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Z³ote Gody
W dniu 25 sierpnia 2009 roku w hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie Ma³opolskim odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia Medali Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie dla 29 par z terenu miasta
i gminy Sêdziszów M³p., które prze¿y³y minimum 50 lat w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Uroczystej dekoracji Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
dokona³ Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego pan Kazimierz Kie³b.

W uroczystoœci wziêli udzia³: Pani El¿bieta Œwiniuch – z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p., Pan Bogus³aw Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., Pan

Jan Maroñ – Sekretarz Gminy, ks. Marek
Kêdzior, Pan Kazimierz Popielarz – dyrektor MGOK w Sêdziszowie M³p.
Uroczystoœæ zgromadzi³a oko³o 150
osób: Jubilatów i licznie im towarzysz¹cych
najbli¿szych cz³onków rodziny.
W programie artystycznym wyst¹pi³y zespo³y „Blues” oraz „Paka Sêdzisza”.
Medal nadawany jest na wniosek zainteresowanych par lub ich najbli¿szych, z³o¿ony w Urzêdzie Stanu Cywilnego. Dalsze procedury, zwi¹zane z przyznaniem Medalu
prowadzi USC.
(-)

Oto pary ma³¿eñskie, uhonorowane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Medalami Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie
1. Baran Henryk i Kazimiera
2. B¹kowski Franciszek i Irena
3. Birkowski Marian i Stefania
4. Bernacki Józef i Weronika
5. Bochenek Stanis³aw i Kazimiera
6. Ciepiela Tadeusz i Zofia
7. Cio³kosz Mieczys³aw i Stefania
8. Cyzio Czes³aw i Adela
9. Cyzio W³adys³aw i Krystyna
10. Czarnecki Aleksander i Tekla

11. Dziewit Antoni i Bronis³awa
12. Idzik Edward i Stefania
13. Jaœniaczyk Edmund i Janina
14. Kude³ko Stefan i Maria
15. Kocoñ Marian i Krystyna
16. Koza Tadeusz i W³adys³awa
17. Majka Mieczys³aw i Maria
18. Mita Bronis³aw i Zofia
19. Motyka Józef i Helena
20. Ocha³ Stanis³aw i Florentyna

21. Pa³koñ Antoni i Antonina
22. Pondo Tadeusz i Danuta
23. Ptasznik Stanis³aw i Maria
24. Rój Edward i Janina
25. Œwiderski Stanis³aw i Zofia
26. Tobiasz Edward i Mieczys³awa
27. Traciak Tadeusz i Bronis³awa
28. Weber Emil i Stanis³awa
29. Wiktor Józef i Zofia.

OG£OSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje o uruchomieniu przez Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki w Rzeszowie od dnia 1.09.2009 roku

telefonu informacyjnego o numerze 987 dla osób uwik³anych w przemoc domow¹
Jest to numer alarmowy o charakterze informacyjno – koordynacyjnym, bezp³atny dla
osób dzwoni¹cych z aparatów stacjonarnych oraz automatów i budek telefonicznych.
Dzia³a ca³odobowo, przez ca³y rok kalendarzowy.
Oferta skierowana jest do osób doznaj¹cych przemocy w rodzinie, œwiadków, a tak¿e
sprawców przemocy domowej, którzy podejmuj¹ decyzjê o udziale w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosuj¹cych przemoc.
Osoby dzwoni¹ce informowane s¹ o adresach i telefonach instytucji i organizacji udziela-
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j¹cych pomocy oraz o mo¿liwych do uzyskania formach pomocy, w tym: pomocy hostelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej, a tak¿e o instytucjach i organizacjach pracuj¹cych
ze sprawcami przemocy domowej.
Informujemy równie¿, ¿e pomoc w formie wszechstronnego wsparcia dla mieszkañców
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego uwik³anych w przemoc domow¹ œwiadczona jest przez
Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie, 39-102 Lubzina
47, nr tel. (017) 22 12 566.
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Chcê pokazaæ
ludziom
jak siê kocha
Rozmowa z Ojcem Januszem Pa³k¹
od 1 lipca gwardianem klasztoru oo. Kapucynów w Sêdziszowie M³p.
Proszê powiedzieæ kto mo¿e zostaæ
gwardianem klasztoru? Kto o tym decyduje? Czym zajmuje siê gwardian?
Pierwsza odpowiedŸ na pytanie, kto
mo¿e zostaæ gwardianem, która od razu siê
narzuca, to mo¿e nim zostaæ zakonnik, w
naszym wypadku kapucyn. Nie mo¿e to byæ
osoba z zewn¹trz, osoba œwiecka – wówczas
nazywa³aby siê ta funkcja inaczej, np. zarz¹dc¹ dóbr klasztornych. Trzeba byæ po
œlubach wieczystych, trzeba mieæ za sob¹
trochê praktyki ¿ycia wspólnotowego. Nie
mo¿e zostaæ gwardianem nowicjusz, student
seminarium, brat œwie¿o po œwiêceniach.
Myœlê, ¿e dla wszystkich jest zrozumia³e, jeœli
¿yje siê z ludŸmi pod jednym dachem, relacje miêdzyludzkie wymagaj¹ wielkiej elastycznoœci, du¿o s³uchania – to jest to, czego sobie nieustannie upraszam u Boga, ¿eby
mieæ „du¿e uszy”, a przede wszystkim jeszcze wiêksze serce do s³uchania – nie pods³uchiwania, ale s³uchania cz³owieka, bo wtedy mo¿na odpowiedzieæ na tê potrzebê,
któr¹ Pan Bóg daje zobaczyæ.
Tym siê kieruj¹ nasze w³adze zakonne,
bo to one s¹ w³adne wyznaczyæ gwardiana
klasztoru. Czyni to prowincja³ razem z zarz¹dem prowincji. Czterech braci definitorów oraz prowincja³, czyli piêæ osób, tworz¹cych zarz¹d prowincji, ma za zadanie
pouk³adaæ tê wielk¹ ludzk¹ ³amig³ówkê,
któr¹ tworz¹ wszyscy bracia naszej prowincji krakowskiej, kilkadziesi¹t domów, klasztorów, parafii.
Jak Ojciec dowiedzia³ siê o tym, ¿e zosta³ wyznaczony na funkcjê gwardiana
w Sêdziszowie?
Odby³o siê to podczas rozmowy. Prowincja³ umówi³ siê na rozmowê, poinformowa³, zapyta³, czy przyjmujê. Chwilê milcza³em i odpowiedzia³em „tak”. To jest ciekawa sprawa, bowiem komunikowa³ mi to ten
sam prowincja³, który wczeœniej wytypowa³
mnie do innych zadañ, które pozwoli³y mi
dojrzeæ jako cz³owiekowi i zakonnikowi. Odpowiedzia³em „tak” w duchu pos³uszeñstwa,
bowiem jako zakonnik sk³ada³em œluby pos³uszeñstwa, które s¹ wyrazem zgody na to,
co pan Bóg zechce zrobiæ z moim ¿yciem i
jakie zadania przede mn¹ postawi.
Podczas niedzielnych kazañ czêsto wplata Ojciec w¹tki biograficzne, m.in.
mówi³ Ojciec o swoich obawach, zwi¹zanych z obowi¹zkami gwardiana, proszê zatem powiedzieæ, co Ojca w tej
funkcji tak przera¿a³o?
W kazaniach czêsto odwo³ujê siê do doœwiadczeñ mojego ¿ycia, aby zobrazowaæ
Ewangeliê, bo wtedy ona przybiera konkret-

ny wyraz ludzki. Ewangelia mo¿e byæ odczytywana jako zapis wydarzeñ sprzed dwóch
tysiêcy lat, gdy Jezus opowiada jakieœ historie, a tu nagle okazuje siê, ¿e te historie
dziej¹ siê w moim ¿yciu. S¹ dotykalne, maj¹
konkretn¹ twarz. Id¹c chronologicznie,
maj¹ twarz moich bliskich. Oczywiœcie wówczas, gdy by³em m³odszy, tego tak nie odczytywa³em. Teraz mogê inaczej spojrzeæ na te
historie i to jest dla mnie potwierdzenie s³ów
Ewangelii.
Obawy, o których wspomina³em, myœlê,
¿e towarzysz¹ mi tak, jak i ka¿demu cz³owiekowi: czy podo³am, czy siê nie zdenerwujê,
czy siê nie za³amiê, czy starczy mi si³. Nigdy
wczeœniej nie by³em gwardianem, st¹d obawa czy wszystkiemu podo³am. Stajê z tymi
pytaniami na modlitwie i widz¹c odpowiedŸ,
jaka przychodzi od ludzi, od moich braci
we wspólnocie, te obawy siê pomniejszaj¹, a
nadzieja i optymizm na przysz³oœæ wzrastaj¹.
Powiedzia³ ojciec kiedyœ, ¿e bycie gwardianem to misja i obowi¹zek. Co to znaczy?
To jest misja i obowi¹zek. Dotyczy dwóch
rzeczywistoœci: wewn¹trz klasztoru i na zewn¹trz. Jako gwardiana moim podstawowym zadaniem jest animowaæ ¿ycie wspólnoty, dawaæ ducha, o¿ywiaæ, inspirowaæ. I
tu od razu mo¿na zauwa¿yæ, jakie przede
mn¹ jest pole, aby s³uchaæ braci. Poza tym
trzeba zadbaæ o codzienne potrzeby, jak
jedzenie, infrastrukturê klasztoru „¿eby
dziur w dachu nie by³o”, zabezpieczyæ te
rzeczy materialne, które s¹ potrzebne do
duszpasterstwa, do pracy. O tym muszê pamiêtaæ, ale nie sam. Charakterystyk¹ ¿ycia
braci mniejszych kapucynów jest to, ¿e ¿yjemy we wspólnocie. I to jest te¿ misja: odkryæ, pokazaæ ludziom na zewn¹trz Ewangeliê, przez nasze wspólnotowe ¿ycie.
Ta funkcja to s³u¿ba. Mo¿na j¹ porównaæ do zarz¹dcy zak³adu pracy, który ma
„pod sob¹” pracowników, ale nie mo¿na
tego odczytywaæ tylko wed³ug takiego klucza. Moj¹ g³ówn¹ misj¹ jest s³u¿yæ braciom
swoj¹ osob¹ i koordynowaæ to wszystko, co
stanowi nasze ¿ycie. I jest te¿ dzia³anie na
zewn¹trz, s³u¿enie mieszkañcom Sêdziszowa i okolicy, co stanowi istotê sakramentu
kap³añstwa, który przyj¹³em
Ojciec ju¿ kilka tygodni przebywa w sêdziszowskim klasztorze, proszê powiedzieæ, jak podoba siê Ojcu w Sêdziszowie, jak postrzega Ojciec sêdziszowski
klasztor?
Cieszê siê z tego pytania, bo moj¹ wielk¹
radoœci¹ jest ¿ycie miêdzy ludŸmi. Moja
ostatnia pos³uga odbywa³a siê w seminarium

duchownym w Krakowie, a wiêc skierowana by³a jakby do wewn¹trz: polega³a na formowaniu przysz³ych kap³anów i braci zakonnych. Wiêc jak tylko nadarzy³a siê okazja, w
niedzielne popo³udnie, zachêcony przez
pana Burmistrza i folder uda³em siê do parku w Buczynie. Poszed³em pieszo. Zatrzymywali siê ¿yczliwi ludzie, pytaj¹c czy nie
podwieŸæ. Dziêkowa³em, bo z wielk¹ przyjemnoœci¹ spacerujê i na pewno bêdê chcia³
jak najwiêcej okolic „obejœæ”, aby je poznaæ.
Drugim takim wydarzeniem by³a pos³uga
w pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Mog³em wtedy
zobaczyæ Wolicê Piaskow¹ i £ugow¹ – z samochodu, ale jeszcze tam siê pojawiê pieszo.
Nie jest to mój pierwszy pobyt w Sêdziszowie, bowiem 15 lat temu przyjecha³em
poci¹giem, razem z moimi czterema przysz³ymi wspó³braæmi, by wst¹piæ tu do klasztoru. Od tamtego czasu du¿o siê zmieni³o.
Sêdziszów wypiêknia³, rozrós³ siê trochê,
przyby³o budynków.
Jeœli chodzi o pierwsze wra¿enie, to pokusi³em siê o u¿ycie takiego zwrotu, jakiego
m³odzie¿ czêsto u¿ywa, a mianowicie: „zatka³o mnie”, oniemia³em z wra¿enia w pierwszy pi¹tek, przechodz¹c z Najœwiêtszym Sakramentem przez Rynek. Uderzy³a mnie
wielka pobo¿noœæ i œwiadomoœæ kap³ana id¹cego z Najœwiêtszym Sakramentem i oddawanie mu czci poprzez uklêkniêcie czy prze¿egnanie siê. To jest coœ, co nie zdarzy³o mi
siê przez 9 lat pos³ugiwania jako kap³ana w
innych miastach. Uderza te¿ wielka ¿yczliwoœæ, uœmiechy, pozdrowienia, na które z
faktu, ¿e jestem tu krótko, nie zas³u¿y³em.
To œwiadczy o tym, jak tutaj, przez ca³¹ historiê musieli zapisaæ siê bracia, jak s¹ postrzegani. Bardzo mi³o to odbieram i na takie pozdrowienia te¿ liczê – zwyk³e, takie
ludzkie: Szczêœæ Bo¿e, dzieñ dobry, uk³on –
naprawdê chêtnie odpowiem.
Siêgnijmy pamiêci¹ do tych chwil, kiedy
wszystko siê zaczê³o. Jak to by³o z powo³aniem do ¿ycia zakonnego w Ojca
przypadku? Dlaczego Kapucyni? Co ujê³o Ojca w regule œw. Franciszka?
Coœ co mnie ujê³o, to wielka prostota i
mi³oœæ œw. Franciszka do ludzi. To charakteryzuje moj¹ drogê powo³ania, na której Pan
Bóg stawia³ ludzi i znaki. I to bardzo konkretne, bo to s¹ ludzie, ich s³owa, wydarzenia z
ich ¿ycia, sposób prze¿ywania swojego ¿ycia.
Przez to Pan Bóg w jakiœ sposób do mnie
przemówi³. Podczas jednego z kazañ wspomnia³em osobê, która bardzo siê modli³a i
pierwsza zauwa¿y³a w mojej postawie, moim
(ci¹g dalszy na str. 4)
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Rozmowa z Ojcem Januszem Pa³k¹
(ci¹g dalszy ze str. 3)
¿yciu jakieœ znaki, które dawa³y do myœlenia,
¿e dzieje siê coœ w œrodku. Bo powo³ania na
zewn¹trz cz³owieka nie widaæ. To dziejê siê w
œrodku. T¹ osob¹ by³a babcia.
15 lat temu zapragn¹³em s³u¿yæ ludziom i
– tak to wtedy nazwa³em: „pokazaæ ludziom
jak siê kocha”. Nie rozumia³em tego do koñca. To zdanie zrodzi³o siê st¹d, ¿e w œrodowisku, w którym dorasta³em, widzia³em wielu
ludzi, którzy nie potrafili kochaæ. S³uchaj¹c
Ewangelii, zaczê³o siê to jakoœ ³¹czyæ w moim
sercu, którêdy wiedzie droga. Dzisiaj moja
œwiadomoœæ jest taka, ¿e to jest dialog. A Franciszek? Nie mia³em jakoœ w¹tpliwoœci, ¿e to
jest to: bardzo proste, zwyczajne ¿ycie, ludzie,
z którymi Bóg chce, abyœmy rozmawiali, ¿yli,
uk³adali ten œwiat najlepiej, jak tylko siê da.
Wiadomo, ¿e nie wychodzi. Ka¿demu nie wychodzi. Ale Franciszek pokaza³ jak sobie radziæ z tym, ¿e nie wychodzi, gdzie szukaæ si³ do
odnowy, do ci¹g³ego powstawania, do zbli¿ania siê do ludzi. Sam w swoim testamencie
napisa³, ¿e kiedy zbli¿y³ siê do trêdowatych,
ich widok budzi³ w nim obrzydzenie, i kiedy
zacz¹³ im s³u¿yæ, to, co budzi³o w nim obrzydzenie, sta³o siê s³odycz¹ w jego sercu. S³u¿¹c

tym, których siê nie chce, dokonuje siê cud,
którego w tym momencie siê nie widzi i dopiero z perspektywy historii swojego ¿ycia widzi
siê momenty w których dzia³a³ Bóg. St¹d te
moje odwo³ania do historii ¿ycia, bo teraz widaæ te momenty, w których dzia³a pan Bóg.
Rok 2009 to dla ca³ej rodziny franciszkañskiej rok wyj¹tkowy: Jubileusz 800-lecia zatwierdzenia Regu³y zakonnej. Jak sêdziszowscy Kapucyni œwiêtowaæ bêd¹ ten
jubileusz? Czy w naszym klasztorze odbêd¹ siê jakieœ specjalne uroczystoœci?
To jeszcze przed nami. Po wakacjach
bracia zjad¹ siê do klasztoru i wspólnie bêdziemy siê zastanawiaæ jak podkreœliæ rocznicê tego wa¿nego dla nas wydarzenia. Na
pewno bêdziemy braæ udzia³ w centralnych
uroczystoœciach franciszkañskich w Krakowie. Natomiast jak¹ formê przyjmie to w
naszym klasztorze – tego jeszcze nie wiemy.
Czy w nawale codziennych obowi¹zków ma
Ojciec czas na jakieœ hobby, jak¹œ pasjê?
W wolnych chwilach lubiê siê zajmowaæ
rysowaniem. Lubiê kredki, lubiê farbki i czasami, w wolnych chwilach rysujê: grafikê,
obrazy, to co w danym momencie serce
podpowiada, ¿e przy tym bym wypocz¹³.
Mo¿e doczekamy siê kiedyœ wystawy
Ojca prac?

Powiem Panu, ¿e w wielu miejscach oczekiwano, ale jakoœ nie widzê ku temu mo¿liwoœci. ¯ycie z ludŸmi bardzo poch³ania. Bardzo siê cieszê, gdy to, co wyczytam w Ewangelii mogê jakoœ przelaæ w ludzkie serca i jeœli
tam pojawia siê jakiœ konkretny obraz, to
mam podobne prze¿ycia – wielkiej radoœci.
Na koniec naszej rozmowy proszê powiedzieæ, czego Ojciec ¿yczy³by sobie na
pocz¹tku kadencji i ca³ej lokalnej spo³ecznoœci?
Na samym pocz¹tku tej kadencji, ¿yczy³bym sobie wielkiej cierpliwoœci serca, cierpliwoœci i nie przyspieszania na si³ê. Widzê wiele
mo¿liwoœci, gdzie mo¿na by³oby siê zaanga¿owaæ, ale nie mo¿na robiæ wszystkiego na raz.
Sobie ¿yczê wielkiej pokory i cierpliwoœci
wzglêdem braci i mieszkañców Sêdziszowa i
okolicy, tych którzy przychodz¹ do naszego
klasztoru. A mieszkañcom ¿yczê, ¿eby poprzez
nasz¹ pos³ugê zawsze mogli znaleŸæ Ÿród³o, z
którego mo¿na czerpaæ bez koñca: pokoju,
mi³osierdzia, entuzjazmu na ¿ycie, œwiat³a na
trudnoœci dnia codziennego, z którymi siê
borykaj¹ i zmagaj¹. Aby nasz klasztor by³ takim miejscem, gdzie mog¹ to znaleŸæ w jasnym czytelnym przekazie S³owa i naszego ¿ycia.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Maciej Idzik

INWESTYCJE GMINNE

Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko
Orlik 2012” na osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p.
Zakres inwestycji: w ramach projektu zostan¹ wykonane dwa
boiska sportowe: boisko pi³karskie o wymiarach 30m x 62m
i boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19.1m x 32.1m. Teren bêdzie ogrodzony i oœwietlony, w obrêbie ogrodzenia bêdzie siê
równie¿ znajdowa³ budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni
u¿ytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany, jako budynek systemowomodu³owy. Wartoœæ: 1 148 272.97 z³. Wykonawca: PANORAMA II,
S³oneczna 73, 81-605 Gdynia. Termin realizacji: 15.10.2009 r.
Remont drogi
gminnej w Górze
Ropczyckiej.
Zakres inwestycji:
w ramach remontu drogi gminnej
w Górze Ropczyckiej wykonano
now¹ nawierzchnia z masy bitumicznej wraz
z mijank¹ odcinku
100 mb. Wartoœæ:
25 480,07 z³. Wykonawca: POLDIM
DÊBICA S.A., 39200 Dêbica, ul.
Drogowców 1.
Remont mostu w Zagorzycach Dolnych k/Ochronki.
Zakres inwestycji: w ramach remontu wykonano rozbiórkê zniszczonych elementów mostu i wykonano nowe belki poprzeczne,
nowe porêcze, nowy chodnik i podwójne jezdnie. Wartoœæ:
45 000,00 z³. Wykonawca: Zak³ad Budowlano-Regulacyjny i Melioracyjny, Stanis³aw Pociask, 39-100 Ropczyce, ul Mickiewicza 62 a.
Oprac. G. Wrona
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„Rochy”
w
Portugalii
Uda³o siê. „Rochy” wreszcie mog¹ stwierdziæ, ¿e
zjeŸdzi³y Europê wzd³u¿ i wszerz. A wszystko za
spraw¹ tegorocznych woja¿y, które poprowadzi³y
dzieln¹ gromadê a¿ na zachodni kraniec naszego kontynentu – do gor¹cej Portugalii.
Mi³¹ odmian¹ by³ fakt, ¿e wiedzieliœmy,
czego mo¿emy siê spodziewaæ, przynajmniej, jeœli chodzi o aspekt ludzki. Z zespo³em portugalskim zapoznaliœmy siê bowiem
wczeœniej, gdy okazywaliœmy jego cz³onkom
polsk¹ goœcinnoœæ w Sêdziszowie. Zawi¹za³y
siê wtedy nowe znajomoœci i przyjaŸnie, które uczyni³y wyjazd jeszcze bardziej oczekiwanym, ni¿ zwykle.
Ca³a wyprawa zaczê³a siê bardzo pomyœlnie, gdy¿ tylko nieco mniej ni¿ jedna czwarta baga¿y nie zmieœci³a siê do luków baga¿owych, a wyjazd nast¹pi³ zgodnie z planem.
Wcale nie tak bardzo œciœniêci i gotowi na
mocne wra¿enia, opuœciliœmy Sêdziszów Ma³opolski 7. sierpnia oko³o godziny 1620. Gdy
wreszcie zg³odnieliœmy, co nast¹pi³o ju¿ kilka godzin po starcie, postanowiliœmy uraczyæ siê posi³kiem w Boles³awcu, jako, ¿e szkoda by³o nam otwieraæ konserwy, a tak¿e
chcieliœmy utrwaliæ sobie rodzime smaki.
Wci¹¿ w miarê radoœni, ale ju¿ odczuwaj¹cy skutki pierwszej nocy w autobusie,
oko³o po³udnia dnia 8. sierpnia, dotarliœmy
do niemieckiego miasteczka Zeltingen-Rachtig nad rzek¹ Mosel¹, które mia³o byæ naszym pierwszym d³u¿szym przystankiem. Nie
proponujê twierdziæ, i¿ by³a to losowo wybrana lokacja – budynek, w którym spêdziliœmy noc by³ bowiem z ka¿dej strony otoczony dojrzewaj¹cymi winogronami, które
s³u¿y³y do tworzenia boskiego napoju. Gospodarze przyjêli nas bardzo serdecznie,
daliœmy nawet „mini koncert”, a, co najwa¿niejsze, mogliœmy oceniæ smak wytwarzanego w okolicy wina. W wolnym czasie jedni
odpoczywali, inni karmili lub próbowali
upolowaæ ³abêdzie w pobliskiej rzece, jeszcze inni zwiedzali malownicze miasteczko.
Kilku cz³onków kapeli odwa¿y³o siê nawet
wypuœciæ stopem w dalsz¹ trasê, jednak pope³nili kategoryczny b³¹d – nie dowiedzieli
siê nic na temat miejscowych gestów i sposób, w jaki próbowali zatrzymaæ przeje¿d¿aj¹ce pojazdy, tubylcom wydawa³ siê raczej
jednoznaczny. A wiêc nic dodaæ, nic uj¹æ –
wszystko nadal przebiega³o mniej wiêcej
zgodnie z planem. A¿ do wieczora…
Pisz¹c wy¿ej, ¿e wyprawa zaczê³a siê pomyœlnie, mia³em na myœli wyjazd jako samo
opuszczenie naszego kochanego Sêdziszowa. Wieczór w Zeltingen-Rachtig zak³óci³

bowiem pewien tajemniczy wypadek, na temat którego zarówno œwiadkowie, jak i sam
uczestnik odpowiadali wymijaj¹co. Nie mog¹c zdobyæ dok³adniejszych informacji (te,
które zdoby³em, s¹ sprzeczne i dotycz¹ ró¿nych wariantów wydarzenia), mogê napisaæ tylko tyle, ¿e jeden z tancerzy zapozna³
siê bli¿ej z solidnym niemieckim asfaltem,
co kosztowa³o go kawa³ek nosa i kilka strupków w ró¿nych miejscach. Na szczêœcie, sytuacjê uda³o siê opanowaæ i, z pomoc¹ niemieckiej pani doktor, nieszczêœnik doszed³
do stanu wzglêdnej u¿ywalnoœci.
Rankiem, zadowoleni z nietrzês¹cego siê
pos³ania, tancerze, muzycy i kadra wyruszyli w stronê stolicy mody. Ju¿ oko³o po³udnia
zaczê³o siê dla „Rochów” Tour de Paris, w
trakcie którego widzieliœmy, miêdzy innymi,
£uk Triumfalny, katedrê Notre Dame czy
wie¿ê Eiffel’a (tylko od do³u, ale zawsze).
Tam spotkaliœmy liczne grupy handluj¹cych
Hindusów, które po polsku zachêca³y nas
do zakupu „za darmo (ale one euro)”, pami¹tek z Pary¿a. Ci, którzy skusili siê na ma³¹
wie¿yczkê od razu, doznali zawodu, gdy
okaza³o siê, ¿e kilkadziesi¹t metrów od wie¿y, wartoœæ tych samych pami¹tek spad³a ponad oœmiokrotnie. Jak zwykle, cierpliwoœæ
pop³aci³a.
PóŸn¹ noc¹ ruszyliœmy w dalsz¹ drogê,
aby nastêpnego dnia znaleŸæ siê w Capbreton, niedaleko granicy francusko-hiszpañskiej, a co najwa¿niejsze – tu¿ przy Atlantyku, nad Zatok¹ Biskajsk¹. Dla wiêkszoœci
grupy nadszed³ wiêc b³ogi czas pluskania siê
w falach oceanu czy za¿ywania k¹pieli s³onecznej. Ta druga przyjemnoœæ musia³a jednak zostaæ okupiona d³ugimi cierpieniami,
spowodowanymi doœæ powa¿nymi poparzeniami s³onecznymi, które ostudzi³y zapa³ do
nabierania czekoladowej wrêcz opalenizny.
Jak zawsze, znalaz³o siê jednak kilka osób,
które do koñca wyjazdu przypieka³y siê z
jednej, lub drugiej strony. Inaczej czas spêdzili trzej muzycy z kapeli, którzy, graj¹c w
miasteczku, zabawiali lokaln¹ spo³ecznoœæ.

Trzeba dodaæ, ¿e pewnemu miejscowemu
grajkowi nie spodoba³a siê polska konkurencja, co skoñczy³o siê wizyt¹ na komisariacie. Nasi ch³opcy najwidoczniej grali nienajgorzej, gdy¿ zamiast mandatu czy chocia¿ nagany, dostali akredytacjê – wy³¹cznoœæ na granie na jednej z ulic Capbreton.
Ten dzieñ zakoñczy³ siê malowniczym zachodem s³oñca nad Atlantykiem oraz nadziej¹ na rych³e spotkanie przyjació³.
5. dzieñ to przyjazd do Portugalii. Tutaj
czeka³y nas niespodzianki. Dla wiêkszoœci
grupy zaskoczeniem by³y niezwykle malownicze widoki, które towarzyszy³y nam a¿ do
samego Resende czy liczne drzewka cytrynowe. Kierowcy byli jednak raczej mniej zachwyceni, gdy¿ drogi, po których siê poruszaliœmy, by³y w¹skie i bardzo krête, a rodzimi kierowcy nie bawili siê w zwalnianie nawet na najostrzejszych ³ukach. Nieraz trzeba by³o ustawiaæ siê do zakrêtu dwa lub trzy
razy, gdy¿ drogi w Resende definitywnie nie
zosta³y stworzone z myœl¹ o le¿ajskim autobusie. Pomimo trudnoœci, zostaliœmy wreszcie odeskortowani do miejsca naszego pobytu, które tak¿e by³o zaskoczeniem, jednak jak najbardziej pozytywnym. Moglibyœmy uskar¿aæ siê na lekki œcisk i ma³¹ liczbê
pryszniców, jednak otoczenie i atmosfera
zrekompensowa³y wszystkie niedogodnoœci.
Martwiliœmy siê, ¿e, z powodu zaczerwienionej skóry, a u niektórych nawet opuchlizny,
Portugalczycy nas nie poznaj¹. Myliliœmy siê,
gospodarze przyjêli nas serdecznie, a ponadto, Bogu dziêki, zostaliœmy obdarowani
specyfikiem, który w ci¹gu jednego dnia uleczy³ nasze nieprzyzwyczajone do s³oñca skóry. Niestety, jeszcze przed wyjazdem, zapomnieliœmy o uczestnictwie w kursie przygotowuj¹cym do korzystania z grza³ek elektrycznych, co skoñczy³o siê niespodziewanym BUM!, poparzeniem i sprawdzeniem
jakoœci portugalskiej s³u¿by zdrowia. Ta prezentowa³a siê o niebo lepiej ni¿ ta, z której
(ci¹g dalszy na str. 6)
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„Rochy” w Portugalii
(ci¹g dalszy ze str. 5)
w zesz³ym roku korzysta³ jeden z tancerzy w
Rosji. „Rochy”, znów lekko os³abione, ale
dalej niestrudzone, zaczê³y wiêc aklimatyzacjê w miejscu kilkudniowego pobytu z
portugalskim zespo³em. Jak na przyjació³
przysta³o, powitanie w Resende przekszta³ci³o siê w wieczorn¹ imprezê, której sprzyja³a prawie znoœna portugalska temperatura.
12. sierpnia rozpocz¹³ siê, oczywiœcie ju¿
po portugalskim œniadanku, zwiedzaniem
pobliskiego Lamego, które, choæ naprawdê urokliwe, da³o wszystkim w koœæ ze wzglêdu na niesamowicie przyjazn¹, prawdopodobnie dla kaktusów, temperaturê. Najmilej wspominanym przez zwiedzaj¹cych miejscem zosta³o chyba miejscowe muzeum miejskie. Sta³o siê tak niekoniecznie ze wzglêdu
na walory turystyczne, choæ to stare wiêzienie, zaadaptowane na obiekt dla zwiedzaj¹cych, prezentowa³o siê interesuj¹co, ale
przez niezwykle sprawny system klimatyzacji, dziêki któremu niektórym by³o wrêcz
zimno, gdy tu¿ za œcian¹ panowa³y oko³o
40-stopniowe upa³y. Na szczêœcie, gospodarze ul¿yli naszym cierpieniom i zorganizowali k¹piel w rzece, lub, jak kto wola³, w
basenie. Szefowa portugalskiego zespo³u
uprzedzi³a jednak, ¿e z pluskania nici, dopóki nie u¿yjemy specjalnego kremu przeciws³onecznego. Nasze standardowe kremy
(z filtrami od 8 do 20) zosta³y wyœmiane i
zast¹pione portugalsk¹ piêædziesi¹tk¹. Dopiero tak wysmarowani mogliœmy wreszcie
spokojnie za¿ywaæ pal¹cego s³oñca.

6

Jako, ¿e jesteœmy Zespo³em Pieœni i Tañca, nasz wyjazd nie polega³ wy³¹cznie na opalaniu. Wieczorem (na szczêœcie, choæ nadal
by³o gor¹co) daliœmy wiêc pierwszy koncert.
Myœlê, ¿e mo¿na szczerze powiedzieæ, ¿e
¿ywio³owe polskie tañce regionalne zaskoczy³y Portugalczyków. Zw³aszcza bior¹c pod
uwagê ich rodzimy folklor, który jest bardziej
statyczny, o czym mogliœmy siê przekonaæ jeszcze w Sêdziszowie. Po naszym wystêpie dla
gospodarzy, nast¹pi³ czas na rewan¿ – jeden
z portugalskich muzykantów, nota bene,
bo¿yszcze kobiet i obiekt wzdychañ niejednej „Rochowianki”, uraczy³ nas swoimi wokalnymi umiejêtnoœciami. Aby jeszcze uatrakcyjniæ wieczór, Tiago zaœpiewa³ dwie piosenki przy akompaniamencie jednej z naszych
skrzypaczek. Kolejny dzieñ pe³en wra¿eñ
znów zakoñczy³ siê wspóln¹ zabaw¹ i, w miarê spokojnym, nocnym odpoczynkiem.
7. dzieñ wyprawy by³ pewnie jednym z
najbardziej wyczekiwanych przez cz³onków
zespo³u. To w³aœnie wtedy odby³a siê wycieczka do s³ynnego Porto. Na miejscu g³ówn¹
atrakcj¹ by³a oczywiœcie jedna z tamtejszych
wytwórni wina – Taylor’s. Prawdopodobnie
w³aœnie tego dnia najwiêcej euro wyp³ynê³o z
naszych portfeli, a to za spraw¹ licznych zamówieñ, z³o¿onych przez rodzinê i przyjació³ z Polski. Zostaliœmy wtajemniczeni w ró¿ne etapy tworzenia wina, jego typy, smaki i
nazwy. Widzieliœmy ogromne magazyny pe³ne beczek z winem, tak¿e tym bardzo starym. Mieliœmy okazjê degustowaæ s³ynne Porto, a tak¿e spe³niæ proœby i zabraæ do Polski
trochê Portugalii, zakorkowanej w butelce.
W trudnej decyzji, które wino wybraæ, pomog³y nam miêdzy innymi cenniki – nikt na

przyk³ad nie zdecydowa³ siê na rocznik 1963,
raczej w³aœnie z powodu ceny – 450 euro.
Szczêœliwi i z trochê ciê¿szymi baga¿ami ruszyliœmy w dalsz¹ czêœæ wycieczki, gdy¿ Porto
to nie tylko wina, ale tak¿e malownicze miasto nad rzek¹ Douro, z piêkna zabudow¹ i
typowym, portowym charakterem. Zespó³
podzieli³ siê tu na grupki, które zbada³y przeró¿ne aspekty Porto – od zabudowy, przez
koœció³ki, ubo¿sze i bogatsze kawiarenki, a
koñcz¹c na sklepach odzie¿owych. Niektórzy z nas, spaceruj¹c po uliczkach, raczyli
przechodniów i turystów polsk¹ muzyk¹ rozrywkow¹, co wywo³ywa³o uœmiechy, ale i pob³a¿liwe spojrzenia tubylców. Ka¿dy znalaz³
w Porto coœ dla siebie, wszyscy wrócili wiêc
do Resende zmêczeni, ale zadowoleni. Tylko
kierowcy prze¿yli kolejny stres, gdy¿ GPS, który wyznaczy³ drogê powrotn¹, nie uwzglêdni³ pewnego mostka, którego szerokoœæ spowodowa³a pewne problemy. Na szczêœcie,
dziêki pomocy kilku Portugalczyków, kilkunastu Polaków, umiejêtnoœciom kierowców i
wielokrotnemu wycofywaniu i ustawianiu siê,
po d³u¿szym czasie uda³o siê pokonaæ przeszkodê, choæ ró¿nica, dziel¹ca autobus od
murku, z obydwu stron nie przekracza³a kilku centymetrów.
Nastêpny dzieñ pobytu w Portugalii mia³
charakter zgo³a odmienny ni¿ poprzedni –
odwiedziliœmy bowiem Fatimê. Wprawdzie
podró¿ w obie strony trwa³a prawie 4 razy
d³u¿ej ni¿ sam pobyt, jednak warto by³o znaleŸæ siê w takim miejscu, by, choæ na chwilê,
siê uspokoiæ. Intryguj¹cy mo¿e byæ jednak
fakt, ¿e sklep z dewocjonaliami w pobli¿u
koœcio³a zosta³ przez jednego z tancerzy porównany z supermarketem Tesco. Niestety,
ciê¿ko siê z tym nie zgodziæ – brakowa³o
tylko wózków na kó³kach. Na szczêœcie sam
koœció³, jak i otoczenie, zrobi³y ju¿ du¿e wra¿enie. Po tej krótkiej, ale wartoœciowej wyprawie, czeka³ nas wieczór pe³en kolejnych
wra¿eñ. Wziêliœmy bowiem udzia³ w radosnej zabawie portugalskich dzieci, które prezentowa³y swoje umiejêtnoœci w zakresie
œpiewania karaoke. Momentami ciê¿ko by³o
wytrzymaæ, gdy¿ nie wszystkie dzieci posiad³y trudn¹ umiejêtnoœæ œpiewania w odpowiedniej tonacji, jednak, przynajmniej rodzicom i dziadkom, wystêpy bardzo siê podoba³y. Na koniec postanowiliœmy nauczyæ
miejscowych kilku najprostszych polskich
tañców. Przez chwilê w Resende rozbrzmiewa³y wiêc bliskie sercu i nogom melodie tañców regionalnych. Jak zwykle, wieczór zakoñczy³ siê niezobowi¹zuj¹cym spotkaniem.
Ranek 9. dnia wyjazdu by³ czasem odpoczynku, ale i wa¿nego wydarzenia – rewan¿owych meczów pi³ki no¿nej i siatkówki. Jeszcze w Polsce, przegraliœmy z goœæmi
6-0 w pierwszej dyscyplinie, ale zwyciê¿yliœmy 3-1 w drugiej. Na obcym gruncie zdecydowanie wzmocniliœmy sk³ad i poprawiliœmy
taktykê, przegrywaj¹c tylko 10-6 w pi³kê
no¿n¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wbiliœmy a¿ 6
goli, podczas gdy narodowa reprezentacja
nigdy nie osi¹gnê³a podobnego wyniku z
Portugali¹. Mecz siatkówki zaœ przebiega³
ze zmiennym szczêœciem, jednak nie zosta³
zakoñczony ze wzglêdu na napiêty plan dnia.
W momencie przerwania wprawdzie prze-
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grywaliœmy, jednak z pewnoœci¹ by³a to sytuacja chwilowa, a Portugalczycy ze strachu
nie pozwolili na dokoñczenie meczu. Mimo
wszystko, najwa¿niejsza by³a oczywiœcie dobra zabawa i zdrowa dawka ruchu. Po powrocie do budynku, uraczyliœmy gospodarzy przygotowanymi przez panie pierogami
ruskimi, sami zaœ kosztowaliœmy kolejn¹ tradycyjn¹ potrawê portugalsk¹. Wszystko
wszystkim smakowa³o, jednak mo¿na by³o
dostrzec fakt, ¿e wszyscy woleli raczej jeœæ
to, co dobrze znali – œrednie zainteresowanie pierogami Portugalczyków bardzo ucieszy³o „Rochy”. Tego dnia odby³ siê tak¿e nasz
drugi koncert, tym razem w mieœcie Anreade, ku naszemu przera¿eniu, w œrodku dnia,
o godzinie 1500. Tam podziwialiœmy w dalszym ci¹gu folklor portugalski w wydaniu
czterech ró¿nych zespo³ów, a tak¿e mieliœmy okazjê zobaczyæ egzotyczne tañce w wykonaniu grupy z Timoru Wschodniego.
Trzeba nieskromnie stwierdziæ, ¿e znów wypadliœmy naprawdê nieŸle.
Niestety, wszystko co dobre, musi siê
wreszcie skoñczyæ. Tak¿e nasz pobyt dobiega³ powoli koñca. Dziesi¹tego dnia wyjazdu
czeka³ nas jeszcze ostatni koncert i Msza
Œwiêta w pobliskim koœciele. Tam podpatrzyliœmy portugalskie zwyczaje – œwieckich,
udzielaj¹cych Komuniê Œwiêt¹, czulsze ni¿
u nas przekazywanie znaku pokoju czy ministrantki. Zostaliœmy tak¿e pochwaleni
przez celebransa za liczne uczestnictwo w
nabo¿eñstwie i piêkne œwiadectwo dla miejscowych. Wieczorem odby³a siê zaœ radosna, ale i pe³na smutku impreza po¿egnalna, w której udzia³ wziê³a tak¿e szlachecka
rodzina, która udostêpni³a nam jeden ze
swoich domków dla turystów na czas pobytu w Resende. Tañczyliœmy wiêc wspólnie
do póŸnej nocy, wymieniliœmy wzajemne s³owa wdziêcznoœci i zapewniliœmy, ¿e nie jest
to nasze ostatnie spotkanie…
17 sierpnia zakoñczy³ siê wiêc pobyt w
Resende, ale nie nasz wyjazd. Poprzedzony
zosta³ on d³ugimi po¿egnaniami, podczas których pop³ynê³a niejedna ³za. Ciê¿ko siê temu
dziwiæ, bior¹c pod uwagê ³atwoœæ, z jak¹, pomimo bariery jêzykowej, rozumia³y siê obydwa zespo³y. Oko³o po³udnia, nie zastraszeni
przez œwiñsk¹, ptasi¹ czy jak¹kolwiek inn¹
grypê, ruszyliœmy w stronê Barcelony. Cel
osi¹gnêliœmy dnia nastêpnego, wykorzystuj¹c
popo³udnie na odpoczynek i odœwie¿enie siê.
Wieczorem wyruszyliœmy w pierwsz¹ czêœæ

podboju miasta, odwiedzaj¹c koœció³ Sagrada Familia i s³ynne Camp Nou. Myœlê, ¿e œledz¹c losy rochowskich wypraw, ³atwo mo¿na
siê domyœliæ, ¿e szczêœcie nie dopisa³o nam
na tyle, by akurat tego dnia stadion nie by³
zamkniêty dla turystów. Mieliœmy zrekompensowaæ sobie ten ból uczestnictwem w
meczu FC Barcelona – Manchester City, jednak i tutaj data i godzina nam nie spasowa³y.
Na pocieszenie, w schronisku m³odzie¿owym,
w którym nocowaliœmy, poznaliœmy bardzo
mi³¹ grupê m³odzie¿y z Francji, poszerzaj¹c
kontakty „Rochów” o kolejne pañstwa europejskie. Tym razem ju¿ dwie grupki cz³onków kapeli wyruszy³y na ulice miasta, aby,
prawie bezinteresownie, raczyæ mieszkañców
i turystów polsk¹ muzyk¹. Wszyscy szczêœliwie wrócili do schroniska, jednak trzech muzyków dowiedzia³o siê od miejscowej policji,
¿e tego typu dzia³alnoœæ nie jest w Barcelonie dopuszczalna.
Pobyt w piêknym mieœcie trwa³ tak¿e
nastêpnego dnia, kiedy to znów „Rochy” siê
podzieli³y. Czêœæ umordowana od razu zadecydowa³a przeznaczyæ ca³y dzieñ na b³ogie lenistwo na pla¿y, zaœ kilkunastu œmia³ków zakupi³o ca³odniowe bilety i samodzielnie wyruszy³o na zwiedzanie. Wykorzystuj¹c
dok³adnie zalety komunikacji miejskiej –
metra, autobusów i kolejek, grupa owa zdoby³a nowe doœwiadczenia i uraczy³a siê piêknymi widokami oraz zabytkami. Miasto zdecydowana wiêkszoœæ po¿egna³a na pla¿y,
k¹pi¹c siê po raz ostatni w faluj¹cych wodach i obserwuj¹c, generalnie niespotykane w Polsce, zwyczaje opalania siê topless.
Wreszcie, z mieszanymi uczuciami, po¿egnaliœmy upa³y i przygotowaliœmy siê na spêdzenie ostatniej nocy w autobusie.
20 sierpnia to dla „Rochów” wizyta we
w³oskim Tarvisio – kolejnym, piêknym mieœcie, znajduj¹cym siê na granicy W³och,
Austrii i S³owenii. Tam znów podziwialiœmy
zapieraj¹ce dech w piersiach krajobrazy
górskie, a tak¿e zabudowê miejsk¹. Pozbyliœmy siê tak¿e wiêkszoœci monet euro, których nie moglibyœmy wymieniæ w kantorze,
kupuj¹c, miêdzy innymi, wzbudzaj¹c¹
ogromne zainteresowanie pó³litrow¹ puszkê Coca-coli, która zagoœci³a na niejednym
zdjêciu, niczym œwiatowej klasy zabytek. Noc
w hotelu up³ynê³a nam doœæ szybko z dwóch
powodów. Po pierwsze, wyjazd do domu
mia³ nast¹piæ ju¿ o czwartej rano, po drugie zaœ olbrzymi¹ radoœæ sprawi³y „Rocho-

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKÓ£ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW I SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH
W dniach od 1 do 15 wrzeœnia 2009 r. mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2009/10 dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Stypendia szkolne przyznawane s¹ dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Sêdziszów M³p. znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej.
Miesiêczna wysokoœæ dochodu na jednego cz³onka w rodzinie ucznia ubiegaj¹cego siê
o stypendium nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 351 z³ netto. Wnioski dostêpne s¹ w sekretariatach szkó³.
Szczegó³owe informacje w sprawie stypendium szkolnego mo¿na uzyskaæ w Zespole
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Sêdziszowie M³p. ul. ks. Maci¹ga 5 lub pod numerem
telefonu 017 2216594.

wiczom” telefony, którymi mo¿na by³o porozumiewaæ siê miêdzy pokojami.
Bardzo wczesnym rankiem, 21 sierpnia,
Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy” wyruszy³ w
„ostatni¹ prost¹” do domu. Jak zwykle, by³
to trudny etap wyjazdu, gdy¿ perspektywa
bliskiego powrotu napawa³a mieszanymi
uczuciami. Wiêkszoœæ chcia³a ju¿ wróciæ do
domu, ale te¿ ka¿dy ju¿ zaczyna³ têskniæ za
wra¿eniami, których nie doœwiadcz¹ po
powrocie. Najbardziej d³u¿y³a siê droga
przez Czechy, kiedy to ka¿dy czeka³, a¿ wreszcie „z³apie” polsk¹ sieæ i bêdzie móg³ zadzwoniæ i napisaæ setki smsów, które za granic¹
by³y, mimo obni¿ek narzuconych przez Uniê
Europejsk¹, nadal doœæ drogie. Nied³ugo po
przekroczeniu granicy w Cieszynie, skorzystaliœmy z mo¿liwoœci spo¿ycia czegoœ polskiego – zatrzymaliœmy siê na obiad. Nastêpnie obserwowaliœmy ju¿ tylko mijaj¹ce miasta – Pilzno, Dêbicê i Ropczyce, a¿ wreszcie
przywita³ nas, budowany przez sêdziszowian, koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego. Po zatrzymaniu przed Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury, nast¹pi³y czu³e powitania i
radoœæ ze szczêœliwego powrotu.
Kolejna wyprawa „Rochów” dobieg³a
koñca. Choæ wyraŸnie odczuæ mo¿na by³o
brak kilku sta³ych uczestników naszych woja¿y, jak choæby Pana Janka czy Pana Janusza, myœlê, ¿e by³ to wyjazd szczególny. Widzieliœmy bowiem wspania³e rzeczy, spotkaliœmy niesamowitych ludzi, o których, na
szczêœcie, bardzo ciê¿ko bêdzie zapomnieæ.
Znów przebywaliœmy w swoim gronie 24
godziny na dobê, poznaj¹c swoje wady i zalety, zacieœniaj¹c przyjaŸnie, nawzajem siê
rozweselaj¹c, a czasem te¿ denerwuj¹c.
Myœlê, ¿e wyjazd do Portugalii da³ nam
wszystkim potê¿nego „kopa”, dziêki któremu pe³ni energii rozpoczniemy nowy rok
szkolny, akademicki czy czas pracy i mam
nadziejê, ¿e atmosfera tego wyjazdu nie ulotni³a siê wraz z opuszczeniem le¿ajskiego
autobusu. Zaznaczam te¿, ¿e nie ma chyba
s³ów, które odpowiednio pozwoli³yby podziêkowaæ wszystkim, dziêki którym ten wyjazd siê odby³. Pozostaje nam tylko wypowiedzieæ jedno wielkie „Dziêkujemy!”
i ¿yczyæ wszystkiego dobrego Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi, Pani Krystynie Szczerbiak, Panu Kazimierzowi Popielarzowi, Kadrze, Kierowcom, Rodzicom
i nam samym. Ate logo!
Miros³aw Kazior

Burmistrz
Sêdziszowa
Ma³opolskiego
podaje do publicznej wiadomoœci
informacjê o wywieszeniu
w siedzibie Urzêdu Miejskiego
wykazu nieruchomoœci
przeznaczonej do sprzeda¿y,
po³o¿onej w Zagorzycach,
oznaczonej jako dzia³ka nr 1808.
7
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Deszczowe gminne do¿ynki
Wyj¹tkowo niesprzyjaj¹ca aura towarzyszy³a tegorocznym gminnym do¿ynkom. Dokuczliwy
deszcz nie przeszkodzi³ jednak grupom wieñcowym
zaprezentowaæ siê przed kilkusetosobow¹ widowni¹, zgromadzon¹ na stadionie w Sêdziszowie M³p.
Ze wzglêdu na opady, jakie mia³y miejsce w niedzielê, 23 sierpnia, organizatorzy i
uczestnicy do¿ynek zmuszeni byli nieco zmodyfikowaæ scenariusz imprezy. Nie odby³ siê
niezwykle malowniczy korowód ulicami
miasta, bowiem wiêkszoœæ grup do¿ynkowych ukry³a siê w samochodach. Na pró¿no wiêc wytê¿ali wzrok mieszkañcy Sêdziszowa, zgromadzeni wokó³ koœcio³a parafialnego przed i po Mszy œw., bowiem przez
szyby samochodów, gdzie ukryto wieñce,
by³o widaæ naprawdê niewiele.
O godzinie 15.00 Mszê œw. w koœciele parafialnym pw. Narodzenia NMP koncelebrowali ks. Krzysztof Gac oraz gwardian o. Janusz Pa³ka.
Po nabo¿eñstwie kawalkada rozmaitych
pojazdów: osobowych, furgonetek, ci¹gników z dru¿ynami wieñcowymi pod¹¿y³a na
sêdziszowski stadion, gdzie ka¿dy, kto chcia³,
móg³ obejrzeæ wszystkie wieñce w ca³ej okaza³oœci. (Wœród licznych wspó³czesnych wynalazków techniki, by³ tylko jeden „prze¿ytek”, w postaci zaprzêgu konnego, którym
zajecha³a na do¿ynki grupa z... Sêdziszowa).
A warunki dla widzów, zgromadzonych
na nowych trybunach stadionu Lechii Sêdziszów M³p., pod dachem, by³y naprawdê
komfortowe. Wielu mieszkañców miasta,
widz¹c intensywny deszcz za oknami i spodziewaj¹c siê odwo³ania imprezy, b¹dŸ przeniesienia jej do Domu Kultury, pozosta³o w
domach, i ci naprawdê maj¹ czego ¿a³owaæ.
Wieñce by³y bowiem wyj¹tkowej urody, pieczo³owicie wykonane, a do tego okraszone
wystêpami: wierszami, przyœpiewkami, monologami – tradycyjnie mówi¹cymi o trudzie pracy rolnika, ale i o codziennych bol¹czkach mieszkañców poszczególnych wsi,
na które recept¹ oczywiœcie by³yby pieni¹¿ki z gminnej kasy, o co czêsto apelowano do
Burmistrza Kazimierza Kie³ba, Zastêpcy
Burmistrza pani El¿biety Œwiniuch oraz Sekretarza Gminy Jana Maronia.
Ta czêœæ do¿ynek rozpoczê³a siê od oficjalnych wyst¹pieñ. Rolnikom za ich trud

Goœcie do¿ynek: w dolnym rzêdzie wójt Ostrowa Piotr Cielec z rodzin¹, w œrodkowym rzêdzie od lewej sekretarz Gminy Jan Maroñ,
prezes PSOUU Ko³o w Sêdziszowie W³adys³aw Antos, komendant KP w Sêdziszowie M³p. asp. sztab. Bogdan ¯uczek, wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski, dyr. biura pos³a Kazimierza Moskala B. Prokop, w górnym rzêdzie europose³ Tomasz Porêba.
podziêkowa³ Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
przypominaj¹c tak¿e ich wielk¹ ofiarnoœæ w
niesieniu pomocy dla, poszkodowanych w
czerwcowej powodzi, mieszkañców gmin
Ropczyce i Wielopole Skrzyñskie. Swoje
zwi¹zki z rolnictwem podkreœla³ Pose³ do
Parlamentu Europejskiego Tomasz Porêba,
wspominaj¹c chwile, spêdzone na pomocy
przy ¿niwach w gospodarstwie swoich dziadków. G³os zabrali tak¿e Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski, Wójt Gminy Ostrów Piotr
Cielec, który przyby³ na do¿ynki z ca³¹ rodzin¹ (podobnie jak europose³ Tomasz Porêba), Dyrektor Biura Pos³a Kazimierza Moskala, pani Barbara Prokop, która odczyta³a adres skierowany przez parlamentarzystê
do rolników i uczestników do¿ynek, a tak¿e
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ, który odczyta³
list, przes³any na rêce w³adz naszej gminy
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Ponadto wœród goœci by³ tak¿e Komendant Posterunku Policji w Sêdziszowie M³p.
asp. sztab. Bogdan ¯uczek. Wiêcej znanych
osobistoœci z naszego powiatu mo¿na by³o
zobaczyæ w koœciele, na stadion ju¿ nie wszyscy dotarli.
Prezentacje wieñców rozpoczêli tradycyjnie przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
ko³o w Sêdziszowie M³p. Swój wieniec przeka-

Grupy do¿ynkowe ze Szkodnej podczas Mszy œw. w koœciele parafialnym w Sêdziszowie.
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zali ks. pra³atowi Stanis³awowi Rybie w uznaniu za wspieranie dzia³alnoœci ko³a. P³omienne podziêkowanie dla ksiêdza proboszcza
odczyta³ prezes W³adys³aw Antos. Wieniec
uczestników PSOUU symbolizowa³ trwaj¹cy
obecnie rok kap³añstwa, a przedstawia³ krzy¿
na wzgórzu, z wizerunkiem Jezusa w cierniowej koronie. Dwa wieñce przywieŸli mieszkañcy Zagorzyc Górnych: jeden, wykonany przez
cz³onkinie KGW i dziewczêta z dru¿yny OSP
przedstawia³ kosz obfitoœci darów Bo¿ych, jakie rolnik zbiera w swoim gospodarstwie, drugi zaœ, przygotowany przez zespó³ wokalny
„Skowronki” (zespó³, którym kieruje ks. Eugeniusz Mi³oœ, œpiewa³ w trakcie Mszy œw.), przedstawia³ kapliczkê Matki Bo¿ej.
Tradycyjny wieniec, przedstawiaj¹cy
„mendel” u³o¿ony ze snopów, przywieŸli
mieszkañcy Bêdziemyœla, na czele ze swoim
so³tysem Les³awem Anyszkiem.
Pani so³tys z Borku Wielkiego Józefa Bielak, wraz ze swoj¹ grup¹, przywioz³a wieniec
przedstawiaj¹cy figurê œw. Floriana na tle
bia³ego or³a. Wieniec ten przekazany zosta³
Burmistrzowi i obecnie prezentowany jest
w ratuszu (zapewne jako symboliczne podziêkowanie za rozbudowê szko³y, dziêki
której uczniowie z Borku w nowym roku
szkolnym æwiczyæ bêd¹ na nowej, wspania³ej sali gimnastycznej).
Kapliczkê matki Bo¿ej, wykonan¹ z ró¿-
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nych zbó¿, zaprezentowali mieszkañcy Krzywej z Pani¹ so³tys Mari¹ Dziadosz.
Wolica £ugowa przywioz³a wieniec w
kszta³cie kielicha.
Sêdziszów reprezentowa³a grupa seniorów ZPiT „Rochy”. Wykonany przez grupê
wieniec przedstawia³ krzy¿ i kapliczkê przydro¿n¹. Ze sceny, sêdziszowianie nie omieszkali zaapelowaæ do w³adz wojewódzkich o,
jak najbardziej konieczny, remont drogi wojewódzkiej na przedmieœciu – czy skutecznie?
Ocenimy na przysz³orocznych do¿ynkach.
Grupa z Wolicy Piaskowej przedstawi³a
wieniec w kszta³cie hostii, wykonany z pszenicy jêczmienia, owsa i kwiatów.
Mieszkañcy Boreczku uwili wieniec w
kszta³cie kapliczki, wykorzystuj¹c zio³a, kwiaty i zbo¿a.
Tak¿e religijn¹ tematykê mia³ wieniec z
Zagorzyc Dolnych: przedstawia³ Chrystusa
– przewodnika rodzin na oceanie ¿ycia. Przyœpiewki, wykonane przez ma³ych zagorzan
wywo³a³y wiele weso³oœci i doczeka³y siê gor¹cych oklasków.
So³tys Kawêczyna Stanis³aw Dar³ak, tradycyjnie w otoczeniu m³odzie¿y, przywióz³
wieniec w kszta³cie tablic z Dziesiêciorgiem
Przykazañ, wykonany z kaszy, grochu, ziaren i k³osów zbó¿.
Gdyby o tegorocznych plonach s¹dziæ z
iloœci wieñców na gminnych do¿ynkach, trzeba by stwierdziæ, ze najlepsze plony by³y w
Szkodnej, sk¹d przyjecha³o a¿ trzy wieñce,
symbolizuj¹ce pracê rolnika.
Starosta z Cierpisza, Józef G¹sior, nie
oszczêdzi³ starosty ropczycko-sêdziszowskie-

Grupy do¿ynkowe podczas prezentacji.
go za stan drogi z Cierpisza do Rudy (pewnie obiecana, a nie naprawiona) – chocia¿,
jako policjant, znalaz³ te¿ jakieœ „okolicznoœci ³agodz¹ce”. Wieniec z Cierpisza to kapliczka z figurk¹ Matki Boskiej.
Wieniec z Rudy, wykonany przez mieszkanki tej wsi pod kierunkiem Janiny Saj i Krystyny Zawiszy, przedstawia³ kielich z hosti¹.
Dwa wieñce demonstrowali rolnicy z
Góry Ropczyckiej: jeden w kszta³cie serca, a
drugi przedstawiaj¹cy Jezusa w ³odzi, wykonany przez Stanis³awa Wozowicza i Wies³awa Wychockiego.
Grupa z Czarnej Sêdziszowskiej przedstawi³a wieniec w kszta³cie kapliczki, stoj¹cej obok koœcio³a.
Po prezentacjach uczestnicy do¿ynek
mogli pobawiæ siê w rytmie znanych prze-

Bochen chleba dla gospodarzy Gminy od grupy wieñcowej z Sêdziszowa M³p.

bojów biesiadnych i disco-polo.
W sumie, w tegorocznych do¿ynkach zaprezentowali siê mieszkañcy 15. miejscowoœci
gminy (wszystkie, poza Klêczanami), dziêki
którym mogliœmy obejrzeæ a¿ 20 wieñców.
Szkoda, ¿e nie dopisa³a pogoda, która
wystraszy³a widzów, bowiem na œwietnie przebudowanym stadionie mo¿na siê bawiæ bez
wzglêdu na aurê, o czym przekonali siê obecni na tegorocznych do¿ynkach.
Z pewnoœci¹ w przysz³ym roku widownia dopisze w wiêkszej liczbie, bowiem, w
myœl znanego powiedzenia: „do trzech razy
sztuka”, po dwóch kolejnych deszczowych
do¿ynkach, kolejne musz¹ byæ upalne.
A wiêc do zobaczenia za rok.
Benedykt Czapka

Fot. (7) B. Czapka
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In¿ynier Edmund Jurkowski
Twórca Zak³adów Drzewnych w Sêdziszowie M³p.

czêœæ druga

ci¹g dalszy z numeru 5/2009
Tak wiêc 7 lipca 1937 roku, aktem notarialnym, Jakub Schrenel i Salomon Bircz
sprzedali tartak i sk³ad drewna wraz z placem o powierzchni 5 hektarów 46 arów oraz
dwoma istniej¹cymi budynkami, za kwotê
70367 z³otych, spó³ce o nazwie „Zak³ady
Przemys³owe Sêdziszów Ma³opolski, Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Sêdziszowie M³p.” Udzia³owcami spó³ki byli:
in¿. Edmund Jurkowski z Rzeszowa, prof.
Henryk Dembiñski z Witkowic, pan Ludwik
Starowieyski z Iwierzyc, hrabia Stanis³aw Rey
z Przec³awia, pan Antoni Jaroszyñski z Przec³awia i hrabia Kazimierz Szeptycki z £ubna.
Spó³ka zosta³a zawi¹zana umow¹ z dnia
25.06.1937 roku. Dyrektorem zak³adu zosta³
in¿. Edmund Jurkowski. Przyst¹piono do intensywnej rozbudowy fabryki. Zak³ad by³ zelektryfikowany dziêki lokomobili i pr¹dnicy.
Pr¹d wytwarza³a w³asna pr¹dnica poruszana
po¿ydowsk¹ lokomobil¹. Urz¹dzenia fabryczne by³y elektryczne, ca³y plac oœwietlony.
Potem Jurkowski kupi³ drug¹, du¿o wiêksz¹
lokomobilê i drug¹ wiêksz¹ pr¹dnicê. Razem
zaspokaja³y potrzeby zak³adu na pr¹d elektryczny. Lokomobile by³y opalane drewnem.
Zak³ady Drzewne by³y wczeœniej zelektryfikowane ni¿ pobliskie zak³ady Jana Kroczki.
Przed wojn¹ w zak³adach in¿. Edmunda
Jurkowskiego miesiêcznie produkowano 3
500 sztuk wozów ró¿nego typu, 3000 sztuk
skrzynek, do 30.09.1939 roku przetarto 17
734 m³ drewna, wykonano 15 844 m² parkietu. To tylko wa¿niejszy asortyment rzeczy
produkowanych przez te zak³ady. Przed nim
by³y perspektywy dalszego rozwoju, wzrasta³o zatrudnienie, okoliczna ludnoœæ z coraz
wiêksz¹ nadziej¹ patrzy³a w przysz³oœæ.

Wojna
Niestety, 1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a
II wojna œwiatowa. W paŸdzierniku zak³ad
przyst¹pi³ do pracy w warunkach okupacyjnych. Pracowa³ nadal, jak dotychczas, dla
celów wojskowych, ale teraz ju¿ wojsk niemieckich. Komendantem fabryki podczas
okupacji by³ major Müller. Nale¿a³a ona do
Rischtungs Kommando (taka by³a piecz¹tka). Muller mieszka³ w Krakowie i czêsto przyje¿d¿a³ do Sêdziszowa M³p. Z Jurkowskim
„bardzo dobrze ¿y³”. Jurkowski zawsze go
dobrze przyjmowa³, dawa³ mu rozmaite
³apówki: zabite œwinie, gêsi. JeŸdzili razem na
ryby w rejony Kamionki, Ocieki, Czarnej Sêdziszowskiej, na tereny wysiedlone, przeznaczone pod poligon w Pustkowie. Burmistrzem
Sêdziszowa by³ Niemiec mówi¹cy po polsku,
pochodz¹cy spoœród kolonistów niemieckich
spod Kolbuszowej, o nazwisku Schmallenberg. By³ on w stosunku do Polaków dosyæ
przyzwoity. „Przez palce” patrzy³ na to, co siê
dzia³o w zak³adach drzewnych, akceptowa³
postêpowanie Jurkowskiego, które by³o gr¹
na przetrwanie: ¿eby ludzie zarobili i jak naj-
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Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Moœcickiego w Zak³adach Przemys³owych w Sêdziszowie M³p. Na zdjêciu
w kapeluszu idzie pan prezydent, po jego lewej stronie in¿. Edmund Jurkowski.
Fot. (2) Arch. Teresa Jasiñska
mniej wyjecha³o do Niemiec na roboty. „Chody” Jurkowskiego powodowa³y, ¿e nie by³o
represji okupanta za notoryczny sabota¿, jaki
czyni³y organizacje podziemne.
Sam in¿. Edmund Jurkowski napisa³ po
latach:
„Zak³ady zosta³y uruchomione w lutym 1940
roku po zasiêgniêciu opinii organizacji podziemnych
w Warszawie. Jako motywy podano mo¿liwoœæ zatrudnienia za³ogi przez przedsiêbiorstwo polskie oraz
mo¿liwoœæ pracy dywersyjnej. Zak³ady przeciera³y
surowiec drzewny i produkowa³y parkiety na rynek
prywatny, dla wojska wykonywa³y wozy typu lekkiego w iloœci œrednio 700 sztuk miesiêcznie, co stanowi³o zaledwie oko³o 15% mo¿liwoœci produkcyjnej.
W³adze niemieckie dopiero w koñcu 1943 roku zorientowa³y siê, ¿e produkcja powinna byæ o wiele
wiêksza. Przyjecha³a komisja nakazuj¹ca podwy¿szenie produkcji wozów do 3000 sztuk miesiêcznie,
gro¿¹c wywiezieniem dyrekcji do Oœwiêcimia i Dachau za niewykonywanie poleceñ.
Produkcja w maju 1944 r. wzros³a prawie do
¿¹danej wysokoœci, ale z³o¿y³o siê na to z jednej
strony- przyjacielskie ustosunkowanie opiekuna
niemieckiego do za³ogi, a z drugiej zbli¿anie siê
wojsk radzieckich, które wywo³a³o taki zamêt transportowy, i¿ wozy nie by³y wysy³ane do Niemiec.
Oko³o 8000 sztuk wozów zgrupowanych na przyleg³ych polach zosta³o wkrótce rozebrane przez okolicznych ch³opów, a w wiêkszej czêœci trafi³y do
zaopatrzenia Armii Radzieckiej.
Przed wojn¹ zak³ady zatrudnia³y oko³o 400
ludzi, w czasie okupacji stan za³ogi przekroczy³
2000 osób. Przyjmowano do pracy ka¿dego, kto
siê zg³osi³, a zw³aszcza m³odzie¿, aby w ten sposób
ratowaæ j¹ przed wywiezieniem do Niemiec.
Zorganizowano pomoc dla biedniejszych cz³onków za³ogi, ustalono wy¿sze normy zu¿ycia drewna i stali na 1 wóz, a powsta³e nadwy¿ki materia³owe sprzedawano okolicznym ch³opom. Sprzeda¿
odbywa³a siê na wydzielonym terenie, pod sta³¹
kontrol¹ trzech delegatów z za³ogi. Otrzyman¹ gotówkê, wzglêdnie produkty ¿ywnoœciowe z wymiany, dzielono pomiêdzy najbiedniejszych i potrzebuj¹cych. Przydzia³y ¿ywnoœciowe pobierano z dwóch,
a niekiedy z trzech Ÿróde³ zaopatrzenia.
W 1941 r. przydzielono do pracy ponad 200

Przy stoliku siedzi pan Prezydent RP Ignacy Moœcicki dokonuj¹c wpisu byæ mo¿e do ksiêgi pami¹tkowej, po jego lewej stronie (pochylony) in¿. Edmund Jurkowski.
¯ydów. Oprócz wyznaczonych stawek i racji ¿ywnoœciowych, zak³ady przydziela³y dodatkowe zaprowiantowanie.”
Poza tym w zak³adzie pracowa³ Baudinst
(rodzaj junackiego hufca pracy). W œrodku
zak³adu by³ du¿y barak, w którym byli owi
junacy. Potem, gdy front radziecki by³ ju¿
blisko, Baudinst zosta³ zlikwidowany, a w
baraku zakwaterowano ¯ydów.
W czasie okupacji produkowano wozy Pleskau I i Pleskau II. By³a to, podpatrzona u „ruskich”, konstrukcja na jednego lub dwa konie;
to by³y takie malutkie wozy o niskich, roz³o¿ystych skrzyniach. Gdy wybuch³a wojna z ZSRR,
to najwiêcej w³aœnie takich wozów produkowano. By³y te¿ produkowane wiêksze wozy taborowe, ale ju¿ w mniejszych iloœciach.
Politykê finansow¹ spó³ki z Sêdziszowa
M³p. w czasie okupacji prowadzono w ten
sposób, aby osi¹gane zyski nie trafi³y do
w³adz niemieckich, lecz sz³y na miejscowe
inwestycje. Zysków nie dzielono te¿ miêdzy
wspólników. Zu¿ywano je w ca³oœci na zago-
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spodarowywanie zak³adów. By³o to mo¿liwe dziêki zgodzie i za wiedz¹ w³adz finansowych polskich: Urzêdu Skarbowego w Rzeszowie i Urzêdu Rewizyjnego w Krakowie.

Pracownicy zak³adu i ich sytuacja
Naczelnym in¿ynierem by³ Drzazgowski,
poza tym pracowali w zak³adzie m.in. in¿.
Rydzewski, in¿. Kesler (prawdopodobnie narodowoœci ¿ydowskiej), in¿. Pupko, roboty
budowlane prowadzi³ jakiœ in¿ynier który
kula³ (nazwisko zapomniane), ten zajmowa³
siê budow¹.

Inwestycje
Maszyny do fabryki czêœciowo by³y sprowadzane z terenów wschodnich, w miarê,
jak Niemcy posuwali siê w g³¹b ZSRR (mo¿e
z innych fabryk).
Zak³ad bardzo siê rozbudowa³. Do 1942
roku wybudowano m. in. 21 obiektów, np.:
budynek administracyjny, nowy budynek na
lokomobile, kancelariê tartaczn¹, suszarniê
Nr 2, kot³owniê, budynek robotniczy, szopê, studniê, barak s³u¿by budowlanej, magazyn ¿elaza, magazyn instalacyjno- budowlany, wyrobów ¿elaznych, halê monta¿ow¹,
warsztat instalacyjny, stacjê hydroforów,
schron na smary, szopê na trociny, wierzê
ch³odnicz¹, magazyn drobnej sprzeda¿y,
magazyn na pó³fabrykaty, budynek gospodarczy. Ponadto zakupiono plac i budynki
w Warszawie. To pewnie dlatego represjonowany przez komunistów Jurkowski zamieszka w latach piêædziesi¹tych w stolicy
Polski.
Ponadto w latach okupacji in¿. Edmund
Jurkowski z w³asnych pieniêdzy zbudowa³
ulicê, dzisiaj nazwan¹ imieniem Jana Kroczki. Zbudowa³ most na rzece Budzisz i w ten
sposób wyprowadzi³ drogê zewnêtrzn¹ z
terenów zak³adów drzewnych. Uregulowa³
rzekê Budzisz, a na starorzeczach (na terenie zak³adu) zbudowa³ dwa stawy rybne.
Jurkowski podczas okupacji wybudowa³ dla pracowników olbrzymi¹ salê i zrobi³ kuchniê. Wyposa¿y³ je we wszystko
³¹cznie ze specjalnymi kot³ami. Ta tzw. du¿a
œwietlica by³a w miejscu obecnej sali Sêdzisz.
Po wojnie zrobiono w niej magazyn mebli,
a œwietlicê przeniesiono na piêtro (tam
pomieszczenie by³o znacznie mniejsze).
Bardzo dba³ o pracowników. Potwierdzaj¹ to oni sami, m.in. Roman (Franciszek)
Dunajski:
P³ace, jak na owe czasy, to by³y niez³e. Ja zarabia³em 80 groszy na godzinê, praca trwa³a 6 dni w
tygodniu po 8 godzin dziennie, wyp³aty by³y w
soboty co tydzieñ, bardzo regularnie. Wyp³ata wystarcza³a na w miarê spokojne ¿ycie. Atmosfera w
zak³adzie by³a bardzo dobra, ma³o odczuwa³o siê
okupacjê – wspomina pan Dunajski.
Jurkowski bardzo dba³ o pracowników:
dostawili obfite przydzia³y (jak na te czasy).
By³a kuchnia i mo¿na by³o za specjalne bloczki wykupiæ sobie zupê regeneracyjn¹, co tydzieñ pracownicy dostawili prowiant: chleb,
mas³o, miêso, cukier. Dziêki dobrym uk³adom z Müllerem, Jurkowski za³atwi³ dla pracowników specjalne przydzia³y miêsa: krowy,
œwinie i inne zwierzêta zabija³ miejscowy rzeŸnik Jagoda i póŸniej to miêso dostawali pra-

cownicy. Pracownicy powy¿ej 18 roku ¿ycia
dostawali wódkê, a m³odociani pracownicy
dostawali cukierki, mandarynki. To by³y w
tamtych czasach prawdziwe rarytasy. Te rarytasy by³y rzadziej od cotygodniowego prowiantu. Ten prowiant by³ zupe³nie poza powszechnym wtedy systemem kartkowym.
Dodatkowo pracownicy otrzymywali trociny, odpady drzewne i tym mogli sobie ogrzewaæ mieszkania. Tak dobre zaopatrzenie za³atwi³ w³aœnie Edmund Jurkowski.
W zak³adzie by³o specjalne ambulatorium dla
pracowników. Po wojnie byli ju¿ lekarze zak³adowi. Nad du¿¹ sal¹, na piêtrze by³o radio, by³a
równie¿ biblioteka dostêpna dla pracowników zak³adu – wspomina³a ju¿ czasy powojenne
Teresa Jasiñska. Za okupacji nie by³o specjalnych rozrywek, ale Edmund Jurkowski i
na to znalaz³ jakieœ „lekarstwo”.
Do Zak³adów Przemys³owych w Sêdziszowie M³p. przyje¿d¿a³y sukcesywnie teatry,
kabarety, które dawa³y pó³tora- dwugodzinne przedstawienia dla pracowników zak³adów Jurkowskiego. Przedstawienia odbywa³y
siê w sali zak³adowej, obecnie sali Sêdzisz.
Na tej sali by³a du¿a porz¹dna scena. Wejœcie by³o od frontu, obecnych, bocznych
drzwi wtedy nie by³o. Wystêpy by³y wieczorem i koñczy³y siê przed godzin¹ dziesi¹ta,
bo wtedy zaczyna³a siê godzina policyjna. Z
powrotem do domu nie by³o problemu, bo
pracownicy mieli dobre papiery, Ausweisy.
Jeœli pracownik pracuj¹cy aktualnie na zmianie chcia³ byæ na wystêpie, to musia³ to wczeœniej to zaplanowaæ i zmieniæ sobie zmianê.
Na wystêpach bywali s³ynni œpiewacy. Koszty
imprez pokrywa³ Jurkowski, nie by³o ¿adnych biletów. Pan Roman Dunajski szczególnie zapamiêta³ wystêp œpiewaka, którego nazwiska ju¿ nie pamiêta. Œpiewa³ polski
repertuar, g³ównie przedwojenne, ³adne
piosenki. Na widowni zasiadali sami Polacy.
Pan Dunajski nie zauwa¿y³ jakiœ antyniemieckich akcentów na wystêpie. Wystêpy mia³y
charakter kulturalno- rozrywkowy.

Oficjalny obraz Jurkowskiego
Jurkowski mia³ du¿o przyjació³, to by³ dobry cz³owiek, by³ powszechnie szanowany. Ten
szpakowaty mê¿czyzna, œredniego wzrostu,
dobrze zbudowany (by³ doœæ têgi) ubiera³ siê
bardzo elegancko. Mia³ dwa samochody s³u¿bowe: mercedesa koloru wiœniowego z kierowc¹ Wasilewskim – tym zwykle jeŸdzi³ Jurkowski i drugi z kierowc¹ o nazwisku Klocek –
tym jeŸdzili Starowieyski i Dêbiñski.
Zak³ad mia³ samochód ciê¿arowy, taki
Maurer; ten wozi³ ludzi z Rzeszowa, by³ na
holtzgaz. By³ kierowany przez Jaremkê. Samochód móg³ zabraæ wielu ludzi. Skrzynia
by³a przykryta plandek¹, pod któr¹ w œrodku by³y ustawione ³awki. Ten samochód wozi³
równie¿ towary.

W Polskim Pañstwie Podziemnym
Jurkowski bardzo pomaga³ polskiemu
podziemiu, m.in. finansowo. We wspomnieniach in¿. Edmunda Jurkowskiego czytamy
m.in.:
Przed wkroczeniem wojsk radzieckich, Niemcy
urz¹dzili na terenie Zak³adów bazê wypadow¹
przeciwko partyzantom dzia³aj¹cym w okolicznych

lasach. Stale nocowa³y tam du¿e, opancerzone
samochody, na których ekipa uzbrojonych Niemców (16- 24 ludzi na jednym samochodzie), codziennie rano wyje¿d¿a³a na akcjê. Na tych dwóch
samochodach z ty³u poza karnistrami z benzyn¹,
umieszczono na godzinê przed wyruszeniem samochodów, silne ³adunki wybuchowe z aparatur¹ zegarow¹. Taki sam ³adunek za³o¿ono tego
dnia do ciê¿arówki, któr¹ Niemcy wozili najcenniejsze materia³y z magazynu. Wszystkie trzy samochody ju¿ nie wróci³y wiêcej do Zak³adów (in¿.
Edmund Jurkowski s³owo „zak³ad” zawsze
pisa³ du¿¹ liter¹- JF), ulegaj¹c zniszczeniu.
Dyrekcja i reszta za³ogi opuœci³a teraz
teren zak³adów udaj¹c siê do okolicznych
wsi, gdzie dzia³a³y oddzia³y partyzanckie.
Niema³e by³y te¿ zas³ugi ¿o³nierzy podziemia zatrudnionych w Sêdziszowskich Zak³adach Przemys³u Drzewnego w Sêdziszowie M³p. przy wykonywaniu innych zadañ. W
lecie 1943 r. na terenie poligonu (PustkówBlizna: JF) zjecha³y nagle specjalne oddzia³y
Wehrmachtu i objê³y w swe posiadanie teren
Blizny. Pierwsze próby z broni¹ V-1 i V-2 przeprowadzono póŸnym latem 1943 roku.
Mobilizuje siê wiêc wojskowa s³u¿ba informacyjna Obwodu pozostaj¹ca pod rozkazami ppor.
S. Pilcha (Jastrzêbiec). Aktywizuj¹ siê wszyscy informatorzy in¿. Stachowskiego: leœniczy Adolf Wiktor, mieszkaj¹cy w pobli¿u Blizny w Czarnej, leœniczy Edward Dubiel („Kabel”) z Krzywej, Ludwik Köhl („Zawada”), pracownik komendantury poligonu, Zbigniew So³ek, W³adys³aw Godek i wielu innych cz³onków AK, w tym równie¿
Alfred £ubieñski („Iwo”), dowódca placówki z
pobliskiego Zasowa i niezmordowana opiekunka
wiêŸniów, zaopatrzona w sta³¹ przepustkê na teren poligonu, Helena Jab³onowska z Przyborowa. £¹cznicy, m.in. ¿ona in¿. Stachowskiego
„Maryla” i Jan Gruszczyñski, dzieñ w dzieñ przynosz¹ do Sêdziszowa Ma³opolskiego, do punktów
kontaktowych w domu Kosiaków, Mieczys³awa
Szczurowskiego („B¹czek”), aptekarza Rudego
wraz z meldunkami o sytuacji z poligonu, równie¿ od³amki i czêœci eksplodowanych rakiet.
W zak³adach sêdziszowskich, gdzie w okresie
okupacji zebra³o siê liczne grono in¿ynierów mechaników i metaloznawców, ppor. Józef Naróg,
dowódca tamtejszej placówki AK zorganizowa³ za
wiedz¹ dyrektora Jurkowskiego, a pod kierownictwem in¿. Drzazgowskiego specjaln¹ komórkê techniczn¹, której zadaniem – oprócz montowania granatów – by³o sporz¹dzanie ekspertyzy budowy pocisków rakietowych i wysy³anie ich wyników bezpoœrednio do rzeszowskiego inspektoratu AK, dowodzonego przez £ukasza Ciepliñskiego „P³ug”, sk¹d
wszystkie meldunki odp³ywa³y do specjalistycznych
komórek technicznych KG AK – napisa³ Edmund
Jurkowski. Prawdopodobnie ca³y magazyn
broni i byæ mo¿e jakiejœ ¿ywnoœci by³ na strychu w budynku administracyjnym.

Przejœcie frontu w 1944 roku
W czasie przejœcia frontu zak³ad Jurkowskiego by³ nieczynny (okres od 25.07.1944 r.
do 31.08.1944 r.). Przed opuszczeniem Sêdziszowa M³p. Niemcy zaczêli wywoziæ maszyny, ale szybkoœæ dzia³añ na froncie wschodnim nie pozwoli³a im na kompletne zrabowanie fabryki. Nie mog¹c jej ogo³ociæ z ma(ci¹g dalszy na str. 12)
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In¿ynier Edmund Jurkowski...

mówienia dla wojska sk³ada³ niejaki Sajewicz,
Polak rodem z (Lwowa)Wilna. Zak³ad g³ównie dostarcza³ MON-owi wozy.
Pracownicy wspominaj¹, ¿e bardzo przyjemnie siê pracowa³o w zak³adach, kiedy
w³aœcicielem Zak³adów Drzewnych by³ Edmund Jurkowski. Jak ktoœ wykaza³ siê w pracy, to ten zaraz pamiêta³ o takim pracowniku. Nagradza³ go specjaln¹ premi¹: napisa³
na karcie, ¿eby mu to policzyæ do wynagrodzenia. Jako szef by³ bardzo spokojny, opanowany, taktowny, ceni³ ludzi punktualnych,
solidnych.
Pani Teresa Jasiñska pamiêta, jak obchodzono imieniny Jurkowskiego. By³o to zawsze 16 listopada, na Edmunda. Po uroczystej, gor¹cej kolacji bywa³a zabawa w œwietlicy zak³adowej (mieœci³a siê na piêtrze nad
obecn¹ sal¹ Sêdzisz). Na imieninach by³a
obecna ca³a za³oga , by³ tam Jurkowski, przychodzi³ burmistrz Sêdziszowa M³p. Wszyscy
znakomicie bawili siê. Pani Teresa pamiêta
Jurkowskiego jako znakomitego tancerza,
który bardzo dobrze tañczy³ walca.
Po upañstwowieniu zak³adów drzewnych
in¿. Edmund Jurkowski by³ represjonowany
przez w³adze Polski Ludowej, nawet znalaz³
siê w wiêzieniu. Kiedy zosta³ zaaresztowany,
jego córka dosta³a specyficzny tik nerwowy.
W biurze Zak³adów Drzewnych mówiono,
¿e pan Jurkowski w wiêzieniu wyleczy³ siê z
choroby serca. Nie ustali³em, gdzie i do kiedy Edmund Jurkowski siedzia³ zak³adzie karnym. Zwolniony najprawdopodobniej zamieszka³ w Warszawie, byæ mo¿e w budyn-

kach nabytych w 1941 roku. W tym czasie
pisa³ podrêczniki do szkó³ zawodowych. W
stolicy Polski te¿ pracowa³ zawodowo. Pan
Tadeusz Czechowski pamiêta go ze spotkania gdzieœ w 1951- 52 roku. Pamiêta, ¿e in¿.
Edmund Jurkowski mia³ jakieœ znajomoœci,
kontakty z ludŸmi w Warszawie.
Jurkowski za³atwia³ wiele spraw dla zak³adu w Sêdziszowie M³p. Pracowa³ w Zarz¹dzie Zak³adów Przemys³u Drzewnego,
który by³ przy ministerstwie. By³ ustosunkowany, by³ cz³owiekiem, którym siê liczono.
Minister Przemys³u Leœnego i Wyrobów
Drzewnych o nazwisku D¹b-Kocio³ by³ zagorza³ym komunist¹, ale trzyma³ w resorcie
doœwiadczonych, dobrych fachowców.
Wszelkie zamówienia dla Sêdziszowa musia³y byæ uzgadniane z Zarz¹dem Przemys³u
Drzewnego: zamawiano drewno, ¿elazo na
obrêcze na ko³a, opony (czasem by³y lekko
zu¿yte – te by³y sprzedawane przecenione).
Jurkowski by³ raz na jednej wizytacji w
Sêdziszowie M³p. W czasach Gomó³ki dyrektor Wójcik i nie wykluczone, ¿e pan Jurkowski zorganizowali wspó³pracê z fabryk¹
drzewn¹ na Wêgrzech o nazwie Magiar Kosid¿iar (Kosigiar), niedaleko Budapesztu.
Pan Tadeusz Czechowski nie wie, gdzie
jest pochowany Jurkowski, ale przypuszcza,
¿e prawdopodobnie w Warszawie. Tam przecie¿ urz¹dzi³ siê i tam pracowa³ w ostatnim
okresie swego ¿ycia. Byæ mo¿e miejsce grobu i datê œmierci ustalê niebawem.
Jan Flisak
Wkrótce ci¹g dalszy

IDZIEMY DO BIBLIOTEKI

uczniów. Po krótkim przedstawieniu historii ksi¹¿ki i bibliotek, przedstawieniu ksiêgozbioru, uczniowie praktycznie ucz¹ siê w
formie zabawowej wykorzystywania znajomoœci alfabetu w poszukiwaniu informacji.
Ucz¹ siê wyszukiwania s³ów w s³ownikach i
encyklopediach.
Minê³o 50 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne NZ Deklaracji Praw
Dziecka. Wœród 10 zasad praw dziecka, jest
prawo do nauki, rozwoju kulturalnego, rozrywek, które powinny s³u¿yæ pe³nemu rozwojowi osobowoœci. Czy¿ ksi¹¿ka nie jest
wspania³ym œrodkiem do spe³nienia tego, a
tak¿e i innych punktów tego dokumentu?
Nie ograniczajmy wiêc najm³odszym dostêpu do niej!
W ramach promocji czytelnictwa Biblioteka publiczna w Zagorzycach organizuje
imprezy dla najm³odszych. Tematem przewodnim zabaw jest literatura.
„Dzieñ Dziecka w bibliotece” to rokroczna zabawa dla najm³odszych. W tym
roku odby³a siê 4.06 i wziê³o w niej udzia³
kilkanaœcie dzieci.
Podczas wakacji m³odzi czytelnicy mogli uczestniczyæ w cyklu imprez „Lato wœród
ksi¹¿ek”. Tytu³y niektórych z nich to: „Baœnie z tysi¹ca i jednej nocy”, „Pies w literaturze”, „Piêkne czytanie”, oraz „ Ptaszki, ptaki
i ptaszyska”.
Takie biblioteczne zabawy s¹ na pewno
alternatyw¹ dla spêdzania czasu przed telewizorem czy komputerem. Zachêcaj¹ te¿ do
siêgniêcia po ksi¹¿kê.
Katarzyna Róg

(ci¹g dalszy ze str. 11)
szyn, postanowili j¹ spaliæ, zatykaj¹c wiechê,
jako znak dla oddzia³u niszczycielskiego. Zak³ad nie zosta³ chwilowo zniszczony, gdy¿ wiecha zosta³a zerwana przez uczestników podziemia. W dniach 27.07.1944 r. do 21.08.1944
r. trwa³y walki na terenie fabrycznym, wzglêdnie ko³o zak³adów. Jak pisa³em przed trzema
miesi¹cami w Biuletynie Sêdziszowskim, zak³ad w czasie dzia³añ wojennych poniós³ olbrzymie straty.
Po przejœciu frontu „Ruski” mieli w tym
zak³adzie kuŸnie. Od 1 wrzeœnia 1944 r. przyst¹piono do organizacji produkcji. Kierownictwo spó³ki zawar³o umowê ze Sztabem Igo Ukraiñskiego Frontu na dostawê dla
wojska wozów, podków i termosów, za co
zyska³ ochronê pozosta³ego, nie rozgrabionego jeszcze maj¹tku. Sztab I Ukraiñskiego
Frontu przydzieli³ trzech oficerów i 60 ¿o³nierzy do ochrony i pracy. Taki stan trwa³
do lutego 1945 roku. W tym miesi¹cu ¿o³nierze radzieccy opuœcili zak³ady drzewne
w Sêdziszowie M³p. Sam Jurkowski zacz¹³
na powrót intensywnie dzia³aæ dopiero, gdy
front by³ ju¿ daleko w Niemczech. Wtedy
zak³ad produkowa³ na potrzeby wojsk radzieckich.
Po wojnie w zak³adach drzewnych nadal produkowano wozy dla wojska, polskiego „ludowego”. Ponadto produkowa³ podstawki pod karabiny maszynowe na kó³kach,
wozy stra¿ackie, skrzynie na amunicjê. Za-

Ma³e biblioteki w naszych
miejscowoœciach, chêtnie s¹
odwiedzane przez najm³odszych czytelników, aby jednak
ich liczba siê nie zmniejsza³a
musz¹ byæ spe³nione pewne
warunki. Wielu œwiadomych
rodziców zdaje sobie sprawê,
¿e czytanie jest bardzo pomocne w wychowywaniu m³odego pokolenia.
Nie bêdê powtarzaæ ogólnie dostêpnych
informacji, jakie cechy rozwija w dziecku
wspólne czytanie, gdy¿ media dosyæ czêsto
je powtarzaj¹ z okazji chocia¿by akcji „Ca³a
Polska czyta dzieciom”. Dobrze zaopatrzone biblioteczki domowe s¹ rzadko spotykane. Gdy dziecku siê ju¿ znudzi powtarzanie
tych samych historyjek, warto jest przyprowadziæ je do najbli¿szej biblioteki. To wspania³e, gdy mo¿na obserwowaæ takie dziecko, które pierwszy raz znalaz³o siê w takim
obiekcie. Jeden ch³opczyk, na widok ksiêgozbioru zakrzykn¹³: „To jest raj ksi¹¿kowy”.
Mama pewnego kilkulatka by³a zmuszona
wst¹piæ do biblioteki, bo synek stwierdzi³,
¿e bez nowych bajek nie zaœnie. Niektórzy
doroœli nawet nie zdaj¹ sobie sprawy, jak
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lubiane przez dzieci s¹ wspólne chwile z
ksi¹¿k¹. Niedawno s³ysza³am w radiu, ¿e
bodaj¿e w Wielkiej Brytanii, wiêkszoœæ
przedszkolaków marzy w³aœnie o takim spêdzaniu czasu z najbli¿szymi. Bywa jednak
czêsto tak, ¿e powodu braku czasu (czy te¿
braku przekonania o takiej potrzebie), starsi
nie zadbaj¹ o czytelnicz¹ edukacjê dziecka.
Dlatego takie instytucje, jak szko³a i biblioteka, wspó³pracuj¹, aby zadbaæ o tê dziedzinê ¿ycia kulturalnego m³odego cz³owieka. Nie tylko w szkole, ale i na wycieczce do
biblioteki, uczniowie mog¹ dowiedzieæ siê
wiele o ksi¹¿ce i bibliotekach.
Od zesz³ego roku, lekcja biblioteczna
klas drugich szkó³ podstawowych w Zagorzycach jest po³¹czona z inicjacj¹ czytelnicz¹
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Nie tylko ciesz¹ oczy
Roœliny. Nieod³¹czne towarzyszki cz³owieka, tak wszechobecne, ¿e niemal niezauwa¿alne. Poza
ukszta³towaniem terenu to one decyduj¹ o jego charakterze. Drzewa, krzewy, trawy, a nawet najbardziej uprzykrzone chwasty, chobiele… Od wieków ¿ywi³y nas, ubiera³y, leczy³y, chroni³y przed
wichrami i piorunami. Byli i s¹ tacy ludzie, którzy nie patrz¹ na nie li tylko jako na Ÿród³o po¿ywienia dla siebie i zwierz¹t. Obserwuj¹c uwa¿nie, w jakim stanie w danym momencie siê znajduj¹,
potrafi¹ bezb³êdnie odczytaæ i przewidzieæ pogodê na bli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oœæ.
Wielu zadaje sobie pytanie: Sk¹d roœliny
o niej wiedz¹? Nasi przodkowie przed wiekami zwrócili uwagê na przedziwn¹ wra¿liwoœæ
roœlin oraz na ich w³aœciwoœci reagowania na
bodŸce zewnêtrzne. Nie traktowali ich jako
„istoty bezduszne”; a one, podobnie jak ludzie i zwierzêta, œwietnie dostosowywa³y siê
do œrodowiska i dziêki temu przetrwa³y srogie burze, s³oty, mrozy. Osoby maj¹ce stycznoœæ z natur¹ bez trudu np. spostrzeg³y, i¿
przed deszczem wiele kwiatów wydziela siln¹
woñ; dotyczy to równie¿ siana.
Koñczy siê lato, wiêc zanim z³ota, polska jesieñ zaw³adnie ca³¹ przyrod¹ i odmieni nasze roœliny, warto czasem przeistoczyæ
siê w domoros³ego meteorologa i przewidzieæ stan aury na oczekiwan¹, tajemnicz¹
przysz³oœæ. W obawie – lub oczekiwaniu dni
deszczowych trzeba zwróciæ uwagê na roœliny kwitn¹ce: powój, szczaw, cykoriê podró¿nik, malwê i podobny do mniszka brodawnik. Jeœli zamkn¹ one swe p³atki, mo¿na
spodziewaæ siê rych³ych opadów. W tym czasie pochylaj¹ swe „g³ówki” niepozorne stokrotki, delikatna rze¿ucha ³¹kowa i efemeryczne bodziszki, które w jêzyku miejscowego ludu nosz¹ nazwê œpiuchy. Dobrej pogody nie wró¿y te¿ pojawienie siê kropelek
wody na liœciach wierzby, topoli, czeremchy
(kocirpki), kasztanowca oraz wielu roœlin
doniczkowych. Ku ziemi sk³aniaj¹ siê równie¿ ga³êzie jod³y, œwierka i ja³owca. Poprawê pogody doskonale przepowiada kaszta-

nowiec, kiedy nawet w najbardziej pochmurny dzieñ jego liœcie s¹ szeroko rozpostarte. Z kolei listowie drzew owocowych w
podobnej sytuacji przezornie zwija siê na
dó³. Liczne na naszym terenie sosny nie zamykaj¹ szyszek, jeœli w najbli¿szych dniach
nie spadnie ani kropla deszczu. W³aœciciele
koni powinni obserwowaæ miejsce ich postoju. Gdy pojawi¹ siê tam bladoszare, wysmuk³e grzyby (tzw. psiuby) – wówczas za
jakieœ 2-3 dni pogoda siê „oddeszczy”.

Te ciemne liœcie i bia³e kwiecie
Szelestnym szemrz¹ szeptem,
Jak gdybym
¿adnych g³osów na œwiecie
Nie s³ysza³ nigdy przedtem
(J. Tuwim)

Przed nami jesieñ – prawdziwie polska,
z³ota czy smutna, zasnuta mg³ami? Roœliny
ju¿ o tym „wiedz¹”. Na przyk³ad ponownie
zakwitaj¹ce mniszki, dziki bez, jarzêbina, jaœminowiec, drzewa owocowe wró¿¹, ¿e jesieñ bêdzie d³uga i pogodna. To samo oznacza pojawienie siê „plagi” ostów na ³¹kach,
polach i ugorach, co na pewno nie cieszy
rolnika. Dawne przys³owie mówi: „Du¿o ostów
na ugorach, w jesieni dobra pogoda”. W starych
sadach spotkaæ jeszcze mo¿na dawne odmiany wiœni. Nie warto ich œcinaæ, gdy¿ czas
opadania liœci prognozuje nadejœcie zimy;
wczeœnie ogo³ocone ga³êzie informuj¹ prêdkie nadejœcie mrozów. A któ¿ z nas ich siê
nie obawia? Przed srog¹, lut¹ zim¹ nale¿y
siê zabezpieczyæ, jeœli liœcie z innych drzew
owocowych „nie œpiesz¹ siê” z opadaniem;
dotyczy to jednak dawniejszych, wysokopiennych odmian.
„Mróz bêdzie srogi, gdy obrodz¹ g³ogi” – przestrzega dawne przys³owie, chocia¿ dotyczy ono
równie¿ obfitoœci ¿o³êdzi, bukwi, szyszek, orzechów i wszelakich owoców – zw³aszcza pestkowych. Malownicze kobierce dzikich kwiatów na ³¹kach te¿ powinny budziæ niepokój,
gdy¿ przepowiadaj¹ srog¹ zimê. O tej porze
na leœnych polanach pojawiaj¹ siê te¿ liliowo
kwitn¹ce wrzosy. Warto przyjrzeæ siê tym roœlinom, bowiem obwite kwiecie zwykle prognozuje nadejœcie mroŸnej zimy. Na domiar
z³ego mo¿e ona rych³o przyjœæ, jeœli w górnych
czêœciach wrzosowych ³ody¿ek jest wiêcej kwiatów: „Gdy wrzos z góry kwitnie, zima wnetki przytnie”. Markotne miny grzybiarzy nie wró¿¹ niczego dobrego, jako ¿e niedostatek grzybów
oznacza zwykle surowe, zimowe miesi¹ce.
Szkoda, ¿e z naszego rodzinnego krajobrazu
znikaj¹ wynios³e, nadrzeczne wierzby. Historia wierzeñ ludowych dowodzi, i¿ przed wiekami uwa¿ano je za drzewa wyj¹tkowe, opiekuj¹ce siê ca³ymi rodami. Nie wyobra¿amy
sobie te¿ Wielkanocy bez ich wiotkich, pokrytych baziami ga³¹zek. Poœwiêcone, nabieraj¹
szczególnej mocy, zapewniaj¹ ludziom zdrowie i dostatek. Podobne w³aœciwoœci przypisywano wielu roœlinom, zw³aszcza zio³om. Ludowi meteorolodzy przepowiadali wczesn¹
zimê i ³adn¹ wiosnê, kiedy wierzcho³ki wierzb
d³ugo pozostawa³y zielone.
B¹dŸmy wdziêczni naszym roœlinom. Nie
og³awiajmy drzew liœciastych. Nie zastêpujmy ich „wygodnymi w u¿yciu” tzw. iglakami.
Nie wycinajmy wysokopiennych drzew owocowych, chocia¿ ju¿ dawno przesta³y owocowaæ. Pozwólmy rosn¹æ gêstym krzewom,
które daj¹ schronienie wci¹¿ malej¹cej liczbie ptaków œpiewaj¹cych. Dziêki bogatej roœlinnoœci nasze niewielkie miasteczka i wioski nie utrac¹ swego niepowtarzalnego klimatu. Oby naszym nastêpcom nie pozosta³o poznawanie piêkna przyrody z zachowanych obrazów, filmów i utworów literackich.
Tak¹ mi wioskê wymaluj w dolinie,
Od zbó¿ weso³¹, a od jode³ smutn¹…
Niechaj siê ca³a chowa w jarzêbinie,
Niech na jej ³¹kach siwe le¿y p³ótno.
(M. Konopnicka)
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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V liga
Dêbica
Na boiska po letniej przerwie wrócili pi³karze. Pi³karze i sympatycy Lechii licz¹ na
szybki powrót w szeregi czwartoligowców,
st¹d wygrana w Rani¿owie na inauguracjê
V ligi by³a spodziewana, choæ jej rozmiar
pozytywnie zaskoczy³. Niestety gorzej by³o
na w³asnym boisku w meczu z Ikarusem
Tuszów Narodowy – zaledwie remis, po s³abym meczu i to pomimo gry przez prawie
70 minut w przewadze. W Mielcu zwyciêstwo, ale znów po s³abej grze.
Poni¿ej oczekiwañ w klasie A spisuje siê
na razie P³omieñ Zagorzyce, który okupuje
dolne rejony tabeli. Pi³karze z Zagorzyc nie
Klasa A Dêbica
Sokó³ Krzywa – Pustków Wieœ 1-0 (1-0)
1-0 J. Stanek 27
SOKÓ£: Skwirut – Chudyba, B. Stanek, Wojton, Stec – Œwierad (87 W¹troba), B. Filipek, K. Cyzio (70 A. Cyzio), Patro (60
Œmia³owski) – J. Stanek (60 W¹sik), Pawlikowski.
Radomyœlanka Radomyœl - Sokó³ Krzywa
3-1 (1-0)
1-0 G. Szyd³o 37; 2-0 Gera 47, karny; 2-1 Pawlikowski 73; 31 Adamczak 84
SOKÓ£: Skwirut - Stec, Stanek I (46 Wiktor), Wojton, Chudyba - Filipek, Cyzio (46 Œmia³owski), Œwierad, Pawlikowski Feret, Patro (75 Stanek II).
Sokó³ Krzywa - Borowiec Straszêcin 1-1 (0-1)
0-1 Augustyn 20; 1-1 Œwierad 70
SOKÓ£: Skwirut - Chudyba, Panek, Wojton, Stec - R. Feret (64
A. Cyzio), B. Filipek, Pawlikowski (46 Œwierad), K. Cyzio (75
Stanek) - G. Feret, Patro
Po trzech kolejkach Sokó³ zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 4 punktów
Klasa A Rzeszów
Resovia II - P³omieñ Zagorzyce 9-0 (5-0)
P³omieñ Zagorzyce - Jasionka 2-2 (0-2)
0-1 Warzybok 10; 0-2 Œliz 34; 1-2 P. Miœ 60; 2-2 Sz. Ocha³ 80
P£OMIEÑ: Fularz - Wozowicz, Duduœ, Sz. Ocha³, Dar³ak Pociask, S. Miœ (55 Fabianowicz), Malski (65 Siepierski), Ciepiela - Banaœ, P. Miœ.

mog¹ otrz¹sn¹æ siê po laniu, jakie na inauguracjê sprawi³y im rezerwy Resovii.
Nieco lepiej wiedzie siê Soko³om z Krzywej, choæ 4 punkty zdobyte w meczach na
w³asnym boisku pozostawia pewien niedosyt.
W klasie B gromi Progres Kawêczyn w
zgodnej opinii obserwatorów uznawany za
kandydata do awansu. Lepszego sezonu ni¿
poprzedni spodziewaj¹ siê w Górze Ropczyckiej i wygrana z Borkovi¹ daje nadzieje,
¿e oczekiwania te siê spe³ni¹.
Tradycyjnie w czubie tabeli klasy okrêgowej usadowili siê juniorzy Lechii. Mecze,
w których aplikuj¹ swoim rywalom tuzin goli
maj¹ niewielk¹ wartoœæ szkoleniow¹, wiêc
chyba czas szturmowaæ bramy ligi podkarpackiej. Tyle, ¿e przeciwnicy, na czele z groŸnym Izolatorem z pewnoœci¹ zadania nie
u³atwi¹.
Korona Góra Rop. - Borkovia Borek W.
2-0 (1-0)
1-0 D. Zieliñski 22; 2-0 Wójcik 76
KORONA: Gil - Wójcik, Kuras, D. Zieliñski, Rogala - Skóra, A.
Piczak, K. Zieliñski (77 Filipek), Ziajor - Ogrodnik (30 O¿óg),
Pondo.
BORKOVIA: Kozak - Sado, Placek, Ciepiela, £agowski - D.
Stachnik, Wiktor, Pichla, Urban - J. Stachnik, Maciejko.
Paszczyniak Paszczyna - Borkovia Borek W. 0-0
Olchovia Olchowa - Korona Góra Rop. 4-0 (1-0)
Progres Kawêczyn - Skarbek Gogo³ów 8-0 (6-0)
1-0 £. Borek 13; 2-0 Z. Filipek 1; 3-0 Z. Filipek 17; 4-0 samobójcza 23; 5-0 Daniel 25; 6-0 Z. Filipek 35; 7-0 Z. Filipek 57;
8-0 Z. Filipek 58
PROGRES: M. Pietkiewicz - Pa³ka, K. Borek, W. Pietkiewicz, £.
Borek - Barnacki, Z. Filipek, Ciebieñ, Bezak - B. Pietkiewicz,
Daniel.
Po dwóch kolejkach liderem jest Progres z
kompletem punktów, Korona zajmuje 6
miejsce z 3. punktami, Borkovia 8 z 1 punktem, zagród 10 (przedostatnie) bez punktu
i maj¹c jeden mecz rozegrany mniej.
Klasa B Rzeszów
Meblosystem Zabajka – Plon Klêczany
5-2 (2-1)

Rani¿ovia Rani¿ów – Lechia 1-6 (1-2)
0-1 Idzik 15, z karnego; 0-2 Potwora 24; 1-2 ¯abiñski 40; 1-3
Idzik 60, z karnego; 1-4 Doroba 68; 1-5 Idzik 75; 1-6 Szeliga 89
Lechia - Ikarus Tuszów Narodowy 1-1 (0-1)
0-1 Maziarz 16; 1-1 Idzik 71
Sêdziowa³: Grzegorz Chudy (Dêbica). ¯ó³te kartki: Doroba - Pêgiel. Czerwona kartka: Kosiñski (22 min, za
faul). Widzów 300.
LECHIA: Kyciñski - Przybek, Godek, Zawisza, Pazdan - Doroba (81 Rogó¿), Magdoñ, Branas, Potwora (46 Szeliga) Idzik, Dar³ak.
Stal II Mielec - Lechia 0-1 (0-0)
0-1 Szeliga 55
LECHIA: Kyciñski - Drozd, Przybek, Godek, Zawisza - Branas,
Pazdan, Dar³ak, Rogó¿ (50 Wszo³ek) - Potwora, Szeliga.
Po trzech kolejkach Lechia jest wiceliderem z dorobkiem 7 punktów, za Kaskad¹
Kamionka.
Lechia Sêdziszów M³p. - £KS £añcut 4-0 (2-0)
1-0 J. Bizoñ 5; 2-0 D³ugosz 38; 3-0 Babiarz 49; 4-0 J. Bizoñ 88
LECHIA: Chmiel - Œliwa, Œwierad, Æwiczak (46 £agowski), Koza
(80 Ch³opek) - Stachnik (55 Malisiewicz), D³ugosz, Branas (50
M. Bizoñ), Babiarz - Pas, J. Bizoñ
Korona Rzeszów - Lechia Sêdziszów M³p.
0-5 (0-1)
0-1 samobójcza 30; 0-2 Branas 60; 0-3 D³ugosz 68; 0-4 Ch³opek 80; 0-5 D³ugosz 87
LECHIA: Chmiel - Œliwa (60 Ch³opek), Œwierad, Æwiczak (46 £agowski), Koza - D³ugosz, Stachnik, Branas, Bizoñ - Malisiewicz, Ziemba.
Lechia zajmuje 2 miejsce z 10 punktami w 4
meczach. Prowadzi Izolator Boguchwa³a z
takim samym dorobkiem punktowym.
Juniorzy m³odsi
Lechia Sêdziszów M³p. - Izolator Boguchwa³a
0-1 (0-1)
LECHIA: Gawlik - D. Tra³ka, Bizoñ, Iwan, T. Draus - Pyrdek, Œliwa,
Lesiñski, Duchañ - Æwiczak, Kopala oraz Froñ, A. Draus, Janda.
Górnovia Górno - Lechia Sêdziszów M³p.
1-8 (0-3)
0-1 Duchañ 10; 0-2 Œliwa 18; 0-3 Duchañ 25; 0-4 Duchañ 48;
1-4 Serwatka 50; 1-5 Œliwa 60; 1-6 Iwan 75; 1-7 Pyrdek 78;
1-8 Filipek 79
LECHIA: Æwiczak - Iwan, D. Tra³ka, Draus, H. Tra³ka - Œliwa,
Pyrdek, Kopala, Duchañ - Filipek, Lesiñski.

Aramix Niebylec - P³omieñ Zagorzyce 1-0

Trzcianka - Plon Klêczany 1-1 (0-0)
0-1 Pypeæ 81; 1-1 Kunicki 90;
Plon zajmuje 11 miejsce z 1 punktem i jednym meczem zaleg³ym

P³omieñ zajmuje 11 (przedostatnie) miejsce z 1 punktem na koncie.

Lechia Sêdziszów M³p. - £KS £añcut 5-1 (1-1)
1-0 H. Tra³ka 8; 1-1 Chorzêpa 9; 2-1 Œliwa 51; 3-1 Pyrdek 57;
4-1 Pyrdek 70; 5-1 Æwiczak 75
LECHIA: Filipek - H. Tra³ka, D. Tra³ka, Draus, Iwan - Œliwa,
Lesiñski, Pyrdek, Kopala - Duchañ, ¯urek (41 Æwiczak).

Juniorzy starsi

Klasa B Dêbica

Lechia – Izolator 3:3

Gród Bêdziemyœl - Progres Kawêczyn 1-5 (1-1)
1-0 Michalski 30; 1-1 £. Borek 32; 1-2 Barnacki 58; 1-3 B.
Pietkiewicz 87; 1-4 £. Borek 89; 1-5 Krzywdzik 90
GRÓD: M. Niemiec - M. Szczêch, Micha³ Wozowicz, Micha³owski, Trzeciak - Maœ, Michalski, Marcin Wozowicz (85 W. Marcinek), Szela (85 K³os) - Marchlik, M. Marcinek.
PROGRES: D. Borek - Patro, K. Borek, Kozak, Ciebieñ - Z. Filipek, W. Pietkiewicz, Barnacki, Tylutki - B. Pietkiewicz, £. Borek.

Górnovia Górno - Lechia Sêdziszów M³p.
1-11 (0-9)
0-1 Œliwa 4; 0-2 Kluk 10; 0-3 Pas 20; 0-4 Kluk 26; 0-5 Pas 31;
0-6 Kluk 35; 0-7 Pas 38; 0-8 Kluk 40; 0-9 Pas 43; 0-10 Kluk
80; 1-10 Partyka 85; 1-11 Ch³opek 88
LECHIA: Dar³ak - Czapka (80 Ch³opek), Branas (46 £agowski), Æwiczak (46 Bizoñ), D³ugosz - Babiarz, Koza, Pas, Œliwa
- Œwierad, Kluk.

Korona Rzeszów - Lechia Sêdziszów M³p.
0-12 (0-5)
0-1 Duchañ 7; 0-2 Lesiñski 12; 0-3 Duchañ 18; 0-4 Pyrdek 28; 05 T. Draus 36; 0-6 Duchañ 47; 0-7 Lesiñski 51; 0-8 H. Tra³ka 60; 09 H. Tra³ka 63; 0-10 Froñ 66; 0-11 Froñ 76; 0-12 A. Draus 78
LECHIA: Æwiczak - D. Tra³ka, H. Tra³ka, A. Iwan, T. Draus Kopala, Œliwa, Lesiñski, Pyrdek - Ducahañ, Kondo³ oraz Froñ,
A. Draus, Sydor, Rudy.
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Po 4 kolejkach Lechia zajmuje 4 miejsce z 9
punktami.
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Sztangistka
Lechii
VI w Europie

Magdalena Pasko, sztangistka MLKS Lechia
Sêdziszów reprezentowa³a Polskê podczas
Mistrzostw Europy do lat 20. które odby³y
siê w Landskronie (Szwecja). Wychowanka
trenera B³achowicza uzyska³a wynik 187 kg
(85+102), który pozwoli³ jej uplasowaæ siê
na VI miejscu w kategorii +75 kg. Warto
dodaæ, ¿e Magdalena Pasko ma dopiero 18
lat, wiêc wiele jej rywalek by³o starszych i
bardziej doœwiadczonych. Start na imprezie tej rangi z pewnoœci¹ zaprocentuje w
przysz³oœci. Trener kadry dziewcz¹t Antoni
Czerniak prognozuje, ¿e Magda za rok jest
w stanie dŸwigaæ ciê¿ary w granicach 220
kg, a to pozwoli jej walczyæ o medale.

Siatkarki Patrii zagraj¹ w II lidze!
Bara¿e o wejœcie do drugiej ligi, które
mia³y siê odbyæ w dniach 4-6 wrzeœnia 2009r.,
nie odbêd¹ siê. Wystêpuj¹ca dotychczas w
grupie IV drugiej ligi, Szóstka Bi³goraj poprosi³a PZPS o przeniesienie do grupy II,
tym samym uzupe³niaj¹c jedno z dwóch wolnych miejsc.
Z zespo³ów, zatwierdzonych przez Zarz¹d PZPS do bara¿y o II ligê, w ostatniej
chwili wycofa³ siê zespó³ U.S.A Beach Volley
Lubsko. W tej sytuacji, bez potrzeby rozgrywania bara¿y, Uchwa³¹ Zarz¹du Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, Patria Sêdziszów
M³p. zosta³a przydzielona do IV grupy II
ligi kobiet.
Udzia³ sêdziszowskiego Klubu w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest ogromnym sukcesem. Patria bêdzie rywalizowaæ w
swojej grupie, miêdzy innymi, z szeœciokrot-

OBWIESZCZENIE

nym mistrzem i 12-krotnym wicemistrzem
Polski – Wis³¹ Kraków oraz z Dalinem Myœlenice, maj¹cym równie¿ w swojej historii
pierwszoligowe wystêpy, a którego zawodniczk¹ by³a mistrzyni Europy Joanna Mirek.
Ponadto siatkarki Patrii graæ bêd¹ w II lidze
z: AZS-em Skaw¹ UE Kraków, MKS-em MOS
Maraton Krzeszowice, MOSiR-em Jas³o,
AZS-em Karpatami Krosno, Anserem Siark¹
Tarnobrzeg, Pogoni¹ Proszowice i Tomasovi¹ Tomaszów Lubelski.
Zarz¹d KS Patria serdecznie dziêkuje
wszystkim sponsorom, w³adzom Sêdziszowa
Ma³opolskiego, na czele z Burmistrzem Kazimierzem Kie³bem, trenerowi Bogdanowi
Dudkowi oraz zawodniczkom i kibicom - za
wspólny sukces i ju¿ dziœ zaprasza, na inauguracjê drugoligowych zmagañ, w ostatni
weekend wrzeœnia.
M. Kazior
GKiM.7624/25-3/09 Sêdziszów M³p., dnia 24-08-2009

Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz z art. 54 ust. 2 oraz 39 ustawy z dnia 3
paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko dla przedsiêwziêcia (zwana dalej ustaw¹ OOŒ), oraz w zwi¹zku z wydan¹ w dniu 22 czerwca 2009 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie opini¹ w sprawie koniecznoœci przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny program rewitalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009 – 2015” zawiadamiam o
przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko oraz postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009 – 2015”.
Procedura strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddzia³ywañ na œrodowisko, które
mog¹ zaistnieæ w zwi¹zku z wdro¿eniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sêdziszów Ma³opolski.
Prace nad projektem dokumentu rozpoczêto w dniu 29 listopada 2007 r.
Informujê o mo¿liwoœci zapoznania siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy, która
obejmuje:
a) projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009 – 2015”;
b) wniosek o odst¹pienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddzia³ywania
na Œrodowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 2009 – 2015;
c) opiniê i uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska z dnia
22.06.2009 r. w sprawie koniecznoœci przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko;
d) opiniê Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska i Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakresu stopnia szczegó³owoœci informacji wymaganych w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko;

e) prognozê oddzia³ywania na œrodowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Sêdziszów M³p. na lata 2009 – 2015.
Dokumentacja, o której mowa powy¿ej zosta³a wy³o¿ona do wgl¹du w Urzêdzie
Miejskim w Sêdziszowie Ma³opolskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rynek 10, pokój nr 17 w godzinach od 730 do 1530 .
Dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska
i Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat projektu dokumentu oraz prognozy oddzia³ywania na œrodowisko, o których mowa w art. 54
ust.1 ustawy OOŒ zostan¹ udostêpnione niezw³ocznie po ich uzyskaniu.
Z dokumentacj¹ sprawy mo¿na zapoznaæ siê od dnia wydania niniejszego obwieszczenia to jest od dnia 25.08.2009 roku.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 29 ustawy OOŒ ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i
wniosków w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa.
Uwagi i wnioski mog¹ byæ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub za
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœnia
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póŸn. zm.), w
Urzêdzie Miejskim Sêdziszów Ma³opolski, jak równie¿ pod adresem internetowym
um@sedziszow-mlp.pl , w terminie 21 dni tj. od dnia 25 sierpnia 2009r. do
dnia 14 wrzeœnia 2009 r.
Uwagi lub wnioski z³o¿one po up³ywie wskazanego terminu pozostawia siê bez
rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Sêdziszowa
Ma³opolskiego.
Podano do publicznej wiadomoœci 24.08.2009 r. poprzez: udostêpnienie informacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego Sêdziszów Ma³opolski,
og³oszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.,
og³oszenie w Gazecie Biuletyn Sêdziszowski.
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
mgr Kazimierz Kie³b
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