach ks. Jana Twardowskiego, Jana
Paw³a II, Boles³awa Leœmiana, Romana
Brandstaettera, Wis³awy Szymborskiej. Pojawi³y siê te¿ ambitne próby w³asnej twórczoœci.
Kilkugodzinny maraton poetycki, który
œwietnie poprowadzili Maria Skiba, Anna
Czudecka i Janek Sroka, znani z teatru „Sêdziszek”, zaowocowa³ nastêpuj¹cym werdyktem:

Gratulacje dla Kacpra Burdy – I miejsce wœród recytatorów.

Na scenie Magdalena Bia³orucka z Sêdziszowa M³p., wyró¿niona w kategorii poezji
œpiewanej.
w kategorii recytacji:
I miejsce (ex aequo) –
Agnieszka Baran (Zespó³
Szkó³ w Strzy¿owie) oraz Kacper Burda (ZS Licealnych w
Le¿ajsku)
JE Ks. Bp Kazimierz Górny z raII miejsce – Sylwia Ciu³a (Osiedoœci¹ spotka³ siê z uczestnikaMa³gorzata Chruœciel zachwyci³a wspadlowy Klub Kultury EMKA w
mi konkursu.
nia³ym g³osem. Fot. (5) R. Cio³kosz
Dêbicy) oraz Klaudia Urban
(MDK w £añcucie)
sku) oraz uznawana przez wielu obserwatoIII miejsce – Maria Skoby³ko (LO Sióstr
Prezentek w Rzeszowie) oraz Agata Wa³êga
rów za faworytkê Ma³gorzata Chruœciel (Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w Rzeszowie).
(Osiedlowy Klub Kultury EMKA w Dêbicy).
Wyró¿nienia otrzymali: Lucyna BielatoNagrodê specjaln¹, od senatora Zdzis³awa Pupy otrzyma³ Dariusz Kosak (nauczywicz (Osiedlowy Klub Kultury EMKA w Dêbicy – w kategorii osób doros³ych), Maciej
ciel ZS w Górnie – kat. doros³ych).
Penar (I LO w Sanoku), Beata Nowak (I
Ka¿dy z uczestników, oprócz dyplomu
za udzia³ w konkursie, otrzyma³ tak¿e bombLO w Rzeszowie), Piotr Madura (LO w PilŸnie), Anna £opatyñska (Zespó³ Szkó³ nr 4 w
kê choinkow¹ ozdobion¹ logo konkursu,
ufundowan¹ przez organizatorów.
Jaœle), Katarzyna Serafin (ZS nr 2 w Tarnobrzegu).
Konkurs zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ JE
W kategorii poezji œpiewanej:
ks. Bp Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej
Kazimierz Górny. Jego Ekscelencja nie szczêI miejsce – Aleksandra Hawro
(ZS w Nowej Sarzynie)
dzi³ ciep³ych s³ów pod adresem wykonawców i organizatorów i z nieukrywan¹ satysII miejsce – Rafa³ Tomkiewicz
(I LO w Kroœnie)
fakcj¹ œledzi³ wystêpy m³odych adeptów sztuki teatralnej.
III miejsce – Zespó³ wokalno-instrumentalny (II LO w Sanoku) oraz Natalia Borek
Nagrody laureatom wrêczali: Dyrektor
(ZS w Strzy¿owie).
WDK w Rzeszowie Marek Jastrzêbski, Wicedyrektor Wydzia³u Rolnictwa Urzêdu MarWœród wyró¿nionych w tej kategorii znalaz³a siê sêdziszowianka Magdalena Bia³osza³kowskiego w Rzeszowie i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogurucka (LO w Sêdziszowie M³p.), a ponadto:
Agnieszka Grêbosz (I LO w Rzeszowie), Dias³aw Kmieæ, Dyrektor MGOK w Sêdziszona Dereniowska (LO Dukli), Zespó³ wokalwie M³p. Kazimierz Popielarz.
Jest tradycj¹, ¿e konkursowi towarzyszy
no-instrumentalny „Drogowskaz” (dzia³a
przy klasztorze oo. Bernardynów w Le¿ajwystawa, nawi¹zuj¹ca tematycznie do treœci
konkursu. Tym razem by³a to kolekcja kart
pocztowych ze zbiorów Czes³awa Dr¹ga,
przedstawiaj¹ca wizerunki Jana Paw³a II, zatytu³owana „... takiego Polaka dot¹d nie
by³o”. Z ogromnego zbioru, na wystawê trafi³o oko³o 750 kart pocztowych z wizerunkami polskiego papie¿a.
A na zakoñczenie, na scenê wniesiono
efektowny tort – jak przysta³o na 18. urodziny.
Z pewnoœci¹ wyj¹tkowo smakowa³ laureatom,
a i przegranym os³odzi³ gorycz pora¿ki.
Maria Skoby³ko – III miejsce wœród recytatorów.

Benedykt Czapka
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Musimy dmuchaæ
w ten p³omyk
Rozmowa z Czes³awem Dr¹giem
o Podkarpackim
Konkursie Poezji Religijnej
i humanistycznych pasjach

Rozmawiamy tu¿ przed Fina³em
XVIII Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej, którego jest Pan
wspó³twórc¹, wraz z Edwardem Zolowskim. Proszê powiedzieæ, jakie
by³y pocz¹tki tego konkursu.
Bardzo sobie ceni³em i ceniê postaæ
Edwarda Zolowskiego, którego pozna³em
dziêki jego twórczoœci poetyckiej i publikacjom w prasie. PóŸniej, gdy zacz¹³em pracowaæ w Wojewódzkim Domu Kultury w
Rzeszowie, nasze kontakty sta³y ciê merytorycznie intensywniejsze.
Pomys³ na konkurs narodzi³ siê spontanicznie, bez naszych oryginalnych natchnieñ. Po prostu, by³a kolejna pielgrzymka do Ojczyzny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
i Jego wizyta w Rzeszowie. Wspólnie z Edwardem Zolowskim postanowiliœmy zorganizowaæ konkurs i poœwiêciæ go twórczoœci Karola Wojty³y. Bo przecie¿ Karol Wojty³a pisa³
dramaty, poezje pe³ne filozofii, zadumy – oj
nieprosta to twórczoœæ literacka, wysoko
oceniana przez krytyków, nie tylko teologicznych.
Pierwsze edycje obejmowa³y swoim zasiêgiem dawne województwo rzeszowskie.
I ju¿ wtenczas zauroczyliœmy siê tym, ¿e
m³ode dziewczyny – mniej ch³opaków –
wczuwa³y siê, ¿e widaæ by³o zrozumienie tej
nie³atwoœci poetyckiej. Pamiêtam do dziœ
kilka wierszy elektryzuj¹cych, np. Ewka Lubacz, która póŸniej szturmowa³a bramy
Akademii Teatralnej, mówi³a z wyraŸnym
rysem zrozumienia semantyki twórczoœci poetyckiej.
Pojawia³y siê piêkne postacie, które dziœ
s¹ na rynku profesjonalnym, jak Andrzej
Paœkiewicz z zespo³u Manitou, który tu startowa³ jeszcze jako student Akademii Muzycznej, a dziœ, po kilkunastu latach, wykonawcy
œpiewaj¹cy poezjê religijn¹ prezentuj¹ utwory jego autorstwa. Tu by³a Ania Karamon z
Jas³a, która dziœ œpiewa w Piwnicy pod Baranami...(ostatnio Anna Karamon zosta³a
jedn¹ z laureatek 44 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie – przyp. BC) Mamy
dwie aktorki, które by³y tu finalistkami, a
póŸniej wystêpowa³y w Czêstochowie na
ogólnopolskim konkursie „Sacrum w literaturze”.
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Przygoda z poezj¹ religijn¹ w Sêdziszowie ma swoj¹ osiemnastoletni¹ metrykê,
wiêc mo¿na osiemnaœcie œwieczek na torcie
zapaliæ. Nigdy siê to nie uprzykrzy³o, nie
rozp³ywa³o w mia³koœci, bo przychodzi³y
coraz to nowe fale. Bêd¹c od pocz¹tku przy
tej inicjatywie mogê stwierdziæ, ¿e pojawiaj¹
siê pewne mody na twórców: oczywiœcie
prym wiedzie ks. Jan Twardowski, od zarania du¿o jest twórczoœci Karola Wojty³y,
potem Jana Paw³a II, bardzo czêsto jest Anna
Kamieñska, Wis³awa Szymborska, Julian
Tuwim. Moim zdaniem za ma³o reprezentowana jest klasyka. Niejednokrotnie namawiam wykonawców: „Nie bójcie siê klasyki:
Mickiewicza, S³owackiego, Kochanowskiego, Norwida!”
Pojawiaj¹ siê tak¿e, choæ niezbyt czêsto,
utwory w³asne uczestników.
By³y ciekawe próby monodramiczne.
Pamiêtam teatr Feniks z £añcuta, w którym
dziewczyna, m³oda narkomanka, miota siê
na scenie œciskaj¹c w rêkach butelkê po
wódce i krzy¿, trzymaj¹c w napiêciu dramaturgicznym widowniê: Czym rzuci?
By³y bardzo ciekawe propozycje poezji
œpiewanej – nieraz wystarczy³o tylko przymkn¹æ oczy i czu³o siê niemal jak w Piwnicy
pod Baranami. Szczególnie cieszy³y nas w
poprzednich edycjach propozycje z Jasielskiego Domu Kultury, przygotowane przez
pani¹ Ewê Grzebieñ: piêkne wiersze naszych
klasyków otrzymywa³y niesamowicie kunsztowne ramy instrumentalne, a Ewa nie raz
sama akompaniowa³a swoim podopiecznym.
To dawa³o niesamowit¹ ucztê duchow¹.
Czy po tych osiemnastu latach jest
to propozycja nadal atrakcyjna dla
m³odych ludzi?
I tak i nie. Jeœli my, organizatorzy, czyli
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie
M³p. i Parafia pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., przestaniemy u¿ywaæ coraz
bardziej interesuj¹cych zachêt, to nam siê
to mo¿e bardzo ³atwo wymkn¹æ. Musi byæ
ca³a rzesza zapalonych ludzi i w Bieszczadach, i w Dêbicy, i ko³o Lubaczowa w liceach, domach kultury, którzy przeka¿¹ tego
ducha, wynajd¹ u siebie te utalentowane

Czes³aw Dr¹g – od 20 lat, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, obecnie na stanowisku Kierownika Dzia³u Upowszechniania Sztuki i
Wspó³pracy z Samorz¹dami.
Pomys³odawca i inicjator wielu przedsiêwziêæ kulturalnych w Rzeszowie i na
terenie Podkarpacia, m.in: Parady Stra¿y Wielkanocnych – Turki, Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, Spotkañ Teatrów Poszukuj¹cych o Nagrodê
im. Tadeusza Kantora, Podkarpackiej
Izby Poetów.
Aktywny realizator imprez folklorystycznych na terenie Rzeszowa ukazuj¹cych
mieszkañcom miasta piêkno ludowych
zespo³ów œpiewaczych i kapel regionalnych. Cz³onek - wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. W³odzimierza
Koz³o.
Bibliofil – posiadacz najwiêkszej w Polsce kolekcji wydañ epopei narodowej
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, prezentuj¹cy swe zbiory w szko³ach i placówkach kulturalnych Rzeszowa.
Konferansjer ambitnych imprez kulturalno - rekreacyjnych. Juror wielu konkursów i przegl¹dów folklorystycznych
w ca³ym regionie. Laureat nagrody im.
Franciszka Kotuli I stopnia w roku 2002.
Mieszka w Boguchwale.

pere³ki, podsun¹ repertuar. Coraz czêœciej,
zarówno w rejonach jak i na finale pojawiaj¹ siê osoby w sutannach i habitach. To
jest frajda niesamowita, gdy zakonnik z brod¹
siada z gitar¹ z m³odzie¿¹, albo w napiêciu
trzyma kciuki za swoich podopiecznych.
Tak jest z zakonnikami z Le¿ajska czy ostatnio tak¿e z Dukli.
Jest kilka osób, zwi¹zanych z konkursem,
które musimy z³otymi czcionkami wymieniaæ, jak Pani Otylia W³odarska, której
uczennica tutaj zdobywa³a laury, a teraz jako
nauczyciel- polonista uczy w szkole i przygotowuje swoje uczennice do udzia³u w
konkursie. To jest fenomen. Tak samo dzieje siê w Mielcu, czy w Jaœle. Mieliœmy kilka
oœrodków, które têtni³y i silnie nam barwi³y
te konkursy: to Jas³o, Mielec, Sêdziszów,
Lubaczów. Ktoœ nieraz g³osi teorie, niczym
nie podbudowane, ¿e niektóre roczniki s¹
ma³o zdolne. Nie ma takich roczników. Ktoœ
po prostu sfolgowa³, ktoœ nie da³ ¿aru, nie
da³ serca. Natomiast trudno oczekiwaæ, ¿eby
wymienione przeze mnie oœrodki wci¹¿ mia³y
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patent na wykuwanie najlepszych. To siê
zmienia.
Dwukrotnie organizowaliœmy warsztaty
przed eliminacjami rejonowymi. One maj¹
kapitalne znaczenie. Jeœli dobierze siê kompetentnych, fachowych ludzi, aktorów,
muzyków, literatów mo¿na przekazaæ wiele
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu artykulacji
g³osu, operowania wymow¹ sceniczn¹, gestem. PóŸniej uczestnicy takich warsztatów,
najczêœciej s¹ to poloniœci, id¹c do m³odzie¿y maj¹ co pokazaæ, s¹ bogatsi, s¹ przygotowani i mog¹ wiele przekazaæ swoim uczniom.
Takie warszaty-konwersatoria to znakomite
pole wymiany doœwiadczeñ.
Wspominaj¹c z rozrzewnieniem Sêdziszów, podkreœlam wci¹¿ i kornie chylê czo³a
przed w³adzami samorz¹dowymi Sêdziszowa – poprzednimi, a szczególnie obecnymi.
Burmistrz Kazimierz Kie³b nie tylko p³omiennie wita, rozpoczyna i podsumowuje,
ale widaæ ¿e zale¿y mu na tym. Bo có¿ mo¿na zyskaæ z Konkursu Poezji Religijnej, nawet, gdy siê ma najlepszych z województwa?
To nie jest estrada, to nie jest szo³, tym siê
nie wyp³ynie. Ale tym siê promuje miasteczko Sêdziszów.
Myœlê, ¿e du¿¹ rolê do odegrania w popularyzacji takich przedsiêwziêæ, maj¹ media katolickie: prasa, radio, telewizja. One
musz¹ byæ ofensywniejsze. To nie tylko nabo¿eñstwa i ró¿ne pobo¿ne relacje, ale tak¿e nowoczeœniejsze formy przekazu.
My w tym konkursie poszukujemy radoœci, ale dalibóg nie trawestacji, nie parodii,
nie przeróbek. Zw³aszcza w monodramie
³atwo mo¿na popaœæ w takie tanie gierki.
Natomiast jeœli ktoœ w wierszu, m¹drze napisanym, ambitnym czy jakimœ fragmencie
poetyckim stara siê wadziæ z Bogiem, m¹drze, nie naruszaj¹c sacrum, pow¹tpiewaæ,
i odda to na scenie, to ju¿ jest du¿a radoœæ.
Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach wiekowych: m³odzie¿y
ucz¹cej siê i osób doros³ych. Nie
s¹dzi Pan, ¿e w³aœnie wœród doros³ych tkwi¹ najwiêksze rezerwy, jeœli
chodzi o frekwencjê w konkursie?
Do m³odzie¿y mo¿na dotrzeæ poprzez szko³y, a do doros³ych?
Mamy kilku doros³ych którzy praktycznie s¹ pó³profesjona³ami. To s¹ pasjonaci,
którzy maj¹ ju¿ oko³o „szeœædziesi¹tki”, np.
Wiesiek Kie¿un z Niska, czy pani Maria, prowadz¹ca sklep w Le¿ajsku – oni s¹ zrzeszeni
w towarzystwach teatralnych. Nie wiem dlaczego to pole jest tak nieurodzajne. Œrednio
co roku pojawia siê nam piêæ-szeœæ osób na
ca³e Podkarpacie. To ma³o. Oni siê przewa¿nie rekrutuj¹ z teatrów amatorskich: dramatycznych czy obrzêdowych. Dlaczego nie
chc¹? OdpowiedŸ jest prosta: jest to pewien
wysi³ek, pewna ergonomia intelektualna; na
pamiêæ trzeba siê nauczyæ – nie zawsze maj¹
czas. A czasem maj¹ kompleksy przed m³odymi. Trudno ¿eby naciskaæ ludzi, wyszukiwaæ ich w sposób nachalno-namolny.

Moim zdaniem nie jest to g³ówny mankament. Tak jest i trudno. ¯ycie nakazuje
nam zweryfikowaæ pewne regulaminowe
postanowienia i myœlê, ¿e za rok siêgniemy
po gimnazjalistów, którzy ju¿ teraz pukaj¹
do naszych drzwi.
Co roku konkursowi fina³owemu
towarzyszy wystawa tematycznie nawi¹zuj¹ca do jego idei. W tym roku
jest to wystawa kart pocztowych z
Pañskich zbiorów, przedstawiaj¹cych Jana Paw³a II. Jak taka kolekcja, licz¹ca kilkaset kart, powstaje?
Powiem szczerze, i wolno mi to powiedzieæ, ¿e mia³em pewne samokrytyczne
obiekcje, co do tej wystawy, bowiem uwa¿am, ¿e czasami my, Polacy, potrafimy w tej
naszej kampanijnoœci ostro przesadziæ. Wszyscy chc¹ coœ o Janie Pawle II: œwieccy, duchowni, poeci, plastycy, wystawa, rocznica
œmierci, rocznica pontyfikatu... Tylko szkoda, ¿e tak ma³o Go czytamy. Jeszcze jak ja
dojdê z walorami filatelistycznymi, to bêdzie
przesyt.
W kolekcjonerstwie poœwiêconym Janowi Paw³owi II s¹ dwa zasadnicze nurty: numizmatyczny, czyli monety, banknoty, medale oraz filatelistyczny. Filateliœci maj¹ szersze pole do popisu. Ja sam mam trzy pêkate
klasery znaczków pocztowych, które u kresu mojej pielgrzymki ¿yciowej chyba przeka¿ê synowi kap³anowi.
Bêd¹c czynnym w kulturze, mam du¿o
kontaktów ze œrodowiskami kolekcjonerskimi. Ró¿ne moje nieformalne kontakty, znajomoœci powodowa³y, ¿e mog³em zdobywaæ
eksponaty. Bo to nie jest tak, ¿e poczta wydaje, kupuje siê i ma siê. Tu akcentujê kartki pocztowe, koperty ze znaczkami, stemplami, które ukaza³y siê z okazji wa¿nych
wydarzeñ w poczcie podziemnej „Solidarnoœci”. By³ to nurt krzepi¹cy, a jak komunistów dra¿ni¹cy! Niekiedy drukowane rêcznie, nieudolne artystycznie, a jednak maj¹
szczególn¹ wartoœæ dla mnie i chyba dla
ka¿dego.
S¹ oczywiœcie serie, które poczta publikowa³a: serie znaczków i innych wydawnictw
filatelistycznych.
Pewna metoda kolekcjonerska to s¹
wymiany, kwerendy, zakupy, wyjazdy na spotkania kolekcjonerów. Ale s¹ te¿ tacy – i tych
jest setki tysiêcy, którzy maj¹ pami¹tki papieskie, ale ich nie pokazuj¹: jakieœ chusty z
pielgrzymki, jakieœ zdjêcie, przeró¿ne gad¿ety pielgrzymkowe, z wyjazdów do Rzymu, z
pogrzebu, z rocznic pontyfikatu, z sanktuariów. To s¹ takie domowe relikwie.
Dla mnie filatelistyka jest to dzia³alnoœæ
trochê uboczna. Ja jestem g³ownie bibliofilem. W moim programie ¿yciowym jest
trzech Polaków, którzy siê licz¹: jest Mickiewicz, Karol Wojty³a i jest Pi³sudski. Jak zapomnimy o takich postaciach to do kitu ca³a
nasza historia i kultura.
Do tych trzech postaci dochodzi czwarta – Tadeusz Kantor z Wielopola. Jeszcze siê

edukujê w jego twórczoœci, chocia¿ ju¿ czasem niektórzy nazywaj¹ mnie ekspertem na
miarê tego terenu. Te postaci wystarczaj¹.
Gdyby siê w nie wg³êbiæ, gdyby je rozszyfrowaæ to by³by to idea³ tego, co Polska od
pradziejów do czasów obecnych mo¿e œwiatu, w walorach kulturowych i innych œwietliœcie ukazywaæ.
Wymieni³ Pan Mickiewicza, wiêc nie
sposób nie zapytaæ o kolekcjê wydañ „Pana Tadeusza”...
...to jest per³a w koronie mojego ksiêgozbioru, coœ co wci¹¿ bêdzie kontynuowane.
Jeœliby powiedzieæ, ¿e to kolekcja
najwiêksza na œwiecie, to chyba nie
by³oby przesad¹?
Nie mogê byæ a¿ tak megalomañski. Po
rozmowach z kustoszem, wybitnym znawc¹,
mickiewiczologiem z Muzeum Literatury
Adama Mickiewicza w Warszawie, wiem, ¿e
w Polsce jest to kolekcja najwiêksza. Wci¹¿
przybywaj¹ nowe, egzotyczne, jak pe³ne
przek³ady japoñskie, koreañskie. Oprócz
tego s¹ to wszystkie rzeczy zwi¹zane z wydawnictwami „oko³o panatadeuszowymi”, a
wiêc eseje – od przedwojnia, jeszcze z czasów galicyjskich, studia, broszury – ma³e,
zszargane, po¿ó³k³e, postrzêpione, no i obecne studia – niedawno dowiedzia³em siê, ¿e
na Uniwersytecie Œl¹skim jest polonista, który specjalizuje siê w „Panu Tadeuszu”. To
kolejny oœrodek, zajmuj¹cy siê t¹ tematyk¹,
po Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu. Wci¹¿
jestem zach³anny, gdy tylko us³yszê, ¿e ktoœ
coœ o „Panu Tadeuszu” mówi, wyk³ada, preleguje, zrobiê wszystko, ¿eby tam byæ. Tak
by³em np. na wyk³adzie prof. Ziejki, by³ego
rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, który jest autorem komplementarnych prac o
„Panu Tadeuszu”.
Teraz powiem rzecz trywialn¹, ale to
wszystko musi mieæ pewne ekwiwalenty finansowe. Z darów mam tylko nieliczne rzeczy: parê ksi¹¿ek, kilka kart... Resztê trzeba
by³o kupiæ w antykwariatach, na gie³dach
kolekcjonerskich, trzeba œledziæ emisje pocztowe, nieraz w kolejce trzeba by³o staæ. Jeœli
potrzebny by³ mi datownik czy stempel, o
którym wiedzia³em, ¿e bêdzie w Krakowie
czy Dêbicy, to trzeba by³o siê tam wybraæ,
by mieæ satysfakcjê, ¿e panienka z okienka
stuknê³a i mnie taki stempel w pierwszy dzieñ
obiegu.
To jest ta moja przygoda humanistyczna. Sêdziszów to jest poezja religijna i niech
tak zostanie. S¹dzê, ¿e bêdziemy „podmyœliwaæ”, jakie jeszcze formy zaproponowaæ, by
siê nam to nie zestarza³o, nie pokry³o kurzem, patyn¹ – niekiedy dobra jest patyna
intelektualna – ale ¿eby nam to nie zwietrza³o. Musimy dmuchaæ w ten p³omyk.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka
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NAJWA¯NIEJSZE GMINNE INWESTYCJE ROKU W OBIEKTYWIE
Oprac. GW

(ci¹g dalszy ze str. 2)

Przebudowa ul. œw. Barbary w Sêdziszowie M³p. – wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy
bitumicznej wraz z chodnikiem obustronnym na d³. 152 mb.

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa – Potok - wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej na d³.
510 mb.

Przebudowa ul. ks. Piotra Sapeckiego w Sêdziszowie M³p. – wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej wraz z chodnikiem jednostronnie na d³. 150 mb.

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa – Gorajec - wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej na d³. 290 mb.

Przebudowa ulicy Lipowej w Sêdziszowie M³p. – przebudowa ulicy na d³ugoœci 200 mb, wykonanie chodników
obustronnie.

Zakoñczono budowê kanalizacji sanitarnej w 3 so³ectwach: Góra Ropczycka, Wolica Piaskowa
i Wolica £ugowa. Inwestycja by³a dofinansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sêdziszowie M³p. – przebudowa ulicy
na d³ugoœci 290 mb , wykonanie chodników obustronnie.

Rozpoczêto rozbudowê Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim. Projekt przewiduje budowê sali
gimnastycznej o wymiarach 12x 24 m wraz z zapleczem oraz jednej sali dydaktycznej.
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Remont Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej polegaj¹cy na wymianie dachu, wykonaniu
docieplenia wraz z wymian¹ elewacji.

Krzywa - Pañskie – wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 890 mb.

Termomodernizacja Szko³y Podstawowej w Boreczku wraz z wymian¹ elewacji. Podobny remont przesz³a Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych.

Przebudowa drogi gminnej Wolica £ugowa – przez wieœ - wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej na d³. 710 mb.

Obchody rozpoczê³a uroczysta Msza Œw.
w Sanktuarium Królowej Rodzin. Oficjalna
czêœæ obchodów odby³a siê w sali widowiskowej w Centrum Kultury. W uroczystej
sesji udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz wojewódzkich, starostowie i radni powiatowi
trzech kadencji, przedstawiciele jednostek
powiatowych i instytucji regionalnych, osoby szczególnie zas³u¿one dla rozwoju Powiatu oraz zaproszeni goœcie.
Podczas uroczystoœci Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu, Pan Stanis³aw Wozowicz, przedstawi³ zebranym historiê powstania Powiatu,
zaœ Starosta Józef Rojek i Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski zaprezentowali osi¹gniêcia
w³adz samorz¹dowych trzech kadencji.
Podczas jubileuszowych obchodów osoby szczególnie zas³u¿one dla rozwoju lokalnej spo³ecznoœci otrzyma³y statuetki „Zas³u¿ony dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego”. Z naszej gminy uhonorowani zostali:
O. Hieronim Warachim – w kategorii dzia³alnoœæ spo³eczna; senator Zdzis³aw Pupa –
w kategorii parlamentarzyœci wspieraj¹cy
samorz¹d powiatowy; dr Stanis³aw Dziurzyñski oraz dr Zbigniew Ziêtek – w kategorii
s³u¿ba zdrowia; Stanis³aw Paœko, Andrzej

Dziesiêciolecie
samorz¹du
powiatowego
W bie¿¹cym roku mija dziesiêæ lat od ustanowienia samorz¹du powiatowego. W powiecie ropczycko-sêdziszowskim uroczystoœæ jubileuszowa
odby³a siê w dn. 24 listopada.
Michalski, Stanis³aw Ziemiñski – w kategorii dzia³acz samorz¹dowy; El¿bieta Wojdon
– w kategorii oœwiata i wychowanie; Mateusz B³achowicz – w kategorii sport, Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej – w
kategorii rolnictwo; oraz Zespó³ Pieœni i
Tañca „Rochy” – w kategorii kultura.
Fina³owym akcentem uroczystoœci by³
program artystyczny w wykonaniu Zespo³u
Pieœni i Tañca „Halicz”, kapeli ludowej „Kurasie” oraz Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”.
Inf. w³asna

W kategorii dzia³alnoœæ spo³eczna statuetkê „Zas³u¿ony dla
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego” otrzyma³ o. Hieronim
Warachim. Fot. Starostwo powiatowe.
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„Wszystko, co najwa¿niejsze dla
¿ycia, zdarza siê w pierwszych
szeœciu latach.”
(G. Vico)

Przedszkolaki korzystaj¹ z unijnych pieniêdzy
Cz³owiek przez ca³e ¿ycie rozwija siê i ulega pewnym wp³ywom i modelowaniu. Badania naukowe dowodz¹, ¿e najwa¿niejszym
okresem w rozwoju jest wiek przedszkolny.
Wszelkie doœwiadczenia ¿yciowe, zebrane od
maleñkoœci do siedmiu lat, nadaj¹ taki, a nie
inny kszta³t konkretnej osobie.
W trosce o podniesienie szans edukacyjnych i wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym nasze Przedszkole podobnie jak pozosta³e 3 z terenu miasta i gminy przyst¹pi³y
do realizacji projektu wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu tj. poddzia³anie 9.1.1 Zmniejszenie nierównoœci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej . Tytu³ projektu
brzmi: „Wsparcie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym poprzez podniesienie jakoœci oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie
Gminy Sêdziszów M³p.” Realizowany jest od
1 paŸdziernika do 30 czerwca.
Szeroki pakiet programu obejmuje zajêcia tematyczne z jêzyka angielskiego, rytmiki , logopedii i zajêcia z psychologiem. W
po³¹czeniu z odpowiednim doborem kadry

sprawia, ¿e projekt cieszy siê du¿ym uznaniem wœród dzieci i rodziców.
W ramach projektu zakupiono pomoce
dydaktyczne niezbêdne do realizacji w/w zajêæ na kwotê siedmiu tysiêcy z³otych. Dodatkowo pozyskano œrodki na wyd³u¿enie czasu
pracy przedszkola, dostosowuj¹c go do aktualnych potrzeb rodziców. W tym roku szkolnym Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00.
Od 1 paŸdziernika Przedszkole jest dla dzieci miejscem, w którym maj¹ okazjê do bez-

Konkurs plastyczny
„Leœne opowieœci”
Ogromnym zainteresowaniem uczniów
szkó³ podstawowych i przedszkolaków z terenu gminy cieszy³ siê konkurs plastyczny
„Leœne opowieœci” zorganizowany przez
Szko³ê Podstawow¹ w Czarnej Sêdziszowskiej. Organizatorzy doliczyli siê a¿ 470 prac,
które wykonali uczniowie 12 szkó³.
Konkurs, którego honorowym patronem by³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, organizowany by³ w trzech kategoriach wiekowych, a zadanie uczestników polega³o na wykonaniu dowoln¹ technik¹ pracy plastycznej, przedstawiaj¹cej w
naturalnym œrodowisku zwierzêta, które
mo¿na zobaczyæ w k¹ciku przyrodniczym,
funkcjonuj¹cym w szkole organizatora.
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Po wnikliwej ocenie wszystkich nades³anych prac, komisja konkursowa wyda³a nastêpuj¹cy werdykt:
I kategoria (przedszkola i klasy „0”)
1. miejsce – Dagmara Chmiel – SP Czarna
Sêdz.
2. miejsce – Jakub Przywara – SP nr 3 Sêdziszów M³p.
II kategoria (klasy I-III SP)
1. miejsce – Anna Sado – SP Borek Wielki
(najlepsza praca KONKURSU)
2. miejsce – Patrycja Trojan – SP Krzywa,
Damian Bezara – SP Boreczek, Helena
Kozak – SP Czarna Sêdz., Sebastian Czapka – SP Czarna Sêdz.
3. miejsce –Dorota Róg – SP Zagorzyce Gór-

p³atnego rozwijania swoich uzdolnieñ i zainteresowañ, gromadzenia doœwiadczeñ od
chwili, gdy przyjd¹ i zdejm¹ kurtkê i buty, a¿
do momentu, gdy pod opiek¹ doros³ych
opuszczaj¹ przedszkole. Opieka psychologiczna i logopedyczna zaspokaja potrzeby rodziców, dzieci i wychowawców. Korzyœci p³yn¹ce
z przyst¹pienia do projektu s¹ bardzo du¿e.
Kontynuowanie takich dzia³añ jest marzeniem ka¿dej placówki.
Krystyna Surman
ne, Katarzyna Wiktor – SP 2 Sêdziszów
M³p.
III kategoria (klasy IV-VI SP)
1. miejsce – Tomasz Ocha³ – SP Szkodna
2. miejsce – Adrianna Drozd – Zagorzyce
Górne, Adrianna Œwiêtoñ – SP Góra Ropczycka
3. miejsce – Daniel Haracz – SP Czarna
Sêdz.
W sumie nagrodzono 13 prac w poszczególnych kategoriach, zaœ 64 dzie³a ma³ych
r¹k wyró¿niono. Nagrodzeni i wyró¿nieni
uczniowie otrzymali nagrody ksi¹¿kowe,
których sponsorem by³ Pan Stanis³aw Sroka
– w³aœciciel Firmy Transsystem.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a
siê 3 grudnia w Szkole Podstawowej im. ks.
prof. W³adys³awa Œwidra w Czarnej Sêdziszowskiej. Oprócz odebrania wspomnianych
nagród ksi¹¿kowych, laureaci mogli obejrzeæ inscenizacjê pt. „Leœna opowieœæ” w wykonaniu uczniów SP w Czarnej Sêdziszowskiej, a tak¿e
wzi¹æ udzia³ w lekcji, któr¹ w
k¹ciku przyrodniczym poprowadzi³ Pan Jan Ró¿añski.
W styczniu 2009 roku w
Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim odbêdzie siê wystawa
prac nagrodzonych i wyró¿nionych na któr¹ serdecznie
zapraszamy.
Tekst i fot. Organizatorzy
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Nasz¹ rol¹
jest
edukowaæ

Rozmowa
z mgr. in¿. Kazimierzem Popielarzem
Dyrektorem Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p.

Bie¿¹cy rok dom kultury koñczy dwoma
mocnymi akcentami: w listopadzie by³o to
widowisko obrzêdowe „Z ko³aczem” zaœ w
grudniu fina³ XVIII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej – obie te imprezy zape³ni³y
salê widowiskow¹. Czy by³ to udany koniec
równie udanego roku dla sêdziszowskiej kultury?
Rzeczywiœcie, tak siê z³o¿y³o, ¿e Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy” napisa³o projekt i dosta³o dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego, dziêki czemu grupa obrzêdowa „Rochów” i grupa koncertowa przygotowa³y takie bardzo sympatyczne widowisko, inspirowane obrzêdami weselnymi – obrzêd z
ko³aczem. Oprawa tego widowiska by³a bardzo efektowna: goœci wita³a kapela, wszyscy
dostawali bukieciki – jak swaci na dawnym
weselu, by³ poczêstunek ró¿nymi ³akociami, a
tak¿e czymœ mocniejszym. Ta ca³a oprawa,
swojskie jad³o stworzy³y niepowtarzaln¹ atmosferê, co spowodowa³o, ¿e impreza mia³a bardzo fajny charakter.
Natomiast konkurs poezji religijnej odbywa siê co roku w drugi pi¹tek grudnia. W tym
roku uczestnicy prezentowali doœæ wysoki
poziom, szczególnie w kategorii poezji œpiewanej. By³y tak¿e propozycje twórczoœci w³asnej wykonawców – to bardzo chwalebne i
buduj¹ce. W tym roku konkurs osi¹gn¹³ pe³noletnioœæ. W 1991 roku Podkarpacie odwiedzi³ Ojciec Œwiêty papie¿ Jan Pawe³ II i wówczas œp. Edziu Zolowski, nasz instruktor i Czesiu Dr¹g, siedz¹c tu w domu kultury wpadli na
pomys³, aby uczciæ jakoœ tê wizytê papie¿a i
wymyœlili Konkurs Poezji Karola Wojty³y. Cieszy³ siê on niesamowitym zainteresowaniem,
wiêc doszliœmy do wniosku, ¿e warto go kontynuowaæ, ale postanowiliœmy nie ograniczaæ
wykonawców do twórczoœci jednego tylko
autora i tak narodzi³ siê Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej. W tym roku eliminacje
odby³y siê w 11 miejscach na Podkarpaciu, a
najlepsi 12 grudnia przybyli do Sêdziszowa na
imprezê fina³ow¹. Uczestników ocenia³o bardzo profesjonalne jury, m.in. Przemys³aw Tejkowski – dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz Anna Czenczek – Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej i Festiwalu
„Carpathia” w Rzeszowie. Byli oni urzeczeni
poziomem konkursu, a tak¿e – co bardzo mi³e
– organizacj¹ konkursu. Uznanie takich profesjonalistów bardzo nas cieszy.
Wracaj¹c do mojego pytania: czy te dwie
imprezy to takie dwa rodzynki?
Oczywiœcie nie s¹ to rodzynki. W naszym
kalendarzu jest wiele imprez cyklicznych, których nie ma sensu wszystkich wymieniaæ ale
np. w styczniu wspólnie z Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi organizuje-

my przegl¹d Kolêd i Pastora³ek, póŸniej s¹
konkursy recytatorskie dla dzieci i m³odzie¿y,
obchody rocznicy nadania praw miejskich,
kiermasz palm i pisanek wielkanocnych, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
cykl imprez w ramach obchodów Dni Sêdziszowa – tu np. Jarmark Folklorystyczny, wybory Miss Sêdziszowa (bardzo fajna impreza, na
któr¹ sprzedajemy wcale nie tanie bilety, a
mimo to mamy wiêcej chêtnych do obejrzenia ni¿ miejsc na sali), Teatralny Autograf na
który przyje¿d¿aj¹ teatry z ca³ego Podkarpacia, co drugi rok organizujemy Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, póŸniej mamy
do¿ynki i tak dalej. Mamy tych imprez mnóstwo.
Dlaczego wiêc w niektórych lokalnych
mediach czy internecie mo¿na przeczytaæ
komentarze, ¿e w domu kultury nic siê nie
dzieje?
Myœlê, ¿e wynika to z niewiedzy mówi¹cych lub pisz¹cych o tym. Jeœli chodzi o internet – nie biorê sobie tych komentarzy tak
bardzo do serca, czêsto wiêcej w nich z³oœliwoœci ni¿ normalnej oceny. Gdy ktoœ pisze, ¿e
podczas imprezy, szczególnie dotyczy to imprez darmowych, organizowanych na stadionie, by³y jakieœ niedoci¹gniêcia, to twierdzê,
¿e skoro mu siê dana rzecz czy wykonawca
nie podoba, to nie musi przychodziæ. Ludzie
s¹ malkontentami, wielu chcia³oby, ¿eby co
najmniej raz w miesi¹cu by³a du¿a impreza,
na któr¹ mogliby przyjœæ za darmo i jeszcze
ponarzekaæ. Nie taka jest rola domu kultury!
Niedawno ukaza³ siê ma³o sympatyczny artyku³ w jednej z lokalnych gazet, ale moim zdaniem wynika³o to z niewiedzy osoby pisz¹cej.
Dlatego zaprosi³em autorkê tekstu na spotkanie, aby jej wyjaœniæ, jak¹ funkcjê ma spe³niaæ
dom kultury. A mówi o tym wyraŸnie ustawa o
dzia³alnoœci kulturalnej. Dom kultury ma edukowaæ dzieci i m³odzie¿ w zakresie kultury:
tañca, teatru, muzyki, filmu, plastyki. I my
mamy siê w tym zakresie czym pochwaliæ. Spe³niamy tê rolê. Wystarczy przyjœæ popo³udniami do domu kultury i zobaczyæ ile dzieci i
m³odzie¿y bierze udzia³ w próbach zespo³ów
artystycznych: Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”
– 120 osób we wszystkich grupach, Zespó³
Tañca Estradowego „Blues” – ponad 100 osób,
chór Deo Optimo, kapela m³odzie¿owa „Rochy”, teatrzyk „Sêdziszek”. To jest w³aœnie nasza rola. A póŸniej, w wyniku tej codziennej
pracy, mog¹ one daæ koncert. My nie jesteœmy zobligowani do organizacji imprez. Od
tego s¹ agencje impresaryjne, których tak¿e
na Podkarpaciu jest mnóstwo. I kto chce, mo¿e
sobie kupiæ bilet i na tak¹ imprezê pójœæ. My
natomiast – powtórzê – jesteœmy zobligowani
do edukacji kulturalnej i do przygotowywa-

nia do uczestnictwa w kulturze. Nie od¿egnujemy siê od organizacji imprez, tak¿e i p³atnych, bo przecie¿ mamy wspania³¹ wspó³pracê z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrem „Maska” w Rzeszowie, przyje¿d¿aj¹ te¿ inne teatry, których spektakle
sprzedajemy, organizujemy imprezy z okazji
œwi¹t pañstwowych, ale podstawowa nasza
dzia³alnoœæ to edukowanie kulturalne dzieci i
m³odzie¿y w tych wszystkich wymiarach, które wczeœniej wymieni³em.
Wspomnia³ Pan Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, który dwukrotnie w tym
roku goœci³ na deskach domu kultury, dyrektor Tejkowski zasiada³ w komisji podczas fina³u Konkursu Poezji Religijnej, czyli ta wspó³praca zdaje siê zacieœniaæ.
Chcemy zacieœniæ tê wspó³pracê, bo oba
rzeszowskie teatry: im. Wandy Siemaszkowej i
„Maska” prezentuj¹ bardzo wysoki poziom.
To da mo¿liwoœæ mieszkañcom Sêdziszowa i
okolicy czêstszego obcowania z kultur¹ przed
du¿e „K”. Po spotkaniu z dyrektorem Tejkowskim uzgodniliœmy, ¿e bêdziemy bardzo œciœle
wspó³pracowaæ. Myœlê, ¿e co najmniej raz na
dwa-trzy miesi¹ce jesteœmy w stanie zaprosiæ
do nas teatr z jak¹œ sztuk¹, ¿eby mi³oœnicy teatru nie musieli jechaæ do Rzeszowa, aby obejrzeæ coœ profesjonalnego. Bêdzie mo¿na to
zrobiæ blisko, a dziêki temu te¿ tanio.
Dom kultury koñczy piêædziesi¹ty rok
swojej dzia³alnoœci...
... i planowaliœmy zorganizowaæ obchody
pod koniec bie¿¹cego roku, jednak doszliœmy
do wniosku, ¿e teraz, wœród innych wydarzeñ
ten jubileusz by zgin¹³. Chcemy daæ w przysz³ym roku, myœlê ¿e w maju, taki silny akcent,
¿e ten dom kultury dzia³a w Sêdziszowie ju¿
piêædziesi¹t lat. Chcemy wydaæ monografiê,
zorganizowaæ w Sêdziszowie Podkarpacki Sejmik Kultury. Dawniej czêsto odbywa³y siê takie sejmiki, na których spotykali siê dyrektorzy domów kultury z ca³ego województwa.
By³a to zawsze wspania³a okazja do wymiany
doœwiadczeñ, nawi¹zania znajomoœci, zainicjowania wymiany kulturalnej. Chcê do tej idei
wróciæ, byæ mo¿e uda zaprosiæ siê kogoœ z
Ministerstwa Kultury... Oczywiœcie przygotowalibyœmy koncert naszych zespo³ów, by ³adnie zaznaczyæ ten jubileusz. Chcielibyœmy zorganizowaæ to pod koniec maja, kiedy przypada Dzieñ Dzia³acza Kultury. A potem zaraz
bêd¹ Dni Sêdziszowa, nad którymi ju¿ teraz
zaczynamy pracowaæ.
Uchyli Pan r¹bka tajemnicy, kto bêdzie
gwiazd¹ na Dniach Sêdziszowa?
W tej chwili prowadzê rozmowy z zespo³em Pectus z Rzeszowa i jest du¿a szansa, ¿e
zakoñcz¹ siê one pomyœlnie. Zespó³ ten w tym
roku zdoby³ nagrodê publicznoœci na festiwalu w Sopocie, gra bardzo fajn¹ muzykê, a co
wiêcej? Pracujemy nad tym.
W tym roku po raz pierwszy organizowaliœmy festyn na Osiedlu M³odych, w przysz³ym
roku, bogatsi o tegoroczne doœwiadczenia,
spróbujemy przygotowaæ go jeszcze lepiej.
Myœlê, ¿e bêdzie to 31 maja, bo jest to niedziela przed Dniem Dziecka, chcemy bowiem ¿eby
ta impreza wi¹za³a siê w³aœnie z tym œwiêtem.
Na pewn¹ bêd¹ konkursy, gry, zabawy, a byæ
mo¿e, ¿e pojawi siê i jakaœ ma³a gwiazdeczka,
œpiewaj¹ca piosenki dla dzieci.
¯yczê wiêc powodzenia i dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka
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Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,
Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie…
C.K. Norwid

wi³a siê kobieta, oznacza³o to mno¿enie siê
„chudoby” p³ci ¿eñskiej. Obecnie przekornie uwa¿a siê, ¿e „baba” raczej przyniesie
pecha. Starsi mieszkañcy nadal przestrzegaj¹, aby bliŸniemu niczego nie po¿yczaæ,
gdy¿ móg³by z domu wynieœæ szczêœcie. Jak
nakazywa³ stary obyczaj, gospodarz „skoro
œwit” cichaczem udawa³ siê do lasu, by naci¹æ jedliny na pod³aŸnik, a od XX w. na
choinkê nazywan¹ u nas drzewkiem. Przy-

lasów i wód (w naszych wioskach ryb nie
podawano, znane by³y natomiast w dworach
szlacheckich). Kolejne dania donoszono w
du¿ych miskach, pod które podk³adano
op³atki. Jeœli przywar³y one do dna, oznacza³o to, i¿ w przysz³ym roku „bêdzie poroda” (urodzaj) np. na zbo¿e, ziemniaki, owoce. Aby dowiedzieæ siê o przysz³ych plonach,
warto te¿ by³o rzuciæ na powa³ê nieco danej potrawy; gdy przyklei³a siê do tragarzy,

W ŒWI¥TECZNYM NASTROJU
Œwiêta blisko
Niegdyœ o zbli¿aj¹cym siê Bo¿ym Narodzeniu rozmyœlano przez ca³y Adwent, zaœ
przygotowania „w sensie materialnym” wolno by³o rozpocz¹æ dopiero od œw. £ucji
(13XII). Wed³ug wierzeñ ludowych w tym
dniu sw¹ niecn¹ dzia³alnoœæ nasila³y demony i czarownice. Modlitwa i palenie poœwiêconych zió³ mia³y odpêdziæ czyhaj¹ce z³o.
Stare przys³owie podkreœla, ¿e od tej pory
zaczynaj¹ siê wyd³u¿aæ dnie: „Œwiêta £uca
dnia przyrzuca”, który jest: „Na Nowy Rok na
barani skok”. Powszechnie znanym u nas sposobem przewidywania pogody by³o obserwowanie zjawisk atmosferycznych od 13 XII
do Wigilii, dopasowuj¹c kolejne dni do miesiêcy. W tym samym celu do dwunastu „³ódeczek” z cebuli wsypywano sól i przypisywano je miesi¹com nowego roku. W której z
nich sól sta³a siê wilgotna, ten miesi¹c zapowiada³ siê mokry, obfituj¹cy w opady.
Nasze Wigilie
Wigiliê Bo¿ego Narodzenia zwano w naszych stronach Wilyj¹ i uwa¿ano za dzieñ
niezwyk³y. Ludzie wierzyli, ¿e wtedy przybywaj¹ na ziemiê dusze zmar³ych przodków. Z
myœl¹ o nich pozostawiali
uchylone furtki i drzwi, a w
czasie poœników (wieczerzy) –
wolne miejsce przy stole. D³u¿ej te¿ w domach œwiecili, starali siê nie siadaæ raptownie
na ³awach, w tym dniu nie wolno te¿ by³o: szyæ, cerowaæ, haftowaæ (do pocz¹tku XX w.).
Obecnoœæ dusz zmar³ych
wp³ywa³a na specyfikê tego wyj¹tkowego wieczoru i sprzyja³a wró¿bom oraz ró¿nym przepowiedniom. Jedynie osoby
„prawego serca” mog³y zobaczyæ ró¿ne dziwy np. skarby
ukryte w g³êbi ziemi, z³oto w
Wigilia na wsi
wodach, jako ¿e wówczas nawet „ogieñ krzepnie, blask
ciemnieje” wobec potêgi Narodzenia Pañskiego. Wierz¹c w cudown¹ moc wody, ludzie wczesnym rankiem œpieszyli do pobliskich rzek, aby w niej siê obmyæ; mia³o to im
zapewniæ doskona³e zdrowie i urodê. Z biegiem lat korzystano z „krynicy” przyniesionej w konewkach. W Wigiliê baczono, kto
pierwszy przekroczy próg domu. Jeœli poja-
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niesiona do chaty zieleñ mia³a chroniæ domowników przed nieszczêœciami. Ozdoby
równie¿ posiada³y okreœlon¹ symbolikê np.
jab³ka i ³añcuchy nawi¹zywa³y do stworzenia œwiata, zaœ orzechy i drobne ciastka znamionowa³y pomyœlnoœæ oraz dostatek. Ka¿dy domownik (zw³aszcza dzieci) stara³ siê
byæ w tym dniu ¿yczliwym i dobrym dla innych, gdy¿ „W wigiliê jaki, ca³y rok taki”. Do
samego poœniku ludzie zachowywali post.
Od czasu do czasu warto by³o zjeœæ kawa³ek
cebuli, by w przysz³oœci uchroniæ siê przed
bólem gard³a. B³ogos³awieñstwo domowi
mia³y te¿ przynieœæ uwieszone u powa³y kule
wykonane z kolorowych op³atków; czêsto
ozdabia³y one pod³aŸniki. Ga³¹zek jedliny
nie wyrzucano, poniewa¿ zapewnia³y pomyœlnoœæ gospodarstwu. Gdy zapad³ wczesny o tej porze zmrok, gospodarz wnosi³ do
izby narêcze siana i suto wyk³ada³ na stó³.
Pod sto³em, na ³awach i na polepie rozrzuca³ gêsto s³omê, na pami¹tkê narodzenia
siê Jezusa w ubogiej stajence. W k¹tach ustawia³ snopy zbo¿a – zwyczaj ten znany by³ te¿
w dworach szlacheckich. Poœnik rozpoczynano z chwil¹ pojawienia siê pierwszej
gwiazdki. Dzieciom nie wolno by³o siadaæ

na ³awach, musia³y staæ obok starszych. Na
pocz¹tku modlono siê i ³amano op³atkiem,
bez którego trudno wyobraziæ sobie te wyj¹tkowe œwiêta. Dzielenie siê nim z najbli¿szymi, to rdzennie polski obyczaj (s³owo
op³atek wywodzi siê od ³aciñskiego oblatum
– dar ofiarny). Potrawy wigilijne musia³y byæ
postne, przyrz¹dzone z darów pól, ogrodów,

poczytane to by³o za pomyœlny znak. Gospodarz stara³ siê w szczajby (szpary) œcian i
powa³y (sufitu) zatkn¹æ ŸdŸb³a s³omy, co
mia³o zapewniæ dobre plonowanie zbó¿,
konopi, lnu. W czasie wieczerzy nale¿a³o
zachowaæ spokój; wyj¹tkowo tylko œmiano
siê podczas wzajemnego czochrania sobie
w³osów i nawo³ywañ: „Kiœæ siê ¿ytko, pszeniczko
kiœæ, ino siê nie œnidŸ!”, „Sk³adaj siê kapusto,
sk³adaj!”, „Wij siê grochu, wij!”. Gospodyni
chodzi³a od jednego okna do drugiego,
nawo³uj¹c wilka (z nadziej¹, ¿e „z³o” siê nie
pojawi). Z³e moce i uroki mia³y te¿ odpêdziæ umieszczone nad drzwiami ga³¹zki jemio³y; tu - preferowano gêsto obsypane bia³ymi owocami, które zapewnia³y dostatek.
W trosce o zdrowie i pomyœlnoœæ nale¿a³o
skosztowaæ ka¿dej potrawy. Niektórzy uwa¿ali, ¿e uchybienie temu zwyczajowi odbierze cz³owiekowi szczêœcie. Aby przez ca³y rok
cieszyæ siê dobrym zdrowiem, trzeba przez
ca³¹ wieczerzê trzymaæ ten sam kawa³ek
chleba, natomiast wypuszczenie ³y¿ki oznacza³o ciê¿k¹ chorobê albo œmieræ. Na koniec gospodyni zwi¹zywa³a ³y¿ki sianem,
wskutek czego krowy nie bêd¹ ucieka³y z
pastwiska. Zadaniem dzieci by³o u³o¿enie siê
na s³omie pod sto³em, co pozytywnie mia³o wp³yn¹æ na
spe³nianie ich pastuszych powinnoœci. Okruchy chleba i
kolorowe op³atki zanoszono
zwierzêtom domowym, by
„dobrze siê chowa³y”. Czêœæ
zostawiano do wiosny, do œw.
Jerzego i œw. Wojciecha – podane byd³u mia³y uchroniæ je
przed urokami.
Podekscytowane dziewczêta wygl¹da³y za drzwi i nas³uchiwa³y, z której strony
us³ysz¹ szczekanie psa; stamt¹d mia³ przybyæ przysz³y m¹¿.
Liczy³y te¿ przyniesione do
izby polana; liczba parzysta
oznacza³a szybkie zamêœcie.
Troszczono siê równie¿ o jakoœæ sadów. Po
poœniku gospodarz uderza³ obuchem siekiery kolejne drzewa, gro¿¹c œciêciem, je¿eli nie bêd¹ owocowa³y. Jego syn lub inny
krewniak skwapliwie obwi¹zywa³ pnie powrós³ami, wo³aj¹c: „Bêdzie rodzi³o, bêdzie rodzi³o!”. Starsi mieszkañcy zapewniaj¹, ¿e owa
metoda jest nadzwyczaj skuteczna. W wio-
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skach po³o¿onych na pó³noc od Sêdziszowa istnia³ ciekawy obyczaj wêdrowania od
domu do domu, aby spróbowaæ ró¿nych
potraw wigilijnych. W wêdrówkach tych
uczestniczy³a g³ównie m³odzie¿, rozbawiona, ¿artuj¹ca i œpiewaj¹ca pogodne pastora³ki. Szkoda, ¿e zwyczaj ten nie jest ju¿ kultywowany (od oko³o 40 lat).
Pasterka
Przed pó³noc¹ ka¿dy kto móg³ œpieszy³
na Pasterkê: pieszo, furmankami lub saniami. Nastrój wigilijnego wieczoru kszta³towa³a te¿ specyficzna o tej porze pogoda. Przed
laty zimy by³y jednak bardziej mroŸne i œnie¿ne ni¿ obecnie. Id¹c do koœcio³a, nie wolno by³o ogl¹daæ siê za siebie. Jedni powiadaj¹, ¿e mo¿na wtedy zobaczyæ diab³a, inni
– ¿e sprowadzimy na siebie jakieœ nieszczêœcie. Warto natomiast spojrzeæ w niebo, aby
z iloœci gwiazd przewidzieæ przysz³y urodzaj:
„W wigiliê jasno, w stodo³ach ciasno”, „Du¿o gwiazd gdy Bóg siê
rodzi, a w lecie wszystko obrodzi”.
O pogodzie informowa³y
przys³owia: „Gdy w dzieñ Adama i Ewy piêknie, zima rych³o
pêknie”, „W jakim blasku Bóg
siê rodzi, w takim ca³y tydzieñ
chodzi”, „Gdy Wigilia pogodna,
letnia pora urodna”. Pomyœlnoœæ w nadchodz¹cym roku
zapewniali sobie ci, którzy
pierwsi pojawili siê na Pasterce. Szczególnie m³odzie¿ szlachecka chêtnie uczestniczy³a w wyœcigach do koœcio³a,
szybkim tempem pokonuj¹c
Odwiedziny
trasê konno lub saniami. Wigilia, porusza³a serca ludzkie
m.in. dziêki piêknym, rodzimym tradycjom.
Musimy zatem pielêgnowaæ to, co jeszcze
siê zachowa³o, by nie zaprzepaœciæ owego
bezcennego dobra. Przecie¿ tych wzruszaj¹cych, niezwyk³ych obyczajów tak bardzo
zazdroszcz¹ nam inne narody.
Gody. Godne œwiêta
Tak niegdyœ nazywano Bo¿e Narodzenie, od IV w. obchodzone 25 grudnia. G³êboko prze¿ywali je wszyscy wierni, a szczególnie ci najbiedniejsi. Porusza³a ich niedola Bo¿ego Dzieci¹tka, narodzonego w zwyk³ej, lichej stajence. Wszyscy przygotowywali siê do œwi¹t uczestnictwem w roratach,
modlitw¹, umartwianiem siê, uwielbieniem
Niepokalanej Maryi i œw. £ucji, a tak¿e wspomnieniem szczodrego œw. Miko³aja, który
nasze wiejskie dzieci zacz¹³ obdarowywaæ
prezentami dopiero po II w. œwiatowej. Byt
naszych przodków w znacznym stopniu uzale¿niony by³ od aury, tote¿ wyj¹tkowo wnikliwie obserwowali i zapamiêtywali wszelkie
zmiany w przyrodzie. Na ich podstawie prognozowali pogodê i przewidywali przysz³e
plony. Œwiadcz¹ o tym zachowane do dziœ
przys³owia: ”Gdy têga zima nastanie w pierwotka Adwentu, osiemnaœcie tygodni nie spocznie
ani momentu”, „W œw. Barbarê mróz, szykuj ch³o-

pie wóz, a jak odtajanie, szykuj sanie”, „Bo¿e
Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie”, „Gdy
choinka tonie w wodzie, jajo toczy siê po lodzie”,
„Zielone Gody, bia³a Wielkanoc”, „Kiedy Gody
mróz zaczyna, na Wielkanoc chlapanina”, „Jakie s¹ Gody, taki zapust szcz¹tki, inna Wielkanoc,
takie Zielone Œwi¹tki”. Dawniej w dniu Bo¿ego Narodzenia nie wolno by³o wykonywaæ
¿adnych prac, poza niezbêdnym karmieniem zwierz¹t. Nie gotowano nawet posi³ków, zadowalaj¹c siê resztkami z poœniku.
Ludzie radowali siê Narodzeniem Pañskim,
wierz¹c, ¿e przysz³oœæ stanie siê lepsza, bardziej œwietlana. Ogólna radoœæ przeradza³a
siê nieraz w krotochwile i ró¿ne ¿arty. W
naszych stronach m³odzie¿ jeszcze i dziœ
potrafi: wci¹gn¹æ wóz na dach, zdj¹æ i schowaæ bramy, wytoczyæ z obejœcia ró¿ne maszyny rolnicze. Dawne chodzenie œmieciarzy przeistoczy³o siê w nieopanowane wynoszenie ze stodó³ ogromnych iloœci s³omy i

siana, by „dokumentnie” zaœmieciæ podwórza, drogi i pobliskie pola. Dziewczêta z niepokojem wygl¹da³y przez okna, czy na kalenicach, b¹dŸ na wysokich drzewach nie
pojawi³y siê s³omiane dziady zwane te¿ œmieciarzami. Ich obecnoœæ by³a niedwuznacznym przytykiem do przed³u¿aj¹cego siê panieñstwa. Bo¿e Narodzenie wierni spêdzali
w swoich domach na modlitwach, kolêdowaniu i wspominaniu dawnych czasów. W
odwiedziny mo¿na by³o wyruszyæ dopiero
dnia nastêpnego w œw. Szczepana. Wtedy w
koœcio³ach œwiêcono owies, skrzêtnie potem
przechowywany do wiosny, bowiem dodany do ziarna siewnego dodatnio wp³ywa³ na
jakoœæ plonów. Pozosta³ym ziarnem nale¿a³o obsypaæ ksiêdza: „W dzieñ œw. Szczepana
rzucaj owsem w kap³ana”. Jeszcze przed kilku
laty powszechne by³o obsypywanie domowników, s¹siadów, krewnych, znajomych, co
dawa³o im zdrowie i wszelk¹ pomyœlnoœæ. W
tym samym celu kilka garœci rzucano na
drzewa owocowe i na oziminy. Zwyczaj ten
nawi¹zuje do mêczeñskiej œmierci ukamienowanego œw. Szczepana. Jest te¿ przys³owie mówi¹ce o przysz³ej aurze: „Jaka pogoda
w Szczepana panuje, taka na luty nam siê szykuje”. Po po³udniu mali ch³opcy odwiedzali
domostwa, obrzucali mieszkañców owsem i

œpiewali kolêdy, za co obdarowywano ich
smakowitymi k¹skami. Bogatsi gospodarze
mogli siê spodziewaæ odwiedzin miejscowego ¯yda, który ¿yczeniami i poczêstunkiem
zjednywa³ sobie ludzi, licz¹c na ich hojnoœæ.
Obecnie nie jest nam znane Œwiêto M³odzianków (28XII). Kiedyœ obchodzono je
na pami¹tkê dzieci wymordowanych na
polecenie Heroda (od I w.). Dziewczêta
zwyczajowo zak³ada³y wówczas wieñce uwite z ruty – symbol ¿alu: „Na Œwiête M³odzianki, stroiæ siê trzeba w ruciane wianki” (znak panieñstwa). W okresie œwi¹tecznym o¿ywia siê
¿ycie towarzyskie, wzajemne odwiedziny, radosne zabawy, wizyty kolêdników (z Turoniem, Gwiazd¹ i Herodem). Przyjêci do
domu, przynosili dobre s³owo i pomyœlnoœæ
dla ca³ej rodziny. Powodzeniem cieszy³o siê
odgrywanie jase³ek oraz wêdrówki psotliwych „drobów”. Z upodobaniem œpiewano
kolêdy i pastora³ki, których w Polsce jest najwiêcej, a „uczucia w nich wypowiedziane (…) s¹ tak delikatne i
œwiête, ¿e trudno by znaleŸæ w jakiekolwiek innej poezji wyra¿enia
tak czyste” (A. Mickiewicz).
Nowy Rok bie¿y
Nasi przodkowie uwa¿ali,
¿e pod koniec mijaj¹cego roku
na ziemi pojawiaj¹ siê rzesze
z³ych duchów i czarownic, które nale¿y odpêdziæ ha³aœliwym
zachowaniem: wystrza³ami, biciem w garnki i p³oty, okrzykami itp. M³odzie¿ i dzieci chêtnie chodzili po „stodrokach”
(szczodrokach). Krewnym i
znajomym sk³adali rymowane,
czêsto zabawne ¿yczenia - w zamian za drobny datek. Surowa zima nie
mog³a przeszkodziæ w tym ogólnym radowaniu siê. Przeciwnie, jej srogoœæ poczytywano za dobry omen: „Gdy nie wymrozi zima,
w sierpniu zbieraæ co nie ma”, „W zimie przykryte
ucho, w jesieni nie bêdzie smutno”, „MroŸna zima
krótko trzyma”, „Gdy œnieg w styczniu pada, ³adne
lato zapowiada”, „Dobry rok zapowiada, gdy na
Szymona œnieg pada” (5I), natomiast: „Gdy w
styczniu ciep³o na dworze, bêd¹ pustki w komorze”, „Na œw. Sylwester niezbyt mroŸno, zapowiedŸ
na zimê groŸn¹”. Pocz¹tek nowego roku zawsze sk³ania nas do refleksji i zastanowienia
siê nad w³asnym ¿yciem:
„Z Nowym Rokiem lepsze ¿ycie
Rozpocznijmy wraz.
Niech wspó³praca z ³ask¹ Bo¿¹ przeobra¿a nas!
Silni wiar¹ i nadziej¹ Mi³oœæ nieœmy w œwiat,
A dni lepsze zajaœniej¹, ka¿dy bêdzie rad.”
H. Rzymski
Bywa jednak, ¿e:
„Póki cz³owiek zdrowy, silny jest i m³ody, jakoœ nie
dostrzega uroków przyrody,
A zwyczajów dawnych urodê doceni, kiedy siê
przybli¿y do ¿ycia jesieni.”
Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
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Rok
rotmistrza
Witolda
Pileckiego

jego powrót do Kraju z zadaniem zbierania informacji o sytuacji w komunistycznej Polsce. Poprzez Kraków
8 grudnia 1945 roku dotar³
do Warszawy. Siatka NIE
nie istnia³a, powsta³y we
wrzeœniu WiN (Wolnoœæ i
Niezawis³oœæ) d¹¿y³ do bezpiecznego powrotu setek
tysiêcy ¿o³nierzy do cywilneCz. II go ¿ycia. Oficjalnie pracowa³ jako magazynier i prowadzi³ wytwórniê wód kwiatowych, projektowa³ etyPowstanie Warszawskie
Witold Pilecki wiêzieñ Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, Warszawa 1947 r.
kietki na flakoniki. Pochwala³ dzia³alnoœæ syna Andrze1 sierpnia 1944 roku o 17.00 wybuch³a
ja w harcerstwie: Polska jest komunistyczna
Alchimowicza z Ministerstwa Bezpieczeñnajwiêksza bitwa z Niemcami: Powstanie
ale Kraj trzeba odbudowaæ- mówi³. Skupi³
stwa Publicznego. W kwietniu 1947 roku
Warszawskie. Oficerowie NIE mieli byæ zawokó³ siebie Makarego Sierakowskiego, Taprzyby³ od Andersa kurier Stanis³aw Kuczyñchowani na nastêpnego okupanta, lecz Pideusza P³u¿añskiego, Tadeusza Szturm de
ski. Przywieziona nowa instrukcja nakazylecki na ochotnika, ukrywaj¹c stopieñ ofiSztrema, Mariê Szel¹gowsk¹, Witolda Ró¿ycwa³a zbieranie informacji o aresztowaniach,
cerski wst¹pi³ do batalionu w zgrupowaniu
kiego (ten pracowa³ w Ministerstwie ¯eglugi
wiêzieniu i wywózce do Rosji, ¿o³nierzy pod„Chrobry II”, walcz¹cym w rejonie Œródmiei Handlu Zagranicznego). Na krótko wyjeziemia i II Korpusu, którzy powrócili do kraœcie- Pó³nocne. Najpierw walczy³ jako szerecha³ z kraju do gen. Andersa.
ju. Wspomniany kurier by³ inwigilowany
gowy, gdy ujawni³ stopieñ wojskowy dowoInformacje o konprzez UB, przez co najprawdopodobniej
spiracji grupy „Witolwpad³ sam Witold Pilecki.
da” nie s¹ kompletne,
Razem z Witoldem wpad³o oko³o 100
pochodz¹ z materia³ów
adresów, a póŸniej legendarna „skrytka WiUrzêdu Bezpieczeñtolda”(broñ ukryta jeszcze w czasie Powstastwa s¹du, dlatego ci¹nia Warszawskiego). Aresztowano 23 osoby.
¿y nad nich podejrzenie, ¿e czêœciowo mog¹
Gehenna
byæ sfabrykowane. Do
takich mog¹ nale¿eæ
Petycjê do p³k. Józefa Ró¿añskiego naplany wykonania zamapisa³ wierszem: „Dlatego wiêc piszê niniejsz¹
chów na prominentów
petycjê, By sum¹ kar wszystkich – mnie tylMBP i UB, p³k. Józefa
ko karano, Bo choæby mi przysz³o postraCzaplickiego, p³k. Józedaæ me ¿ycie- tak wolê- ni¿ ¿yæ, a mieæ w
fa Ró¿añskiego i p³k.
sercu ranê”. Pisa³ o swej grze ze œledczymi:
Lunê Brystygierow¹. We
ca³¹ winê bra³ na siebie, rolê innych bagatewrzeœniu 1946 roku, kulizowa³, za obietnicê zwolnienia swoich
rierka II Korpusu, kpt.
wspó³pracowników (Ró¿añski da³ mu s³oJadwiga
Mierzejewska
wo honoru oficera) wyda³ skrytkê ze swo¯o³nierze Zgrupowania Chrobry II.
ps. „Danuta”, przekazaimi papierami w mieszkaniu Eleonory
³a Pileckiemu instrukcjê dotycz¹c¹ „roz³aOstrowskiej przy ul. Skrzetuskiego. Przedzi³ 2 kompani¹ w rejonie ul. Towarowej i
dowywania lasu”, (rozwi¹zywania oddzia³ów
szed³ ciê¿kie œledztwo, m.in. katowa³ go saPañskiej. Przed kapitulacj¹ ukry³ kilkanaœcie
leœnych, których by³o jeszcze sporo w kradysta Eugeniusz Chimczak (ten w 1996 roku
sztuk broni w mieszkaniu. 5 paŸdziernika
ju), legalizacji i przerzucenia szczególnie nazosta³ skazany na 8 lat wiêzienia). Wed³ug
ponownie w rêkach niemieckich: przebywa³
ra¿onych ludzi na Zachód. Mia³a zmontorelacji kilku wspó³wiêŸniów Witold Pilecki
w obozie jenieckim Lamsdorf (£ambinowiwaæ nowe drogi przerzutomia³ zdarte paznokcie, nie móg³ utrzymaæ
ce k. Opola), nastêpnie w
we i przywioz³a sugestie, aby
prosto g³owy, s³ania³ siê chodz¹c … .W œledzobozie jenieckim w Mursam Pilecki opuœci³ Polskê,
twie nie za³ama³ siê , nie wyda³ innych, zanau. Po wyzwoleniu oboczemu on stanowczo siê
chowa³ ¿o³nierski honor.
zu, 8 maja 1945 roku, ujawsprzeciwi³. Instrukcja nakani³ siê przed gen. Tadezywa³a zaprzestanie akcji sauszem Pe³czyñskim ps.
Proces
bota¿owej, zlikwidowanie
„Grzegorz”. P³k. Kazimierz
organizacji podziemnych i
3 marca 1948 roku przed Rejonowym
Iranek – Osmecki ps. „Maskupienie siê na akcji poliS¹dem Wojskowym w Warszawie rozpocz¹³
kary”1 poleci³ „Witoldowi”
tyczno- propagandowej.
siê proces tzw. „grupy Witolda”. Byli to: Wiczekaæ na dalsze dyspozyWitold, chocia¿ by³ zwolentold Pilecki, Maria Szel¹gowska, Tadeusz
cje. 11 lipca 1945 roku W.
nikiem radykalnych dzia³añ
P³u¿añski, Ryszard Jamontta- Krzywicki,
Pilecki zosta³ przyjêty do II
zbrojnych, poprzez swoje
Maksymilian Kaucki, Witold Ró¿ycki, MaKorpusu. Organizowa³ siatkontakty przekaza³ te inkary Sieradzki, Jerzy Nowakowski. Witold
kê przerzutow¹ do Polski,
strukcje do oddzia³ów leprzyzna³ siê jedynie do zbierania informacji
spisywa³ wspomnienia
œnych w Bia³ostockiem, Bona rzecz II Korpusu i do zorganizowania
oœwiêcimskie. We wrzeœniu
rach Tucholskich i na Kietrzech skrytek broni. W ostatnim s³owie
po rozmowach z WitollecczyŸnie. Wci¹gn¹³ do
powiedzia³: „Nie by³em rezydentem, a tylko
dem Pileckim gen. W³adywspó³pracy kpt. Wac³awa
polskim oficerem. Wykonywa³em tylko rozs³aw Anders zatwierdzi³ Witold Pilecki po 1946 r.
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Oskar¿ony Witold Pilecki
kazy a¿ do chwili aresztowania mnie. Nie
mia³em przeœwiadczenia, ¿e dopuszczam siê
szpiegostwa i przy ferowaniu wyroku proszê o wziêcie tego pod uwagê”.
Sk³ad sêdziowski pod przewodnictwem
pp³k. Jana Hryckowiana, a cz³onkami sk³adu
byli: sêdzia wojskowy mgr kpt. Józef Badecki,
³awnik kpt. Stefan Nowacki i protokolant por.
Ryszard Czarkowski. Oskar¿ycielem „Witolda” by³ wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego mjr Czes³aw £apiñski.
Oskar¿a³ go o posiadanie broni, któr¹ Pilecki po upadku powstania – podobnie jak wiêkszoœæ powstañców – ukry³ w skrytce i nie u¿ywa³. Kolejne oskar¿enie dotyczy³o przygotowywania zamachów zbrojnych na prominentów re¿imu, ale czêœciowo je utajniono, gdy¿
opiera³o siê na materiale pozosta³ym po nieudanej prowokacji. Ostatnim zarzutem by³o
oskar¿enie o pos³ugiwanie siê fa³szywymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Romana Jezierskiego. Podczas rozprawy prokurator nie dopuœci³ do przes³uchania œwiadków oskar¿enia przebywaj¹cych w wiêkszoœci w wiêzieniach oraz zrezygnowa³ ze œwiadków obrony.
15 maja 1948 roku s¹d skaza³ Witolda
Pileckiego, Mariê Szel¹gowsk¹, Tadeusza
P³u¿añskiego na karê œmierci, Makarego
Sieradzkiego na do¿ywotnie wiêzienie, Wi-

tolda Ró¿yckiego na 15 lat, Maksymiliana
Kauckiego na 12 lat, Ryszarda JamonttaKrzywickiego na 8 lat, Jerzego Nowakowskiego na 5 lat wiêzienia.
Po wys³uchaniu wyroku, Pilecki uda³o
siê szepn¹æ do Eleonory Ostrowskiej:
„A wiêcej nikogo nie wziêli. Ja ju¿ ¿yæ
nie mogê, mnie wykoñczono. Bo Oœwiêcim
to by³a igraszka”.
Do ¿ony Marii szepn¹³: „I tak dobrze, ¿e
siê tak sta³o”.
Szel¹gowsk¹ i P³u¿añskiego u³askawiono, otrzymali w zamian do¿ywocie. Przeciwko u³askawieniu Pileckiego wyst¹pi³ ca³y
sk³ad sêdziowski. ¯ona i Witold napisali o
³askê do Boles³awa Bieruta – ten z tego prawa nie skorzysta³.
Wieczorem 25 maja 1948 roku, w starej
kot³owni wiêzienia mokotowskiego, wykonano wyrok œmierci na rtm. Witoldzie Pileckim.
Strza³em w ty³ g³owy, na sposób „katyñski”.
Pracownik wiêzienia, prawdopodobnie
W³adys³aw Turczyñski, wywióz³ noc¹ zw³oki
w juchtowym worku i gdzieœ pogrzeba³, byæ
mo¿e na tzw. „³¹czce”, pod murem Cmentarza Komunalnego na Pow¹zkach. Do dzisiaj jest 6 pami¹tkowych tablic i symboliczny grób w Ostrowii Mazowieckiej.
Tragiczny los czeka³ ¿onê i dwoje dzieci.
Maria nie mog³a dostaæ pracy, Zosia musia³a po trzecim semestrze zakoñczyæ Politechnikê Warszawsk¹. Prorektor Araszkiewicz
(znakomity Polak) powiedzia³ jej: „daj sobie spokój z dalsz¹ nauk¹ na razie.” Nie
mog³a znaleŸæ pracy. W zimie g³odno i ch³odno, nie by³o za co kupiæ wêgla … W³adze w
ogóle nie powiadomi³y rodziny o wykonaniu wyroku œmierci, dopiero w 1988 roku
poznali protokó³ jej wykonania i datê œmierci
ojca: 25 maja 1948r. o godzinie 21.30. Na
szczêœcie wszyscy do¿yli rehabilitacji rtm.
Witoda Pileckiego przez Izbê Wojskow¹
S¹du Najwy¿szego 1 paŸdziernika 1990 roku.
Do tego czasu nie wolno by³o o tej postaci
w Polsce mówiæ ani pisaæ. W wolnej Polsce
prawda o najwiêkszym bohaterze II wojny
œwiatowej z wolna torowa³a sobie drogê,
dopiero powstanie IPN, rok Witolda Pileckego, teatr telewizji „Œmieræ rotmistrza Pileckiego” w re¿. Ryszarda Bugajskiego przyczyni³y siê do popularyzacji tej postaci.
Proces przywracania pamiêci Trwa.
Cieñ Józefa Cyrankiewicza

Protokó³ wykonania wyroku œmierci.

Józef Cyrankiewicz , ur. W Tarnowie w
1911 roku, od 1930 w Polskiej Partii Socjalistycznej, trafi³ do KL Auschwitz 4 wrzeœnia
1942 roku (nr 62933) wspó³pracowa³ z socjalistami i komunistami niemieckimi oraz
austriackimi, których podejrzewano o
wspó³pracê z Politische Abteilung (obozowym Gestapo). 26 czerwca 1944 roku, przed
transportem do Buchenwaldu, Henryk Baroszewicz, cz³onek kierownictwa ZOW wtajemniczy³ Cyrankiewicza w konspiracjê obozow¹ ZOW. Wkrótce potem nowy wiêzieñ
Auschwitz , inspektor katowicki AK, Wac³aw
Stacherski, przekaza³ myln¹ informacjê ja-

koby Cyrankiewicz by³ przywódc¹ ZOW. Na
tej podstawie latem 1944 roku, komendant
Okrêgu Œl¹skiego AK, p³k. Zygmunt Janke
ps. „Walter” mianowa³ konspiracyjnie Józefa Cyrankiewicza ps. „Rota” dowódc¹ ZOW.
Po wojnie ta legenda „Cyrankiewiczabojownika oœwiêcimskiego” zosta³a nies³ychanie rozdmuchana przez komunistów. Przysz³y premier odszuka³ Tomasza Serafiñskiego, który opowiedzia³ mu o roli Witolda Pileckiego. Pilecki poœrednio mia³ otrzymaæ
propozycjê „nie do odrzucenia”: ujawnienie
siê, milczenie w sprawach oœwiêcimskich, a
za to spokojne, w miarê dostatnie ¿ycie. Pilecki nie doœæ, ¿e oferty nie przyj¹³, to jeszcze
w liœcie zagrozi³ ujawnieniem prawdziwych
dokumentów o wyczynach Cyrankiewicza w
Oœwiêcimiu. Tymczasowo Cyrankiewicz, wtedy ju¿ (w 1946 roku) I Sekretarz PPS (prokomunistycznego), zaniecha³ g³oszenia w³asnej
wersji konspiracji w Auschwitz, lecz tymczasem Witold Pilecki powêdrowa³ do wiêzienia… Ju¿ w wiêzieniu mokotowskim Pilecki
powiedzia³ do wspó³wiêŸnia, ks. Czajkowskiego: „Je¿eli Cyrankiewicz dowie siê o moim
(tu) pobycie- bêdê zg³adzony”.
Cyrankiewicz (w grudniu 1948 roku ju¿
cz³onek Biura Politycznego PZPR, od 1947
premier Polski tzw. ludowej) odmówi³ proœbom oœwiêcimiaka Tadeusza Pietrzykowskiego i Ludmi³y Serafiñskiej o ratowanie
¿ycia Pileckiemu! Zamiast odpowiedzi, Cyrankiewicz wystosowa³ pismo do przewodnicz¹cego sk³adu sêdziowskiego, w którym
sugerowa³, by nie brano pod uwagê dzia³alnoœci „Tomasza Serafiñskiego” w Auschwitz,
lecz by rozprawiono siê z nim jako „wrogiem ludu i Polski Ludowej”.
Od paŸdziernika 1956 roku blokowa³
wysi³ki Zofii, córki Pileckiego d¹¿¹cej do
rehabilitacji ojca. Stan taki trwa³ pomimo
jego œmierci w 1989r., bo do 1990 roku.
Rotmistrz Witold Pilecki ofiarnie walczy³
o Polskê w dwóch wojnach œwiatowych, w
Auschwitz zorganizowa³ Zwi¹zek Organizacji Wojskowych, posiadaj¹cy czasowo nawet
w³asn¹ radiostacjê, walczy³ w Powstaniu
Warszawskim. Pokona³ jednego okupanta:
Niemcy. Poleg³ zamordowany przez polskich
komunistów, jego zw³oki pogrzebano gdzieœ
na wysypisku œmieci, a jego imiê skazano na
zapomnienie…
W lipcu 2006 roku otrzyma³ poœmiertnie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyñskiego Order Or³a Bia³ego.
Jan Flisak
Zobacz tak¿e: www.pilecki.ipn.gov.pl
1

Urodzony 5 wrzeœnia 1897r. w Pstr¹gowej (pow. Strzy¿ów), nale¿a³ do Zwi¹zku Strzeleckiego, od 1916 w
Legionach polskich, dowódca obwodu I³¿eckiego POW.
Ranny w bitwie pod Machowem. W okresie miêdzywojennym oficer s³u¿by sta³ej, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Wojennej. ¯o³nierz wrzeœnia 1939r. Emisariusz Naczelnego Wodza, w 1943 jako Cichociemny zrzucony do
kraju, jako pu³k. Dyplomowany dowodzi³ Oddzia³em IV,
a nastêpnie Oddzia³em II Komendy G³ównej AK. Walczy³ w Postaniu Warszawskim. Po kapitulacji w niewoli.
Po wojnie a¿ do œmierci 22 maja 1984 roku na emigracji.(na podst. Jerzy Majka, „Strzelcy. Z dziejów Zwi¹zku
Strzeleckiego w Rzeszowie”, Rzeszów 2006, s.45.)
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V Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Matce naturze
d³oñ podajmy

Wystawê pokonkursow¹ mo¿na
obejrzeæ w LO w
Sêdziszowie M³p.

Ju¿ po raz pi¹ty Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. by³o organizatorem Powiatowego Konkursu Ekologicznego, skierowanego do uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

I miejsce: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ropczycach.

Jak co roku patronat nad konkursem
objê³o Starostwo Powiatowe-Wydzia³ Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Konkursowi przyœwieca³y nastêpuj¹ce
cele:
· popularyzacja treœci ekologicznych wœród
m³odzie¿y,
· kszta³towanie kultury i œwiadomoœci ekologicznej,
· motywowanie spo³ecznoœci powiatu do
dzia³añ ekologicznych,
· integracja œrodowiska edukacyjnego powiatu,
· wspieranie kreatywnoœci i aktywnoœci
twórczej uczniów.
W bie¿¹cym roku szkolnym zosta³a dokonana zmiany formu³y konkursu. Konkurs
polega³ na wykonaniu fotografii zwi¹zanej

III miejsce – Kinga WoŸna
S¹ to uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach.
Wyró¿nienia dla:
Niny Bonarowskiej z Zespo³u Szkó³ w
Ropczycach
Martyny Fic z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p.
Zwyciêzcy konkursu otrzymali dyplomy
oraz nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe-Wydzia³ Rolnictwa,
Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska.
W budynku liceum znajduje siê wystawa
fotografii konkursowych, do obejrzenia których zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Anna Maræ
Halina Szela
Grzegorz Pach

z tematyk¹ ekologiczn¹, która powinna by³a
przedstawiaæ przyk³ady pozytywnej b¹dŸ
negatywnej dzia³alnoœci cz³owieka w œrodowisku naturalnym.
W konkursie, którego rozstrzygniêcie i
podsumowanie mia³o miejsce 3.12.2008r.
wziê³y udzia³ wszystkie szko³y ponadgimnazjalne naszego powiatu oraz Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p.
Komisja konkursowa oceniaj¹ca nades³ane zdjêcia mia³a do wykonania trudne
zadanie, poniewa¿ wszystkie fotografie by³y
piêknie wykonane i wyraŸnie zwi¹zane z tematyk¹ ekologiczn¹.
W koñcu, po burzliwych obradach przyznano nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
I miejsce – Kinga Fornek
II miejsce – Klaudyna Brzycka

Spotkanie z ciekaw¹ chemi¹
Jednym z zadañ, wynikaj¹cych z realizowanego w roku szkolnym 2008/09 w sêdziszowskim ogólniaku projektu „Nasze Liceum – Szko³¹ Równych Szans”, by³o zorganizowanie wyjazdu na zajêcia
pozaszkolne - do Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Ta jednodniowa wycieczka do Krakowa
odby³a siê 25 listopada 2008r. Brali w niej
udzia³ uczniowie z klas I f, II f, III f, II a i II b
- klas z rozszerzonym programem nauczania chemii. Opiekê nad m³odzie¿¹ sprawowali p. prof. Halina Szela, p. prof. Grzegorz
Pach oraz p. pedagog Justyna W¹troba.
Uczestnicy wycieczki zebrali siê w pobli¿u budynku LO o godz. 6.45, po czym zajêli
miejsca w autokarze. Podró¿ przebiega³a w
mi³ej atmosferze. Oko³o godz. 9.30 wycieczka dotar³a do Krakowa. Podekscytowani licealiœci wysiedli z autobusu, by udaæ siê do
koœcio³a Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a
i zobaczyæ grobowiec patrona swojej szko³y
– ksiêdza Piotra Skargi. Po chwili zadumy

Uczestnicy wyprawy do Krakowa przed budynkiem Instytutu
Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego.

14

nad grobem, przeszli Traktem Królewskim
pod Pomnik Grunwaldzki na Placu Matejki. Po drodze podziwiali zabytki Starego
Miasta m.in.: Sukiennice, Koœció³ Mariacki,
Barbakan, Bramê Floriañsk¹, pomnik Adama Mickiewicza. Z Rynku spacerkiem przemieœcili siê do Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie mia³ siê odbyæ pokaz chemiczny. Po drodze minêli m.in. Teatr Bagatela, akademicki koœció³ œw. Anny,
Collegium Novum UJ, Planty, najstarszy akademik UJ „¯aczek”, Muzeum Narodowe,
Bibliotekê Jagielloñsk¹ czy B³onia Krakowskie.
O godzinie 14.00, w budynku Instytutu
Chemii, uczniowie zasiedli w auli z zaciekawieniem spogl¹daj¹c na przygotowane zestawy laboratoryjne i z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹c rozpoczêcia. Pracownicy Zak³adu Metodyki Nauczania Chemii UJ demonstrowali ciekawe doœwiadczenia. Licealiœci ogl¹dali m.in. otrzymywanie srebra czy „sztucznego” z³ota, erupcjê miniaturowego wulkanu,
wystrza³ „armaty” z probówki - spalanie waty
i bawe³ny strzelniczej, znicz olimpijski, ognie
bengalskie, powstawanie piany oraz wê¿e
faraona. Niektóre z nich ogl¹dali za poœrednictwem prezentacji komputerowej.

Wszystkim uczestnikom pokaz bardzo
siê podoba³, byli zaskoczeni, ¿e chemia mo¿e
byæ taka interesuj¹ca i tajemnicza, a jednoczeœnie prosta. PóŸniej wszystkich czeka³
smaczny obiad w pobliskim punkcie gastronomicznym. Na talerzu ka¿dy zobaczy³ apetyczny filet z kurczaka, frytki i surówkê z
pekiñskiej kapusty z orzeszkami ziemnymi i
rodzynkami oraz kompot owocowy. Posi³ek
ka¿demu bardzo smakowa³.
Oko³o godziny 16.30, ¿egnaj¹c Kraków,
licealiœci wyruszyli z powrotem do Sêdziszowa M³p. Podobnie jak wczeœniej, podró¿y
towarzyszy³y liczne interesuj¹ce rozmowy,
niekiedy straszne historie, œmiechy, dowcipy
i b³yskaj¹ce flesze aparatów fotograficznych.
Oko³o godziny 20.00 autokar zatrzyma³
siê przed budynkiem LO i pe³ni wra¿eñ
uczniowie udali siê do domów. Z pewnoœci¹
ka¿dy uczestnik tej wycieczki bêdzie mile j¹
wspomina³, a doœwiadczenia, które zobaczyli
na pokazie, u³atwi¹ im pracê, w szkolnym
laboratorium.
Monika Bizon
Sylwia Oleœ

W auli uniwersyteckiej, podczas interesuj¹cego pokazu.
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Maj¹c na uwadze s³owa Naszego Wielkiego Papie¿a Jana Paw³a II „Cz³owiek jest
wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim
jest, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”,
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sêdziszowie
M³p po raz kolejny przyst¹pi³o do akcji charytatywnej: „I Ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem”, która trwa³a od 20 listopada do 4
grudnia. Celem by³o zgromadzenie jak najwiêkszej iloœci zabawek i s³odyczy dla dzieci
z rodzin bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej.
W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkole stara siê kszta³towaæ u dzieci odpowiednie postawy spo³eczne i promowaæ pozytywne wzorce do naœladowania.
Bowiem aby zrozumieæ ludzi, trzeba staraæ
siê us³yszeæ to, czego nigdy nie mówi¹ i byæ
mo¿e nigdy nie powiedzieliby. Przynajmniej

I TY MO¯ESZ
ZOSTAÆ
ŒWIÊTYM
MIKO£AJEM
raz w ¿yciu ka¿dy z nas powinien podaæ
pomocn¹ d³oñ, temu kto nas potrzebuje, a
zatem ka¿dy mo¿e zostaæ Œwiêtym Miko³ajem.
„Czasem cz³owiek mo¿e nie wiedzieæ, ¿e
bywa anio³em” (ks. Twardowski). Takimi

Wizyta w jednostce

M

inê³o wiele dni odk¹d nasi wojacy
odwiedzili dzieci z Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie
M³p. 5 grudnia dzieci odwiedzi³y jednostkê
wojskow¹ Strzelców Podhalañskich stacjonuj¹c¹ w Rzeszowie. By³y to odwiedziny niezwyk³e, ¿o³nierze bowiem obchodzili Œwiêto Garnizonu. To jedyna okazja ¿eby wejœæ

anio³ami s¹ dzieci z naszej placówki, które
chêtnie oddawa³y swoje zabawki dla innych.
W ten sposób pokaza³y, ¿e piêkny to gest,
gdy cz³owiek umie dzieliæ siê z drugim cz³owiekiem.
Tym bardziej cieszy fakt, ¿e co roku coraz wiêcej rodzin do³¹cza siê do naszej akcji.
Zbiórka darów zakoñczy³a siê wielkim
sukcesem. Ogromna iloœæ zabawek i s³odyczy zosta³a przekazana do Caritas w Sêdziszowie M³p. Mamy nadziejê, ¿e w tym szczególnym okresie przedœwi¹tecznym nie zabraknie uœmiechów na twarzach dzieci z naszego regionu.
Organizatorzy akcji dziêkuj¹ wszystkim za
okazane serce i ¿ycz¹ Zdrowych i Weso³ych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Szczêch Barbara, Setera Maria

na teren jednostki. I znowu nasi milusiñscy dostaj¹ kolejn¹ lekcjê, dlaczego musimy mieæ wojsko, aby czuæ siê bezpiecznie.
Dzieci mog¹ z bliska
zobaczyæ dowódcê, porozmawiaæ z ¿o³nierzami, ogl¹dn¹æ sprzêt wojskowy, potrzymaæ w rêkach prawdziwy karabin.
Dziœ dowiedz¹ siê, ¿e jego
u¿ycie to ostatecznoœæ,
¿e to nie zabawa jak w filmie. Dowiedz¹ siê
równie¿, ¿e nasi ¿o³nierze staraj¹ siê za
wszelk¹ cenê nieœæ nadziejê, a nie strach.
Nasze
pociechyM³p.
z zainteresowaniem
ogl¹Przedszkolaki
z Sêdziszowa
z wizyt¹ u Podhalañczyków.
daj¹ izbê pamiêci i poznaj¹ historiê garnizonu. Ale chyba najwiêksze wra¿enie wywiera
na nich uroczysta defilada wojskowa. Patrz¹
z podziwem na piêkne mundury, na rów-

niutkie wojskowe kroki… Ci groŸni, wymalowani w kamufluj¹ce barwy ¿o³nierze s¹ dziœ
uœmiechniêci i przyjaŸni. Nie przypominaj¹
tych, którzy na co dzieñ musz¹ walczyæ z tymi,
którym zale¿y na niszczeniu spokoju.
A za chwilê… Przedszkolaki mog¹ obejrzeæ oddzia³ ¿o³nierzy podczas akcji, us³yszeæ prawdziwe strza³y i ogl¹dn¹æ ¿o³nierzy
³api¹cych „terrorystów”. To ju¿ nie ¿arty, ci
sami ¿o³nierze, którzy przed chwil¹ œciskali
nasze dzieci teraz s¹ twardzi i przera¿aj¹cy.
Uff ju¿ koniec… teraz one… nasze pociechy chc¹ im podziêkowaæ. Recytuj¹ wiersze, œpiewaj¹ piosenki – mo¿e s¹ trochê nieœmia³e, ale chc¹ pokazaæ, ¿e pamiêtaj¹, ¿e
doceniaj¹ to co ¿o³nierze dla nich robi¹.
Dzieci z naszego przedszkola nie po raz
pierwszy spotykaj¹ siê ze Strzelcami Podhalañskimi „oko w oko”. Mo¿na powiedzieæ,
¿e to ju¿ przyjaŸñ. Nasze dzieci robi¹ œliczne
kartki œwi¹teczne dla ¿o³nierzy, wysy³aj¹ im
¿yczenia z okazji ró¿nych œwi¹t. Kiedyœ, kiedy opuszcz¹ ju¿ mury przedszkola, na pewno nie zapomn¹ kim dla nas s¹ Ci, których
dziœ mogli odwiedziæ.
Nauczycielka PP nr 2

szego otoczenia, odpowiadaj¹c prawid³owo
na podchwytliwe pytania pani dyrektor.
Nastêpnie z³o¿y³y przyrzeczenie i zosta³y Pasowane na Przedszkolaka. W prezencie otrzyma³y s³odki upominek, dyplomik i

pami¹tkowe zdjêcie.
Liczny udzia³ rodziców œwiadczy o du¿ym zaanga¿owaniu w ¿ycie przedszkola oraz
o bardzo dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy.

Pasowanie na
przedszkolaka
W dniu 27 listopada w Przedszkolu Nr 1 w Sêdziszowie M³p. odby³o siê Pasowanie naszych milusiñskich na Przedszkolaków.
T¹ uroczystoœci¹ zakoñczono, tak trudny dla niektórych maluchów, okres adaptacyjny w nowym dla nich œrodowisku.
Przedszkolaki przygotowa³y s³owno- muzyczny program artystyczny, prezentuj¹c
swoje aktorskie umiejêtnoœci. Wystêpom towarzyszy³ prawdziwy dreszczyk emocji. Okaza³o siê, ¿e mali artyœci œwietnie poradzili
sobie z trem¹. Celuj¹co zdali tak¿e egzamin sprawdzaj¹cy wiedzê dotycz¹c¹ najbli¿-

15

Nr 10 (139) 23 grudnia 2008 r.

26. listopada 2008 r. uczniowie i nauczyciele
Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej obchodzili Œwiêto swojej Szko³y. Historia tego Œwiêta wywodzi siê od czasu, gdy szko³a stara³a siê o
miano Szko³y z Klas¹ (2003 r.). Tegoroczne obchody zyska³y szczególnie uroczyst¹ oprawê.
By³o ku temu wiele powodów, a to: 50-ta rocznica oddania do u¿ytku budynku szko³y, zakoñczenie du¿ych prac remontowych, uporz¹dkowanie i upiêkszenie terenu wokó³ szko³y, szkolny Dzieñ Nauczyciela.

Zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹: emerytowany proboszcz parafii Góra Ropczycka ks. pra³at Eugeniusz Regu³a, Senator RP
Zdzis³aw Pupa, Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p. El¿bieta Œwiniuch, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ, Skarbnik
Gminy Sêdziszów M³p. Ma³gorzata Siciarz,
Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Kultury
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Jan Ró¿añski, cz³onek Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., so³tys Góry Ropczyckiej Stanis³aw
Bochenek, Dyrektor ZOSiP w Sêdziszowie
M³p. Irena Lewicka, Dyrektor M-GOK w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz, Prezes
Stowarzyszenia „Rochy” w Sêdziszowie M³p.
Krystyna Szczerbiak, Prezes GS w Sêdziszowie M³p. Janusz Baran, Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Franciszka Bogdan, Prezes OSP w Górze Ropczyckiej Marek Walczyk oraz Rada So³ecka
Góry Ropczyckiej, Rada Rodziców Zespo³u
Szkó³ z przewodnicz¹cym Zygmuntem Jaworkiem, emerytowane nauczycielki i grono pedagogiczne z uczniami naszej szko³y.

Uroczystoœæ otworzy³ dyrektor Zespo³u
Szkó³ Mariusz Kazior. Serdecznie przywita³
licznie zebranych goœci: przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych, sponsorów, rodziców, nauczycieli i dzieci. Stwierdzi³, ¿e to jedna z tych
uroczystoœci, które przechodz¹ do historii
szko³y, tak jak oddanie do u¿ytku sali gimnastycznej, 100-lecie szko³y, zdobycie tytu³u
Szko³y z Klas¹, otwarcie parku w Buczynie.
Minê³o ju¿ 50 lat, odk¹d dziêki staraniom,
pracy i entuzjazmowi mieszkañców Góry
Ropczyckiej 18. paŸdziernika 1958 r. oddano do u¿ytku obecny budynek szko³y. Ukoñczy³o tê placówkê wielu m¹drych i szlachetnych ludzi, gdy¿ zawsze przywi¹zywano tu
uwagê nie tylko do dobrego wykszta³cenia,
ale i wychowania m³odzie¿y. Wœród absolwentów mamy: ¿o³nierzy AK, ludzi, którzy
walczyli z okupantem hitlerowskim, dzia³aczy Solidarnoœci, dzia³aczy politycznych
(pose³ Karol Pers, pose³ i senator Zdzis³aw
Pupa). Staramy siê zapewniæ m³odzie¿y jak
najlepsze warunki nauki. To dla nich i nastêpnych pokoleñ uczniów poszerzono szko³ê o salê gimnastyczn¹, przewi¹zkê z nowoczesn¹ kot³owni¹, odnowiono sale lekcyjne,
wyposa¿ono pracowniê komputerow¹, a w

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej Mariusz Kazior z
widokiem „Buczyny” ofiarowanym przez Burmistrza Kazimierza Kie³ba.

Przemawia senator Zdzis³aw Pupa, absolwent Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej.
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bibliotece zainstalowano ICIM. Tej jesieni
budynek szko³y ocieplono i odnowiono elewacjê, a dach zmieniono. Dyrektor, w imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, dziêkowa³
tym wszystkim, którzy przez lata pomagali:
w³adzom Miasta i Gminy Sêdziszów M³p., na
czele z Burmistrzem Kazimierzem Kie³bem,
mieszkañcom wsi na czele z so³tysem Stanis³awem Bochenkiem i Przewodnicz¹cym Stanis³awem Wozowiczem, przypomnia³ sylwetkê niedawno zmar³ego dyrektora Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Adama
Bogdana, który nigdy nie odmówi³ pomocy.
Nastêpnie g³os zabra³ ks. Eugeniusz Regu³a. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê
na rolê rodziny i szko³y w wychowaniu m³odego pokolenia. Na wartoœæ nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim mi³oœci, wzajemnego szacunku i poszanowania starszych.
Po nim wyst¹pi³ Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b. Zwróci³ uwagê na rolê
wychowania patriotycznego, na kszta³towanie u dzieci od najm³odszych lat umi³owania swojej ojczyzny, najpierw tej ma³ej, swojej miejscowoœci, a potem naszej ziemi ojczystej, Polski: znajomoœci jej historii, poszanowania tradycji i pracy dla jej dobra.
Burmistrz Kie³b zwróci³ uwagê na atmosferê wspó³pracy i wzajemnej ¿yczliwoœci, jaka
panuje w szkole. To dlatego zawsze z przyjemnoœci¹ tu przyje¿d¿a. Wyrazi³ wdziêcznoœæ dyrektorowi Mariuszowi Kaziorowi,
który szkole poœwiêca tyle si³ i energii, robi
wszystko, by by³a coraz lepsza i piêkniejsza.
W wyst¹pieniu senatora Zdzis³awa Pupy
pojawi³y siê postacie jego nauczycielek,
emerytowanych dziœ pañ: dyrektor Ireny
Hosy i Marii Pypeæ. Jak widaæ, zostaj¹ we
wdziêcznej pamiêci uczniów wysi³ki nauczycieli, poœwiêcony dzieciom czas.
Dyrektor M-GOK Kazimierz Popielarz
zwróci³ uwagê na dobr¹ wspó³pracê szko³y i
sêdziszowskiego domu kultury. Nasze dzieci
s¹ chêtnymi uczestnikami imprez i konkursów, organizowanych przez tê placówkê.
Wychowanie przysz³ych odbiorców i uczest-
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ników kultury jest jednym z priorytetów szko³y. Nasi uczniowie, zaraziwszy siê pasj¹ tañca
w szkole, wystêpuj¹ dziœ w zespole „Rochy”.
Niespodziank¹ zakoñczy³o siê wyst¹pienie pana Stanis³awa Wozowicza, który jeszcze raz podziêkowa³ dyrektorowi, wraz z
gronem pedagogicznym, za serce i pracê
wniesion¹, by szko³a spe³nia³a sw¹ rolê jak
najlepiej. Stwierdzi³, ¿e ju¿ czas, aby wybraæ
dla niej patrona. Obieca³, ¿e jeœli bêdzie decyzja, on ufunduje proporzec. Poniewa¿ dyrektor na pytanie: kiedy szko³a bêdzie mia³a
patrona, odpowiada³, ¿e dopiero wtedy, gdy
zostanie wymieniony dach i odnowiona elewacja, nie ma ju¿ innego wyjœcia, tylko powa¿nie zastanowiæ siê, wraz z mieszkañcami
Góry Ropczyckiej, nad wyborem patrona.
Poniewa¿ Œwiêto Szko³y po³¹czono z
Dniem Nauczyciela, Dyrektor Mariusz Kazior wrêczy³ Nagrody Dyrektora nauczycielom: Renacie Pypeæ, Bo¿enie Wiktor, Marii
Mycek, El¿biecie Paœko, zwróci³ te¿ uwagê,
¿e w tym roku Dorota Batory otrzyma³a
Nagrodê Burmistrza, na co zareagowa³ pan
Burmistrz informuj¹c zebranych, ¿e Dyrektor otrzyma³ Nagrodê Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty.
I jeszcze ¿yczenia dla nauczycieli od rodziców, które przekaza³ Przewodnicz¹cy
Rady Zygmunt Jaworek, i kwiaty, i tak to zakoñczy³y siê wzajemnie ¿yczliwe wyst¹pienia
oficjalne.
W drugiej czêœci uczniowie zaprezentowali (przygotowany przez Bo¿enê Wiktor,
przy wspó³pracy Moniki Mêdlowskiej, Doroty Batory i Renaty Pypeæ) program arty-

Goœcie uroczystoœci.

Myœlisz czasem –
Czy aby ci, dla których Twe serce
tak mocno i tak czule bije,
Tak bêd¹ ¿yæ, jak ty dziœ ¿yjesz?
Czy bêd¹ prawi i sw¹ wiedz¹
bêd¹ innym s³u¿yæ?
Czy bêd¹ prosto w oczy patrzeæ
i nie odwracaæ siê od ludzi?
I masz nadziejê, ¿e tak bêdzie
I twarz w uœmiechu Ci m³odnieje
Jakbyœ ju¿ teraz dobrze wiedzia³a,
¿e siê spe³ni¹ Twe nadzieje
i to, co wa¿ne dla dzieci:
Nabierz w ¿agle wiatru
Niech si³y ci doda
W swych rêkach ¿ycia ster masz
Nadaj marzeniom swym kszta³t,
Taka szansa zdarza siê raz.
Œmia³o, a dosiêgniesz gwiazd.
Du¿ymi brawami nagrodzili goœcie pokazy taneczne
cheerleaderek i aerobiku.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e szko³a niejednokrotnie ju¿ mia³a
okazjê pochwaliæ siê piêknymi uk³adami tanecznymi,
przygotowywanymi od lat
przez pani¹ Monikê Mêdlowsk¹. Przebojem szkolnym
sta³a siê piosenka o dyrektorze:
Codziennie w szkole z nami jest
Dyrektor Mariusz,
sk³ada rêce w œmieszny gest
Dyrektor Mariusz,
na nosie okularów brak
Efektowny uk³ad taneczno-gimnastyczny w wykonaniu uczennic z Góry RopDyrektor Mariusz,
czyckiej.
z walizk¹ ulicami gna
Dyrektor Mariusz.
styczny. Z³o¿y³y siê na niego wiersze, piosenMówi¹ o nim dziwny cz³owiek,
ki, scenki humorystyczne i tañce.
Czyta ksi¹¿ki w samochodzie,
My jesteœmy najzwyklejsze dzieci.
Widzi idealny œwiat,
Mowa, anio³kami nas nie nazwiesz.
Kobietom daje ró¿y kwiat...
Zdarza nam siê biæ, przeszkadzaæ, œmieciæ.
Mi³o i szybko up³yn¹³ czas, przeznaczoI po prostu robiæ Pani na z³oœæ.
ny na czêœæ artystyczn¹. Zosta³a zakoñczoTak samokrytycznie przedstawi³y siê dzieci,
na piêknymi ¿yczeniami:
by w koñcu stwierdziæ, ¿e:
Niech uœmiech stale
Ale nie jest tajemnic¹ dla niej
na Waszych twarzach goœci,
Ani dla nas, ¿e choæ siê czubimy
I nie zabraknie Wam do nas cierpliwoœci.
W gruncie rzeczy my i nasza Pani
Niech dzisiaj siê spe³ni¹
Co tu gadaæ – bardzo siê lubimy.
wszystkie Wasze marzenia,
W programie znalaz³o siê to, co wa¿ne
A szko³a – w dom nasz wspólny
jest dla nauczycieli:
niech siê zmienia.

Fot (5) Ryszard Cio³kosz
Na koniec dzieci wrêczy³y wszystkim goœciom, jako pami¹tkê tej uroczystoœci, podwójn¹ fotografiê szko³y: odnowionej i tej
sprzed 50-u lat.
Nasze Œwiêto Szko³y to dzieñ prezentacji osi¹gniêæ naszych uczniów. W tym roku
ekspozycja (przygotowana pod kierunkiem
Krystyny Taczuk) mia³a za zadanie pokazaæ
efekty kszta³towania u naszych wychowanków poczucia dumy z bycia Polakami, umi³owania piêkna i historii naszej ma³ej ojczyzny. St¹d wystawa prac plastycznych, maj¹cych za temat Polskê i Górê Ropczyck¹, albumów ilustracji do wierszy naszych najwa¿niejszych poetów, prac bêd¹cych wynikiem
wycieczek po Polsce. Nie zabrak³o zgromadzonej w naszej bibliotece literatury o regionie, szkolnych kronik: szko³y i samorz¹du, ale tak¿e trofeów sportowych.
Na koniec Dyrektor Mariusz Kazior zaprosi³ goœci na wspólny obiad i poczêstunek.
Nie by³oby tego, gdyby nie ¿yczliwoœæ sponsorów, których nale¿a³oby tu wymieniæ, m.in.:
Prezesa Gospodarstwa Rolnego w Górze
Ropczyckiej Pani¹ Franciszkê Bogdan
Sklep Spo¿ywczy Krzysztofa Macio³ka
Radê So³eck¹ Góry Ropczyckiej
Radê Rodziców Zespo³u Szkó³.
Rocznice zawsze sk³aniaj¹ do refleksji,
podsumowañ, wspomnieñ. Ka¿dy, zdawa³oby siê zwyk³y dzieñ pracy szko³y sk³ada siê na
jej historiê, osi¹gniêcia, przek³ada siê na ka¿dego ma³ego cz³owieka, który kiedyœ powie:
to zawdziêczam mojej szkole. Wspomni nauczycieli, kolegów i siê uœmiechnie. Mo¿e
bêdzie dumny, ¿e by³ jej wychowankiem. Bo
mamy byæ z czego dumni. Historia naszej
szko³y liczy ponad 100 lat. Bardzo dobre
warunki nauki, sala gimnastyczna, boisko,
piêknie zagospodarowany teren wokó³ szko³y, który ³¹czy siê z parkiem „Buczyna”, z
ciekaw¹ œcie¿k¹ dydaktyczno- przyrodnicz¹.
Z tej okazji przyst¹piliœmy do Ogólnopolskiego Klubu Szkó³ Parkowych, zdobyliœmy
tytu³ Szko³y z Klas¹. I nie poprzestaniemy na
tym. Czekaj¹ nas nowe zadania: wybór patrona, szukanie coraz lepszych dróg kszta³cenia i wychowania. Jeœli nadal bêdzie nas
otaczaæ tylu dobrych ludzi, ¿yczliwoœæ i troska w³adz gminnych o oœwiatê, bêdzie dobrze uk³adaæ siê wspó³praca z rodzicami,
nasza szko³a bêdzie siê rozwijaæ.
Aka
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27 Rocznica stanu wojennego
13 grudnia 1981 roku ówczesna w³adza rozpoczê³a stan wojenny. Z tej okazji w sêdziszowskim
koœciele parafialnym 13 grudnia 2007 roku zosta³a odprawiona uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana.
Kazanie wyg³osi³ ks. Krzysztof Gac. Podziêkowa³ intencjodawcom czyli sêdziszowskiej Solidarnoœci, przywita³ w³adze gminy i

samorz¹d oraz przedstawiciela Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Senatora RP Zdzis³awa Pupê). Szczególnie gor¹co zwróci³ siê
do, Andrzeja Filipczyka* . Wita³ poczty sztandarowe miejscowej „Solidarnoœci”.
Po Eucharystii odœpiewano „Bo¿e coœ
Polskê”, a nastêpnie z³o¿ono kwiaty pod
Obeliskiem Ku Czci Ks. Jerzego Popie³uszki, patrona „Solidarnoœci”. Delegacji MKZ
„Solidarnoœæ” w Sêdziszowie M³p. przewod-

*
Andrzej Filipczyk: Ma 51 lat. Aktualnie pe³ni funkcje wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du
Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”. Jest delegowany do pracy w ZR z Resbud S.A. W „Solidarnoœci”
jest od 1980 r. Wówczas pracowa³ w OPGK „Geokart” w Rzeszowle. Po wprowadzeniu stanu
wojenego nie by³ internowany. Zosta³ zatrzymany w luty 1985 roku i skazany prawomocnym wyrokiem za przygotowywanie strajków g³oszonych przez Solidarnoœæ Walcz¹c¹, (której by³em cz³onkiem). Zosta³ skazany na 1,5 roku wiêzienia z czego odsiedzia³ 14 miesiêcy.
W wiêzieniu (najpierw Za³ê¿e potem £êczyca) by³ wielokrotnie bity wraz z innymi wiêŸniami

niczy³ Zbigniew Idzik, a delegacji senatorsko- samorz¹dowej Senator RP Zdzis³aw
Pupa. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili: Zbigniew Idzik, Andrzej Filipczyk i
Zdzis³aw Pupa. Modlitwie przewodniczy³ ks.
Proboszcz Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w.
NNMP w Sêdziszowie M³p. Stanis³aw Ryba.
Cieszy fakt, ¿e uroczystoœæ ka¿dego roku
gromadzi coraz liczniejsz¹ grupê wiernych
idei solidarnoœci.
JF

politycznymi (W.Frasyniukiem, M.£ucarzem, J.Œreniowskim, J.Kajakiem, K Gosem, M.Andrzejewsjim, T.Wypychem, G.Sêdkiem). Prowadzi³ g³odówki w obronie godnoœci wiêŸnia politycznego 14 dni i jeden miesi¹c. Po wyjœciu z wiêzienia zrezygnowa³ z dzia³alnoœci w Solidarnoœci Walcz¹cej, podj¹³ wspó³pracê z dzia³aj¹c¹ podziemn¹ struktur¹ NSZZ „S” tzw. RKW
(Regionalna Komisja Wykonawcza). Wespó³ Z J.Wyciœlakiem i W. Minick¹- Wojtursk¹ za³o¿yli pierwsz¹ w 1988 roku jawnie dzia³aj¹c¹ strukturê „S” w Regionie. Od 27 lat jest ¿onaty
z t¹ sam¹ kobiet¹. Ma dwie, doros³e ju¿, dzisiaj córki.

Prezentacja wyników ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN

„Œladami zbrodni” - Warszawa, 27 listopada 2008 r.
27 listopada 2008 r. w Pa³acu Belwederskim w Warszawie odby³a siê prezentacja
wyników ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN „Œladami zbrodni”. Uczniowie
i nauczyciele z 28 szkó³ z ca³ej Polski przedstawili publicznie prace przybli¿aj¹ce i dokumentuj¹ce miejsca zwi¹zane ze zbrodniami aparatu bezpieczeñstwa w latach 1944–
1956. Wœród nich by³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych Im.Prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
Ka¿da ze szkó³ otrzyma³a nagrodê w
postaci aparatu fotograficznego, ufundowanego przez Instytut Pamiêci Narodowej,
natomiast ka¿dy uczeñ otrzyma³ album „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948” oraz dyplom.
Dr Tomasza £abuszewski, koordynator
ogólnopolskiego projektu (OBEP IPN Warszawa), który by³ ekspertem naszego projektu powiedzia³: Zespó³ Szkó³ Zawodowych w
Sêdziszowie M³p. przygotowa³ materia³ dotycz¹cy
dzia³añ aparatu bezpieczeñstwa (NKWD, UB,
MO- JF) nie tylko w Sêdziszowie ale te¿ i w okolicach, w Ropczycach. Muszê przyznaæ, ¿e jestem
powalony materia³em, który pañstwo przygotowaliœcie, s¹dzê, ¿e koledzy oddzia³u IPN, do jakiego nale¿y ta m³odzie¿, koledzy z Oddzia³y Rzeszowskiego mog¹ byæ dumni z m³odzie¿y jak¹ maj¹
na terenie dzia³ania swego oddzia³u. Proszê pañstwa, w Sêdziszowie M³p. wykonali olbrzymi¹
pracê, zbierali wiadomoœci o obiektach, o wydarzeniach po up³ywie kilku dziesiêcioleci, dotarli do
œwiadków, których w³aœciwie ju¿ nie ma, poprzez
cz³onków rodzin, poprzez nagrania i niepublikowane relacje. Ma to szczególne znaczenie, gdy¿
obecnie mamy moment kiedy Ci œwiadkowie wymieraj¹ i wnet, po prostu, nie bêdziemy siê mieli
kogo pytaæ. Mamy tu zgromadzone bardzo ciekawe relacje, materia³y fotograficzne, materia³y dokumentacyjne dotycz¹ce przypadków œmierci, relacje filmowe. Oraz to, co mia³o miejsce w przy-
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Podsumowanie projektu w Pa³acu Belwederskim.
Fot. Arch.IPN

W trakcie prac nad projektem. Tu¿ po wywiadzie udzielonym
przez pana Grzegorza Wronê.
Fot.JF

Na zdjêciu dr. Tomasz £abuszewski ocenia nasz¹ prezentacjê.
Fot.JF

Prezentacje by³y okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, lepszego
poznania historii nie tylko swojego regionu. Fot. JF (ty³em
stoi Mateusz Goraj, po prawej El¿bieta Bura)

padku Zambrowa i w przypadku Grajewa, wykonanie dokumentacji wewn¹trz budynków, tej
substancji zabytkowej, która siê do dzisiaj zachowa³a. Jestem szczêœliwy, ¿e tak¹ m³odzie¿ mamy w
Polsce i szczerze gratulacjê.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. reprezentowali uczniowie: El¿bieta Bura, Mateusz Goraj pod opiek¹ prof. Jana Flisaka.
Projekt opracowali autorzy: Anna Drozd,
El¿bieta Bura, Mateusz Goraj, Katarzyna
Kozak, Magdalena Kwarta, Marta Puty³o,
Mariusz Zawiœlak. Opiekê merytoryczn¹ spra-

Z pani¹ Prezes S¹du Rejonowego w Ropczycach Magdalen¹
Kocój.
Fot.JF
wowali profesorowie: Jan Flisak, Bernadetta
Frysztak, Marta Dybka, Ryszard Filipek.
Jan Flisak
PS. Zobacz tak¿e na http://www.slady.ipn.gov.pl/portal/
sz/413/Projekt_edukacyjny.html
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„Œladami zbrodni komunistycznych w Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim”.
Ze wstêpu do projektu, napisanego przez Martê Puty³o:
Czasy komunizmu, to by³ bardzo ciê¿ki
okres w historii Polski.
W 1944 roku, wbrew woli naszego narodu zainstalowany zosta³ system, który spowodowa³ wiele negatywnych zjawisk. Zginê³o oko³o 23250 osób, z ca³¹ pewnoœci¹ nie
jest to pe³na liczba wszystkich ofiar, gdy¿ nie
obejmuje ona wszystkich œledztw i egzekucji. Nieoszacowana jest tak¿e liczba osób
zabitych w wyniku ob³aw, pacyfikacji, w walce lub te¿ bez jakiejkolwiek sankcji karnej
przez grupy operacyjne Urzêdu Bezpieczeñstwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, tzw. Ludowego,
Wojska Polskiego.
Wielu zosta³o równie¿ wywiezionych lub
aresztowanych. Stosowano ró¿ne rodzaje represji m.in. pacyfikacje, filtracje ludnoœci,
wysiedlenia, zbrodnie s¹dowe, tortury, gwa³ty, przypalanie, obelgi.
Po pope³nieniu zbrodni niemal natychmiast przystêpowano do zacierania jej œladów. W ukrywaniu prawdy pomaga³y wszystkie struktury pañstwa komunistycznego z
Ministrem Spraw Wewnêtrznych, prokuratur¹ wojskow¹ i powszechn¹ oraz z aparatem propagandowym. Aby ukryæ prawdê
tynkowano budynki, aby ukryæ œlady przestrzelin, „zabezpieczano” ³uski i kule, niszczono inne materia³y dowodowe. Rok 1956
przyniós³ nadzieje na „socjalizm, ale polski,
na wiêksz¹ niezale¿noœæ naszego pañstwa”.
Niestety rehabilitacje objê³y znikom¹ czêœæ
poddanych stalinowskim represjom. Bohaterowie walki o niepodleg³oœæ poddawani
byli nadal inwigilacji, stosowano wobec nich
ró¿nego rodzaju utrudnienia natury administracyjnej. W okresie „polskiej rewolucji
Solidarnoœæ” od¿y³y nadzieje, w rozlicznych
drukach mo¿na by³o przeczytaæ coraz wiêcej prawdziwych opisów wydarzeñ z czasów
powojennych, niestety, stan wojenny znów
nape³ni³ spo³eczeñstwo apati¹, a wiêkszoœæ
naszych rodaków ogarnê³a beznadziejagroŸna choroba, która niszczy ludzi w sposób podstêpny i d³ugotrwa³y.
W 1989 roku Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Wydawaæ siê mog³o, ¿e przyszed³
kres udrêkom i cierpieniom naszych bohaterów. Niestety, III Rzeczypospolita okaza³a
siê nie najsprawiedliwsz¹ matk¹. Dawni
oprawcy UB uposa¿eni w sute emerytury
chodzili z podniesionym czo³em, a ich ofiary z trudem mog³y wykupiæ lekarstwa na ich
zrujnowane zdrowie.
Najwy¿szy czas przywróciæ w³aœciwe proporcje w naszych podrêcznikach historii,

odœwie¿yæ pamiêæ narodu.
My w swoim zakresie chcieliœmy przywróciæ pamiêæ o miejscach zbrodni komunistycznych z lat 1944- 1956 na Ziemi Sêdziszowsko- Ropczyckiej. Projekt edukacyjny
IPN „Œladami zbrodni” by³ dla nas bodŸcem
do usystematyzowania ju¿ funkcjonuj¹cej w
naszym powiecie wiedzy, a z drugiej strony
siêgniêcia do nowych Ÿróde³. Z ¿alem muszê stwierdziæ, i¿ jest to co najmniej kilkanaœcie lat za póŸno. Wielu œwiadków historii
ju¿ nie ¿yje, wiele faktów musieliœmy zdobywaæ z „drugiej rêki”. Pan Basara zmar³ w
ubieg³ym roku, pan W³adys³aw Chmiel 10
lat temu… Z drugiej strony rozwój techniki
pozwoli³ nam zarejestrowaæ relacjê na wielu noœnikach informatycznych. Nasza praca nie jest najwy¿szej jakoœci. Kamerê, aparat fotograficzny, oœwietlenie zawdziêczamy
ZSZ w Sêdziszowie M³p. Nasze umiejêtnoœci
techniczne pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia.
Po rozmowach z naszymi Opiekunami postanowiliœmy zaprezentowaæ wyniki swej pracy. S¹ to relacje o miejscach kaŸni w Sêdziszowie M³p.: ratuszu w tym mieœcie, dodatkowo za³¹czamy materia³y dostarczone
przez pana prof. Jacka Magdonia, które
mówi¹ o wiêzieniu w piwnicach miejscowej
poczty
i w miejscowoœci Gnojnica. Sêdziszów
M³p. by³ od sierpnia do listopada 1944 roku
tymczasow¹ siedzib¹ w³adz starostwa. Tutaj
mieœci³y siê odpowiednie organa bezpieczeñstwa: NKWD, PUBP, MO. Urzêdy bezpieczeñstwa korzysta³y równie¿ z prywatnych
domów np. pañstwa Sochackich.
Druga czêœæ materia³u dotyczy samych
Ropczyc. Pan Dobrowolski wskaza³ miejsce
masowych egzekucji w tym mieœcie, a pani
Prezes Magdalena Kocój szeroko relacjonowa³a nam historiê tamtejszego wiêzienia,
w szczególnoœci z lat 1944- 1956, kiedy to w
Ropczycach swoj¹ siedzibê mia³y struktury
NKWD, PUBP i MO. Od 1945 roku siedziba
w³adz powiatu zosta³a przeniesiona do Dêbicy, by pod koniec czasów stalinowskich w
1956 roku wróciæ jako Delegatura PUBP, a
nastêpnie pozosta³e organy w³adzy Powiatu
(teraz ju¿) Ropczyckiego. Dostarczy³a nagranie ze spotkania z okazji rocznicy powstania s¹du z roku 2002, które uzupe³ni³o
i potwierdzi³o jej relacjê, monografiê budynku s¹du autorstwa W³adys³awa Tabasza.
Od tego ostatniego dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e przetrzymywano wiêŸniów równie¿
w dwóch domach naprzeciwko koœció³ka.
Nie roœcimy sobie pretensji do ostatecz-

nych rozstrzygniêæ badanych tematów. Materia³, jaki uda³o siê nam zebraæ, zdaniem
naszych Opiekunów, jest na tyle interesuj¹cy, ¿e go prezentujemy.
Tragiczne losy stalinowskich ofiar na tyle
wstrz¹snê³y nami, ¿e jeœli tylko bêdziemy w
stanie, od wrzeœnia 2008 roku postaramy siê
kontynuowaæ dalsze badania. Wspomnieæ
mo¿emy masow¹ zbrodniê w Lubzinie, o
której byæ mo¿e opowie nam pan Bujak,
musimy dotrzeæ do pana Henryka Szczepanka, który by³ przetrzymywany w wiêzieniu ropczyckim.
Nale¿y wspomnieæ ¿yczliwoœæ i gotowoœæ
do wszelkiej pomocy pani dyrektor mgr Teresy Parys. Wiele pomocy udzieli³ nam pan
Senator RP in¿. Zdzis³aw Pupa , wielkie podziêkowania nale¿¹ siê pani Prezes S¹dy Rejonowego w Ropczycach mgr praw Magdalenie Kocój, Burmistrzowi Miasta i Gminy w
Sêdziszowie M³p. mgr. Kazimierzowi Kie³bowi, pracownikom IPN Oddzia³ w Rzeszowie,
szczególnie panu Bogus³awowi Kleszczyñskiemu i Zbigniewowi Fajgerowi, za wskazówki i przeszkolenie z zakresu techniki filmowania wywiadów.

Gdzie jest grób
powstañca
Wincentego
Lasockiego?
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