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Święto Konstytucji 3 Maja inne niż zawsze

Premiera musicalu „New York”

100 lat pani Stefanii Grzech
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Tegoroczne Święto Konstytucji 3 Maja były inne niż wszyst-
kie - oficjalne obchody odbyły się w mniejszym gronie, bez 

udziału mieszkańców naszej gminy. W kościele farnym odpra-
wiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, podczas której 
powitano obraz Matki Bożej Robotników Solidarności w Para-
fii pw. Narodzenia NMP.
Obrazowi towarzyszyły reli-
kwie bł. Ks. Jerzego Popiełusz-
ki i  replika krzyża nowohuc-
kiego.

Święto
Konstytucji 3 Maja

 Po Eucharystii złożono 
wieńce pod pomnikiem bło-
gosławione ks. Jerzego Popie-
łuszki, a następnie uczestnicy 
przeszli przed pomnik upa-
miętniającym 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości przez 
Polskę. Tutaj odegrany został 
Hymn Polski i wciągnięta flaga 
na maszt. Na koniec delegacje 
złożyły wiązanki przed sędzi-
szowskim pomnikiem. Niespo-
dzianką dla mieszkańców była 
iluminacja oświetlająca Ratusz 
biało-czerwonymi barwami. 
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Pani Stefania Grzech to trzecia, aktualnie 
najstarsza mieszkanka gminy Sędziszów 
Małopolski.

 Dwa miesiące starszą od Pani Stefanii 
Grzech jest Pani Bronisława Czapka z miej-
scowości Boreczek, która swoje setne urodzi-
ny obchodziła 13 lutego 2020 r., natomiast 
najstarszą mieszkanką Gminy Sędziszów Ma-
łopolski pozostaje Pani Honorata Miś, rów-
nież z  miejscowości Boreczek, swoje setne 
urodziny Pani Honorata obchodziła 27 grud-
nia 2019 r.

 Dostojna Jubilatka, Pani Stefania Grzech 
z  domu Zawisza, urodziła się 16 kwietnia 
1920 r. w Czarnej Sędziszowskiej jako córka 
Jana i  Katarzyny Czapka, była najmłodszą 
z ośmiorga rodzeństwa. Jako 7 - letnie dziec-
ko została zapisana do Szkoły Podstawowej 
w  Czarnej Sędziszowskiej, przemierzając do 
niej pieszo codziennie 4 km.

 Po skończeniu 6 klasy, na prośbę swoich 
rodziców zakończyła edukację, chociaż sama 
miała inne plany i marzenia.

 Jako nastoletnia dziewczyna bardzo 
ciężko pracowała fizycznie, najpierw w  go-
spodarstwie, oprócz tego w lesie i na dworze 
w Witkowicach w słońcu i w deszczu za bar-
dzo małe pieniądze.

100 lat pani Stefanii Grzech
W dniu 16 kwietnia 2020 r. Pani Stefania Grzech z Czarnej Sędziszowskiej obchodzi-

ła Jubileusz swoich 100 urodzin. W związku z epidemią koronawirusa oraz brakiem 
możliwości osobistych odwiedzin, Dostojnej Jubilatce – telefonicznie, życzenia złożył Bur-
mistrz Sędziszowa Małopolskiego – Bogusław Kmieć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Marek Pająk. 

 Pani Stefania próbowała również swoich 
umiejętności krawieckich, gdyż było to jej 
największe marzenie. Zaczynała od szycia 
i  ubierania swoich lalek. Jubilatka, jak sama 
mówi, dużo zawdzięcza swojemu bratu, który 
cały czas ją wspierał i pomagał finansowo.

 Chcąc zrealizować marzenie o  kra-
wiectwie, swojego szczęścia zaczęła szukać 
w Rzeszowie, niestety żaden zakład krawiecki 
nie chciał przyjąć młodej dziewczyny, któ-
rej brakowało doświadczenia. Zawiedziona 
i  rozczarowana, znalazła wreszcie krawcową 
mieszkającą w Borku Wielkim i u niej prze-
szła trzymiesięczny kurs szycia. Tak napraw-
dę, była to jej cała edukacja w tym kierunku, 
ale na tyle wystarczająca, że od tej pory samo-
dzielnie podejmowała się szycia.

 Kiedy wydawało się, że już wszystko za-
częło się układać -   wybuch II wojny świa-
towej przerwał nagle wiele jej pomysłów 
i planów. Rozpoczął się trudny okres w życiu 
Pani Stefanii. Nastąpiły częste zmiany miejsca 
zamieszkania, ucieczki i  ciągły strach przed 
deportacją do Niemiec. W  dniu 17 stycznia 
1943 r., czyli dwa lata przed zakończeniem 
wojny, Pani Stefania wyszła za mąż za Stani-
sława Grzecha – ślub w tych czasach był jedy-
ną ucieczką przed deportacją.

 Po wojnie cały czas zajmowała się kra-
wiectwem, o  tyle było jej prościej, gdyż 
krawcem był także mąż Stefanii, który w cza-
sie wojny pracował w  żydowskim zakładzie 

krawieckim w  Bielsku Białej. Pani Stefania 
miała propozycję wyjazdu z mężem do Biel-
ska Białej i szansę pracy w tamtejszym zakła-
dzie, niestety, wiązało się to z opuszczeniem 
bliskich i  rodzinnych stron, to zaważyło na 
odrzuceniu tej propozycji.

 I  tak w  zawodzie krawcowej Pani Stefa-
nia przetrwała do obecnej chwili, w  tym się 
spełniała. Doświadczenia nabierała śledząc 
żurnale mody oraz kupując regularnie gazety. 
Oprócz tego, umiejętności swoje rozszerzała 
o haft pełny, ażurowy, richelieu oraz robótki 
szydełkowe. To wszystko łączyła z  techniką 
krawiecką. Szycie było zawsze na pierwszym 
miejscu, ale równocześnie była także kuchar-
ką weselną.   Poświęcając się tym dwóm pa-
sjom a także nie umiejąc odmówić ludziom, 
niejednokrotnie przepracowywała się, gdyż 
każdemu chciała pomóc co z  kolei wiązało 
się z wieloma nieprzespanymi nocami.

 Jubilatka, analizując swoje niełatwe życie 
sama nie może uwierzyć w to, że dożyła takie-
go pięknego wieku a przede wszystkim w tak 
dobrej kondycji fizycznej jak i umysłowej.

 Z  mężem Stanisławem, przeżyła szczę-
śliwie 57 lat (wdową została 10 lipca 2000 
r.),mając 3 dzieci doczekała się 6 wnuków 
oraz 11 prawnuków. Mottem życiowym Pani 
Stefanii, które nieraz powtarza jest „być do-
brym i pomagać innym.”

 Dostojnej Jubilatce składamy serdeczne 
gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia 
a także sił na kolejne lata w otoczeniu pełnym 
troski, życzliwości, wdzięczności i  miłości 
najbliższych.

 Urząd Stanu Cywilnego w  Sędziszowie 
Młp., dziękuje Pani Barbarze Majka za prze-
kazanie informacji o  życiu Jubilatki oraz za 
udostępnienie zdjęć.
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 Podczas briefingu burmistrz Bogusław Kmieć poinformował, że 
gmina otrzymała dofinansowanie na budowę drogi 1KZ. Wniosek zło-
żony był w sierpniu ubiegłego roku i został rozpatrzony pozytywnie. 
– Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8 832 649 zł w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 60 proc. wartości kosz-
torysu inwestorskiego, który wynosi 14 721 081,82 zł. Cena ta jest tak 
wysoka ze względu na trudny teren, dlatego aby można było zrealizo-
wać tę inwestycje, potrzebna jest wymiana gruntu. W tym celu zlecone 
będą badania geologiczne – poinformował burmistrz.
 Podkreślał również, że jest to inwestycja ważna dla Sędziszowa 
Małopolskiego, gdyż stanowi kontynuację tzw. obwodnicy północnej 
miasta. pomysł wybudowania tej drogi zrodził się w latach 70-tych 
XX wieku. Dopiero burmistrz Wiesław Oleś powrócił do tej koncepcji 
i za jego kadencji zostały wykupione grunty potrzebne pod realizację 
tej inwestycji, jednak przez kilka lat w tym temacie nic się nie działo. – 
Być może właśnie ze względu na koszty, ponieważ bez tak dużego do-
finansowania, jakie właśnie otrzymaliśmy, gmina nie byłaby w stanie 

Briefing burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

O budowie drogi 1KZ, o akcji dostarczania maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, które przekazała firma PZL Sędziszów SA, za 
zgoda prezesa firmy UNIMOT, zawieszeniu strefy płatnego parkowania. To tematy spotkania burmistrza Bogusława Kmiecia z dzien-

nikarzami, które odbyło się 22 kwietnia br. przed sędziszowskim ratuszem. 

samodzielnie jej zrealizować. To inwestycja ważna z punktu widzenia 
komunikacji w naszym mieście, ponieważ pozwoli ominąć jego cen-
trum - mówił burmistrz B. Kmieć.
 Budowa drogi będzie rozpoczynać się przy ul. Armii Krajowej, da-
lej poprowadzi przy placu targowym, następnie północną stroną mia-
sta, a łączyć się będzie skrzyżowaniem z Aleją 1000-lecia, przy sklepie 
„Orzech”. Według planów budowa drogi ma się zakończyć w 2024 r., 
a w  ramach tej inwestycji powstanie około 1 km drogi o szerokości 
7 m, chodnik, obustronna ścieżka rowerowa,  dwa przystanki autobu-
sowe wraz z zatokami. 
 Przy tej okazji burmistrz podziękował również wszystkim, którzy 
włączyli się do dystrybucji około 9 tys. maseczek wśród mieszkańców 
naszej gminy. – Dziękuję żołnierzom wojsk obrony terytorialnej kom-
pani ropczycko-sędziszowskiej, strażakom z jednostek OSP i strzel-
com – mówił burmistrz Kmieć.
 Włodarz gminy przypomniał również, że w związku z pandemią 
koronawirusa od 8 kwietnia do odwołania została zawieszona strefa 
płatnego parkowania w centrum miasta. 
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15 kwietnia br. podczas briefingu prasowym burmistrz Sędziszowa Młp., Bogusław Kmieć poinformował, że z inicjatywy właściciela PZL 
Sędziszów S.A., prezesa UNIMOT S.A. Adama Sikorskiego oraz Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim do mieszkańców 

gminy trafi 10 tys. maseczek ochronnych. Pierwszą partię maseczek przekazał dzisiaj włodarzowi gminy dyrektor zakładu PZL Sędziszów 
S.A. Grzegorz Trafiał. 

21 kwietnia br. Barbara Serednicka, prezes rady nadzor-
czej Art-Progres z Woli Ocieckiej, w imieniu firmy, 

przekazała 180 przyłbic ochronnych dla gminy Sędziszów 
Małopolski. Burmistrz Bogusław Kmieć poinformował, że 
trafia one do policji, DPS-u w Rudzie, Miejs ko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Spółdzielni „Jedność”. Wcześniej firma Art-Progres poda-
rowała takie przyłbice sędziszowskiemu szpitalowi. 

Maseczki dla mieszkańców gminy
od firmy UNIMOT

Przyłbice
od firmy Art-Progres



Biuletyn Sędziszowski nr 3 (260) marzec-kwiecień 2020 7

 W wyniku oceny wniosków przez Centrum Projektów Polska Cy-
frowa wniosek Gminy Sędziszów Małopolski uzyskał grant w wyso-
kości 80 000,00 zł. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach grantu, 
zostanie przeznaczony do zdalnej nauki   dla uczniów i  nauczycieli 
w czasie epidemii.
 Zostało zakupionych 34 sztuki laptopów z  oprogramowaniem 
oraz 4 mobilne routery wifi. Dodatkowo ze środków grantu sprzęt 
zostanie ubezpieczony.
 Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z  wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie 
placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ła-
wach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich 
nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może reali-
zować podstawy programowe.

Laptopy w ramach projektu „Zdalna szkoła”

28 kwietnia br. burmistrz Bogusław Kmieć oficjalnie przekazał 
do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 34 laptopy 

zakupione w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. Trafią one do uczniów z terenu gminy, któ-
rzy nie mają własnego sprzętu niezbędnego do zdalnej nauki. 

 Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku w Gminie Sędziszów Małopolski.
2. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. 
3. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym.
4. Uchwala w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 
27 stycznia 2020 r.
5. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Sędziszów Małopolski.
6. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gmi-
nie Sędziszów Małopolski na rok 2020.
7. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Świl-
cza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu bu-
dynku komunalnego przy ul. Rynek 2 w Sędziszowie Mało-
polskim.

XIX Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim

16 kwietnia 2020 r. sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim przebiegała zdalnie, za pomocą tabletów łącząc się z radnymi in-
ternetowo przy pomocy dodatkowej aplikacji. Z uwagi na stan epidemii koronawirusa podczas obrad zastosowane zostały szczególne 

środki ostrożności. Na sali obecni byli: Prezydium Rady, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego i jego zastępca, Sekretarz Gminy, Skarbnik 
Gminy, radca prawny, 2 kierowników referatów i obsługa rady. Pozostali radni przebywali w swoich miejscach zamieszkania. 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Nr 2/2020 przy węźle autostradowym. 
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 55/2020 z dnia 6 kwiet-
nia 2020 roku w sprawie zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Sę-
dziszów Małopolski strefy płatnego parkowania oraz pobierania opłat za 
korzystanie z płatnych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samo-
chodowych przy ul. Rynek w Sędziszowie Małopolskim, w związku z sytuacją 
kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
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Przy sędziszowskim ratuszu działać będzie brama dezynfekcyjna, z której będą mogli korzystać 
mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski, chcący dodatkowo zabezpieczyć się przed korona-

wirusem. Jak poinformował podczas briefingu burmistrz Bogusław Kmieć brama uruchamiać się 
będzie na czujnik ruchu, a środkiem dezynfekującym będzie koloid srebra. Z bramy będzie można 
korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-19.00, a weekendy w godz. 8.00-16.00. 

Brama dezynfekcyjna
dla mieszkańców

Nowe S.A. - lider na polskim rynku w produkcji 
artykułów zapachowych, właściciel m.in. marki 

Pachnąca Szafa, w ramach pomocy jednostkom samo-
rządowym, przekazał kilkaset butelek płynu do dezyn-
fekcji władzom powiatu i Sędziszowa Małopolskiego. 
Płyny trafią m.in. do policji, straży pożarnej, domu 
kultury i ZOZ-u.

Przekazali płyny
do dezynfekcji

Fot. M.Idzik
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4 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych, które było okazją do złożenia 

życzeń druhom w  dniu ich święta. Z tej okazji burmistrz Bogu-
sław Kmieć  w Dniu Strażaka – wręczył przedstawicielom jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych bony na zakup sprzętu. 

Bony dla OSP z okazji 
Dnia Strażaka
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Sędziszowski Dom Kultury wyszedł naprzeciw oczekiwa-
niom swoich sympatyków i od 15 kwietnia br. ruszył z akcją 

pt. „Z kulturą w domu”. W ramach akcji zapraszał na zajęcia w sieci. 
W akcję zaangażowani są instruktorzy, redakcja Telewizji Sędziszów 
Małopolski, pracownicy kina „Jedność” oraz biblioteka publiczna 
i jej filie.

Z kulturą w domu

Fot. M.Idzik
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3 marca br. w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Sędziszowie Małopol-

skim zorganizowano powiatowe 
obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Przygotowa-
no tam wystawę poświęconą Boha-
terom Niezłomnym. Przed Mszą św. 
młodzież ze szkół powiatu zapre-
zentowała program artystyczny. Po 
eucharystii delegacje złożyły kwiaty 
przed pomnikiem sybiraków. 

Fot. M.Idzik

Powiat pamiętał o żołnierzach wyklętych

Sędziszowscy seniorzy 11 marca świętowali Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Ma-
łopolskim przy kawie i ciastku wspólnie śpiewali znane piosenki. Organizatorem spotkania był Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów- Oddział Sędziszów Małopolski. Razem z członkami związku świętowali seniorzy z Klubu Seniora i słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Fot. M. Idzik

Świętowali Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn
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Dzień dobry , drzewa , polskie drzewa!
Wiosenna poi was ulewa, 
A potem grzeje ciepłe słońce
I słychać znów słowików koncert.
(Włodzimierz Ścisłowski )

 Zimowa sceneria uwidoczniona na ilustracji nie licuje z obec-
ną, zieloną porą roku. Nie jest to wynik pomyłki autorki, ale 
świadome zamierzenie. Pokryte śniegiem lub szronem drzewa 
szpilkowe są tak urokliwe, że obok takiego widoku trudno przejść 
obojętnie. Można je nazwać królami zimy, bowiem w pozostałych 
porach bywają często niewidoczne, przysłonięte gęstwiną listo-
wia. 

 Artykuł niniejszy ma zamykać cykl rozważań na temat wierzeń 
ludowych skupionych wokół różnych gatunków drzew. Wiele z prze-
sądów i guseł zachowało się do dnia dzisiejszego. Zwykle traktowane 
są obecnie z przysłowiowym przymrużeniem oka. Jak łatwo zauwa-
żyć, w obecnych czasach wyraźnej nobilitacji doczekały się krzewy 
i drzewa iglaste. Właściciele działek chętnie umieszczają je w swoim 
najbliższym otoczeniu, kierując się głównie względami praktycz-
nymi. Wiadomo, że w jesieni nie muszą już grabić liści. W  latach 
minionych unikano  nasadzeń tych roślin w pobliżu ludzkich sie-
dzib. Kierowano się tutaj chłodnym rozsądkiem, bowiem drewnia-
ne budynki, często kryte strzechą, stawały się łupem czerwonego 
kura. Obecność iglaków ułatwiała przenoszenie się płomieni na inne 
zabudowania. Stopniowe pojawianie się budynków murowanych 
sprawiło, iż drzewa te coraz śmielej wprowadzano do ogrodów. Ob-
sadzano też nimi drogi , dzięki czemu podróże stawały się  mniej 
uciążliwe. Latem – korzystano z przyjemnego cienia, zaś zimą – za-
spy bywały mniejsze. W pamięci seniorów zapisały się jednak obrazy 
wiejskich ogrodów i szos tonących w cieniu samych drzew liścia-
stych. „Wszystko musi mieć swoje miejsce”, tak niegdyś mawiano. 
Miejscem przeznaczenia dla drzew i krzewów iglastych były przede 
wszystkim lasy. Północne połacie naszej gminy porastają głównie 
sosny. Jedna z legend powiada, że Pan Bóg stworzył je po to, aby 
przykryć mało urodzajne, piaszczyste tereny. 
Był pagórek piaszczysty, na nim każdej wiosny
Złociły się dziewanny i szumiały sosny.
 Fragment wiersza Teofila Lenartowicza można śmiało dopaso-
wać do tutejszych, podsędziszowskich okolic. W pradziejach  rośliny 
te znajdowano w świętych gajach, traktując je z estymą i respektem. 
Przystrojone , sosnowe gałązki młodzi obnosili po okolicy i ze śpie-
wem witali upragnioną wiosnę. Sośnina znalazła również zastoso-
wanie w medycynie ludowej, niejednokrotnie zakrawając o świat 
magii. Według wierzeń pochowanie zmarłego w sosnowej trumnie 
sprawiało, iż w najbliższym czasie „nie pociągnął” on za sobą kogoś 
z rodziny. Szczególną czcią otaczano również jodły. Pasterze wierzy-
li w ich cudowną, uzdrawiającą moc. Wprowadzali pod ich gałęzie 
chore zwierzęta, a ludzie – również dla zyskania zdrowia opierali się 
o pnie jodeł. Noworodka warto było wykąpać w wywarze z jedliny, 
aby zapewnić mu zdrowie i odgonić wszelkie złe moce. W naszych 
stronach z gałązek jodłowych sporządzano ozdobioną podłaźnicz-
kę. Zawieszano ją nad stołem wigilijnym, jako gwarancję szczęścia 
i pomyślności dla rodziny. Od XIX wieku podobną rolę miała speł-
niać ustawiona w pomieszczeniu choinka. W świętych gajach rosły 
również świerki, przed którymi nasi przodkowie odczuwali mores 
i obawę. Wierzyli, że w ich gałęziach zamieszkiwały zmory, mogące 
w każdej chwili zaatakować przechodnia. Dla przebłagania sił nie-
czystych składali drzewom ofiary. Jeszcze w XVIII wieku wróżbici 
wykorzystywali te drzewa dla swoich praktyk. Na prośbę zaintere-
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Ostatnie spotkanie z zaczarowanymi drzewami

sowanych rozwieszali na gałęziach kolorowe wstążki i śledzili ich 
zachowanie się na wietrze. Na podstawie obserwacji i stosownych 
zaklęć przewidywali przyszłość danej osoby. Pasterze nie gwizdali 
w pobliżu świerków. Woleli nie sprowadzić na zwierzęta jakiegoś 
nieszczęścia. Z braku jedliny gałązki świerka służyły do sporządza-
nia podłaźniczek i gaików – maików. W maju młodzieńcy ustawiali 
wysokie, przystrojone świerki przed domami wybranych dziewcząt. 
Zwyczaj ten w minionych latach praktykowany był również w na-
szych stronach, zwłaszcza na północ od Sędziszowa Małopolskiego.  
Dla wyrażenia uczuć można się było posłużyć również młodą sosną 
lub jodłą. Typowym drzewem w górskich i podgórskich okolicach 
był ceniony w budownictwie modrzew. Często spotykano go też na 
równinach. To niezwykłe drzewo trafiło także do świata wierzeń lu-
dowych. Jeden z przesądów dowodzi,  iż upodobały je sobie dusze 
ludzi, którzy stracili życie w wyniku Bożego gniewu. Tacy potępień-
cy straszyli później przechodniów długimi, przeciągłymi jękami. Do 
modrzewia odnoszono się jednak w sposób ambiwalentny. Wierzo-
no, że w niektórych sytuacjach może on przynieść ludziom szczęście. 
Wplatano więc jego gałązki do wieńców dożynkowych , dla większej 
gwarancji przyszłych urodzajów. Młodą parę witały gałązki umiesz-
czone za futrynami drzwi. Miały one zapewnić pomyślność i trwa-
łość związku. Podczas pierwszego wiosennego wypędzania bydła na 
pastwisko gospodarz kropił je wodą święconą, używając palmy wiel-
kanocnej i młodej modrzewiny. Wierzył w ich niezwykłą moc i oraz 
skuteczne działanie przeciw urokom i czarownicom. Obecnie ludzie 
coraz częściej sprowadzają do swych ogrodów różne , egzotyczne ro-
śliny. Jednakowoż tutejsze, wyżej przedstawione, zwykle lepiej radzą 
sobie z miejscową, nie zawsze przyjazną aurą.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.
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Mszą Świętą w intencji bohaterów walczących o wolną Polskę rozpoczęły się 
uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. przypadające-

go 1 marca. Podczas Eucharystii w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego 
w Sędziszowie Małopolskim Orlęta złożyły uroczystą przysięgę. Następnie złożono 
wiązanki przed memoriałem sybiraków, a punktem kulminacyjnym obchodów był 
Bieg Tropem Wilczym, który w naszym mieście odbył się już po raz czwarty. 

 W tym roku odbyła się już ósma edycja ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym, 
natomiast w  naszym mieście mieszkańcy wzięli w nim udział po raz czwarty. W tym 
roku duży wpływ na frekwencję miała niesprzyjająca pogoda. Ponad 130 osób, dzie-
ci, młodzież, starsi, służby mundurowe, pokonało dystans 1963 metrów, który sym-
bolizuje datę śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych – Józef Franczak pseudonim 
„Lalek”. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowy medal. Burmistrz Bogusław 
Kmieć oraz zastępca burmistrza Piotr Kapusta wręczyli również dyplomy i puchary 
zwycięzcom w poszczególnych kategoriach biegu.  

Biegli, by upamiętnić
bohaterów
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8 marca br. odbyła się premiera kolejnego musicalu Licealnego Teatru Muzycznego działającego przy sędziszowskim liceum. Tym razem 
młodzież zaprezentowała swoją wersję musicalu „New York”. Młodzi artyści tradycyjnie otrzymali prezent niespodziankę od burmistrza. 

Tym razem była to makieta wieżowca Empire State Building, która w środku skrywała słodkości. Niestety ze względu na epidemię korona-
wirusa, młodzież nie miała już możliwości zaprezentowania efektów swojej pracy szerszej publiczności. 

„New York” 
na sędziszowskiej scenie




