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Sprawozdanie 
z działalności 
Rady Miejskiej 
w Tuchowie 
w 2015 r.

Przewodniczący 
Ryszard Wrona 
na lutowej sesji 

złożył sprawozdanie 
z działalności Rady 
Miejskiej w Tuchowie 
w 2015 r., które dotyczyło 
m.in. podejmowanych 
przez radnych 
uchwał w sprawach: 
podstawowego 
funkcjonowania 
gminy, budżetowych, 
inwestycyjnych, 
oświatowych, społecznych 
i programowych.
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Widowisko  
pasyjne 
"Drzewo 
Krzyża"  
w Tuchowie

Ta teatralna opowieść 
o człowieku – 
jego zagubieniu, 

wyrzutach sumienia 
i Miłosierdziu, którego 
może doświadczyć – 
wydarzy się 20 marca, 
w Niedzielę Palmową, na 
dziedzińcu tuchowskiego 
klasztoru o godz. 21.30. 
Zapraszamy na mistyczną 
podróż w głąb siebie.
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Cyfrowe 3D 
Kino Promień 
świętuje 5 lat 
istnienia

Z tej okazji  
17 marca br.  
tuchowskie kino 

zaprasza na jubileuszowe 
seanse za symboliczną 
"złotówkę" i związane  
z jubileuszem  
niespodzianki! 
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Bohaterowie 
z Tuchowa 
wyróżnieni

W środę 24 lutego br. 
podczas XXI sesji 
Rady Miejskiej 

w Tuchowie wyróżniono 
dwóch bohaterów –  
mieszkańców Tuchowa. 

St. asp. Tomasz Marszałek oraz 
mł. ogn. Łukasz Wąs otrzymali 
listy gratulacyjne podkreślające ich 
bohaterską i męską postawę wobec 
potrzebujących pomocy.
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Ministerstwo 
Obrony  
Narodowej 
przyznało  
medale  
„Za zasługi  
dla obronności 
kraju”

W tym roku 
z terenu powiatu 
tarnowskiego 

wyróżnionych zostało  
31 osób z 10 gmin.

Z  gminy Tuchów złotym 
medalem została uhonorowana 
Maria Wantuch z Jodłówki Tuchow-
skiej, a srebrnym medalem Zofia 
Duda z Siedlisk. 

Gratulujemy!
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Rozmowa Elżbiety Moździerz  
z Tomaszem Wantuchem –  
kuratorem wystawy pt.  
„Drugi obieg – polskie drogi  
do wolności”

Kult Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 
w dekanacie tuchowskim

Zmodernizowane oddziały 
Centrum Zdrowia  
Dąbrowa Tarnowska  
zostały oficjalnie otwarte

W 2016 r. przypada  
150. rocznica  
przywrócenia obrazu 

MBNP do kultu publicznego 
w kościele św. Alfonsa 
w Rzymie. 

W Tuchowie notujemy 90-lecie 
intronizacji obrazu MBNP w kościele 
św. Jakuba Apostoła. Obecnie 
w diecezji tarnowskiej jest 19 parafii 
i  kościołów pod wezwaniem 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
O. Kazimierz Plebanek przybliża 
historię obrazu i nabożeństw ku czci 
MBNP oraz zwraca uwagę na rozwój 
kultu MBNP w dekanacie tuchowskim. 
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Wystawa stworzona 
w hołdzie działaczom 
podziemnym i ich  

represjonowanym rodzinom 
prezentuje prywatne zbiory 
Tomasza Wantucha.

O  historycznym i  ideowym 
wymiarze podziemnych wydaw-
nictw, konspiracyjnych działaniach 
internowanych w obozach, sposobach 
solidaryzowania się z opozycjoni-
stami, smaku prawdziwej czekolady 
i symbolicznym wymiarze pamiątko-
wych przedmiotów opowiada kustosz 
wystawy.

Ekspozycja w Muzeum Miejskim 
w Tuchowie potrwa do 31 marca br. 
Zapraszamy!
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Uroczystego 
otwarcia 
dokonano 

22 lutego br. 
Modernizacja 
oddziałów szpital-
nych w Dąbrowie 
Tarnowskiej 
pochłonęła kwotę 
600 tys. zł. 

Przeprowadzona inwestycja 
przyczyniła się do podniesienia 
jakości świadczonych usług, zwięk-

szenia komfortu leczenia pacjentów 
oraz pracy personelu.
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Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbrówce 
Tuchowskiej 

serdecznie zaprasza 
wszystkie zaintereso-
wane osoby do wzięcia 
udziału w organizowanej 
po raz trzeci Akcji Poboru 
Krwi. Wydarzenie to odbę-
dzie się 20 marca 2016 r. 

(niedziela) w godz. od 8.00 
do 12.00 w Domu Strażaka 
w Dąbrówce Tuchowskiej.

Należy pamiętać, że aby oddać 
krew, trzeba mieścić się w przedziale 
wiekowym 18-65 lat, posiadać dowód 
osobisty i zjeść lekki posiłek.

Zarząd OSP 
w Dąbrówce Tuchowskiej

Historia Roja
w tuchowskim 
kinie
Od 4 marca w tuchowskim 
kinie można obejrzeć 
Historię Roja  
w reżyserii J. Zalewskiego.

Film stanowi opowieść 
o  niezłomnej walce dowódcy 
partyzantki antykomunistycznej, 
który - jak 
wielu  mu 
p o d o b -
nych - nie 
złożył broni  
w 1945 r. 
Zapraszamy 
na seanse do 
16 marca br.  

 str. 15
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Wręczenie medali  
„Za zasługi dla 
obronności kraju”

WIKTOR CHRZANOWSKI

28 lutego z okazji 
35. rocznicy podpi-
sania porozumień 

rzeszowsko-ustrzyckich 
odbyła się w bazylice mniej-
szej w Tuchowie uroczysta 
eucharystia, w której udział 
wzięli m.in. lokalni samo-
rządowcy.

Po mszy św. nastąpiło odznaczenie 
zasłużonych rolników, a następnie 
wysłuchano wykładu dr. Antoniego 
Kury – prokuratora Instytutu Pamięci 
Narodowej – nt. strajków chłopskich.

Na uroczystościach, którym 
przewodniczył ks. bp Władysław 
Bobowski, obecni byli: ks. Zbigniew 
Kras – kapelan Prezydenta RP, 
Wojciech Petera – doradca ministra 
rolnictwa i  rozwoju wsi, sygnata-

riusze porozumień, rolnicy, działacze 
społeczni i samorządowcy.

Podczas uroczystości medale 
ministerialne „Zasłużony dla 
rolnictwa” otrzymali: Jacek 
Tyrka, Marcin Nawrocki, Antoni 
Olszówka, Wacław Boruch, Anna 
Chmura, Maria Myjkowska, Aneta 
Sawczak, Władysław Owca i Barbara 
Podstawska.

Przypomnijmy, że w nocy z 18 na 
19 lutego 1981 roku w Rzeszowie 
podpisano porozumienie między 
strajkującymi rolnikami a władzami 
PRL. Podobne porozumienie 
podpisano w Ustrzykach Dolnych 
o 6 rano 20 lutego. Oba dokumenty, 
które przeszły do historii pod 
nazwą porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich, kończyły trwające 
półtora miesiąca strajki okupacyjne 
rolników w  Rzeszowie i  Ustrzy-
kach Dolnych. Były czwartym 

i ostatnim – po Gdańsku, Szczecinie 
i Jastrzębiu Zdroju – porozumieniem 
społecznym zawartym w latach 1980-
81. Strajkujący wywalczyli m.in.: 
gwarancje nienaruszalności chłop-
skiej własności wraz z prawem do 
dziedziczenia, zrównanie w prawach 
rolników indywidualnych z rolnic-
twem państwowym i spółdzielczym, 
zniesienie ograniczeń w  obrocie 
gruntami rolnymi.

Władze PRL zgodziły się również 
na postulaty światopoglądowe, które 
dotyczyły swobody w budownictwie 
sakralnym oraz dostępu do praktyk 
religijnych na koloniach dla dzieci, 
w więzieniach i wojsku. Strajkujący 
uzyskali także zapewnienie zwiększania 
nakładu prasy katolickiej. W porozu-
mieniach rzeszowsko-ustrzyckich 
mówiono też o rozbudowie sieci szkół 
i przedszkoli oraz zmniejszeniu sprze-
daży alkoholu na wsi.

35. rocznica podpisania porozumień 
rzeszowsko-ustrzyckich

panie przewodniczący, na 
lutowej sesji złożył pan 
sprawozdanie z działalności 
Rady Miejskiej w Tuchowie 
w 2015 r. W sprawozdaniu 
jest mowa o wielu uchwa-
łach, sprawach przez radę 
podejmowanych. Ile ich 
jest? jakie one są? Co 
ponad te? 

Rada Miejska w  Tuchowie na 
sesjach w  2015 roku realizowała 
plan pracy zatwierdzony Uchwałą 
nr IV/24/2015 z  dnia 28 stycznia 
2015 roku. W okresie sprawozdaw-
czym odbyło się 15 sesji Rady Miej-
skiej, w tym 4 sesje nadzwyczajne.

Stałymi punktami obrad były: 
interpelacje, zapytania i  wolne 
wnioski, sprawozdania burmistrza 
z  działalności w  okresie między 
sesjami oraz podejmowanie uchwał. 

Na sesjach radni złożyli 22 inter-
pelacje. Rada Miejska w 2015 roku 
podjęła 106 uchwał. Uchwały w spra-
wach podstawowego funkcjonowania 
gminy, dotyczące spraw budżeto-
wych, inwestycyjnych, oświatowych, 
społecznych czy programowych. 

Ponadto Rada Miejska wprowadzała 
do tematyki sesji wiele spraw bieżą-
cych lub takich, które mają swoje 
odniesienie do przyszłości. Były to:  
•	 Bezpieczeństwo i  porządek 

publiczny.
•	 Informacja o działalności Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

•	 Sprawozdania z działalności rad 
sołeckich i rad osiedlowych za 
2014 rok.

•	 Wręczenie podziękowań 
sołtysom i przewodniczącym 
rad osiedlowych pełniącym 
funkcje w latach 2011-2015.

•	 Wręczenie zaświadczeń 
o  wyborze sołtysom i  prze-
wodniczącym rad osiedlowych, 
wybranym na kadencję 2015-
2019.

•	 Informacja o działalności Domu 
Kultury i Biblioteki Publicznej.

•	 Gminny Program Wspierania 
Rodziny i  Pieczy Zastępczej 
w gminie Tuchów na lata 2012 
-2014 za rok 2014.

•	 Gminny Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w  Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w gminie Tuchów 
na lata 2012-2015 za rok 2014.

•	 Informacja o  działalności 
ośrodków zdrowia.

•	 Informacja o  działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Tuchów.

•	 Raport z  realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy.

•	 Ocena zasobów pomocy 
społecznej. 

•	 Przedstawienie sprawozdania 
finansowego gminy Tuchów 
i  sprawozdania z  wykonania 
budżetu gminy.

•	 Sprawozdanie z  realizacji 
budżetu w Starostwie Powia-
towym w Tarnowie.

•	 Przedstawienie sprawozdania 
z  działalności Spółki Komu-
nalnej „Dorzecze Białej” za 
2014 rok.

•	 Podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego szkół 
podstawowych i gimnazjów.

•	 Wręczenie pamiątkowego 
dyplomu z  okazji jubileuszu 
90-lecia MKS Tuchovia Tuchów.

•	 Sprawozdanie z  działalności 
Młodzieżowej Rady Gminy 

Tuchów – podsumowanie  
VI kadencji.

•	 Uhonorowanie listami gratu-
lacyjnymi kolarzy górskich, 
promujących naszą gminę 
w kraju i za granicą.

•	 Informacja na temat Programu 
Leader.

•	 Informacja o projektach reali-
zowanych przez Spółkę Komu-
nalną „Dorzecze Białej”.

•	 Sprawozdanie z  działalności 
Koła Pszczelarzy w Tuchowie.

Ponadto radni uczestniczyli 
w  wielu wydarzeniach i  uroczy-
stościach oraz w  delegacjach 
i szkoleniach. Na uwagę zasługują: 
uczestnictwo w  uroczystościach 
patriotycznych; uczestnictwo we 
mszy św. samorządowców; uczest-
nictwo w gminnych i powiatowych 
obchodach rocznicy odzyskania 
niepodległości; udział w  dożyn-
kach gminnych, powiatowych oraz 
w imprezach kulturalnych, oświato-
wych i sportowych.

Członkowie Prezydium Rady 
Miejskiej w Tuchowie pełnili dyżury 
w biurze Rady Miejskiej, spotykając 

się z  mieszkańcami, dyrektorami 
jednostek organizacyjnych oraz 
pracownikami Urzędu Miejskiego, 
i tak: przewodniczący Ryszard Wrona 
pełnił dyżur 51 razy, wiceprzewod-
niczący Jerzy Odroniec – 49 razy, 
wiceprzewodniczący Jerzy Urbanek 
– 47 razy.

Rozmawiał 
Janusz Kowalski

ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ RYSZARDEM WRONĄ
 

12 lutego 2016 r. 
w Starostwie 
Powiatowym 

w Tarnowie odbyła się 
uroczystość wręczenia 
medali „za zasługi 
dla obronności kraju” 
rodzicom, którzy wycho-
wali wielu synów na 
wzorowych żołnierzy. 
W tym roku z terenu 
powiatu tarnowskiego 
wyróżnionych zostało  
31 osób z 10 gmin.

Ministerstwo Obrony Naro-
dowej przyznało osiem złotych 
medali dla tych rodziców, których 
minimum pięcioro dzieci odbyło 
wzorową służbę wojskową oraz 
dwadzieścia trzy srebrne medale 

dla tych, których trzej lub czterej 
synowie byli wzorowymi żołnie-
rzami. 

Medale przyznane przez mini-
stra obrony narodowej wręczył 
uhonorowanym komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Tarnowie – Zbigniew Skurno-
wicz, starosta tarnowski –  Roman 
Łucarz, przedstawiciele powiatu 
tarnowskiego oraz delegaci gmin, 
w których mieszkają odznaczeni 
rodzice. Gminę Tuchów reprezen-
tował burmistrz Tuchowa – Adam 
Drogoś.

  Z  gminy Tuchów złotym 
medalem została uhonorowana 
Maria Wantuch z Jodłówki Tuchow-
skiej, a srebrnym medalem Zofia 
Duda z Siedlisk.

Serdecznie gratulujemy!
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skiej własności wraz z prawem do 
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gruntami rolnymi.

Władze PRL zgodziły się również 
na postulaty światopoglądowe, które 
dotyczyły swobody w budownictwie 
sakralnym oraz dostępu do praktyk 
religijnych na koloniach dla dzieci, 
w więzieniach i wojsku. Strajkujący 
uzyskali także zapewnienie zwiększania 
nakładu prasy katolickiej. W porozu-
mieniach rzeszowsko-ustrzyckich 
mówiono też o rozbudowie sieci szkół 
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panie przewodniczący, na 
lutowej sesji złożył pan 
sprawozdanie z działalności 
Rady Miejskiej w Tuchowie 
w 2015 r. W sprawozdaniu 
jest mowa o wielu uchwa-
łach, sprawach przez radę 
podejmowanych. Ile ich 
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ponad te? 

Rada Miejska w  Tuchowie na 
sesjach w  2015 roku realizowała 
plan pracy zatwierdzony Uchwałą 
nr IV/24/2015 z  dnia 28 stycznia 
2015 roku. W okresie sprawozdaw-
czym odbyło się 15 sesji Rady Miej-
skiej, w tym 4 sesje nadzwyczajne.

Stałymi punktami obrad były: 
interpelacje, zapytania i  wolne 
wnioski, sprawozdania burmistrza 
z  działalności w  okresie między 
sesjami oraz podejmowanie uchwał. 

Na sesjach radni złożyli 22 inter-
pelacje. Rada Miejska w 2015 roku 
podjęła 106 uchwał. Uchwały w spra-
wach podstawowego funkcjonowania 
gminy, dotyczące spraw budżeto-
wych, inwestycyjnych, oświatowych, 
społecznych czy programowych. 

Ponadto Rada Miejska wprowadzała 
do tematyki sesji wiele spraw bieżą-
cych lub takich, które mają swoje 
odniesienie do przyszłości. Były to:  
•	 Bezpieczeństwo i  porządek 

publiczny.
•	 Informacja o działalności Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

•	 Sprawozdania z działalności rad 
sołeckich i rad osiedlowych za 
2014 rok.

•	 Wręczenie podziękowań 
sołtysom i przewodniczącym 
rad osiedlowych pełniącym 
funkcje w latach 2011-2015.

•	 Wręczenie zaświadczeń 
o  wyborze sołtysom i  prze-
wodniczącym rad osiedlowych, 
wybranym na kadencję 2015-
2019.

•	 Informacja o działalności Domu 
Kultury i Biblioteki Publicznej.

•	 Gminny Program Wspierania 
Rodziny i  Pieczy Zastępczej 
w gminie Tuchów na lata 2012 
-2014 za rok 2014.

•	 Gminny Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w  Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w gminie Tuchów 
na lata 2012-2015 za rok 2014.

•	 Informacja o  działalności 
ośrodków zdrowia.

•	 Informacja o  działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Tuchów.

•	 Raport z  realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy.

•	 Ocena zasobów pomocy 
społecznej. 

•	 Przedstawienie sprawozdania 
finansowego gminy Tuchów 
i  sprawozdania z  wykonania 
budżetu gminy.

•	 Sprawozdanie z  realizacji 
budżetu w Starostwie Powia-
towym w Tarnowie.

•	 Przedstawienie sprawozdania 
z  działalności Spółki Komu-
nalnej „Dorzecze Białej” za 
2014 rok.

•	 Podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego szkół 
podstawowych i gimnazjów.

•	 Wręczenie pamiątkowego 
dyplomu z  okazji jubileuszu 
90-lecia MKS Tuchovia Tuchów.

•	 Sprawozdanie z  działalności 
Młodzieżowej Rady Gminy 

Tuchów – podsumowanie  
VI kadencji.

•	 Uhonorowanie listami gratu-
lacyjnymi kolarzy górskich, 
promujących naszą gminę 
w kraju i za granicą.

•	 Informacja na temat Programu 
Leader.

•	 Informacja o projektach reali-
zowanych przez Spółkę Komu-
nalną „Dorzecze Białej”.

•	 Sprawozdanie z  działalności 
Koła Pszczelarzy w Tuchowie.

Ponadto radni uczestniczyli 
w  wielu wydarzeniach i  uroczy-
stościach oraz w  delegacjach 
i szkoleniach. Na uwagę zasługują: 
uczestnictwo w  uroczystościach 
patriotycznych; uczestnictwo we 
mszy św. samorządowców; uczest-
nictwo w gminnych i powiatowych 
obchodach rocznicy odzyskania 
niepodległości; udział w  dożyn-
kach gminnych, powiatowych oraz 
w imprezach kulturalnych, oświato-
wych i sportowych.

Członkowie Prezydium Rady 
Miejskiej w Tuchowie pełnili dyżury 
w biurze Rady Miejskiej, spotykając 

się z  mieszkańcami, dyrektorami 
jednostek organizacyjnych oraz 
pracownikami Urzędu Miejskiego, 
i tak: przewodniczący Ryszard Wrona 
pełnił dyżur 51 razy, wiceprzewod-
niczący Jerzy Odroniec – 49 razy, 
wiceprzewodniczący Jerzy Urbanek 
– 47 razy.

Rozmawiał 
Janusz Kowalski

ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ RYSZARDEM WRONĄ
 

12 lutego 2016 r. 
w Starostwie 
Powiatowym 

w Tarnowie odbyła się 
uroczystość wręczenia 
medali „za zasługi 
dla obronności kraju” 
rodzicom, którzy wycho-
wali wielu synów na 
wzorowych żołnierzy. 
W tym roku z terenu 
powiatu tarnowskiego 
wyróżnionych zostało  
31 osób z 10 gmin.

Ministerstwo Obrony Naro-
dowej przyznało osiem złotych 
medali dla tych rodziców, których 
minimum pięcioro dzieci odbyło 
wzorową służbę wojskową oraz 
dwadzieścia trzy srebrne medale 

dla tych, których trzej lub czterej 
synowie byli wzorowymi żołnie-
rzami. 

Medale przyznane przez mini-
stra obrony narodowej wręczył 
uhonorowanym komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Tarnowie – Zbigniew Skurno-
wicz, starosta tarnowski –  Roman 
Łucarz, przedstawiciele powiatu 
tarnowskiego oraz delegaci gmin, 
w których mieszkają odznaczeni 
rodzice. Gminę Tuchów reprezen-
tował burmistrz Tuchowa – Adam 
Drogoś.

  Z  gminy Tuchów złotym 
medalem została uhonorowana 
Maria Wantuch z Jodłówki Tuchow-
skiej, a srebrnym medalem Zofia 
Duda z Siedlisk.

Serdecznie gratulujemy!
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM 

  rozmawiał Janusz Kowalski

Wyróżniono lokalnych bohaterów
WIKTOR CHRZANOWSKI

24 lutego 2016 r. 
podczas XXI sesji 
Rady Miejskiej 

w Tuchowie wyróżniono 
dwóch bohaterów – miesz-
kańców Tuchowa. Na zapro-
szenie przewodniczącego 
Rady Miejskiej Ryszarda 
Wrony przybyli na sesję  
st. asp. Tomasz Marszałek 
oraz mł. ogn. Łukasz Wąs. 

Pr z y p om n i j my,  tu c h o -
wianin  starszy aspirant Tomasz 
Marszałek – jako dyżurny Komisa-
riatu Wodnego Policji w Krakowie 
– nie tylko koordynuje działania 
ratownicze na Wiśle, ale także sam 
spieszy z  pomocą – w  ostatnim 
czasie uratował cztery tonące osoby. 
Policjant na co dzień pełni służbę 
jako dyżurny Komisariatu Wodnego 
Policji w Krakowie; to jego decyzje 
po przyjęciu zgłoszenia o potrzebie 
pomocy mają niejednokrotnie 
kluczowe znaczenie dla czyjegoś 
zdrowia lub życia. Koordynując dzia-
łania ratownicze, wykazuje się dużą 
odpowiedzialnością za potrzebują-
cych pomocy, a w sytuacjach kryzy-
sowych potrafi zachować rozsądek, 
dzięki czemu akcje ratownicze są 
skuteczne. Oprócz zadań związanych 
z organizowaniem pomocy st. asp. 
Tomasz Marszałek niejednokrotnie 
sam spieszy z pomocą; gdy liczy się 
każda chwila, wskakuje do łodzi 
motorowej i  płynie we wskazane 
miejsce, gdzie ważą się losy tonącego 
człowieka.

Tuchowianin,  młodszy ognio-
mistrz Łukasz Wąs  z  Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie otrzymał tytuł Strażaka 
Roku 2015 Województwa Małopol-
skiego. Nagrodzono go za bohaterską 
akcję, w  trakcie której uratował 
kobietę, wydobywając ją z głębokiej 
studni. Konkurs „Strażak Roku Woje-
wództwa Małopolskiego” organizują 
władze regionu. Ma on na celu przed-
stawienie, promowanie i nagrodzenie 
tych strażaków, którzy wyróżniają się 
wyjątkową ofiarnością i bohaterskimi 
postawami w akcjach ratunkowych. 
Łukasz Wąs został nagrodzony za 
akcję ratowniczą z 13 stycznia 2013 r., 
kiedy jego drużyna została zadys-
ponowana do Nowodworza, gdzie 
według zgłoszenia kobieta wpadła 
do około 20-metrowej studni. Ze 
względu na utrudniony dostęp 
Łukasz musiał rozebrać się z aparatu 
tlenowego i odstąpić od zasad uzna-
wanych za bezpieczne – wejść do 
studni bez aparatu, czyli ryzykować 
własnym życiem i zdrowiem. Poszko-
dowana kobieta została wydobyta na 
powierzchnię z niegroźnymi dla życia 
obrażeniami.

W środę podczas sesji Rady Miej-
skiej Tomasz Marszałek i  Łukasz 
Wąs otrzymali listy gratulacyjne 
podkreślające ich bohaterską i męską 
postawę.

- Jesteśmy dumni, że wśród miesz-
kańców naszej gminy nie brakuje 
osób, dla których życie człowieka jest 
najwyższą wartością. Proszę przyjąć 
serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku 
oraz życzenia pomyślności w życiu 
osobistym, zadowolenia i satysfakcji 

ze służby dla dobra obywateli – powie-
dział przewodniczący Rady Miejskiej 
– Ryszard Wrona.

W  obradach sesji Rady Miej-
skiej uczestniczył również podinsp. 
Tomasz Bień  – były komendant 
Komisariatu Policji w Tuchowie. Na 

jego ręce także złożono list gratula-
cyjny, odczytany przez przewodni-
czącego Rady Miejskiej: 

- W  imieniu Rady Miejskiej 
w Tuchowie oraz mieszkańców miasta 
i gminy Tuchów dziękuję za wieloletnią 
służbę na rzecz bezpieczeństwa publicz-

nego regionu. Jednocześnie życzymy 
wszelkiej pomyślności oraz spełnienia 
marzeń i planów osobistych. 

Wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy. Ich postawa i  codzienna 
sumienna praca może być wzorem 
dla innych.

Panie burmistrzu, często 
dowiadujemy się z mediów 
o tuchowianach godnie 
reprezentujących nasze 
miasto i gminę – wyróż-
nianych, nagradzanych 
i odznaczanych  za swoją 
postawę.

Tak, to wielka radość dla nas 
wszystkich. 12 lutego w Starostwie 
Powiatowym w Tarnowie miałem 
zaszczyt – wraz z   komendantem 
Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Tarnowie, ppłk. Zbigniewem Skur-
nowiczem oraz starostą tarnowskim, 
Romanem Łucarzem – wręczyć  
przyznane przez ministra obrony 
narodowej medale „Za zasługi dla 
obronności kraju” rodzicom, którzy 
wychowali swoich synów na wzoro-
wych żołnierzy. Z gminy Tuchów 
złotym medalem została uhonoro-
wana Maria Wantuch z  Jodłówki 
Tuchowskiej oraz srebrnym Zofia 
Dudek z  Siedlisk. Natomiast 
24 lutego podczas sesji Rady Miej-
skiej za bohaterskość uhonorowano 
tuchowskimi, okolicznościowymi 
ryngrafami dwóch mieszkańców 
Tuchowa: starszego aspiranta – 
Tomasza Marszałka,  który jako 
dyżurny Komisariatu Wodnego 
Policji w  Krakowie koordynuje 
działania ratownicze na Wiśle, 
ale także sam spieszy z  pomocą, 
a w ostatnim czasie uratował cztery 
tonące osoby. Między innymi 
za te czyny został nagrodzony 
przez ministra spraw wewnętrz-
nych i  administracji, oraz młod-
szego ogniomistrza Łukasza Wąsa 

z Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tarnowie, który – 
za bohaterską akcję, w trakcie której 
uratował kobietę, wydobywając ją 
z głębokiej studni – otrzymał tytuł 
Strażaka Roku 2015 Województwa 
Małopolskiego. Na tej sesji list 
okolicznościowy został wręczony 
również podinsp. Tomaszowi 
Bieniowi.  Listem tym uhonoro-
wano jego wieloletnią pracę jako 
komendanta Komisariatu Policji 
w Tuchowie. Wszystkim tym osobom 
serdecznie gratuluję i dziękuję za 
sławienie Tuchowa  oraz hołdowanie 
wartościom najwyższym: własnego 
oddania, odwagi oraz dzielności.  

Kolejny raz w Tuchowie 
obchodziliśmy uroczystości 
upamiętniające historyczne 
działania Solidarności 
Rolników Indywidualnych. 

28 lutego w Tuchowie odbyła się 
jubileuszowa 35. rocznica podpisania 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 
Rozpoczęła się od uroczystej mszy 
św. w bazylice mniejszej w Tuchowie, 
której przewodniczył ks. bp Włady-
sław Bobowski, a wśród celebransów 
był kapelan Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polski – ks. Zbigniew Kras. 
Po mszy św. –  w auli św. Klemensa 
– odbyła się konferencja z udziałem 
sygnatariuszy porozumień na czele 
z Władysławem Żabińskim; doradcą 
ministra rolnictwa i  rozwoju wsi, 
Wojciechem Peterą; prokuratorem 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
Antonim Kurą. Odznaczeni meda-
lami za zasługi dla rolnictwa zostali 

m.in. rolnicy naszej gminy: Jacek 
Tyrka i Marcin Nawrocki, którym 
składam serdeczne gratulacje. 
W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy, 
działacze i samorządowcy. Poruszane 
tematy dotyczyły historii i rolnictwa. 
Jako gospodarz gminy miałem przy-
jemność gościć zacne dla Polski 
i w Polsce osobistości. Wszystkim 
za udział dziękuję.

Spotkania? Problemy? 
Sprawy? 

To codzienność razem z  sobo-
tami i  niedzielami, ale pełniąc 
funkcję burmistrza, wiem, że tak 
musi być. 15 lutego w Domu Kultury 
odbyło się spotkanie mieszkańców 
z komendantem Komisariatu Policji 
w Tuchowie, podczas którego poru-
szane były sprawy bezpieczeń-
stwa. Komendant poinformował 
o tworzeniu tzw. „mapy zagrożeń”. 
Po konsultacjach społecznych oraz 
analizach taka mapa zostanie opra-
cowana do końca br., i również na jej 
podstawie możliwe będzie efektyw-
niejsze i skuteczniejsze reagowanie na 
ewentualne zdarzenia lub ich wyklu-
czanie. W  lutym odbyłem bardzo 
interesujące spotkania z mieszkań-
cami naszej gminy, m.in. z mieszkań-
cami miasta. Dziękuje wszystkim za 
otwartość podczas zebrań. Są one dla 
mnie bardzo ważne, ponieważ mogę 
dowiedzieć się o wielu problemach 
mieszkańców. Na tych spotkaniach 
padają słowa uznania i krytyki. Za 
pocieszenie dziękuję, a głosy krytyki 
przyjmuję, mobilizując się do podej-
mowania wielu działań,  które mogą 

usprawnić i  poprawić funkcjono-
wanie problematycznych obszarów. 
Jako burmistrzowi Tuchowa bardzo 
zależy mi na wspólnym zrozumieniu 
trudnych spraw, które wymagają 
wspólnego działania i dobrej woli. 
W tym miejscu przepraszam miesz-
kańców Siedliska – Kozłówek, 
Osiedla Garbek za nieobecność na 
zebraniach. Niestety w tym czasie 
musiałem być w innych miejscowo-
ściach. Mam nadzieję, że pomyślnie 
będzie rozwijać się Tuchowska Strefa 
Aktywności Gospodarczej. W lutym 
sprzedanych zostało 6 działek, 
w  sumie już 8. Zatem na strefie 
uruchamiana będzie działalność 
gospodarcza i tworzone będą miejsca 
pracy. W najbliższych miesiącach 
do przetargu wystawione zostaną 
następne działki i myślę, że również 
nimi zainteresują się przedsiębiorcy. 
Po odbytych konsultacjach społecz-
nych w mijającym miesiącu Rada 
Miejska podjęła uchwałę o granicy 
obszarów zdegradowanych  i rewi-
talizowanych. To pozwala na dalsze 
prace dotyczące opracowania i finali-
zowania programu rewitalizacji. Przy-
pomnę, że ten program jest podstawą 
do ubiegania się o  środki unijne. 
Chcę też wspomnieć o ciekawym 
i  pożytecznym projekcie, realizo-
wanym przez Centrum Zdrowia 
Tuchów wraz z naszymi szkołami. 
Są to stomatologiczne działania 
profilaktyczne. Wezmą w  nich 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, którzy nie ukończyli 
18 lat. W skrócie polega on na prze-
glądzie uzębienia, profilaktycznego 

zabezpieczenia, ale nade wszystko 
będzie to kompleksowa informacja 
dla rodziców o  stanie zębów ich 
dzieci. Tego rodzaju działań dawno 
nie było. Na spotkaniu dyrektorów 
szkół i przedstawicieli CZT dzięko-
wałem za ten program, ale czynię 
to jeszcze raz, bo jest on ważnym 
dla zdrowia dzieciaków i młodzieży. 
Na sam koniec chciałbym dodać, że 
20 lutego gościliśmy w  Tuchowie 
reprezentację Polski „+35” w futsalu. 
Na hali MOSiR-u  drużyna roze-
grała towarzyski mecz z oldboyami 
Tuchovii. To było wspaniałe spor-
towe wydarzenie. Ku zaskoczeniu 
wszystkich Tuchovia wygrała mecz 
5:2. Imprezę zainicjował dyrektor 
MOSiR-u, Marek Srebro. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym i naszym 
oldboyom za wygraną oraz składam 
serdeczne gratulacje. 
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Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy /MBNP/ 
w dekanacie tuchowskim
KazimierzPLEBANEK 
CSsr 

W roku 2016 przypada 
150. rocznica przy-
wrócenia obrazu 

MBNP do kultu publicznego 
w kościele św. Alfonsa 
w Rzymie. W Tuchowie 
notujemy 90-lecie intro-
nizacji obrazu MBNP 
w kościele św. Jakuba 
Apostoła, stąd kilka danych 
na te tematy.

Krótka historia obrazu 
MBNP

Obraz MBNP jest nam wszystkim 
znany. Oryginał znajduje się 
w Rzymie, w kościele św. Alfonsa, pod 
opieką redemptorystów. Pochodzi 
z przełomu XV wieku, powstał na 
wyspie Krecie i  jest kopią znisz-
czonego przez mahometan obrazu 
Matki Bożej Bizantyńskiej, który, 
jak podaje tradycja, miał namalować 
św. Łukasz. Przez 300 lat obraz był 
czczony w Rzymie, w kościele św. 
Mateusza. W 1798 roku kościół ten 
został zburzony przez wojska Napo-
leona, a uratowany obraz umiesz-
czono w  kaplicy augustianów. 
W 1865 roku papież Pius IX powie-
rzył obraz redemptorystom, aby go 
przywrócili do publicznego kultu 
w kościele św. Alfonsa, który został 
wybudowany na miejscu dawnego 
kościoła św. Mateusza. Przekazując 
obraz redemptorystom, papież prosił, 
„by uczynili go znanym na całym 
świecie”. Po dokonanej konser-
wacji 26 IV 1866 roku obraz został 
uroczyście umieszczony w kościele 
św. Alfonsa. Redemptoryści rozsła-
wili go na cały świat. Zasadniczą 
formą szerzenia kultu MBNP było 
wtedy rozpowszechnianie kopii 
obrazu, założenie  Bractwa MBNP 
i św. Alfonsa, od 1922 roku nabożeń-
stwa Nieustannej Nowenny.

Kult MBNP w Polsce
W historię obrazu MBNP po przy-

wróceniu w 1866 roku do publicz-
nego kultu wpisali się też Polacy. 
Malarz polski Leopold Nowotny 
dokonał jego konserwacji. Polka 
uratowała kościół św. Alfonsa od 
kasacji. W latach 1877-1878 władze 
nowo powstałego Królestwa Włoch, 
naśladując Napoleona, przystąpiły do 
„oczyszczania” Rzymu „z nadmiernej 
liczby klasztorów i kościołów”. Wiele 
nowych kościołów, w tym i kościół 
św. Alfonsa, skazano na likwidację. 
Od decyzji nie było odwołania. Przy-
padkiem (?) nawiedziła kościół św. 
Alfonsa i  zobaczyła obraz MBNP 
Markiza de Noailles, żona nowego 
ambasadora Francji przy Króle-
stwie Włoch – Eleonora Adriana 
Lachmann, Polka z  pochodzenia. 
Ojciec Generał ujawnił jej zagro-
żenia kościoła, a ona zachwycona 
pięknem obrazu i  jego historią 
poruszyła „ziemię i niebo”, dotarła 
nawet do króla Włoch – Wiktora 
Emanuela II i ocaliła kościół i klasztor 
redemptorystów przed kasatą. Obraz 
MBNP spodobał się Polakom. Jego 
kult szerzyli kapłani i świeccy, którzy 
pielgrzymowali do Rzymu i  tam 
zapoznali się z jego historią. Jeszcze 
przed przybyciem redemptorystów 
do Mościsk (1883) sprowadzono do 
Polski sześć kopii: dwie do zaboru 
pruskiego, dwie do zaboru rosyj-
skiego i dwie do zaboru austriackiego. 
Pierwszy ślad kultu MBNP wskazuje 
na Poznań i  Śląsk. Od 1883 roku 

szerzycielami kultu MBNP w Polsce 
będą redemptoryści, zwłaszcza sługa 
Boży -  ojciec Bernard Łubieński.

Kult MBNP w diecezji 
tarnowskiej

Wszystko zaczęło się w Piotrko-
wicach, w dekanacie tuchowskim. 
Diecezja tarnowska zawsze była 
diecezją maryjną, nic więc dziwnego, 
że nabożeństwo do MBNP szybko 
się rozpowszechniło. Pierwsze były 
Piotrkowice. Jak do tego doszło? Pod 
koniec XIX w. parafia Piotrkowice 
miała opinię „trudnej”. Obojętność, 
słaba frekwencja na niedzielnej 
mszy… W  1887 roku ks. biskup 
mianował proboszczem młodego, 
ale gorliwego księdza Józefa Dutkę 
i  polecił mu urządzić w  parafii 
misje. Redemptorystów wybrał 
sam bp Łobos, znał ich z  czasów 
pobytu w  Przemyślu. W  kronice 
klasztoru w Mościskach czytamy: 
„Sam ks. biskup Łobos pisał i tele-
grafował do nas, abyśmy tej misji 
się podjęli”. Posłano więc dobrych 
misjonarzy: o.  Antoniego Jedka 
i o. Józefa Drobisza. W Tarnowie 
misjonarze wstąpili do ks. biskupa 
po błogosławieństwo. Otrzymali też 
władzę rozgrzeszania nawet z grze-
chów zastrzeżonych biskupowi. Misję 
rozpoczęli 13 X 1888 roku. Począt-
kowa obojętność została przełamana, 
misja pięknie się rozwinęła; trzeba 
było telegraficznie wezwać jeszcze 
trzeciego misjonarza – o. Pawła 
Meisnera. Parafia liczyła 2 tysiące 
wiernych, do spowiedzi i Komunii 
św. przystąpiło 1400. Na zakończenie, 
pod krzyżem misyjnym, parafianie 
przyrzekali trzeźwość. Sześć tygodni 
później ks. Dutka prosił ojców o prze-
prowadzenie renowacji  misji.

Renowacja rozpoczęła się 24 III 
1889 roku. Brał w niej udział sługa 
Boży – Bernard Łubieński. Prze-

mianę w  parafii przypisał Matce 
Bożej i poddał myśl, aby do kościoła 
w Piotrkowicach sprowadzić z Rzymu 
kopię obrazu MBNP, bo nabożeństwo 
do Matki Bożej jest najskuteczniej-
szym środkiem wytrwania w dobrych 
postanowieniach. Parafianie okazali 
się ofiarni i  już 24 VIII 1889 roku 

nastąpiło wprowadzenie obrazu. 
Uroczyście obniesiono go w procesji 
dookoła kościoła, przy licznie zgro-
madzonych wiernych. Ponieważ stary 
kościół był mały, nabożeństwo odpra-
wiono na cmentarzu kościelnym. 
Tego samego dnia założono również 
Bractwo MBNP i św. Alfonsa. Było to 

drugie bractwo w Galicji. Pierwsze 
było w Mościskach, założone 22 VII 
1889. W  następnym roku /1890/ 
w  Piotrkowicach ks. proboszcz 
urządził pierwszy odpust na święto 
MBNP, sumę odprawił jego brat, 
ks. Wincenty Dutka, jako swoją mszę 
prymicyjną. 

Z  Piotrkowic nabożeństwo do 
MBNP przeniknęło do Tarnowa. 
Kolega ks. Dutki – dr Jacek Tylka 
– profesor w Seminarium Tarnow-
skim często pomagał w  pracy 
ks. Dutce. Widząc owoce nabożeń-
stwa do MBNP, za własne pieniądze 
w 1891 roku sprowadził z Rzymu 
dla katedry kopię obrazu, którą 
w  1892  roku do katedry uroczy-
ście wprowadził sam ks. bp Łobos. 
W katedrze też założono Bractwo 
MBNP i św. Alfonsa.

Nabożeństwo do MBNP w Piotr-
kowicach uaktywniło parafian, 
przyczyniło się do podjęcia budowy 
nowego, obecnego kościoła, którego 
konsekracji dokonał 29 IX 1909 roku 
bp Leon Wałęga. Przy tej okazji 
publicznie powiedział, że Piotrko-
wice należą do najlepszych parafii 
w jego diecezji.

Drugim kościołem w dekanacie 
tuchowskim, w którym umieszczono 
obraz MBNP był kościół sanktu-
aryjny w Tuchowie. (Od 1893 roku 
obsługiwali go redemptoryści; znaj-
dował się na terenie parafii św. Jakuba, 
ale jako sanktuarium zależny był od 
kurii, a nie od proboszcza). Sprawa 
była nieco skomplikowana. Sanktu-
arium posiadało Cudowny Obraz 
Matki Bożej Tuchowskiej i ojcowie 
obawiali się, że wprowadzenie 
drugiego cudownego obrazu może 
spowodować pomieszanie kultu. 
Ale pielgrzymi, którzy słyszeli 
o istnieniu Bractwa MBNP chcieli 
się w sanktuarium do niego zapisać, 
a  bractwa nie było. Po namyśle 
redemptoryści postanowili założyć 
bractwo. Biskup dał na to pozwo-
lenie i  25  XII  1898  roku bractwo 
założono. Nabożeństwa brackie 
odprawiano przed obrazem Matki 
Bożej Tuchowskiej. W  1899 roku 
ciężka choroba dotknęła ks. Łątkę, 
proboszcza w Pleśnej. W chorobie 
modlił się do MBNP i zdrowie odzy-
skał. Jego siostra ofiarowała obraz 
MBNP jako wotum za odzyskanie 
przez księdza zdrowia i życzyła sobie, 
by obraz był umieszczony w tuchow-
skim sanktuarium. Redemptoryści 
wyrazili zgodę i  10 IX 1899 roku 
obraz w sanktuarium umieszczono. 
Kroniki odnotowały bardzo liczny 
udział wiernych; nabożeństwo 
musiano odprawić na dziedzińcu 
kościelnym. Czterech kapłanów 
ubranych w  dalmatyki wyniosło 
obraz z  furty. Był on zasłonięty. 
Kaznodzieja, sługa Boży o. Bernard 
Łubieński, zdjął zasłonę i donośnym 
głosem zawołał: „Ludu, oto Matka 
twoja!”. Ludzie płacząc, padli na 
kolana. Procesja z obrazem przeszła 
do ołtarza polowego, a o. Bernard 
z żarem jemu właściwym wygłosił 
kazanie. Potem obraz obniesiono 
w procesji wokół kościoła i umiesz-
czono w bocznym ołtarzu, gdzie dziś 
są relikwie św. Jana Pawła II.

Nabożeństwo do MBNP popierał 
ks. bp. Leon Wałęga. W 1902 roku 
pisał: „Odwiedziłem /w  Rzymie/ 
także cudowny obraz „Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy”, do którego od 
dawna żywię szczególne nabożeń-
stwo i wiem, że cześć ku Matce Bożej 
w tym obrazie szerzy się powszechnie 
i w mojej diecezji. Tam modliłem 
się za wszystkich i prosiłem Matki Kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Piotrkowicach.

W głównym ołtarzu obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
sprowadzony do parafii z Rzymu (kopia tamtejszego 
obrazu) przez ojców redemptorystów w marcu 1889 r.
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Rozmowa z Tomaszem Wantuchem – kuratorem 
wystawy pt. „Drugi obieg – polskie drogi do wolności”.

Na wystawie pt. „Drugi 
obieg – polskie drogi do 
wolności” prezentowane 
są oryginały dokumentów 
i przedmioty pochodzące 
z pańskich prywatnych 
zbiorów. Jednak w czasie 
powstawania „Solidarności” 
i trwania stanu wojennego 
był pan kilkunastoletnim 
chłopcem. Skąd wtedy miał 
pan świadomość, że warto 
te dokumenty gromadzić 
i zachować?

Rzeczywiście, zaliczam się do 
osób z tego pokolenia, które w latach 
swojej młodości zazwyczaj zbierało 
znaczki pocztowe i kompletowało 
je w klaserach. Ja też to robiłem, aż 
do momentu, gdy na początku lat 
80. pojawiły się jakieś inne znaczki. 
Przyznam, że nie od razu wzbudziły 
one moje zainteresowanie, gdyż jako-
ścią wykonania znacznie odbiegały 
od tych oficjalnych, profesjonalnie 
wykonanych, którymi można się było 
z kolegami wymieniać. Dopiero gdy 
zwróciłem uwagę na treść, zacząłem 
dostrzegać ich unikatową wartość. 
Pierwszy znaczek, który zapocząt-
kował mój zbiór pamiątek z tamtego 
okresu był wydany w  1980 roku 
przez pocztę niezależną i dotyczył 
powstania styczniowego. Potem 
pojawiły się inne wydawnictwa, 
jeszcze mniej atrakcyjne wizualnie, 
ale o bardzo poważnych treściach, 
choćby tzw. „bibuła”.

Nie był to przypadek. Tak się 
złożyło, że osoby z mojej rodziny były 
dość mocno zaangażowane w działal-
ność antykomunistycznej opozycji, 
a ich tarnowski dom właściwie był 
punktem kontaktowym dla opozycjo-
nistów z Bochni, Krakowa, Nowego 
Sącza czy  Rzeszowa. To dzięki nim 
miałem dostęp do tych wydawnictw, 
których przecież nie kupowało się 
w  kiosku, ale powstawały w  tak 
zwanym podziemiu. Zaś w domu 
mój ojciec zawsze mówił prawdę 
o  zbrodni katyńskiej, Powstaniu 
Warszawskim czy prześladowaniu 
akowców. Od początku lat 80-tych 
stałem się radioamatorem stacji 
zachodnich – Głosu Ameryki, BBC    
i Radia Wolna Europa. Doskonale 
pamiętam, jak w roku 1984 – mimo 
zagłuszania – słuchałem nadawanej 
z  rozgłośni w  Londynie powieści 
G. Orwella Rok 1984, która doskonale 
oddawała ówczesną, polską rzeczywi-
stość, a przecież była napisana w roku 
1949 i w innym kraju.

23 sierpnia 1980 roku 
ukazał się pierwszy numer 
»Strajkowego Biuletynu 
Informacyjnego „Solidar-
ność”« wydanego w Stoczni 
Gdańskiej. Wtedy też 
student gdańskiej Wyższej 
Szkoły Sztuk Pięknych 
stworzył słynne logo „Soli-
darność”, które wkrótce 
przyjęto jako nazwę całego 
związku. Jednak już wcze-
śniej pojawiały się różne 
opozycyjne ulotki, wydaw-
nictwa czy hasła na murach. 
Jakie dokumenty sprzed 
1980 roku znajdują się na 
wystawie?

Wydawnic twa związane 
z  opozycją zaczęły się ukazywać 
pod koniec lat 70. XX wieku, szcze-
gólnie po wydarzeniach w Radomiu 
i Ursusie w 1976 roku. Wtedy też 
powstał KOR (Komitet Obrony 
Robotników) – pierwsza jawna 

opozycja w krajach „demoludów”. 
W  Tarnowie, już od roku 1979, 
jako wydawnictwo niezależne przy 
tarnowskim „Tamelu” i  Tarnow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
powstawały „Wiadomości Tarnow-
skie”, które później, od 1980 roku 
wychodziły już pod szyldem „NSZZ 
Solidarność”. Dysponuję kilkoma 
ciekawymi wydawnictwami firmo-
wanym przez „Wiadomości Tarnow-
skie”, a na wystawie prezentowane są 
dwa numery tej gazety z roku 1981. 
Z okresu poprzedzającego rok 1980 
można obejrzeć karty tytułowe do 
książek, których posiadanie i rozpo-
wszechnianie było zabronione.

W latach 1981-1982, po 
zdelegalizowaniu „Soli-
darności” i wprowadzeniu 
stanu wojennego, około 
10 tysięcy osób interno-
wano, umieszczając ich 
w 40. obozach odosobnienia 
i 9. Wojskowych Obozach 
Specjalnych. Ale – paradok-
salnie – to właśnie wtedy 
działalność podziemna 
miała swoją ogromną 
skuteczność.

Do obozów internowania lub 
więzień trafili nie tylko działacze 
„Solidarności”, ale też Konfederacji 
Polski Niepodległej (KPN) czy Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów (NZS). 
Tam, na miarę swoich możliwości, 
prowadzili konspiracyjne dzia-
łania i  jakoś przemycali do świata 
zewnętrznego to, co udało im się 
wydrukować. Gdy po kilku miesią-
cach od zatrzymań, zezwolono im na 
widzenia z bliskimi, ta działalność 
znacząco przybrała na sile. Jednak 
największy wysyp pism podziemnych 
miał miejsce w latach ’83 -’84, kiedy 
opozycjoniści zostali wypuszczeni na 
wolność. Dużo eksponatów prezen-
towanych na wystawie pochodzi    
z obozu w Załężu koło Rzeszowa, 
gdzie część gmachu „zwykłego” 
więzienia została przeznaczona dla 
osób internowanych. Sami interno-
wani tworzyli tu koperty z nadrukami      
o treści religijno-patriotycznej czy 
historycznej. Bardzo ważnym wydaw-
nictwem powstającym  w  Załężu 
była gazetka pt. „Nasza Krata”.         
W nagłówku jednego z numerów 
umieszczono motto: „Myślę, więc 
siedzę”. Prawdopodobnie ta gazetka 
była zrobiona najwyżej w kilkunastu 
egzemplarzach, więc prezentowany 
dokument jest unikatem na tuchow-
skiej wystawie, a ja dostałem go od 
nieżyjącej już osoby z mojej rodziny, 

która działała aktywnie w podziemiu 
i „Solidarności”. Na wystawie jest też 
niemała część wydawnictw robionych 
przez internowanych z kieleckiego 
więzienia (Kielce-Piaski). 

Podejrzewam, że do kolporto-
wania pism z miejsc przymusowego 
odosobnienia przyczyniały się osoby 
odwiedzające internowanych, które 
wynosiły te materiały.

A ja dodam, że nieocenioną 
pomoc stanowili niektórzy 
pracownicy poczty i kolei, 
którzy – mimo blokad 
i wszechobecnego reżimu 
– narażając siebie, poma-
gali rozwozić te zakazane 
wydawnictwa w głąb kraju.

Ma pani rację – trzeba przyznać, 
że wtedy działała cała masa „ludzkich 
trybików”, dzięki którym wszystko 
ze sobą sprawnie współdziałało, to 
właśnie była prawdziwa solidarność.

Dużą rolę w tamtym 
czasie odgrywały związki 
z Kościołem, wobec czego 
podziemne wydawnictwa 
bardzo często nawiązywały 
właśnie do tej tematyki.

Na wystawie są liczne tego przy-
kłady. Na wielu kopertach istnieją 
odniesienia do Matki Bożej czy Cudu 
nad Wisłą. Ponieważ internowani 
spędzali święta – jak to się wtedy 
żartobliwie nazywało – w interna-
tach, stąd mamy pocztówki związane 
z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

Niezwykle ciekawym eksponatem 
jest krzyż wykonany ze szczebelków 
pochodzących z taboretu więzien-
nego, który też powstał w Załężu, 
o czym świadczy umieszczony z tyłu 
napis: „Załęże 14 XII 1981 r.” Widać, 
że ten krzyż powstawał stopniowo. 
Najpierw były tylko skrzyżowane 
szczebelki, potem ktoś dodał znaczek 
„Solidarność”, ktoś inny dołożył 
medalik,   aż w końcu pojawił się 
wytłoczony z blaszki orzeł w koronie. 
Od spodu widać, że blaszka pochodzi 
z opakowania po mleku w proszku – 
to dowód na to, że internowani potra-
fili zużytym przedmiotom pocho-
dzącym z darów nadać drugie życie.

Patrząc z perspektywy 
czasu, można stwierdzić, 
że coś, co było słabą stroną 
tamtych wydawnictw, 
obecnie stało się ich atutem 
i dowodem na autentycz-
ność. Myślę o kiepskiej 
jakości powstających ulotek 
czy pism.
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Rzeczywiście, z tą jakością bywało 
różnie. Zdarzało się, że niektóre 
wydawnictwa były znakomitej 
jakości. Jest niemal pewne, że były 
drukowane w państwowych drukar-
niach, ale po godzinach, lub gdy nie 
widział ten, kto nie powinien widzieć, 
albo…nie chciał widzieć. Gazetki 
nielegalne, czyli bibuły, charaktery-
zowały się znacznie gorszą jakością, 
co było efektem ich powstawania na 
powielaczach. Sam miałem okazję 
widzieć, jak wałeczkiem jeździło się 
po papierze i w ten sposób druko-
wało egzemplarz po egzemplarzu 
gazetki czy ulotki. Jednak wspólną 
cechą obu tych rodzajów pism był ich 
mały format i druk pisany niewielką 
czcionką. Tutaj należy się wielki 
ukłon wobec osób, które zajmowały 
się drukiem tych materiałów. Robili 
to za darmo, dla idei, i - może nawet 
wtedy sobie sprawy nie zdawali – 
również dla przyszłych pokoleń.

Warto tu podkreślić, że choć jakość 
tych wydawnictw nie była znakomita, 
to same projekty wzbudzały podziw. 
Przecież wśród osób internowanych 
znajdowali się również artyści, archi-
tekci lub inne osoby z artystyczną 
duszą. Opozycjoniści potrafili też 
stworzyć interesujące kalendarze 
– dwa z nich, z roku 1986 i 1987, 
w tamtych latach wisiały w naszym 
mieszkaniu i  zostały przeoczone 
przez „smutnych” panów z SB, którzy 
przyszli na rewizję. Te kalendarze też 
są zaprezentowane na wystawie.

Wspomniana już gazetka 
„Nasza Krata”, która 
powstała w Załężu cechuje 
się czymś niezwykłym…

Tak, tamtą gazetkę powie-
lano nie na matrycy, ale poprzez 
mozolne przekłuwanie igłą kilku 
kartek papieru znajdujących się 
pod pierwszym egzemplarzem. 
Trzeba było każdą literę, każde 
słowo i zdanie nakłuwać tak gęsto, 
aby z  tych otworków powstał na  
spodnich kartkach widoczny tekst. 
Czytelnik używając ołówka „szedł” 
po tych nakłutych liniach i w ten 
sposób odtwarzał to, co było napisane 
w oryginale. Tak powstałe gazetki do 
dziś są w znakomitym stanie zacho-
wania – to prawdopodobnie zasługa 
użytego ołówka, gdyż wiemy, że grafit 
jest wieczny.

W tamtym okresie kwitła 
satyra polityczna. Nie 
na darmo mówiło się, że 
jesteśmy najweselszym 
barakiem w obozie państw 
socjalistycznych. Zdaniem 
niektórych stanowiła ona 
kontrolowany wentyl 
bezpieczeństwa zniewolo-
nego narodu. Niezależnie 
od tego, czy faktycznie tak 
było, ludzie bardzo potrze-
bowali takiej skondenso-
wanej formy odreagowania. 
Tym milej się robiło, gdy 

była świadomość, że osoby 
internowane też się taką 
satyrą posługiwały.

Satyra była nieodłącznym 
elementem „drugiego obiegu”, a na 
początku lat 80. naprawdę mocno 
się rozwinęła. Powstawały pocztówki 
i rysunki prześmiewające ówcześnie  
rządzącą władzę, a nawet poszcze-
gólne jej osoby. „Wdzięcznym” 
tematem były postaci generała 
Wojciecha Jaruzelskiego i rzecznika 
rządu, Jerzego Urbana. Znane też były 
hasła: „Zima wasza, wiosna nasza” czy 
„Bezpartyjnym Polakom Wesołych 
Świąt, bo wreszcie sam wyżywi się 
rząd”.  Na wystawie prezentowane 
są rysunki satyryczne, które odnoszą 
się do zniewolenia państw socjali-
stycznych przez Związek Radziecki. 
Na jednym z nich widać, jak towa-
rzysz Edward Gierek tańczy, a towa-
rzysz Leonid Breżniew przygrywa 
mu na harmoszce – tak pokazano 
uzależnienie Polski od wschodniego 
sąsiada.

Jednym z symboli walki 
podziemnej, oprócz ulotek 
czy różnych innych wydaw-
nictw, było – podobnie 
jak w czasie działań Armii 
Krajowej – malowanie na 
murach haseł i znaków 
wolnościowych. Napisy 
na fasadach lub płotach 
pojawiały się nie wiadomo 
skąd i powszechne było ich 
szybkie zamalowywanie. Ale 
już sam widok świeżej farby 
na ścianie był wymowny, bo 
łatwo było się domyślić, co 
się pod nią znajdowało.

W ten sposób ludzie, którzy nie 
należeli do związków wolnościowych 
pokazywali swoje solidaryzowanie 
się z  czynnymi opozycjonistami. 
Pamiętam hasło „Orła WRONa* nie 
pokona”. Wśród „niepapierowych” 
eksponatów na wystawie prezento-
wana jest koszulka z  tzw. „praso-
wanką”. Nabyłem ją w podziemiu 
i zawiera zwrot „zaraz wracam” do 
złudzenia przypominający napis 
„Solidarność”, a który za pomocą 
gorącego żelazka można było umie-
ścić na tkaninie. Gdy w Krakowie 
chodziłem w tak ozdobionej koszulce, 
obserwowałem bardzo pozytywne 
reakcje studentów i zwykłych robot-
ników, oraz gesty poparcia.

W tytule wystawy widnieje 
zwrot „drugi obieg”. 
Jednak można go odnieść 
nie tylko do podziemnych 
pism czy wolnościowych 
audycji radiowych. Mimo 
tych wszystkich ograniczeń 
ludność – z konieczności – 
świetnie sobie w tamtych 
czasach radziła.

Mnie się te czasy trochę koja-
rzyły z  okresem okupacji. Wtedy 
też były kartki na żywność i trudno 
było cokolwiek w  legalny sposób 

kupić, dlatego istniał czarny rynek, 
gdzie można było nabyć dosłownie 
wszystko. Jednak mnie jako młodemu 
człowiekowi, który lubił słodycze, 
żal było, że nawet czekolada była na 
kartki, a bez kartek dostępne  były 
jedynie wyroby czekoladopodobne. 
Do dziś mam awersję do takich 
słodyczy w  czekoladopodobnej 
polewie.

Już od najmłodszych lat miałem 
zamiłowanie do zbierania różnych 
rzeczy. Oprócz filatelistyki i pocz-
tówek gromadziłem numizmaty, 
a  potem właśnie te wydawnictwa 
drugiego obiegu. Posiadam też 
cały klaser znaczków poczty 
podziemnej. Niestety nie mogłem 
się nimi chwalić wśród kolegów, 
gdyż trzeba było zachować ostroż-
ność, aby uniknąć głupiej wpadki, 
przez którą mogłaby ucierpieć cała 
rodzina, ale kilka dorosłych, zaufa-
nych osób widziało w tamtych latach 
mój zbiór nietypowych znaczków. 
Lecz przyznam, że w tamtych czasach 
największą moją pasją była jazda 
na rowerze. Po amatorsku upra-
wiałem kolarstwo i w ciągu sezonu 
przejeżdżałem 5-6 tys. kilometrów, 
a pokonanie 120-150 km dziennie 
nie stanowiło dla mnie żadnego 
problemu. Po wystaraniu się o pasz-
porty wraz z kolegami wyjeżdżaliśmy 
też na zagraniczne wycieczki rowe-
rowe, czyli aż do... Czechosłowacji! 
Dotarliśmy nawet już pod węgierską 
granicę. Oczywiście, jak większość 
młodych ludzi, słuchałem polskich 
bardów - Gintrowskiego i Kaczmar-
skiego oraz powiewu „zachodu”, czyli 
muzyki Radia Luksemburg.

W roku 2011, w 31. rocz-
nicę powstania „Solidar-
ności”, szerokiej esplana-
dzie na terenie obiektów 
Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli nadano imię 
„Solidarności 80”.  W ten 
sposób podkreślono, że 
„Solidarność” była jednym 
z dużych symboli wolności 
w całej Europie i że tamte 
działania miały sens. Co 
przyświecało tworzeniu tej 
wystawy?

Sensem tej wystawy było oddanie 
hołdu wszystkim tym działaczom 
podziemnym, którzy być może nie 
zostali docenieni, a może nawet zapo-
mniani, oraz ich prześladowanym 
rodzinom, które często były repre-
sjonowane i całkowicie pozbawiane 
możliwości pracy zarobkowej.

Tamta Solidarność była naprawdę 
czymś wielkim. To był nie tylko sam 
związek zawodowy, ale cały wielki 
ruch społeczny, który w szczycie swej 
działalności liczył aż 10 milionów 
członków - od zwykłego robotnika, 
po inteligenta; od rolnika po profe-
sora wyższej uczelni. W  tamtym 
czasie słowo „Solidarność” było 
odmieniane we wszystkich językach 
świata.

Sensem wystawy było też poka-
zanie młodemu pokoleniu, że wcale 
nie tak dawno temu inni, najczęściej 
również młodzi ludzie swoją deter-
minacją i niezłomnością przyczynili 
się do obalenia komunizmu w całej 
środkowo-wschodniej Europie.

*WRON – Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego – powstały 
w  nocy 12/13 grudnia 1981 roku 
organ administrujący Polską 

w okresie stanu wojennego. Rozwią-
zany 21 lipca 1983 roku.

Fotografie z wystawy „Drugi obieg 
– polskie drogi do wolności” wykonał 
Krzysztof Jasiński. 

Z Tomaszem Wantuchem rozma-
wiała Elżbieta Moździerz.

Tuchów, 16 lutego 2016 roku.

Tomasz Wantuch – rodowity tuchowianin. 
Wielbiciel, znawca i popularyzator zwłaszcza 
lokalnej historii. Współtwórca tuchowskiego 
muzeum i kolekcjoner. Działa na rzecz reno-
wacji zabytkowych nagrobków i figur. Za jego 
staraniem kaplica rodu Rozwadowskich została 
wpisana do rejestru zabytków. Inicjator i współ-
organizator sadzenia Dębu Katyńskiego poświę-
conego płk. Janowi Władysławowi Rozwadow-
skiemu. Autor wielu artykułów historycznych. 
Wraz z Biblioteką Publiczną w Tuchowie współ-
tworzył Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 
Regularnie współpracuje z Radiem Kraków, dla 
którego udziela wywiadów. Organizator i twórca 
kilku wystaw tematycznych i ekspozycji muze-
alnych. Jest przewodniczącym Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa. W roku 2013 
w uznaniu za swoją działalność został nagro-
dzony statuetką „Melaniusz”. 

Fo
t. Krz

ysz
to

F Ja
siń

sKi



luty 2016 | nr 2 (40)rozmowa6

Rozmowa z Tomaszem Wantuchem – kuratorem 
wystawy pt. „Drugi obieg – polskie drogi do wolności”.

Na wystawie pt. „Drugi 
obieg – polskie drogi do 
wolności” prezentowane 
są oryginały dokumentów 
i przedmioty pochodzące 
z pańskich prywatnych 
zbiorów. Jednak w czasie 
powstawania „Solidarności” 
i trwania stanu wojennego 
był pan kilkunastoletnim 
chłopcem. Skąd wtedy miał 
pan świadomość, że warto 
te dokumenty gromadzić 
i zachować?

Rzeczywiście, zaliczam się do 
osób z tego pokolenia, które w latach 
swojej młodości zazwyczaj zbierało 
znaczki pocztowe i kompletowało 
je w klaserach. Ja też to robiłem, aż 
do momentu, gdy na początku lat 
80. pojawiły się jakieś inne znaczki. 
Przyznam, że nie od razu wzbudziły 
one moje zainteresowanie, gdyż jako-
ścią wykonania znacznie odbiegały 
od tych oficjalnych, profesjonalnie 
wykonanych, którymi można się było 
z kolegami wymieniać. Dopiero gdy 
zwróciłem uwagę na treść, zacząłem 
dostrzegać ich unikatową wartość. 
Pierwszy znaczek, który zapocząt-
kował mój zbiór pamiątek z tamtego 
okresu był wydany w  1980 roku 
przez pocztę niezależną i dotyczył 
powstania styczniowego. Potem 
pojawiły się inne wydawnictwa, 
jeszcze mniej atrakcyjne wizualnie, 
ale o bardzo poważnych treściach, 
choćby tzw. „bibuła”.

Nie był to przypadek. Tak się 
złożyło, że osoby z mojej rodziny były 
dość mocno zaangażowane w działal-
ność antykomunistycznej opozycji, 
a ich tarnowski dom właściwie był 
punktem kontaktowym dla opozycjo-
nistów z Bochni, Krakowa, Nowego 
Sącza czy  Rzeszowa. To dzięki nim 
miałem dostęp do tych wydawnictw, 
których przecież nie kupowało się 
w  kiosku, ale powstawały w  tak 
zwanym podziemiu. Zaś w domu 
mój ojciec zawsze mówił prawdę 
o  zbrodni katyńskiej, Powstaniu 
Warszawskim czy prześladowaniu 
akowców. Od początku lat 80-tych 
stałem się radioamatorem stacji 
zachodnich – Głosu Ameryki, BBC    
i Radia Wolna Europa. Doskonale 
pamiętam, jak w roku 1984 – mimo 
zagłuszania – słuchałem nadawanej 
z  rozgłośni w  Londynie powieści 
G. Orwella Rok 1984, która doskonale 
oddawała ówczesną, polską rzeczywi-
stość, a przecież była napisana w roku 
1949 i w innym kraju.

23 sierpnia 1980 roku 
ukazał się pierwszy numer 
»Strajkowego Biuletynu 
Informacyjnego „Solidar-
ność”« wydanego w Stoczni 
Gdańskiej. Wtedy też 
student gdańskiej Wyższej 
Szkoły Sztuk Pięknych 
stworzył słynne logo „Soli-
darność”, które wkrótce 
przyjęto jako nazwę całego 
związku. Jednak już wcze-
śniej pojawiały się różne 
opozycyjne ulotki, wydaw-
nictwa czy hasła na murach. 
Jakie dokumenty sprzed 
1980 roku znajdują się na 
wystawie?

Wydawnic twa związane 
z  opozycją zaczęły się ukazywać 
pod koniec lat 70. XX wieku, szcze-
gólnie po wydarzeniach w Radomiu 
i Ursusie w 1976 roku. Wtedy też 
powstał KOR (Komitet Obrony 
Robotników) – pierwsza jawna 

opozycja w krajach „demoludów”. 
W  Tarnowie, już od roku 1979, 
jako wydawnictwo niezależne przy 
tarnowskim „Tamelu” i  Tarnow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
powstawały „Wiadomości Tarnow-
skie”, które później, od 1980 roku 
wychodziły już pod szyldem „NSZZ 
Solidarność”. Dysponuję kilkoma 
ciekawymi wydawnictwami firmo-
wanym przez „Wiadomości Tarnow-
skie”, a na wystawie prezentowane są 
dwa numery tej gazety z roku 1981. 
Z okresu poprzedzającego rok 1980 
można obejrzeć karty tytułowe do 
książek, których posiadanie i rozpo-
wszechnianie było zabronione.

W latach 1981-1982, po 
zdelegalizowaniu „Soli-
darności” i wprowadzeniu 
stanu wojennego, około 
10 tysięcy osób interno-
wano, umieszczając ich 
w 40. obozach odosobnienia 
i 9. Wojskowych Obozach 
Specjalnych. Ale – paradok-
salnie – to właśnie wtedy 
działalność podziemna 
miała swoją ogromną 
skuteczność.

Do obozów internowania lub 
więzień trafili nie tylko działacze 
„Solidarności”, ale też Konfederacji 
Polski Niepodległej (KPN) czy Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów (NZS). 
Tam, na miarę swoich możliwości, 
prowadzili konspiracyjne dzia-
łania i  jakoś przemycali do świata 
zewnętrznego to, co udało im się 
wydrukować. Gdy po kilku miesią-
cach od zatrzymań, zezwolono im na 
widzenia z bliskimi, ta działalność 
znacząco przybrała na sile. Jednak 
największy wysyp pism podziemnych 
miał miejsce w latach ’83 -’84, kiedy 
opozycjoniści zostali wypuszczeni na 
wolność. Dużo eksponatów prezen-
towanych na wystawie pochodzi    
z obozu w Załężu koło Rzeszowa, 
gdzie część gmachu „zwykłego” 
więzienia została przeznaczona dla 
osób internowanych. Sami interno-
wani tworzyli tu koperty z nadrukami      
o treści religijno-patriotycznej czy 
historycznej. Bardzo ważnym wydaw-
nictwem powstającym  w  Załężu 
była gazetka pt. „Nasza Krata”.         
W nagłówku jednego z numerów 
umieszczono motto: „Myślę, więc 
siedzę”. Prawdopodobnie ta gazetka 
była zrobiona najwyżej w kilkunastu 
egzemplarzach, więc prezentowany 
dokument jest unikatem na tuchow-
skiej wystawie, a ja dostałem go od 
nieżyjącej już osoby z mojej rodziny, 

która działała aktywnie w podziemiu 
i „Solidarności”. Na wystawie jest też 
niemała część wydawnictw robionych 
przez internowanych z kieleckiego 
więzienia (Kielce-Piaski). 

Podejrzewam, że do kolporto-
wania pism z miejsc przymusowego 
odosobnienia przyczyniały się osoby 
odwiedzające internowanych, które 
wynosiły te materiały.

A ja dodam, że nieocenioną 
pomoc stanowili niektórzy 
pracownicy poczty i kolei, 
którzy – mimo blokad 
i wszechobecnego reżimu 
– narażając siebie, poma-
gali rozwozić te zakazane 
wydawnictwa w głąb kraju.

Ma pani rację – trzeba przyznać, 
że wtedy działała cała masa „ludzkich 
trybików”, dzięki którym wszystko 
ze sobą sprawnie współdziałało, to 
właśnie była prawdziwa solidarność.

Dużą rolę w tamtym 
czasie odgrywały związki 
z Kościołem, wobec czego 
podziemne wydawnictwa 
bardzo często nawiązywały 
właśnie do tej tematyki.

Na wystawie są liczne tego przy-
kłady. Na wielu kopertach istnieją 
odniesienia do Matki Bożej czy Cudu 
nad Wisłą. Ponieważ internowani 
spędzali święta – jak to się wtedy 
żartobliwie nazywało – w interna-
tach, stąd mamy pocztówki związane 
z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

Niezwykle ciekawym eksponatem 
jest krzyż wykonany ze szczebelków 
pochodzących z taboretu więzien-
nego, który też powstał w Załężu, 
o czym świadczy umieszczony z tyłu 
napis: „Załęże 14 XII 1981 r.” Widać, 
że ten krzyż powstawał stopniowo. 
Najpierw były tylko skrzyżowane 
szczebelki, potem ktoś dodał znaczek 
„Solidarność”, ktoś inny dołożył 
medalik,   aż w końcu pojawił się 
wytłoczony z blaszki orzeł w koronie. 
Od spodu widać, że blaszka pochodzi 
z opakowania po mleku w proszku – 
to dowód na to, że internowani potra-
fili zużytym przedmiotom pocho-
dzącym z darów nadać drugie życie.

Patrząc z perspektywy 
czasu, można stwierdzić, 
że coś, co było słabą stroną 
tamtych wydawnictw, 
obecnie stało się ich atutem 
i dowodem na autentycz-
ność. Myślę o kiepskiej 
jakości powstających ulotek 
czy pism.
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Rzeczywiście, z tą jakością bywało 
różnie. Zdarzało się, że niektóre 
wydawnictwa były znakomitej 
jakości. Jest niemal pewne, że były 
drukowane w państwowych drukar-
niach, ale po godzinach, lub gdy nie 
widział ten, kto nie powinien widzieć, 
albo…nie chciał widzieć. Gazetki 
nielegalne, czyli bibuły, charaktery-
zowały się znacznie gorszą jakością, 
co było efektem ich powstawania na 
powielaczach. Sam miałem okazję 
widzieć, jak wałeczkiem jeździło się 
po papierze i w ten sposób druko-
wało egzemplarz po egzemplarzu 
gazetki czy ulotki. Jednak wspólną 
cechą obu tych rodzajów pism był ich 
mały format i druk pisany niewielką 
czcionką. Tutaj należy się wielki 
ukłon wobec osób, które zajmowały 
się drukiem tych materiałów. Robili 
to za darmo, dla idei, i - może nawet 
wtedy sobie sprawy nie zdawali – 
również dla przyszłych pokoleń.

Warto tu podkreślić, że choć jakość 
tych wydawnictw nie była znakomita, 
to same projekty wzbudzały podziw. 
Przecież wśród osób internowanych 
znajdowali się również artyści, archi-
tekci lub inne osoby z artystyczną 
duszą. Opozycjoniści potrafili też 
stworzyć interesujące kalendarze 
– dwa z nich, z roku 1986 i 1987, 
w tamtych latach wisiały w naszym 
mieszkaniu i  zostały przeoczone 
przez „smutnych” panów z SB, którzy 
przyszli na rewizję. Te kalendarze też 
są zaprezentowane na wystawie.

Wspomniana już gazetka 
„Nasza Krata”, która 
powstała w Załężu cechuje 
się czymś niezwykłym…

Tak, tamtą gazetkę powie-
lano nie na matrycy, ale poprzez 
mozolne przekłuwanie igłą kilku 
kartek papieru znajdujących się 
pod pierwszym egzemplarzem. 
Trzeba było każdą literę, każde 
słowo i zdanie nakłuwać tak gęsto, 
aby z  tych otworków powstał na  
spodnich kartkach widoczny tekst. 
Czytelnik używając ołówka „szedł” 
po tych nakłutych liniach i w ten 
sposób odtwarzał to, co było napisane 
w oryginale. Tak powstałe gazetki do 
dziś są w znakomitym stanie zacho-
wania – to prawdopodobnie zasługa 
użytego ołówka, gdyż wiemy, że grafit 
jest wieczny.

W tamtym okresie kwitła 
satyra polityczna. Nie 
na darmo mówiło się, że 
jesteśmy najweselszym 
barakiem w obozie państw 
socjalistycznych. Zdaniem 
niektórych stanowiła ona 
kontrolowany wentyl 
bezpieczeństwa zniewolo-
nego narodu. Niezależnie 
od tego, czy faktycznie tak 
było, ludzie bardzo potrze-
bowali takiej skondenso-
wanej formy odreagowania. 
Tym milej się robiło, gdy 

była świadomość, że osoby 
internowane też się taką 
satyrą posługiwały.

Satyra była nieodłącznym 
elementem „drugiego obiegu”, a na 
początku lat 80. naprawdę mocno 
się rozwinęła. Powstawały pocztówki 
i rysunki prześmiewające ówcześnie  
rządzącą władzę, a nawet poszcze-
gólne jej osoby. „Wdzięcznym” 
tematem były postaci generała 
Wojciecha Jaruzelskiego i rzecznika 
rządu, Jerzego Urbana. Znane też były 
hasła: „Zima wasza, wiosna nasza” czy 
„Bezpartyjnym Polakom Wesołych 
Świąt, bo wreszcie sam wyżywi się 
rząd”.  Na wystawie prezentowane 
są rysunki satyryczne, które odnoszą 
się do zniewolenia państw socjali-
stycznych przez Związek Radziecki. 
Na jednym z nich widać, jak towa-
rzysz Edward Gierek tańczy, a towa-
rzysz Leonid Breżniew przygrywa 
mu na harmoszce – tak pokazano 
uzależnienie Polski od wschodniego 
sąsiada.

Jednym z symboli walki 
podziemnej, oprócz ulotek 
czy różnych innych wydaw-
nictw, było – podobnie 
jak w czasie działań Armii 
Krajowej – malowanie na 
murach haseł i znaków 
wolnościowych. Napisy 
na fasadach lub płotach 
pojawiały się nie wiadomo 
skąd i powszechne było ich 
szybkie zamalowywanie. Ale 
już sam widok świeżej farby 
na ścianie był wymowny, bo 
łatwo było się domyślić, co 
się pod nią znajdowało.

W ten sposób ludzie, którzy nie 
należeli do związków wolnościowych 
pokazywali swoje solidaryzowanie 
się z  czynnymi opozycjonistami. 
Pamiętam hasło „Orła WRONa* nie 
pokona”. Wśród „niepapierowych” 
eksponatów na wystawie prezento-
wana jest koszulka z  tzw. „praso-
wanką”. Nabyłem ją w podziemiu 
i zawiera zwrot „zaraz wracam” do 
złudzenia przypominający napis 
„Solidarność”, a który za pomocą 
gorącego żelazka można było umie-
ścić na tkaninie. Gdy w Krakowie 
chodziłem w tak ozdobionej koszulce, 
obserwowałem bardzo pozytywne 
reakcje studentów i zwykłych robot-
ników, oraz gesty poparcia.

W tytule wystawy widnieje 
zwrot „drugi obieg”. 
Jednak można go odnieść 
nie tylko do podziemnych 
pism czy wolnościowych 
audycji radiowych. Mimo 
tych wszystkich ograniczeń 
ludność – z konieczności – 
świetnie sobie w tamtych 
czasach radziła.

Mnie się te czasy trochę koja-
rzyły z  okresem okupacji. Wtedy 
też były kartki na żywność i trudno 
było cokolwiek w  legalny sposób 

kupić, dlatego istniał czarny rynek, 
gdzie można było nabyć dosłownie 
wszystko. Jednak mnie jako młodemu 
człowiekowi, który lubił słodycze, 
żal było, że nawet czekolada była na 
kartki, a bez kartek dostępne  były 
jedynie wyroby czekoladopodobne. 
Do dziś mam awersję do takich 
słodyczy w  czekoladopodobnej 
polewie.

Już od najmłodszych lat miałem 
zamiłowanie do zbierania różnych 
rzeczy. Oprócz filatelistyki i pocz-
tówek gromadziłem numizmaty, 
a  potem właśnie te wydawnictwa 
drugiego obiegu. Posiadam też 
cały klaser znaczków poczty 
podziemnej. Niestety nie mogłem 
się nimi chwalić wśród kolegów, 
gdyż trzeba było zachować ostroż-
ność, aby uniknąć głupiej wpadki, 
przez którą mogłaby ucierpieć cała 
rodzina, ale kilka dorosłych, zaufa-
nych osób widziało w tamtych latach 
mój zbiór nietypowych znaczków. 
Lecz przyznam, że w tamtych czasach 
największą moją pasją była jazda 
na rowerze. Po amatorsku upra-
wiałem kolarstwo i w ciągu sezonu 
przejeżdżałem 5-6 tys. kilometrów, 
a pokonanie 120-150 km dziennie 
nie stanowiło dla mnie żadnego 
problemu. Po wystaraniu się o pasz-
porty wraz z kolegami wyjeżdżaliśmy 
też na zagraniczne wycieczki rowe-
rowe, czyli aż do... Czechosłowacji! 
Dotarliśmy nawet już pod węgierską 
granicę. Oczywiście, jak większość 
młodych ludzi, słuchałem polskich 
bardów - Gintrowskiego i Kaczmar-
skiego oraz powiewu „zachodu”, czyli 
muzyki Radia Luksemburg.

W roku 2011, w 31. rocz-
nicę powstania „Solidar-
ności”, szerokiej esplana-
dzie na terenie obiektów 
Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli nadano imię 
„Solidarności 80”.  W ten 
sposób podkreślono, że 
„Solidarność” była jednym 
z dużych symboli wolności 
w całej Europie i że tamte 
działania miały sens. Co 
przyświecało tworzeniu tej 
wystawy?

Sensem tej wystawy było oddanie 
hołdu wszystkim tym działaczom 
podziemnym, którzy być może nie 
zostali docenieni, a może nawet zapo-
mniani, oraz ich prześladowanym 
rodzinom, które często były repre-
sjonowane i całkowicie pozbawiane 
możliwości pracy zarobkowej.

Tamta Solidarność była naprawdę 
czymś wielkim. To był nie tylko sam 
związek zawodowy, ale cały wielki 
ruch społeczny, który w szczycie swej 
działalności liczył aż 10 milionów 
członków - od zwykłego robotnika, 
po inteligenta; od rolnika po profe-
sora wyższej uczelni. W  tamtym 
czasie słowo „Solidarność” było 
odmieniane we wszystkich językach 
świata.

Sensem wystawy było też poka-
zanie młodemu pokoleniu, że wcale 
nie tak dawno temu inni, najczęściej 
również młodzi ludzie swoją deter-
minacją i niezłomnością przyczynili 
się do obalenia komunizmu w całej 
środkowo-wschodniej Europie.

*WRON – Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego – powstały 
w  nocy 12/13 grudnia 1981 roku 
organ administrujący Polską 

w okresie stanu wojennego. Rozwią-
zany 21 lipca 1983 roku.

Fotografie z wystawy „Drugi obieg 
– polskie drogi do wolności” wykonał 
Krzysztof Jasiński. 

Z Tomaszem Wantuchem rozma-
wiała Elżbieta Moździerz.

Tuchów, 16 lutego 2016 roku.

Tomasz Wantuch – rodowity tuchowianin. 
Wielbiciel, znawca i popularyzator zwłaszcza 
lokalnej historii. Współtwórca tuchowskiego 
muzeum i kolekcjoner. Działa na rzecz reno-
wacji zabytkowych nagrobków i figur. Za jego 
staraniem kaplica rodu Rozwadowskich została 
wpisana do rejestru zabytków. Inicjator i współ-
organizator sadzenia Dębu Katyńskiego poświę-
conego płk. Janowi Władysławowi Rozwadow-
skiemu. Autor wielu artykułów historycznych. 
Wraz z Biblioteką Publiczną w Tuchowie współ-
tworzył Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. 
Regularnie współpracuje z Radiem Kraków, dla 
którego udziela wywiadów. Organizator i twórca 
kilku wystaw tematycznych i ekspozycji muze-
alnych. Jest przewodniczącym Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa. W roku 2013 
w uznaniu za swoją działalność został nagro-
dzony statuetką „Melaniusz”. 
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8 awansów uczniów tuchowskiego 
gimnazjum do etapu wojewódzkiego
uczniowie Publicznego 

Gimnazjum  
im. Kazimierza Wiel-

kiego w Tuchowie osiągnęli 
niezwykle wysokie wyniki 
w konkursach przedmioto-
wych organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora 
Oświaty w Krakowie.

Są to najbardziej prestiżowe 
konkursy organizowane dla 
młodzieży gimnazjalnej.  

Do etapu wojewódzkiego zakwa-
lifikowało się aż 8 uczniów, którzy 
pracowali pod opieką nauczycieli: 

- Hanna Brzeżańska z   języka  
angielskiego  – przygotowywana 
przez mgr Katarzynę Stelmach;

- Karolina Karwat  z   języka 
niemieckiego – przygotowywana 
przez mgr Beatę Rybę;

- Łukasz Augustyn z  historii – 
przygotowywany przez mgr Berna-
detę Baran; 

- Łukasz Augustyn z WOS-u – 
przygotowywany przez mgr Małgo-
rzatę Pycińską-Buczyńską;

- Anna Gut, Damian Kupiec 
i Agnieszka Szostak z fizyki – przy-
gotowywani przez mgr. inż. Piotra 
Pierzchałę;

- Anna Gut z  matematyki – 
przygotowywana przez mgr Alicję 
Płachno.

Awans do wyżej wymienionego 
etapu był poprzedzony etapem 
szkolnym i  rejonowym. Powyżsi 
uczniowie biorąc udział w  etapie 
wojewódzkim, uzyskują tytuł fina-
listy, a co za tym idzie są nagrodzeni 
10 punktami doliczanymi do puli 
punktów składających się na przy-
jęcie do wymarzonej szkoły średniej. 
Mają również szansę uzyskania tytułu 
laureata, co skutkuje zwolnieniem 
z  odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego i uzyskaniem maksy-
malnej liczby punktów oraz przyjęcie 
w pierwszej kolejności do wybranej 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszystkim uczniom i opiekunom 
naukowym, jak również rodzicom 
gratulujemy i życzymy powodzenia 
w nadchodzącym etapie konkursu! 

opracowała
Barbara Witalis-Ślaga
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10 marca 2016 r. 
o godz. 10.00  w Domu Kultury 
w Tuchowie odbędzie się  
61. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski. 

Ponadto Dom Kultury 
w Tuchowie serdecznie 
zaprasza dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych miasta 
i gminy Tuchów do udziału 
w następujących konkursach:

17 marca 2016 r. 
o godz. 13.30
Gminny Konkurs Plastyczny 
„Pisanka na wesoło”.

Dodatkowych informacji 
udziela Wiesława Hudyka – 
koordynator konkursu.
tel. 14 65 25 436,
e-mail: w.hudyka@tuchow.pl

14 kwietnia 2016 r. 
o godz. 9.00
Gminny Konkurs Recytatorski 
„Przyjaciele dzieci wierszem 
do nich piszą”.

Dodatkowych informacji 
udziela Andrzej Jagoda –
koordynator konkursu.
tel. 14 65 25 436,
e-mail: a.jagoda@tuchow.pl

Zdrowa słodycz – miód
BożenaWROna 

w poniedziałkowy 
wieczór w Bibliotece 
Publicznej zgro-

madziło się licznie grono 
mieszkańców Tuchowa 
i okolic, a to za przyczyną 
wyjątkowego człowieka – 
alberta Radwana. 

Znany nie tylko w Tuchowie pszcze-
larz, mieszkający w pobliskiej Zabłędzy, 
swoją pasiekę założył w 1965 roku 

i z powodzeniem prowadzi ją do dzisiaj 
wraz ze swoim synem Maciejem. Przez 
wszystkie te lata bardzo interesował 
się szeroko pojętym pszczelarstwem, 
pogłębiał swoją wiedzę i dzisiaj można 
śmiało stwierdzić, że o pszczołach wie 
niemal wszystko. Jest  więc znako-
mitym znawcą tematu i praktykiem, 
a równocześnie popularyzuje wiedzę 
o miodzie od wielu lat, prowadząc inte-
resujące prelekcje dla różnorodnego 
grona odbiorców.

Częścią swojej wiedzy podzielił 
się ze zgromadzonymi w Bibliotece 

Publicznej gośćmi. Mówił bardzo inte-
resująco, zwłaszcza o walorach zdro-
wotnych miodu, który swoje właści-
wości lecznicze zawdzięcza obecności 
specjalnych enzymów dodawanych 
przez pszczoły. Dowiedzieliśmy się, 
w leczeniu których schorzeń pomagają 
poszczególne gatunki miodu, a także 
tego, że niezależnie od odmiany 
i miejsca pochodzenia charaktery-
zuje się on korzystnym działaniem 
na serce i układ krążenia. Ponadto 
obniża ciśnienie tętnicze krwi i działa 
przeciwarytmicznie. Odznacza się też 

łagodnym działaniem uspokajającym, 
nasennym i zmniejszającym skutki 
nadmiernego napięcia nerwowego. 
Jego preparaty mają właściwości 
odtruwające – eliminują z organizmu 
ołów i inne metale ciężkie. Udowod-
niono, że spożywanie miodu zwiększa 
odporność organizmu, regeneruje 
go i  wzmacnia oraz chroni układ 
oddechowy przed rozwojem zaka-
żenia. Spotkanie trwało niemal trzy 
godziny, goście zadawali Panu Alber-
towi Radwanowi ciekawe pytania, na 
które on wyczerpująco odpowiadał, 
trudno było rozstać się i wrócić do 
domu.

Tematyka ta cieszy się obecnie 
dużą popularnością ze względu na 
to, że wiele osób w naszym regionie 
hobbystycznie zakłada pasieki. 
W takich przypadkach możliwość 
wymiany doświadczeń i  posze-
rzenia swojej wiedzy jest bezcenna. 
Ogromne jest również zaintereso-

wanie zdrowym trybem życia, natu-
ralnymi metodami utrzymywania 
dobrostanu organizmu, w  czym 
właściwa apioterapia bez wątpienia 
pomaga. Warto też dodać, że 
najzdrowszy dla człowieka jest ten 
miód, który powstaje w  okolicy 
naszego zamieszkania. Znaczenie 
sloganu „kupujmy swoje” nabiera tu 
dodatkowego sensu.

Na gości czekała także słodka 
niespodzianka, gdyż można było 
poznać smaki miodu spadziowego 
oraz nawłociowego, prosto z pasieki 
Radwanów. To ogromne zaintereso-
wanie tematyką przedstawioną przez 
prelegenta skłoniło nas do zorgani-
zowania kolejnego spotkania, tym 
razem dla mieszkańców Jodłówki 
Tuchowskiej, odbyło się ono 23 lutego 
w filii biblioteki w Jodłówce Tuchow-
skiej. Dziękujemy bardzo Panu Alber-
towi Radwanowi za poświęcony nam 
czas i wspaniałe wykłady.

KOnKURSY DLa 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

XV GMInnY
KOnKURS

ORTOGRaFICZnY
Zapraszamy wszystkie szkoły z gminy Tuchów do wzięcia 
udziału w XV Gminnym Konkursie Ortograficznym.
Konkurs odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 9.00  
w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara”  

w Lubaszowej.
Patronat nad konkursem objął 

burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś.
Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oraz deklarację dla 

rodziców i opiekunów można pobrać ze strony internetowej: 
http://www.tuchow.pl/xv-gminny-konkurs-ortograficzny/ 

Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej 
http://www.dk.tuchow.pl/konkursy-dla-dzieci-z-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!
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Więcej zdrowia – więcej życia!HALINAPIOTROWSKA 

Właśnie takie hasło 
przyświecało  
tegorocznemu EKO 

BALOWI, który jak co roku 
odbył się w Publicznym 
Gimnazjum w Siedliskach. 

Tę niezwykle lubianą przez 
uczniów imprezę przygotowują 
rokrocznie Elżbieta Wrona i Halina 
Piotrowska. Lubiana, bo wiele się 
na niej dzieje. Lubiana, bo pobudza 
wyobraźnię, bo młodzi projektanci, 
modele i modelki mogą poczuć się 
jak w wielkim świecie mody! Trzeba 
przyznać, że ta część zabawy jest 
zawsze niezwykle widowiskowa. 
Młodzi projektanci muszą zmie-
rzyć się z  trudnym wyzwaniem 
– zaprojektować stroje stworzone 
wyłącznie z  surowców wtórnych. 
Jak ten oryginalny materiał pobu-
dził ich twórczą wyobraźnię, można 
było się przekonać podczas gali recy-
klingowego szaleństwa, która na ten 
wieczór przemieniła szkolną salę 
gimnastyczną w prawdziwy modowy 
wybieg stworzony właśnie na tę 

r e k L A m A

Walenty i Florian…, czyli walentynki  
z MDP OSP Meszna Opacka
Zdawać by się mogło,  

że ci dwaj panowie  
nie mogą mieć  

ze sobą nic wspólnego. 

Bo i jaki związek mogą mieć ze 
sobą św. Walenty i św. Florian? Otóż 
łączy ich ze sobą ogień. Pierwszy pan 
to patron zakochanych, w dzisiejszej 

kulturze otoczony rzeszą amorków 
wzniecających ogień miłosny, drugi 
– patron strażaków, a co za tym idzie 
gaszący raczej pożary i wszelkie ognie.

Opiekun MDP OSP w Mesznej 
Opackiej, Florian (zbieg okolicz-
ności?) wraz z całą swoją drużyną 
zorganizował 14 lutego 2016 roku 
kiermasz ciast walentynkowych. 
(Były nawet ciasteczkowe serduszka 
z napisami „Kocham Cię” w wielu 
językach autorstwa Paulinki z MDP 
i jej mamy!) Spotkanie przy kawce 
i słodkościach odbyło się w Domu 
Strażaka, gdzie jak nas zapewniono 
„drzwi są dla każdego otwarte”. Te 
otwarte drzwi zaowocowały otwarto-
ścią mieszkańców wsi, którzy szczo-
drze dawali coś od serca do… buta 
strażackiego, który był wymyślną 
skarbonką dobrej woli. 

Atmosfera była gorąca, ale nie trzeba 
było nic gasić, przeciwnie młodzi stra-

żacy podnosili temperaturę podczas 
emocjonującego konkursu, w którym 
można było zdobyć: chlebowe serce 
(dar Wojtka i Marty), cudownie udeko-
rowany stosownie do święta 14 lutego 
sercowy tort oraz bukiet kwiatów 
i jedną, samotną różę, która miała swoje 
specjalne przesłanie. (Obecni na sali 
mężczyźni wiedzą już, że nie wolno 
zapominać o kwiatach w tym dniu!)

Tak więc, droga nam Młodzieżowa 
Drużyno Pożarnicza OSP Meszna 
Opacka gratulujemy twórczych 
pomysłów, otwartości, uśmiechu, 
dobrego wychowania, wspaniałej 
współpracy, zorganizowania 
i czekamy na więcej.

Wdzięczni pożeracze walentyn-
kowych wypieków 

Fo
t. M

ic
h

a
ł M

lec
z

ko

JUSTYNARECZKOWSKA
GRZEGORZBORGULA

Druhowie z Dąbrówki 
Tuchowskiej po raz 
pierwszy wzięli udział 

w dwudniowych  
MISTRZOSTWACH STRA-
ŻAKÓW W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM I SNOWBOAR-
DZIE, zorganizowanych na 
terenie stacji narciarskiej 
– ARENA NARCIARSKA 
JAWORKI HOMOLE 13 i 14 
lutego 2016 r.

Ideą udziału w tych mistrzostwach 
była przede wszystkim dobra zabawa, 
mająca na celu zacieśnienie relacji 
między strażakami OSP Dąbrówka 
Tuchowska. 

Po dwugodzinnej drodze busem, 
wypożyczonym w  zaprzyjaźnionej 
firmie, dotarliśmy do miejscowości 
Jaworki, gdzie szukaliśmy miejsca 
noclegowego, zarezerwowanego 
w remizie OSP. W pewnym momencie 
wysoko na budynku zauważyliśmy 
syrenę alarmową oraz intensywnie 
wydobywający się dym z  komina, 
wskazujący na „podgrzewanie atmos-
fery”. Okazało się, że jest to nasze 
miejsce noclegowe. Szybko zakwatero-
waliśmy całą wycieczkę liczącą 17 osób 
i udaliśmy się na stok, gdzie część osób 
wzięło udział w mistrzostwach, część 
w zjazdach rekreacyjnych, a pozostali 
spędzali czas według swojego planu, 
kibicując zawodnikom.

Z naszej ekipy w indywidualnych 
zawodach, rozgrywanych w pierw-
szym dniu, udział wzięli: Katarzyna 
Mleczko, Justyna Reczkowska, 

Wojciech Kmietowicz, Jakub Mleczko 
 i Michał Mleczko. Na koniec pierw-
szego dnia okazało się, że Katarzyna 
Mleczko zajęła bardzo wysokie, 
trzecie miejsce, nieznacznie ustępując 
faworytkom. Była to dla nas bardzo 
dobra informacja, która wzbudziła 
euforię i zadowolenie. Po zawodach, 
w miejscu zakwaterowania,  podsumo-
waliśmy rozgrywki i miło spędziliśmy 
czas, do późnych godzin nocnych 
zacieśniając współpracę z druhami 
z OSP Jaworki i OSP Targowiska, 

Drugiego dnia rywalizacji odbył się 
konkurs drużynowy. Jednostkę OSP 
Dąbrówka Tuchowska reprezentowali: 
Jan Mleczko, Jakub Mleczko, Justyna 
Reczkowska, Katarzyna Mleczko. Start 
poprzedzony całodniowym trenin-
giem przyniósł bardzo dobry czas 
zajazdu, jednak małe doświadczenie 
i niedokładna znajomość regulaminu 

doprowadziła naszą drużynę do 
dyskwalifikacji. Pomimo „niesmaku” 
szybko wróciliśmy do podstawowego 
celu wyjazdu i dalej bawiliśmy się 
bardzo dobrze. Na koniec odebraliśmy 
drobne upominki za udział w zawo-
dach i wróciliśmy na miejsce noclegu, 
skąd po spakowaniu udaliśmy się 
w drogę powrotną.

Podsumowując ten wyjazd, należy 
stwierdzić, że była to świetna okazja 
do zdobycia kolejnych doświadczeń 
zawiązanych z udziałem w zawo-
dach, zawieraniem nowych znajo-
mości oraz zacieśnienia więzi 
pomiędzy sympatykami i druhami 
OSP Dąbrówka Tuchowska. Podję-
liśmy zobowiązanie, że w przyszłych 
latach również weźmiemy udział 
w  mistrzostwach narciarskich, 
które chcemy traktować, przede 
wszystkim, jako dobrą zabawę.

Serdecznie dziękujemy kibicom 
za wspieranie naszych zawodników 
na stronie internetowej naszej OSP, 
Facebooku, Instagramie, jak również 
w SMS-ach i rozmowach telefonicz-
nych.

Do zobaczenia w Jaworkach 
za rok ! :) 

okazję! Po pokazie następuje najbar-
dziej wyczekiwana chwila – wybór 
Króla i Królowej Balu. Królową Balu 
została Patrycja Kańka, prezentując 
typowo kobiecy strój, natomiast 
Królem Balu została Joanna Kordela, 
która odważnie i z dużym poczu-
ciem humoru zaprezentowała męską 
kreację. Wszystkie stroje zasługiwały 
jednak na podziw i uznanie, i  tak 
właśnie Rada Rodziców nagrodziła 
każdego uczestnika pokazu! A że 
nasza szkoła jest szkołą promującą 
zdrowie, odbył się również konkurs 
dotyczący zasad zdrowego żywienia. 
Uczniowie wykonali piramidy zdro-
wego żywienia zgodne z najnow-
szymi zaleceniami Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO), gdzie u jej 
podstawy znajdują się różne formy 
aktywności fizycznej. Należy również 
wspomnieć, że tradycją EKO BALI 
w  Siedliskach są kotyliony, które 
wykonuje Samorząd Uczniowski 
i rozprowadza wśród uczestników 
balu. W tym roku motywem każdego 
kotylionu był owoc, np. jabłuszko! 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW OSP
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE
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8 awansów uczniów tuchowskiego 
gimnazjum do etapu wojewódzkiego
uczniowie Publicznego 

Gimnazjum  
im. Kazimierza Wiel-

kiego w Tuchowie osiągnęli 
niezwykle wysokie wyniki 
w konkursach przedmioto-
wych organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora 
Oświaty w Krakowie.

Są to najbardziej prestiżowe 
konkursy organizowane dla 
młodzieży gimnazjalnej.  

Do etapu wojewódzkiego zakwa-
lifikowało się aż 8 uczniów, którzy 
pracowali pod opieką nauczycieli: 

- Hanna Brzeżańska z   języka  
angielskiego  – przygotowywana 
przez mgr Katarzynę Stelmach;

- Karolina Karwat  z   języka 
niemieckiego – przygotowywana 
przez mgr Beatę Rybę;

- Łukasz Augustyn z  historii – 
przygotowywany przez mgr Berna-
detę Baran; 

- Łukasz Augustyn z WOS-u – 
przygotowywany przez mgr Małgo-
rzatę Pycińską-Buczyńską;

- Anna Gut, Damian Kupiec 
i Agnieszka Szostak z fizyki – przy-
gotowywani przez mgr. inż. Piotra 
Pierzchałę;

- Anna Gut z  matematyki – 
przygotowywana przez mgr Alicję 
Płachno.

Awans do wyżej wymienionego 
etapu był poprzedzony etapem 
szkolnym i  rejonowym. Powyżsi 
uczniowie biorąc udział w  etapie 
wojewódzkim, uzyskują tytuł fina-
listy, a co za tym idzie są nagrodzeni 
10 punktami doliczanymi do puli 
punktów składających się na przy-
jęcie do wymarzonej szkoły średniej. 
Mają również szansę uzyskania tytułu 
laureata, co skutkuje zwolnieniem 
z  odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego i uzyskaniem maksy-
malnej liczby punktów oraz przyjęcie 
w pierwszej kolejności do wybranej 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszystkim uczniom i opiekunom 
naukowym, jak również rodzicom 
gratulujemy i życzymy powodzenia 
w nadchodzącym etapie konkursu! 

opracowała
Barbara Witalis-Ślaga
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10 marca 2016 r. 
o godz. 10.00  w Domu Kultury 
w Tuchowie odbędzie się  
61. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski. 

Ponadto Dom Kultury 
w Tuchowie serdecznie 
zaprasza dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych miasta 
i gminy Tuchów do udziału 
w następujących konkursach:

17 marca 2016 r. 
o godz. 13.30
Gminny Konkurs Plastyczny 
„Pisanka na wesoło”.

Dodatkowych informacji 
udziela Wiesława Hudyka – 
koordynator konkursu.
tel. 14 65 25 436,
e-mail: w.hudyka@tuchow.pl

14 kwietnia 2016 r. 
o godz. 9.00
Gminny Konkurs Recytatorski 
„Przyjaciele dzieci wierszem 
do nich piszą”.

Dodatkowych informacji 
udziela Andrzej Jagoda –
koordynator konkursu.
tel. 14 65 25 436,
e-mail: a.jagoda@tuchow.pl

Zdrowa słodycz – miód
BożenaWROna 

w poniedziałkowy 
wieczór w Bibliotece 
Publicznej zgro-

madziło się licznie grono 
mieszkańców Tuchowa 
i okolic, a to za przyczyną 
wyjątkowego człowieka – 
alberta Radwana. 

Znany nie tylko w Tuchowie pszcze-
larz, mieszkający w pobliskiej Zabłędzy, 
swoją pasiekę założył w 1965 roku 

i z powodzeniem prowadzi ją do dzisiaj 
wraz ze swoim synem Maciejem. Przez 
wszystkie te lata bardzo interesował 
się szeroko pojętym pszczelarstwem, 
pogłębiał swoją wiedzę i dzisiaj można 
śmiało stwierdzić, że o pszczołach wie 
niemal wszystko. Jest  więc znako-
mitym znawcą tematu i praktykiem, 
a równocześnie popularyzuje wiedzę 
o miodzie od wielu lat, prowadząc inte-
resujące prelekcje dla różnorodnego 
grona odbiorców.

Częścią swojej wiedzy podzielił 
się ze zgromadzonymi w Bibliotece 

Publicznej gośćmi. Mówił bardzo inte-
resująco, zwłaszcza o walorach zdro-
wotnych miodu, który swoje właści-
wości lecznicze zawdzięcza obecności 
specjalnych enzymów dodawanych 
przez pszczoły. Dowiedzieliśmy się, 
w leczeniu których schorzeń pomagają 
poszczególne gatunki miodu, a także 
tego, że niezależnie od odmiany 
i miejsca pochodzenia charaktery-
zuje się on korzystnym działaniem 
na serce i układ krążenia. Ponadto 
obniża ciśnienie tętnicze krwi i działa 
przeciwarytmicznie. Odznacza się też 

łagodnym działaniem uspokajającym, 
nasennym i zmniejszającym skutki 
nadmiernego napięcia nerwowego. 
Jego preparaty mają właściwości 
odtruwające – eliminują z organizmu 
ołów i inne metale ciężkie. Udowod-
niono, że spożywanie miodu zwiększa 
odporność organizmu, regeneruje 
go i  wzmacnia oraz chroni układ 
oddechowy przed rozwojem zaka-
żenia. Spotkanie trwało niemal trzy 
godziny, goście zadawali Panu Alber-
towi Radwanowi ciekawe pytania, na 
które on wyczerpująco odpowiadał, 
trudno było rozstać się i wrócić do 
domu.

Tematyka ta cieszy się obecnie 
dużą popularnością ze względu na 
to, że wiele osób w naszym regionie 
hobbystycznie zakłada pasieki. 
W takich przypadkach możliwość 
wymiany doświadczeń i  posze-
rzenia swojej wiedzy jest bezcenna. 
Ogromne jest również zaintereso-

wanie zdrowym trybem życia, natu-
ralnymi metodami utrzymywania 
dobrostanu organizmu, w  czym 
właściwa apioterapia bez wątpienia 
pomaga. Warto też dodać, że 
najzdrowszy dla człowieka jest ten 
miód, który powstaje w  okolicy 
naszego zamieszkania. Znaczenie 
sloganu „kupujmy swoje” nabiera tu 
dodatkowego sensu.

Na gości czekała także słodka 
niespodzianka, gdyż można było 
poznać smaki miodu spadziowego 
oraz nawłociowego, prosto z pasieki 
Radwanów. To ogromne zaintereso-
wanie tematyką przedstawioną przez 
prelegenta skłoniło nas do zorgani-
zowania kolejnego spotkania, tym 
razem dla mieszkańców Jodłówki 
Tuchowskiej, odbyło się ono 23 lutego 
w filii biblioteki w Jodłówce Tuchow-
skiej. Dziękujemy bardzo Panu Alber-
towi Radwanowi za poświęcony nam 
czas i wspaniałe wykłady.

KOnKURSY DLa 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

XV GMInnY
KOnKURS

ORTOGRaFICZnY
Zapraszamy wszystkie szkoły z gminy Tuchów do wzięcia 
udziału w XV Gminnym Konkursie Ortograficznym.
Konkurs odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 9.00  
w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara”  

w Lubaszowej.
Patronat nad konkursem objął 

burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś.
Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oraz deklarację dla 

rodziców i opiekunów można pobrać ze strony internetowej: 
http://www.tuchow.pl/xv-gminny-konkurs-ortograficzny/ 

Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej 
http://www.dk.tuchow.pl/konkursy-dla-dzieci-z-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!
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Więcej zdrowia – więcej życia!HALINAPIOTROWSKA 

Właśnie takie hasło 
przyświecało  
tegorocznemu EKO 

BALOWI, który jak co roku 
odbył się w Publicznym 
Gimnazjum w Siedliskach. 

Tę niezwykle lubianą przez 
uczniów imprezę przygotowują 
rokrocznie Elżbieta Wrona i Halina 
Piotrowska. Lubiana, bo wiele się 
na niej dzieje. Lubiana, bo pobudza 
wyobraźnię, bo młodzi projektanci, 
modele i modelki mogą poczuć się 
jak w wielkim świecie mody! Trzeba 
przyznać, że ta część zabawy jest 
zawsze niezwykle widowiskowa. 
Młodzi projektanci muszą zmie-
rzyć się z  trudnym wyzwaniem 
– zaprojektować stroje stworzone 
wyłącznie z  surowców wtórnych. 
Jak ten oryginalny materiał pobu-
dził ich twórczą wyobraźnię, można 
było się przekonać podczas gali recy-
klingowego szaleństwa, która na ten 
wieczór przemieniła szkolną salę 
gimnastyczną w prawdziwy modowy 
wybieg stworzony właśnie na tę 

r e k L A m A

Walenty i Florian…, czyli walentynki  
z MDP OSP Meszna Opacka
Zdawać by się mogło,  

że ci dwaj panowie  
nie mogą mieć  

ze sobą nic wspólnego. 

Bo i jaki związek mogą mieć ze 
sobą św. Walenty i św. Florian? Otóż 
łączy ich ze sobą ogień. Pierwszy pan 
to patron zakochanych, w dzisiejszej 

kulturze otoczony rzeszą amorków 
wzniecających ogień miłosny, drugi 
– patron strażaków, a co za tym idzie 
gaszący raczej pożary i wszelkie ognie.

Opiekun MDP OSP w Mesznej 
Opackiej, Florian (zbieg okolicz-
ności?) wraz z całą swoją drużyną 
zorganizował 14 lutego 2016 roku 
kiermasz ciast walentynkowych. 
(Były nawet ciasteczkowe serduszka 
z napisami „Kocham Cię” w wielu 
językach autorstwa Paulinki z MDP 
i jej mamy!) Spotkanie przy kawce 
i słodkościach odbyło się w Domu 
Strażaka, gdzie jak nas zapewniono 
„drzwi są dla każdego otwarte”. Te 
otwarte drzwi zaowocowały otwarto-
ścią mieszkańców wsi, którzy szczo-
drze dawali coś od serca do… buta 
strażackiego, który był wymyślną 
skarbonką dobrej woli. 

Atmosfera była gorąca, ale nie trzeba 
było nic gasić, przeciwnie młodzi stra-

żacy podnosili temperaturę podczas 
emocjonującego konkursu, w którym 
można było zdobyć: chlebowe serce 
(dar Wojtka i Marty), cudownie udeko-
rowany stosownie do święta 14 lutego 
sercowy tort oraz bukiet kwiatów 
i jedną, samotną różę, która miała swoje 
specjalne przesłanie. (Obecni na sali 
mężczyźni wiedzą już, że nie wolno 
zapominać o kwiatach w tym dniu!)

Tak więc, droga nam Młodzieżowa 
Drużyno Pożarnicza OSP Meszna 
Opacka gratulujemy twórczych 
pomysłów, otwartości, uśmiechu, 
dobrego wychowania, wspaniałej 
współpracy, zorganizowania 
i czekamy na więcej.

Wdzięczni pożeracze walentyn-
kowych wypieków 
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Druhowie z Dąbrówki 
Tuchowskiej po raz 
pierwszy wzięli udział 

w dwudniowych  
MISTRZOSTWACH STRA-
ŻAKÓW W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM I SNOWBOAR-
DZIE, zorganizowanych na 
terenie stacji narciarskiej 
– ARENA NARCIARSKA 
JAWORKI HOMOLE 13 i 14 
lutego 2016 r.

Ideą udziału w tych mistrzostwach 
była przede wszystkim dobra zabawa, 
mająca na celu zacieśnienie relacji 
między strażakami OSP Dąbrówka 
Tuchowska. 

Po dwugodzinnej drodze busem, 
wypożyczonym w  zaprzyjaźnionej 
firmie, dotarliśmy do miejscowości 
Jaworki, gdzie szukaliśmy miejsca 
noclegowego, zarezerwowanego 
w remizie OSP. W pewnym momencie 
wysoko na budynku zauważyliśmy 
syrenę alarmową oraz intensywnie 
wydobywający się dym z  komina, 
wskazujący na „podgrzewanie atmos-
fery”. Okazało się, że jest to nasze 
miejsce noclegowe. Szybko zakwatero-
waliśmy całą wycieczkę liczącą 17 osób 
i udaliśmy się na stok, gdzie część osób 
wzięło udział w mistrzostwach, część 
w zjazdach rekreacyjnych, a pozostali 
spędzali czas według swojego planu, 
kibicując zawodnikom.

Z naszej ekipy w indywidualnych 
zawodach, rozgrywanych w pierw-
szym dniu, udział wzięli: Katarzyna 
Mleczko, Justyna Reczkowska, 

Wojciech Kmietowicz, Jakub Mleczko 
 i Michał Mleczko. Na koniec pierw-
szego dnia okazało się, że Katarzyna 
Mleczko zajęła bardzo wysokie, 
trzecie miejsce, nieznacznie ustępując 
faworytkom. Była to dla nas bardzo 
dobra informacja, która wzbudziła 
euforię i zadowolenie. Po zawodach, 
w miejscu zakwaterowania,  podsumo-
waliśmy rozgrywki i miło spędziliśmy 
czas, do późnych godzin nocnych 
zacieśniając współpracę z druhami 
z OSP Jaworki i OSP Targowiska, 

Drugiego dnia rywalizacji odbył się 
konkurs drużynowy. Jednostkę OSP 
Dąbrówka Tuchowska reprezentowali: 
Jan Mleczko, Jakub Mleczko, Justyna 
Reczkowska, Katarzyna Mleczko. Start 
poprzedzony całodniowym trenin-
giem przyniósł bardzo dobry czas 
zajazdu, jednak małe doświadczenie 
i niedokładna znajomość regulaminu 

doprowadziła naszą drużynę do 
dyskwalifikacji. Pomimo „niesmaku” 
szybko wróciliśmy do podstawowego 
celu wyjazdu i dalej bawiliśmy się 
bardzo dobrze. Na koniec odebraliśmy 
drobne upominki za udział w zawo-
dach i wróciliśmy na miejsce noclegu, 
skąd po spakowaniu udaliśmy się 
w drogę powrotną.

Podsumowując ten wyjazd, należy 
stwierdzić, że była to świetna okazja 
do zdobycia kolejnych doświadczeń 
zawiązanych z udziałem w zawo-
dach, zawieraniem nowych znajo-
mości oraz zacieśnienia więzi 
pomiędzy sympatykami i druhami 
OSP Dąbrówka Tuchowska. Podję-
liśmy zobowiązanie, że w przyszłych 
latach również weźmiemy udział 
w  mistrzostwach narciarskich, 
które chcemy traktować, przede 
wszystkim, jako dobrą zabawę.

Serdecznie dziękujemy kibicom 
za wspieranie naszych zawodników 
na stronie internetowej naszej OSP, 
Facebooku, Instagramie, jak również 
w SMS-ach i rozmowach telefonicz-
nych.

Do zobaczenia w Jaworkach 
za rok ! :) 

okazję! Po pokazie następuje najbar-
dziej wyczekiwana chwila – wybór 
Króla i Królowej Balu. Królową Balu 
została Patrycja Kańka, prezentując 
typowo kobiecy strój, natomiast 
Królem Balu została Joanna Kordela, 
która odważnie i z dużym poczu-
ciem humoru zaprezentowała męską 
kreację. Wszystkie stroje zasługiwały 
jednak na podziw i uznanie, i  tak 
właśnie Rada Rodziców nagrodziła 
każdego uczestnika pokazu! A że 
nasza szkoła jest szkołą promującą 
zdrowie, odbył się również konkurs 
dotyczący zasad zdrowego żywienia. 
Uczniowie wykonali piramidy zdro-
wego żywienia zgodne z najnow-
szymi zaleceniami Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO), gdzie u jej 
podstawy znajdują się różne formy 
aktywności fizycznej. Należy również 
wspomnieć, że tradycją EKO BALI 
w  Siedliskach są kotyliony, które 
wykonuje Samorząd Uczniowski 
i rozprowadza wśród uczestników 
balu. W tym roku motywem każdego 
kotylionu był owoc, np. jabłuszko! 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW OSP
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE
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LiceumOgólnokształcące
	 im.	Mikołaja	Kopernika	w	Tuchowie

Po prostu dobra szkoła!!!

ul.	Jana	Pawła	II	10,	33-170	TUCHÓW
tel.	14	/	65	25	414,	fax	14	/	65	23	183
	

lo_tuchow@poczta.onet.pl
www.lo-tuchow.pl
www.facebook.com/lo.tuchow	

 Z KLASA HUMANISTYCZNO-FILOLOGICZNA 
- przedmioty rozszerzone: język polski, historia, j. angielski. Klasa 
będzie przygotowywała do studiów humanistycznych, filologicznych, 
prawniczych, pedagogicznych, dziennikarskich, artystycznych.

 Z KLASA MEDYCZNA - przedmioty rozszerzone:  biologia, 
chemia, język angielski. Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł studiować 
medycynę, stomatologię, farmację, fizjoterapię, pielęgniarstwo, analitykę 
medyczną, psychologię, wychowanie fizyczne, biotechnologię, rolnictwo, 
leśnictwo.

 Z KLASA POLITECHNICZNA - przedmioty rozszerzone:  
matematyka, fizyka, język angielski. Absolwenci tej klasy mogą podjąć 
studia na kierunkach ścisłych politechnik, uniwersytetów i AGH.

 Z KLASA INFORMATYCZNA - przedmioty rozszerzone:  
matematyka, fizyka, informatyka. Profil umożliwia studiowanie 
informatyki, grafiki komputerowej, mechatroniki, robotyki.

 Z KLASA EKONOMICZNA - przedmioty rozszerzone:  
geografia, matematyka, język angielski. Będzie ona przygotowywała do 
studiów ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, geograficznych, 
językowych.

 Z KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA - przedmioty 
rozszerzone: biologia, geografia, zajęcia sportowe. Po ukończeniu tej 
klasy można studiować wychowanie fizyczne, fizjoterapię, turystykę lub 
kierunki przyrodnicze

 Z KLASA GEOGRAFICZNO-EUROPEJSKA - 
przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o  społeczeństwie, język 
angielski. Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, 
prawo, administracja, ekonomia, politologia, turystyka, filologie 
obce.

Pierwszym językiem nauczania jest język angielski.
Drugi język obcy do wyboru: francuski lub niemiecki.

Uczniowie mają ponadto możliwość uczestniczenia w zajęciach 
kółek przedmiotowych i astronomicznego, projektach, 
konkursach i olimpiadach.

Szkoła organizuje wyjazdy na wyższe 
uczelnie na wykłady związane 
z profilem klasy.

Jak dostać się 
do LO W TUCHOWIE?

1. Składanie dokumentów drogą elektroniczną na stronie 
www.malopolska.edu.com.pl - od 25.04.2016 r. od godz. 9.00, 
do 28.06.2016 r. do godz. 15.00

2. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa 
i  zaświadczenia o  wyniku egzaminu gimnazjalnego -  
od 24.06.2016 r. od godz. 9.00, do 28.06.2016 r. do godz.15.00

3. Podanie list kandydatów wstępnie zakwalifikowanych – 
4.07.2016 r.  do godz. 15.00. 

4. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w  LO im. M. Kopernika 
w Tuchowie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i  oryginału zaświadczenia o  wynikach 
egzaminu gimnazjalnego - do 12.07.2016 r. do godz. 15.00.

5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych - 
15.07.2016 r.  do godz. 15.00.

PROFILE KSZTAŁCENIA 
w roku szkolnym 2016/17

SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI 
W TUCHOWSKIM LICEUM
Od wielu lat w Liceum 

Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika 

w Tuchowie odbywają się 
spotkania z ciekawymi 
ludźmi, w tym z podróż-
nikami. Ich organizatorką 

jest ucząca geografii Anna 
Suchan, która ustala z kim, 
kiedy i na jaki temat poroz-
mawiamy.

Od wielu lat naszym partnerem 
w  „podróżach” po świecie jest 

grupa "trzask.pl." (www.trzask.pl). 
To młodzi ludzie, którzy jeżdżą po 
świecie, a swoje przygody opowia-
dają następnie uczniom różnych 
szkół.  Ich motto brzmi: „Przybli-
żamy ludziom świat”, i czynią to jak 
należy! Do tej pory opowiadali nam 

oni m.in. o Szwajcarii, Izraelu i Pale-
stynie, Meksyku, Iranie, Australii, 
Maroku, fiordach i  lodowcach 
Norwegii, Nepalu… Dziękujemy za 
wszystkie odbyte z nami spotkania, 
które z  punktu widzenia nauczy-
cielki są naprawdę wyjątkowe: w ich 
trakcie nikogo nie trzeba upominać, 
nikt nie je, nie korzysta z telefonu 
komórkowego, nie wychodzi, bo 
nudno…  Spotkania trwają zazwy-
czaj dwie godziny lekcyjne i jest to 
czas w pełni wykorzystany, w dodatku 
w niezwykle atrakcyjny sposób. Tak 
zainteresować młodzież to naprawdę 
dar!

Oto relacja ucznia „Kopernika”, 
Karola Janowca (kl. III a) z ostat-
niego spotkania, które odbyło się 
23.11.2015 r. Nosiło ono tytuł „Kawa, 
football, karnawał” i dotyczyło oczy-
wiście Brazylii.

/Małgorzata Gądek,  
LO w Tuchowie/

Z czym kojarzy się nam Brazylia? 
Gorąca samba, szalony karnawał w Rio 
de Janeiro, słońce, piasek Copacabany... 
To tylko niektóre powiązania z najwięk-
szym państwem Ameryki Południowej.  
W poniedziałek 23 listopada 2015 r. 
do naszej szkoły przybył p. Samuel 
Kempski z grupy „trzask.pl”. Zabrał nas 
w podróż po Brazylii (niestety tylko na 
slajdach). I tak byliśmy oto pod pomni-
kiem Chrystusa Odkupiciela w Rio de 
Janeiro, który ma 38 metrów wysokości. 
Staliśmy w 344 kilometrowym korku 
w Sao Paulo. Graliśmy na berimbau 
do rytmu sztuki walki - capoeira. 
Odwiedziliśmy stolicę Brazylii - 
Brasilię. Przemierzaliśmy piaszczyste 
wydmy i  kompleks wodospadów 
Iguazu, który liczy 275 progów skal-
nych. Ujrzeliśmy kajmany i ostronosy. 
W końcu piliśmy kawę w Academia 
do Cafe w Belo Horizonte i zbiera-
liśmy ziarna na plantacji Bruno Souzy.  
P.S. Właściciel kawiarni Bruno Souza 
wypija 2 litry „normalnej’’ kawy  
+ 3 filiżanki espresso, a na pytanie jak 
sypia po takiej dawce, odpowiada: ,,JAK 
DZIECKO’’.

Niestety nie udało się ujrzeć 
wszystkich miejsc w  Brazylii 
(chociażby Amazonii). Jak co roku 
spotkanie zorganizowała p. Anna 
Suchan. Dziękujemy! 

R E K L A M A
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kompleksowość świadczeń 
konkurencyjny czas oczekiwania  

r e k l a m a

Nowe otwarcie w dąbrowskim szpitalu
Na początek trakt poro-

dowy, następnie sale 
pacjentek na Oddziale 

Położniczym. Później Oddział 
Noworodków i korytarz. 
W takiej kolejności Centrum 
Zdrowia Tuchów, które prze-
jęło świadczenia w dąbrow-
skim szpitalu, remontowało 
kolejne części placówki. 
Zmodernizowane oddziały 
Centrum Zdrowia Dąbrowa 
Tarnowska zostały oficjalnie 
otwarte 22 lutego br.

W oczy rzuca się nowy układ przy-
jaznych, kameralnych pomieszczeń 
oraz sprzęt potrzebny do zapewnienia 
bezpieczeństwa mamom i  świeżo 
narodzonym dzieciom. - To rewo-
lucja. Warunki, w których przychodzą 
na świat nasze dzieci są o niebo lepsze 
od tych sprzed kilku miesięcy – tak 
o  zmianach mówią mamy, które 
korzystały w przeszłości ze świad-
czeń wyremontowanych oddziałów. 
Prace trwały od lipca ubiegłego 
roku. Ponieważ ta część szpitala 
nie była remontowana od wielu lat, 
trzeba było wymienić praktycznie 
wszystkie instalacje. Zaprojektowano 
także nowy układ pomieszczeń i sani-
tariatów. Wyremontowano pokoje 
mamy i dziecka, w których znalazły 
się kąciki pielęgnacyjne. Nowa sala 
do porodów została wyposażona 
w dwa, oddzielone od siebie stano-
wiska. W Centrum Zdrowia Dąbrowa 
Tarnowska pojawił się także nowy 
sprzęt: zakupiono aparaty KTG 
do ciąży pojedynczej i bliźniaczej, 
pulsoksymetry, aparat EKG i detek-
tory tętna płodu. Ponadto wymie-

nione zostały także wózki oddzia-
łowe, stoliki i szafy. 

Mocną stroną oddziału nowo-
rodków jest całodobowa specja-
listyczna opieka lekarzy neonato-
logów oraz pediatrów. Wyróżnikiem 
dąbrowskiej porodówki, podobnie 
jak w  Tuchowie, jest natomiast 
indywidualne podejście do każdej 
z pacjentek, które stosuje personel 
placówki. – Po remoncie pacjentki 
mają zapewniony większy komfort 
leczenia, ale też komfort pracy perso-
nelu zdecydowanie się poprawił – 
mówi ordynator Oddziału Gin-Poł, 
lekarz ginekolog położnik – Piotr 
Kras. Nową porodówkę oficjalnie 
oddano do użytku, ale nie znaczy to, 
że prace modernizacyjne nie będą na 
niej kontynuowane. Planowane jest 

bowiem zaadaptowanie kolejnej sali 
porodowej, zadedykowanej specjalnie 
do porodów rodzinnych. Dodajmy, 
że w modernizację oddziałów szpi-
talnych w  Dąbrowie Tarnowskiej 
Centrum Zdrowia Tuchów zainwe-
stowało dotychczas ponad 600 tys. zł.

W związku z otwarciem oddziałów 
w Dąbrowie Tarnowskiej zorgani-
zowano Tydzień Drzwi Otwartych, 
który trwał do 26 lutego. Jednakże 
wszystkie zainteresowane osoby 
w każdym momencie mogą obej-
rzeć oddziały oraz porozmawiać 
z  ich personelem. W  ten sposób 
mogą poznać zasady opieki i stan-
dardy stosowane na co dzień. Swoimi 
doświadczeniami z przyjemnością 
dzielą się lekarze i położne oraz pielę-
gniarki neonatologiczne.
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Dekanat tuchowski na sportowo

Sześć medali
tuchowskich judoków

Drużynowy turniej 
dzieci w Judo

28.02.2016 r. 
w Wierzchosławi-
cach odbyły się  

IV Drużynowe Mistrzostwa 
Ziemi Tarnowskiej Dzieci 
w Judo (rocznik 2004 
i młodsi) im. CC mjr. Adama 
Boryczki.

W  turnieju uczestniczyło pięć 
zespołów, które do poszczególnych 
meczy wystawiały ośmiu zawodników 
w różnych kategoriach wagowych. 
System rozgrywek „każdy z każdym”.

Drużyna Sokoła Tuchów odno-
towała następujące wyniki:
Sokół – S.I.S. Wierzchosławice II  
6 : 2 (małe pkt. 50 : 20)
Sokół – MKS PM Tarnów 5 : 3  
(50 : 27)
Sokół – Wolania Wola Rzędzińska 
7 : 1 (65 : 5)
Sokół – S.I.S. Wierzchosławice I   
4 : 4 (35 : 37)

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce: Stowarzyszenie Inicjatywy 
Społeczne Wierzchosławice I

2. miejsce: Sokół Tuchów
3. miejsce: MKS Pałac Młodzieży 
Tarnów
4. miejsce: S.I.S. Wierzchosławice II
5. miejsce: Wolania Wola Rzędzińska

Wychowankowie trenerów, 
Marka Srebro i Krzysztofa Guta, 
wystąpili w następującym składzie:

29 kg – Nina Potok, Natasza Potok
31 kg – Michał Dudek
33 kg – Paweł Piątek
35 kg – Izabela Odroniec
37 kg – Filip Wantuch
40 kg – Nicoletta Zduń
43 kg – Hubert Poręba
46 kg – Jakub Sukiennik, Jakub 

Marszałek
Komplet 4 wygranych walk w czte-

rech meczach uzyskali: M. Dudek,  
P. Piątek, F. Wantuch i N. Zduń.

Organizatorzy nagrodzili zespoły 
pamiątkowymi pucharami, meda-
lami; były również nagrody indywi-
dualne dla najlepszych zawodników.

Tuchowska judoczka – Nina Potok 
otrzymała puchar za najefektow-
niejszy ippon (rzut kończący walkę).

Mecz reprezentacji Polski w Tuchowie

MAREKSREBRO

20 lutego 2016 r. w hali MOSiR 
w Tuchowie 

rozegrano mecz piłkarski 
reprezentacji Polski „+35″ 
w futsalu z oldboyami 
Tuchovii. To wspaniałe 
sportowe wydarzenie 
zainicjowali selekcjoner 
reprezentacji – Tomasz 
Porwet oraz dyrektor MOSiR 
– Marek Srebro.

Reprezentacja powstała w czerwcu 
1995 r., a oficjalnie została zatwier-
dzona w lutym 1996 r. przez Komisję 
Futsalu PZPN. Rozgrywa mecze, bądź 
turnieje charytatywne w  małych 
miejscowościach naszego kraju oraz 

na dużych obiektach wielkich miast 
polskich i europejskich. Od 2010 r. 
jest oficjalną drużyną PZPN. 

Jak doszło do tego spotkania?
Selekcjoner reprezentacji 

w rozmowie z Markiem Srebro poin-
formował o rozgrywaniu przez jego 
drużynę meczów „Śladami obecności 
Jana Pawła II”. Mecz z oldboyami 
MKS Tuchovia był jubileuszowym 
60. meczem rozgrywanym na „Szlaku 
Papieskim”. Karol Wojtyła jako metro-
polita krakowski był w Tuchowie trzy-
krotnie (03.03.1964 r., 20.04.1965 r., 
10.07.1966 r.). Dla uczczenia tych 
wizyt odbył się wspomniany mecz.

Punktualnie o godz. 18.00 zespoły 
wyprowadzili na parkiet młodzi 
adepci szkółki piłkarskiej działającej 
przy MOSiR w Tuchowie – „Żacy” 
i  „Orliki”. Przy akompaniamencie 
Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej 

z Tuchowa pod batutą Piotra Kucha-
rzyka odśpiewano hymn Polski oraz 
fragment ulubionej pieśni religijnej 
Jana Pawła II pt. Barka.

Po powitaniu prezentacji zawod-
ników i wymianie pamiątek sędziowie 
spotkania – Łukasz Giemza i Tomasz 
Pilarski – rozpoczęli mecz, w którym 
ustalony czas gry wynosił 2 x 25 minut 
z 10 minutową przerwą.

Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana, o  czym świadczył 
wynik do przerwy 1:1, chociaż sytu-
acji strzeleckich było wiele, zarówno 
dla gości, jak i gospodarzy. W prze-
rwie licznie zgromadzonym kibicom 
czas umilała Sanktuaryjna Orkiestra 
Dęta, a na parkiecie zaprezentowali 
się w meczu towarzyskim „Orliki” 
MOSiR-u Tuchów.

W drugiej części meczu zaryso-
wała się lekka przewaga gospodarzy, 

którzy jeszcze czterokrotnie celnie 
trafili do bramki przeciwnika, 
przy ich jednym trafieniu. Po 
końcowym gwizdku sędziów na 

tablicy świetlnej widniał wynik 5:2 
dla Tuchovii.

Drużyny wystąpiły w następują-
cych składach:

Reprezentacja Polski:
Tomasz Porwet (kpt.), Robert 

Formicki, Janusz Pierzchała, 
Wojciech Kasiński (strzelec 
1 bramki), Krzysztof Kwaśniewski, 
Bogdan Król, Jarosław Kostarczyk 
(1  bramka), Dariusz Żak, Marek 
Musiał, Piotr Kaleta.

Oldboye Tuchovii:
Bramkarze – Dawid Żydowski 

i  Józef Wzorek, Bogdan Płachno 
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Regina i  Robert Płowieccy – 
RESTAURACJA PŁOWIECKI, 
Joanna i  Tomasz Drogosiowie 
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strze Dętej i kapelmistrzowi Piotrowi 
Kucharzykowi, pracownikom MOSiR 
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ROMANKAWA 

6 lutego w hali MOSiR w Tuchowie rozegrano 
drużynowy turniej 

tenisa stołowego Litur-
gicznej Służby Ołtarza 
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Udział w nim wzięło  
12 drużyn parafialnych.
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5-8. Tuchów św. Jakub I, Luba-

szowa, Meszna Opacka, Siedliska II
9-12. Burzyn, Kowalowa, Tuchów 

św. Jakub II, Zalasowa

Gratulujemy opiekunowi LSO 
z  Piotrkowic – ks. Mariuszowi 
Urbańskiemu. Wszyscy tenisiści 
otrzymali: napoje, drożdżówki, 
dyplomy i  gratulacje, a  pierwsza 
trójka została uhonorowana również 
pucharami i medalami.

W imieniu uczestników i orga-
nizatorów serdecznie dziękuję za 
współfinansowanie zawodów dusz-
pasterzom parafialnym oraz Radzie 
Osiedla w Tuchowie.
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6 lutego 2016 r. w hali krakowskiej Wisły 
rozegrano III Memo-

riał im. Pawła Pytlińskiego, 
tragicznie zmarłego 
zawodnika sekcji judo 
klubów: MKS PM Tarnów 
i TS Wisła Kraków.

W  turnieju startowało 
103 zawodników reprezentujących 
14 klubów z województwa mało-

polskiego, podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego, mazowieckiego oraz 
czeska ekipa z Pardubic. W zawo-
dach uczestniczyła również sied-
mioosobowa drużyna tuchow-
skich judoków, która zdobyła sześć 
medali.

W  kategorii juniorów młod-
szych (rocznik 1999-2001) 
1. miejsce wywalczył Karol 
Knapik (50 kg), wygrywając 
wszystkie trzy pojedynki przed 

upływem regulaminowego czasu. 
Srebrny medal zdobyła Gabriela 
Gut (52 kg), a  czwarte miejsce 
przypadło Karinie Damian (63 kg). 
W kategorii młodzików (rocznik 
2002-2003) 1. miejsce zajął Dominik 
Świderski, 2. miejsce Rafał Scha-
bowski (obaj w kategorii + 81 kg).

Hubert Starzyk i Jakub Poręba 
wywalczyli brązowe krążki odpo-
wiednio w kategorii 66 kg i 73 kg.

Serdecznie gratulujemy!
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O krok od niespodzianki w Tuchowie (PALS)

TUCHOVIA 
WZNAWIA ROZGRYWKI

Mistrzowskie tytuły 
naszych kolarzy

Sezon kolarski 2015

SŁAWOMIRWASIEK 

W połowie lutego 
rozegrano IX kolejkę 
Pogórzańskiej 

Amatorskiej Ligii Siatkówki 
Kobiet.

Do Tuchowa zawitał dwukrotny 
triumfator PALS – drużyna Dream 
Team Bobowa, obecnie zdecydo-
wany lider tych rozgrywek. Zespół 
z Bobowej w tym sezonie dodatkowo 
wzmocniony zawodniczkami, które 
jeszcze do niedawna szlifowały swoje 
umiejętności na parkietach drużyn 
trzecioligowych, spodziewał się łatwej 
wygranej. Zwyżkująca forma  Liderek 
połączona z  trzema kolejnymi 
zwycięstwami napawała nadzieją na 
ciekawe spotkanie. 

Pierwszy set Liderki rozpo-
częły z  animuszem, pokazując, 
że nieprzypadkowo są na pozycji 
wiceliderek tabeli. Doskonała gra 
w obronie oraz kilka skutecznych 
bloków dały tuchowiankom kilku-
punktową przewagę, którą utrzy-
mywały przez znaczną część seta. 
Wśród bobowianek nastąpiła dezor-
ganizacja i... zapachniało sensacją. 
Po raz kolejny jednak okazało się, że 
przestoje są w siatkówce niewyba-
czalne, szczególnie, gdy gra się z tak 
doświadczonym zespołem. Przy 
stanie 23:16 dla miejscowych, gdy 
wydawało się, że dotrzymanie do 
końcowego gwizdka I seta korzyst-
nego wyniku to tylko formalność, 
kilka prostych błędów w  przy-
jęciu oraz brak zdecydowania 
w ataku spowodowały, że to zespół 

z Bobowej cieszył się z wygranej 
w I secie (23:25).

Pechowo przegrany I set musiał 
wpłynąć na postawę młodego 
zespołu z  Tuchowa. Podłamane 
Liderki nie podjęły walki, przegry-
wając wysoko II set (14:25). 

Gdy wydawało się, że drużyna 
z Tuchowa nie będzie w stanie już 

podnieść się po przegranych dwóch 
setach, tuchowianki całkowicie 
zmieniły swą postawę. Zmotywo-
wane przez trenera przystąpiły do 
gry, pokazując charakter i potencjał 
siatkarski. Ten wysoko wygrany set 
(25:13) był najlepszym w ich wyko-
naniu w tych rozgrywkach. 

IV set był najbardziej wyrównany. 
Przy dużym zmęczeniu obydwu 
zespołów w  końcowej fazie seta 
rutyna, doświadczenie oraz dużo 
lepsze warunki fizyczne wzięły górę 
i to bobowianki cieszyły się z trzech 
punktów.

Na osłodę Liderkom pozostały 
pochwały zespołu z  Bobowej za 

dobrą grę oraz fakt, że jako jedy-
nemu zespołowi w lidze udało się 
„urwać” przeciwniczkom po jednym 
secie zarówno na wyjeździe, jak 
i u siebie. 

Zapraszamy na ostatnią kolejkę. 
Zespół z UKS Lider będzie podej-
mował na własnym boisku drużynę 
UKS ZSOiZ Wojnicz.

TOMASZHUDYKA

W sobotę 20 lutego 
w Starym Sączu 
odbyło się podsu-

mowanie kolarskiego 
sezonu 2015, zorganizo-
wanego przez Małopolski 
Związek Kolarski. Puchary 
i dyplomy zostały wręczone 
trzem najlepszym zawod-
nikom w każdej kategorii 
wiekowej w kolarstwie 
górskim, szosowym, 
torowym, trialu, BMX i zjeź-
dzie DH.

Wśród najlepszych znaleźli się 
również nasi kolarze górscy:

•	 I miejsce w kat. junior zajął 
Wiktor Hudyka, 

•	 I miejsce w kat. młodzik zajął 
Łukasz Helizanowicz. 

Tuż za podium uplasowali się:
•	 na IV miejscu w kat. junior 

mł. – Albert Hudyka,
•	 na V miejscu  w  kat. 

młodziczka – Gabriela 
Hudyka.

Pozostali zawodnicy KCP Elzat 
Bieniasz Bike Team  zajęli równie 
wysokie miejsca, co pozwoliło 
klubowi uzyskać II miejsce w klasy-
fikacji generalnej 2015  wśród 
11  klubów rywalizujących w  tej 
dyscyplinie sportowej.

A  już niebawem początek 
nowego kolarskiego sezonu 2016. 
Życzymy powodzenia!

 

TOMASZHUDYKA

W sobotę 27.02.2016 r. 
w miejscowości 
Stronie odbyły 

się Mistrzostwa Małopolski 
w Kolarstwie Przełajowym, 
połączone z XVII Ogólno-
polskim Kolarskim Wyści-
giem Przełajowym o Puchar 
Wójta Gminy Stryszów. 
W wyścigu wystartowali 
nasi kolarze górscy, zdoby-
wając mistrzowskie tytuły.

W  kategorii  elite  – I  miejsce 
i tytuł Mistrza Małopolski w Kolar-
stwie Przełajowym zajął Wiktor 
Hudyka.

W  kategorii  junior młodszy  – 
I miejsce i tytuł Mistrza Małopolski 
w  Kolarstwie Przełajowym zajął 
Łukasz Helizanowicz.

O  miejsce na podium walczył 
również Albert Hudyka, niestety defekt 
roweru wyeliminował go z wyścigu.

JAROSŁAWKANIEWSKI 

Za niespełna miesiąc 
piłkarze Tuchovii 
wznawiają rozgrywki. 

Obecnie z  dużym zaangażo-
waniem trenują, by jak najle-
piej przygotować się do rundy 
wiosennej. Podczas przerwy 
zimowej w zespole nie zaszły prak-
tycznie żadne zmiany. Treningi 
wznowił pomocnik Sławomir 

Stec. Do kadry pierwszego 
zespołu włączono dwóch obie-
cujących juniorów: Bartłomieja 
Czaplę oraz Stanisława Mikosa. 
Dotychczas Tuchovia rozegrała 
dwa mecze sparingowe, remisując 
1:1 z Polanem Żabno oraz wygry-
wając z  Olimpią Wojnicz 2:0. 
W kolejnych meczach kontrolnych 
podopieczni Bronisława Bartkow-
skiego zmierzą się z rezerwami 
Termaliki Bruk – Bet Nieciecza, 
Tarnovią Tarnów i Unią Tarnów.
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ZAPRASZA NA 
JUBILEUSZOWE SEANSE  

ZA SYMBOLICZNĄ 
„ZŁOTÓWKĘ” 

 
Każdy zakupiony bilet 

weźmie udział  
w losowaniu nagród!

Wstęp: 1 zł!
 

5 LAT 
CYFROWEGO 3D  
KINA PROMIEŃ  
W TUCHOWIE 

2011–2016

17.00 
„Robaczki  

z Zaginionej 
Doliny” 3D

19.30 
„Szef”

Rezerwacji biletów  
można dokonywać telefonicznie 

pod numerem: 14 652 54 36  
lub  osobiście w sekretariacie 

Domu Kultury w Tuchowie

Serdecznie zapraszamy!

A........psik!!! Wszystkim 
zakatarzonym, 
zagrypionym przed, 

po i w trakcie - zdrowia 
i optymizmu życzę, bo 
i mnie ostatnio okrutnie 
sponiewierało. Brak mrozu 
na zewnątrz i odrobiny 
produktów spirytusowych 
wewnątrz zrobiły swoje. 
Przeto nie cieszmy się 
z łagodnych zim, bo każde 
anomalie niosą ze sobą 
opłakane skutki. Niech 
przymrozi zimą i przy-
grzeje latem, wtedy i my 
zdrowsi będziemy. A póki 
co, na przekór i na pohybel 
wszelkim choróbskom odro-
binę zabawnych skojarzeń:

1. wy-leczyć: my niestety chorować
2. wy-lew: no to z  królem nie 

pogada
3. wy-łupać: pewnie bracia z epoki 

kamienia...
4. wy-na-grodzenie: my płot poma-

lujemy
5. wyro-stek: leżanka do 

konsumpcji potraw amerykań-
skich

6. wystaw-owy: chyba lepiej nie 
wystawiać

7. wyścig-owiec: na kulturowy 
wypas w Kościeliskiej

8. wy-traw-nie: ależ one trawy tak!
9. wy-trzy-manie: jedna Mania 

wystarczy...
10. wywiad-owczy: tryk w binoklach
11. wyże-brać: lepsze od niżów są
12. za-awansowany: za ile?
13. za-bór: albo za las, „bo we wsi 

Ruskie stoją”
14. za-chwycić: wcześniej pomyśleć 

o ewentualnej kontrakcji
15. za-ciąg: może być podobna 

reakcja, ale niekoniecznie
16. za-ciążyć: to już prosta konse-

kwencja wyżej wymienionych
17. zacier-ka: z dodatkiem karbolu
18. zad-ość: chudzielec jakiś
19. zad-ość-uczynić: skrajna forma 

odchudzania
20. za-gonić: najlepszy jest króliczek
21. za-gorzały: może być na ten 

przykład zagorzały abstynent
22. za-kła-many: kasa za ząb dzika
23. zamach-owiec: pewnie na wilka 

złego
24. za-nie-dbanie: niech każdy dba 

o siebie
25. za-o-rany: można też krzyknąć 

– o jejku, jejku...
26. za-pach: dobrze, że nie z pach
27. za-scenie: na lewo od poscenia
28. za-słona: jeśli zupa, to blisko do 

rozwodu
29. zbiera-nina: ostatnio znaczki 

pocztowe
30. zbiornik-owiec: szopa na siano
31. zebra-nie: no to pewnie okapi
32. zez-wole-nie: a któż by chciał?
33. ziele-nina: byle Nina nie 

Marycha

Nawiązując do ostatniego hasła, 
wszystkim cierpiącym podaję 
niesprawdzony i niepewny przepis 
na ziołowe lekarstwo. Dowolne ziele 
zalać dowolną ilością wiadomo 
czego, dodać 2 całe cytryny, pół 
litra miodu, dopełnić sokiem mali-
nowym. Odczekać do następnego 
sezonu grypowego, popijać wolno 
i z namaszczeniem. W wersji hard 
można przegryzać cebulą i czosn-
kiem rodzimej hodowli. Najlepiej 
wszakże być po prostu zdrowym, 
czego z  całego serca wszystkim 
Czytelnikom życzę!

Johny Soul

Humoreski 
ze słowa i kreski

CYFROWE 3D KINO PROMIEŃ W TUCHOWIE 
działa przy tuchowskim Domu Kultury od 17 marca 2011 r. 

Powstało w efekcie realizacji projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Działalność kina cieszy się dużym 
zainteresowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale przyciąga też 

widzów okolicznych miejscowości. 
W ciągu 5 lat kino odwiedziło ponad 72 tys. widzów, na 3000 seansów 
filmowych zagranych zostało 400 najnowszych produkcji, łącznie 
z premierami, a uzyskany przychód wyniósł ponad milion złotych.
Kino Promień oferuje seanse filmowe w 2D i 3D, transmisje 

i retransmisje spektakli operowych, a także realizuje ciekawe projekty. 
Wśród nich: Tuchowskie Horyzonty Filmowe,

Tuchowskie Noce Filmowe, Filmowe Festiwale dla Dzieci, 
Tuchowskie Kino Plenerowe oraz Filmy za 10 zł. 

Sprzęt kinowy, oparty na najnowszej technologii, zapewnia najwyższą 
jakość dźwięku i obrazu, zapewniając tym samym wysoki standard odbioru.
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17 marca 2016 r. 
będziemy obchodzić 
5-lecie działalności 

cyfrowego kina 3D Promień 
w Tuchowie. Dokładnie w tym 
dniu – 5 lat temu – rozpo-
częliśmy działalność kinową 
w Domu Kultury w Tuchowie 
filmem Sanctum 3D.  

W związku z nadchodzącym jubi-
leuszem chcielibyśmy przedstawić 
krótkie podsumowanie z działalności 
kina. W ciągu 5 lat swojej działal-
ności kino odwiedziło 72 000 widzów; 
podczas 3000 seansów filmowych 
wyświetlonych zostało 400 tytułów 
filmowych.  Dodatkowo organizo-
wane były liczne akcje promujące 
kinematografię zarówno wśród 
starszych, jak i młodszych widzów. 
Były to m.in.: Tuchowskie Horyzonty 
Filmowe, Tuchowskie Noce Filmowe, 
Festiwale Filmowe dla Dzieci oraz 
Tuchowskie Kino Plenerowe.  

Kino obecnie cieszy się dużą 
popularnością wśród miesz-
kańców Tuchowa i  okolic.  

Z okazji jubileuszu zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy 
Tuchów oraz pobliskich gmin do 
skorzystania ze specjalnej oferty 
seansów filmowych. 17 marca 
br. o godz. 17.00 za symboliczną 
„złotówkę” dzieci będą mogły obej-
rzeć bajkę Robaczki z Zaginionej 
Doliny 3D, natomiast o godz. 19.30 
starsi widzowie film Szef. Każdy bilet 
weźmie udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród. 

Marzec rozpoczniemy długo 
wyczekiwanym przez polskich 
widzów filmem Historia Roja to film 
fabularny ukazujący losy żołnierza 
partyzanckiego o pseudonimie „Rój”, 
który  swoim męstwem i heroiczną 
walką przeciwstawia się sowietom. 
Kolejna projekcja to film Cierń Boga, 
który ukazuje ostanie trzy lata życia 
Jezusa Chrystusa: jego nauczanie wraz 
apostołami; cuda, których dokonał 
oraz drogę krzyżową, którą musiał 
pokonać dla zabawienia ludzkości.

Marzec nie minie także bez 
polskiej komedii – 7 rzeczy, których 
nie wiecie o  facetach, przedsta-
wiającej siedem historii mężczyzn, 
którzy szukają miłości w  świecie 
zdominowanym przez kobiety. 
W filmie będziemy mogli zobaczyć 
takie gwiazdy polskiego kina jak: 
Paweł Domagała, Maciej Zako-
ścielny, Mikołaj Roznerski, Alicja 
Bachleda-Curuś, Dominika Kuźniak. 
Ponadto w  repertuarze: Bogowie 
Egiptu 3D oraz Pokój. Najmłodszych 
widzów zapraszamy na bajki: Misiek 
w Nowym Jorku i Zwierzogród. 

Korzystając z ofert kulturalnych, 
wzbogacasz swoją wiedzę, swoje 
umiejętności oraz rozwijasz się inte-
lektualnie.  

 Serdecznie zapraszamy!
Grzegorz Niemiec

   Historia Roja  
Wiosna 1945 roku. 20-letni 

Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseu-
donim "Rój", traci starszego brata, 
dowódcę oddziału Narodowych 

Sił Zbrojnych 
na Mazowszu, 
zamordowanego 
przez żołnierzy 
s o w i e c -
kich. Wraca 
w  rodzinne 
strony i wstępuje 
do Narodowego 
Zjednoczenia 
Wojskowego. 

Jako dowódca oddziału partyzanc-
kiego przez kolejnych 6 lat kontynuuje 
walkę o wolną Polskę z sowieckim 
okupantem, siejąc postrach wśród 
funkcjonariuszy UB i kolaborantów.  
Komunistyczne władze robią 
wszystko, aby namierzyć i zlikwi-
dować „wroga władzy ludowej”.

Seanse: 
Wersja 2D
4 marca godz. 17:00 
5 marca – 9 marca 
godz. 17:00, 20:00
11 marca – 16 marca 
godz. 11:00*, 17:00, 20:00
Czwartki – kino nieczynne
*- Seans o godz. 11:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Misiek w Nowym Jorku 
Źle się dzieje 

na biegunie! 
Chciwy przed-
siębiorca planuje 
wybudować tam 
sieć centrów 
h a n d l o w y c h 
i osiedli miesz-
kaniowych. Już 
teraz na północy 

pojawiają się tłumy turystów, śmiecąc 
i  zakłócając spokój zwierzakom. 
Poczciwy niedźwiedź polarny, zwany 
przez wszystkich Miśkiem, dostaje 
arcytrudne zadanie. Ma wyruszyć do 
Nowego Jorku – siedziby biznesmena 
– i zniechęcić ludzi do zasiedlania 
Arktyki. W  niebezpiecznej misji 
towarzyszy mu trójka kompletnie 
nieobliczalnych lemingów. Spotkanie 
zwierzaków z północy z mieszkań-
cami wielkiego miasta zaowocuje 
serią nieporozumień, które rozbawią 
wszystkich do białości!

Seanse: 
Wersja 2D
11 marca – 16 marca 
godz. 9:00*, 15:00
14 marca - seans odwołany
18 marca – 23 marca 
godz. 10:00*, 15:00
*- Seans o godz. 9:00* i 10:00* 
dla grup zorganizowanych, po 
wcześniejszym zgłoszeniu.

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Cierń Boga 
Cierń Boga 

to pierwszy 
film, który rela-
cjonuje ostatnie 
trzy lata życia 
Jezusa Chry-
stusa, widziane 
o c z a m i 
A p o s t o ł ó w. 
Jezus ukazany 

jest jako zwykły człowiek, który 

spotyka się, rozmawia i biesiaduje 
z  uczniami. Mimo wielu napięć 
i wątpliwości  Apostołowie odnajdują 
w Jezusie Mesjasza. Widzą, że posłany 
przez Boga dokonuje cudów, jakich 
nikt dotąd nie czynił. Z miłości do 
człowieka pokonuje ludzki lęk i do 
końca wypełnia wolę Ojca... 

Seanse: 
Wersja 2D z lektorem
18 marca – 23 marca godz. 17:00
29 marca – 30 marca godz. 17:00

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach

S i e d m i u 
m ę ż c z y z n 
p o s z u k u j e 
w świecie wiel-
kiej miłości 
i odrobiny szczę-
ścia w  świecie, 
w   k t ó r y m 
niełatwo być 
pr awd z iw y m 

facetem i coraz trudniej zorientować 
się, czego od mężczyzn oczekują 
kobiety. Filip (Paweł Domagała), 
sympatyczny roztrzepaniec, właśnie 
traci pracę, gdy ledwie co poznana 
Zosia (Aleksandra Hamkało) 
oznajmia mu, że jest z nim w ciąży. 
Z kolei jego przyjacielowi Tomaszowi 
(Mikołaj Roznerski) zawsze wszystko 
się udaje – narzeczona (w roli Basi 
– Alicja Bachleda-Curuś) i własny 
dom już czekają. Gdyby tylko nie 
ta panika przed poważnym zobo-
wiązaniem… Producent muzyczny 
i podrywacz Kordian (Maciej Zako-
ścielny) nie planuje jeszcze życiowej 
stabilizacji – dla niego życie to szaleń-
stwo i stan wiecznego upojenia. Ricky 
(Zbigniew Zamachowski) – gwiazdor 
wymagający niezwykle intensywnej 
opieki – tylko on potrafi wyprowa-
dzić Kordiana z tego stanu. Podczas 
gdy opuszczony przez żonę kierowca 
autobusu Stefan (Leszek Lichota) 
wszelkimi sposobami stara się odzy-
skać Julię (Dominika Kluźniak), zroz-
paczony Jarosław (Piotr Głowacki) 
cierpi w swojej samotności…

Seanse: 
Wersja 2D
18 marca – 23 marca godz. 19:30
29 marca – 30 marca godz. 19:30

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Zwierzogród 
Z w i e r z o -

g r o d u  n i e 
można pomylić 
z żadnym innym 
miastem. Jest to 
jedyna w swoim 
rodzaju współ-
czesna metro-
polia zamieszki-
wana wyłącznie 

przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie 
nie jest ważne, jakim stworzeniem 
jesteś - czy to największym z lwów, 
czy może malutką ryjówką. Możesz 
tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale 
nie wszystkie marzenia spełniają się 
od razu...Gdy do miasta przybywa 
ambitna policjantka Judy Hops, 
szybko przekonuje się, że jako 
pierwszy królik zatrudniony w miej-

scowej policji, nie będzie wcale miała 
łatwego życia. Robi więc wszystko, by 
udowodnić swoją wartość (i zdobyć 
upragniony awans). Na jej drodze 
pojawia się jednak gadatliwy i chytry 
lis, Nick Bajer. Chcąc wykazać się za 
wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, 
w  której musi rozwiązać pewną 
kryminalną zagadkę. Jej partnerem 
w śledztwie zostaje nie kto inny jak 
wygadany i szczwany Nick… 

Seanse: 
Wersja 3D
1 kwietnia – 6 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D
8 kwietnia – 13 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
3 kwietnia kino nieczynne
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CENY BILETÓW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Bogowie Egiptu 3D   
S e t , 

b ezwzg lędny 
bóg ciemności, 
siłą i podstępem 
p r z e j m u j e 
egipski tron. 
Faraon ginie, 
kapłani  s ą 
bezsilni, a zwykli 
ludzie stają się 

niewolnikami.  Tylko garstka buntow-
ników stawia czoła uzurpatorowi, by 
ocalić imperium. Na ich czele staje 
bohaterski śmiertelnik Bek, który 
z pomocą potężnego i miłosiernego 
boga Horusa wyrusza w  zaświaty 
i do samych niebios, by tam odna-
leźć i pokonać Seta i jego hordy. Tak 
rozpoczyna się pełna niezwykłych 

przygód, magii i poświęceń krucjata 
śmiertelnika i  boga w  obronie   
naszego świata.

Seanse: 
Wersja 3D z napisami
1 kwietnia – 6 kwietnia 
godz. 17:00
3 kwietnia kino nieczynne

CENY BILETÓW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

   Pokój
Jack ma pięć 

lat, gdy dowia-
duje się od 
mamy, że pokój, 
w   k t ó r y m 
mieszka z  nią 
od urodzenia, 
nie jest całym 
ś w i a t e m . 
Wychował się 

tu, myśląc, że po drugiej stronie ścian 
jest pustka. Teraz matka decyduje 
się powiedzieć mu prawdę i z jego 
pomocą podjąć walkę o wolność. 
Od prawie 6 lat są więzieni przez 
człowieka, który każe nazywać się 
Dużym Nickiem. Izoluje ich od 
świata, grożąc, że próba ucieczki 
zostanie ukarana śmiercią. Mama 
obmyśla niezwykle ryzykowny plan, 
którego głównym bohaterem ma być 
właśnie Jack. Wkrótce okaże się, 
że nie samo odzyskanie wolności 
jest największym wyzwaniem, ale 
konieczność odnalezienia się w niej 
i nauka życia na nowo. 

Seanse: 
Wersja 2D  z napisami
1 kwietnia – 6 kwietnia 
godz. 19:30
3 kwietnia kino nieczynne

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

5-LECIE CYFROWEGO KINA 
PROMIEŃ W TUCHOWIE

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

Kung Fu Panda 3D
15 kwietnia – 27 kwietnia
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ZAPRASZA NA 
JUBILEUSZOWE SEANSE  

ZA SYMBOLICZNĄ 
„ZŁOTÓWKĘ” 

 
Każdy zakupiony bilet 

weźmie udział  
w losowaniu nagród!

Wstęp: 1 zł!
 

5 LAT 
CYFROWEGO 3D  
KINA PROMIEŃ  
W TUCHOWIE 

2011–2016

17.00 
„Robaczki  

z Zaginionej 
Doliny” 3D

19.30 
„Szef”

Rezerwacji biletów  
można dokonywać telefonicznie 

pod numerem: 14 652 54 36  
lub  osobiście w sekretariacie 

Domu Kultury w Tuchowie

Serdecznie zapraszamy!

A........psik!!! Wszystkim 
zakatarzonym, 
zagrypionym przed, 

po i w trakcie - zdrowia 
i optymizmu życzę, bo 
i mnie ostatnio okrutnie 
sponiewierało. Brak mrozu 
na zewnątrz i odrobiny 
produktów spirytusowych 
wewnątrz zrobiły swoje. 
Przeto nie cieszmy się 
z łagodnych zim, bo każde 
anomalie niosą ze sobą 
opłakane skutki. Niech 
przymrozi zimą i przy-
grzeje latem, wtedy i my 
zdrowsi będziemy. A póki 
co, na przekór i na pohybel 
wszelkim choróbskom odro-
binę zabawnych skojarzeń:

1. wy-leczyć: my niestety chorować
2. wy-lew: no to z  królem nie 

pogada
3. wy-łupać: pewnie bracia z epoki 

kamienia...
4. wy-na-grodzenie: my płot poma-

lujemy
5. wyro-stek: leżanka do 

konsumpcji potraw amerykań-
skich

6. wystaw-owy: chyba lepiej nie 
wystawiać

7. wyścig-owiec: na kulturowy 
wypas w Kościeliskiej

8. wy-traw-nie: ależ one trawy tak!
9. wy-trzy-manie: jedna Mania 

wystarczy...
10. wywiad-owczy: tryk w binoklach
11. wyże-brać: lepsze od niżów są
12. za-awansowany: za ile?
13. za-bór: albo za las, „bo we wsi 

Ruskie stoją”
14. za-chwycić: wcześniej pomyśleć 

o ewentualnej kontrakcji
15. za-ciąg: może być podobna 

reakcja, ale niekoniecznie
16. za-ciążyć: to już prosta konse-

kwencja wyżej wymienionych
17. zacier-ka: z dodatkiem karbolu
18. zad-ość: chudzielec jakiś
19. zad-ość-uczynić: skrajna forma 

odchudzania
20. za-gonić: najlepszy jest króliczek
21. za-gorzały: może być na ten 

przykład zagorzały abstynent
22. za-kła-many: kasa za ząb dzika
23. zamach-owiec: pewnie na wilka 

złego
24. za-nie-dbanie: niech każdy dba 

o siebie
25. za-o-rany: można też krzyknąć 

– o jejku, jejku...
26. za-pach: dobrze, że nie z pach
27. za-scenie: na lewo od poscenia
28. za-słona: jeśli zupa, to blisko do 

rozwodu
29. zbiera-nina: ostatnio znaczki 

pocztowe
30. zbiornik-owiec: szopa na siano
31. zebra-nie: no to pewnie okapi
32. zez-wole-nie: a któż by chciał?
33. ziele-nina: byle Nina nie 

Marycha

Nawiązując do ostatniego hasła, 
wszystkim cierpiącym podaję 
niesprawdzony i niepewny przepis 
na ziołowe lekarstwo. Dowolne ziele 
zalać dowolną ilością wiadomo 
czego, dodać 2 całe cytryny, pół 
litra miodu, dopełnić sokiem mali-
nowym. Odczekać do następnego 
sezonu grypowego, popijać wolno 
i z namaszczeniem. W wersji hard 
można przegryzać cebulą i czosn-
kiem rodzimej hodowli. Najlepiej 
wszakże być po prostu zdrowym, 
czego z  całego serca wszystkim 
Czytelnikom życzę!

Johny Soul

Humoreski 
ze słowa i kreski

CYFROWE 3D KINO PROMIEŃ W TUCHOWIE 
działa przy tuchowskim Domu Kultury od 17 marca 2011 r. 

Powstało w efekcie realizacji projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Działalność kina cieszy się dużym 
zainteresowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale przyciąga też 

widzów okolicznych miejscowości. 
W ciągu 5 lat kino odwiedziło ponad 72 tys. widzów, na 3000 seansów 
filmowych zagranych zostało 400 najnowszych produkcji, łącznie 
z premierami, a uzyskany przychód wyniósł ponad milion złotych.
Kino Promień oferuje seanse filmowe w 2D i 3D, transmisje 

i retransmisje spektakli operowych, a także realizuje ciekawe projekty. 
Wśród nich: Tuchowskie Horyzonty Filmowe,

Tuchowskie Noce Filmowe, Filmowe Festiwale dla Dzieci, 
Tuchowskie Kino Plenerowe oraz Filmy za 10 zł. 

Sprzęt kinowy, oparty na najnowszej technologii, zapewnia najwyższą 
jakość dźwięku i obrazu, zapewniając tym samym wysoki standard odbioru.
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17 marca 2016 r. 
będziemy obchodzić 
5-lecie działalności 

cyfrowego kina 3D Promień 
w Tuchowie. Dokładnie w tym 
dniu – 5 lat temu – rozpo-
częliśmy działalność kinową 
w Domu Kultury w Tuchowie 
filmem Sanctum 3D.  

W związku z nadchodzącym jubi-
leuszem chcielibyśmy przedstawić 
krótkie podsumowanie z działalności 
kina. W ciągu 5 lat swojej działal-
ności kino odwiedziło 72 000 widzów; 
podczas 3000 seansów filmowych 
wyświetlonych zostało 400 tytułów 
filmowych.  Dodatkowo organizo-
wane były liczne akcje promujące 
kinematografię zarówno wśród 
starszych, jak i młodszych widzów. 
Były to m.in.: Tuchowskie Horyzonty 
Filmowe, Tuchowskie Noce Filmowe, 
Festiwale Filmowe dla Dzieci oraz 
Tuchowskie Kino Plenerowe.  

Kino obecnie cieszy się dużą 
popularnością wśród miesz-
kańców Tuchowa i  okolic.  

Z okazji jubileuszu zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy 
Tuchów oraz pobliskich gmin do 
skorzystania ze specjalnej oferty 
seansów filmowych. 17 marca 
br. o godz. 17.00 za symboliczną 
„złotówkę” dzieci będą mogły obej-
rzeć bajkę Robaczki z Zaginionej 
Doliny 3D, natomiast o godz. 19.30 
starsi widzowie film Szef. Każdy bilet 
weźmie udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród. 

Marzec rozpoczniemy długo 
wyczekiwanym przez polskich 
widzów filmem Historia Roja to film 
fabularny ukazujący losy żołnierza 
partyzanckiego o pseudonimie „Rój”, 
który  swoim męstwem i heroiczną 
walką przeciwstawia się sowietom. 
Kolejna projekcja to film Cierń Boga, 
który ukazuje ostanie trzy lata życia 
Jezusa Chrystusa: jego nauczanie wraz 
apostołami; cuda, których dokonał 
oraz drogę krzyżową, którą musiał 
pokonać dla zabawienia ludzkości.

Marzec nie minie także bez 
polskiej komedii – 7 rzeczy, których 
nie wiecie o  facetach, przedsta-
wiającej siedem historii mężczyzn, 
którzy szukają miłości w  świecie 
zdominowanym przez kobiety. 
W filmie będziemy mogli zobaczyć 
takie gwiazdy polskiego kina jak: 
Paweł Domagała, Maciej Zako-
ścielny, Mikołaj Roznerski, Alicja 
Bachleda-Curuś, Dominika Kuźniak. 
Ponadto w  repertuarze: Bogowie 
Egiptu 3D oraz Pokój. Najmłodszych 
widzów zapraszamy na bajki: Misiek 
w Nowym Jorku i Zwierzogród. 

Korzystając z ofert kulturalnych, 
wzbogacasz swoją wiedzę, swoje 
umiejętności oraz rozwijasz się inte-
lektualnie.  

 Serdecznie zapraszamy!
Grzegorz Niemiec

   Historia Roja  
Wiosna 1945 roku. 20-letni 

Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseu-
donim "Rój", traci starszego brata, 
dowódcę oddziału Narodowych 

Sił Zbrojnych 
na Mazowszu, 
zamordowanego 
przez żołnierzy 
s o w i e c -
kich. Wraca 
w  rodzinne 
strony i wstępuje 
do Narodowego 
Zjednoczenia 
Wojskowego. 

Jako dowódca oddziału partyzanc-
kiego przez kolejnych 6 lat kontynuuje 
walkę o wolną Polskę z sowieckim 
okupantem, siejąc postrach wśród 
funkcjonariuszy UB i kolaborantów.  
Komunistyczne władze robią 
wszystko, aby namierzyć i zlikwi-
dować „wroga władzy ludowej”.

Seanse: 
Wersja 2D
4 marca godz. 17:00 
5 marca – 9 marca 
godz. 17:00, 20:00
11 marca – 16 marca 
godz. 11:00*, 17:00, 20:00
Czwartki – kino nieczynne
*- Seans o godz. 11:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Misiek w Nowym Jorku 
Źle się dzieje 

na biegunie! 
Chciwy przed-
siębiorca planuje 
wybudować tam 
sieć centrów 
h a n d l o w y c h 
i osiedli miesz-
kaniowych. Już 
teraz na północy 

pojawiają się tłumy turystów, śmiecąc 
i  zakłócając spokój zwierzakom. 
Poczciwy niedźwiedź polarny, zwany 
przez wszystkich Miśkiem, dostaje 
arcytrudne zadanie. Ma wyruszyć do 
Nowego Jorku – siedziby biznesmena 
– i zniechęcić ludzi do zasiedlania 
Arktyki. W  niebezpiecznej misji 
towarzyszy mu trójka kompletnie 
nieobliczalnych lemingów. Spotkanie 
zwierzaków z północy z mieszkań-
cami wielkiego miasta zaowocuje 
serią nieporozumień, które rozbawią 
wszystkich do białości!

Seanse: 
Wersja 2D
11 marca – 16 marca 
godz. 9:00*, 15:00
14 marca - seans odwołany
18 marca – 23 marca 
godz. 10:00*, 15:00
*- Seans o godz. 9:00* i 10:00* 
dla grup zorganizowanych, po 
wcześniejszym zgłoszeniu.

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Cierń Boga 
Cierń Boga 

to pierwszy 
film, który rela-
cjonuje ostatnie 
trzy lata życia 
Jezusa Chry-
stusa, widziane 
o c z a m i 
A p o s t o ł ó w. 
Jezus ukazany 

jest jako zwykły człowiek, który 

spotyka się, rozmawia i biesiaduje 
z  uczniami. Mimo wielu napięć 
i wątpliwości  Apostołowie odnajdują 
w Jezusie Mesjasza. Widzą, że posłany 
przez Boga dokonuje cudów, jakich 
nikt dotąd nie czynił. Z miłości do 
człowieka pokonuje ludzki lęk i do 
końca wypełnia wolę Ojca... 

Seanse: 
Wersja 2D z lektorem
18 marca – 23 marca godz. 17:00
29 marca – 30 marca godz. 17:00

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach

S i e d m i u 
m ę ż c z y z n 
p o s z u k u j e 
w świecie wiel-
kiej miłości 
i odrobiny szczę-
ścia w  świecie, 
w   k t ó r y m 
niełatwo być 
pr awd z iw y m 

facetem i coraz trudniej zorientować 
się, czego od mężczyzn oczekują 
kobiety. Filip (Paweł Domagała), 
sympatyczny roztrzepaniec, właśnie 
traci pracę, gdy ledwie co poznana 
Zosia (Aleksandra Hamkało) 
oznajmia mu, że jest z nim w ciąży. 
Z kolei jego przyjacielowi Tomaszowi 
(Mikołaj Roznerski) zawsze wszystko 
się udaje – narzeczona (w roli Basi 
– Alicja Bachleda-Curuś) i własny 
dom już czekają. Gdyby tylko nie 
ta panika przed poważnym zobo-
wiązaniem… Producent muzyczny 
i podrywacz Kordian (Maciej Zako-
ścielny) nie planuje jeszcze życiowej 
stabilizacji – dla niego życie to szaleń-
stwo i stan wiecznego upojenia. Ricky 
(Zbigniew Zamachowski) – gwiazdor 
wymagający niezwykle intensywnej 
opieki – tylko on potrafi wyprowa-
dzić Kordiana z tego stanu. Podczas 
gdy opuszczony przez żonę kierowca 
autobusu Stefan (Leszek Lichota) 
wszelkimi sposobami stara się odzy-
skać Julię (Dominika Kluźniak), zroz-
paczony Jarosław (Piotr Głowacki) 
cierpi w swojej samotności…

Seanse: 
Wersja 2D
18 marca – 23 marca godz. 19:30
29 marca – 30 marca godz. 19:30

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Zwierzogród 
Z w i e r z o -

g r o d u  n i e 
można pomylić 
z żadnym innym 
miastem. Jest to 
jedyna w swoim 
rodzaju współ-
czesna metro-
polia zamieszki-
wana wyłącznie 

przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie 
nie jest ważne, jakim stworzeniem 
jesteś - czy to największym z lwów, 
czy może malutką ryjówką. Możesz 
tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale 
nie wszystkie marzenia spełniają się 
od razu...Gdy do miasta przybywa 
ambitna policjantka Judy Hops, 
szybko przekonuje się, że jako 
pierwszy królik zatrudniony w miej-

scowej policji, nie będzie wcale miała 
łatwego życia. Robi więc wszystko, by 
udowodnić swoją wartość (i zdobyć 
upragniony awans). Na jej drodze 
pojawia się jednak gadatliwy i chytry 
lis, Nick Bajer. Chcąc wykazać się za 
wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, 
w  której musi rozwiązać pewną 
kryminalną zagadkę. Jej partnerem 
w śledztwie zostaje nie kto inny jak 
wygadany i szczwany Nick… 

Seanse: 
Wersja 3D
1 kwietnia – 6 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D
8 kwietnia – 13 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
3 kwietnia kino nieczynne
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

CENY BILETÓW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Bogowie Egiptu 3D   
S e t , 

b ezwzg lędny 
bóg ciemności, 
siłą i podstępem 
p r z e j m u j e 
egipski tron. 
Faraon ginie, 
kapłani  s ą 
bezsilni, a zwykli 
ludzie stają się 

niewolnikami.  Tylko garstka buntow-
ników stawia czoła uzurpatorowi, by 
ocalić imperium. Na ich czele staje 
bohaterski śmiertelnik Bek, który 
z pomocą potężnego i miłosiernego 
boga Horusa wyrusza w  zaświaty 
i do samych niebios, by tam odna-
leźć i pokonać Seta i jego hordy. Tak 
rozpoczyna się pełna niezwykłych 

przygód, magii i poświęceń krucjata 
śmiertelnika i  boga w  obronie   
naszego świata.

Seanse: 
Wersja 3D z napisami
1 kwietnia – 6 kwietnia 
godz. 17:00
3 kwietnia kino nieczynne

CENY BILETÓW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

   Pokój
Jack ma pięć 

lat, gdy dowia-
duje się od 
mamy, że pokój, 
w   k t ó r y m 
mieszka z  nią 
od urodzenia, 
nie jest całym 
ś w i a t e m . 
Wychował się 

tu, myśląc, że po drugiej stronie ścian 
jest pustka. Teraz matka decyduje 
się powiedzieć mu prawdę i z jego 
pomocą podjąć walkę o wolność. 
Od prawie 6 lat są więzieni przez 
człowieka, który każe nazywać się 
Dużym Nickiem. Izoluje ich od 
świata, grożąc, że próba ucieczki 
zostanie ukarana śmiercią. Mama 
obmyśla niezwykle ryzykowny plan, 
którego głównym bohaterem ma być 
właśnie Jack. Wkrótce okaże się, 
że nie samo odzyskanie wolności 
jest największym wyzwaniem, ale 
konieczność odnalezienia się w niej 
i nauka życia na nowo. 

Seanse: 
Wersja 2D  z napisami
1 kwietnia – 6 kwietnia 
godz. 19:30
3 kwietnia kino nieczynne

CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

5-LECIE CYFROWEGO KINA 
PROMIEŃ W TUCHOWIE

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

Kung Fu Panda 3D
15 kwietnia – 27 kwietnia
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,,Drzewo Krzyża” to widowisko pasyjne, które zaczyna się  
w tym miejscu, w którym klasyczne właśnie się kończy.  

To opowieść o tych, którzy skazali na śmierć Jezusa, którzy skazują go 
na Drogę Krzyżową każdego jednego dnia.  

,,Drzewo Krzyża” jest o ludziach, którzy zabili Boga.

Są więc historie grzeszników, których serca zrastają się  
z grzechem, którzy zakładają go na siebie, nie dostrzegając jego 

ciężaru i wpływu na życie. To opowieść o ciężarze grzechu,  
który rośnie, przygniata, zabija. To wreszcie widowisko  

o wyrzutach sumienia, o winie, karze i odkupieniu,  
które jest istotą śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Dzięki sztuce te fundamentalne dla naszej kultury wartości  
stają się łatwiejsze w odbiorze. Dodatkowym elementem  

wzmacniającym przekaz i oddziaływanie jest osobiste doświadczenie  
w ramach kreacji (aktorzy, chór), także w bezpośrednim  

spotkaniu widza z dziełem podczas pokazu.

W realizację widowiska zaangażowały się gminy Tuchów  
i Zakliczyn, które wielokrotnie już wykazywały się aktywnością we 

wspieraniu działań Teatru Nie Teraz, a które dbają o to,  
by wydarzenia artystyczne wpisywały się w społeczno-kulturowe 

uwarunkowania swojego regionu. Pokaz widowiska ,,Drzewo Krzyża” 
zaplanowany jest w Niedzielę Palmową na dziedzińcu tuchowskiego 

klasztoru. Na scenie, wybudowanej specjalnie na tę okoliczność, 
wystąpi dziewięciu aktorów, którym towarzyszyć będą szczudlarze  
i Sanktuaryjny Chór Mieszany pod dyrygenturą Jana Gładysza oraz 

Chór Dziecięco-Młodzieżowy Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie 
prowadzony przez Alicję Stanisławczyk-Karwat.  

Aranżacja przestrzeni i reżyseria świateł wpiszą się  
oraz podkreślą architekturę miejsca, w którym odbywać się będzie  

prezentacja widowiska.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo  
na antenie Telewizji Trwam. 


