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Święto 3 Maja
Gminny Dzień Strażaka

„Romeo i Julia” według uczniów SP 2
Marszałek Piłsudski patronem SP 1



Uczniowie należący do Szkolnego Koła Teatralnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim wraz z opieku-

nami przygotowali wspaniały musical na podstawie dramatu Wil-
liama Szekspira „Romeo i Julia”. Premiera miała miejsce 22 maja br. 
w sędziszowskim Domu Kultury. Młodzi artyści otrzymali brawa na 
stojąco, a także kosze słodyczy od burmistrza Bogusława Kmiecia, 
wicestarosty Bernadety Frysztak oraz dyrekcji SP 2.

„Romeo i Julia”
według uczniów SP 2
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16 maja br. burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław przyznał Pace Sędzisza nagrodę za zwycięstwo w 41. Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego w Przemyślu. Burmistrz dziękował kapeli piękną muzykę i teksty, które bawią, 

ale też trafnie komentują rzeczywistość. 

Kapela „Paka Sędzisza” z Sędziszo-
wa Małopolskiego została laureatem 

pierwszej nagrody 41. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. 
Jerzego Janickiego w Przemyślu. Nagrody 
wręczono w niedzielę 12 maja br. podczas 
koncertu laureatów. Przemyski festiwal jest 
najstarszą tego typu imprezą w Polsce. 

 W zmaganiach konkursowych imprezy 
wzięło udział 9 kapel z  województw: mało-
polskiego, mazowieckiego, lubelskiego i pod-
karpackiego. W  ich repertuarze znalazły się 
zarówno utwory składające się z  dawnych 
tekstów i  melodii folkloru miejskiego, jak 
i  teksty opisujące aktualne wydarzenia, pro-
blemy dnia codziennego, tworzone na bieżą-
co.
 Jury festiwalowe w  składzie: etnomuzy-
kolog Jolanta Danak-Gajda, muzyk Andrzej 
Guran oraz aktor filmowy Marek Pyś stwier-
dziło w  protokole „z zadowoleniem”, że po-
ziom wykonawczy tegorocznych prezentacji 
był wysoki, a  większość z  kapel zaprezento-
wała oryginalny repertuar i  własne rozpo-
znawalne brzmienie. „Zachęcamy kapele, 
aby myśląc o przyszłości folkloru miejskiego 
włączały młode pokolenie do swojego gro-
na. Sugerujemy, aby budując swój program 
zwracały uwagę na lepszy kontakt z publicz-
nością” – czytamy w protokole z posiedzenia 
jury festiwalowego.
 Komisja doceniła też, że kapele tworzą 
własne kompozycje odnosząc się do realiów 
miejsc zamieszkania i  sytuacji życiowych. 
Zdaniem jurorów przemyski festiwal jest 
„bardzo potrzebny” dla popularyzacji tego 
rodzaju muzyki, „bo folklor miejski jest zja-
wiskiem zanikającym w naszych czasach”.

Sukces Paki Sędzisza

 Zdobywcą drugiej nagrody została Prza-
snyska Kapela Podwórkowa z  Przasnysza, zaś 
dwie równorzędne trzecie nagrody przypadły 
Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej ze Szcze-
brzeszyna i Kapeli „Beka” z Przeworska. Wszy-
scy zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe.
 Jury przyznało też pięć wyróżnień doce-
niając kapele m.in. za: „kultywowanie lwow-
skiego folkloru”, „wprowadzanie młodego 
pokolenia do kapeli”, „brawurowe wykonanie 
melodii żydowskiej”, „sentymentalne powro-
ty do dawnych lat”.
 Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru 
Miejskiego jest najstarszym tego typu festiwa-
lem w Polsce, popularyzującym ideę folkloru 
miejskiego. Jego pomysłodawcą i pierwszym 
realizatorem w  1976 r. był ówczesny dyrek-
tor Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie 
Centrum Kulturalne) Wojciech Władyczyn. 
Dzięki jego inicjatywie festiwal został wpi-
sany do ogólnopolskiego kalendarza imprez 

Ministerstwa Kultury i  Sztuki, które przez 
wiele lat sprawowało mecenat nad imprezą.
 Festiwal dwukrotnie zmieniał nazwę. Do 
1986 r. nosił nazwę - Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i  Orkiestr Podwórkowych, później 
Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, 
a  od 2007 r. Ogólnopolski Festiwal Kapel 
Folkloru Miejskiego.
 Od 2008 roku impreza nosi imię Jerzego 
Janickiego, znakomitego scenarzysty, drama-
turga i  dziennikarza, a  także wielokrotnego 
jurora przemyskiego festiwalu.
 W dotychczasowych festiwalach w  cha-
rakterze jurorów gościli wybitni artyści, mu-
zycy, dziennikarze m.in.: wielokrotnie Jarema 
Stępowski i Jerzy Janicki, Andrzej Wróblew-
ski-Ibis, Wojciech Karolak, Tadeusz Kwinta, 
Korneliusz Pacuda, Alosza Awdiejew, Stani-
sław Wielanek. 

Źródło: PAP
Fot. Centrum Kulturalne w Przemyślu

Nagroda od burmistrza
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22 maja br. burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bo-
gusław Kmieć i prezes OSP Sędziszów Małopolski- 

Grzegorz Wrona w Komendzie Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie odebrali promesę na 
dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego ze środków Narodowego oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dofinansowanie wyniosło 460 tysięcy złotych. 

fot. Monika Moskal

W Safran Transmission 
Systems Poland w Sę-

dziszowie Małopolskim 8 maja 
odbyło się uroczyste zakoń-
czenie trzyletniego programu 
rozbudowy i  modernizacji za-
kładu. Nowe powierzchnie pro-
dukcyjne umożliwiają dalszy 
rozwój zakładu, a pracownicy 
mogą korzystać z wygodniej-
szych i bardziej funkcjonalnych 
pomieszczeń socjalnych oraz 
biurowych. – Modernizacja była 
niezbędna, aby firma mogła się dalej rozwijać zwiększać produkcję 
i lepiej organizować procesy produkcyjne. Cieszę się też, że udało się 
znacząco poprawić komfort pracy i dostosować warunki do najwyż-
szych wymagań BHP - powiedział Prezes Safran Transmission Systems 
Poland- Jan Sawicki. W trakcie uroczystości zwiedzano zakład oraz 
dziękowano firmom i osobom, dzięki którym udało się rozbudować 
i zmodernizować firmę. Zakończenia inwestycji gratulowali m.in. sta-
rosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Witold Darłak i burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego, Bogusław Kmieć.

Fot. M. Idzik

24 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zorganizowano obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. W uroczystości 
uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, starości, prezydenci, radni, a także pracownicy instytucji samorządowych z całego wojewódz-

twa Podkarpackiego. Samorządowcom towarzyszyli parlamentarzyści, przedstawiciele sejmiku województwa podkarpackiego, duchowni 
i przedstawiciele służb mundurowych. W trakcie obchodów uhonorowano najlepszych gospodarzy powiatów, gmin i miast. Wicewojewoda 
podkarpacki wręczyła również odznaczenia państwowe dla szczególnie zasłużonych samorządowców. Burmistrz Sędziszowa Małopolskie-
go, Bogusław Kmieć odebrał Brązowy Krzyż Zasługi. Dzień Samorządu Terytorialnego był również okazją do nagrodzenia najzdolniejszych 
uczniów Podkarpacia. Wśród 25-ciu wyróżnionych znalazła się Martyna Paśko, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi 
w Sędziszowie Małopolskim.

Burmistrz Kmieć odznaczony

460 tys. zł na
samochód dla OSP 

Zakończyła się
modernizacja Safranu
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Siedemnaście zespołów obrzędowych 
uczestniczyło w XXXI edycji Wojewódz-

kiego Konkursu „Ludowe Obrzędy i Zwy-
czaje”, który w dniach 27-28 kwietnia b.r. 
odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim.  
 Sędziszowski ośrodek kultury po raz 
czwarty gościł zespoły obrzędowe z terenu 
województwa podkarpackiego, rywalizujące 
w Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzę-
dy i Zwyczaje”. Idea konkursu, którego głów-
nym organizatorem jest Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie, nawiązuje do zaleceń 
Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Głównym przesłaniem odbywa-
jących się od trzech dekad konfrontacji jest 
wzmocnienie poczucia tożsamości kulturo-
wej grup regionalnych.
 Dwudniowe prezentacje zespołów ob-
rzędowych oceniała komisja konkursowa 
w składzie:
dr Sylwester Łysiak – przewodniczący jury, 
doktor kulturoznawstwa, specjalista ds. 
teatru amatorskiego i ludowego, kultury 
żywego słowa, pracownik artystyczny Tar-
nobrzeskiego Domu Kultury, wykładowca 
Uniwersytetu Rzeszowskiego;
Czesław Drąg – regionalista, animator kultu-
ry, folklorysta, długoletni Kierownik Działu 
Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Sa-
morządami w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie;
Jolanta Danak-Gajda – muzykolog, etno-
graf, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów;
Elżbieta Dudek-Młynarska – etnograf, kie-
rownik Muzeum Etnograficznego im. F. Ko-
tuli w Rzeszowie.
Robert Chodur – aktor Teatru im. W. Sie-
maszkowej w Rzeszowie
Komisja, po obejrzeniu 17 widowisk przy-
znała następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagrodę główną Grand Prix w wysoko-
ści 3000 zł, płatną ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

XXXI Wojewódzki Konkurs
„Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”

przyznano: Zespołowi  Regionalnemu Gro-
dziszczoki z Grodziska Dolnego 
Pierwszą nagrodę w wysokości 2000 zł, ufun-
dowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie, zdobył: Zespół 
Obrzędowy Lasowiaczki z Baranowa San-
domierskiego
Drugą  nagrodę w wysokości 1500 zł, ufun-
dowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie, otrzymała Ka-
pela Ludowa i Zespół Obrzędowy Grabosz-
czanie z Grabownicy Starzeńskiej
Trzecią nagrodę w wysokości 1000 zł ufundo-
waną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie przyznano Grupie  Ob-
rzędowej  Rochy z Sędziszowa Młp 
3 równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 
zł, ufundowane przez Dyrektora Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszowie, otrzymały:
• Zespół Obrzędowy z Łazor
• Zespół Nosowiany z Nosówki
• Zespół Wydrzowianie z Wydrzy
3 równorzędne wyróżnienia w postaci upo-
minków rzeczowych dla najlepszych aktorów 
/aktorek, ufundowane przez Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopol-
skim, otrzymali:
Zofia Wydro z Zespołu Obrzędowego Laso-
wiaczki, 
Helena Kułaga z zespołu Jamniczanki 
z Jamnicy (odtwórczyni roli Jagny)
Kazimierz Popielarz z Grupy Obrzędowej 
Rochy z Sędziszowa Młp. 
Na Międzywojewódzki  Sejmik Wiejskich  
Zespołów Teatralnych  w Bukowinie Tatrzań-
skiej wytypowano następujące zespoły: 
• Zespół Regionalny Grodziszczoki z Gro-
dziska Dolnego
• Grupę Obrzędową Rochy z Sędziszowa 
Młp.
• Zespół Jamniczanki z Jamnicy
• Koło Gospodyń Wiejskich w Piganach
 Konkurs zgromadził ponad 300 uczestni-
ków. Najstarszy aktor liczył sobie 88 lat, zaś 
najmłodszy – 12. 

 W tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury reprezentowany był przez Grupę 
Obrzędową Rochy, która zaprezentowała dwa 
widowiska: „Wyskubek” (poza konkursem) 
i  „Zagorzycką Kolędę z Herodem i Turo-
niem”. Oprócz nagrody zespołowej, wyróż-
nienie indywidualne otrzymał Pan Kazimierz 
Popielarz za postać Żyda. 
 W tym roku komisja konkursowa jedno-
głośnie przyznała Grand Prix zespołowi Gro-
dziszczczoki za obrzęd pogrzebowo- żałobny, 
doceniając jego niezwykły walor etnograficz-
ny i historyczny. Jak podkreślono, najstarsze 
pieśni – „Lamenty”, zaprezentowane w wido-
wisku, pochodziły z XVI wieku. 
 Doceniając wkład występujących zespo-
łów, warto zauważyć, że co roku na scenie 
pojawiają się nowe zwyczaje i obrzędy, często 
o unikalnym charakterze, które żyją jeszcze 
jedynie w pamięci najstarszych mieszkańców 
Podkarpacia. Dzięki temu konkurs zyskuje 
dodatkową istotną rolę – dokumentacyjną.  
 Prezentacje sceniczne obejrzeli licznie 
zgromadzeni widzowie, a także Burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. 
O poczęstunek dla uczestników zadbały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Klęczan. 
Przygotowany przez klęczańskie gospodynie 
stół regionalny uginał się od tradycyjnych 
przysmaków. Były tam pasztety, proziaki, 
napój z pokrzywy, pietruszki i cytryny, sery 
smakowe, marynowane grzyby i mnóstwo in-
nych tradycyjnych potraw, które zachwyciły 
podniebienia wszystkich uczestników i gości 
konkursu.
 Komisja oraz członkowie zespołów zgod-
nie podkreślali profesjonalną organizację 
konkursu oraz gościnność sędziszowskiego 
ośrodka kultury.
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w  Sędziszowie Młp. uzyskał na organizację 
Konkursu wsparcie finansowe w wysoko-
ści 10  tys. złotych ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat 
medialny nad konkursem sprawowały: Pol-
skie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów i Telewi-
zja Sędziszów Młp.

Wioletta Czapka
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30 kwietnia Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie Mało-
polskim, która przed 1 stycznia 2019 roku funkcjono-

wała w miejscowości Borek Wielki, zorganizowała wyjątkową 
uroczystość. Tego dnia szkoła oficjalnie przyjęła imię Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w kościele Parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej. Eucharystii przewodniczył ks. bp Edward Biało-
głowski. W trakcie eucharystii poświęcono sztandar szkoły. Po 
mszy świętej przemaszerowano do szkoły. Korowód poprowa-
dziły konie. Wśród nich nie zabrakło słynnej „Kasztanki”, na 
której jechał Marszałek Piłsudski- w jego rolę wcielił się były 
dyrektor placówki, Grzegorz Bury. W trakcie uroczystości bur-
mistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, pracow-
nik rzeszowskiego IPN-u dr Jacek Magdoń oraz radna Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, Teresa Waleń odsłonili 
tablicę upamiętniającą 100-lecie Niepodległości Polski oraz 
nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablicę 
poświęcił biskup Edward Białogłowski, a delegacja szkoły zło-
żyła pod nią symboliczną wiązankę. Podczas uroczystości Rada 
Rodziców przekazała na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pawła Gnacka sztandar 
z portretem patrona placówki, wykonanym przez nauczycie-
la plastyki i historii- Zbigniewa Muriasa. Wszyscy zaproszeni 
goście gratulowali społeczności szkolnej wspaniałego wyboru 
patrona szkoły. Na zakończenie wydarzenia uczniowie zapre-
zentowali patriotyczny program artystyczny.

Fot. M. Idzik

Marszałek Piłsudski
patronem Szkoły Podstawowej nr 1
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Dzieci i wychowawcy z Przedszkola Publicznego nr 1w Sędziszo-
wie Małopolskim przy ulicy Legionów Polskich 17 przygotowa-

ły 30 kwietnia uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i świa-
domości narodowej, utrwalanie symboli narodowych (godło, barwy 
państwowe, hymn narodowy). Przedszkolaki wspaniale śpiewały pa-
triotyczne pieśni i recytowały wiersze. Była to piękna, pełna radości 

3 Maja u przedszkolaków
i dumy narodowej uroczystość. Program artystyczny przygotowały 
grupy: „Misiów”, ”Pszczółek”, „Motylków”, „Żabek”. W trakcie trwania 
uroczystości dzieci starały się odpowiedzieć na pytania: czym jest dla 
nas Ojczyzna, Naród i Wolność. Dzieci przypominały ważne wyda-
rzenia z historii naszego kraju, które wszyscy powinniśmy znać. Część 
artystyczna zakończyła się odśpiewaniem hymnu.

Anna Ochał
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Dzieci uczciły święto flagi
 29 kwietnia br. uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Mało-
polskim przyszli przed ratusz z biało-czerwonymi flagami, by spotkać się tu z burmistrzem 
Bogusławem Kmieciem. W ten sposób uczciły Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypa-
dający 2 maja. Burmistrz poczęstował dzieci słodkościami, a następnie odwiedził przedszko-
laki przy SP 2, a także Publiczne Przedszkole nr 1 oraz PP nr 2, które ze względu na pogodę, 
w tym roku nie mogły przyjść na sędziszowski rynek. 

VIII Sesja 
Rady Miejskiej
 VIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszo-
wie Małopolskim odbyła się w dniu 17 maja 
2019 r., w trakcie której podjęto następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Ropczycko- Sędzi-
szowskiego, na mocy której postanawia się 
udzielić z budżetu Gminy Sędziszów Ma-
łopolski  w  2019 roku pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł 
dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
z  przeznaczeniem na dofinansowanie budo-
wy chodników przy drogach powiatowych na 
terenie Gminy Sędziszów Małopolski. 
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 
2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. 
3. Uchwala w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regula-
minu dostarczania wody i odprowadzenia 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy 
Sędziszów Małopolski”.
5. Uchwała w sprawie zawarcia porozumie-
nia międzygminnego pomiędzy Gminą Sę-
dziszów Małopolski i Gminą Iwierzyce w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na 
mocy której przejmuje się od Gminy Iwierzy-
ce częściową realizację zadań własnych w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie części sołectwa Olchowa z wykorzy-
staniem urządzeń wodociągowych stanowią-
cych własność Gminy Sędziszów Małopolski.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zmianę działki nr 1798/1 na działkę nr 585/4 
bez obowiązku dokonania dopłat.
7. Uchwała w sprawie zmian w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2019 rok. 
8. Uchwała w sprawie zmian w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 rok. 
9. Uchwała w sprawie projektu ustalenia pla-
cu sieci i granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Sędziszów Małopolski na okres od dnia 
1 września 2019 . 

 W trakcie sesji radni wysłuchali rów-
nież informacji oświatowej dyrektora SCUW 
„Aktualna sytuacja gminnej oświaty, nabór, 
strajk nauczycieli”, a także sprawozdania 
dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sędziszowie Małopol-
skim z działalności ośrodka za 2018 rok oraz 
przedstawione zostały potrzeby z zakresu po-
mocy społecznej i oceniono zasoby pomocy 
społecznej dla Gminy Sędziszów Małopolski. 
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 Czym jest „CyberFoto”?
 To największy tego rodzaju konkurs fotograficzny w Polsce, w któ-
rym szczególną uwaga skupia się na obróbce komputerowej. CybeFo-
to ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego 
poprzez zastosowane komputera oraz współczesnych technik obra-
zowania. Organizatorami konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie, natomiast współorganizatorami: Narodowe Centrum 
Kultury w Warszawie, Związek Polskich Artystów Fotografii- okręg ślą-
ski, Klub Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie twórców.
 Otrzymałaś wyróżnienie dla “Magic Door”.
 Tak. Na konkurs nadesłano 320 prac 67 autorów do wystawy za-
kwalifikowano 103 prac i 43 autorów. Nasz projekt „Adventures in 
Wonderland” za zdjęcie “Magic Door” otrzymał specjalne wyróżnie-
nie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
 Kto zasiadał w jury XXII Międzynarodowego Konkursu Cyfro-
wej Fotokreacji?
 Fotografie do Częstochowy docierały m.in. z Niemiec i Izraela. 
Wszystkie oceniła pięcioosobowa komisja, której przewodniczył 
dr Krzysztof Jurecki, krytyk i historyk fotografii, dziekan Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obok niego o werdykcie 
zadecydowali: dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego im. Długosza w Częstochowie dr hab. Jerzy Pi-
wowarski, artysta-fotografik i prezes ZPAF Okręg Śląski Arkadiusz 
Ławrywianiec, artysta fotografik, przedstawicielka Zarządu Fotoklu-
bu Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Dołowska, a także artysta 
fotografik, prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa oraz komisarz 
konkursu i wystawy – Sławomir Jodłowski.
 Dla kogo jest “CyberFoto”?
 W konkursie od lat startują amatorzy, absolwenci szkół artystycz-
nych, jak też pedagodzy z naukowymi tytułami. Przewodniczący jury 
podkreślał: „Dla nas liczy się wyraz ideowy i nowatorska forma zapre-
zentowanych prac, które tworzą historię polskiej fotografii cyfrowej. 
W tym roku wiele prac dostarczyło mi wrażeń sytuujących się między 
estetyczną przyjemnością a zadowoleniem historyka patrzącego line-
arnie na mijający czas. Cieszę się np. z pokazania metafory życia, jego 
zagrożenia i sztuczności oraz z udziału po raz kolejny w konkursie 
znanych mi nazwisk. Pozostaje też przekonanie, a nawet swoista wia-
ra, że promujemy nowe talenty artystyczne, które mają szanse zapisa-
nia się w annałach polskiej fotografii, a my im w tym pomagamy”.
 Czym dla Ciebie jest wyróżnienie?
 Dla mnie Specjalnie Wyróżnienie jest ogromnym krokiem dla 
projektu, ponieważ moje „małe” zdjęcia stają się częścią “świata ar-
tystów fotografów”. Każdy wygrany konkurs, mniejszy, bądź większy 
oraz każde wyróżnienie coraz mocniej zbliża mnie do jakże szeroko 

Nagroda dla „Magic Door”
Rozmowa z Ulą Kaczor, autorką zdjęć do projektu 
„Adventures in Wonderland”

rozumianej perfekcji. Za każdym  konkursem uczę się czegoś nowego, 
a także sięgam nowych i innych inspiracji. Zaczynam patrzeć na swoje 
prace w inny sposób oraz zauważać w nich „drugie piękno”. Poza tym 
uczucie jakie towarzyszy mi w informacji, że kolejna fotografia zdo-
była nagrodę daje ogromnego powera do działania nad następnymi 
kreacjami mojego „zaczarowanego świata”.
 Co przedstawia „Magic Door”?
 Na fotografii chciałam ukazać moje dotychczasowe dążenie do celu, 
które wytrwałością i pracą naprawdę się opłaciło. Moje małe marzenia, 
które od punktów wypisałam w notesie zrealizowały się. Pokonałam swój 
strach i nieśmiałość. Teraz czuje, że jestem sobą i mogę więcej. Dlatego 
otwierać pragnę kolejne drzwi, które będą mnie prowadziły do kolejnych 
wielkich rzeczy. Przy tym namawiam oglądającego fotografię, aby po-
szedł w moje ślady, aby poszedł ze mną i również spełniał swoje marze-
nia, bo to jest piękne! Fotografia została stworzona w sierpniu 2018 roku 
w Sędziszowie Młp. przy ulicy Armii Krajowej.
 Oprócz zdjęcia, kreacji i makijażu stworzyłam także opis:  „No 
chodź! podejdź do mnie. Czy straszy cię to, że cała płonę? Już raz się 
przecież sparzyłeś. Dziś wszyscy powinniśmy być żaroodporni. Wie-
rzę w to, że tli się w Tobie iskierka nadziei. To wróżba na lepszy czas. 
No chodź! Ani na moment się nie wahaj. Razem chwycimy za klam-
kę i otworzymy magiczne drzwi, by z podniesioną głową i pewnym 
krokiem przejść przez próg. Wbrew pozorom ten nie jest zbyt wysoki 
dlatego też, ani się waż stąpać po ziemi z podkulonym ogonem. No 
chodź! Będę to powtarzać nie do znudzenia. Tląca się kiedyś iskierka 
nadziei przemieniła się w figlarny płomyk, który nazajutrz zamieni się 
w żywy ogień. Znalazłam wymarzone miejsce, i wiesz co? Nie wymaże 
go z mej pamięci już nigdy nikt. Widzisz tutaj miejsce dla Ciebie? No 
chodź! Nie stój na zewnątrz bo zmarzniesz”.
 Fotografia posiada także cytat z mojej ulubionej książki z czasów 
dzieciństwa „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla: „Alicja otwo-
rzyła drzwiczki i odkryła, że znajduje się w nim przejście niewiele szer-
sze niż szczurza nora; uklęknęła i zajrzawszy w głąb przejścia, dostrzegła 
najpiękniejszy ogród, jaki kiedykolwiek moglibyście zobaczyć”.
 Czym jest „Adventures in Wonderland”?
 Jest to kolekcji kilkunastu zdjęć zaczarowanych, gdzie każda fo-
tografia ma swoją indywidualną nazwę. Każda praca posiada też 
dopasowany do niej cytat z książki „Alicja w Krainie Czarów” oraz 
szczegółowy opis, aby oglądający mógł razem ze mną przenieść się do 
tego magicznego świata. Zdjęcia przedstawiają moje życie, czyli mój 
smutek, upadki, szczęście, miłość itp. Fotografie to moje dorastanie 
przedstawione w zaczarowany sposób, czyli taki w jakim żyłam jako 
mała dziewczynka. Tak, więc projekt jest mocno osobisty i odzwier-
ciedla mnie samą. „Pozwólcie, że zabiorę Was do świata magii, wy-
pełnionego po brzegi nostalgią i refleksją”- na każdym wernisażu tak 
zakańczam swoją wypowiedź.
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„Wystarczy 15 minut czytania dziennie, by 
pozwolić dziecku na rozwój jego wyobraźni 
oraz pogłębianie więzi. To czas, kiedy na ra-
zem z naszymi pociechami udajemy się do 
krainy marzeń i baśni, by wspólnie z boha-
terami przeżyć przygodę”.
(Aneta Zając – ambasadorka akcji „Czyta-
nie na kolanie”)

 Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja 
promująca czytelnictwo, biblioteki i bibliote-
karzy, organizowana nieprzerwalnie od 2004 
roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. Ma na celu podkreślenie roli 
czytania, edukacji oraz zwiększenie presti-
żu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerszych kręgów społeczeństwa.
 Akcja odbywa się zawsze w maju, a im-
prezy zaczynają się 8 maja – w Dniu Bibliote-
karza. 
Jest to tydzień (8-15 maja), podczas którego 
biblioteki świętują organizując spotkania, 
imprezy, konkursy, prezentując w ten sposób 
ciekawe formy pracy dla czytelników.
 Z tego powodu miesiąc maj jest ważny 
dla bibliotekarzy. Biblioteka Publiczna w Sę-
dziszowie Młp. wraz z filami włącza się w or-
ganizację tego święta. 
 Z jej inicjatywy i dzięki współpracy 
z Księgarnią Nova, w filiach odbyły się cieka-
we zajęcia dla dzieci. Oto przegląd jak nasze 
placówki świętowały Tydzień Bibliotek.

Odwiedziny i życzenia od przedszkolaków 
w Będziemyślu
 8 maja, w Dzień Bibliotekarza i Biblio-
tek, Bibliotekę Publiczną w Będziemyślu od-
wiedziła 20 osobowa grupa przedszkolaków 
wraz ze swoimi wychowawczyniami. Dzie-
ciaki wręczyły pani bibliotekarce Małgorza-
cie Chmiel kartkę wraz z życzeniami z okazji 
Dnia Bibliotekarza, a także kilka pięknych 
kolorowych rysunków, które przedstawiają 
ulubione i czytane w przedszkolu bajki.

Tydzień Bibliotek

 A oto życzenia od dzieci: „Z okazji Dnia 
Bibliotekarza składamy Pani najserdeczniejsze 
życzenia oraz podziękowania za opiekę nad 
książkami i trud wkładany w szerzenie czytel-
nictwa”. 
 Spotkania z dziećmi były okazją do za-
poznania ich z księgozbiorem, rozkładem 
książek na regałach, w tym księgozbioru dla 
najmłodszych. Następnie pani bibliotekar-
ka przeczytała przedszkolakom bajkę z  se-
rii „Poczytaj mi Mamo i Tato” pt. ”Żabki 
wędrowniczki” Kamila Polaka. W skupieniu 
wysłuchały bajki i z zapałem przystąpiły 
do kolorowania przygotowanych wcześniej 
karteczek, przedstawiających urocze bohaterki 
– Kumkę i Dumkę. Na koniec spotkania zo-
stały poczęstowane słodyczami, pożegnały się 
i zadowolone wróciły do szkoły. 
 Dziękujemy pedagogom za złożone ży-
czenia, za miłą współpracę, za rysunki i przy-
prowadzenie przedszkolaków do bibliotek 
z okazji Święta Bibliotekarza. 

Smok Maciuś rozpoczyna spotkania 
z dziećmi i książkami w Czarnej Sędz.
 W Tygodniu Bibliotek literacki bohater 
- Smok Maciuś - odwiedził biblioteki pu-
bliczne, by tam spotkać się z najmłodszymi 
przedszkolakami. Przywiózł ze sobą książki, 
które prezentował dzieciom, zachęcając tym 
samym do ich przeczytania. Maciuś rozpo-
czął swoją podróż od odwiedzin Biblioteki 
Publicznej w Czarnej Sędziszowskiej. Przy-
był do niej 6 maja i tam czekał na dzieci. 
Pięć grup z pobliskiego przedszkola zostało 
zaproszonych na spotkanie ze Smokiem Ma-
ciusiem. Miało ono na celu promować czyta-
nie i zainteresować dzieci książką. Podczas 
wycieczki w bibliotece pani Dorota Przydział 
przeczytała dwie książki o ciekawych przygo-
dach małego smoka. Przedszkolakom spodo-
bała się najbardziej ta pod tytułem „Smok 
Maciuś walczy z bałaganem”, która opowia-
da o Smoku Maciusiu, który przygotowuje 
się do zabawy z przyjaciółmi w Gwiezdnych 
Odkrywców. W bałaganie nie może odna-
leźć kostiumu swojego ulubionego bohatera 
– Czarnego Smoka. Jak temu zaradzić i czy 
uda się małemu smokowi zapanować nad 
bałaganem? Na te pytania dzieci znalazły 
odpowiedź wsłuchując się w treść czytanej 
książki. A następnie bawiły się z Maciusiem. 
Przybijały sobie piątki oraz robiły pamiątko-
we zdjęcia. Na zakończenie spotkania przed-
szkolaki otrzymały od dużego pluszowego 
gościa słodkie lizaki.

Spotkanie ze Smokiem Maciusiem 
w Klęczanach
 W Czarnej Sędziszowskiej Maciuś do-
wiedział się, że czekają na niego także dzieci 
w  Klęczanach i nazajutrz się tam udał. Wę-
drując do nich podziwiał piękne okolice. Ta 
wycieczka krajoznawcza przypomniała mu 
jego wyprawę z przyjaciółmi za miasto. Po 
przywitaniu się z dziećmi, poprosił panią bi-
bliotekarkę - Dorotę Paśniewską - o przeczy-
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tanie jego przygód, zawartych w książeczce 
„Smok Maciuś poznaje okolicę”. 
 A było to tak: smocza rodzinka niedawno 
się przeprowadziła i jeszcze nie poznała sąsia-
dów. Mama Maciusia postanowiła nadrobić te 
braki i upiec dla nich orzechowe ciasteczka, by 
tym przysmakiem ich przywitać. Jak się oka-
zało, brakło najważniejszego składnika czyli 
orzechów. Nie było ich nawet w sklepie. Na 
szczęście w ich zdobyciu pomogła nowa kole-
żanka Maciusia - wiewiórka Maja. 
 Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały 
opowiadania i odpowiadały na pytania, któ-
re były podane na końcu książeczki. Najak-
tywniejsi uczestnicy zajęć otrzymali nagrodę 
w  postaci smoczych medali. Następnie za-
prosili Smoka Maciusia do zabawy, śpiewali 
i oglądali książeczki, które przywiózł ze sobą. 
Z zaciekawieniem słuchali jego przygód 
w nich opisanych.  

w Zagorzycach. Od pani bibliotekarki Kata-
rzyny Róg  dowiedział się, że dzieci czekają na 
niego. 8 maja bibliotekarka odwiedziła Szkołę 
Podstawową w Szkodnej, gdzie wraz z boha-
terem licznych książeczek i filmów animowa-
nych  dla dzieci-  żółwikiem Franklinem, na-
mawiała dzieci do czytania. Dzieci z klas od 
0 - III miały okazję posłuchać dwóch history-
jek : „Franklin i książka z biblioteki ” i „Fran-
klin czyta kolegom”, które pani bibliotekarka 
Kasia przeczytała na głos. Każdy uczeń mógł 
zapoznać się z książeczkami o  tym sympa-
tycznym żółwiu, jakimi dysponują biblioteki: 
szkolna i publiczna. 
 Dzieciaki też chętnie rozmawiały o korzy-
ściach płynących z czytania książek. Na pyta-
nie bibliotekarza: „Kto sobie sam czyta książki, 
tak jak robi to Franklin?” podniósł się las rąk.  
Właściwie, tylko najmłodsi rączek nie podno-
sili, ponieważ muszą się nauczyć czytać.

o przyrodę i co to jest ekologia?”. W formie 
przedstawienia dzieci miały okazję przyswoić 
sobie zasady ekologiczne, np. ile lat rozkłada 
się bateria, jak są w stanie zanieczyścić zie-
mię. Dlaczego należy oszczędzać prąd i wodę, 
w jaki sposób możemy pomóc przyrodzie. 
Poprzez zabawę przyswajały sobie zasady 
ekologiczne oraz mogły poznać jak działa 
Cewka Tesli. W bezpieczny sposób zobaczy-
ły jak przepływa prąd czy można go dotknąć 
w szklanej kuli. Było to ciekawe doświadcze-
nie dla przedszkolaków, a ich uśmiech na 
twarzy świadczył o tym, że spotkanie z panią 
Beata bardzo im się spodobało.
 Temat spotkania dla uczniów starszych 
brzmiał: „Dlaczego czytamy, co nam daje czy-
tanie. Historia i rozwój pisma”. Pani animator 
szybko nawiązała kontakt z uczniami, wciąga-
jąc ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 
Młodzież miała okazję zapoznać się z różny-

 Smok podzielił się swoimi wrażeniami 
ze spaceru po okolicy i dopytywał się jakie 
ciekawe miejsca można zobaczyć. Dzieciom 
pomógł w tym zadaniu plakat, który wykona-
li uczniowie z klasy „V”: „Klęczany, miejsca, 
które warto zwiedzić”. Wymieniły: starą szko-
łę, piekarnię, dąb Piłsudskiego, kapliczkę. 
Wyklejały wcześniej przygotowane pudełka, 
które przedstawiały różne atrakcje Klęczan: 
bibliotekę, domy, sklepy, leśniczówkę, ko-
ściół. Układały je na plakacie, a Smok Maciuś 
im w tym towarzyszył. Na pamiątkę spotka-
nia wręczył im dyplomy i zaprosił wszystkich 
do pamiątkowych zdjęć, a także zapewnił,  że 
będzie na nich czekać w swoich książeczkach. 
W podziękowaniu dzieci podarowały mu 
smocze portrety. Wspólna zabawa z gościem 
dała dzieciom dużo radości. 

Franklin i … książki z biblioteki w Zago-
rzycach Dolnych
 Maciuś, gdy wracał z Klęczan, spotkał 
inną postać bajkową - Franklina, i namówił 
go, by ten zaglądnął do Biblioteki Publicznej 

 Na spotkaniu była  także mowa  o  pracy 
bibliotekarza i … roli pieczątek w książkach. 
Młodsi otrzymali kolorowanki przedsta-
wiające postaci z prezentowanych bajeczek, 
oczywiście z książkami. Wszyscy zrobili so-
bie wspólne pamiątkowe zdjęcie z miłym 
gościem - Franklinem. Dziękujemy pracow-
nikom Szkoły Podstawowej w Szkodnej  za 
miłą współpracę i  uczniowi, który wcielił się 
w postać książkowego żółwika!

A w Bibliotece Publicznej w Górze Rop-
czyckiej…  
 20 maja w Bibliotece Publicznej w Górze 
Ropczyckiej zostały zorganizowane dwie lek-
cje biblioteczne z okazji Tygodnia Bibliotek. 
Zajęcia poprowadziła pani  Beata Krawiec, 
specjalista ds. promocji i reklamy księgarni 
NOVA. Do udziału w lekcjach zaproszone 
zostały przedszkolaki z „Przedszkola pod 
Buczyną” oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Górze Ropczyckiej wraz ze swoimi 
wychowawcami. Tematem spotkania dla ma-
luchów były zagadnienia z ekologii „Jak dbać 

mi rodzajami pisma: węzełkowym, klinowo 
– sumeryjskim, tabliczkami przywiezionymi 
z Iraku i hieroglifami. A także pokazała im 
książki ze spotkań autorskich takich znanych 
osób jak: N. Davies, J. Pałkiewicz, R. Makło-
wicz, W. Drabik, M. Kordel, M. Kalicińska i in. 
Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, wzięło 
w nich udział ok. 100 osób. Mamy nadzieję, 
że wiedza i osobowość pani Beaty rozbudziły 
wśród uczniów zainteresowanie omawianymi 
tematami. Dziękujemy Pani Beacie Krawiec za  
ciekawie poprowadzone lekcje oraz uczestni-
kom za udział w spotkaniu.

Na zakończenie słów kilka…
Tydzień Bibliotek dobiegł końca. Wierzymy, 
że spotkania organizowane w ramach obcho-
dów święta Bibliotek i Bibliotekarzy umiliły 
dzieciom czas i zachęcą je do kolejnych wizyt 
w naszych bibliotekach. 
Tekst: Małgorzata Chmiel, Małgorzata Dziu-
ba, Dorota Paśniewska, Dorota Przydział, 
Katarzyna Róg

Fot. A. Boguszewska, P. Piasecki  i inni
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w  Sędziszowie Młp w dniach 16-17 

maja zorganizował już po raz piąty Przegląd 
Twórczości Artystycznej Przedszkoli „Scena 
dla Malucha”. Jest to cieszące się dużą popu-
larnością wydarzenie artystyczne, które za 
cel stawia sobie popularyzację i promocję 
twórczości artystycznej przedszkolaków. 

 Tegoroczna edycja „Sceny dla malucha” 
upłynęła pod znakiem rekordowej frekwen-
cji. Podzielone na dwa dni pokazy talentów 
artystycznych przedszkolaków zgromadziły 
600 uczestników z publicznych i niepublicz-
nych przedszkoli oraz oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych z terenu 
gminy Sędziszów Małopolski. 
 Pierwszego dnia, w czwartek, 16 maja, 
zaprezentowało się 14 grup dzieci trzy- i czte-
roletnich. Nazajutrz dom kultury opanowało 
15 grup pięcio- i sześciolatków. Prezentacje 
sceniczne przygotowywane były przez wiele 
tygodni pod kierunkiem nauczycieli, przy 
dużym zaangażowaniu rodziców dzieci. 
Dzieci oglądane były przez licznie zgroma-
dzonych rówieśników oraz rodziców i dziad-
ków. Wszystkie uczestniczące w przeglądzie 
grupy otrzymały upominki ufundowane 
przez MGOK w Sędziszowie Młp. oraz Sto-
warzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motory-
zacji w Sędziszowie Młp. Ponadto uczestnicy 
zostali obdarowani słodyczami zakupionymi 
przez Burmistrza Bogusława Kmiecia.

Fot. M.Idzk

Scena należała do maluchów
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Sportowe sukcesy
nagrodzone
13 maja br. burmistrz Bogusław Kmieć po raz kolejny docenił 

sportowców z naszej gminy. Dwóch zawodników sumo oraz 
szachista otrzymali nagrody pieniężne za swoje osiągnięcia. 

 Paweł Pieprzak za I miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w Sumo 
w Krotoszynie 31 marca 2019 r. otrzymał nagrodę w wysokości 1500 
zł, Damian Ochał za II miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w Sumo 
w kat. do 100 kg w Krotoszynie 31 marca 2019 r. 1200 zł, a Antoni 
Kozak za II miejsce w finale mistrzostw Polski w Szachach Juniorów 
do lat 18 w Szklarskiej Porębie 8-16 marca 2019 r. 1500 zł. 

Konkurs „Leśne Opowieści” to w Szkole Podstawowej, w Czarnej Sędziszowskiej tradycja. Organizowany jest każdego roku w okolicach 
Dnia Ziemi, aby podkreślić jego idee. Celem konkursu jest bowiem pokazanie uczniom jaką rolę w ich życiu odgrywa środowisko na-

turalne. Dzięki konkursowi dzieci poznają przyrodę, zaczynają dostrzegać jej znaczenie i rozumieć potrzebę dbania o jej bogactwo. 15 maja 
w szkole podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej rozdano nagrody laureatom XII edycji konkursu.

Leśne opowieści po raz 12
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Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Sędziszowie Małopolskim od-
były się gminne eliminacje Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Wyniki turnieju

GRUPA I
1. Kornelia  Zawisza
2. Kacper  Wnęk
3. Karol  Delikat

GRUPA II
1. Jakub Ortyl
2. Magdalena  Grabowy
3. Radosław  Kielar

DRUŻYNOWO GRUPA I

1. SP 3 Sędziszów Małopolski
2. SP w Górze Ropczyckiej
3. SP 4 Sędziszów Małopolski
DRUŻYNOWO GRUPA II 

1. SP 3 w Sędziszowie Małopolskim
2. SP 2 w Sędziszowie Małopolskim
3. SP 4 w Sędziszowie Małopolskim



NASZE KLIMATY

Zbiera w maju pszczółka, zbieraj i ty ziółka 
(przysłowie ludowe)

Od zarania dziejów rośliny zielarskie 
wiernie służyły człowiekowi. Znala-

zły zastosowanie w lecznictwie i w różnych 
dziedzinach życia. Ich zbiór rozpoczynał się 
w maju, kiedy występuje szczególne nasile-
nie związków organicznych odznaczających 
się dużą aktywnością. Nasi przodkowie ob-
serwowali zachowanie się zwierząt, które 
w celach leczniczych bądź profilaktycznych 
zjadały określone rośliny. Instynkt podpo-
wiadał im, jakie w danej chwili potrzebne są 
organizmowi. 

 Z biegiem lat wiedza ludzi wciąż się po-
głębiała. Jeszcze w ubiegłym stuleciu każda 
gospodyni zaopatrywała domostwo w zestaw 
ziół, niezbędnych przy leczeniu różnych do-
legliwości. W dworach szlacheckich zatrud-
niano nawet panie apteczkowe doskonale 
znające się na ziołach oraz ich przeznaczeniu. 
Nasi poprzednicy byli ściśle związani z przy-
rodą. Wielowiekowe doświadczenia poma-
gały im w wyodrębnianiu roślin uprawnych, 
będących obecnie podstawa naszego wy-
żywienia. Uważane teraz za chwasty często 
posiadają właściwości korzystne dla zdrowia. 
W okresie starożytności zioła traktowano 
niczym dary bogów i talizmany, które miały 
ochraniać ludzi przed różnorakimi nieszczę-
ściami. Na kamiennych grobowcach zacho-
wały się napisy mówiące o wszechstronnym 
zastosowaniu ziół: w lecznictwie, w kuchni, 
przy barwieniu tkanin oraz pielęgnacji ciała. 
Zachowany w Egipcie Papirus Ebersa zawie-
ra gotowe recepty uwzględniające lecznicze 
działanie roślin zielarskich np. anyżu i kopru. 
W krajach Dalekiego i Bliskiego Wschodu 
przed wiekami doskonale rozwijał się handel 
surowcami roślinnymi. Filozof Arystoteles 
opracował „Teorią roślin”, w której zaakcen-
tował te najbardziej pożyteczne dla zdrowia. 
W dobie średniowiecza w propagowaniu 
ziołolecznictwa dużą rolę odegrali zakonni-
cy. W  przyklasztornych ogrodach uprawia-
li mnóstwo roślin o działaniu leczniczym 
i przyprawowym. Okres wypraw krzyżowych 
i odkrycie Ameryki sprzyjały korzystaniu 
z roślin egzotycznych. 
 W krajach słowiańskich znano tzw. dobre 
i złe rośliny. Wiedzę przekazywano z pokole-
nia na pokolenie, zgłębiali ją głównie kapłani 
i wiejscy wróżbici. Z krajów śródziemno-
morskich sprowadzano do nas m.in.: szałwię, 
melisę, koper włoski. Ciepłolubne rośliny 
zdołały się zaaklimatyzować i szybko trafiły 
do dworskich i chłopskich ogródków.  Peł-
niły nawet rolę roślin ozdobnych. Wiejskie 
dziewczęta chętnie uprawiały rutę, rozmaryn 
i lubczyk, które miały zapewnić im szczęście 
w życiu osobistym. Czarownice natomiast 

Zainteresowanie ziołami

pilnie strzegły tajemnic ziół pomocnych 
przy spełnianiu niezbyt chwalebnych czyn-
ności np. przy rzucaniu uroku, szkodzeniu 
ludziom oraz ich dobytkowi. Wigilia św. Jana 
dla panien była ważnym dniem wróżebnym. 
Z dostępnych ziół wiły wianki i umieszczały 
w nich zapalone świeczki. Pod wieczór uda-
wały się nad rzeki, gdzie czaili się już kawa-
lerowie. Przy pomocy długich tyczek wyła-
wiali upatrzone wianki. Nieraz takie zabawy 
na serio kończyły się na ślubnym kobiercu. 
Dziewczęta z płaczem wracały do domów, 
kiedy ich wianki zaplątały się w zarośla bądź 
odpłynęły samotnie. Według wierzeń ozna-
czało to staropanieństwo. W noc świętojań-
ską ludzie gromadzili się wokół ognisk tzw. 
sobótek. Kobiety opasywały się zielem - byli-
cą, tańczyły i śpiewały. Młodzieńcy natomiast 
przeskakiwali przez ogień. Zabiegi takie mia-
ły odpędzić złe moce, które mogły zaszkodzić 
rozwijającym się roślinom uprawnym. 
 W upowszechnieniu ziół dużą rolę ode-
grała królowa Bona, sprowadzając do Polski 
wiele roślin, bez których trudno sobie wy-
obrazić współczesną kuchnię. Ściągnęła rów-
nież aptekarzy specjalizujących się w leczeniu 
przy pomocy ziół. Szczególne upodobanie 
w ogrodnictwie wykazywali ludzie epoki Od-

rodzenia. W tym czasie ukazało się pierwsze 
w Polsce dzieło traktujące o uprawie i za-
stosowaniu ziół. Książkę tę napisał Szymon 
z  Kobylina. „Zielnik” Szymona Syreńskiego 
oraz Herbarze Marcina Sennika oraz Mar-
cina z Urzędowa zawierają wskazówki do-
tyczące leczenia ziołami i wykorzystywania 
tych roślin w życiu codziennym. Dużą po-
pularnością cieszył się wydany w XVIII w. 
„Dykcjonarz roślinny” ks. Krzysztofa Kluka. 
Magnaci i szlachta z upodobaniem zakładali 
okazałe parki i ogrody, w których nie brako-
wało pożytecznych roślin zielarskich. Chłopi 
zawsze wykorzystywali zioła w czynnościach 
z pogranicza magii np. przed pierwszym 
wypędzeniem bydła na pastwisko okadzali 
zwierzęta dymem ze spalonych ziół, do ziar-
na siewnego wrzucali garść rozdrobnionych 
roślin. Czynności takie miały ochronić do-
bytek przed chorobami i urokami. W drugiej 
połowie XIX w. stopniowo malało zaintereso-
wanie ziołami. Zastąpiły je syntezy organicz-
ne i chemia syntetyczna. Od czasu do czasu 
zjawia się jednak moda na to co naturalne – 
wracają wtedy leki i surowce roślinne, jakże 
przyjazne zdrowiu człowieka. 

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.



3 maja 2019 r. nasza gmina obchodziła 228 rocznicę 
uchwaleni Konstytucji 3 Maja. Uroczystości roz-

poczęły się tradycyjnym przemarszem ulicami miasta 
do kościoła farnego, gdzie odprawiono Mszę Świętą, 
a  następnie złożono wiązanki przed pomnikiem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie uczestnicy przeszli 
na rynek, gdzie przed pomnikiem 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości, odśpiewano hymn 
Polski, wciągnięto flagę narodową na maszt i złożono 
wiązanki. 

Witaj Maj!
Trzeci Maj!

 W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści: 
Senator RP Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm Kazimierz 
Moskal i  poseł Krystyna Wróblewska. Byli także wło-
darze powiatu: starosta Witold Darłak, wicestarosta 
Bernadeta Frysztak oraz członek zarządu Andrzej Bącz-
kowski, oraz Podkarpacka Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Uroczystość uświetnili strzelcy, harcerze, reprezentacja XX Pułku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego, poczty sztandarowe ze wszystkich szkół oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 W tym roku uroczystości połączone były w obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył strażakom seniorom dyplomy 
i pamiątkowe statuetki, dziękując w ten sposób za lata służby w szeragach OSP. Przy tej okazji wręczono również medale za „Zasługi dla Pożarnictwa”. 


