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Inwestycje
2009
Rok 2009 w Gminie Sêdziszów M³p. obfitowa³ w
wiele ró¿nego rodzaju inwestycji, jedne z nich
rzucaj¹ siê w oczy tak jak budowa kompleksu
boisk „ORLIK 20012” a inne jak droga do odleg³ego przysió³ka s¹ mniej zauwa¿alne, dlatego
postanowiliœmy je zebraæ i choæ pokrótce przedstawiæ naszym Czytelnikom.
Boisko Orlik 2012
Szko³a Podstawowa w Borku
Wielkim, jako jedna z nielicznych na terenie naszej gminy,
do tej pory nie posiada³a sali
gimnastycznej. Ten rok szkolny
dzieci mog³y jednak rozpocz¹æ
ju¿ w rozbudowanej szkole, która wzbogaci³a siê o now¹ czêœæ
dydaktyczn¹ wraz z sal¹ gimnastyczn¹. Dodatkowo wykonana
zosta³a termomodernizacja i
remont budynku starej szko³y,
wykonano równie¿ dojazd i
plac z masy bitumicznej. Wartoœæ zakoñczonej w tym roku inwestycji zamknê³a siê kwota
2 765 950,17 z³.
Dokoñczono rozpoczêty w
Szko³a Podstawowa w Boreku Wielkim
ubieg³ym roku remont budynku Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie
nios³a ok. 300 000,00 z³. Prace remontowe
Ma³opolskim, wymieniono miêdzy innymi inzwi¹zane by³y m.in. z malowaniem sal, restalacje c.o. i elektryczn¹, docieplono strop
montami instalacji, remontami ³azienek
i œciany zewnêtrzne, wymieniono pokrycie
(Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Doldachowe i wymalowano tynki wewnêtrzne.
nych), malowaniem okien itp. Znacznej
Koszt inwestycji to 98 978,07 z³.
poprawie uleg³y warunki pracy w Przedszkolu nr 2 w Sêdziszowie M³p. dziêki kapitalneJak co roku w okresie wakacji prawie we
mu remontowi kuchni, w której wymieniowszystkich placówkach oœwiatowych przeno na nowe m.in. instalacje, p³ytki i urz¹prowadzono remonty, których wartoœæ wydzenia.

Dom Ludowy w Borku
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Dom Ludowy w Bêdziemyœlu

Kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹ by³o
wykonanie kompleksu boisk w
ramach projektu „Moje boisko
ORLIK 2012”. W ramach inwestycji zosta³y wykonane dwa boiska i zaplecze w postaci budynku socjalno-szatniowo-sanitarnego. Teren kompleksu zosta³
ogrodzony i oœwietlony. S¹ to
pierwsze boiska w Gminie Sêdziszów M³p. o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w pi³kê
no¿n¹ i drugie mniejsze boisko
o nawierzchni syntetycznej do
gry w koszykówkê, siatkówkê i
tenisa ziemnego. Ogólna wartoœæ projektu to 1 148 272,97 z³.
W ramach inwestycji Gmina
uzyska³a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokoœci 333 000,00 z³ i z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego w
wysokoœci 333 000,00 z³.
Zakoñczono tak¿e przebudowê trybun na
stadionie sêdziszowskiej Lechii. W bie¿¹cym
roku wykonano zadaszenie trybun. Wartoœæ
prac zwi¹zanych z przebudow¹ realizowan¹
w latach 2008/2009 wynios³a 1 643 220,97
z³. Do 20 grudnia br. zakoñczone zostan¹
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Bêdziemyœl Grudna
prace zwi¹zane z remontem parteru budynku hotelowego na stadionie w Sêdziszowie
M³p., które obejmowa³y wymianê c.o. , malowanie œcian, po³o¿enie p³ytek w szatni i
sanitariatach. Koszt remontu wyniesie ok.
58 000,00 z³
W roku 2009 zosta³y wyremontowane trzy
Domy Ludowe: w Bêdziemyœlu, Borku Wielkim i Czarnej Sêdziszowskiej. Zosta³a w nich
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
docieplone zosta³y œciany zewnêtrzne, wyremontowano dachy, wymalowano œciany
wewnêtrzne i wykonano równie¿ wiele innych prac.
Poszczególne koszty remontów na ka¿d¹ z
inwestycji wynios³y:
- Dom Ludowy w Bêdziemyœlu - 426 663, 72 z³
- Dom Ludowy w Borku Wielkim - 449 033,80 z³
- Dom Ludowy w Czarnej Sêdziszowskiej 540 826,19 z³
W przysz³ym roku planuje siê remont kolejnych dwóch domów ludowych.

Dom Ludowy w Czarnej Sêdziszowskiej

Rok 2009, to rok wielu inwestycji drogowych.
Z najwiêkszych nale¿y wymieniæ przebudowê ulic: Koœciuszki, Szkarpowej i Bednarskiej
w Sêdziszowie M³p. – etap I. W ramach przebudowy wykonano roboty przygotowawcze,
kanalizacjê deszczow¹, podbudowê z kruszywa ³amanego i nawierzchniê bitumiczn¹ ulicy Koœciuszki oraz chodnik. W ulicach Bednarskiej i Szkarpowej wykonano kanalizacjê
deszczow¹ wraz z monta¿em studni osadnikowej, separatorem i w³¹czeniem wylotu kanalizacji do rzeki Budzisz. Tymi pracami zakoñczy³ siê etap I, w ramach etapu II w przysz³ym roku zostanie wykonana nawierzchnia
bitumiczna ulic Bednarskiej i Szkarpowej.
Ogólna wartoœæ inwestycji to 1 622 000,00 z³
z czego etap I wynosi – 786 900,00 z³, etap II
– 213 100,00 z³. W roku 2009 wydatkowano
na ten cel 1 000 000,00 z³.
Kolejna du¿a inwestycja drogowa to przebudowa drogi gminnej Bêdziemyœl-Grudna.
W ramach inwestycji w tym roku wykonano

roboty przygotowawcze, wybudowano przepust na d³ugoœci 30 m, wykonano podbudowê i nawierzchniê bitumiczn¹. W roku
2010 roboty zostan¹ zakoñczone, a ich ca³kowita wartoœæ wyniesie 1 144 663,04 z³.
Z innych inwestycji drogowych warto wymieniæ remonty dróg:
- Zagorzyce na Jaworka – etap II, wartoœæ
robót 92 259,00 z³
- Zagorzyce Rogówka-Rzeki, wartoœæ robót
62 024,00 z³
- Zagorzyce Stankówki, wartoœæ robót
49 942,00 z³
- Zagorzyce-W¹wozy, wartoœæ robót
177 937,00 z³
(Wymienione powy¿ej remonty w 80% zosta³y
sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych.)
- Zagorzyce na Jaworka – etap I, wartoœæ
robót 129 275,00 z³
- Góra Ropczycka (ko³o Mazana), wartoœæ
robót 25 480,00 z³
oraz przebudowy dróg:
- Cierpisz - Zajezierze, wartoœæ robót 148
345,65 z³
- Klêczany - Majdan (poprzeczka), wartoœæ
robót 130 976,80 z³
- Wolica Piaskowa - Potok, wartoœæ robót
99 722,80 z³
- Ruda - Zagacie, wartoœæ robót 126 904,40 z³
- Czarna Sêdziszowska - Stara Wieœ, wartoœæ
robót 122 423,69 z³
- Krzywa - Porêby, wartoœæ robót 112 000,00 z³
- Borek Ma³y - Borek Wielki, wartoœæ robót
76 200,00 z³
- Szkodna - Dutkówka, wartoœæ robót
83 954,17z³

(ci¹g dalszy na str. 4)
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Inwestycje 2009
(ci¹g dalszy ze str. 3)
Trwaj¹ równie¿ prace przy przebudowie
Centrum Ratuszowego na Rynku w Sêdziszowie Ma³opolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe, wartoœæ robót
718 997,70 z³.
W ramach pomocy Powiatowi Ropczycko –
Sêdziszowskiemu przekazane zosta³y równie¿ œrodki na remonty dróg powiatowych
w wysokoœci 890 000,00 z³ na drogê w miejscowoœci Wolica Piaskowa i 500 000,00 z³ na
drogê powiatow¹ w Czarnej Sêdziszowskiej.
W bie¿¹cym roku wybudowano most w Zagorzycach Górnych na rzece Budzisz dziêki
czemu mieszkañcy Ocha³ówki bêd¹ mogli
bezpiecznie dojechaæ do drogi powiatowej,
wartoœæ robót 352 320,85 z³
Ju¿ nied³ugo, w przysz³ym roku rozpoczn¹
siê prace nad budow¹ ulic na tzw. „Trójk¹cie” czyli nowym osiedlu przy zbiegu ulic
Wêglowskiego i Weso³ej w Sêdziszowie M³p.
Wybudowane zostan¹ ulice Starzeñskich,
Tarnowskich, Micha³owskich, Potockich,
Jab³onowskich, Ligêzy i Odrow¹¿ów. Powstanie tu równie¿ oœwietlenie, wybudowane zostan¹ chodniki, parkingi i kanalizacja
deszczowa. £¹cznie d³ugoœæ ulic wyniesie
2 600m. 50% œrodków na ten cel pochodziæ
bêdzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Z³o¿ony
przez Gminê wniosek do wymienionego
powy¿ej programu okaza³ siê byæ najlepszy
w województwie.
W roku obecnym rozpoczê³y siê równie¿
prace przy d³ugo oczekiwanej przez miesz-

Most w Zagorzycach.
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Rynek w Sêdziszowie M³p.
kañców inwestycji jak¹ jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Krzywa
i Kawêczyn. Te kolejne ju¿ miejscowoœci z
Gminy Sêdziszów M³p. bêd¹ mog³y najpóŸniej od 2011 roku korzystaæ z dobrodziejstwa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja kosztowaæ bêdzie 2 630493,00 z³ dla Kawêczyna
i 4 738 191,00 z³ dla Krzywej. £¹cznie wybudowanych zostanie 66 km ruroci¹gów wraz
z sieciami i przy³¹czami.
W bie¿¹cym roku kontynuowano prace na
komunalnym cmentarzu w Sêdziszowie M³p.,
w ich ramach wykonano ogrodzenie od stro-

ny zachodniej o wartoœci 61 755,00 z³. Przebudowano dom pogrzebowy; wymieniono
m.in. tynki zewnêtrzne i wewnêtrzne, po³o¿ono p³ytki, wymalowano œciany, wykonano
sanitariaty o ³¹cznej wartoœci 154 997,07 z³.
Na cmentarzu komunalnym wyremontowano tak¿e kwatery poleg³ych ¿o³nierzy, koszt
tego remontu to 8 000,00 z³ z czego 6 000,00
z³ przekaza³ Wojewoda Podkarpacki.
Podsumowuj¹c tegoroczne inwestycje pozostaje nam mieæ nadzieje ¿e nadchodz¹cy
rok 2010 równie¿ zaowocuje tak licznymi
inwestycjami.
Oprac. G. Wrona
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Niech Ojciec Andrzej odpoczywa w pokoju
wywiad z Ojcem
Hieronimem Warachimem
o zmar³ym Ojcu Andrzeju
Zêbiku OFM Cap.

Fot. Archiwum klasztoru oo. Kapucynów.
Ojciec Andrzej Zêbik urodzi³ siê 12 lutego 1946 roku
w Jankowie, w powiecie Milicz, w Województwie wroc³awskim. Józef, bo takie imiê chrzcielne nosi³, by³ synem Józefa i Marii Gosek. Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³ we Wroc³awiu (lata 1953-1960), a nastêpnie w okresie 1962/
1963 uczy³ siê w Ni¿szym Seminarium Duchownym OO.
Kapucynów w Nowym Mieœcie n/Pilic¹. Do matury przygotowywa³ siê prywatnie i z³o¿y³ j¹ 30 czerwca 1965 roku
w Krakowie.
Józef Zêbik do kapucynów prowincji krakowskiej wst¹pi³
1 lutego 1961 roku w Sêdziszowie M³p. Œluby proste z³o¿y³ 8 lipca 1962 r., a uroczyste 31 sierpnia 1969 roku w³aœnie w naszym mieœcie. W Wy¿szym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie
(lata 1965-1967), oraz w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Sêdziszowie M³p. (lata 1967-1971)1 studiowa³
filozofiê i teologiê. W latach 1972-1975 odby³ studia
wy¿sze w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Tytu³
licencjata nauk biblijnych osi¹gn¹³ na podstawie prac:
„Apoc. 11-16 - Cavaliere col Cavallo Bianco. Studio esegetico – teologio In prospettiva Della teologia politica i Akolouthein Nel Vangelo di Marco” w dniu 9 grudnia 1975.
Tytu³ magistra teologii uzyska³ 10 czerwca 1976 roku na
podstawie pracy rzymskiej w wersji polskiej „Akolouthein
w Ewangelii œw. Marka”. Ojciec Andrzej pe³ni³ nastêpnie
funkcjê dyrektora kleryków w Krakowie (lata 1976- 1982)
i wyk³adowcy nauk biblijnych i jêzyka greckiego w Wy¿szym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w
Krakowie. Od kwietnia 1976-1979, 1979-1982 by³ definitorem. By³ prefektem szkó³ œrednich w Krakowie w latach 1971-1972 i Bytomiu (lata 1982-1983).
Od 1983 roku by³ wicemagistrem nowicjatu w Sêdziszowie
M³p. By³ rekolekcjonist¹ zakonnym, bibliotekarzem w bibliotece klasztornej Braci Mniejszych oraz niezmordowanym spowiednikiem tysiêcy penitentów z ca³ej okolicy.
Po ciê¿kiej chorobie zmar³ 18 listopada 2009 roku w Sêdziszowie M³p. W pi¹tek, 20 listopada Ojciec Andrzej Zêbik zosta³ pochowany na cmentarzu komunalnym w Sêdziszowie M³p.
Ÿród³a: Jan Ludwik Gadacz, S³ownik Polskich Kapucynów Tom II, Wydawnictwo OO Kapucynów, Wroc³aw 1986r.
Relacja O. Hieronima Warachima.
1
Wy¿sze Seminarium Duchowne przeniesiono z Krakowa
do Sêdziszowa M³p., poniewa¿ ówczesne w³adze pañstwowe bra³y kleryków z Krakowa do wojska, a z Sêdziszowa
jakoœ tego nie czyni³y.

Jan Flisak: Co Ojcu Hieronimowi wiadomo o rodzinie, o dzieciñstwie Ojca Andrzeja?
Ojciec Hieronim Warachim: Ojca Andrzeja pozna³em w pewnym sensie, a w³aœciwie dowiedzia³em siê o takim ch³opcu, w podwroc³awskiej parafii Leœnica. On tam mieszka³ z matk¹, ojca sobie nie przypominam, gdy¿
pewnie ju¿ nie ¿y³. Józef by³ ministrantem. By³
to mo¿e rok 1955-56. Ojcowie kapucyni mieli
tam misje i wtedy on siê spotka³ z nimi. Zobaczy³ takich zakonników œw. Franciszka z brodami i bardzo mu siê spodobali. Wyrazi³ tak¹
chêæ, ¿yczenie, troszkê ¿al, ¿e (na pewno ktoœ
z nim rozmawia³ wtedy z kapucynów) nie
mo¿e wygl¹daæ tak jak oni. Józef Zêbik zosta³
przyjêty do Ni¿szego Seminarium Ojców Kapucynów Prowincji Warszawskiej w Zakroczymiu. Po iluœ tam ukoñczonych klasach (bo to
by³ ministrancik jeszcze – jak go pierwszy raz
pozna³em) zosta³ przyjêty do nowicjatu w krakowskiej prowincji. Ten nowicjat rozpocz¹³ w
Sêdziszowie M³p. Przyby³ tutaj 1 lutego 1961r.
Pierwsze œluby zakonne z³o¿y³ w 1962 roku, a
uroczyste œluby zakonne – równie¿ w Sêdziszowie – w 1969 roku. Potem studiowa³ w Krakowie filozofiê i teologiê. W tych latach myœmy niestety nie mieli w³asnego seminarium,
gdy¿ by³o ma³o kleryków. Wówczas w Krakowie inne zakony po³¹czy³y siê w jedno i utworzy³y liczne seminarium Ojców Franciszkanów
Konwentualnych.
W zakonie nasz Józef Zêbik otrzyma³
imiê Andrzej i wybra³ studia filozofii i teologii u Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie. Tam zreszt¹, wtedy u ojców franciszkanów konwentualnych, wyk³adali te¿ niektórzy nasi ojcowie profesorowie. Œwiêcenia kap³añskie Ojciec Andrzej
otrzyma³ 18 kwietnia 1971 roku, tutaj w³aœnie, w Sêdziszowie M³p. Potem, pewnie rok,
albo dwa, zgodnie z nasz¹ praktyk¹, by³ pos³any do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii. W jego przypadku by³a to parafia w Bytomiu. Nastêpnie, ze wzglêdu na
jego nieprzeciêtne zdolnoœci, zosta³ wys³any na studia specjalistyczne do Rzymu.
Odby³ je w latach 1972- 75 w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Tam otrzyma³
tytu³ licencjata nauk biblijnych.
Ojciec Andrzej by³ m³odzieñcem bardzo zdolnym, pracowitym, wybitnie inteligentnym. Jego praca licencjacka na temat
Apokalipsy œw. Jana by³a napisana po w³osku, a nastêpnie zdoby³ tytu³ magistra teologii. Magisterium teologii zdoby³ na podstawie pracy o pewnym tekœcie z Ewangelii œw.
Marka. Nie zdoby³ tytu³u doktora, chocia¿
wszystko na to wskazywa³o, a to dlatego, ¿e

Ojciec Hieronim Warachim wspomina zmar³ego ojca Andrzeja.
Fot. J. Flisak
w Krakowie brakowa³o wyk³adowców Pisma
Œw. Wówczas nasza prowincja odwo³a³a go z
Rzymu. Ojciec Andrzej powróci³ do Krakowa, aby prowadziæ wyk³ady w seminarium u
Ojców Franciszkanów, poza tym w naszym
seminarium w³asnym, kapucyñskim. Czyni³
tak przez kolejne d³ugie lata.
Godne urzêdy
Dwa razy po trzy lata pe³ni³ wa¿n¹ funkcjê w klasztorze kapucynów, funkcjê definitora. Czterech ojców definitorów stanowi
Definitorium Rady Prowincjalnej. Potem
zosta³ skierowany do Sêdziszowa, to by³o
gdzieœ oko³o 1990 roku, poniewa¿ tutaj zawsze do Sêdziszowa przyje¿d¿a³ równie¿ profesor nauk biblijnych i nowicjusze odbywali
studium tzw. Wprowadzenie do Pisma Œwiêtego. Wtedy akurat profesor Ojciec Gustaw
zosta³ proboszczem we Wroc³awiu, a jego
miejsce zaj¹³ kochany nasz Ojciec Andrzej.
I ju¿ by³ tutaj do œmierci.
JF: Jakim cz³owiekiem by³ œp. Ojciec
Andrzej?
HW: A no w³aœnie. Ja tak trochê zaduma³em siê nad tym zagadnieniem. Ojciec
Andrzej to by³a osobowoœæ niezwyk³a, nieprzeciêtna, osobowoœæ bardzo powa¿na,
zas³uguj¹ca na to (mo¿e siê to kiedyœ stanie,
ale to ju¿ jest ode mnie niezale¿ne), ¿e jednak ktoœ w zakonie opracuje jego biografiê.
Ja bym spojrza³ na Ojca Andrzeja pod
kilkoma aspektami. Najpierw pytanie, jakim
by³ on cz³owiekiem. Jak wspomnia³em, to by³
cz³owiek o wybitnej inteligencji, bardzo szlachetny, bardzo powa¿ny, us³u¿ny. Czêsto by³
przenoszony z miejsca na miejsce: praca w
seminarium, studia, znowu¿ to… Zawsze by³
bardzo podporz¹dkowany zwierzchnikom,
dyspozycyjny, udawa³ siê tam, gdzie by³ potrzebny. Jako cz³owiek mia³ charakter prawy.
By³ surowy w wymaganiach przede wszystkim
od siebie, ale te¿ i od innych. By³ obowi¹zkowy. To by³a osobowoœæ bardzo skoncentrowana, u niego nie by³o niepowa¿nego traktowania spraw, swoich obowi¹zków, to by³o
nie do pomyœlenia. Pewnie, ¿e czasem lubi³
(ci¹g dalszy na str. 6)
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Niech Ojciec Andrzej...
(ci¹g dalszy ze str. 5)
po¿artowaæ, ale przede wszystkim by³ ci¹gle
zapracowany.
JF: Jakie mia³ pasje ¿yciowe, jakie hobby?
HW: Pracowitoœæ Ojca Andrzeja, to by³a
zasadnicza cecha jego charakteru. On stale
by³ zajêty prac¹. Do tego stopnia, ¿e myœmy
mówili o nim, ¿e on sobie „dogodzi³” t¹
prac¹. On nigdy nie mia³ czasu na jakieœ
spacery, zabawy z braæmi, na jakieœ leczenie
siê, badanie lekarskie. By³ ci¹gle bardzo zajêty. Oprócz obowi¹zków z nowicjuszami,
wyk³adów, t³umaczy³ ró¿ne obcojêzyczne
publikacje. On zna³ bardzo dobrze jêzyki.
JF: Jakie?
HW: Doskonale zna³ jêzyk w³oski. W pewnym okresie jego ¿ycia by³ pos³any do Rzymu
na dwa albo trzy lata, jako znaj¹cy jêzyk w³oski i pracowa³ w Sekretariacie Kurii Generalnej. Piêknie mówi³ i pisa³ w jêzyku polskim.
Zna³ doskonale ³acinê. W studiach biblijnych
wykorzystywa³ znajomoœæ jêzyka greckiego i
hebrajskiego. Z jêzyków nowo¿ytnych najlepiej zna³ jêzyk w³oski, doskonale w³ada³ jêzykiem niemieckim i francuskim.
JF: By³ poliglot¹ …
HW: By³ poliglot¹ i to mu w³aœnie pomaga³o w podjêciu pracy nad t³umaczeniami.
Trudno mi wszystkie jego t³umaczenia wymieniæ, ale kilka by³o z jêzyka w³oskiego np. ksi¹¿ki Ojca Cantalamessy, „Kaznodzieja apostolski”. Ojciec Andrzej pracowa³ du¿o w bibliotece klasztornej. Myœmy w klasztorze o nim
mówili, ¿e on zna tylko takie drogi: z celi do
chóru na wspólne modlitwy, by³ na wszystkich
wspólnych modlitwach obecny, nastêpnie zna³
drogê do koœcio³a, aby celebrowaæ Mszê Œw.,
by³ zawsze do niej przygotowany, czêsto g³osi³
kazania. By³y one bardzo m¹dre.
JF: Wierni mawiali: Jego kazania by³y
krótkie, a dosadne.
HW: Tak, by³y to m¹dre, biblijne kazania. Bardzo du¿o czasu Ojciec Andrzej spêdza³ w konfesjonale spowiadaj¹c ludzi. Mia³
swoich penitentów i du¿o godzin tam spêdza³… Nieraz by³ tym ju¿ bardzo zmêczony.
Pamiêtam jego wypowiedŸ: „Czy to ju¿ w
okolicy wszyscy ksiê¿a pomarli, ¿e wszyscy
ludzie id¹ do nas do spowiedzi”. Przy tym
by³ pracowity, us³u¿ny w braterstwie. Jak ktoœ
mia³ jakiœ problem, chcia³ rady – on zawsze
mia³ czas i wiedzia³ co poradziæ. Nieraz sam
korzysta³em z jego rad. To by³a chodz¹ca
wyrocznia w wielu kwestiach. To by³ unikat.
Lubi³ ¿ycie wspólne.
Mo¿e takim jedynym, nazwijmy to relaksem, by³y chwile w czasie zwyczajnej klasztornej tzw. rekreacji (wypicie herbatki, rozmowa) poobiedniej i po kolacji. Zawsze
chêtnie na nich bywa³, mia³ jakiœ temat do
rozmowy i zawsze chêtnie siê go s³ucha³o.
By³ otwarty na zdanie innych, ale ze swoich
pogl¹dów nie rezygnowa³ i uwa¿a³ je dla siebie za w³aœciwe. To by³ wspó³brat wspania³y.
Wspomnia³em o jego kap³añstwie. To by³
kap³an Bo¿y. Jego kap³añstwo przejawia³o siê
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w powa¿nym przygotowaniu i celebrze czy
koncelebrze Mszy Œw. Liturgia…, no jemu
bardzo zale¿a³o, aby ka¿dy gest, aby ca³oœæ
by³a zgodna ze wszystkimi przepisami koœcielnymi i by³a bardzo dostojna. Wykszta³cony w
tzw. rubrykach czyli przepisach jak sprawowaæ liturgiê Mszy Œw. dba³ o ich realizowanie. Eucharystia to by³o najwa¿niejsze prze¿ycie dla niego. Jak zauwa¿y³ jakieœ zachowanie ministranta, czy nowicjusza niezgodne z
przepisami, to zaraz udziela³ reprymendy. Nie
znosi³ lekcewa¿enia, bylejakoœci przy sprawowaniu tajemnicy Eucharystii.
Pod koniec ¿ycia ju¿ traci³ wzrok. Ci¹g³a praca nad ksi¹¿kami, przy komputerze
zrobi³a swoje. Poza tym, o czym nikt nie wiedzia³, od d³u¿szego czasu by³ chory na cukrzycê. On leczy³ siê na oczy, a nie zajêto siê
diagnoz¹ przyczyny k³opotów Ojca Andrzeja ze wzrokiem. Nie mia³ wiele ruchu, bo by³
albo przy komputerze, albo w konfesjonale, albo na modlitwach. Jego nigdy nie widziano w ogrodzie na spacerze, czy jakiœ
pracach fizycznych. Nie ¿eby on tego nie
uznawa³, ale nie mia³ na takie rzeczy czasu.
On przestrzega³ swojego programu dnia. Z
grubsza mo¿na by³o przewidzieæ, gdzie jest
Ojciec Andrzej. Pracowa³ w celi, by³ w konfesjonale lub w bibliotece.
JF: Jaki typ duchowoœci reprezentowa³
Ojciec Andrzej?
HW: To by³ Franciszkanin. Ju¿ samo to,
¿e studiowa³ ogromnie skomplikowane zagadnienia biblijne, w ogóle zajmowa³ siê
jedn¹ z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych dziedzin wiedzy, œwiadczy o
tym cz³owieku, o jego duchowoœci. On doskonale pozna³ miejsca zwi¹zane z ¿yciem
Œw. Franciszka, ale przede wszystkim jego
ciekawi³y jakieœ dokumenty, szuka³ druków,
pism i tym siê zajmowa³. To by³ pogodny
cz³owiek, w³aœnie w duchu Œw. Franciszka.
On nie by³ surowy, zamkniêty w sobie, nieprzystêpny. Nic podobnego: by³ bardzo
otwarty, przystêpny, pogodny, ale pracowity. On uœwiêca³ siê swoj¹ pracowitoœci¹. U
niego to by³a przede wszystkim praca i modlitwa. Obie te sfery jego dzia³alnoœci wzajemnie siê przenika³y: praca by³a modlitw¹,
a modlitw¹ prac¹.
JF: Jakie szczególne zagadnienia teologiczne go bardziej zajmowa³y?
HW: Przede wszystkim Pismo Œwiête. Wiele uwagi poœwiêci³ potrzebnym w duszpasterstwie problemom moralnym. Ta tzw. kazuistyka to by³a jego, swego rodzaju specjalnoœæ.
Mia³ na te zagadnienia moralne jasny pogl¹d,
zna³ doskonale prawo kanoniczne, przepisy,
tak ¿e w tych sprawach jego opinia u nas by³a
ostatni¹ instancj¹. Rzadko zdarza³o siê, ¿e jego
zdanie budzi³o jakieœ kontrowersje. Na zagadnienia teologii moralnej, pastoralnej k³ad³
szczególny nacisk. To by³ cz³owiek o wielkiej
inteligencji i dlatego to, czego by nie dotkn¹³,
w tym by³ kompetentny.
JF: Czy by³ surowy dla kleryków?
HW: O nie! By³ wymagaj¹cy. On i od
Hieronima wymaga³, mawia³: Ja Ojca szanujê, ale uznajê tak i tak … (jeszcze w tym

czasie, kiedy Ojciec Hieronim Warachim by³
prowincja³em, a Ojciec Andrzej by³ studentem). By³ wymagaj¹cy, ale nie by³ typem profesora dziwaka, który wymachuje lask¹ i ci¹gle lubi czymœ straszyæ egzaminowanych,
poza normalnymi wymaganiami. Egzaminów u niego by³o du¿o, np. teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia Pisma Œwiêtego, egzegeza Pisma Œwiêtego. By³
bardzo sprawiedliwy i rzeczowy, konkretny.
JF: Jak wygl¹da³y jego relacje z rodzin¹?
HW: On nie mia³ wielkiej rodziny, chyba by³ jedynakiem. Jak ciê¿ko chorowa³, to
przyjecha³ ktoœ starszy z rodziny, z Wroc³awia. Na pogrzebie by³o kilka osób z jego
rodziny, ale dalszej. On nigdy nie wspomina³ raczej o rodzinie. To by³ cz³owiek tak
zajêty obowi¹zkami zakonnymi, ¿e nie mia³
czasu na tego typu kontakty. Korespondencjê, z tego co wiem, otrzymywa³ z ró¿nych
stron. G³ównie ze zgromadzeñ zakonnych.
Bywa³o, ¿e jakieœ osoby przyje¿d¿a³y do niego po porady duchowe.
JF: Pewnie niewiele spa³…
HW: Najwczeœniej k³ad³ siê spaæ oko³o
11 wieczorem, a ju¿ o 5 rano wstawa³.
JF: Lubi³ œpiewaæ?
HW: Mia³ na muzykê swój pogl¹d. Owszem czasem coœ s³ucha³, ale generalnie to
by³ nie jego temat. Dla niego sport, muzyka
mog³y nie istnieæ. Kiedy mu nieraz (jak byliœmy m³odsi- HW) proponowa³em, aby kibicowaæ nowicjuszom, jak ci grali w pi³kê, to
zawsze tylko siê obruszy³. Ja mu kiedyœ mówiê, ¿e urodzi³y siê m³ode króliki i ¿ebyœmy
poszli je zobaczyæ – a on tylko machn¹³
rêk¹. Myœmy mieli ze sob¹ bardzo blisk¹ wiêŸ.
Mo¿e nas przyci¹ga³y ró¿nice temperamentów. Ja jestem bardziej „raptus, narwany” –
on by³ powa¿ny. Nieraz sam powiedzia³ jakiegoœ wica, ale… To by³a osobowoœæ! By³
powa¿ny, inteligentny, uczynny, zatroskany
o chwa³ê Bo¿¹. Zale¿a³o mu, aby wszelkie
modlitwy by³y odmawiane, czy œpiewane z
nale¿yt¹ powag¹, w skupieniu.
JF: W jakich okolicznoœciach Ojciec
Andrzej zmar³?
HW: Jak wspomina³em on zawsze by³
zapracowany, nigdzie w celach rekreacyjnych nie wyje¿d¿a³, ma³o odpoczywa³. Brak
ruchu, brak œwie¿ego powietrza, móg³ byæ
przyczyn¹, ¿e mocno rozwinê³a siê u niego
cukrzyca. Kilka lat temu Ojciec Andrzej
zacz¹³ traciæ wzrok. Leczono wzrok i s³usznie tak robiono, ale nie zwrócono uwagi, i¿
zasadnicz¹ przyczyn¹ utraty wzroku by³o co
innego, mianowicie cukrzyca. Utrata wzroku go bardzo martwi³a. Od dwóch lat ju¿
nie móg³ czytaæ, studiowaæ. Odda³ bibliotekê Ojcu Stanis³awowi. Bardzo go deprymowa³o to, ¿e nie by³ ju¿ taki konkretny, jak
dawniej. „Ze wzrokiem jeŸdzi³” do Lublina,
do Rzeszowa, do Tarnowa, ale wszêdzie nie
zwracano uwagi na cukrzycê. ¯a³ujê, ¿e nie
zagl¹dn¹³ do szpitala, do doktora Ziêtka.
Zas³ab³ – to by³o chyba 29 czerwca tego
roku. W ³azience Ojciec Andrzej le¿a³ na
pod³odze, by³ prawie nieprzytomny. Spotka³
go Ojciec Micha³, ówczesny gwardian. Ten
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wszcz¹³ alarm, natychmiast przysz³a pani
doktor Jasiñska i przyjecha³o pogotowie.
Wysz³a na jaw prawdziwa przyczyna z³ego stanu zdrowia Ojca Andrzeja. Chory le¿a³ w szpitalu w Sêdziszowie M³p., w Rzeszowie, bra³
lekarstwa. Ojciec Andrzej zdawa³ sobie sprawê, ¿e mo¿e umrzeæ i chcia³ wróciæ do klasztoru. Pojawi³y siê rany na jego piêtach, w Rzeszowie zastanawiali siê, czy obci¹æ mu nogi.
Pewnie uznali, ¿e to ju¿ jest niew³aœciwe i zrezygnowali z tego. Doktor Ziêtek zauwa¿y³ u
niego jeszcze jakieœ zmiany w mózgu. Pamiêtam, jak dr Ziêtek powiedzia³, ¿e u Ojca Andrzeja nastêpuje zamieranie organizmu. Mia³
dobr¹ opiekê lekarsk¹, troszczyli siê o niego
wszyscy w szpitalu, czuwali przy nim bracia,
ojcowie i nowicjusze. Zawsze by³ tam ktoœ u
Ojca Andrzeja. Potem nie móg³ ju¿ przyjmowaæ pokarmów, do¿ywiano go kroplówkami. Na moje pytanie, jak to d³ugo tak mo¿e
trwaæ dr Ziêtek odpowiedzia³: dopóki jeszcze ¿y³y bêd¹ przyjmowa³y… Ojciec Andrzej
zachowywa³ jednak spokój, czasem tylko coœ
majaczy³. Chwilami wraca³ do pe³nej przytomnoœci. Ja stara³em siê byæ codziennie u
niego i swoim zwyczajem stara³em siê z nim
¿ywo porozmawiaæ – on jednak s³ucha³, lecz
nie wykazywa³ ¿adnego o¿ywienia. Przyjmo-

wa³ chêtnie b³ogos³awieñstwo. Najpiêkniejszym momentem jego schy³ku ¿ycia by³o chyba to, ¿e 29 paŸdziernika krótko by³ u nas
nasz Ojciec Genera³. Akurat nocowa³ w naszym klasztorze. Wieczorem wszyscy poszliœmy do Ojca Andrzeja. Ten na rêce Ojca
Genera³a odnowi³ œluby zakonne. To dla nas
wszystkich by³o niezwyk³e prze¿ycie. Niewiele potem zabrali go do szpitala. Wprawdzie
Ojciec Andrzej umar³ w szpitalu, ale spe³ni³o
siê jego drugie marzenie – by³ przy nim nowicjusz zakonu kapucynów. Zmar³ niewiele po
zakoñczeniu Mszy Œw. w koœciele klasztornym
w Sêdziszowie M³p. Myœmy bardzo siê modlili za zdrowie Ojca Andrzeja, nawet za wstawiennictwem Ojca Serafina Kaszuby, ale siostra œmieræ okaza³a siê silniejsza. Taka by³a
Wola Bo¿a. Pewnie dla niego by³o tak lepiej,
skoñczy³y siê jego cierpienia i pewnie cieszy
siê teraz szczêœciem w niebie.
Pogrzeb
Ludzi by³o niewiele, pewnie ze wzglêdu
na to, i¿ pogrzeb by³ ju¿ po dwóch dniach
od œmierci, w pi¹tek 20 listopada. Przyczyn¹
tak szybkiego pochówku by³o to, ¿e Biskup
Ordynariusz pragn¹³ po¿egnaæ swojego wiernego kap³ana, a w Sêdziszowie M³p. móg³ byæ
w³aœnie w pi¹tek. To zdecydowa³o, ¿e nie

prze³o¿ono pogrzebu na poniedzia³ek. Uroczystoœæ by³a bardzo okaza³a: oko³o 100 kap³anów koncelebrowa³o Mszê Œw., by³ biskup
Padewski, biskup z Drohiczyna Antoni Pacyfik Dydycz. Prawie wszyscy przyjechali: z Ukrainy, z Austrii. Chyba tylko z Italii nikt nie przyjecha³. ¯al nam Ojca Andrzeja, ale wierzymy,
¿e ma ¿ycie wieczne.
Refleksja
Zwierzê siê panu, ¿e w momencie, kiedy
11 listopada Senator RP Zdzis³aw Pupa w
imieniu Prezydenta RP dekorowa³ mnie
Krzy¿em Komandorskim, to myœla³em o
Ojcu Andrzeju dŸwigaj¹cym taki ciê¿ki krzy¿
cierpienia. Ja dostajê ten krzy¿, myœla³em
sobie: „Bo¿e, dziwne drogi Bo¿e”. Ojciec
Andrzej swój krzy¿ dŸwiga³ w spokoju z wielkim poddaniem siê woli Bo¿ej.
JF: Bóg zap³aæ za czas nam poœwiecony,
za tych kilka zdañ, które Ojciec zechcia³
nam powiedzieæ.
HW: Ja równie¿ dziêkujê. Czytelnikom
Biuletynu Sêdziszowskiego ¿yczê, aby Bo¿a
Dziecina doprowadzi³a ich do zbawienia.
Jak siê spotkaj¹ z Ojcem Andrzejem w niebie, to im powie to, czego ja nie dopowiedzia³em. Szczêœæ Bo¿e!
Rozmawia³ Jan Flisak

Akatyst

po raz drugi w Sêdziszowie M³p.
odby³o siê nabo¿eñstwo
ku czci Bogarodzicy
Fot. o. J. Pa³ka
Akatyst ku czci Bogurodzicy – klasyczny
akatyst (hymn liturgiczny) jest najbardziej
znanym z tego gatunku, wzorcowy jest do
tego stopnia, ¿e nawet okreœlany po prostu
jako „Akatyst”. Jak siê wydaje, jest najwa¿niejsz¹ z form kultu maryjnego w cerkwi prawos³awnej i cerkwiach unickich. Jako „akatyst” okreœla siê równie¿ nabo¿eñstwo ku czci
Matki Boskiej, którego zasadnicz¹ czêœci¹
jest ten hymn.
„Akatyst ku czci Bogurodzicy” pochodzi najprawdopodobniej z V-VI wieku. Jego
autorstwo jest niepewne: ostatnio najczêœciej bywa przypisywany œwiêtemu Romanowi Pieœniarzowi (zw. Roman Melodos ), wczeœniej przewa¿a³ pogl¹d o jego pochodzeniu
od patriarchy Konstantynopola Sergiusza
albo od diakona Jerzego Pizydesa - zakrystiana w katedrze Hagia Sofia. Na pewno
wiadomo, ¿e by³ uroczyœcie œpiewany w podziêce za uratowanie Konstantynopola
podczas oblê¿enia awarskiego w 626. Inni
podaj¹, ¿e wykonano go dopiero w podziêkowaniu za ocalenie stolicy nad Bosforem

We wtorek, 8 grudnia 2009 roku w Klasztorze Braci Mniejszych w Sêdziszowie M³p. kapucyñscy bracia i nowicjusze zaprezentowali Akatyst. Nowicjuszami dyrygowa³a pani Monika Szarek.

od oblê¿eñ arabskich za Konstantyna IV w
677 i Leona III w 718. Oko³o VIII wieku Akatyst zosta³ przet³umaczony na ³acinê i na
wiele innych jêzyków, w wyniku czego wywar³ ogromny wp³yw na poezjê maryjn¹ ca³ego koœcio³a. Polski przek³ad Akatystu zosta³ dokonany w 1965 przez jezuitê Mieczys³awa Bednarza.
Zasadniczym tematem Akatystu jest
udzia³ Matki Boskiej w ziemskim ¿yciu Chrystusa i w Jego koœciele. Przeplataj¹ siê w nim
teksty odnosz¹ce siê do Matki Boskiej i Jezusa. Pierwsza po³owa Akatystu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeñ z nim zwi¹zanych i je poprzedzaj¹cych. Druga po³owa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjœcia Zbawiciela na ziemiê.
Akatyst sk³ada siê z 24 strof, które w greckim oryginale zaczynaj¹ siê od kolejnych liter greckiego alfabetu. Strofy te to, na przemian, kondakiony (krótkie) i ikosy (d³u¿sze). Ka¿dy kondakion koñczy siê refrenem
„alleluja”, a ikos - inkantacj¹ „Witaj, Oblubienico dziewicza”. Jak ka¿dy akatyst, ten

równie¿ jest œpiewany i s³uchany na stoj¹co.
Ikosy s¹ recytowane, a kondakiony œpiewa
cerkiewny chór. Pe³na celebracja Akatystu
trwa kilka godzin, poniewa¿ bywa przeplatany innymi hymnami i psalmami, (podczas
których wolno siedzieæ). Akatyst jest celebrowany w czterech czêœciach przez cztery
pierwsze pi¹tki Wielkiego Postu. W pi¹ty
pi¹tek odœpiewywany jest ca³y hymn. Ceremonia odbywa siê przed ikon¹ Matki Boskiej, poœrodku cerkwi - podczas recytacji
pierwszego kondakionu kap³an i diakon w
procesji opuszczaj¹ o³tarz przez Wrota Królewskie(Carskie Wrota), które pozostaj¹
otwarte przez ca³y czas ceremonii.1
W sêdziszowskiej wersji zakonnicy pozwolili s³uchaj¹cym jednak siadaæ podczas
wykonywania modlitwy. Z tego pozwolenia
niewielu skorzysta³o i wiêkszoœæ sta³a. Pe³ne
wykonanie Akatystu trwa kilka godzin. Wykonanie sêdziszowski by³o jednak znacznie
krótsze.
Jan Flisak
1

Na podstawie Wikipedii.
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III Listopadowe Wieczory Organowe
W dniach 8 i 22 listopada br. w koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a w Zagorzycach Górnych odby³y siê koncerty
w ramach Festiwalu Organowego. Trzy lata temu zainicjowa³ go ks. proboszcz Kazimierz Marek.
W tym roku wyst¹pili artyœci z Polski i
Kanady. Patronatem honorowym obj¹³ „Listopadowe Wieczory Organowe” Wojewoda Podkarpacki Miros³aw Karapyta, a sponsorami byli burmistrzowie: Sêdziszowa M³p.
– Kazimierz Kie³b oraz Ropczyc – Boles³aw
Bujak. Prowadzi³a je Zofia Stopiñska z Polskiego Radia Rzeszów.
W dzisiejszym, zabieganym œwiecie, ¿yjemy z zegarkiem w rêku, nieustannie narzekaj¹c na brak czasu. Czasu na wype³nienie
obowi¹zków i czasu dla siebie. Nieustannie
obok nas dziej¹ siê rzeczy wartoœciowe (spektakle teatralne, wystawy malarskie, koncerty, wieczory poetyckie), ale my p³yniemy
swoim nurtem omijaj¹c to, co mog³oby nas
ubogaciæ wewnêtrznie. Warto jednak zatrzymaæ siê na chwilê, a doskona³¹ do tego
okazj¹ mo¿e byæ w³aœnie koncert muzyki klasycznej. To czas na wzmocnienie ducha i
nabranie si³ do zmagania siê z trudn¹ niejednokrotnie codziennoœci¹.
Publicznoœæ, która w dwa niedzielne wieczory zgromadzi³a siê w zagorzyckiej œwi¹tyni, mog³a wys³uchaæ mistrzowskiego wykonania utworów najwybitniejszych œwiatowych
kompozytorów. Artyœci zabrali s³uchaczy w
muzyczn¹ podró¿ w czasie, po ró¿nych epokach, ale nie zabrak³o równie¿ wspó³czesnych
akcentów. Podczas pierwszego koncertu przy
organach zasiad³ Piotr Rojek z Wroc³awia
(dyrektor artystyczny festiwalu), a towarzyszy³ mu skrzypek Mariusz Monczak z Kanady. W programie pojawi³ siê patriotyczny ak-

Gratulacje dla artystów przekazuje burmistrz Kazimierz Kie³b.
cent – Piotr Rojek wykona³ improwizacjê n/
t Roty. O tym, jak piêknie brzmi¹ organy w
po³¹czeniu z saksofonem mo¿na siê by³o przekonaæ podczas drugiego koncertu. Muzycznych wzruszeñ dostarczali wówczas Andrzej
Chorosiñski z Warszawy i Edward Madej z
Rzeszowa. Wiêkszoœæ osób obecnych na koncertach przyjecha³a z ró¿nych miejscowoœci
powiatu i województwa, a to znaczy, ¿e coraz
wiêcej melomanów dowiaduje siê o zagorzyckich spotkaniach z muzyk¹ klasyczn¹. Ci, którzy byli tu pierwszy raz wypowiadali siê bardzo dobrze o tym wydarzeniu, by³o ono dla
nich pozytywnym zaskoczeniem. A jak odebrali koncerty sami artyœci? Zapyta³am o to
Piotra Rojka i Andrzeja Chorosiñskiego.

Noty biograficzne artystów
Piotr Rojek
Ukoñczy³ studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we
Wroc³awiu, w klasie organów prof. Andrzeja Chorosiñskiego. By³ stypendyst¹ Internationale Altenberger Orgelakademie w Niemczech oraz Ministra Kultury i Sztuki w Polsce. Jest laureatem konkursów organowych i kompozytorskich. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we Wroc³awiu. Jest tak¿e dyrektorem artystycznym Festiwali Organowych, o randze miêdzynarodowej: w Oleœnicy,
Wo³owie (Cantus Organi), we Wroc³awiu (Muzyczne Spotkania u Œwiêtej
Rodziny) oraz Zagorzycach Górnych. Prowadzi dzia³alnoœæ koncertow¹ w kraju i za granic¹. Ma w dorobku nagrania archiwalne dokonane dla Rozg³oœni Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W 2005 roku nagra³
p³ytê CD (Dux 0520) na zabytkowych organach Adama Horacego Caspariniego w Wo³owie. Otrzyma³a
ona nominacjê do presti¿owej nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK.
Edward Madej
Ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ w Krakowie w
roku 1983 w klasie saksofonu prof. Mariana Lato.
Po studiach do 2000 r. wspó³pracowa³ z orkiestrami
rozrywkowymi, realizuj¹c wiele kontraktów zagranicznych. Obecnie zajmuje siê prac¹ pedagogiczn¹,
prowadz¹c klasê saksofonu w Zespole Szkó³ Muzycznych Nr1 w Rzeszowie i w Zespole Szkó³ Muzycznych w Jaœle. Nieprzerwanie prowadzi dzia³alnoœæ
artystyczn¹.
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Barbara Traciak: Czy móg³by Pan opowiedzieæ o programie dzisiejszego koncertu i sk¹d taki wybór kompozytorów?
Piotr Rojek: Przede wszystkim nie zabrak³o wielkiego kompozytora baroku Jana
Sebastiana Bacha. By³y dwa utwory: Preludium i fuga Es-dur BWV 552 oraz s³ynna
Aria ze suity orkiestrowej na strunie G razem ze skrzypcami; Wolfgang Amadeusz
Mozart Sonata e-moll KV 304, równie¿ nie
zabrak³o wspó³czesnego akcentu w postaci
Litanies Aleina. Wiêc tutaj jest taka klamra:
barok, akcent klasycyzmu i oczywiœcie wspó³czesny polski kompozytor Henryk Miko³aj
Górecki „Ma³a fantazja” na skrzypce i organy. I jeszcze moja improwizacja organowa.

Mariusz Monczak
Od 18 lat na sta³e mieszka w Montrealu , gdzie otrzyma³ tytu³ magistra i doktora w dziedzinie muzyki. Obecnie prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ koncertow¹.
Gra³ w najbardziej renomowanych salach
jak: Avery Fisher Hall Lincoln Center w
Nowym Jorku, Place des Arts w Montrealu, Sala Unii w Rotterdamie. Wystêpuje z
wybitnymi muzykami i wspó³pracuje ze
wspó³czesnymi kompozytorami takimi jak m.in.: Henryk Miko³aj Górecki, Krzysztof Penderecki, Denis Gougeon, Andre Prevost. Dokona³ wielu prapremier, wiêkszoœæ z nich nagranych przez kanadyjskie stacje radiowe. Ponadto nagrywa dla
telewizji oraz na p³yty. Jest dyrektorem artystycznym oœmiu festiwali muzycznych. Ponadto prowadzi kilka zespo³ów kameralnych w Polsce i w Kanadzie.

Andrzej Chorosiñski
Koncertowa³ niemal we wszystkich krajach Europy, a tak¿e w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Po³udniowej i Japonii.
Wystêpowa³ w tak renomowanych miejscach, jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, sala im.
Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Pary¿u, King’s College Chappel w Cambridge, auli im. Paw³a VI w Watykanie,
czy Katedrze Œw. Patryka w Nowym Jorku. Dokona³ licznych nagrañ radiowych i telewizyjnych w kraju i za granic¹. W roku 2003
Zwi¹zek Producentów Audio - Video przyzna³ tytu³ „Podwójnej Platynowej P³yty” p³ycie CD nagranej w Bazylice w Licheniu. Znacz¹ce
miejsce w jego dzia³alnoœci zajmuje praca pedagogiczna. W 1992 roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora sztuk muzycznych. Jest
profesorem klas organów Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. K. Lipiñskiego we Wroc³awiu
oraz na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 roku otrzyma³ tytu³ Doktora
Honoris Causa Keymung University w Po³udniowej Korei.
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Ks. Kazimierz Marek z muzykami Edwardem Madejem (saksofon) i Andrzejem Chorosiñskim (organy)
Chcia³em, ¿eby program jaki ustalaliœmy z
panem M¹czakiem by³ programem, który
jest dopasowany do okolicznoœci, czyli do
festiwalu, do instrumentu. ¯eby znalaz³y siê
dzie³a ciekawe, ale te¿ ciekawe inaczej, to
znaczy z jednej strony dzie³a znane dla przeciêtnego melomana, ale te¿ coœ trudniejszego. Tak¹ trudniejsz¹ na pewno by³a „Ma³a
fantazja” Góreckiego, bo ja mam tak¹ misjê, ¿eby tak przemyciæ coœ nowszego, ¿eby
ten s³uchacz, który jest mo¿e mniej zaprzyjaŸniony z muzyk¹ klasyczn¹, ¿eby coœ wys³ucha³, za kolejnym razem na pewno do
niego trafi. To jest taka misja, to jest taka
forma edukacyjna.
B.T.: Jak artysta ocenia koncert, czy by³
udany? Iloœci¹ s³uchaczy, ich odbiorem?
Czy mo¿na tak¹ ocenê wystawiæ?
P.R.: Zawsze staram siê patrzeæ na siebie
krytycznie i przez taki pryzmat, ja sobie analizujê potem ten koncert i to, co móg³bym
poprawiæ. Bo je¿eli ja wyjdê z za³o¿enia, ¿e
ju¿ wszystko jest œwietnie, nie ma nad czym
pracowaæ, to jest ju¿ pierwszy krok do upadku. Mimo, ¿e mam bardzo ciep³e recenzje i
wszystkim siê podoba³o, to ja zawsze coœ tam
znajdê u siebie, co jednak trzeba poprawiæ.
Mog¹ to byæ kwestie muzyczne, techniczne, mog¹ byæ nawet takie osobowoœciowe
np. coœ mnie rozproszy, zdekoncentruje.
Natomiast obiektywnie, czy koncert by³ udany to pytanie chyba do s³uchaczy. Tutaj w³aœnie odwo³ujê siê do odczuæ ludzi, którzy
s³uchaj¹. Je¿eli im siê podoba, je¿eli przychodz¹ na koncerty, to znaczy, ¿e to jest
dobre, ¿e to jest potrzebne. Zauwa¿my, ¿e
mimo dzisiejszej pogody, która nie jest zachêcaj¹ca do wyjœcia, by³o nawet du¿o ludzi.
B.T.: Czy uwa¿a Pan, ¿e dla takiej iloœci
s³uchaczy, w tym œrodowisku, warto dalej
to kontynuowaæ? Czy to muzyka i dyrektora artystycznego satysfakcjonuje?
P.R.: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim podczas grania wytwarza siê taka niewidzialna niæ, niewidzialna wiêŸ, miêdzy graj¹cym a s³uchaczami. Ja tego nie potrafiê
wyt³umaczyæ, jak to siê dzieje, ale ja czujê
czy publicznoœæ jest dobrze nastawiona,
neutralnie czy wrêcz wrogo – czasem te¿
tak bywa. I to jest taki motor samonapêdzaj¹cy, je¿eli ja czujê, ¿e dobrze mnie odbie-

raj¹ wtedy siê œwietnie gra, to jest fantastyczna sprawa. I to jest coœ, czego siê nie da
zmierzyæ, zwa¿yæ, to jest tak, jak z uczuciami. To jest, albo tego nie ma i ka¿dy koncert
prze¿ywam i dla takich prze¿yæ warto graæ.
Warto realizowaæ koncerty, dla ludzi którzy
to prze¿ywaj¹. Ja dzisiaj po koncercie mia³em takie sygna³y, ¿e ludzie siê wzruszali, ¿e
ludzie mieli ³zy w oczach, to znaczy, ¿e to
jest potrzebne. Po co w ogóle jest muzyka,
po co w ogóle s¹ koncerty? Po to, ¿eby nas
oderwaæ od szarej codziennoœci. My, muzycy, po to jesteœmy, ¿eby daæ to coœ, co sprawi
¿e cz³owiek, który wyjdzie z koncertu mo¿e
poczuje siê troszkê lepiej, mo¿e bêdzie mia³
pozytywne nastawienie po to, ¿eby rozwi¹zaæ jakieœ swoje problemy, ¿eby byæ np. lepszym dla bli¿szych sobie osób, a mo¿e nawet
po to, ¿eby któraœ z tych osób poczu³a, ¿e
siê o tych kilka centymetrów unosi nad ziemi¹, to jest najpiêkniejsze, je¿eli s¹ takie
momenty.
B.T.: Dziêkujê Panu za rozmowê i gratulujê koncertu.
Barbara Traciak: Koncertowa³ Pan w
katedrach, wielkich salach Europy i œwiata,
dzisiaj w wiejskim koœciele. Jak Pan odbiera
takie koncerty? Czy to jest tak samo?

Andrzej Chorosiñski: Nie to nie jest tak
samo. Nigdzie nie jest tak samo. Nie ma
dwóch takich samych miejsc, nawet koncertuj¹c dwa razy w tym samym miejscu, te¿
jest to prze¿ycie niepowtarzalne. Natomiast
rozumiej¹c chyba podtekst tego pytania,
chcia³em powiedzieæ, ¿e czasem znacznie
bardziej mi³¹, blisk¹ sercu jest publicznoœæ,
która spontanicznie przychodzi na koncert,
w³aœnie w miejscowoœci, gdzie tradycja organowa nie jest jeszcze tak zakorzeniona,
jak w innych renomowanych miejscach na
œwiecie, a gdzie to zainteresowanie muzyk¹
jest autentyczne, a nie wynika z pewnej mody,
nie wynika ze snobizmu, ¿e przychodzi siê
na przyk³ad do takiej czy innej s³ynnej katedry, bo wypada tam siê pokazaæ. Zatem ja
jestem bli¿ej sercem tych miejsc, gdzie siê
tworzy nowa idea, gdzie ona jest spontaniczna, prawdziwa i wynika z prawdziwej woli
stworzenia czegoœ wartoœciowego, przybli¿enia s³uchaczowi, ludziom mieszkaj¹cym w
tej miejscowoœci, coœ czego nigdy przedtem
nie spotkali u siebie, a chcieli siê spotkaæ z
muzyk¹ klasyczn¹, powa¿n¹. Nazywamy j¹
powa¿n¹, chocia¿ to okreœlenie nie jest najlepsze, bo przecie¿ dzisiaj z panem Edwardem Madejem graliœmy utwory powa¿nych
kompozytorów, które brzmia³y trochê weso³o, niepowa¿nie. Nie zawsze muzyka klasyczna musi byæ powa¿na, a bardzo czêsto
bywa tak, ¿e muzyka tak zwana rozrywkowa
bywa ponura w swej wartoœci. A wiêc zaproszenie wspó³twórcy tego festiwalu w Zagorzycach, mojego by³ego studenta, pana Piotra Rojka, przyj¹³em z wielk¹ radoœci¹ i satysfakcj¹, ¿e oto powsta³o coœ nowego, coœ
dobrego i zawsze takie miejsca i takie zaproszenia przyjmujê z wielka satysfakcj¹.

B.T.: Jakie s¹ Pana wra¿enia po dzisiejszym koncercie? Czy uwa¿a Pan, ¿e nale¿y
kontynuowaæ te koncerty, ¿e to siê przyjmie w takim ma³ym œrodowisku?
A.Ch.: Wra¿enia jeœli chodzi o przyjêcie
przez publicznoœæ, te wszystkie piêkne momenty… nie przypominam sobie, poza jednym przypadkiem kiedy z okazji moich piêædziesi¹tych urodzin w miejscowoœci Budziszyn, odœpiewano mi sto lat w tamtejszym
jêzyku. Ale takiego podziêkowania jakie
otrzyma³em dzisiaj z Edwardem Madejem
nie przypominam sobie poza tym jednym
wyj¹tkiem. Natomiast ja bym inaczej powiedzia³: nie tylko nale¿y, ale nie wolno tego
zaprzepaœciæ, to nale¿y kontynuowaæ. A to
ju¿ jest zadaniem dyrektora artystycznego
festiwalu, ¿eby ods³aniaæ coraz to nowsze,
nieznane repertuarowe mo¿liwoœci i epoki,
¿eby w ka¿dym koncercie s³uchacz znalaz³
coœ nowego, ¿eby te koncerty mia³y swoj¹
wartoœæ edukacyjn¹ i popularyzatorsk¹.
B.T.: Gra³ Pan na najbardziej znanych i
piêknych instrumentach, tutaj jednak
mamy ma³e organy, maj¹ce tylko jeden manua³. Jak by je Pan oceni³?
A.Ch.: Ja nie wiem jak te organy brzmia³y
w miejscu, z którego zosta³y tu przeniesione,
wiem, ¿e one by³y w jakiejœ miejscowoœci ko³o
Le¿ajska. Natomiast te pewne modyfikacje,
które prawdopodobnie musia³y byæ wykonane, adaptacyjne dla tego pomieszczenia i
dodanie dwóch czy trzech g³osów, chyba
bardzo dobrze temu instrumentowi zrobi³y.
W ka¿dym razie uwa¿am, ¿e instrument jest
wspaniale wkomponowany w akustykê tego
koœcio³a. Naprawdê proszê mi wierzyæ, ¿e nie
jest to komplement pod adresem gospodarzy tego miejsca. Nie ma a¿ tak wiele miejsc
na œwiecie, gdzie ta nadzwyczajna symbioza
akustyki z brzmieniem instrumentu jest tak
wspaniale zespolona, jak w³aœnie tutaj w Zagorzycach. Równie¿ uwa¿am, ¿e szafa organowa jest œwietnie wkomponowana w wystrój
koœcio³a. Komponuje i z o³tarzem, i z tymi
jak siê dowiedzia³em wykonanymi przez miejscowego stolarza, mistrza sztuki stolarskiej
kandelabrami. A wiêc myœlê, ¿e wielkoœæ jest
idealna dla tamtego pomieszczenia, piêtnaœcie g³osów i pe³na akustyka koœcio³a. Jedyne
co ogranicza mo¿liwoœci repertuarowe tego
instrumentu jest to, ¿e on ma tylko jedn¹
klawiaturê, wiêc eliminuje to du¿¹ partiê repertuaru np. wykonywanie utworów z g³osem solowym, któremu towarzyszy g³os akompaniuj¹cy jest niemo¿liwe. Jakkolwiek ja dzisiaj podj¹³em tak¹ troszkê ryzykown¹ próbê
graj¹c drug¹ czêœæ Wiosny Vivaldiego. Ale
dokonuj¹c pewnych zabiegów w postaci
transpozycji oktawowej myœlê, ¿e ten g³os
solowy wyszed³ na plan pierwszy i by³ s³yszalny
jako dominuj¹cy. Mogê powiedzieæ ju¿ tak
troszkê pompatycznie, ¿e nale¿y pogratulowaæ inicjatorom i tym wszystkim, którzy przyczynili siê, ¿e te organy znalaz³y siê tutaj w
koœciele, i ¿e taka inicjatywa powsta³a.
B.T.: Dziêkujê za rozmowê.
Tekst i fot. Barbara Traciak
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XIX Fina³ Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej
...Uczyniæ z ¿ycia poemat dla Boga.
(Juliusz S³owacki)

W pi¹tek, 11 grudnia 2009
roku w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. odby³ siê ju¿ XIX
Fina³ Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. W godzinach od 10. do ok. 16. goœcie, widzowie i przede
wszystkim Jury wys³uchali
i obejrzêli 37 wystêpów, reprezentuj¹cych wszystkie kategorie konkursowe.

Komisja konkursowa podczas przerwy: Anna Czenczek (z lewej), Halina Go³êbiowska
(w œrodku) i dr Janusz Pokrywka.

Wszystkich goœci, artystów i publicznoœæ
przywita³ dyrektor Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz. Wœród znamienitych goœci
(czêœæ z nich przyby³a na drug¹ czêœæ konkursu fina³owego - JF) nale¿y wymieniæ: JE
bp. Edwarda Bia³og³owskiego, ks. proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p. Stanis³awa Rybê, Senatora RP
Zdzis³awa Pupê, Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³awa Wozowicza, Dyrektora WDK w Rzeszowie Marka Jastrzêbskiego, Prezesa Banku Spó³dzielczego w Sêdziszowie M³p. Mieczys³awa Ciosa, Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Kazimierza Kie³ba, Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³awa
Kmiecia, dyrektorów okolicznych szkó³ m.in.
Dyrektor LO Lucynê Dorobê, Dyrektor ZSZ
w Sêdziszowie M³p. Teresê Parys, dyrektorów szkó³ podstawowych i przedszkoli.
List gratulacyjny przys³a³ m.in. Marsza³ek Województwa Podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski.
Now¹ jakoœci¹ w tegorocznym konkursie by³y zapowiedzi prezentacji dokonywane przez pani¹ wicedyrektor ZSZ w Sêdzi-

Jury pod nazw¹ Komisji Artystycznej w sk³adzie:
Helena Go³êbiowska (teatrolog, wicedyrektor Jasielskiego
Domu Kultury) – Przewodnicz¹ca komisji, Anna Czenczek (Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie), Danuta Pado
(aktorka, instruktor teatralny WDK Rzeszów), dr Janusz Pokrywka (wyk³adowca UR, scenograf, scenarzysta, re¿yser, twórca Sceny Propozycji), Czes³aw Dr¹g (G³ówny Instruktor WDK w
Rzeszowie, Kierownik Dzia³u Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami) zdecydowa³o, co nastêpuje:

Wystêp Mateusza Odachowskiego, laureata II nagrody w
kategorii recytacji.

szowie M³p. Bernadetê Frysztak. Stworzy³y
one znakomity klimat, przybli¿aj¹c s³uchaczom twórczoœæ autorów, prezentowanych
przez uczestników Konkursu.
Zanim rozpoczê³y siê konkursowe zmagania, przemawia³ m.in. ks. proboszcz Stanis³aw Ryba, a przede wszystkim (w przerwie) bp. Edward Bia³og³owski. Wspania³¹
scenografiê i opiekê dla uczestników kon-

JE ks. Bp Edward Bia³og³owski obejrza³ wystawê ikon i malarstwa Joanny Dumy i Andrzeja Kijowskiego w towarzystwie Burmistrza Kazimierza Kie³ba i dyrektora WDK Marka Jastrzêbskiego.
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Na scenie Natalia Swiniarska z Mielca – III nagroda w kat.
poezji œpiewanej wœród uczniów.

W kategorii recytacji (22 prezentacje):
Uczniowie
I miejsce przyzna³o Marii Skoby³ko z LO Sióstr Prezentek
im. Jana Paw³a II w Rzeszowie
II miejsce przyzna³o Mateuszowi Odachowskiemu z ZS
Licealnych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku
III miejsce przyzna³o Kacprowi Burdzie z ZS Licealnych im.
B. Chrobrego w Le¿ajsku
III miejsce przyzna³o Agnieszce Baran z LO w Strzy¿owie
Wyró¿nienia dla: Agnieszki Kobos z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w ¯yrakowie; Karoliny Abramowicz z MDK w Lubaczowie; Marii Skiby z LO im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.; Macieja Penara z I LO im. KEN w Sanoku; Karoliny
Burek z ZS nr 1 w Nowej Dêbie
W kategorii doros³ych Jury szczególnie doceni³o
Lucynê Bielatowicz z Osiedlowego Domu Kultury EMKA w
Dêbicy przyznaj¹c jej I miejsce.
Laureatami w kategorii poezji œpiewanej
(11 prezentacji) byli:
Uczniowie
I miejsce – Paulina Mazepa z MDK w Lubaczowie
II miejsce – Maja Stefañska z LO Sióstr Prezentek im.
Jana Paw³a II w Rzeszowie
III miejsce – Natalia Œwiniarska z ZS nr 4 w Mielcu
Wyró¿nienia otrzymali: Patrycja Sanecka i Natalia Borek z LO im. Adama Mickiewicza w Strzy¿owie; Dominika S³omiany z ZS Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku
W kategorii doros³ych:
I miejsce zajê³a Sylwia Tabaka z Wólki NiedŸwiedzkiej
II miejsce Dariusz Kosak z Górna
W kategorii monodram (2 prezentacje):
Nagrodê zdoby³a Zofia ¯urawska z MDK w £añcucie
Nagrodê specjaln¹ JE Ks. Bp. Edwarda Bia³og³owskiego otrzyma³a Karolina Abramowicz z MDK w Lubaczowie
Nagrodê od Senatora RP Zdzis³awa Pupy natomiast
– Dominika S³omiany z ZS Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku.
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Wyró¿nieni w kategorii recytacji. Od lewej: Maciej Penar z I LO im. KEN w Sanoku, Karolina Burek z ZS nr 1 w Nowej Dêbie, Karolina
Abramowicz z MDK w Lubaczowie, Agnieszka Kobos z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ¯yrakowie, Maria Skiba z LO im. ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p.

I nagrodê w kategorii recytacji wœród uczniów odbiera z r¹k
ks. Pra³ata Stanis³awa Ryby Maria Skoby³ko z LO ss. Prezentek z Rzeszowa.

II nagrodê w kategorii poezji œpiewanej odbiera Maja Stefañska z LO ss. Prezentek w Rzeszowie. Nagrodê wrêcza Bogus³aw
Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
kursu zapewnili pracownicy M-GOK w Sêdziszowie M³p.
Konkursowi towarzyszy³a wystawa Joanny Dumy i Andrzeja Kijowskiego „Ikony i
malarstwo”. Artyœci, ¿yj¹cy i tworz¹cy w Komañczy inspiracjê czerpi¹ z dziedzictwa
duchowego (ikony Joanny Dumy) i piêkna
przyrody Bieszczadów (pejza¿e Andrzeja
Kijowskiego), pogranicza kultur i oazy piêkna Boskiego stworzenia.
Gratulacje dla organizatorów Konkursu: Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem NNMP w Sêdziszowie M³p., Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i MiejskoGminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p. by³y jak najbardziej zas³u¿one. Oczywiœcie BS równie¿ do nich siê do³¹cza.
Na tle wykonawców z ca³ego województwa dobrze zaprezentowa³y siê sêdziszowianki: Aleksandra Maræ w kategorii poezji œpiewanej i Maria Skiba w kategorii recytacji.
Jak oceni³o jury, Ola jest na etapie poszukiwañ odpowiedniego dla siebie repertuaru i
to by³o trochê widoczne na tle kole¿anek,
bowiem nie czu³a siê pewnie na scenie. Podobne uwagi dotyczy³y Marysi Skiby. Troszkê niepewna, lekko stremowana, mówi³a
jednak ³adnie. W czarnej sukience przypomina³a nieco Krystynê Jandê w roli Heleny
Modrzejewskiej. Tym razem by³o wyró¿nienie, które dla naszej licealistki by³o dodatkow¹ nagrod¹, bowiem jak sama podkreœla³a, by³a szczêœliwa, ¿e mog³a wyst¹piæ w
fina³owym konkursie w Sêdziszowie M³p.
Zwyczajowe zdania o braku przegranych
w tym roku mia³y swoje szczególne znacze-

I nagroda w kategorii monodram dla Zofii ¯urawskiej z £añcuta.

Paulina Mazepa z Lubaczowa zwyciê¿y³a w kategorii poezji
religijnej wœród uczniów.

I nagroda w kategorii recytacja wœród doros³ych dla Lucyny
Bielatowicz z Dêbicy. Fot. (10) R. Cio³kosz „Centrum Foto”

nie. Tylko kilka prezentacji nie zas³ugiwa³o
na najwy¿sze laury. Decyzje Jury zgadza³y siê
z odczuciami publicznymi i moimi. Dla mnie
szczególnie wyskoki poziom mia³y wystêpy
w kategorii poezji œpiewanej. To, co zaprezentowa³y najlepsze w tej kategorii Paulina
Mazepa (kat. uczniowie) i Sylwia Tabaka
(kat. doroœli) by³o na najwy¿szym poziomie.

A Sylwia w przerwie powiedzia³a niezadowolona, ¿e by³a akurat niedysponowana.
Dobrze by³oby zadbaæ, aby tego typu muzyka czêœciej goœci³a w mediach masowych.
Mo¿e wreszcie ziœci³oby siê powiedzenie, ¿e
muzyka ³agodzi obyczaje.
Jan Flisak

11

Nr 12 (151) 21 grudnia 2009 r.

„M¹¿ wojennymi dzie³y s³awny i ca³kiem na chwa³ê Bo¿¹ wylany”

czyli rzecz o Michale z Potoka
na Sêdziszowie Potockim
w 260 lat od œmierci

Chocimiem w 1673 roku i o triumfie pod
Wiedniem w 1683 roku, w których to bojach mê¿nie stawa³ u boku najpierw hetmana a potem króla Jana Sobieskiego.
Koleje ¿ywota dowiod¹, ¿e i Micha³ chêtnie rusza³ w pole, marz¹c zapewne o dorównaniu osi¹gniêciom przodków i aspiruj¹c do wysokich godnoœci wojskowych.

Micha³ Potocki, wojewoda wo³yñski, fundator klasztoru oo.
Kapucynów w Sêdziszowie M³p.
Fot. J. Ambrozowicz

By³ pocz¹tek grudnia 1749 roku. Z Mo³odotycz
opodal Hrubieszowa wyruszy³ ¿a³obny tabor. Na
jednym z wozów spoczywa³a trumna z cia³em
mo¿nego pana wojewody wo³yñskiego Micha³a
Potockiego. Celem wêdrowców by³ Sêdziszów,
gdzie pan wojewoda ¿yczy³ sobie spocz¹æ po
œmierci, w ufundowanym przez siebie ledwie dziesiêæ lat wczeœniej klasztorze ojców Kapucynów.
Potomek znakomitego rodu
Micha³ Potocki by³ synem Feliksa Kazimierza Potockiego i Krystyny z Lubomirskich.
Urodzi³ siê gdzieœ w latach szeœædziesi¹tych
XVII wieku. Przyszed³ na œwiat w rodzinie,
aspiruj¹cej do najwy¿szych urzêdów pañstwowych, a nawet do korony królewskiej. Wœród
najbli¿szych krewnych mia³ Micha³ czterech
hetmanów, o urzêdach kasztelañskich i wojewodziñskich nie wspominaj¹c. Ojciec Micha³a, Feliks Kazimierz, u schy³ku ¿ycia doczeka³ siê bu³awy wielkiej koronnej oraz urzêdu kasztelana krakowskiego, który dawa³ mu
pierwsze miejsce w senacie. Poza koron¹ królewsk¹ nie by³o w ówczesnej Rzeczypospolitej wy¿szych dostojeñstw. Nie dane mu by³o
skonsumowaæ owych zaszczytów, bowiem
dwa tygodnie po odebraniu nominacji na
urzêdy zmar³. Dzia³o siê to w maju 1702 roku.
Kariera Feliksa by³a kopi¹ kariery jego ojca,
a dziada Micha³a – Stanis³awa „Rewery” Potockiego, który wczeœniej do tych samych
urzêdów doszed³. Dziad ze strony matki to
s³ynny rokoszanin Jerzy Sebastian Lubomirski, marsza³ek i hetman polny koronny. Hetmanem polnym i kasztelanem krakowskim
by³ stryj Andrzej Potocki, a wuj Hieronim
Augustyn Lubomirski hetmanem wielkim i
kasztelanem krakowskim.
Micha³ dorasta³ w czasach ostatnich wielkich sukcesów orê¿a polskiego. Ojciec z
pewnoœci¹ opowiada³ swemu pierworodnemu synowi o wspania³ym zwyciêstwie pod
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Grzechy m³odoœci
Micha³ Potocki nie ustrzeg³ siê niebezpieczeñstw, jakie czyhaj¹ czêsto na potomstwo bogatych rodziców. W m³odoœci wiód³
¿ywot hulaszczy i bardziej znany by³ z rozmaitych ekscesów obyczajowych ni¿ z przymiotów duszy i cia³a. Zdarzy³o mu siê raz, bêd¹c
ju¿ ¿onatym, wywo³aæ niebywa³y skandal na
dworze królowej Marii Kazimiery Sobieskiej.
Jak zanotowa³ wspó³czesny kronikarz: „W
wieczór podczas grania bassety jmp. starosta
krasnostawski (Micha³ Potocki – przyp. BC)
upiwszy siê bardzo bestyjalskie na pokojach
królowej czyni³ akcyje, kiedy wzi¹wszy naturalia in manus nie tylko mê¿atkom, ale i pannom one prezentowa³ ad ocula i o stó³ nimi
kilka razy uderzy³, do jmp. podkomorzynej
koronnej przyszed³szy tak siê z ni¹ mocowa³,
¿e na palcu jej obr¹czki po³ama³, drugie od
niego ledwie poucieka³y”. Dzia³o siê to 30
stycznia 1695 roku, by³ wiêc Micha³ ju¿ mê¿czyzn¹ oko³o trzydziestoletnim.
O wiele gorsze skutki mog³y mieæ jego czyny, których dopuœci³ siê trzy lata póŸniej, podczas walk z Tatarami pod Podhajcami. Micha³, walcz¹cy wówczas pod komend¹ swojego ojca, sta³ siê sprawc¹ zamieszania, które
omal nie doprowadzi³o do bratobójczych walk
w armii polsko-sasko-litewskiej. Obecnoœæ Sasów w Polsce, od momentu wyboru na tron
polski Augusta II w 1697 roku bardzo by³a nie
w smak Polakom. I to niezale¿nie od stanu.
Sasi w Polsce zachowywali siê jak w kraju podbitym, król chêtnie s³ucha³ saskich doradców,
sascy oficerowie lekcewa¿yli polskich ¿o³nierzy, a ponadto dobrze rozpoczêta kampania
przeciw Tatarom zosta³a przez króla zaniechana, wbrew oczekiwaniom wojska. W obozie polskim narasta³a niechêæ wobec Sasów, a
prym wœród niezadowolonych wiód³ syn hetmañski Micha³ Potocki. 25 wrzeœnia Micha³,
na czele podpitych swoich ludzi uda³ siê do
namiotów królewskich. Przed namiot wywo³ano wojewodê Przebendowskiego pod pretekstem przyjêcia delegacji wojska do króla, a
nastêpnie s³ownie go obra¿ono. Micha³ nawet zamachn¹³ siê nañ obuchem, tak, ¿e faworyt królewski cudem unikn¹³ ciosu. Potocki i jego pijani towarzysze z dobytymi szablami
wpadli do namiotów królewskich. Przebendowski ca³¹ akcjê przedstawi³ jako akt wrogi

królowi, a August napaœæ na swego protegowanego uzna³ za policzek. Pragn¹³ si³¹ skarciæ
krn¹brnych Polaków, wyprowadzi³ wiêc z obozu wojska saskie i ustawi³ je w szyku bojowym.
Dodatkowo chcia³ sk³oniæ do udzia³u w rozprawie wojska litewskie. Wojsko koronne, podburzane przez Micha³a Potockiego tak¿e zaczê³o gotowaæ siê do starcia. Ojciec, hetman
polny surowo skarci³ syna za takie postêpowanie. Ostatecznie uda³o siê sytuacjê za³agodziæ.
Micha³ mia³ byæ s¹dzony za obrazê majestatu
królewskiego i „¿e namioty królewskie w obozie naszed³ i na senatora królowi jegomoœci
familiarem siê porwa³”. Ostatecznie Micha³
unikn¹³ s¹du dziêki proœbom matki, która
wstawi³a siê u króla za synem.
To wydarzenie z pewnoœci¹ zawa¿y³o na
dalszej karierze Micha³a. Król August II na
d³ugo zapamiêta³ afront, uczyniony mu u
progu panowania w Polsce i konsekwentnie pomija³ Micha³a rozdaj¹c rozmaite urzêdy. Dopiero w 1726 roku doczeka siê Micha³ miejsca w senacie, obejmuj¹c urz¹d
wojewody wo³yñskiego.
Od Sasa do Lasa
W 1697 roku na tron polski wst¹pi³ elektor saski Fryderyk August jako August II
Mocny. M³ody król, nie licz¹c siê z mo¿liwoœciami pañstwa, wpl¹ta³ swoje nowe królestwo w wyniszczaj¹c¹ wojnê pó³nocn¹ ze
Szwecj¹ (1700-21). Nied³ugo potem, w 1702
roku umiera Feliks Potocki i Micha³, wspólnie z kuzynem Józefem staj¹ na czele potê¿nego rodu Potockich. Œmieræ Feliksa, a tak¿e nieco wczeœniejsz¹ œmieræ hetmana Stanis³awa Jana Jab³onowskiego król wykorzysta³ do obsadzenia wakuj¹cych urzêdów
nowymi ludŸmi. Potoccy zostali pominiêci,
nic wiêc dziwnego, ¿e gdy tylko nadarzy³a
siê okazja, otwarcie stanêli po stronie wrogów Augusta II. Okazjê tê stworzy³ m³ody
król szwedzki Karol XII, który wkroczywszy
do Polski, a póŸniej do Saksonii, zmusi³ Augusta do abdykacji, a na króla poleci³ wybraæ Stanis³awa Leszczyñskiego. Micha³ pocz¹tkowo waha³ siê, po której stronie stan¹æ. Zabiega³ u Augusta II o urz¹d stra¿nika wielkiego koronnego, musia³ siê jednak
zadowoliæ skromniejsz¹ funkcj¹ pisarza polnego. Do 1705 roku wytrwa³ przy Sasie, jednak w tym roku, zapewne przekonany przez
kuzyna, a tak¿e skuszony obietnicami wysokich dostojeñstw opowiedzia³ siê po stronie
Leszczyñskiego i popieraj¹cych go Szwedów.
22 kwietnia 1705 roku, przebywaj¹cy w
Sêdziszowie u Micha³a Józef Potocki wyda³
manifest, w którym oskar¿a³ Augusta II o
d¹¿enie do wprowadzenia absolutyzmu,
czym usprawiedliwia³ swój akces do Szwe-
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dów i Leszczyñskiego. Micha³ Potocki, pod¹¿aj¹c za kuzynem, ponoæ liczy³ na urz¹d
hetmañski, ale tu jego konkurentem okaza³
siê ... Józef Potocki.
Jesieni¹ 1706 roku obaj Potoccy wziêli
udzia³ w bitwie pod Kaliszem u boku szwedzkiego genera³a Mardefelda. Wojska szwedzkie i polskie, licz¹ce oko³o 15 tys. ¿o³nierzy
mia³y przeciwko sobie oko³o 35-tysiêczn¹ armiê polsko-sasko-rosyjsk¹. Wynik starcia by³
przes¹dzony. Szwedzi i popieraj¹cy ich Polacy zostali otoczeni w obozie. Micha³owi z
czêœci¹ oddzia³u uda³o siê pod os³on¹ nocy
wyrwaæ z okr¹¿enia, zostali jednak rozbici
przez Rosjan i musieli salwowaæ siê ucieczk¹.
Pozostali w obozie skapitulowali. Do niewoli
trafili m.in. gen. Mardefeld i Józef Potocki.
Niemal przez ca³y czas pozostawania w
obozie stronników Leszczyñskiego toczy³
Micha³ pertraktacje z pozostaj¹cym w obozie Augusta II Sasa hetmanem Adamem
Miko³ajem Sieniawskim, próbuj¹c przeci¹gn¹æ go „do Lasa” czyli do stronników Leszczyñskiego. Równoczeœnie nie zamyka³ sobie drogi powrotu do obozu królewskiego.
Sytuacja Micha³a skomplikowa³a siê w 1709
roku, gdy Szwedzi ponieœli klêskê od Rosjan
pod Po³taw¹ na Ukrainie. Król szwedzki
Karol XII, Stanis³aw Leszczyñski, Józef Potocki i Stanis³aw Poniatowski (ojciec przysz³ego króla) zmuszeni byli udaæ siê na emigracjê do Turcji. Micha³ w tym czasie przebywa³ w swych dobrach w Sêdziszowie, lecz
nie czuj¹c siê bezpiecznym pod¹¿y³ ich œladem. Do kraju wróci³ gdzieœ na prze³omie
1711/1712 roku. Nie bra³ wiêc udzia³u w
hañbi¹cym poselstwie do chana tatarskiego Kaplan Gireja w 1713 roku, podczas którego Leszczyñski i Józef Potocki za pomoc
w powrocie do kraju obiecywali chanowi, a
za jego poœrednictwem su³tanowi tureckiemu Podole i Ukrainê.
Po kilku latach mniejszej aktywnoœci,
ponownie pokaza³ siê Micha³ na arenie ogólnopolskiej polityki w roku 1715, gdy szlachta d¹¿¹ca do ograniczenia samowoli wojsk i
urzêdników saskich w Polsce zawi¹za³a konfederacjê w Tarnogrodzie. Micha³, znany
jako wielki przeciwnik Sasów, by³ powa¿nie
rozwa¿any jako jeden z kandydatów do objêcia funkcji marsza³ka, która jednak ostatecznie przypad³a Stanis³awowi Ledóchowskiemu. Micha³owi pozosta³o gromiæ Sasów,
co te¿ z dobrym skutkiem czyni³ pod Tomaszowem i Be³zem. Przytrafi³a mu siê tak¿e
pora¿ka pod Sokalem.
3 kwietnia 1716 roku na czele grupy
konfederatów Micha³ Potocki wtargn¹³ do
Lwowa i po krótkim szturmie zdoby³ pa³ac,
w którym przebywa³ hetman Adam Sieniawski. Hetman zosta³ aresztowany. Ponoæ próbowa³ ofiarowaæ Potockiemu cenn¹ szablê
wysadzan¹ drogimi kamieniami w zamian
za uwolnienie, ten jednak nie uleg³. W rewan¿u Sasi pustoszyli sêdziszowskie dobra
Micha³a pal¹c miasto i okoliczne wioski.
W 1717 roku, na Sejmie Niemym dosz³o
do ugody pomiêdzy królem i konfederatami przy poœrednictwie rosyjskim, co pozwo-

li³o uspokoiæ wzburzony kraj.
W latach dwudziestych XVIII stulecia
Micha³ Potocki regularnie wybierany by³
przez szlachtê na pos³a na sejm walny. By³ te¿
marsza³kiem Trybuna³u Koronnego w Lublinie. Cieszy³ siê powa¿aniem i doceniano jego
talenty polityczne, wybieraj¹c go do komisji
do rokowañ z Rosj¹, a tak¿e do konferencji z
ministrami postronnych dworów.
By³ wówczas wysoko notowany na dworze królewskim co zaowocowa³o powo³aniem na urz¹d wojewody wo³yñskiego 2
marca 1726 roku.
W tym czasie na scenie politycznej Rzeczypospolitej coraz wyraŸniej kszta³tuj¹ siê
dwa obozy: jeden to Familia, której trzon
stanowi³a rodzina Czartoryskich i spowinowaconych z nimi Poniatowskich oraz drugi
obóz, z Potockimi na czele.
Podczas bezkrólewia po œmierci Augusta II, Micha³ Potocki odegra³ istotn¹ rolê
jako zwolennik Stanis³awa Leszczyñskiego.
Po jego wyborze na króla, stan¹³ na czele
chor¹gwi z województwa wo³yñskiego przeciwko wojskom rosyjskim, a w obronie króla Stanis³awa. Niestety, w potyczce pod So³obkowcami w kwietniu 1734 poniós³ dotkliw¹ pora¿kê, i musia³ uciekaæ z pola bitwy: „w samej ucieczce Potockiemu urwa³o
siê strzemiê jedno, a tak musia³ staruszek o
jednym strzemieniu mil dwie uchodziæ”.
Podczas przygotowañ do zawi¹zania
konfederacji generalnej w obronie Leszczyñskiego by³ Micha³ jednym z g³ównych
kandydatów do objêcia funkcji marsza³ka.
W 1735 roku stawi³ siê w Królewcu u boku
Leszczyñskiego. Chorowa³ wówczas, lecz
snu³ plany ambitnych akcji wojskowych,
³¹cznie z atakiem na Saksoniê. Widz¹c jednak fiasko sprawy Leszczyñskiego, prowadzi³ potajemne negocjacje z wys³annikami
Augusta III Sasa, by ostatecznie w listopadzie 1735 roku uznaæ jego wybór.
Pan na Sêdziszowie
Micha³ Potocki po rodzicach odziedziczy³ klucz sêdziszowski, sk³adaj¹cy siê z miasta Sêdziszowa, Przedmieœcia Sêdziszowskiego oraz wsi: Wolicy £ugowej, Wolicy Piaskowej, Sielca, Olchowej, Kawêczyna, do którego dokupi³ jeszcze tzw. dobra hinkowskie:
D¹browê, Bêdziemyœl, Klêczany, Ksiê¿omost,
Krzyw¹. Posiada³ tak¿e dobra na Rusi (klucz
Czernelicki), LubelszczyŸnie (Wojs³awice,
Gardzienice), Wo³yniu, a tak¿e rodowe gniazdo: dobra Janów ze Z³otym Potokiem ko³o
Czêstochowy. Spoœród tych licznych w³oœci,
w³aœnie Sêdziszów ukocha³ najbardziej. Tu
wybudowa³ w pocz¹tkach XVIII wieku dla
siebie pa³ac z koszarami dla nadwornego
wojska. Pa³ac, zrujnowany w po³owie XIX
wieku zosta³ rozebrany, natomiast pozosta³y do dziœ budynki koszar, bêd¹ce w rêkach
prywatnych. W Sêdziszowie ufundowa³ tak¿e klasztor oo. Kapucynów, w podziemiach
którego spocz¹³ po œmierci. Fundacja zosta³a ustanowiona w 1739 roku. W ci¹gu
dwóch lat wybudowany zosta³ klasztor, a od
1741 roku trwa³a budowa koœcio³a, któr¹

kierowa³ architekt ze Lwowa Jan de Oppitz.
Do dziœ zachowa³y siê ornaty i antepedia,
ufundowane przez Micha³a. W o³tarzu g³ównym, nad tabernakulum znajduje siê obraz
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej zwanej Matk¹
Bo¿¹ Obozow¹, który Micha³ Potocki wozi³
ze sob¹ na wyprawy wojenne, a potem przekaza³ do klasztoru. Byæ mo¿e w klasztornej
bibliotece znajduj¹ siê ksiêgi podarowane
przez Micha³a, wiemy bowiem, ¿e podarowa³ ogromny zbiór, z³o¿ony z 300 ksi¹g kolegium jezuitów w Krasnymstawie.
Kontynuowa³ budowê koœcio³a parafialnego w Sêdziszowie, zapocz¹tkowan¹ jeszcze przez rodziców.
Prawdopodobnie jemu zawdziêczamy
liczne figury œw. Jana Nepomucena, rozsiane po okolicy. Jak mówi legenda, wracaj¹c z
Rzymu, dojechawszy do Pragi stwierdzi³ brak
pieniêdzy na dalsz¹ podró¿. Wst¹pi³ wiêc
do jednego z koœcio³ów, gdzie ze swego zmartwienia zwierzy³ siê napotkanemu ksiêdzu o
imieniu Jan. Ten da³ Potockiemu pieni¹dze
na dalsz¹ podró¿. Po powrocie szlachcic
wys³a³ pos³añca do Pragi z zadaniem odnalezienia ksiêdza i zwrotu d³ugu. W stolicy
Czech nikt jednak ksiêdza Jana nie zna³.
Potocki, doszed³szy do przekonania, ¿e to
sam œwiêty Jan Nepomucen wyratowa³ go z
k³opotu, fundowa³ odt¹d w swoich dobrach
figury œwiêtego, by w ten sposób odwdziêczyæ mu siê za pomoc.
Micha³ Potocki by³ dwukrotnie ¿onaty.
Pierwsz¹ ¿on¹, poœlubion¹ w 1689 roku by³a
Zofia z Czarnieckich, z któr¹ mia³ dwóch
synów: Franciszka Ksawerego (zm. 1731) i
Feliksa (zm.1766). Z drugiej ¿ony, Marcjanny z Ogiñskich, poœlubionej w 1723 r. mia³
synów: Antoniego (zm. po 1778) i Piotra
(zm. po 1800) oraz cztery córki.
Micha³ Potocki zmar³ 2 grudnia 1749
roku w Mo³odotyczach. Prze¿y³ ponad 80
lat. W klasztorze oo. Kapucynów przechowywany jest jego portret: ubrany w tradycyjny strój szlachecki, z rêk¹ wspart¹ na szabli, z wysoko wygolon¹ g³ow¹, wnikliwym
wzrokiem spogl¹da codziennie na braci w
br¹zowych habitach, których ponad dwa i
pó³ wieku temu sprowadzi³ do Sêdziszowa.
Ró¿nie mo¿na oceniaæ jego ¿ycie, dzia³alnoœæ, wybory polityczne. W dziejach Sêdziszowa by³ tym, spoœród w³aœcicieli, którzy
dla miasta zrobili najwiêcej. Niech¿e wiêc w
pamiêci sêdziszowian pozostanie takim, jakim opisano go ponad sto lat temu w „Z³otej
ksiêdze szlachty polskiej”: Micha³ Potocki ca³e
m³ode ¿ycie prawie poœród obozów przepêdzi³, a stare lata ulecia³y mu na pobo¿noœci i szlacheckich
ucztach (...). Na trybuna³ach pisa³ pamiêtne wyroki przeciw dysydentom i heretykom i koronowa³
ci¹gle cudowne obrazy Najœwiêtszej Maryi Panny.
Kocha³ Rzeczpospolit¹ jak¹ zna³ i jak¹ widzia³ i
nie chcia³ s³yszeæ w Polsce o ¿adnych zmianach,
chocia¿by nawet w powierzchownoœci ubioru (...).
Sêdziszów – skromna dot¹d osada, sta³ siê teraz z
wol¹ pana Potockiego ogniskiem jednym wiêcej ¿ycia
narodowego, które bi³o po tylu stronach Polski.
Benedykt Czapka
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Œwiadkowie historii w ZSZ
im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.

W œrodê, 2 grudnia 2009 roku w Technikum Sêdziszowskim (ZSZ w Sêdziszowie M³p.) goœci³a
pani Irena Drabik z domu Mazek oraz pan Krzysztof Filipowicz. Obydwoje- ka¿dy ze swojej perspektywy, opowiadali m³odzie¿y szkolnej o trudnych latach niemieckiej i radzieckiej okupacji
w czasie II wojny œwiatowej i o okresie brutalnego zdobywania w³adzy przez polskich komunistów na naszych ziemiach.
Spotkanie, zorganizowane przez szkolne Kó³ko Historyczne, trwa³o dwie godziny.
Poza relacj¹ szanownych goœci zebrani obejrzeli wybór zachowanej czêœci archiwum rodzinnego Mazków. Spotkanie jest tym cenniejsze, ¿e w ci¹gu ostatniego dwudziestolecia udzia³ rodziny w Polskim Pañstwie Podziemnym by³ czêsto celowo pomijany.
Irena Drabik z
domu Mazek urodzi³a siê 29 wrzeœnia
1925 roku w Zagorzycach, jako córka
Franciszka Mazka i
Marii z domu Feret.
Jako sanitariuszka,
³¹czniczka Obwodu
Dêbickiego ZWZAK pod pseudoniIrena Mazek w m³odoœci
mami „Morfina”,
Arch. Ireny Mazek.
„Pantera” pomaga³a wiêŸniom w Pustkowie (paczki, listy, lekarstwa, ¿ywnoœæ), udziela³a pomocy sanitarnej okolicznej ludnoœci, bra³a czynny
udzia³ w tajnym nauczaniu. Po wojnie by³a
dwa razy s¹dzona przez komunistyczne w³adze. Pierwszy raz aresztowana 9 stycznia 1945
roku by³a przetrzymywana i przes³uchiwana w Ropczycach. Uniewinniona ze wzglêdu na to, ¿e w 1944 roku, jako sanitariuszka
opatrywa³a spor¹ grupê rannych czerwonoarmistów. Ojciec Franciszek, zgodnie z
poleceniem prze³o¿onych z AK ujawni³ siê,
co zmusi³o rodzinê do ucieczki na ziemie
zachodnie do K³odzka (w³adze ówczesnego pañstwa nie dotrzyma³y s³owa, a represje
m.in. ci¹g³a inwigilacja wrêcz nasili³y siê).
Tam pani Irena w strukturach WiN by³a
maszynistk¹ i ³¹czniczk¹. Aresztowana 15/
16 grudnia 1947 roku by³a wiêziona i przes³uchiwana we Wroc³awiu. W procesie zbiorowym dzia³aczy WiN w sierpniu 1948 roku
zosta³a skazana na trzy lata wiêzienia. Wiêziona we Wroc³awiu i w Warszawie (tzw. szary blok Fordonu) faktycznie przesiedzia³a
w katowniach UB 6 lat. W 1953 roku, po
wyjœciu z wiêzienia, razem z mê¿em uda³o
im siê wyemigrowaæ do USA.
Krzysztof Filipowicz, jako oœmioletni
ch³opiec zosta³ w 1940 roku razem z matk¹
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Irena Mazek i Krzysztof Filipowicz podczas ¿ywej lekcji historii.
i rodzeñstwem wywieziony przez sowietów
w g³¹b ZSRR, do Kazachstanu. D³ugie lata
zes³ania mia³ wype³nione walk¹ o byt, o najprostsze jedzenie. Krzyœ zapamiêta³, jak
matka wykrad³a kilka pomidorów ze strefy
œciœle strze¿onej, w której ros³y owoce i warzywa przeznaczone dla lotników radzieckiej armii. 2 grudnia 2009 roku pan Krzysztof opowiada³ o tym, jak dzieci „tubylców”
ogl¹da³y ich, jako swego rodzaju dziwowisko: „co to w pañskiej Polsce ch³eptali krew
wyzyskiwanych ch³opów i robotników” (tak
g³osi³a radziecka propaganda - JF). Mówi³ o
upokorzeniach, jakie musia³ znosiæ i o, niewyobra¿alnym dla m³odego pokolenia, g³odzie. To, co pozwoli³o mu prze¿yæ to by³a
m.in. ksi¹¿ka. Przewa¿nie by³a rosyjskojê-

Fot. (2) E. Bura
zyczna, ale zawsze ksi¹¿ka. Starsza siostra
Krzysztofa „wyrwa³a siê” z nieludzkiej ziemi
do Armii Andersa, a matka z pozosta³ymi
dzieæmi musia³a czekaæ na powrót do Polski a¿ do 1945 roku. Po powrocie do Ojczyzny osiedlili siê w K³odzku. Tam pan Krzysztof pozna³ siostrê pani Ireny. Na panu Krzysztofie wielkie wra¿enie zrobi³ los Franciszka
Mazka.
Tak wiêc kilka klas pozna³o kolejne dwie
relacje o tym, co by³o, a co oby siê nigdy ju¿
nie zdarzy³o. Historiê pani Ireny i Krzysztofa poznali równie¿ widzowie TV Miejskiej w
Sêdziszowie M³p., gdy¿ zosta³ w niej wyemitowany materia³ filmowy zebrany 2.12.2009
roku w ZSZ.
Jan Flisak

Franciszek Mazek kilka miesiêcy po zwolnieniu z wiêzienia zmar³.
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niaj¹ k³adzenia czapek na stole i opierania siê
na nim ³okciami. Dla wypoczynku siadano na
tzw. œlufankach, ³awach, taboretach lub na
wysokich progach, jakie widywa³o siê w dawnych chatach.
Spo¿ywanie poœniku poprzedza³a modlitwa i dzielenie siê bia³ym op³atkiem.

CUDOWNE
ŒWIÊTA

„Gdy ³amiemy siê op³atkiem przy ¯³óbku Betlejemskim,
Gdy z radoœci¹ w oczach sk³adamy sobie ¿yczenia,
Wtedy otwieraj¹ siê nasze serca i lepiej rozumiemy,
¯e droga do szczêœcia – to droga przez dobroæ i mi³oœæ”.
(M. Grzymski)

„O nowem lecie gwiazda duszy wschodzi
I œpiew po ziemi: Bóg siê ziemi rodzi!
A na wieœæ tak¹ i na takie g³osy
Dr¿y ca³a ziemia, dr¿¹ ca³e niebiosy.”
(Wincenty Pol)

Im bli¿ej Bo¿ego Narodzenia, tym têskniej cz³owiek spogl¹da w okno. Marz¹ mu siê
œwiêta owiane bia³ym puchem œniegu. A zimy
ostatnio bywaj¹ czêsto kapryœne i nieprzewidywalne. Tym bardziej zniewala urok dawnych pocztówek œwi¹tecznych, na których zobaczyæ mo¿na sceneriê typowo polskiej zimy,
z zaœnie¿onymi polami i dachami domów, z
wypisanymi na œniegu tropami dzikich zwierz¹t i z choinkami wiezionymi na saniach.
Zwyczajowo w wigilijny poranek nale¿a³o zabraæ je z lasu „sposobem kradzionym”, bez
œwiadków, gdy¿ leœne ostêpy uwa¿ane by³y za
miejsca tajemne, zarezerwowane raczej dla
duchów i wszelakich zjaw. W zwyk³ym, grzesznym œmiertelniku budzi³y lêk, tote¿ nale¿a³o
stamt¹d szybko siê oddaliæ. W takich ma³o
dostêpnych miejscach mo¿na by³o jednak
znaleŸæ naj³adniejsz¹, dorodn¹ jode³kê. Ponadto w tym „niecodziennym czasie” nawet
zwierzêta zyskiwa³y nadzwyczajn¹ moc i mog³y przemówiæ ludzkim g³osem. Pospolita jemio³a zawieszona nad drzwiami potrafi³a
odpêdziæ z³e moce, a œwie¿a zieleñ jedliny
urasta³a do rangi symbolu ¿ycia i nadziei na
lepsze jutro. Ju¿ w œredniowieczu przed Bo¿ym Narodzeniem ga³¹zkami jod³y przyozdabiano œciany domów. W tym niezwyk³ym czasie, kiedy „ogieñ krzepnie, blask ciemnieje”,
nawet pospolite roœliny staj¹ siê poœrednikami miêdzy „tym, a tamtym œwiatem”. W naszych stronach jeszcze do niedawna praktykowany by³ zwyczaj ucinania ga³¹zek wiœni
lub czereœni w dniu œw. Andrzeja. Czynnoœæ
ta zwykle by³a domen¹ m³odzie¿y. Œciêt¹ ga³¹Ÿ
nale¿a³o umieœciæ w garnku wype³nionym
mokrym piaskiem, ustawiæ na piecu i… czekaæ a¿ zakwitnie w Wigiliê. Subtelna biel kwiatów wró¿y³a pomyœlnoœæ na ca³y rok. Najbardziej cieszyli siê m³odzi, dla których oznacza³a szybkie znalezienie mê¿a b¹dŸ ¿ony. W
owym dniu cudownych w³aœciwoœci nabiera³a te¿ woda Ÿródlana. Obmycie siê ni¹ z samego rana gwarantowa³o zdrowie i powabnoœæ lica, o któr¹ zabiega³y g³ównie dziewczêta. Przed bólem gard³a natomiast mia³o
uchroniæ zjedzenie na czczo jab³ka i surowej
cebuli. Starsi mieszkañcy z naszych stron
przed laty solennie w to wierzyli, podobnie
jak i w niezwyk³oœæ wszystkich wigilijnych potraw. Pominiêcie którejœ z nich w czasie poœniku mia³o zabraæ cz³owiekowi kawa³ szczêœcia i zdrowia. Równie¿ ogieñ – œwiat³oœæ œwiata – powinien jaœnieæ w domach po wiecze-

rzy przez ca³¹ nastêpn¹ noc, by znêciæ zb³¹kane dusze oraz wskazaæ drogê Jezusowi, który – jak mawiano – chodzi³ wtedy po kolêdzie. Podtrzymywano zatem ogieñ w piecach
i nie gaszono p³omyków œwiec woskowych.
Tak czêsto ignorowane dzisiaj pszczo³y uwa¿ane by³y niegdyœ za dar niebios. Do tej pory
starsi pszczelarze z godnoœci¹ wyra¿aj¹ siê, ¿e
pszczo³a nie pada, lecz umiera. Gospodynie
obowi¹zkowo dawa³y miód do œwi¹tecznych
wypieków np. do znanych u nasz strucli.
Dziewczêta szczególn¹ estymê ¿ywi³y w wigilijny wieczór do podwórzowych Burków,
Brytanów, Reksów, Morusów i Azorów. Po
poœniku wychodzi³y na dwór i uwa¿nie nas³uchiwa³y, sk¹d najpierw dobiegnie szczekanie
psa. Wierzy³y bowiem, ¿e stamt¹d nadejdzie
oczekiwany kawaler. Warto tu zaznaczyæ, ¿e
niegdyœ tutejsi ludzie najchêtniej nadawali
psom imiona zawieraj¹ce literê „r”, ¿eby zwierzêta te by³y dobrymi stró¿ami.
Swoj¹ przysz³oœæ mog³a te¿ dziewczyna
wywró¿yæ na podstawie barwy ŸdŸb³a siana
wyci¹gniêtego spod op³atka. Jeœli by³o zielone
– mog³a ¿ywiæ nadziejê na szybkie zamêœcie, a
jeœli brunatne – na przykre staropanieñstwo.
Praktykowane od XVII wieku ³amanie siê
op³atkami by³o wymown¹ form¹ przekazywania sobie „uczuæ najtkliwszych”. Znane tylko
w Polsce, wykonane z nich ozdoby wieszano
nad sto³em, u powa³y, aby chroni³y domostwo
przed z³em i zapewnia³y wszelka szczêœliwoœæ
w najbli¿szym roku. Nawet stó³ nabiera³ w tym
dniu szczególnych w³aœciwoœci, ³¹cz¹c domowników ze œwiatem umar³ych. Jedno z miejsc
by³o zreszt¹ dla nich przeznaczone. Wed³ug
dawnych wierzeñ duchy przodków mia³y zapewniæ pomyœlnoœæ ¿yj¹cym. Im wiêcej potraw
przygotowano na poœnik i bardziej sute by³y
œwiêta, tym szczêœliwszy mia³ byæ nadchodz¹cy
rok. Wieczerzê nale¿a³o spo¿ywaæ przy stole,
a nie jak na co dzieñ – na ³awie. Uznawano go
bowiem za mebel wyj¹tkowy, na którym zwykle sta³a przyozdobiona pasyjka, a nad ni¹, na
œcianach wisia³y œwiête obrazy. Jeszcze i dziœ w
niektórych naszych domach seniorzy zabra-

Op³atki kolorowe przeznaczano na
ozdoby i dla byd³a (po poœniku). W pamiêci
najstarszych mieszkañców zachowa³ siê jeszcze zakaz dawania krowom chleba, nawet w
noc wigilijn¹. Wszystkie potrawy podawane
podczas tej jedynej wieczerzy, choæ tak proste i powszednie, w³aœnie w tych wyj¹tkowych
chwilach zawsze inaczej pachnia³y i bardziej
smakowa³y. Czy sprawia³a to niezwyk³a cudownoœæ tego wieczoru? Ustawianie w k¹tach
snopów zbó¿ gwarantowa³o pomyœlnoœæ dla
przysz³ych zbiorów, podobnie jak dodawanie do ziarna siewnego garœci okruchów wigilijnego chleba oraz ziaren owsa poœwiêconego w dniu œw. Szczepana. Zaœ o tym, która
roœlina w przysz³ym roku obrodzi, informowa³ op³atek szczêœliwie przyklejony do dna
miski. W Wigiliê koñczy³o siê te¿ prognozowanie pogody na przysz³y rok, oparte na
obserwacjach dokonywanych ka¿dego dnia
od œw. £ucji. Warto jeszcze przypomnieæ ciekawy, znany nie tylko u nas sposób stawiania
prognoz na poszczególne miesi¹ce. Na ³awie
uk³ada siê szeregiem „³ódeczki” z przekrojonych cebul i wsypuje do nich po ³y¿ce soli.
Pod wieczór oka¿e siê, i¿ w niektórych sól
zawilgotnieje. Oznacza to, ¿e dany miesi¹c
bêdzie mokry. Znawcy przedmiotu powiadaj¹, i¿ wró¿ba ta czêsto siê sprawdza. Oczekiwanie ludzi na ³adne, bia³e œwiêta mia³o te¿
wymiar bardziej praktyczny, o czym informuj¹ przys³owia: „Gdy Gody jasne, to stodo³y
ciasne” (od zbo¿a i siana), „Gody pogodne, lato
urodne”, „MroŸne œwiêta w bia³ym œniegu, ¿yzny
roczek bêdzie w biegu”, „W Bo¿e Narodzenie piêknie, wtedy zima szybko pêknie”, ale: „Gdy choinka
stoi w wodzie, jajo toczy siê po wodzie” (to prognoza na Wielkanoc). Cudownoœæ œwi¹tecznych dni sprawia, ¿e myœli doros³ych wracaj¹
do kolorowych lat dzieciñstwa i do wczesnej
m³odoœci, kiedy wszystko wydawa³o siê piêkniejsze, niewinne i bardziej radosne. Bo¿e
Narodzenie ka¿demu kojarzy siê z domem
szczêœliwym, spokojnym i bezpiecznym. Wówczas serca ludzkie przepe³nia: tkliwoœæ, ¿arliwoœæ uczuæ i pozytywne emocje. I tylko trudno w pe³ni oddaæ s³owami specyficzn¹, niezwyk³¹ atmosferê tych jedynych w swoim rodzaju Œwi¹t. Ich œnie¿na, spokojna biel zdaje
siê podkreœlaæ d¹¿enie cz³owieka do ¿ycia
prostego, wolnego od grzechu, które mo¿e
zapewniæ wiara w dobroæ Bo¿ej Dzieciny.
„Resztê w kolêdzie niech donuc¹ dzieci,
Jakie tam wieœci z niebios uroczyska,
Kiedy was serce zgarnie do ogniska
I betlejemska gwiazda wam zaœwieci”.
(W. Pol)

Tekst i ilustracja Maria Wilczok
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MGOPS
informuje
21 listopada to Dzieñ Pracownika Socjalnego.
Dla wszystkich pracowników s³u¿b spo³ecznych
jest to wielkie œwiêto, bardzo wa¿ne wydarzenie
w ich ¿yciu zawodowym. O jego randze œwiadczy
fakt, i¿ sformalizowano to œwiêto w 1996 roku
wprowadzaj¹c do ustawy o pomocy spo³ecznej
zapis: „Dzieñ 21 listopada ustanawia siê Dniem
Pracownika Socjalnego” (art. 121, ust. 4).
Ten ustawowo zapisany dzieñ jest form¹
wyró¿nienia dla pracowników socjalnych,
dostrze¿enia ich roli i znaczenia ich s³u¿by
dla spo³eczeñstwa. W innych krajach obchodzony jest Dzieñ Pracy Socjalnej. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w Europie od wielu lat promuje
ten dzieñ poprzez SWAD – Social Work Action Day. Dzieñ Pracy Socjalnej od 1996
roku by³ obchodzony przez pracowników
socjalnych w Europie w drugi wtorek listopada ka¿dego roku.
Zawód pracownik socjalny, choæ ma
swoj¹ tradycjê, która siêga pocz¹tków XX
wieku, na tle innych zawodów jest zawodem
stosunkowo m³odym. Regularne kszta³cenie
pracowników socjalnych rozpoczêto w Polsce w roku 1966, kiedy to Ministerstwo Zdro-

DZIEÑ PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
wia i Opieki Spo³ecznej powo³a³o pañstwowe szko³y pracowników socjalnych. Dziœ pracownicy socjalni zdobywaj¹ wykszta³cenie w
kolegiach i na uczelniach wy¿szych.
Pracownicy socjalni jako grupa zawodowa bardziej rozpoznawalni dla spo³eczeñstwa
stali siê w latach 90., kiedy to w³aœnie s³u¿bom
spo³ecznym przypad³a rola ³agodzenia skutków transformacji. Do 1990 roku pomoc
spo³eczna w Polsce funkcjonowa³a na marginesie ¿ycia spo³ecznego, w¹ski by³ jej zakres
przedmiotowy i podmiotowy, brak by³o uregulowañ prawnych. Przez nastêpne lata nast¹pi³y gruntowne zmiany w pomocy spo³ecznej, rozwija³y siê instytucje pomocy spo³ecznej, przybywa³o pracowników, w tym równie¿ pracowników socjalnych i choæ jest ich
obecnie oko³o 18,5 tys. zatrudnionych w samorz¹dowych instytucjach pomocy spo³ecznej – oœrodkach pomocy spo³ecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie – w ca³ej
Polsce to wci¹¿ ich jest za ma³o. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e pracownicy socjalni pracuj¹
tak¿e w domach pomocy spo³ecznej, oœrodkach wsparcia, noclegowniach dla bezdomnych i innych publicznych i niepublicznych
instytucjach pomocy spo³ecznej.
Wymaga siê od nich okreœlonych cech
osobowoœci, odpowiedniej postawy etycznej

ŒWIADCZENIA
RODZINNE
zmiany w przepisach
1 listopada 2009r. rozpocz¹³ siê dla osób ubiegaj¹cych siê o
œwiadczenia rodzinne nowy okres zasi³kowy 2009/2010 , który potrwa do 31 paŸdziernika 2010 r.
Wysokoœæ kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do œwiadczeñ rodzinnych pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 504 z³
netto na osobê w rodzinie i 583 z³ netto, gdy w sk³adzie rodziny jest
dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Podwy¿szono od 1 listopada 2009 r. kwotê zasi³ki rodzinnego
do wysokoœci miesiêcznie:
- 68 z³ na dziecko w wieku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia,
- 91 z³ na dziecko w wieku powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 18
roku ¿ycia,
- 98 z³ na dziecko w wieku powy¿ej 18 roku ¿ycia.
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oraz zaanga¿owania w pracê, bowiem oczekiwania spo³eczne wobec pracowników socjalnych s¹ bardzo wysokie. Dobry pracownik socjalny powinien charakteryzowaæ siê
przede wszystkim zdolnoœci¹ rozumienia
drugiego cz³owieka, g³êbok¹ ¿yczliwoœci¹ i
wra¿liwoœci¹, tolerancyjnoœci¹, a tak¿e powinien budziæ zaufanie i posiadaæ umiejêtnoœæ solidaryzowania siê z ludŸmi potrzebuj¹cymi, cierpi¹cymi i samotnymi. Jednoczeœnie zawód ten wymaga dobrej kondycji
psychicznej, odpornoœci, odpowiedniego
zdystansowania siê do problemów spo³ecznych i ró¿nych sytuacji z jakimi styka siê pracownik socjalny podczas swojej codziennej
pracy. Ponadto pracownik socjalny powinien byæ dobrze zorganizowany, konsekwentny, odpowiedzialny, lojalny i skuteczny w
dzia³aniu oraz ³atwo nawi¹zywaæ kontakt z
ludŸmi, a jednoczeœnie umieæ s³uchaæ i
wspó³czuæ.
O pracownikach socjalnych zwyk³o siê
mówiæ, ¿e s¹ trochê mniej ni¿ rodzin¹, a
wiêcej ni¿ zwyk³ym urzêdnikiem. Mamy nadziejê, ¿e tak te¿ s¹ odbierani przez lokalne
spo³eczeñstwo pracownicy socjalni MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Sêdziszowie M³p.
Grzegorz Wszo³ek

Wysokoœæ dodatków do zasi³ku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê ¿ywego dziecka, tzw. „becikowego”
oraz zasi³ku pielêgnacyjnego nie ulega zmianie i wynosi:
Dodatek z tytu³u:
a) urodzenia dziecka – 1000 z³,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 z³ miesiêcznie,
c) samotnego wychowywania dziecka – 170 z³,
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 z³,
e) kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego:
· 60 z³ – dla dzieci do lat 5,
· 80 z³ – dla dzieci powy¿ej 5 roku ¿ycia,
f) rozpoczêcia roku szkolnego - 100 z³,
g) podjêcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
· 90 z³ w zwi¹zku z zamieszkiwaniem ucznia w internacie, na stancji, w bursie
· 50 z³ w zwi¹zku z dojazdem do miejscowoœci, w której znajduje
siê siedziba szko³y ponadgimnazjalnej.
Zasi³ek pielêgnacyjny wynosi 153 z³.
Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia dziecka 1000 z³.
Od 1 listopada 2009 r. osoby ubiegaj¹ce siê o przyznanie
„becikowego” bêd¹ musia³y do wniosku do³¹czyæ zaœwiadczenie lekarskie, i¿ matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu. Bêdzie
ono potrzebne przy staraniach zarówno o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia ¿ywego dziecka, jak i o dodatek do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka.
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XXIX Sesja
Rady
Miejskiej

3.

W dniu 26 listopada 2009 r. odby³a siê XXIX
Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. zwana
potocznie „podatkow¹” w czasie, której radni
podjêli 10 uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
na 2010 r.
Rada Miejska postanowi³a o podwy¿szeniu stawek podatku od nieruchomoœci
œrednio o 3,5% w stosunku do obowi¹zuj¹cych w 2009 r. Stawki podatku ustalono w nastêpuj¹cej wysokoœci
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,69 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,13 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,48 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 19,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym –
9,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych - 4,16 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) domków letniskowych – 6,88 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 3,51 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci.
2. Uchwa³a w sprawie obni¿enia œredniej ceny
skupu ¿yta og³oszonej przez Prezesa GUS
za okres 3-ch pierwszych kwarta³ów 2009 r.
Rada obni¿y³a œredni¹ cenê skupu ¿yta
og³oszon¹ przez Prezesa GUS przyjmowan¹ jako podstawê do naliczania po-

4.

5.

6.

7.

datku rolnego z kwoty: 34,10 z³ za 1q na
kwotê: 33,00 z³ za 1q. Podatek rolny liczony jako równowartoœæ 2,5 q ¿yta dla
gospodarstw rolnych powy¿ej 1 ha wynosiæ bêdzie w 2010 r. - 82,50 z³ za 1 ha
przeliczeniowy. Dla gospodarstw poni¿ej
1 ha liczony jest jako równowartoœæ 5 q
¿yta i wynosiæ bêdzie - 165 z³ za 1 ha fizyczny. Podatek ten wzroœnie o 3,1%.
Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
Stawki podatku od œrodków transportowych na 2010 r. bêd¹ wy¿sze œrednio o
oko³o 3,5% w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych w 2009 r. Pe³ny tekst tej
uchwa³y znajduje siê w bie¿¹cym numerze „Biuletynu Sêdziszowskiego”.
Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
zawarcie przez Gminê Sêdziszów Ma³opolski porozumienia z Gmin¹ Iwierzyce
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn:
„Poprawa poziomu bezpieczeñstwa w
gminach Sêdziszów Ma³opolski i Iwierzyce poprzez doposa¿enie jednostek OSP”.
Radni wyrazili zgodê na zawarcie przez
Gminê Sêdziszów M³p. porozumienia z
Gmin¹ Iwierzyce w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: „Poprawa poziomu bezpieczeñstwa w gminach Sêdziszów M³p.
i Iwierzyce poprzez doposa¿enie jednostek
OSP” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wspólnie z gmin¹
Iwierzyce zostanie z³o¿ony wniosek na zakup nowych samochodów dla jednostek
ochotniczych stra¿y po¿arnych.
Uchwa³a w sprawie zabezpieczenia œrodków na realizacjê zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa poziomu bezpieczeñstwa w
gminach Sêdziszów Ma³opolski i Iwierzyce poprzez doposa¿enie jednostek OSP”.
Rada postanowi³a o zabezpieczeniu w
bud¿ecie na 2010 r. kwoty 720.000 z³ na
sfinansowanie kosztów inwestycyjnych
zwi¹zanych z realizacj¹ zadania pn.: „Poprawa poziomu bezpieczeñstwa w gminach Sêdziszów Ma³opolski i Iwierzyce
poprzez doposa¿enie jednostek OSP”.
Zakup samochodów dla jednostek OSP
zostanie zrealizowany pod warunkiem, ¿e
wniosek zyska akceptacjê w RPO Województwa Podkarpackiego. Œrodki na to
zadanie w wysokoœci 85% pochodzi³by z
Unii Europejskiej a 15% z bud¿etu gminy.
Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Postanowiono o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego w kwocie 11.000 z³ w formie
opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowê ulicy Konopnickiej w Sêdziszowie M³p. na odcinku od skrzy¿owania z ul. Solidarnoœci do skrzy¿owania
z ul. Kolejow¹ (wraz ze skrzy¿owaniem).
Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.
Moc¹ tej uchwa³y zwiêkszono dochody i
wydatki bie¿¹ce bud¿etu o kwotê

80.131 z³, w tym z tytu³u:
- dotacji celowej z Gminy Iwierzyce z przeznaczeniem na opracowanie studium
wykonalnoœci do projektu pn. „Poprawa poziomu bezpieczeñstwa w Gminach Sêdziszów M³p. i Iwierzyce poprzez doposa¿enie jednostek OSP” –
7.500 z³,
- czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej z
przeznaczeniem na zwiêkszenie funduszu p³ac w placówkach oœwiatowych –
72.631 z³, w tym dla:
Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu –
40.000 z³,
Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych – 10.000 z³,
Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej –
10.000 z³,
Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p. –
12.631 z³.
8. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXII/207/09 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie bud¿etu gminy.
Rada Miejska w „limitach wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne”
zmniejszy³a wydatki na budowê kanalizacji sanitarnej w Krzywej i Kawêczynie do
kwot po przetargu.
Ponadto Rada upowa¿ni³a Burmistrza
Sêdziszowa M³p. do zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie programu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Sêdziszów M³p.” m.in. na budowê dróg na tzw. „trójk¹cie” w Sêdziszowie M³p. – 5.525.000 z³
9. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych So³tysa so³ectwa Zagorzyce Górne.
W zwi¹zku z rezygnacj¹ Pana Piotra Dzika z funkcji So³tysa So³ectwa Zagorzyce
Górne Rada postanowi³a o przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych w terminie do dnia 20 grudnia 2009 r. Na Przewodnicz¹cego Zebrania wyznaczono
Pana Bogus³awa Kmiecia – Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej.
10.Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Sêdziszów Ma³opolski
porozumienia z Powiatem Ropczycko-Sêdziszowskim w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn: „Rozbudowa systemu monitoringu powodziowego oraz poprawa systemu ³¹cznoœci i ostrzegania na terenie
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.”
Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie przez
Gminê Sêdziszów Ma³opolski porozumienia z Powiatem Ropczycko-Sêdziszowskim
w sprawie wspólnej realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu powodziowego oraz poprawa systemu ³¹cznoœci i ostrzegania na
terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego”. W ramach tego porozumienia gmina Sêdziszów M³p. doposa¿y³aby jednostki OSP w syreny alarmowe oraz w œrodki
³¹cznoœci. BIURO RADY MIEJSKIEJ
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UCHWA£A NR XXIX/294/09 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIM
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych w 2010r. (M. P. Nr
52, poz. 742), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 paŸdziernika 2009r.w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872.)
Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od œrodków transportowych na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. od 2010 r. w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
1) wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r.:
a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie ____________ 654 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie ______________ 930 z³
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton __________________ 1.116 z³
2) wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.:
a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie ____________ 618 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie ______________ 891 z³
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton __________________ 1.062 z³
3) które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹
wymogi EURO2 lub EURO3:
a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie ____________ 590 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie ______________ 846 z³
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton __________________ 1.008 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton – stawki okreœla Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
1) wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie ____________________ 693 z³
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton ____________________ 765 z³
2) wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie ____________________ 660 z³
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton ____________________ 732 z³
3) które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹
wymogi EURO2 lub EURO3:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie ____________________ 627 z³
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton ____________________ 696 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki
podatku okreœla Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
1) wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r.:
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie _____________________ 312 z³
b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton ___________________ 333 z³
2) wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.:
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie _____________________ 291 z³
b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton ___________________ 318 z³
6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ pro-
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wadzon¹ przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
1) wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r. o liczbie miejsc do
siedzenia:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc _________________________ 900 z³
b. od 20 do 29 miejsc ___________________________ 1.224 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc ________________ 1.857 z³
2) wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r. o liczbie miejsc do siedzenia:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc _________________________ 855 z³
b. od 20 do 29 miejsc ___________________________ 1.164 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc ________________ 1.764 z³
3) które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹
wymogi EURO2 lub EURO3, jedynym Ÿród³em zasilania jest gaz:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc _________________________ 807 z³
b. od 20 do 29 miejsc ___________________________ 1.131 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc ________________ 1.674 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Rozwoju
Spo³eczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XIX/177/08 Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 2010 roku.
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/294/09 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 26 listopada 2009 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla samochodów
ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton

(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/294/09 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 26 listopada 2009 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla ci¹gników
siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/294/09 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 26 listopada 2009 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla przyczep i naczep,
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

* z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
** ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach )
*** naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIA I ZASI£KI SZKOLNE W ROKU 2009/10
Stypendia szkolne i zasi³ki szkolne – to pomoc
socjalna, która po raz kolejny trafia do uczniów
zamieszka³ych na terenie gminy Sêdziszów M³p.
Przyznawanie œwiadczeñ pomocy o charakterze socjalnym odbywa siê na podstawie ustawy o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991r. oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów, uchwalonym przez Radê
Miejsk¹.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniów z rodzin najbiedniejszych. Jest ona udzielana
uczniom w celu zmniejszenia ró¿nic w dostêpie do edukacji, umo¿liwienia pokonywania barier dostêpu do edukacji wynikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Do Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p. do 15 wrzeœnia 2009 r.
wp³ynê³o 618 wniosków o przyznanie stypendium.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia
uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium
szkolne nie mog³a przekroczyæ 351 z³ netto.
Tak wiêc stypendium szkolne móg³ otrzymaæ jedynie uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej
sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich
dochodów na osobê w rodzinie, w szczegól-

Wysokoœæ stypendium szkolnego za okres
od wrzeœnia do listopada roku szkolnego
2009/2010 wynios³a odpowiednio:
219,00 z³ – dla ucznia z rodziny, w której
miesiêczny dochód netto na jednego cz³onka w rodzinie wynosi³ do 175,50 z³,
175,20 z³ – dla ucznia z rodziny, w której
miesiêczny dochód netto na jednego cz³onka w rodzinie wynosi³ powy¿ej 175,50 z³
do 351,00 z³.
noœci gdy w rodzinie wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub
wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne na rok szkolny
2009/2010, za okres wrzesieñ – listopad
2009 r. decyzj¹ Dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów M³p.
otrzyma³o ³¹cznie 597 uczniów ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, zamieszka³ych na terenie gminy
Sêdziszów M³p.
Na wyp³atê pomocy materialnej w roku
szkolnym 2009/2010 tj. stypendium szkol-

nego i zasi³ków szkolnych przeznaczono w
gminie Sêdziszów M³p. ponad 112 000 z³
(w tym dotacja celowa w kwocie 90 430 z³).
Ponadto w roku szkolnym 2009/2010
wp³ynê³o dwa wnioski o przyznanie zasi³ku
szkolnego, tj. œwiadczenia, które mo¿na przyznaæ uczniowi znajduj¹cemu siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzeñ losowych.
Wydano w tej sprawie dwie decyzje administracyjne przyznaj¹ce zasi³ek szkolny na
³¹czn¹ kwotê 910 z³.
Stypendia szkolne i zasi³ki szkolne to
pomocna d³oñ dla rodziców, choæ nie w
pe³ni zaspokajaj¹ca potrzeby edukacyjne
ich pociech.
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Literatura i dzieci
W dniu 26 .10. 2009 r. w MGOK w Sêdziszowie M³p. odby³y siê eliminacje œrodowiskowe Konkursu
„Literatura i Dzieci – Nasze marzenia”, których laureaci zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego. Konkurs odbywa siê w kategoriach: recytacja, piosenka i prace plastyczne.
Na pierwszym etapie nagrodzono nastêpuj¹ce osoby:
w I grupie wiekowej
kategoria piosenka:
Damian Ocha³ – SP Zagorzyce Dolne, Natalia Szot – SP Zagorzyce Dolne, Karolina
Dzik – SP Krzywa, Klara Grabowska – SP Nr
2 Sêdziszów M³p., Aleksandra Pieja – SP
Wolica Piaskowa;
kategoria recytacja:
Gabriela Ocytko – SP Borek Wielki, Gabriela
Gil – SP Wolica Piaskowa, Zuzanna Tomaszewska – SP Klêczany, Justyna Jaworek – SP
Góra Ropczycka, Klaudia Lis – SP Zagorzyce Dolne;
kategoria prace plastyczne:
Rafa³ Przyby³o – SP Szkodna, Daria Pazdan
– SP Zagorzyce Dln., Rafa³ Jasiñski – SP Krzywa, Bart³omiej Paœkiewicz – SP Góra Ropczycka, Marcin Jasiñski – SP Krzywa, Daria
Turczyn – SP nr 2 Sêdziszów M³p., Amelia
Papiernik – SP Góra Ropczycka, Kacper Sowiñski – SP Wolica Piaskowa, Mateusz Paœkiewicz – SP Góra Ropczycka, Aleksander
Otok – SP nr 2 Sêdziszów M³p.;
w II grupie wiekowej:
kategoria piosenka:
Izabela Skoczek – SP nr 2 Sêdziszów M³p.,
Joanna Dzik – SP Krzywa;
kategoria recytacja:
Dominika Przydzia³ – SP Wolica Piaskowa,
Adrian Pazdan – SP Zagorzyce Górne, Ewelina Lis – SP nr 3 Sêdziszów M³p., Kacper
Matuszny – SP Góra Ropczycka, Klaudia
Bednarz – SP nr 2 Sêdziszów M³p.
kategoria prace plastyczne:
Brygida Ziajor – SP Szkodna, Izabela Olech
– SP Szkodna, Agnieszka Walczyk – SP
Szkodna, Jakub Œwierad – SP Góra Ropczycka, Arkadiusz Ocha³ – SP Szkodna, Kinga
Ziajor – SP Góra Ropczycka.
Nastêpny etap konkursu, czyli eliminacje
rejonowe, odby³ siê równie¿ w MGOK w
Sêdziszowie M³p. w dniu 30.10. 2009 r. Do
fina³u konkursu zosta³y nominowane nastêpuj¹ce osoby:
w I grupie wiekowej
kategoria recytacja:
Gabriela Gil – SP Wolica Piaskowa – nagroda;
Wyró¿nienia: Krystian Toœ – SP Iwierzyce,
Anna Pyrdek – SP Iwierzyce.
kategoria piosenka:
Natalia Szot – SP Zagorzyce Dolne – nagroda;
Wyró¿nienia: Zuzanna Kozek – ZS Gnojnica Dolna, Klaudia Bizon, Aleksandra Szeliga – SP Bystrzyca;
kategoria prace plastyczne:
Grzegorz Wiater – SP Bystrzyca, Szymon Cie-
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lak – SP Skrzyszów, Rafa³ Jasiñski – SP Krzywa, Daria Turczyn – SP nr 2 Sêdziszów M³p.;
w II grupie wiekowej
kategoria recytacja:
Dominika Przydzia³ – SP Wolica Piaskowa –
nagroda, Klaudia Bednarz – SP nr 2 Sêdziszów M³p. – nagroda;
Wyró¿nienia: Adrian Pazdan – SP Zagorzyce Górne;
kategoria piosenka:
Joanna Dzik – SP Krzywa – nagroda, Izabela Skoczek – SP nr 2 Sêdziszów M³p. – nagroda;
Wyró¿nienia: Weronika Bizoñ – SP Iwierzyce, Patrycja Hendzel, Karolina Paœko – ZS
Gnojnica Dolna;
kategoria prace plastyczne:
Brygida Ziajor – SP Szkodna, Jakub Œwierad – SP Góra Ropczycka, Dominika Wiater – SP Bystrzyca.
Fina³ konkursu „Literatura i Dzieci –
Nasze marzenia” odby³ siê w dniach 9 i 10
listopada w WDK w Rzeszowie. W I grupie
wiekowej w kategorii recytacja Gabriela Gil
ze Szko³y Podstawowej w Wolicy Piaskowej
zdoby³a wyró¿nienie, natomiast w II grupie

wiekowej Klaudia Bednarz ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. zdoby³a
II miejsce w kategorii recytacja.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom
poszczególnych eliminacji dziêkujemy, gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do
wziêcia udzia³u za rok.
Koncert laureatów Konkursu odby³ siê
w dniu 15 grudnia w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie.
Konkurs zosta³ zorganizowany pod Patronatem Marsza³ka Województwa Podkarpackiego w ramach programu „LITERATURA I CZYTELNICTWO”.
E. Winkowska

VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod has³em:

,,Matce naturze d³oñ
podajmy”
Ju¿ po raz szósty Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. by³o organizatorem Powiatowego Konkursu Ekologicznego, skierowanego do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
naszego powiatu.

Nagrody wrêcza wicedyrektor LO Halina Szela

Konkursowi od pocz¹tku powstania
przyœwieca³y cele zwi¹zane przede wszystkim
ze wspieraniem kreatywnoœci i aktywnoœci
twórczej uczniów w dziedzinie popularyzacji treœci ekologicznych i prozdrowotnych
wœród m³odzie¿y i mieszkañców powiatu.
W tym roku organizatorzy(p. A. Maræ,
p. I. Flis, p. H. Szela, p. G. Pach) za temat
przewodni konkursu wybrali zagadnienia
zwi¹zane ze zdrowym stylem ¿ycia. Zmieniona zosta³a równie¿ formu³a konkursu, który polega³ tym razem na wykonaniu krótkiego, kilkuminutowego filmiku (reklama
spo³eczna, prezentacja), w którym uczniowie powinni byli przedstawiæ w jaki sposób
nale¿y zadbaæ o swoje zdrowie.
Rozstrzygniêcie konkursu odby³o siê w
dniu 30.11.2009 r. w budynku Liceum w Sê-
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Konkurs
rozstrzygniêty

1.I.
6.I.
16.I.

– Nowy Rok 2010.

– Œwiêto Trzech Króli.

– w MGOK w Sêdziszowie M³p. odbêd¹ siê
obchody 25-lecia Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Dêbicy.

21.I.
22.I.

– Dzieñ Babci, a nazajutrz Dzieñ Dziadka.

– 147 rocznica wybuchu powstania
styczniowego. Okazja do oddania ho³du powstañcom,
spoczywaj¹cym na sêdziszowskim cmentarzu.

26.I.

– godz. 10.00 w Sali
widowiskowej MGOK wyst¹pi Teatr
im. Wandy Siemaszkowej z
Rzeszowa ze spektaklem dla dzieci
pt. „Czerwony kapturek”.

Wcale nie tak ³atwy, jak mog³oby siê wydawaæ okaza³ siê konkurs, og³oszony w jubileuszowym wydaniu Biuletynu. Do naszej redakcji wp³ynê³o 12 kuponów konkursowych, ale... nie wszystkie zawiera³y poprawne odpowiedzi. Okaza³o siê, ¿e najwiêcej k³opotów
sprawi³o pytanie o rok wydania pierwszego numeru Biuletynu. Pozosta³e pytania nie sprawi³y naszym Czytelnikom problemów.
Odnotujmy wiêc, ¿e pierwszy numer Biuletynu Sêdziszowskiego ukaza³ siê w 1992 roku, Ojciec Hieronim obchodzi³ jubileusz
siedemdziesiêciolecia kap³añstwa, a na terenie gminy znajduje siê
3 szko³y nosz¹ce imiê Jana Paw³a II.
Takich odpowiedzi udzieli³, m.in. Pan Adam Niemiec z Góry
Ropczyckiej, który te¿ zdoby³ nagrodê w postaci albumu „Sêdziszów Ma³opolski. Miasto i gmina”. W sprawie odbioru nagrody skontaktujemy siê z Panem Adamem.

Burmistrz
Sêdziszowa Ma³opolskiego
podaje do publicznej wiadomoœci

informacjê o wywieszeniu
w siedzibie Urzêdu Miejskiego
wykazu dzia³ek

T

radycyjnie w styczniu odbêdzie
siê Przegl¹d Kolêd i Pastora-³ek,
organizowany przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi
w Sêdziszowie M³p. i MGOK.

po³o¿onych:
w Borku Wielkim, Cierpiszu i Sêdziszowie M³p.
przeznaczonych do sprzeda¿y.

Kolorowo..

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami podczas ogl¹dania prezentacji konkursowych.
dziszowie M³p. Przyby³ych na spotkanie
uczniów wraz z opiekunami przywita³a wicedyrektor Pani Halina Szela, która podsumowa³a tegoroczn¹ edycjê konkursu. Zaznaczy³a równie¿, ¿e jak co roku wybór zwyciêzców nie by³ ³atwy, bo wszystkie nades³ane prace spe³nia³y wymagania okreœlone w
regulaminie konkursu, cechowa³y siê profesjonalizmem wykonania i du¿¹ pomys³owoœci¹. Uczniowie w nades³anych filmach
najwiêksz¹ uwagê zwrócili na aspekty zdrowego stylu ¿ycia zwi¹zane z w³aœciwym od¿ywianiem siê, znaczeniem aktywnoœci fizycznej, unikaniem stresu, unikaniem na³ogów
palenia papierosów i spo¿ywania alkoholu.
Komisja konkursowa przyzna³a nastêpuj¹ce nagrody:
I miejsce – uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach (Karolina Andreasik,

Marta Marciniec)
II miejsce – uczniowie Zespo³u Szkó³ AgroTechnicznych w Ropczycach (Krystian Mazur, Pawe³ Raœ)
III miejsce – uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p. (Kamil
Drozd, Kamil Sroka).
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe – Wydzia³ Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska, które jak co
roku objê³o patronatem konkurs.
Spotkanie zakoñczy³o siê projekcj¹ zwyciêskich filmów. Entuzjastyczne reakcje widzów potwierdzi³y s³usznoœæ konkursowego
werdyktu i utwierdzi³y wszystkich zebranych
goœci i organizatorów o potrzebie kontynuowania konkursu w przysz³ych latach.
Grzegorz Pach

Spójrz,
rozgl¹dnij siê..
barwny jest ten œwiat..
Ka¿dy dzieñ,
chwila..
Ma³y gest.. mówi nam ¿e tak jest,
uœmiech przechodniów na ulicy,
ciep³a d³oñ przyjaciela..
Milczenie.. to co takie proste,
takie zwyczajne..
I to co jest piêkne szlachetne..
Wszystko barwê ma,
tylko spójrz na ten œwiat
na to co otacza Ciê
optymistycznie..[!]
Z uœmiechem bierz ten nag³y deszcz
co spad³, to ¿e jesteœ..
teraz tu i otacza Ciê
tyle piêknych serc..
Marta Magdoñ
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Œwiêty Miko³aj odwiedzi³
Zespó³ Szkó³ w Górze Ropczyckiej
Uwielbiaj¹ go wszyscy doroœli i dzieci, bogaci i
biedni, mieszkañcy du¿ych miast i ma³ych miasteczek.
Œwiêty Miko³aj odwiedza
nas 6 grudnia lub w wieczór wigilijny. Jest znany
na ca³ym œwiecie jako
symbol dobroci, któr¹ obdarowuje, nie ¿¹daj¹c w
zamian zego. Zaspokaja
nasz¹ potrzebê prze¿ycia
cudownoœci, bawi nas,
uczy hojnoœci, bezinteresownego dzielenia siê z innymi i cierpliwoœci w oczekiwaniu na nagrodê. Cz³owiek, który siê dzieli, nigdy nie bêdzie biednym,
posi¹dzie radoœæ z dzielenia siê z innymi.
Œw. Miko³aj z uczniami z Góry Ropczyckiej
Najpierw, ju¿ w pi¹tek 4 grudnia, Œwiêty
zjawi³ siê w przedszkolu, u najm³odszych dzieci, które ju¿ od wielu dni nie mog³y siê go
doczekaæ. Ile¿ radoœci sprawi³ tym, których
obdarowa³ prezentami. A w poniedzia³ek, 7
grudnia, Œwiêty Miko³aj przyby³ do szko³y. Co
roku Miko³ajki organizowane by³y w klasach,
lecz w tym roku wszyscy uczniowie spotkali siê
wspólnie. A wszystko zaczê³o siê dwa tygodnie
wczeœniej, kiedy ka¿dy z uczniów wylosowa³
osobê, której mia³ przygotowaæ prezent.
O godzinie 10:30 wszyscy uczniowie zebrali siê na korytarzu szkolnym w oczekiwaniu na niespodziankê, o której szeptano ju¿

Przedszkolaki z Miko³ajem
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od rana. I nagle na schodach, prowadz¹cych na pierwsze piêtro, pojawi³ siê… MIKO£AJ!!! - ubrany w strój biskupi, na g³owie mia³ prawdziw¹ mitrê, a w rêku trzyma³
pastora³. Przywitano go gromkimi brawami, z wielkim zainteresowaniem wpatruj¹c
siê w jego worek, w którym znajdowa³o siê
mnóstwo prezentów. Przyby³ w towarzystwie
pomocników - dwóch Anio³ków, którzy pomagali mu w pe³nieniu mi³ego obowi¹zku
obdarowywania uczniów prezentami.
Czy byliœcie w tym roku grzeczni?- zapyta³ retorycznie Œwiêty Miko³aj, po czym
wszystkie dzieci chórem odpowiedzia³y:

oczywiœcie, ¿e tak.
Wrêczaj¹c prezenty Œwiêty Miko³aj niektórych chwali³ za dobre wyniki w nauce i
wzorowe zachowanie. Innym pogrozi³ palcem i ostrzeg³, ¿e jak siê nie poprawi¹,
to w przysz³ym roku prezentów nie bêdzie.
Kiedy podarowa³ wszystkim prezenty,
po¿egna³ siê i odjecha³, pozostawiaj¹c w szkole wspania³¹ atmosferê zabawy i radoœci na
ca³y dzieñ.
Œwiêty Miko³aj obieca³, i¿… zajrzy tu jeszcze w przysz³ym roku.
Olga Ró¿añska
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Pierwsze zwyciêstwa siatkarek
Extrans Patrii w rozgrywkach II ligi
Wreszcie! – krzyknêli uradowani kibice,
dzia³acze i sympatycy siatkarek II-ligowej Extrans
Patrii Sêdziszów M³p. po zakoñczeniu II-ligowego pojedynku z MOSiR-em Jas³o, który nasze siatkarki bezapelacyjnie rozstrzygnê³y na
swoj¹ korzyœæ wynikiem 3-0. To dobry prognostyk na drug¹ czêœæ sezonu, w której nasz zespó³ stoczy walkê o utrzymanie siê w drugiej
lidze z zespo³ami, które ostatnio pokona³. Bo
Extrans Patria posz³a za ciosem i w trzynastej
kolejce równie¿ wygra³a, tym razem na wyjeŸdzie, z Maratonem w Krzeszowicach 3-2.
11. kolejka, 28.XI.2009
Anser Siarka Tarnobrzeg - Extrans Patria
Sêdziszów Ma³opolski 3:1 (25:21, 25:18,
21:25, 25:10)
12. kolejka, 5.XII.2009
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – UKS MOSiR Jas³o 3-0 (25:15, 25:22, 25:19)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Ma³gorzata
M³ocek, Joanna Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Monika Bartnicka i
Paulina Pyræ. Trener: Bogdan Dudek.
UKS MOSiR Jas³o: Katarzyna Bajorek, Katarzyna Kuty³a, Katarzyna Kosiba, Magdalena Michoñ-Szczytowicz, Marta Kamiñska,
Justyna Stadnicka, Katarzyna Bury (libero)
oraz Sylwia Maciejowska-Gunia i Iwona
Kowalczuk. Trener: Adam Pasterz.
Sêdzia 1. - Artur Janczarek (Lublin), sêdzia
2. - Robert Bronisz (Lublin), sêdzia g³ówny
– Zbigniew Milan (Krosno), liniowi: Micha³
Bochenek, Robert Stachnik, sêdzia sekretarz - Jerzy Stachnik (wszyscy z Kozodrzy).
Widzów: 200
D³ugo czekali sêdziszowscy kibice na taki
mecz w wykonaniu swoich siatkarek. Przewy¿sza³y rywalki z Jas³a we wszystkich elementach
siatkarskiego rzemios³a. Gra³y z determinacj¹,
postanowieniem odniesienia pierwszego zwyciêstwa w drugiej lidze, niezwykle ambitnie,
chyba wreszcie z wiar¹ w to, ¿e potrafi¹ wygraæ. Na pocz¹tku pierwszego seta szeœæ razy
zagrywa³a Ma³gorzata M³ocek, skutecznie blokiem zagra³a Ma³gorzata Hajduk, w ataku
punktowa³a Irena Matejek i szybko na tablicy
œwietlnej pojawi³ siê wynik 6-1 dla gospodyñ.
Trener Pasterz wzi¹³ czas, ale na nic siê to
zda³o, gdy¿ Extrans Patria skutecznie powiêksza³a przewagê : 10-3, 16-4, 17-7. Przy stanie 1710 trener Dudek wprowadzi³ do gry debiutu-

j¹c¹ w Extrans Patrii Monikê Bartnick¹, rozgrywaj¹c¹ z £añcuta, która odt¹d rz¹dzi³a na
parkiecie. Pierwszego seta zakoñczy³ skuteczny atak ¯anety Baran.
Bardziej emocjonuj¹cy by³ drugi set.
Extrans Patria ci¹gle prowadzi³a, ale tylko dwoma – czterema punktami. Nasz zespó³ mia³ w
swoich szeregach Monikê Bartnick¹, która w
decyduj¹cych momentach bra³a ciê¿ar gry na
swoje barki. Kilka razy skutecznie ominê³a blok
rywalek, znajduj¹c luki w ich ustawieniu na
parkiecie. Przy stanie 24-19 gospodynie dopiero za czwart¹ pi³k¹ setow¹ skutecznie zakoñczy³y seta, atakiem Ireny Matejek.
W trzecim secie jaœlanki po raz pierwszy
w tym meczu prowadzi³y: 5-4, a póŸniej 6-5 i
8-6. Przy stanie 10-10 miejscowe zdoby³y trzy
punkty skuteczn¹ gr¹ blokiem Hajduk-Matejek, a nastêpnie asami serwisowymi Joanny Chmury. Zdobyt¹ przewagê siatkarki
Extrans Patrii utrzyma³y ju¿ do koñca, wygrywaj¹c seta i pierwszy raz w drugiej lidze.
Extrans Patria wyraŸnie w tym meczu
górowa³a nad rywalkami. Skuteczna zagrywka, doskona³a gra blokiem, kombinacyjne
rozegranie i koñcz¹ce ataki spowodowa³y,
¿e kibice i zespó³ po raz pierwszy w tym sezonie mogli siê cieszyæ z pe³nej zdobyczy
punktowej. Obserwuj¹cy ten mecz wiceprezes PZPS, prezes Podkarpackiego WZPS
Wies³aw Radomski chwali³ skuteczn¹ grê sêdziszowskiego zespo³u i bardzo dobr¹ organizacjê meczu oraz atmosferê na widowni.

Sport szkolny

Dru¿yna SP Krzywa

13. kolejka, 11.XII.2009
Maraton Krzeszowice – Extrans Patria Sêdziszów Ma³opolski 2-3
(15:25, 25:17, 25:21, 19:25, 10:15)
Drug¹ z kolei wygran¹, a pierwsz¹ na
wyjeŸdzie odnios³y siatkarki Extrans Patrii,
rewan¿uj¹c siê gospodyniom za identyczn¹
pora¿kê w pierwszej rundzie w Sêdziszowie.
Nasz zespó³, przegrywaj¹c w setach 1-2, potrafi³ siê zmobilizowaæ do skutecznej walki i
doprowadzi³ do wyrównania, a w tie-breaku rozstrzygn¹³ mecz na swoj¹ korzyœæ, inkasuj¹c cenne dwa punkty.
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Monika Bartnicka, Joanna Chmura, Irena Matejek, Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna Chmiel, Katarzyna Wrona (libero) oraz Anna Broszkiewicz, Paulina Pyræ, Ma³gorzata Ruszel, Ma³gorzata M³ocek. Trener: Bogdan Dudek
TABELA po 13. kolejkach
1. Karpaty Krosno ________ 13 __ 32 __ 35:13
2. AZS Skawa UE Kraków ____ 13 __ 32 __ 37:14
3. Wis³a AGH Kraków ______ 13 __ 30 __ 34:15
4. Anser Siarka Tarnobrzeg ___ 13 __ 28 __ 32:21
5. Dalin Myœlenice ________ 13 __ 25 __ 30:18
6. Tomasovia Tomaszów Lub. _ 13 __ 16 __ 23:31
7. Pogoñ Proszowice ______ 13 __ 15 __ 22:35
8. Maraton Krzeszowice _____ 13 __ 7 __ 14:36
9. UKS MOSiR Jas³o _______ 13 __ 7 __ 13:35
10. Extrans Patria _____ 13 __ 6 _ 13:35
M. Kazior
14 grudnia w Iwierzycach odby³y siê
powiatowe zawody w halowej pi³ce no¿nej
klas VI. Udzia³ swój zg³osi³y cztery dru¿yny:
SP Krzywa, SP Olchowa, SP Ocieka i SP
Ropczyce nr 1. W bezpoœrednich meczach
rywalizacja przebiega³a nastêpuj¹co:
ROPCZYCE - OCIEKA 3:2
OLCHOWA - KRZYWA 0:6
ROPCZYCE - KRZYWA 0:1
OCIEKA - OLCHOWA 1:1
ROPCZYCE - OLCHOWA 9:0
OCIEKA - KRZYWA 0:3
W turnieju zwyciê¿y³a SP Krzywa, przed SP
Ropczyce, SP Ocieka i SP Olchowa
Warto dodaæ, ¿e reprezentuj¹ca gminê
Sêdziszów M³p. dru¿yna z Krzywej eliminacje gminne wygra³a w czteroosobowym sk³adzie, bowiem reszta dru¿yny przegra³a z…
gryp¹.
R. Skomra
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