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Prężna Alfa Siedliska
Witamy !

Szkolne Koło Caritas

Po dłużej przerwie znowu jest Siedliszczanin.
Mimo kolejnej zmiany organizacyjnej,
nadal istnieje.
Chęć rozwoju, która ciągle nam towarzyszy,
powoduje, że ten numer zmienił szatę graficzną.
Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie otrzymali
wsparcia finansowego.
Dziękujemy Burmistrzowi Tuchowa
Mariuszowi Rysiowi za sfinansowanie
poprzedniego i bieżącego numeru.
Zapraszamy do lektury.

Niech orkiestra gra !
Inwestycje w miejscowości
Prezydent RP w Tuchowie
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lutego minął rok od powstania Parafialnej Or-

buławy dla kapelmistrza. Potem były występy na innych

kiestry Dętej. Myśl o powstaniu Orkiestry zro-

uroczystościach parafialnych: odpust ku czci św. Stani-

dziła się w czasie jubileuszu 75-lecia parafii w listopadzie

sława Biskupa w maju z udziałem ks. biskupa Janusza

2008 roku. 2 lutego 2009 r. w święto Matki Bożej Grom-

Kalety z Kazachstanu, Boże Ciało, prymicje ks. Tomasza

nicznej odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym

Jamki, pożegnanie ks. Bogusława Cygana w sierpniu

wzięło udział 7 osób. Kapelmistrzem wybrano Bogdana

i uroczystość 50-lecia ślubów wieczystych naszej para-

Stefana, który przez wiele lat prowadził Sanktuaryjną

fianki s. Renaty Osiki ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek.

Orkiestrę Dętą w Tuchowie. Równolegle z próbami or-

Wyjątkowym wydarzeniem był pierwszy koncert naszej

kiestry rozpoczęła działalność parafialna „szkoła muzycz-

orkiestry ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej,

na”, w której zajęcia prowadzili, oprócz kapelmistrza,

który odbył się w dniu odpustu parafialnego 23 listopa-

także Mariusz Gacek, Henryk Łątka i Marcin Harańczyk.

da. Płyta DVD nagrana z tej okazji była pięknym prezen-

Od marca 2009 r. naukę gry na instrumentach podjęło

tem i zarazem dowodem dobrego wykorzystania czasu,

ponad 50 młodych ludzi i to nie tylko z naszej parafii.

zdolności młodych ludzi i środków przeznaczonych na

Część z nich już bierze udział w próbach orkiestry. Dzięki

działalność orkiestry i zakup instrumentów. Kolejny kon-

zabiegom Mariusza Gacka i pomocy Henryka Łątki udało

cert odbył się na zakończenie okresu kolędowego. Gra

się w krótkim czasie zorganizować i zakupić większość in-

kolęd przysporzyła słuchającym wielu wzruszeń. Działal-

strumentów potrzebnych orkiestrze i uczącym się w na-

ność orkiestry to nie tylko żmudne próby 3 razy w ty-

szej „szkole muzycznej”.

godniu, ale też wspaniale efekty integracyjne i wycho-

Pierwszy występ orkiestry zaplanowany był na Wiel-

wawcze młodzieży i dzieci. Przegląd młodych talentów,

ką Sobotę podczas procesji rezurekcyjnej. Kolejny wy-

biesiada przy ognisku, zabawa andrzejkowa, zapusty to

stęp to Niedziela Miłosierdzia i uroczyste rozpoczęcie

okazje, aby spotkać się wspólnie i mile spędzić wolny

działalności naszej orkiestry połączone z poświęceniem

czas w gronie orkiestrzanej rodziny.
Ks. proboszcz Jan Wieciech
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lutego 2010 minął rok od inauguracyjnego spotkania Szkolnego Koła Caritas. Powstało ono z inicjatywy
ks. proboszcza Jana Wieciecha, ale akcje charytatywne prowadzone są przez uczniów i nauczycieli od
początku istnienia gimnazjum. Jest to zgodne z naszym wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, wartości, które głosił patron naszej szkoły kardynał Stefan Wyszyński. W czasie minionego roku wiele się wydarzyło, liczba członków Szkolnego Koła Caritas powiększyła się o 17 uczniów, młodzież wraz z opiekunami podejmowała
wiele ciekawych inicjatyw. Przedstawiamy niektóre z nich.

 Inscenizacje bajek dla dzieci

Premiera bajki „Księżniczka na ziarnku grochu” odbyła się w przedszkolu w Siedliskach 23 września 2009 r.
Następnie bajkę przedstawiono dzieciom niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia „Ich lepsze jutro” na festynie
z okazji pożegnania lata w Tarnowie, a także dzieciom
z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Tuchowie. 6 listopada bajkę mogły zobaczyć dzieci z klas I - III Szkoły
Podstawowej w Lubaszowej.

 Pomoc misjom

Do Zespołu Szkół w Siedliskach zaproszony został
misjonarz z Kazachstanu – o. Piotr Łacheta. Uczniowie
z zaciekawieniem słuchali opowieści o życiu naszych rodaków w Kazachstanie oraz pracy misjonarzy. Szkolne Koło
Caritas wspomogło akcję misyjną w Kazachstanie i zorganizowało we wszystkich klasach zbiórkę pieniędzy. Szkolne
Koło Caritas pokryło (na 1 rok) koszt nauki dziecka w Burkina Faso w Afryce oraz przekazało kwotę 700 zł z kiermaszu bożonarodzeniowego na adopcję dwójki dzieci.

 Akcja charytatywna

w Delikatesach Centrum w Siedliskach

W dniach 4 i 5 grudnia 2009 zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów spożywczych i pieniędzy obok Delikatesów
Centrum w Siedliskach. Zebrane dary zostały przekazane
dzieciom z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Tuchowie, które odwiedziliśmy 9 grudnia z okazji św. Mikołaja.
Oprócz paczek przedstawiliśmy dzieciom bajkę „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

 Kolędnicy misyjni

We współpracy z księżmi proboszczami parafii
Siedliska i Lubaszowa Szkolne Koło Caritas przygotowało 7 grup kolędników misyjnych, które odwiedzały
mieszkańców Siedlisk i Lubaszowej w dniach od 28 do
30 grudnia 2009 r. Kolędnicy misyjni, zbierali ofiary na
projekty, które związane są z pracą księży w Republice
Konga, Republice Środkowoafrykańskiej i Brazylii.
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 Kiermasz bożonarodzeniowy

Przygotowaliśmy kartki świąteczne (około 250 szt.)
i ozdoby choinkowe (aniołki, gwiazdki), z których dochód został przeznaczony na misje (adopcja duchowa).
W organizacji kiermaszu pomógł nam ksiądz proboszcz
parafii Siedliska, ksiądz proboszcz parafii Lubaszowa oraz
pan Wojciech Jurek. Kiermasz prowadziliśmy przez dwie
kolejne niedziele (6, 13 grudnia) koło kościoła w Siedliskach i Lubaszowej oraz dwie soboty (5, 12 grudnia)
w delikatesach u Wojciecha Jurka.

 Dzień Seniora

Z myślą o babciach, dziadkach, osobach starszych
i samotnych w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy
Dzień Seniora. Z pewnością uroczystość ta wpisze się
już na dobre w życie naszej szkoły. Naszym zadaniem
było bawić się i zabawić wyjątkowych gości. Przygotowaliśmy domowe ciasto i kawę, zaprezentowaliśmy jasełka,
taniec belgijski, członkowie parafialnej orkiestry zagrali
marsza. Przy muzyce biesiadnej bawiliśmy się wspaniale. W ten sympatyczny sposób dziękowaliśmy babciom
i dziadkom za ich miłość i dobro, za trud i poświęcenie,
które włożyli w wychowanie kolejnych pokoleń.

 Bal karnawałowy

30.01.2010 w naszym gimnazjum odbył się bal
karnawałowy dla osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie. W drugim tygodniu
ferii uczniowie przygotowali salę balową, ozdabiając ją
gwiazdkami wykonanymi z papieru, aniołkami i mnóstwem balonów. Bal rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele parafialnym w Siedliskach. Druga część balu odbyła
się w naszej szkole przedstawieniem jasełek, tańcem
i wspólną zabawą. Pracowaliśmy również w czasie balu:
roznosząc słodycze, napoje oraz bawiąc się z przybyłymi gośćmi. Zabawie towarzyszyły występy naszych koleżanek i kolegów. Po tak wspaniałej zabawie przyszedł
czas na największą niespodziankę tego dnia – wizytę św.
Mikołaja, który wszystkim zgromadzonym rozdał słodkie
prezenty i misie uszyte przez rodziców naszych uczniów.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Janowi Wieciechowi,
pani dyrektor Lucynie Jamce i nauczycielom, którzy pomagali przygotować tę uroczystość: pani Ewie Ustjanowskiej, Annie Kwiatkowskiej, Halinie Piotrowskiej, Elżbiecie Wronie i Urszuli Lachowicz, panu Markowi Mikosowi
i panu Waldemarowi Siwkowi, a także paniom z obsługi:
Marcie Wójcik i Barbarze Pruchnik, które dbały, aby nie
zabrakło napojów i słodyczy. Szczególne podziękowanie
składamy sponsorom balu.

 Podziękowanie
dla sponsorów balu

Szanowni Państwo!
Państwa pomoc w organizacji balu karnawałowego
dla dzieci niepełnosprawnych pozwoliła tym dzieciom zobaczyć świat lepszy i kolorowy. Chcielibyśmy serdecznie
za to podziękować. Zorganizowanie takiej atrakcji nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy. To dzięki pieniądzom,
które Państwo ofiarowali na ten cel, mogliśmy przygotować poczęstunek i paczki dla dzieci. Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy
jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci.
Ich uśmiechy, to najwyższa zapłata za Państwa dobroć.
Jednocześnie liczymy na dalszą współpracę.
Dziękujemy Państwu Annie i Wojciechowi Jurkom, Marii i Janowi Jurkom, Małgorzacie i Wojciechowi Michalikom,
Agacie i Jerzemu Kijowskim, Dorocie i Jackowi Damianom, Zofii i Wojciechowi Majchrowiczom, Marii i Alojzemu
Czopkom, Wiesławie i Piotrowi Iwańcom, Alicji i Markowi
Mikosom, Ewie i Janowi Dudom, Ilonie i Krzysztofowi Suchanom, Bernadecie i Leszkowi Borgulom, Zofii Kopek,
Dariuszowi Osice, Tomaszowi Saradowi, Aptece z Siedlisk,
Aptece „Ziółko” z Tuchowa, Aptece M. Piech z Tuchowa,
Firmom: Korex, Wojmar, Malrem, Mikulec (wszystkie z Tuchowa), Piekarni Więcek z Tuchowa, Panu Madejowi - sklep
CMB Tuchów, Panu Wróblowi - Dom Handlowy Trójka Tuchów, Państwu Sajdakom - masarnia Tuchów.
Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas
ks. Mariusz Gałat, D. Suchan, B. Sajdak
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Co tam, panie, na Stawiskach?

P

o dłuższej nieobecności na
stronach „Siedliszczanina”
chcemy przedstawić sprawozdanie
z działalności klubu. Zarząd klubu
działa w niezmienionym składzie,
choć mamy nadzieję, że tegoroczne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
przyciągnie więcej osób zainteresowanych nim. Jak wiadomo, w sezonie 2007/2008 klub spadł z klasy
„A” do klasy „B” na skutek osłabienia
zespołu i licznych kontuzji. Obecnie
zajmuje 8 miejsce w klasie „B”, poprawia się sytuacja kadrowa. Liczymy, że zawodnicy naszej drużyny,
którzy powrócili z wypożyczeń oraz
nowo przybyli do klubu: Grzegorz
Cieśla i Adam Kucharzyk (LKS Radlna), przyczynią się do lepszych
wyników naszego zespołu. Z przykrością podajemy do wiadomości,
że drużynę opuścił (wypożyczenie
do 30.06.2010, Biała Lubaszowa)
Krzysztof Kita. Drużyna obecnie
przygotowywała się pod okiem tre-

nera Wiesława Gierackiego na sali
Zespołu Szkół w Siedliskach. Za udostępnienie sali pragniemy serdecznie
podziękować dyrekcji szkoły. W trakcie przygotowań rozegrano mecze
sparingowe. Oto ich wyniki:
Alfa Siedliska vs Huragan Buchcice 6:1
Alfa Siedliska vs Jodłowa 3:3
Alfa Siedliska vs Gosławice 3:1
Zespół w okresie zimowym brał
udział w lidze futsalu w Ciężkowicach dzięki sponsorom: Dariuszowi
Osice - Mechanika pojazdowa, Firmie „Mixokret”, Firmie Jamróz.
Drużyna rozegrała także dwa
turnieje halowe organizowane przez
Alfa Siedliska i Firmę „DAGRO” Dariusza Gromniaka oraz w Pucharze
Starosty Powiatu Tarnowskiego
dzięki sponsorowi Pawłowi Wiktorkowi.
W naszym klubie działa również sekcja trampkarzy młodszych
(9-12 lat). Drużyna ta na półmetku
rozgrywek zajmuje 5. miejsce.

Warto zauważyć, że w drużynie
tej występują dwie dziewczyny: Elżbieta Jaworska i Kinga Pacana.
W lutym odbyła się zabawa dla
członków i sympatyków klubu w świeżo wyremontowanej sali budynku OSP
w Siedliskach. Za bezpłatne udostępnienie sali dziękujemy zarządowi oraz
prezesowi OSP Siedliska.
Na koniec chcemy poinformować, że drużyna wznowiła rozgrywki rundy wiosennej 10 kwietnia.
Liczymy na przychylność kibiców
i sympatyków naszego klubu.
Specjalne podziękowania kierujemy do: rady soleckiej wsi Siedliska, dyrekcji Zespołu Szkół w Siedliskach, Zarządu OSP Siedliska, oraz
do prywatnych sponsorów: Mechanika Pojazdowa - Dariusz Osika, Firma Jamróz, Firma Mixokret, Jurek
Wojciech, Quady i paintball Siedliska, Firma „Dagro”, „TRANSBRUK”
Jacek Damian.
Ze sportowym pozdrowieniem
Wojciech Jurek i Wiesław Gieracki
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„Siedliskie Forum Rozwoju”
S

towarzyszenie „Siedliskie Forum Rozwoju” zostało założone na zebraniu założycielskim w dniu
16.01.1998 r. Na zebraniu tym zatwierdzono statut Stowarzyszenia i opracowano cel i plan działania. W skład komitetu założycielskiego wchodzili: Halina Hudyka, Maria Szumlańska, Maksymilian Kras, Ryszard Rąpała i Józef Kras. Do
Stowarzyszenia przystąpiło ogółem 29 osób. Głównym jego
celem było wspieranie wszelkich starań i dążenie do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Siedliskach. Dzięki tym staraniom, przy wspólnym zaangażowaniu ówczesnych radnych
wsi i przychylności burmistrza gminy w Tuchowie, w dniu
09.07.1998 r. zostało wydane pozwolenie na rozbudowę
szkoły i przystąpiono do jej realizacji. Stowarzyszenie zajęło się rozbiórką starej części szkoły, co było konieczne do
prowadzenia rozbudowy. W kolejnych latach Stowarzyszenie
zawiesiło praktycznie swoją działalność, ale nie uległo likwidacji. W 2009 r. członkowie Stowarzyszenia postanowili reaktywować jego działalność. W dniu 27.11.2009 r. zwołano
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym wybrano
nowy zarząd i komisję rewizyjną oraz ustalono podstawowe
cele działalności na najbliższe lata. Przyjęto nowych chętnych członków i obecny stan wynosi 45 osób. W skład zarządu wybrano: Zygmunta Bienia, Wojciecha Michalika, Jana
Jurka, Maksymiliana Krasa, Jerzego Urbanka, a członkami
komisji rewizyjnej zostali wybrani: Alicja Gawron, Małgorzata Kwiek, Lucyna Jamka. Do Stowarzyszenia przystąpił również proboszcz naszej parafii ks. Jan Wieciech, który został
kapelanem naszej organizacji.
Podstawowe zadanie, które postawiło sobie Stowarzyszenie, to utworzenie centrum kultury w naszej wsi i stwo-

rzenie warunków dla mieszkańców, by mogli właściwie i
godnie spędzać swój wolny czas, a dzieci i młodzież miałaby
możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnych dziedzinach kulturalnych, a nie tracenia czasu na negatywnych
sposobach jego spędzania.
W tym celu musi zostać odremontowany istniejący Dom
Ludowy, który od 1947 r. spełniał różne funkcje potrzebne
wsi i dziś nie możemy sobie pozwolić, by nie spełniał dalej swojej roli dla dobra naszego pokolenia. Wiąże się to z
dużymi nakładami, ale liczymy na pomoc burmistrza gminy
i innych organów samorządowych oraz dotacje unijne, by
pokonać wszelkie trudności i doprowadzić do zamierzonego
celu. Stowarzyszenie będzie również inicjować inne działania mające na celu dalszy rozwój naszej wsi, jak również
różne mniejsze, ale ważne sprawy dla naszych mieszkańców. Wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Alfa” został
złożony wniosek o dotację z Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju na zorganizowanie turnieju sportowego w Siedliskach oraz tradycyjnych dożynek wiejskich; został on pozytywnie rozpatrzony i będziemy mogli już coś pożytecznego
zdziałać w bieżącym roku. Należy nadmienić, że nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie i tym samym jest władne do podejmowania wszelkich zadań statutowych.
Lista członków nie jest zamknięta, zapraszamy chętnych
do działania i współpracy; szczególnie zachęcamy młodych,
którzy będą mogli się wykazać swoimi pomysłami w realizacji
różnych celów naszego Stowarzyszenia.
Zygmunt Bień
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Wieś się zmienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

R

ada sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń, na których omawiano sprawy dotyczące:
Remontów i asfaltowania dróg,
Remontów w budynku wielofunkcyjnym OSP,
Budowy chodników,
Sporządzania planu odnowy miejscowości Siedliska,
Organizowania dożynek wiejskich i gminnych
inne sprawy bieżące.

W maju 2009 r. rada sołecka dokonała objazdu wszystkich dróg gminnych w Siedliskach w celu zapoznania się
z ich stanem i wybrania koniecznych odcinków do remontu. W 2009 r. został położony asfalt na odcinkach długości 1300 mb oraz wykonano remonty kruszywem i żwirem
na długości 1000 m. Odtworzono również rowy koło dróg
na długości 1000 m. Łącznie na ww. roboty wydatkowano
180 000,00 zł, w tym ze środków dodatkowych na usuwanie skutków powodzi kwotę 127 000,00 zł. Wykonano również konserwację brzegów rzeki Siedliszczanki przy ujściu
do Białej na długości około 400 m. Wykonano także zatokę autobusową koło szkoły. Przeprowadzono dalszy remont
w budynku OSP Siedliska, gdzie wyremontowano dużą salę.
Remont został sfinansowany ze środków gminnych i środków OSP. Znaczny wpływ na obniżenie kosztów miało wykonanie prac bezpłatnie przez członków i sympatyków OSP.
Rada sołecka omawiała sprawę remontu budynku Domu
Ludowego w Siedliskach. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego opracowano plan
odnowy miejscowości Siedliska. Czynione są starania o realizację tego zadania. Liczymy na środki z programu unijnego.
Jerzy Urbanek

Podjazd dla osób niepełnosprawnych
Przy kościele został zamontowany w ostatnim czasie
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby
niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich,
a także ludzie w podeszłym wieku będą mogli swobodnie
wejść do kościoła. Cieszymy się, że pomimo kryzysu, własnymi siłami udało się zbudować podjazd, który ułatwi osobom niepełnosprawnym i mającym kłopot z poruszaniem się
o własnych siłach uczestnictwo we Mszy św.

Prace na cmentarzu
Nasz cmentarz parafialny sukcesywnie zmienia wygląd.
Chcąc poprawić komfort i ułatwić komunikację, zbudowano
alejki na cmentarzu, zamontowano bramę i wykonano ogrodzenie od strony północnej, powstały także dwa parkingi.
Jeden od strony wschodniej, drugi od zachodniej. Zarówno
alejki jak i parkingi zostały wykonane z kostki brukowej.
Dziś trudno sobie wyobrazić brak parkingu przy cmentarzu szczególnie w dniu Wszystkich Świętych. Nowa brama
i ogrodzenie cmentarza

Remont schodów
Jedną z największych inwestycji był remont schodów
wejściowych do kościoła. Schody po remoncie są wygodne
i bezpiecznie, wyłożono je płytami granitowymi.
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Szkolne Koło Teatralne

O

d roku szkolnego 2008/2009 działa w Szkole
Podstawowej im. K.S. Wyszyńskiego Koło Teatralne, które prowadzą panie: Marzanna Gawron i Anna
Ogiela. W pracy wspiera je pan Wiesław Cieśla – nauczyciel muzyki. W ubiegłym roku szkolnym członkowie
koła przygotowali i wystawili inscenizację „Obrzędu weselnego”. W tym roku szkolnym zaś nasi młodzi artyści
przygotowali i wystawili „Jasełka”. Najpierw obejrzeli je
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a następnie 17 stycznia 2010 r. (niedzielę) oglądali je mieszkańcy
Siedlisk. W inscenizacji „Jasełek” wystąpili następujący
uczniowie Szkoły Podstawowej – członkowie Koła Teatralnego:
Józef
– Konrad Rymarczyk
Maryja
– Monika Augustyn
Pastuszkowie – Konrad Opałka, Dawid Łazowski, Filip Jagiełło, Mateusz Klimek, Jakub
Augustyn
Śmierć
– Kinga Bujak
Diabeł
– Natalia Jamróz
Herod
– Michał Bujak
Herodowa
– Wiktoria Smoszna
Dwórki
– Zuzanna Kras, Ewelina Pałucka,
		 Joanna Gacek
Archanioł
– Szymon Dynarowicz
Kanclerz
– Grzegorz Nowak

Żołnierz
Królowie

– Nikodem Piszczek
– Wojciech Kwiek, Artur Szarkowicz,
Bartłomiej Sobarnia
Narrator
– Ewelina Molek
Aniołki
– Julia Opałka, Marcelina Ciepielowska, Patrycja Nowak, Alicja Rusin,
Dominika Kordela, Joanna Kordela,
Weronika Słowik, Julia Kwiek, Izabela Nowak
Dzieci
– Weronika Hadas, Jakub Sutkowski,
Łucja Wantuch
Chór w składzie:
Aleksandra Bujak, Żaneta Koszyk, Aleksandra Czopek,
Weronika Łątka, Anna Potępa, Katarzyna Myjkowska,
Izabella Skrężyna
Występ został nagrodzony gromkimi brawami oraz
datkami pieniężnymi. Widzowie złożyli 617 zł. Za zebrane
pieniądze członkowie Koła Teatralnego pojadą do Opery Krakowskiej na spektakl „Kolorowa podróż po świecie
z Panem Marimbą”.
Paniom opiekunkom i członkom Koła Teatralnego
dziękuję za rzetelną pracę i zaangażowanie, gratuluję
pięknych inscenizacji i życzę dalszych sukcesów.
Lucyna Jamka

SIEDLISZCZANIN

W roku 2010 miasto Tuchów obchodzi 670 rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym dla
mieszkańców miasta, ale także i gminy przygotowany został bogaty program, w którym nie brakuje
wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, ale także
odbywają się sesje Rady Miejskiej, sympozja naukowe oraz wydawane są publikacje dokumentujące siedem wieków bogatej historii i dziedzictwa
religijnego, kulturowego, edukacyjnego, społecznego i gospodarczego. Obchody roku jubileuszowego dla Tuchowa rozpoczęły się w dniu 2 listopada
2009 roku, upamiętniając dzień nadania praw miejskich, a zakończą się w październiku 2010 roku.

Maj 2010

Dni Tuchowa
* Wystawa malarstwa, rzeźby i prac plastycznych Tuchowskiej
Grupy Twórców Amatorów.
* Tuchowski maraton sportowy.
* Koncert jubileuszowy.
* Tuchowska „Majówka dla matki”.
* Międzynarodowy turniej młodzików i dzieci w judo.
* Małopolski Konkurs Pianistyczny im I.J Paderewskiego.
* Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych.
* Widowisko historyczne – Rok 1340, nadanie praw miejskich.
* Koncert jubileuszowy – Gwiazda Dni Tuchowa.

Czerwiec 2010

* Tuchowskie spotkanie dzieci.
* Sympozjum naukowe.
* Oratorium młodzieżowe.
* IV Turystyczny Zjazd Pogórzański.
* Tuchowska spartakiada sportowa.
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Lipiec 2010

* Promocja miasta podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.
* Finał gminnego konkursu fotograficznego.
* Ogólnopolski Plener Malarski “Sacrum” 2010 – Tuchów
7 wieków tradycji.
* Tuchowski Plener Rzeźbiarski “Sacrum” 2010 – Tuchów
7 wieków tradycji.
* Tuchowskie spotkanie młodzieży – koncert jubileuszowy.
* Koncert jubileuszowy – Na szlaku św. Jakuba Ap.

Sierpień 2010

* Koncerty jubileuszowe.
* Dożynki tuchowskie.
* Plenerowy pokaz pokonkursowy filmów amatorskich o Tuchowie.

Wrzesień 2010

* 12 lekcji historycznych w 12 szkołach gminy.
* Plenerowa pokonkursowa wystawa fotografii.
* Finał Gminnego Konkursu Literackiego – wieczór autorski.
* Wystawa “Małe ojczyzny -Tuchów” w Krakowie.

Październik 2010

* Uroczysta msza św. w sanktuarium NNMP w Tuchowie.
* Konferencja naukowa.
* Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie
praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.
* Uroczysty koncert na zakończenie obchodów roku jubileuszowego.
* Otwarcie ekspozycji w muzeum tuchowskim.
* Wydanie publikacji podsumowującej obchody 670-lecia
miasta Tuchowa.
* Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

[red.]
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Катынь
Zbrodnia katyńska – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego) z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych) na wiosnę tego roku przetrzymywanych
w obozach na terytorium ZSRR nie mniej niż 21 768
obywateli polskich, jeńców wojennych osadzonych
w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych,
aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie
okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. (Dodajmy, że las katyński był
uprzednio miejscem masowych egzekucji obywateli ZSRR dokonywanych przez NKWD. Szacuje się, że
w lesie katyńskim, oprócz polskich oficerów, pochowanych jest około 8-10 tys. obywateli byłego ZSRR).
W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie
Wojska
Polskiego,
w tym pochodzący
z rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie
Policji
Państwowej
i KOP (zgrupowani
w obozie w Ostaszkowie). W liczbie ofiar
zawiera się wymordowanie ponad 7 tys.
osób
aresztowanych po 17 września
1939 r. przez NKWD
i przetrzymywanych
w więzieniach na terenie okupowanych
przez ZSRR Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach
– w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru,
Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach.
Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy,
ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu
(na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym
w latach 1941-1943 przez III Rzeszę).
Po wykonaniu objętych tajemnicą państwową masowych zabójstw dla rodzin zamordowanych nastąpiła
cisza – przestała nadchodzić korespondencja, wysyłana do nich wracała, próby uzyskania informacji o ich
losach pozostawały bez odpowiedzi. Jednocześnie zaczęły krążyć pogłoski, częściowo związane z faktami,
m.in. o zesłaniu jeńców do obozów na północy Rosji
i ich późniejszym potopieniu w Morzu Białym lub Oceanie Arktycznym. W tym czasie ze strony kilku wysokich funkcjonariuszy radzieckich zaistniały wypowiedzi
o losach zatrzymanych polskich oficerów, ale nigdy
w tym okresie nieodnoszące się do jedynej wkrótce tezy
o udziale Niemców w śmierci zaginionych. Również po
zmianie stosunków polsko-radzieckich w związku z wybuchem wojny Niemiec z ZSRR i podjęciu poszukiwań

przez rząd polski władze radzieckie nie udzieliły żadnych wyjaśnień. Podawany jest też fakt o przedłożeniu
na początku czerwca 1940 r. premierowi Churchillowi
raportu rotmistrza Koźlińskiego, byłego właściciela Katynia, który widział 18 maja 1940 r. jak wrzucano ciała
do dołu śmierci nr 8.
Po ataku Niemiec na ZSRR podczas wizyty gen.
Sikorskiego w Moskwie (jesienią 1941 r.), na pytania
gen.gen. Sikorskiego i Andersa o los polskich oficerów
Stalin kłamał i starał się unikać jednoznacznej odpowiedzi, podobnie podczas rozmowy z płk. Okulickim:
- Władysław Sikorski: „Poleciłem sprawdzić, czy
nie ma ich w kraju, z którym mamy stałą łączność.
Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich, podobnie
jak w obozach naszych jeńców w Niemczech. Ci ludzie
znajdują się tutaj. Nikt z nich nie wrócił”.
Józef Stalin: „To jest niemożliwe. Oni uciekli”.
Władysław
Anders: „Dokądże mogli
uciec?”.
Stalin: „No, choćby do Mandżurii”...
Stalin: „Ja już
wydałem
wszystkie
rozkazy, by ich zwolnić. (...) Nie wiem,
gdzie są. Na co mnie
ich trzymać? Może
byli w obozach na
terenach, które zajęli Niemcy, i rozbiegli
się”.
Szef sztabu płk
Leopold
Okulicki:
„Niemożliwe – o tym
byśmy wiedzieli”.
Stalin: „Myśmy zatrzymywali tych tylko Polaków,
którzy są na niemieckiej służbie” – odparł sucho Stalin
i zmienił temat rozmowy.
Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej
Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko
ludzkości).
na podstawie Wikipedia oraz www.pamietamkatyn1940.pl
opracował Jarosław Mirek

PS. 10 kwietnia 2010 o godzinie 8:56 czasu polskiego samolot Tu-154 M, przewożący Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego z małżonką i oficjalną polską delegację na
uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej,
rozbił się tuż przed pasem startowym lotniska Smoleńsk-Siewiernyj, w miejscowości Pieczorsk. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że samolot zahaczył lewym skrzydłem
o drzewo lub o maszt naprowadzający przy próbie lądowania we mgle. Katastrofy nikt nie przeżył.
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Prezydent RP w Tuchowie
28 lutego 2010 roku

Wspomnienie...
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