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Strategia PSR-u wybrana  
do realizacji oraz
dofinansowana

Kolejne 
pozyskane 
dotacje przez 
gminę Tuchów

45 tys. zł, w tym  
30 tys. z Mini-
sterstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
na zakup instrumentów dla 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Tuchowie oraz 15 tys. zł 
z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej na reali-
zację projektu z zakresu 
współpracy partnerskiej 
zaprzyjaźnionych miast 
Tuchowa i Illingen to kwoty, 
które udało się pozyskać.

 str. 3

Obchody  
6. rocznicy  
katastrofy 
smoleńskiej

Uroczyste obchody 
rocznicowe tragedii, 
która wydarzyła się 

10 kwietnia 2010 r. miały 
miejsce w całym kraju, 
również w Tuchowie. 

Uczestniczyli w nich przedstawi-
ciele władz państwowych, samorzą-
dowych oraz mieszkańcy.
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Zagłosuj  
na projekt  
w ramach BO! 
Małopolska!

15 kwietnia 
ruszył BudżeT 
OByWaTelSKI 

WOjeWódZTWa 
MałOPOlSKIegO.

Już dzisiaj zachęcamy do głoso-
wania na projekt pn. „Na Pogórzu 
Dzień Babci i Dziadka trwa cały rok” 
– zgłoszony przez skarbnika gminy 
Tuchów, Magdalenę Marszałek.
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Trwają
przygotowa-
nia do ŚdM  
w Krakowie

„Błogosławieni 
miłosierni,  
albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią”  
(Mt 5,7) to hasło 
Światowych dni Młodzieży, 
które odbędą się w dniach 
26-31 lipca 2016 r. 

20 – 25 lipca poprzedzą je 
Dni w Diecezjach w całej Polsce.  
W parafiach dekanatu tuchow-
skiego już trwają przygotowania 
do tego wydarzenia.
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13 kwietnia 2016 r.  
w Sejmie RP 
odbyła się 

inauguracja działalności 
Polskiej Federacji 
Producentów Wina! 

Polska Federacja Producentów 
Wina to organizacja zrzeszająca 
profesjonalnych producentów wina 
gronowego w Polsce za cel stawia-

jąca sobie konsolidację środowiska 
winiarskiego wokół wspólnych 
celów i interesów branżowych.

Reprezentanci prawie wszystkich 
organizacji winiarskich z Polski 
przybyli do Warszawy, aby prze-
kazać postulaty polskich winiarzy 
na ręce ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. 
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Tuchów gościł wybitnego 
polskiego aktora –
Mariana dziędziela

Nauczycielka 
z Tuchowa 
w Must Be 
The Music

Katarzyna Wrona 
– nauczycielka 
wiolonczeli w Szkole 

Muzycznej I stopnia  
w Tuchowie wraz  
z zespołem Chilla Quartet 
wystąpili w Must Be The 
Music – Tylko Muzyka.
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dopłaty 
bezpośrednie 
dla rolników

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
przypomina, że 16 maja 

upływa termin składania 
wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 
2016 rok.

 str. 21

Stowarzysze-
nie Rozwoju 
jodłówki  
Tuchowskiej  
i jej Mieszkań-
ców porusza 
mieszkańców 
gminy!

Głosując na plenerową 
siłownię, dajesz szansę 
jej stworzenia.
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W tym roku potrwają 
od maja do 
czerwca.

W ramach obchodów zaplano-
wano wiele wydarzeń kulturalnych 
i sportowych.

Festiwale, pikniki, koncerty, 
konferencje to tylko niektóre 
z zaplanowanych atrakcji. 

Inauguracja już 3 maja 2016 r. na 
tuchowskim rynku podczas 3Maj 
Się Zdrów. 
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Z okazji 1050. 
rocznicy  
Chrztu Polski 
o. K. Plebanek 
przybliża postać 
św. Wojciecha 

Właściwie Wojciech 
Sławnikowic, 
urodzony  

w libicach w Czechach, 
wszechstronnie 
wykształcony i zdolny. 

Został kapłanem, a następnie 
biskupem Pragi. Zginął męczeńską 
śmiercią. Jest jednym z głównych 
patronów Polski.
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18 kwietnia 2016 r. 
Komisja do 
spraw wyboru 

strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność – w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
– zakończyła ocenę  
złożonych lokalnych strategii 
rozwoju i dokonała ich 
wyboru. 

Do realizacji zostały wybrane 
wszystkie 32 lokalne strategie rozwoju 

– wśród nich strategia Pogórzań-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju – 
które mieszczą się w limicie środków 
(EFRROW i  EFMR), dostępnych 
dla Województwa Małopolskiego. 
Niewątpliwie jest to dobra wiadomość 
dla mieszkańców gmin: Tuchów, 
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, 
Szerzyny i Gromnik. Dzięki realizacji 
strategii możliwe będzie wykonanie 
wielu projektów w gminach, instytu-
cjach, stowarzyszeniach oraz przez 
przedsiębiorców. 
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Postulaty polskich winiarzy  
w Sejmie RP

Podczas spotkania  
aktor opowiadał  
o swoim dzieciństwie, 

pasjach, szkole aktorskiej, 
tajnikach zawodu aktora, 
rolach teatralnych  
i filmowych, a cytat  
z „Wesela” Wyspiańskiego 
„trza być w butach na 
weselu”, stał się myślą 
przewodnią spotkania oraz 
życia Mariana dziędziela – 
„zawsze trzeba być  
w porządku”. 

 str. 10
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WIKTOR CHRZaNOWSKI

Tuchów. Obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej
KRZYSZTOFjaSIŃSKI

Przez całą niedzielę  
10 kwietnia 2016 roku 
w całej Polsce trwały 

obchody upamiętniające 
ofiary katastrofy smoleńskiej. 
10 kwietnia 2010 roku 
w katastrofie pod Smoleń-
skiem zginęło 96 osób, w tym 
prezydent lech Kaczyński 
i jego małżonka  
Maria Kaczyńska, ostatni 
prezydent na uchodźstwie  
Ryszard Kaczorowski, wysocy 
urzędnicy państwowi, 
dowódcy Sił Zbrojnych RP, 
parlamentarzyści, członkowie 
rodzin ofiar katyńskich.

W tuchowskiej bazylice mniejszej 
o godzinie 10.30 odprawiona została 
uroczysta msza św. w intencji wszyst-
kich ofiar katastrofy pod Smoleń-
skiem, zamówiona przez biuro posła 
Michała Wojtkiewicza i  władze 
Tuchowa. Po nabożeństwie złożone 
zostały kwiaty pod tablicą, upamięt-
niającą to wydarzenie.

Tablica ta – upamiętniająca rocz-
nicę wizyty Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego oraz ofiary katastrofy 
pod Smoleńskiem – została uroczyście 
odsłonięta 28 lutego 2011 r. w rocz-
nicę wizyty prezydenta w bazylice 
mniejszej w Tuchowie. Łączy w sobie 
elementy pamięci i  modlitwy, jest 
tryptykiem o  treści historycznej, 
stanowi przekaz duchowy, a  także 
przesłanie wychowawcze dla młodego 
pokolenia.

Dobra wiadomość dla gmin i mieszkańców obszaru 
Pogórzańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju
W wyniku konkursu 

na wybór strategii 
rozwoju lokalnego 

kierowanego przez  
społeczność w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020  
strategia Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju 
otrzymała 166 punktów, 
została wybrana  
do realizacji oraz  
dofinansowania. 

Dokładna wysokość przyznanego 
dofinansowania w ramach środków 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich określona będzie w umowie, 
niemniej będzie to ponad 7,5 mln zł. 
To dobra wiadomość dla miesz-
kańców gmin: Tuchów, Ryglice, 
Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny 
i  Gromnik. Realizacja strategii 
umożliwi wykonanie wielu projektów 
w gminach, instytucjach, stowarzy-
szeniach oraz przez przedsiębiorców. 
Tę dobrą wiadomość przyjęliśmy 

z radością i nieskrywaną satysfakcją, 
bo to kolejna edycja osi progra-
mowej Leader, którą będzie realizo-
wało Pogórzańskie Stowarzyszenie 
Rozwoju. Przypomnijmy, że w latach  
2005-2006 realizowaliśmy: program 
pilotażowy Leadera+, schemat  I  
(dofinansowanie 150.000 zł), 
w  latach 2007-2008 Leadera+, 
schemat II (dofinansowanie ponad 
650.000  zł), w  latach 2007-2013, 
PROW 4 oś Leader (dofinansowanie 
blisko 7,5 mln zł). Na przestrzeni tych 
10 lat to prawie 8,5 mln zł wydanych 
na dziesiątki projektów w gminach. 
Realizowaliśmy projekty: kultu-
ralne, promocyjne, wydawnicze, 
turystyczne, oraz wiele inwestycji 
infrastrukturalnych w  gminach. 
Informacje o  ich realizacji i prze-
biegu znaleźć można na stronach 
internetowych Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju. Prowa-
dzone przez nas działania opisywane 
były w środkach masowego przekazu 
i emitowane w TVP Kraków. To spory 
dorobek, który dobrze przyczynił 
się do rozwoju naszego obszaru. 
W  tym miejscu warto podkreślić 

to, że w  Pogórzańskim Stowarzy-
szeniu Rozwoju wypracowaliśmy 
piękną ideę dobrego partnerstwa, 
która połączona ze wspólnym 
zrozumieniem, pracą, rzetelnością 
i obowiązkowością daje takie właśnie 
dobre efekty. Rozpoczniemy zatem 
kolejny etap działań i  pracy na 
rzecz naszych gmin. O szczegółach 
projektowych, przyjętych harmo-
nogramach wydarzeń, naborach 
wniosków, informować będziemy na 
bieżąco. Serdecznie i gorąco dziękuję 
wszystkim członkom Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju, burmi-
strzom i wójtom gmin, dyrektorowi 
i  pracownikom biura za dotych-
czasową wspólną pracę i działania. 
Za zgodne z  podejściem Leadera 
partnerstwo oraz za wkład w przy-
gotowanie naszej strategii, którą 
z oddaniem i zaangażowaniem rozpo-
czynamy wspólnie realizować.

janusz Kowalski
Prezes Pogórzańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM 

  rozmawiał janusz Kowalski
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Wizyta gości
z Saint-Jean-de-Braye

Dotacja Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
dla gminy TuchówW poniedziałek 

11 kwietnia br. 
burmistrz Tuchowa 

spotkał się z gośćmi z fran-
cuskiego miasta partner-
skiego Saint jean de Braye. 
Ich wizyta związana była 
z poszerzeniem dotychcza-
sowej współpracy. Odbyły 
się spotkania z dyrekto-
rami tuchowskich szkół na 
temat możliwości wymiany 
młodzieży ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 
delegacja uczestniczyła 
także w lekcjach pokazo-
wych.

Mamy nadzieję, że owocem współ-
pracy będą nowe wymiany tuchow-
skiej młodzieży z francuskimi rówie-
śnikami.

W spotkaniu uczestniczyli:
Anne Desroches – emeryto-

wana nauczycielka, członek Komisji 

Polskiej AASF, odpowiedzialna za 
wymianę szkolną, Elisabeth Aubourg 
– zastępca przewodniczącego AASF, 
przewodnicząca Komisji Polskiej 
AASF, Agnes Courgeon – nauczy-
cielka ze szkoły podstawowej Louise 
Michel, chce prowadzić wymianę ze 
szkołą w Tuchowie, Agathe i Elliott 
Courgeon – uczniowie klasy V i I, 
Małgorzata Gądek – nauczycielka 
języka francuskiego w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Mikołaja Koper-
nika w Tuchowie. WCh

30 tys. zł  
z Ministerstwa 
Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego 
otrzyma gmina Tuchów! 
Złożony do konkursu 
grantowego w ramach 
programu Infrastruk-
tura szkolnictwa arty-
stycznego projekt pn. 
„Doposażenie Szkoły 
Muzycznej I stopnia  
w Tuchowie w instru-
menty muzyczne” 

Dotacja z Fundacji 
Współpracy Polsko-
Niemieckiej

otrzymał ocenę pozy-
tywną, która pozwo-
liła na dofinansowanie 
planowanego przedsię-
wzięcia. JK

Gmina Tuchów otrzyma 
15 tys. zł dotacji 
z Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej! dotacja 
dotyczy projektu pn.  
„Przestrzenie współ-
pracy polsko-niemieckiej 
z perspektywy społeczności 

Illingen, Tuchów w budo-
waniu dobrych praktyk part-
nerskich i przyszłości”. jK

Panie burmistrzu, 
czas wiosenny sprzyja 
wiosennym porządkom.  
Na terenie Tuchowa i gminy 
Tuchów niektóre przedsię-
wzięcia dobiegają końca, 
niektóre dopiero się rozpo-
czynają.

Zgadza się. Wykonana została 
pełna dokumentacja i  kosztorys 
sali gimnastycznej w  Zabłędzy, 
a w najbliższym czasie ogłoszony 
zostanie przetarg na jej budowę. 
Dobiegły końca prace remontowe 
tuchowskiego ratusza, a  niedługo 
oddany zostanie do użytku remon-
towany przy ul. Jana Pawła II 
budynek administracyjny. 31 marca 
w Krakowie podpisałem akt nota-
rialny dotyczący przejęcia budynku 
stacji kolejowej w  Lubaszowej, 
a 12 kwietnia nastąpił oficjalny odbiór 
kluczy. Przypomnę, że budynek prze-
znaczony będzie na potrzeby działań 
turystycznych. 

godnym zauważenia są 
również działania zwią-
zane ze szkołą muzyczną 
w Tuchowie. Co w tym 
temacie wydarzyło się 
w mijającym miesiącu?

7 kwietnia w  Ministerstwie 
Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego wspólnie z dyrektorem szkoły 
muzycznej Janem Gładyszem odby-
liśmy spotkanie z dyrektorem Depar-
tamentu Szkolnictwa Artystycznego 
– Lidią Skrzyniarz. Nasze rozmowy 
dotyczyły spraw organizacyjnych 
szkoły muzycznej, jak również możli-
wości dofinansowania wyposażenia 

dydaktycznego. Cieszę się, że wniosek 
złożony wcześniej do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
uzyskał akceptację i gmina otrzy-
mała dotację w wysokości 30 tys. zł 
na zakup instrumentów muzycznych 
dla szkoły. Z budżetu gminy doło-
żonych zostanie ponad 12 tys. zł, co 
stanowić będzie udział własny gminy 
w doposażenie placówki. Niewąt-
pliwie ułatwi to pracę pedagogom 
i uczącym się dzieciom. 

Za panem również 
inny ważny wyjazd do 
Warszawy, będący odpo-
wiedzią na zaproszenie
posłów Michała Wojtkie-
wicza oraz Bogdana Rzońcy.  

Tak. 13 kwietnia w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP, wspólnie z dele-
gacją ze Starostwa Powiatowego 
w Tarnowie, uczestniczyłem w konfe-
rencji pn. „Polskie winiarstwo szansą 
na aktywizację małych gospodarstw 
rolnych”. Jednym z  animatorów 
tego przedsięwzięcia był Rafał Stec 
z Tuchowa – właściciel winnic – a 
organizatorami konferencji byli 
poseł Michał Wojtkiewicz oraz 
poseł Bogdan Rzońca. Po konfe-
rencji odbyło się spotkanie samorzą-
dowców i producentów wina z całej 
Polski w Domu Poselskim. Spotkanie 
w Sejmie RP było również okazją do 
promowania Tuchowa i zaprezento-
wania przygotowywanego „TUCHO-
VINIFEST”, czyli międzynarodo-
wego festiwalu wina połączonego 
z  Konwentem Polskich Winiarzy, 
który planujemy zorganizować 

w Tuchowie początkiem sierpnia. 
Dziękuję panu posłowi za zaproszenie 
na konferencję i promowanie pozy-
tywnego wizerunku naszego miasta.

Sukcesy, o których pan 
wyżej wspomniał to nie 
wszystko. Czy jest jeszcze 
inny powód do dumy?

Owszem, jest. Nasze Pogórzańskie 
Stowarzyszenie Rozwoju otrzyma 
kilka milionów złotych na realizację 
strategii rozwoju. Z tych środków 
będą mogły skorzystać instytucje, 
stowarzyszenia i  przedsiębiorcy 
naszej gminy oraz gmin sąsied-
nich, należących do stowarzyszenia. 
Uczestniczyłem w spotkaniach nad 
przygotowaniem tej strategii i wiem, 
jaki ogrom pracy trzeba było włożyć, 
żeby dobrze ją opracować i w taki 
sposób, aby została wybrana do dofi-
nansowania. Dlatego serdecznie dzię-
kuję zarządowi i pracownikom biura 
PSR za pełną zaangażowania pracę 
i trud, a zarazem skuteczność.

W jakich innych wydarze-
niach pan uczestniczył?

Sporo ich było, i  nie sposób 
wymieniać ich wszystkich. Ale 
spróbuję. Drugi dzień świąt wiel-
kanocnych pamiętam doskonale, 
ponieważ w tym dniu udzielałem 
drugiego już w swoim życiu ślubu. 
Tym razem pani Monice Leszkie-
wicz, która jest nauczycielką z przed-
szkola w Dąbrówce Tuchowskiej oraz 
panu Sławomirowi Gutowi – straża-
kowi Państwowej Straży Pożarnej, 
który był kiedyś moim uczniem. 
Młodej parze składam jeszcze 

raz serdeczne życzenia na nowej 
drodze życia. 3  kwietnia uczest-
niczyłem w dwóch wydarzeniach: 
widowisku wielkanocnym, pięknie 
przygotowanym przez nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół w Siedli-
skach oraz VI Imprezie maSowej, 
zorganizowanej w Domu Kultury 
w Tuchowie i poprowadzonej przez 
jej inicjatorkę –  Elżbietę Moździerz. 
Trzy dni później, 6 kwietnia, na 
zaproszenie Dyskusyjnego Klubu 
Książki z Siedlisk gościliśmy znanego 
aktora – Mariana Dziędziela. Było to 
spotkanie ze wspaniałym aktorem, 
a  przede wszystkim człowiekiem, 
które zgromadziło sporą publicz-
ność. 9 kwietnia uczestniczyłem 
w V Spotkaniu z Barankiem Wiel-
kanocnym w Zespole Szkół w Olszy-
nach, które zostało zorganizowane dla 
dzieci, osób niepełnosprawnych i ich 
rodziców z terenu gmin: Rzepiennik 
Strzyżewski, Szerzyny oraz Tuchów. 
Patronat nad nim objęło stowarzy-
szenie „Wszystkie dzieci nasze są”. 
Wielką radość dzieciom sprawiła 
moja żona Teresa, która w duecie 
z Sylwią Niziołek zaśpiewała piosenkę 
Pięknie żyć. Dziękuję jej za to również, 
że w większości wydarzeń ze mną 
uczestniczy. 10 kwietnia obchodzi-
liśmy 6. rocznicę katastrofy smoleń-
skiej. W bazylice mniejszej odpra-
wiona została uroczysta msza św., 
a następnie przed tablicą upamiętnia-
jącą ofiary katastrofy, wśród których 
byli Prezydent RP Lech Kaczyński 
i  jego małżonka Maria Kaczyńska, 
złożyliśmy wiązanki kwiatów. W tym 
też dniu w hali MOSiR odbyły się 
zawody strażackie. 11 kwietnia 

podejmowałem delegację z zaprzy-
jaźnionego miasta Saint Jean de 
Braye, która z  wizytą edukacyjna 
przebywała w tuchowskim Zespole 
Szkół. 24 kwietnia – pod moim patro-
natem – zorganizowano VI Turniej 
Rodzinny w  Szachach Błyska-
wicznych w Łowczowie. Do końca 
kwietnia zaplanowane są jeszcze inne 
wydarzenia: spotkanie z Krzysztofem 
Petkiem – pisarzem i podróżnikiem 
i XIX Małopolski Konkurs Piani-
styczny im. I. J. Paderewskiego. 
Serdecznie zapraszam na wszystkie 
wydarzenia organizowane w ramach 
Dni Tuchowa 2016, a rozpoczną się 
one imprezą „3Maj Się Zdrów”. Będą 
organizowane majówki, pikniki, 
festyny, sympozja, imprezy sportowe. 
W maju i czerwcu prawie w każdy 
weekend będzie można kulturalnie, 
rozrywkowo i sportowo spędzić czas.
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„Już pływam” w gminie Tuchów
WIKTOR CHRZaNOWSKI

W 2016 r. gmina 
Tuchów po raz 
kolejny bierze udział 

w projekcie marszałkow-
skim „już pływam”, reali-
zowanym przy wsparciu 
finansowym Województwa 
Małopolskiego w formie 
dotacji celowej, w ramach 
zadania pn. „Zagospodaro-
wanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży”. 

Realizowany przez gminę Tuchów 
projekt nauki pływania w 2016 roku 
obejmuje 165 uczniów szkół podsta-
wowych z terenu gminy. Uczniowie 
mają możliwość nabycia podsta-
wowych umiejętności pływac-
kich, podniesienia ogólnej spraw-
ności fizycznej, poprawienia wad 

postawy i skrzywień kręgosłupa oraz 
nauczenia się bezpiecznego zacho-
wania w wodzie.

Projekt jest realizowany 
w dwóch terminach, tj.: I  termin 
od 30.03.2016  r. do 9.06.2016 r. 
oraz II termin od 09.09.2016 r. do 
10.11.2016 r., a jego adresatami są 
uczniowie szkół podstawowych z klas 
I do VI małopolskich gmin, nieumie-
jący pływać lub też źle radzący sobie 
w kontakcie z wodą.

W projekcie biorą udział:
•	 Szkoła Podstawowa w Buchcicach,
•	 Zespół Szkół w Burzynie,
•	 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 

Tuchowskiej,
•	 Zespół Szkół w Jodłówce Tuchow-

skiej,
•	 Zespół Szkół w Karwodrzy,
•	 Szkoła Podstawowa w  Mesznej 

Opackiej,
•	 Szkoła Podstawowa w Lubaszowej,

•	 Szkoła Podstawowa w Łowczowie,
•	 Szkoła Podstawowa w Piotrkowi-

cach,
•	 Zespół Szkół w Siedliskach,
•	 Szkoła Podstawowa w Trzemesnej,
•	 Zespół Szkół w Tuchowie,
•	 Szkoła Podstawowa w Zabłędzy.

Projekt obejmuje 10 wyjazdów, 
w  czasie których dzieci odbędą 
20 godzin nauki pływania. Nauka 
pływania realizowana jest w grupach 
15-osobowych w  ramach zajęć 
pozalekcyjnych na krytej pływalni 
w Tarnowie, prowadzonych przez 
wykwalifikowanych instruktorów 
i pod nadzorem ratowników. Uczest-
nicy mają dodatkowo zapewniony 
transport na krytą pływalnię, opiekę 
oraz dostęp do krytego basenu wraz 
z zapleczem.

Całkowity koszt projektu: 
57 278,35 zł

Kwota dofinansowania: 
28 300,00 zł – pomoc finansowa 
Województwa Małopolskiego.

Wkład własny gminy uwzględnia 
opłaty rodziców w wysokości 25 zł 
od każdego dziecka biorącego udział 
w projekcie.

Cele i rezultaty realizowanego 
projektu:

Celem realizowanego projektu 
jest nabycie podstawowych umiejęt-
ności pływackich, wzrost bezpieczeń-
stwa młodych Małopolan poprzez 
edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z różnego rodzaju kąpie-
lisk, poprawa kondycji i  podnie-
sienie ogólnej sprawności fizycznej 
uczniów, profilaktyka wad postawy, 
profilaktyka chorób kręgosłupa, 
zachęcenie młodzieży do aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu na 
pływalniach, stwarzając tym samym 
szansę dla rozwoju sportowych 
talentów, upowszechnianie kultury 
fizycznej służącej m.in. integracji 
społecznej, promocja Małopolski 
jako regionu szczególnie przyjaznego 

dla uprawiania rekreacji i  sportu. 
Oczekiwanymi rezultatami realizo-
wanego projektu są: zdobycie przez 
uczestników zadania umiejętności 
pływania, poprawa bezpieczeństwa 
na różnego rodzaju kąpieliskach 
oraz rozważne i aktywne spędzanie 
wolnego czasu.

Na Pogórzu Dzień Babci i Dziadka 
trwa cały rok 

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MAGDALENA
MaRSZałeK

Czy zastanawiałeś się 
kiedyś, jak wielką rolę 
w życiu twoim i twoich 

dzieci odgrywa dziadek 
i babcia? jak wyglądałoby 
życie bez nich? Z pewnością 
masz wiele pięknych wspo-
mnień z nimi związanych, 
które zachowałeś w swojej 
pamięci na zawsze.

Pomoc starszego pokolenia w życiu 
codziennym jest bezcenna. Gdyby nie 
babcia, ciężko byłoby pogodzić życie 
zawodowe z rodzinnym. Zgodzi się ze 
mną każdy, kto może z takiej pomocy 
korzystać na co dzień. Także ten, kto 
wyjechał daleko od domu, założył 
swoją rodzinę i dzisiaj nie może liczyć 
na wsparcie najbliższych. Niby nic – 
opieka nad dzieckiem, kiedy wycho-
dzisz do pracy albo po prostu idziesz 
na imprezę, zwyczajny obiad, zakupy, 
sprzątanie. Proste czynności, zwyczajne 
zdarzenia i epizody, a tyle znaczą.

Niestety w  pędzie życia często 
zapominamy o tym, że bez pomocy 
babci i dziadka wiele rzeczy byłoby 
niemożliwe, albo bardzo trudne. 
Łatwo ograniczyć się do takich 
kontaktów, w  których liczymy na 
nich, zapominając o wdzięczności. 
Nierzadko zdarza się popatrzeć na 
seniora jak na sługę, zamiast jak na 
osobę z bogatym życiowym doświad-
czeniem, która podobnie jak my 
potrzebuje kontaktu, rozmowy, samo-
realizacji i poczucia swojej wartości. 

A  może by tak spróbować 
odwdzięczyć się 
naszym babciom 
i  dziadkom? 
Może w  niety-
powy sposób? Na 
przykład spró-
bować wspólnie 
dla nich coś 
w y w a l c z y ć ? 
Może postaramy 
się w  budżecie 
obywatelskim 
woje wó dztwa 
małopolskiego?

Z d e c y d o -
wałam i spróbuję, 
mam nadzieję 
z waszą pomocą. 
Zgłaszam projekt 
pn. „Na Pogórzu 

Dzień Babci i Dziadka trwa cały rok”. 
Jako że projekt ma obejmować dzia-
łania ponadlokalne, będzie skiero-
wany do gmin Pogórza Ciężkowic-
kiego: Tuchów, Gromnik, Pleśna, 
Ryglice. Celem projektu będzie inte-
gracja międzypokoleniowa, budo-
wanie dobrych wzajemnych relacji 
między seniorami a ich wnukami, 
aktywizacja osób starszych. Takie cele 
można osiągnąć między innymi przez 
organizowanie pikników międzypo-
koleniowych, wspólnych spotkań, 
na których dzieci uczą seniorów 
korzystania z aplikacji mobilnych, 
albo seniorzy czytają dzieciom bajki 
lub opowiadają o  historii i  trady-
cjach miejscowości, w której żyją, 
również przez wspólne zwiedzanie 
Małopolski.

Niech ten projekt będzie wyrazem 
naszej wdzięczności, okazją do 
scalania więzów rodzinnych i sąsiedz-
kich, budowania relacji międzypo-
koleniowych. Dajmy szansę naszym 
seniorom, aby poczuli się ważni 
w  naszym życiu nie tylko wtedy, 
gdy potrzebujemy ich pomocy. 
Naszym dzieciom stwórzmy możli-
wość uczenia się od doświadczonych 
życiowo seniorów, wspólnego pozna-
wania najbliższego otoczenia.

Liczę na wsparcie Pogórzan 
w bojach o wysokie miejsce projektu 
w  budżecie obywatelskim woje-
wództwa małopolskiego. Szanowni 
samorządowcy, lokalni liderzy, 
członkowie stowarzyszeń i organi-
zacji, mieszkańcy – wznieśmy się 
ponad wszelkie podziały i  razem 
spróbujmy swoich sił na rzecz tych, 
którym winni jesteśmy dozgonną 
wdzięczność.

W roku 2016 Samo-
rząd Województwa 
Małopolskiego po raz 

pierwszy wprowadza budżet 
obywatelski na poziomie 
regionalnym. Ważne jest, 
aby w jego realizację zaan-
gażowana była jak najlicz-
niejsza grupa mieszkańców 
Małopolski.

W ramach działań przybliżają-
cych cel i zasady przedsięwzięcia 
przewidziane zostały spotkania infor-
macyjne z mieszkańcami regionu. 
Będą one dobrą okazją do uzyskania 
konkretnych informacji na temat 
możliwości udziału w tym projekcie.

Szczegółowe informacje na temat 
projektu można znaleźć na stronie 
internetowej: www.bo.malopolska.pl.
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Tuch   vinifesT
I MIędzynarodowy festIwal wIna w tuchowIe

XI Konwent polsKIch wInIarzy

www.tuchovInIfest.pl
XvII MIędzynarodowe spotKanIe
MIast blIźnIaczych - tuchów 2016

tuchovInIcontest
I MIędzynarodowy KonKurs wIn
z regIonów północnych

5-7sIerpnIa

2016

r e g I o n  w I n I a r s K I  M a ł o p o l s K a
warunki jakie oferuje tuchów i jego okolice do uprawy winorośli, należą do najlepszych  
w polsce. zbocza o nachyleniu południowym, południowo-zachodnim, łagodne wzgórza 
o wysokości 100-150 m nad dnami dolin zabezpieczające przed mrozowiskami. 
dobór dobrego stanowiska, przygotowanie ziemi, dobór odmian i prawidłowo 
prowadzona plantacja dają bardzo dobre wyniki. również gleby piaszczysto-gliniaste, 
kamieniste i kamienisto-gliniaste są odpowiednie.
dodać do tego jeszcze należy, że nie przez przypadek 
sąsiedni tarnów nazywany jest polskim biegunem 
ciepła, a tradycje uprawy winorośli według dawnych 
podań sięgają na tym terenie kilku wieków wstecz. 

t u c h ó w

Postulaty polskich winiarzy w Sejmie RP
WIKTOR CHRZaNOWSKI

13 kwietnia 2016 r. 
to ważna data dla 
Polskiej Federacji 

Producentów Wina! W tym 
dniu w Sejmie RP odbyła 
się inauguracja jej działal-
ności. Reprezentanci prawie 
wszystkich organizacji 
winiarskich z Polski przybyli 
do Warszawy, aby prze-
kazać postulaty polskich 
winiarzy na ręce ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi.

O godz. 11:00 Sala Kolumnowa 
Sejmu RP wypełniła się posłami, 
przedstawicielami Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także 
winiarzami i  samorządowcami 
z całej Polski. Konferencję pt. „Polskie 
winiarstwo szansą na aktywizację 
małych gospodarstw rolnych” rozpo-
czął jej organizator poseł Michał 
Wojtkiewicz, który przedstawił 
krótkie wprowadzenie do tematu 
konferencji, którą w dalszej części 
poprowadził Rafał Stec – przewod-
niczący Rady Roboczej – PFPW.

Krzysztof Jurgiel – minister 
rolnictwa i  rozwoju wsi, wyraził 
poparcie dla działań Federacji:  
- W resorcie rolnictwa jesteśmy otwarci 
na współpracę oraz nowe postulaty 
i wnioski dotyczące aktywizacji miesz-
kańców wsi – zapewnił minister.

Obecny na spotkaniu podsekre-
tarz stanu Ryszard Zarudzki zapre-
zentował możliwości  wsparcia dla 
rolników zajmujących się uprawą 
winorośli i  producentów wina 
w ramach PROW 2014-2020.

Głos w dyskusji zabierali również 
przedstawiciele winiarzy, którzy 
wskazywali na trudności i ograni-
czenia w produkcji wina. Wspierali 
ich samorządowcy, m.in. Adam 
Drogoś – burmistrz Tuchowa, 
Ryszard Pabian – burmistrz Jasła, 
Bogdan Stasz – wójt gminy Gromnik.

Uczestnicy dyskusji zgodnie 
podkreślali, że sektor winiarski 
rozwija się w  Polce bardzo dyna-
micznie. Z roku na rok rośnie liczba 
gospodarstw specjalizujących się 
w tej dziedzinie. Zaletą tego typu 
działalności rolniczej jest możliwość 

uzyskania dochodowości już przy 
areale 1-2 ha. Rozwój tej branży to 
miejsca pracy dla mieszkańców wsi 
oraz sposób na aktywizację małych, 
lokalnych społeczności. Dlatego, jak 
podkreślił wiceminister rolnictwa, 
warto podejmować wspólne dzia-
łania, aby wypracować równe szanse 
dla polskich winiarzy na unijnym 
rynku.

W  środę 13 kwietnia 2016 r. 
w Sejmie RP przedstawiciele Fede-
racji przekazali na ręce ministra 

rolnictwa i  rozwoju wsi postulaty 
polskich producentów win grono-
wych. Wskazane w nich kierunki 
działań legislacyjnych wynikają 
z silnie odczuwanej potrzeby dosto-
sowania sytuacji prawnej polskiego 
winiarza do przepisów Unii Euro-
pejskiej i wyrównania jego szans na 
konkurencyjnym rynku europejskim. 
- Naszym prawodawcom podpowia-
damy wykorzystanie sprawdzonych 
rozwiązań stosowanych w  krajach 
tradycyjnie winiarskich, gdzie branża 

producentów win jest liczącym się 
źródłem miejsc pracy – podkreślał 
Rafał Stec – przewodniczący Rady 
Roboczej PFPW.

Postulaty Polskiej Federacji 
Producentów Wina:

1. Uproszczenie sposobu umiesz-
czania znaków akcyzowych na opako-
waniach jednostkowych wyrobów 
winiarskich.

2. Ustanowienie jednego pozwo-
lenia na sprzedaż alkoholu, wydawa-
nego producentowi wina gronowego, 

bez rozróżnienia na rodzaj handlu 
(detaliczny czy hurtowy).

3. Uproszczenie procedury uzyski-
wania uprawnień do sprzedaży wina 
podczas imprez (targów, festynów, 
jarmarków itp.). W miejsce aktualnie 
wymaganego zezwolenia jednorazo-
wego na sprzedaż alkoholu uzyskiwa-
nego w urzędzie miasta/gminy należy 
wprowadzić rozwiązanie, w którym 
do prowadzenia sprzedaży wina 
podczas imprez upoważnia łączne 
posiadanie trzech dokumentów:

– zezwolenie stałe na sprzedaż 
alkoholu,

– zgoda organizatora imprezy oraz
– dowód dokonania stosownej 

opłaty na rzecz urzędu miasta/
gminy, na terenie którego impreza 
się odbywa.

4. Obniżenie stawki podatku VAT 
dla win gronowych do 8%.

5. Ustanowienie zerowej stawki 
podatku akcyzowego dla win gronowych.

Po konferencji, w Domu Posel-
skim, odbyła się prezentacja i degu-
stacja win z polskich winnic. Posłowie 
i zaproszeni goście mieli okazję spró-
bować wysokiej jakości polskich win, 
porozmawiać indywidualnie z winia-
rzami i wymienić się poglądami na 
tematy związane z winiarstwem. Była 
to świetna okazja do nawiązania 
nowych kontaktów i zaprezentowania 
potencjału polskiego winiarstwa jako 
szansy na rozwój rolnictwa.
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KAZIMIERZPleBaNeK 
CSsR 

Kraków chlubi się 
relikwiami  
św. Stanisława 

Biskupa, gniezno –  
św. Wojciecha. 
gnieźnieńskie relikwie 
św. Wojciecha należą 
do naszych narodowych 
świętości, dlatego wrogowie 
na różne sposoby starali 
się je zniszczyć. W czasie 
II wojny światowej od 
profanacji i zniszczenia 
uratował je żołnierz 
niemiecki – urban Thelen. 
Konspiracyjnie przewiózł je 
z gniezna do Inowrocławia 
i przekazał ks. Pawłowi 
Mattanschenowi, 
proboszczowi parafii  
św. Mikołaja, a ten ukrył je 
w schowku pod posadzką 
zakrystii. 27 III br.  
TVP Historia wyemitowała 
film andrzeja 
Machowskiego  
pt. emisariusz kardynała, 
przypominając ten mało 
znany fakt. Kim dla Polaków 
jest św. Wojciech?

Św. Wojciech
Jest Patronem Polski, choć nie 

był Polakiem. Wygnany z własnej 
Ojczyzny, na obcej ziemi znalazł 
śmierć męczeńską. Przyjaciel 
Polaków i Bolesława Chrobrego stał 
się ważnym kamieniem w  funda-
mencie dążącej do samodzielności 
młodej Polski. Chociaż jako święty 
odbiera w Polsce cześć religijną, wielu 
Polakom jest mało znany. Jest piękną 
i ważną postacią. Z racji 1050. rocz-
nicy Chrztu Polski zechciejmy go 
lepiej poznać. 

Czeska wydała go ziemia
Urodził się ok. 956 r. w Libicach 

(Czechy). Matka, Strzeżysława z Prze-
myślidów panujących w Pradze, była 
bardzo pobożna; podawano ją za 
wzór modlitwy i umartwienia. Ojciec, 
Sławnik z usposobienia porywczy, 
gwałtowny, należał jeszcze do tych, 
w których „pogaństwo spierało się 
z nauką Chrystusa”, czyli ochrzczony 
a poganin. Tak jak wielu współcze-
snych mu wielmożów, umiał być 
miłosierny względem ubogich. 
Chciał „zasłonić swoją nagość 
moralną szatami hojnie darowa-
nymi żebrakom”. Niewątpliwie ulegał 
wpływom pobożnej żony. 

Na pobożność matki i gwałtow-
ność ojca patrzył młody Wojciech. 
Wojciech to jego własne imię 
używane w  krajach słowiańskich, 
na zachodzie jest znany jako Adal-
bertus (imię  przyjęte podczas bierz-
mowania).

W rodzinie narodziny Wojciecha 
poprzedziły narodziny pięciu braci, 
dlatego Wojciech został przezna-
czony nie do polityki, ale do stanu 
duchownego.

Wszechstronnie  
wykształcony

Aby Wojciech mógł robić 
karierę w  szeregach duchowień-
stwa, musiał mieć odpowiednie 
wykształcenie. Rodzice wysłali 
go więc do sławnej wtedy szkoły 
katedralnej w Magdeburgu, której 
kierownikiem był mistrz Oktryk. 
Nauka w niej obejmowała nie tylko 
przedmioty z dziedziny teologii jako 
przygotowanie do stanu duchow-
nego, ale i znajomość starożytnej 
kultury klasycznej, filozofii greckiej 
i prawa rzymskiego. W Magdeburgu 

Wojciech spotkał się z  wielkim 
światem, z dostojnikami cesarstwa 
i z samym cesarzem. Mógł nauczyć 
się szerszego spojrzenia na świat, 
poznać jego problemy i to wszystko, 
co było potrzebne duchownemu 
owych czasów w  obcowaniu 
z ludźmi mającymi wpływ na poli-
tykę świecką i kościelną.

Przełom duchowy
Po ukończeniu szkoły Wojciech 

wrócił do Czech, został wyświę-
cony na kapłana i  zamieszkał na 
dworze pierwszego biskupa Pragi – 
Dytmara. Dytmar był człowiekiem 
światowym, więcej politykiem niż 
pasterzem, hołdował ówczesnej 
zasadzie: „wesel się tym, co ci kiedyś 
śmierć zabierze…”. Świecki styl życia 
powoli wciągał też Wojciecha. Ale 
trzeba tu zauważyć, że w świado-
mości ówczesnych ludzi była troska 
o wieczne zbawienie „Pod płaszczem 
cesarskim jak i siermiężną opończą, 
wspólna im troska być powinna – 
troska o zbawienie własnej duszy”. 
Śledząc ówczesną historię, trzeba 
powiedzieć, że było wiele zbrodni, 
łamania praw Bożych i ludzkich, ale 
temu burzliwemu życiu towarzyszył 
lęk przed wiecznym potępieniem. 
Dlatego po wielkich grzechach były 
trudne pokuty i hojne zadośćuczy-
nienia. Boga traktowano poważnie 
nawet wtedy, gdy się przeciw Niemu 
buntowano. Na tym tle czytelna jest 
śmierć bpa Dytmara w  982 r. Po 
światowym życiu, na łożu śmierci, 
dopadły go wyrzuty sumienia, targała 
nim rozpacz, że nie był dobrym 
pasterzem, że na wszystko pozwalał 
ludowi… Widział się odrzuconym 
przez Boga: „Biada mi, żem milczał…
idę do piekła…”.

Śmierć biskupa dla młodego 
kapłana Wojciecha była wstrząsem. 
Jego żywotopisarze twierdzą: „Umarł 
grzeszny Dytmar, narodził się 
św. Wojciech”.

Wybrany biskupem Pragi
Po śmierci Dytmara oczy 

czeskiego kleru zwróciły się na 
Wojciecha jako kandydata na 
biskupa. Wojciecha poparł też książę 
na Hradczynie i  cesarz Otton II. 
W 983 r. Wojciech został w Weronie 
konsekrowany na biskupa praskiego, 
należącego do metropolii magde-
burskiej. Nie miał jeszcze 30 lat. 
Był idealistą, od początku zaska-
kiwał. Ingres do Pragi odbył boso 
i w szatach pokutnych. Jego hasłem 
było: „Służba Bogu i ludziom”. Zaczął 
od reformy kleru. Nalegał na zacho-
wanie celibatu, na zajęcie się ludźmi 
prostymi i ubogimi, na rezygnację 
z  wystawnego, świeckiego życia. 
Kler nie poparł reform Wojciecha, 
biskup poniósł porażkę… Naraził 
się też świeckim wielmożom. Zdecy-
dowanie wystąpił przeciw handlowi 
niewolnikami. Praga była bowiem 
wielkim targowiskiem niewolników. 
Najbardziej chłonnym rynkiem był 
świat muzułmański, a dostarczy-
cielem „towaru” słowiańszczyzna. 
Podczas niemieckich najazdów na 
kraje słowiańskie uprowadzano 
w niewolę całe rodziny i  jako łup 
wojenny sprzedawano je muzuł-
manom. Wojciech mocno to pięt-
nował. Piętnował też wielożeństwo, 
cudzołóstwo, uciskanie ubogich, 
rozboje… I tu biskup też przegrał. 
Ale jako custos legum – stróż praw 
Bożych – nie kierował się związ-
kami rodzinnymi, powiązaniami 
społecznymi lub politycznymi. 
Sprzysiężono się przeciw niemu. 
Nie mogąc przeprowadzić zamie-
rzonych reform, udał się do Rzymu 
prosić papieża, by go uwolnił od 
obowiązków biskupich, a on sam 

zamknie się w klasztorze. W 990 r. 
w Rzymie, razem ze swoim bratem 
Radzymem, przywdział habit bene-
dyktyński. Po dwóch latach życia 
w klasztorze papież Jan XV nakazał 
Wojciechowi wrócić do diecezji.

Powtórne odrzucenie
Po powrocie do Pragi Wojciech 

rzucił się znów w  wir pracy, był 
odważny, upominał przekraczających 
prawo Boże bez względu na osobę czy 
stanowisko. Ale pracę utrudniał mu 
narastający konflikt między Przemy-
ślidami a Sławnikowicami. Zdarzył 
się też wypadek, którego konse-
kwencje były tragiczne. Kobieta, którą 
chciano zabić za zdradę małżeńską 
schroniła się w kościele, bo był on 
miejscem azylu. Ścigający ją mąż zabił 
ją w kościele, wbrew świętemu prawu 
azylu. Biskup Wojciech obłożył go 
klątwą. Wojna domowa wisiała na 
włosku. Wojciech drugi raz opuścił 
Pragę i udał się do Rzymu. W 995 r. 
Przemyślidzi najechali na Libice, 
wymordowali rodzinę Wojciecha. 
Powrotna droga do Pragi zamknęła 
się. Wojciech uprosił papieża, by go 
wysłał do krajów pogańskich jako 
misjonarza.

Wierny idei misyjnej
W  tamtych czasach wyprawy 

misyjne do krajów pogańskich często 
kończyły się męczeństwem, a przecież 
chętnych było wielu. Wojciech jako 
człowiek swojej epoki też hołdował 
zasadzie, że „peregrinari pro Christo” 
– iść w obce kraje dla prawdy Chry-
stusowej jest wielką łaską, zaszczytem 
i obowiązkiem wierzących. Przykłady 
znajdował w historii Kościoła. Piotr 
z Galilei przybył do Rzymu, gdzie 
został ukrzyżowany. Ireneusz – Grek 
z Małej Azji głosił Ewangelię Gallom 
(Francuzom), oddając za nią swoje 
życie. Z Rzymu do Anglii udał się 
opat Augustyn, późniejszy biskup 
Canterbury. Z Anglii do Niemiec 
przybył Bonifacy, który w  754 r. 
poniósł śmierć męczeńską. Na Mora-
wach i w Czechach Ewangelię głosili 
Grecy Cyryl i Metody. Wszyscy oni 
porzucili własny kraj, szli do obcego, 
by nawracać lub ponieść śmierć 
męczeńską. Wojciech – idealista, 
chciał ich naśladować. Otrzymał 
pozwolenie papieża i przez Francję, 
Niemcy przybył do Polski.

Trasa św. Wojciecha 
z Rzymu do gniezna

Niektórzy historycy, opierając 
się na śladach średniowiecznego 
kultu św. Wojciecha, podają praw-
dopodobną trasę przez Małopolskę. 
Z  Rzymu Wojciech udał się do 
Moguncji pożegnać przyjaciela 
cesarza Ottona III. Nie mógł jechać 
przez wrogie mu Czechy, więc skie-
rował się na Węgry (Panonia) i przez 
Przełęcz Dukielską do Krosna, gdzie 
miał wygłosić kazanie. Już w średnio-
wieczu był w  Krośnie kościół 
św. Jerzego i Wojciecha. Potem podró-
żował przez Skolnik k/Żmigrodu, 
Jasło (pobłogosławił studnię), 
Witosz (tu miał go powitać Bolesław 
Chrobry), Staszkówkę (gdzie znajduje 
się parafia pw. św. Wojciecha oraz 
źródło św. Wojciecha; miał ochrzcić 
mieszkańców Staszkówki...). Dalej 
wędrował przez Rożnów, Kamienicę 
(Nowy Sącz), Szczyrzycką Dolinę, 
Staniątki, Kraków (tu istnieje pocho-
dząca z XI w. świątynia romańska 
św. Wojciecha oraz kamienna ambona 
na Zwierzyńcu, z której przemawiał), 
Opole, Wrocław (tu istnieje kościół 
św. Wojciecha, a w Muzeum Archi-
diecezjalnym kamień z odciskami 
stóp świętego), Poznań, Gniezno. 
Hipoteza ta może być bliska prawdzie, 
ale wymaga dopracowania. Mało-

polska była już chrześcijańska, zatem 
trasa bezpieczna.

Męczeństwo
Bolesław Chrobry bardzo życz-

liwie przyjął Wojciecha, zaopatrzył 
go w potrzebne rzeczy i wysłał go 
jako misjonarza do Prus. Towarzyszył 
mu jego brat Radzym /Gaudenty/, 
kapłan Benedykt i  kilka innych 
osób. Jako ochronę Bolesław dał 
mu 30 rycerzy. W kwietniu 997 r. 
Wojciech dotarł do Gdańska, gdzie 
ochrzcił wielu ludzi. Z  Gdańska 
odesłał rycerzy i bez ochrony udał 
się na spotkanie z ludźmi. 23 IV 997 r. 
spotkała go męczeńska śmierć. 
Zginął tylko Wojciech, pozostali 
członkowie wyprawy zostali uwol-
nieni i wrócili do Gniezna. Bolesław 
Chrobry wykupił jego ciało i uroczy-
ście pochował w  Gnieźnie. Sława 
Wojciecha szybko napełniła chrześci-
jańską Europę. W 999 r. (dwa lata po 
śmierci) papież Sylwester I kanoni-
zował go. Do grobu Wojciecha zaczęli 
pielgrzymować ludzie. 

Wszyscy historycy są zgodni, że 
męczeńska śmierć Wojciecha i szybka 
jego kanonizacja zwróciły oczy chrze-
ścijańskiej Europy na mało jeszcze 
znaną Polskę. W zapisach ustalona 
została jej nazwa – Polonia, Polania, 
zamiast Slavonia. W  1000 roku 
do Gniezna pielgrzymował cesarz 
Otton III. Fakt ten wykorzystał Bole-
sław Chrobry, by uzyskać zgodę na 
utworzenie w Gnieźnie niezależnej 
od Magdeburga metropolii, podległej 
bezpośrednio Rzymowi. Metropolii 
w Gnieźnie podlegały biskupstwa 
w  Krakowie, Wrocławiu i  Koło-
brzegu. Cesarz ośmielił też Chro-
brego, by starał się o koronację na 
króla. 

Św. Wojciech – „święty poży-
czony” – za życzliwość odwdzięczył 
się Chrobremu sowicie.

Wykradzione relikwie
Czesi tak, jak za życia prześlado-

wali Wojciecha, tak i po śmierci nie 
dali mu spokoju. W 1039 r. książę 
Brzetysław wykorzystał walkę 
Mieszka II z braćmi o władzę, naje-
chał na Polskę /Wielkopolskę/, zdobył 
ją, złupił, uprowadził do Czech dużą 
grupę ludności. Zrabował i przeniósł 
do Pragi relikwie św. Wojciecha 
i innych świętych czczonych przez 
Polaków. Kronikarz czeski Kosmas, 
popierający czyn Brzetysława, 
tak opisał jego powrót z wojennej 
wyprawy do Polski:  

„Z całym świętym ciężarem przy-
byto pomyślnie i radośnie w przed-
dzień św. Bartłomieja apostoła blisko 
stolicy Pragi, rozłożono obóz koło 
rzeczki Rokytka, gdzie o  świcie 

duchowieństwo i wszystek lud wyszli 
z procesją. Jej długie szeregi zaledwie 
zdołały się rozwinąć na szerokim 
polu: taka wielka była procesja: 
sam książę i biskup dumni nieśli na 
ramionach słodki ciężar męczen-
nika Chrystusowego Wojciecha. 
Potem opaci po społu nieśli szczątki 
Pięciu Braci, następnie archipre-
zbiterzy radowali się brzemieniem 
arcybiskupa Gaudentego: za nimi 
postępowało dwunastu wybranych 
kapłanów z trudem dźwigając ciężar 
złotego krucyfiksu – albowiem 
książę Mieszko trzy razy sam sobie 
ważył tym złotem, na piątym miejscu 
niesiono trzy ciężkie płyty ze złota, 
które były położone koło ołtarza, 
gdzie spoczywało święte ciało. 
Największa płyta pięć łokci długa 
i dziewięć dłoni szeroka, była bardzo 
ozdobiona drogimi kamieniami 
i kryształowymi bursztynami (…). 
Na końcu więcej niż w stu wozach 
wieźli olbrzymie dzwony i wszystek 
skarb Polski, za nim postępował 
niezliczony tłum znakomitych 
mężów, z  rękami skrępowanymi 
żelaznymi pętami i  zdławionych 
obręczami na szyje (…). Dokonane 
zaś było to przeniesienie najbłogo-
sławieńszego męczennika Wojciecha 
roku (od) Wcielenia Pańskiego 1039, 
1 września”.

Polska nigdy nie wyrzekła się 
św. Wojciecha. 

 
ks. Jan Twardowski

O świętym Wojciechu

I

Święty Wojciech Polski pilnuje

nawet bocian biało - czerwony

w dniu imienin Jemu salutuje

 

II

Wiatr od morza

kroniki stare

wiedzą jak zginąłeś za wiarę

1996

Św. Wojciech? Któż to taki?

Święty Wojciech – zdjęcie z archiwum sanktuarium
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„Wy jesteście przyszłością świata!”
KATARZYNA  
SKRZyNIaRZ 

Fundacja Wspierania 
edukacji i Kultury 
„Synergia”, która 

powstała w Tuchowie 
we wrześniu ubiegłego 
roku, swoją działalność 
rozpoczęła projektem pod 
hasłem: „Wy jesteście 
przyszłością świata!”, reali-
zowanym we współpracy 
z Fundacją „Chronić dobro”, 
działającą przy Opactwie 
Benedyktynów w Tyńcu. 
Projekt poświęcony został 

osobie jana Pawła II 
i oferował szkołom z woje-
wództwa małopolskiego 
cztery konkursy: na logo 
projektu, literacki –  
„jan Paweł II we wspo-
mnieniach mieszkańców 
Małopolski”, plastyczny 
– „Polacy – błogosławieni 
i święci jana Pawła II” 
oraz recytatorski – „Poezja 
Karola Wojtyły”.

Laureatem konkursu na logo 
projektu został Jakub Basista  
–  uczeń Gimnazjum im. Świętej 
Królowej Jadwigi w Luborzycy. 

Z kolei 18 marca w Tyńcu rozstrzy-
gnięto dwa kolejne konkursy. Komisja 
Konkursowa pod przewodnictwem 
o. Zygmunta Galocha OSB wyłoniła 
następujących laureatów konkursu 
literackiego – wspomnienia o Janie 
Pawle II:

Na poziomie szkół podstawo-
wych:

I  miejsce: Zuzanna Karaś, 
SP  w  Łętowicach (nauczyciel – 
Grażyna Sęk)

Sara Libirt, SP w  Zaczarniu 
(nauczyciel – Katarzyna Hobler)

II miejsce: Emilia Jagiełło, SP w Łęto-
wicach (nauczyciel – Grażyna Sęk)

III miejsca nie przyznano.

Na poziomie gimnazjów:
I  miejsce: Maciej Kłosiński, 

gimnazjum w  Waganowicach 
(nauczyciel – Karolina Piotrowska)

II miejsce: Weronika Rachwa-
niec, gimnazjum w Waganowicach 
(nauczyciel – Karolina Piotrowska)

III miejsce: Karolina Wiatr, 
gimnazjum w  Raciborowicach 
(nauczyciel – Anita Osmęda)

Wyróżnienia: Paulina Przeor, 
gimnazjum w Karwodrzy (nauczy-
ciel – Agata Moździerz)

Paulina Motyka, gimnazjum 
w Zborowicach (nauczyciel – Beata 
Brońska)

Konkurs plastyczny „Polacy – 
błogosławieni i święci Jana Pawła II” 
miał na celu ukazanie istoty świętości 
wybranej postaci, którą Papież-Polak 
wyniósł do grona błogosławionych 
i świętych. 

18 marca br. Komisja Konkursowa 
pod przewodnictwem o. Zygmunta 
Galocha OSB i  Marty Sztwiertni 
(Fundacja „Chronić dobro”) wyłoniła 
następujących laureatów:

Na poziomie klas I – III szkoły 
podstawowej:

I  miejsce: Maciej Żmuda, 
SP w Kaszowie (nauczyciel – Jolanta 
Oracz)

II miejsce: Jakub Żyła,  
SP w Kaszowie (nauczyciel – Jolanta 
Oracz)

III miejsce: Anita Mroszczak,  
SP w Kaszowie (nauczyciel – Grażyna 
Kurzeja)

Wyróżnienie: Zuzanna Jawień, 
SP w Łąkcie Górnej (nauczyciel – 
Teresa Białka)

Na poziomie klas IV – VI szkoły 
podstawowej:

I miejsce: Katarzyna Kapusta,  
SP w Kaszowie (nauczyciel – Małgo-
rzata Malik - Chyla)

II miejsce: Magdalena Nowak, 
SP w Zalasowej (nauczyciel – Marek 
Surmacz)

III miejsce: Monika Ludwin,  
SP w Zalasowej (nauczyciel – Marek 
Surmacz)

Wyróżnienie: Aleksandra 
Madeja, SP w Zalasowej (nauczy-
ciel – Marek Surmacz)

Na poziomie gimnazjów:
I miejsce: Weronika Przybyłek, 

ZSO nr 6 w Tarnowie  (nauczyciel – 
Katarzyna Syrek)

II miejsce: Angelika Hołda, ZSO 
nr 6 w Tarnowie  (nauczyciel – Kata-
rzyna Syrek)

III miejsce: Kinga Kozak , gimna-
zjum nr 4 im. J. Brauna w Tarnowie 
(nauczyciel – ks. Grzegorz Nosal)

Wyróżnienia: Monika Gwóźdź, 
gimnazjum nr 11 im. R. Brandstaet-
tera w Tarnowie (nauczyciel – Anna 
Wierzchowiec)

Mateusz Limanowski , ZSO nr 6 
w Tarnowie  (nauczyciel – Katarzyna 
Syrek)

Gratulujemy wszystkim laure-
atom oraz ich opiekunom.  Życzymy 
dalszych sukcesów i  zapraszamy 
na wręczenie nagród, które będzie 
mieć miejsce podczas finału projektu 
w Tyńcu 20 maja br. Zapraszamy 
także na stronę projektu projektpa-
pieski.wordpress.com oraz fundacji 
www.synergia.tuchow.pl do obej-
rzenia galerii najlepszych prac, jakie 
wpłynęły na konkurs plastyczny.

Ostatni w tej edycji konkurs recy-
tatorski „Poezja Karola Wojtyły” 
odbędzie się 20 maja br. w Opactwie 
Benedyktynów w Tyńcu. 

Serdecznie zapraszamy.

„Nasz Początek”, czyli KUBUSIE o jubileuszu Chrztu Polski
1050 lat temu 

rozpo-
częła się 

historia polskiej państwo-
wości. Pogański książę 
Mieszko, potomek pierw-
szych Piastów, podjął 
decyzję, która przesądziła 
o losach naszego narodu. 
Przyjęcie chrztu w 966 roku 
było przełomowym wyda-
rzeniem, to właśnie wtedy 
narodziła się Polska. Chrze-
ścijańska wiara i tradycja 
przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, stanowiły  
i wciąż stanowią o tożsa-
mości Polaków.

Obchodzony w tym roku jubi-
leusz Chrztu Polski skłonił wycho-
wawców i wychowanków Placówki 
Wsparcia Dziennego „Kubusie” przy 
parafii św. Jakuba w Tuchowie do jego 
wyjątkowego uczczenia. Korzystając  

z dostępnych źródeł historycznych, 
został opracowany autorski scena-
riusz przedstawiania o charakterze 
religijno-patriotycznym pt. Nasz 
początek. Celem spektaklu było 
ukazanie zarówno okoliczności przy-
jęcia chrztu przez Mieszka I i skutków 
politycznych tego wydarzenia, jak  
i wzbudzenie refleksji nad miejscem 
Boga i wiary w życiu społecznym  
i osobistym Polaków.

Podopieczni ochoczo włączyli się 
w przygotowania: dzielnie uczest-
niczyli w próbach, malowali sceno-
grafię, uczyli się nowych piosenek. 
Pomysłodawcami i reżyserami spek-
taklu były wychowawczynie: Anna 
Mikos i Romualda Mazurkiewicz 
oraz niezastąpiona wolontariuszka 
Magdalena Mikos. Po miesiącu 
pracy zaprosiliśmy rodziny naszych 
wychowanków oraz księży z parafii 
św. Jakuba, na uroczystą premierę. 
Miała ona miejsce 8 kwietnia 2016 r. 
o godz. 17.00 w placówce, a tydzień 

później – 15 kwietnia o  godz. 
17.30 – wystąpiliśmy ponownie 
w kościele.

W tematykę Chrztu Polski wpro-
wadzał wszystkich dziadek, który 
przystępnym językiem opowiadał 
swoim wnuczkom historię Mieszka I. 
Widzowie mieli możliwość przenie-
sienia się w  czasy średniowiecza. 
Obserwowali naradę wojenną 
drużyny księcia Polan przed podję-
ciem decyzji o  przyjęciu chrztu  
i  zawarciu sojuszu z  Czechami. 
Poznali rolę Dobrawy w  nawró-
ceniu Mieszka na chrześcijaństwo. 
Byli również świadkami uroczy-
stej ceremonii ochrzczenia władcy  
i jego dworu przez biskupa Jordana. 
Następnie dziadek i  narratorzy 
ukazali w skrócie najważniejsze skutki 
tamtych wydarzeń. Zaprezentowano 
również wybrane sylwetki polskich 
świętych i  błogosławionych. Na 
zakończenie postawiliśmy zebranym 
pytania, dotyczące ich postawy wobec 

własnego chrztu i miłości do swojej 
ojczyzny.

Spektakl został odebrany bardzo 
pozytywnie, niejednemu zakręciła 
się w oku łza. Otrzymaliśmy gromkie 
brawa. Jesteśmy dumni, że mogliśmy 

w ten sposób włączyć się w obchody 
1050. rocznicy Chrztu Polski.

 
Kierownik Placówki 

Wsparcia dziennego – 
anna Mikos
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JUŻ ZA TRZY MIESIĄCE ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
– TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA

Do tegorocznych Świa-
towych dni Młodzieży 
w Krakowie pozo-

stało już niespełna trzy 
miesiące. We wszystkich 
parafiach przygotowania 
idą pełną parą – wszyscy 
pragną przyjąć pielgrzymu-
jącą młodzież jak najlepiej, 
tak, by dni w diecezjach 
zapadły w pamięci, zarówno 
przyjezdnych, jak i miejsco-
wych, na długie lata. jedną 
z takich parafii jest nasza 
– piotrkowicka parafia św. 
Michała archanioła.

Od kilku miesięcy animatorzy 
parafialni wraz z  księżmi i  grupą 
wolontariuszy starają się o  jak 
najlepsze przygotowanie swoich para-
fian na lipcowe wydarzenia. Ważnym 
punktem tych przygotowań są 
spotkania modlitewno-informacyjne, 
na których modlimy się w intencji 
ŚDM oraz poruszamy kwestie orga-
nizacyjne Tygodnia Misyjnego. 

W  dniach 20-25 lipca br. na 
terenie każdej parafii przebywać 

będzie kilkadziesiąt zagranicznych 
pielgrzymów, którzy będą poznawać 
naszą tradycję i kulturę oraz nasz 
sposób wyznawania wiary. Jak można 
się domyśleć, w tym czasie parafie 
będą miały dużo pracy. Dlatego też do 
współpracy zapraszane są wszystkie 

chętne osoby, bez względu na wiek. 
Pomoc potrzebna będzie w  wielu 
dziedzinach. Każdy z  pewnością 
znajdzie coś dla siebie. Organizacja 
tego przedsięwzięcia łączy się także 
z potrzebami finansowymi. Zorgani-
zowany w okresie przedświątecznym 

kiermasz ozdób wielkanocnych, które 
można było nabyć za dobrowolną 
ofiarę wykazał, że możemy liczyć 
na naszych parafian, którzy składali 
hojne datki na ugoszczenie piel-
grzymów oraz pomoc w wyjeździe na 
ŚDM do Krakowa naszej młodzieży. 

W  najbliższym czasie planu-
jemy jeszcze kilka wydarzeń oraz 
spotkań modlitewno-informacyj-
nych w  pierwsze piątki miesiąca, 
dzięki którym mamy nadzieję jeszcze 
bardziej przybliżyć wiernym z naszej 

parafii, a  szczególnie młodzieży, 
sprawę Światowych Dni Młodzieży 
oraz zebrać dalsze ofiary na ten cel. Już 
dziś zapraszamy do licznego udziału.

Serdecznie dziękujemy Gronom 
Pedagogicznym oraz uczniom Szkół 

Podstawowych w Łowczowie i Piotr-
kowicach oraz wolontariuszom za 
wykonanie ozdób wielkanocnych na 
nasz kiermasz, a także parafianom, 
którzy przekazali gotowe ozdoby na 
ten cel. Kierujemy wyrazy wdzięcz-
ności wszystkim darczyńcom, 
osobom, które wyraziły chęć pomocy 
oraz rodzinom, które zgłosiły się do 
przyjęcia pielgrzymów pod swój 
dach. Dziękujemy!

Jednocześnie bardzo prosimy 
o  dalszą pomoc, zaangażowanie 

i wsparcie wszystkich chętnych para-
fian. Z Wami zdziałamy dużo więcej!

artur i Marek
animatorzy 

parafii Piotrkowice

POdOBNe PRZygOTOWaNIa Z PeWNOŚCIĄ  
OdByWajĄ SIĘ TaKże W TWOjej PaRaFII!  

MaSZ OdROBINĘ WOlNegO CZaSu I CHCeSZ POMóC?  
ZgłOŚ SIĘ dO KSIĘdZa luB aNIMaTORa PaRaFIalNegO! 

dla KażdegO ZNajdZIe SIĘ COŚ dO ZROBIeNIa! 
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PRYMICJE W TRZEMESNEJ
JERZYłĄCKI

Są wydarzenia w życiu 
lokalnych społeczności, 
które mają wyjątkowe 

znaczenie, a pamięć o nich 
pozostaje w świadomości 
mieszkańców przez długie 
lata. 15 listopada 2015 roku 
takie święto miało miejsce 
w Trzemesnej – małej 
wsi, położonej na obrzeżu 
naszej gminy. W tym dniu 
w parafialnym kościele pod 
wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej swoją 
prymicyjną mszę świętą 
odprawił ojciec grzegorz 
jeleń. jak ważnym było 
to przeżyciem dla miesz-
kańców, świadczy ich 
zaangażowanie w przygo-
towanie otoczenia, a przede 
wszystkim obecność i pełne 
uczestnictwo w prymi-
cyjnym nabożeństwie.

Uroczystość prymicyjna nie 
zdarza się często i nie każda miej-
scowość ma szczęście ją przeżywać. 
Trzemesna należy do takich, w której 
prymicje co jakiś czas mają miejsce. 
Poprzednie odbyły się tu 35 lat 
temu, kiedy to święcenia kapłań-

skie przyjął ojciec Antoni Onak, 
a  którego w  ostatniej ziemskiej 
drodze pożegnaliśmy 1 marca tego 
roku na tuchowskim cmentarzu. 
Ogłoszenie przez proboszcza parafii 
daty święceń kapłańskich ojca Grze-
gorza było oczekiwane z niecierpli-
wością. Pozostałe w pamięci starszych 
mieszkańców wspomnienia sprzed 
kilkudziesięciu lat odżyły na nowo. 
Dla młodszych nadarzyła się okazja, 
aby taką uroczystość na miarę swoich 
możliwości jak najlepiej przygotować. 

Organizacja tego ważnego wyda-
rzenia rozpoczęła się wspólną naradą 
w  kościele. Zebrani mieszkańcy 
wspólnie z księdzem proboszczem 
zaplanowali harmonogram prac 
i  obowiązków. Każdy ze zgroma-
dzonych wziął na siebie odpowie-
dzialność za przygotowanie poszcze-
gólnych elementów uroczystości. 
Było wiele obaw i niepewności: jaki 
będzie efekt końcowy wytężonych 
starań, czy pogoda dopisze oraz czy 
uda się zdążyć na czas ze wszystkimi 
pracami? Najważniejsze jednak było 
to, że zapału i  chęci do realizacji 
wytyczonych celów nie brakowało. 
Świadczy o tym to, że kilka inicjatyw 
zrodziło się spontaniczne i wyszło 
poza ustalony harmonogram. Uświet-
niło to tylko uroczystość i pokazało 
zaangażowanie mieszkańców nie 

tylko samej Trzemesnej, czy Karwo-
drzy skąd pochodzi ojciec prymi-
cjanta, ale i sąsiedniej Łękawicy.

Po wstępnych ustaleniach przy-
gotowania stopniowo nabierały 
rozpędu. Zabrano się za wykonanie 
konstrukcji pod banery z hasłami 
powitalnymi dla „Kapłana Rodaka”. 
Panie codziennie przez dwa tygo-
dnie zbierały się w  podziemiach 
parafialnego kościoła, aby wić wieńce 
prymicyjne. Jako że pora roku była 
już późnojesienna i  trudno było 
znaleźć świeże, zielone rośliny, pod 
nóż musiała pójść większość pieczo-
łowicie hodowanych przez gospo-
dynie bukszpanów. Duży wkład 
w przygotowania tego wydarzenia 
miała również młodzież żeńska, która 
przez kilkanaście popołudni wykony-
wała z bibuły kwiaty do przystrojenia 
palików wzdłuż drogi. Kulminacja 
prac miała miejsce 11 listopada. Jest 
to wszak wielkie święto państwowe, 
ale dzięki dniu wolnemu od pracy 
zebrała się spora grupa mieszkańców 
w celu dekoracji kościoła, przyozdo-
bienia drogi przejazdu ojca prymi-
cjanta, porozstawiania bram witają-
cych i rozwieszenia banerów.                 

Nadszedł dzień święceń kapłań-
skich, które miały miejsce w bazy-
lice mniejszej ojców redemptory-
stów w Tuchowie. Uczestnicy tego 

nabożeństwa towarzyszyli ojcu 
Grzegorzowi wsparciem duchowym 
i modlitwą. Po zakończeniu mszy 
świętej zaproszeni goście spotkali 
się na uroczystym obiedzie w klasz-
tornych murach. W tym czasie na 
Trzemeskiej Górze zaczęli gromadzić 
się mieszkańcy, aby przywitać ojca 
Grzegorza w rodzinnej miejscowości. 
Kawalkadę pojazdów odjeżdżających 
spod klasztoru prowadziła, jak każe 
tradycja, grupa jeźdźców konnych. 
Poprzedzał ją wóz bojowy Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Zanim ojciec 
prymicjant dotarł do Trzemesnej, 
witali go mieszkańcy Karwodrzy. 
Zatrzymał się też na granicy wsi, gdzie 
35 lat temu witano księdza Anto-
niego Onaka podczas jego drogi na 
prymicyjną mszę. Teraz mieszkańcy 
przysiółka Galia gorącymi słowami 
modlitwy i kwiatami uświetnili ten 
dzień. Po przebyciu stromej, leśnej 
drogi pod Trzemeską Górę ojciec 
Grzegorz dotarł do wsi, gdzie czekali 
na niego parafianie. Było okoliczno-
ściowe przemówienie i kwiaty. Kilka 
słów powiedział do zgromadzonych 
prymicjant, po czym wyruszył do 
swojego rodzinnego domu, zatrzy-
mując się po drodze w kościele na 
krótka modlitwę. Szybko zapa-
dający zmrok wraz z  pochmurną 
listopadową pogodą pogrążyły wieś 
w ciemnościach w oczekiwaniu dnia 
prymicji.

Ranek przywitał parafię typową 
późnojesienną aurą. Zebrani przed 
kościołem ludzie spoglądali z niepo-
kojem na kłębiące się na niebie desz-
czowe chmury. Pomimo niepewnej 
pogody wraz z proboszczem parafii, 
zgodnie z  tradycją, wyruszyli pod 
dom ojca Grzegorza, aby towa-
rzyszyć mu w drodze do kościoła. 
Ojciec Grzegorz, po otrzymaniu 
błogosławieństwa od rodziców, 
otoczony prymicyjnym wieńcem 
niesionym przez dziesięć dziewcząt 
w  krakowskich strojach w  towa-
rzystwie krakowiaków, wyruszył 

w stronę kościoła. Procesję prze-
pełnioną śpiewem prowadziła 
grupa jeźdźców konnych z Karwo-
drzy. W kościele krąg krakowianek 
rozstąpił się, otwierając ojcu Grze-
gorzowi drogę w kierunku ołtarza. 
Rozpoczęła się msza święta. Dla 
wypełniających po brzegi trzemeską 
świątynię mieszkańców i  gości 
kazanie wygłosił ksiądz biskup 
Jacek Pyl, przybyły na tę uroczystość 
z Ukrainy. Na zakończenie ojciec 
Grzegorz dziękował wszystkim 
tym, którzy przez lata towarzyszyli 
mu i wspierali w obranej drodze. 
Szczególnie osobiste słowa skie-
rował do rodziców, wspominając 
dzieciństwo, co wywołało łzy wzru-
szenia nie tylko w kobiecych oczach. 
Uroczyste nabożeństwo zakończyło 
się błogosławieństwem udzielonym 
przybyłym w tym dniu do kościoła.

Główne uroczystości dobiegły 
końca. Na wychodzących z kościoła 
ludzi spływały strumienie rzęsistego 
deszczu, który aż do tego momentu 
czekał cierpliwie w kumulujących 
się nad Trzemesną chmurach. Teraz 
nie miało to już znaczenia. Wszak 
na zakończenie dnia przewidziany 
był uroczysty obiad – przyjęcie 
dla rodziny i zaproszonych gości 
w remizie w Szynwałdzie. Potem 
już tylko poznikały banery, poroz-
bierane zostały konstrukcje, pością-
gane kwiatki, a paliki poskładane. 
Wydawać by się mogło, że ślad 
po tym wydarzeniu zaniknął. To 
nieprawda. Przecież ta uroczystość 
pozostanie w  sercach i  pamięci 
mieszkańców naszej miejscowości 
na długie lata. Radość i duma napeł-
niać będzie tych, którzy podjęli 
trud przygotowań i swój cel osią-
gnęli. Najważniejsza jest jednak 
świadomość, że z  tej naszej trze-
meskiej ziemi wywodzi się kapłan, 
który gdzieś w świecie głosi Dobrą 
Nowinę. Czasem wspomni też, że 
pochodzi z  małej wioski, której 
nazwa brzmi TRZEMESNA.

uroczysta msza prymicyjna w kościele pod wezwaniem 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Trzemesnej

W drodze na prymicyjną mszę 

Przywitanie przez mieszkańców Trzemesnej
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Na zaproszenie  
dyskusyjnego Klubu 
Książki z Siedlisk 

gościliśmy w Tuchowie 
wybitnego polskiego 
aktora Mariana dziędziela. 
Spotkanie poprowadził 
dariusz Rekosz-pisarz  
oraz animator kultury.  
Na to wyjątkowe  
wydarzenie licznie  
przybyli mieszkańcy 
Tuchowa i okolic.   
Marian dziędziel okazał się 
ciepłym, skromnym  
człowiekiem z dużym 
dystansem do siebie 
i swojej twórczości.  
Podczas spotkania mieliśmy 
możliwość obejrzenia  
fragmentów jego  
najważniejszych filmów. 
aktor ma ich w swoim 
dorobku całkiem sporo, 
większość z nich jest  
nagradzanych na różno-
rodnych festiwalach 
filmowych. „Nie zabrakło 
również tematów prywat-
nych – opowieści o domu 
rodzinnym, szkole,  
egzaminie na aktorską 
uczelnię oraz…  
papierosów i wódki.   
Okazuje się bowiem,  
że pod wpływem nie można 
grać, a na planie czasami 
kurzy się prywatne fajki”- 
jak napisał na swoim 
blogu dariusz Rekosz, 
podsumowując  spotkanie 
w Tuchowie.

Aktor urodził się na Śląsku 
w  Gołkowicach. Z  sentymentem 
wspominał dzieciństwo, dom 
rodzinny, ojca, który pracował 
w kopalni, pasienie krów, czytanie 
książek. W jego pamięci pozostało 
także objazdowe kino rysunkowe. 
Jadąc rowerem do szkoły, mijał dom 
Franciszka Pieczki, który mieszkał 
w pobliskim Godowie. 

Pomimo faktu, iż urodził się na 
Śląsku, nigdy nie chciał zostać górni-
kiem. Raz tylko zjechał do kopalni 
i pomyślał  „Rany boskie, tylko nie to”.

Studia aktorskie ukończył 
w  krakowskiej Wyższej Szkole 
Teatralnej. Niezwykle interesująca 
okazała się opowieść o  tym, jak 
wyglądał egzamin wstępny na studia. 
Niewiele zabrakło, aby nie dostał się 
do szkoły teatralnej. Ten egzamin to 
swoista krakowska legenda, znana 
w środowisku artystów. Komisja egza-
minacyjna bardzo dobrze się bawiła, 
słuchając młodego Dziędziela, jak 
w  gwarze śląskiej recytuje „Stepy 
Akermańskie” i „Bagnet na broń”. Co 
aktor wspaniale zaprezentował także 
podczas środowego spotkania. Egza-

minujący go profesor Krzemiński 
zakomunikował młodemu adeptowi 
sztuki aktorskiej, iż zostanie przy-
jęty do szkoły, ale pod warunkiem, 
że nauczy się języka polskiego, na 
co przejęty odpowiedział, oczywiście 
w gwarze „Ja naucza się”.

Pierwsza rola filmowa to epizod 
w serialu „Stawka większa niż życie”, 
później było kilka ważnych ról 
w filmach Kutza, gdzie swobodnie 
mógł wykorzystać swoje umiejętności 
mówienia śląską gwarą, a na potrzeby 
innych ról filmowych przyszło mu 
nauczyć się trudnej gwary kaszubskiej.

Jego najważniejsze doświadczenia 
życiowe, jak sam stwierdził, to zachły-
śniecie się teatrem i sceną. Wspo-
minał, że jego pierwszym domem 
aktorskim był teatr. Pierwsza sztuka, 
w której grał, to „Wesele” Wyspiań-
skiego  w Teatrze im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Ważna dla niego jest 
także piosenka o nadziei, którą wyko-
nywał w jednym z pierwszych filmów. 
Została z nim na całe życie. „Tak 
sobie ustawiłem w życiu, że nadzieja, 
wiara i miłość to najważniejsze cechy 
istnienia człowieka. Dostałem takie 
role w filmie, które pozwoliły mi zaist-
nieć  i właśnie z tą nadzieją przesze-
dłem przez życie”. 

Podczas spotkania poznawaliśmy 
tajniki zawodu aktora: jak buduje się 
postać, jak trudne są niektóre role, jak 
wyglądają przygotowania do zagrania 
wymagających scen.

Aktor unika narzekania w życiu. 
Lubi śpiewać, a  także tańczyć, na 
dowód  czego obejrzeliśmy fragment 
filmu „Zgorszenie publiczne”. Jest to 
zabawny, typowo śląski film, który 
artysta bardzo nam polecał.

Ważnym filmem w jego karierze 
było „Wesele” w  reżyserii Wojtka 
Smarzowskiego, dzięki któremu za 
rolę ojca panny młodej został uhono-
rowany Orłem- nagrodą Polskiej 
Akademii Filmowej oraz nagrodą 
na festiwalu w Gdyni za najlepszą 
pierwszoplanową rolę męską. Nato-
miast cytat z „Wesela” Wyspiańskiego 
„trza być w butach na weselu”, wyko-
rzystany również w tym filmie, okazał 
się myślą przewodnią spotkania oraz 
życia Mariana Dziędziela- „zawsze 
trzeba być w porządku”. 

Dużo usłyszeliśmy także o innym 
ważnym filmie „Dom zły” Wojtka 
Smarzowskiego, zwłaszcza, że  jest 
on jednym z ulubionych aktorów 
tego reżysera. Za rolę w tym filmie 
otrzymał  Złotą Kaczkę. 

W tym roku aktor nominowany był 
do nagrody za najlepszą rolę męską 
w filmie „Moje córki krowy”. O tym 
filmie i tej wyjątkowej kreacji też dużo 
rozmawialiśmy na spotkaniu. 

Obejrzeliśmy także fragment 
wchodzącego na ekrany filmu 
„Gejsza”, a członkowie DKK otrzy-
mali plakat z autografem aktora.

Na zakończenie przyszła pora 
na pytania publiczności. Pytano 
o najważniejsze role filmowe, o to 
jakich ról by nigdy nie zagrał, czy 
zagrał już swoją rolę życia, czym 
się pasjonuje. Dowiedzieliśmy się 
także, że aktor nie lubi wdawać się 
w  dyskusje polityczne. Natomiast 
z   większą ochotą odpowiadał na 
pytania dotyczące  przebiegu nauki 
w szkole aktorskiej. Mówił  o tym, że 
nie lubi grać jednocześnie w dwóch 
produkcjach, gdyż jest to bardzo 
trudne, ponieważ każda rola wymaga 

maksymalnego zaangażowania.  
Zawsze stara się bronić granych boha-
terów. Każda postać jest dla niego 
fascynująca, nie zagrałby tylko roli, 
która by go zabolała. Aktor uczy się 
tekstu, pracując w ogrodzie i sadząc 
swoje ulubione róże. 

Były także pamiątkowe zdjęcia, 
które można obejrzeć na stronie 
internetowej biblioteki oraz na  
Facebooku. Dziękujemy panu 
burmistrzowi za prezent dla artystów 
w postaci naszego produktu regio-
nalnego, czyli kiełbasy tuchowskiej 
(wiem, że smakowała). Dziękujemy 
Jakubowi Nowakowi za wspaniałą 
relację fotograficzną.

Oczywiście podziękowania dla  
DKK z  Siedlisk, który zjawił się 
na spotkaniu w komplecie i dzięki 
któremu mogliśmy gościć Mariana 
Dziędziela. Dziękujemy również 
dyrektorowi Domu Kultury za 
udostępnienie sali wraz z  nagło-
śnieniem.

To było niezwykłe spotkanie 
z wyjątkowym człowiekiem, popro-
wadzone doskonale przez Dariusza 
Rekosza,  które na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

„Trza być w butach na Weselu”
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Bo pomaganie 
mamy we krwi

Już po raz czwarty rywalizowali  
młodzi strażacy z gminy Tuchów

Młodzież zapobiega 
pożarom – 
rozstrzygnięcie konkursu
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Klub Honorowych 
dawców Krwi PCK 
przy 

Komendzie 
Miejskiej 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej 
w Tarnowie, 
komen-
dant miejski 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej 
w Tarnowie 
zapraszają na akcję hono-

rowego krwiodawstwa 
i rejestrację dawców 

komórek macie-
rzystych.

A kc j a  o d b ę -
dzie się w  budynku 
Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie 
dnia 5  maja 2016 r. 
(czwartek).

Rejestracja dawców 
komórek macierzy-
stych odbędzie się 

w godz. 8.00–12.00.

ŁUKASZgIeMZa

Wciąż jesteśmy jedyną 
gminą w powiecie 
tarnowskim,  

która zdecydowała się w ten 
sposób zorganizować czas 
w okresie zimowo-
-wiosennym dla członków 
Młodzieżowych drużyn 
Pożarniczych z jednostek 
OSP. To już kolejna edycja, 
która poprzez zdrowe 
emocje, konkurencję 
i dobrą zabawę pozwala  
na integrację środowiska 
strażackiego. 

60 uczestników z 9 OSP stanęło 
ostatecznie na starcie IV Gminnych 
Halowych Zawodów Sprawno-
ściowych MDP, które w niedzielę 
10 kwietnia odbyły się w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Tuchowie. Zawodników żywiołowo 
dopingowali zgromadzeni licznie 
kibice, wśród których nie zabrakło 
starszych druhów oraz rodzin. Nie 
zabrakło także gości, których z całą 
pewnością możemy nazwać przyja-
ciółmi strażaków z gminy Tuchów. 
Wśród osób, które przybyły na 
zawody znaleźli się: burmistrz 
Tuchowa – Adam Drogoś, zastępca 
burmistrza Tuchowa – Kazimierz 
Kurczab, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Tuchowie – Ryszard Wrona, 
zastępca przewodniczącego RM, 
a zarazem przedstawiciel GKRPA 
w Tuchowie – Jerzy Odroniec, prezes 
ZOG ZOSP RP w Tuchowie – druh 
Mieczysław Kras oraz reprezentująca 
firmę strażaczki.pl – Marzena Denko. 
Organizatorami tegorocznej edycji 
zawodów byli:

 – Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Tuchowie,

 – Burmistrz Tuchowa,
 – Gminna Komisja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholo-
wych w Tuchowie,

 – MOSiR Tuchów.
W organizację, dbanie o bezpie-

czeństwo oraz pełną obsługę 
imprezy  zaangażowani byli 
m.in. członkowie Jednostki 
Operacyjno-Technicznej z  OSP 
w  Tuchowie.  Sędzią głównym 
zawodów był druh Wiesław Siedlik 
(Komendant Gminny ZOSP RP 
w Ryglicach), a pomagał mu druh 
Grzegorz Dłuski z Szerzyn.

O s t a t e c z n e 
wyniki w poszcze-
gólnych kate-
goriach przed-
s t a w i a j ą  s i ę 
następująco:

KaTegORIa I
(dziewczęta 
1998-2001) – 
9 startujących

I miejsce: BARTKIEWICZ Beata 
(OSP Tuchów) – 121 pkt.

II miejsce:   WĄS Anna  
(OSP Tuchów) – 126 pkt.

III miejsce: MARKOWICZ Karo-
lina (OSP Dąbrówka Tuchowska) – 
132 pkt.

KaTegORIa II 
(chłopcy 1998-2001) – 
19 startujących

I miejsce: SOLARZ Aleksander 
(OSP Karwodrza) – 116 pkt.

II miejsce: KWAŚNY Dominik 
(OSP Tuchów) – 120 pkt.

III miejsce: STANUCH Konrad 
(OSP Piotrkowice) – 122 pkt.

KaTegORIa III 
(dziewczęta 2002-2006) – 
8 startujących

I miejsce: DAMIAN Nikoletta 
(OSP Meszna Opacka) – 105 pkt.

II miejsce:  SIWEK Emilia  
(OSP Łowczów) – 125 pkt.

III miejsce:  SUTKOWSKA 
Zuzanna (OSP Piotrkowice) –  
128 pkt.

KaTegORIa IV
(chłopcy 2002-2006) – 
24 startujących

I  miejsce: JANAS Bartłomiej  
(OSP Tuchów) – 117 pkt.

II miejsce: TYRKA Filip  
(OSP Piotrkowice) – 122 pkt.

III miejsce: ORCZYK Jakub  
(OSP Łowczów) – 123 pkt.

Tytuł: 
NajSPRaW-
NIejSZa 
MłOdZIeżOWa 
dRużyNa 
POżaRNICZa 
gMINy TuCHóW 
2016 ROKu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tuchowie 
– 18 punktów

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotr-
kowicach – 10 punktów

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łowczowie – 7 punktów

Najlepsza MDP oraz pierwsze 
trzy osoby w  każdej z  kategorii 
otrzymały puchary i  dyplomy, 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
upominki.  Firma  strażaczki.pl  – 
partner naszych zawodów – ufun-
dowała także nagrody rzeczowe, 
które wręczyła przedstawicielka 
firmy Marzena Denko, a trafiły one 
do trzech najmłodszych uczestników 
tegorocznych zawodów, którymi byli:

•	 CZOPEK Karol  
(OSP Siedliska)

•	 NOWAK Konrad  
(OSP Siedliska)

•	 CHRZANOWSKI Paweł 
(OSP Meszna Opacka)

S erdecznie  gratu lujemy 
zwycięzcom, wszystkim startującym 
zawodnikom, ich opiekunom, a także 
kolegom i koleżankom z jednostek, 
które wystawiły swoich reprezen-
tantów. W dobiegającej końca kadencji 
ZOG ZOSP RP w Tuchowie zawody 
te to jeden z owoców dobrej współ-
pracy pomiędzy jednostkami oraz 
świetnej pracy z dziećmi i młodzieżą 
w poszczególnych jednostkach. Mamy 
również nadzieję, że będziemy mogli 
w  przyszłości pisać o  kolejnych 
edycjach zawodów, dlatego kończąc, 
jeszcze raz dziękujemy i „do zoba-
czenia w przyszłym roku”.

ŁUKASZgIeMZa

Znakomite wiadomości 
dotarły do nas  
1 kwietnia, kiedy 

odbyły się powiatowe 
eliminacje do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

Podobnie jak we wcześniejszych 
etapach uczestnicy podzieleni byli 
na trzy grupy wiekowe, a zmagania 
rozpoczęli od rozwiązania testu 
składającego się z  28 pytań. Po 
pierwszym etapie do kolejnego 
awansowały z każdej grupy osoby 
z trzema najlepszymi wynikami. 
Najlepiej test w  grupie gimna-
zjalnej napisała Anna Wąs, udzie-
lając 27 prawidłowych odpowiedzi. 
W części ustnej ponownie poka-
zała klasę, zdobywając 9 punktów 
na 9  możliwych do zdobycia. 
O  tym, jak zacięta była rywali-
zacja w tej grupie świadczy fakt, że 
drugi uczestnik również otrzymał 
9 punktów za część ustną, jednak 
zgodnie z  regulaminem o  osta-
tecznej kolejności zadecydowała 
liczba punktów z części pisemnej. 
W sumie w eliminacjach powia-
towych OTWP z gminy Tuchów 
uczestniczyło 6 reprezentantów.

Wśród 9 uczestników części 
ustnej znalazł się także drugi repre-
zentant gminy Tuchów – Wojciech 
Kras z  Dąbrówki Tuchowskiej. 
Pozostali nasi reprezentanci zakoń-
czyli swój udział na pierwszym 
etapie, zdobywając jednak doświad-
czenie, które powinno owocować 
w kolejnych edycjach OTWP.

Ostateczne wyniki, które podała 
komisja pracująca w składzie: druh 
Andrzej Witek – przewodniczący, 
kpt. Maciej Kwaśny – sekretarz 
i  druhna Ewelina Stefańska – 
członek, w poszczególnych grupach 
przedstawiają się następująco:
grupa I
(szkoła podstawowa)
Rozalia Cisoń (gmina Wierzchosła-
wice) – 26 pkt.
Wojciech Kras (gmina Tuchów) – 
25 pkt.
Hubert Olszówka (gmina Tarnów) 
– 23 pkt.

grupa II
(gimnazjum)
Anna Wąs (gmina Tuchów)– 36 pkt. 
(27/28 test + 9/9 ustny)
Dawid Abramowicz (gmina Pleśna) 
– 34 pkt. (25/28 + 9/9)
Bartosz  Fi l ipak (gmina 
Szerzyny)–28 pkt. (25/28 + 3/9)

grupa III
(szkoła ponadgimnazjalna)
Kamil Podraza (gmina Ryglice) – 
35 pkt.
Grzegorz Słowik (gmina Gromnik) 
– 29 pkt.
Dawid Białas (gmina Tarnów) – 23 pkt.

Zdobywcy pierwszych miejsc 
w każdej z grup będą reprezentować 
powiat tarnowski w eliminacjach 
wojewódzkich OTWP, które odbędą 
się 30 kwietnia 2016 r. w Kampusie 
Wielickim na ul. Marszałka 
J. Piłsudskiego 105 w Wieliczce.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy, a za Anię mocno trzymamy 
kciuki i  życzymy powodzenia 
w kolejnym etapie.
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Tatrzańskie zauroczenia, czyli o sukcesie literackim 
uczniów Zespołu Szkół w Tuchowie
7 kwietnia 2016 r. 

w Kuźnicach – Zako-
panem, w siedzibie 

dyrekcji Tatrzańskiego 
Parku Narodowego odbyło 
się uroczyste podsumo-
wanie XI edycji Małopol-
skiego Konkursu literac-
kiego „Na tatrzańskim 
szlaku”. Konkurs był objęty 
patronatem Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty.

Graniami szedłbym tak jak drze-
wiej -

Od Kieżmarskiego po Rohacze -
W doliny patrzeć, staczać boje
W halnego wichru dzikim wiewie,
Słuchać, jak woda w  ścianach 

płacze…
O serce, serce! Tatry moje!
Mariusz Zaruski Gdy przyjdzie 

pora
Uroczystość prowadzili: Małgo-

rzata i  Marek Kotowie, przesym-
patyczne małżeństwo, pracownicy 
TPN. Obecni byli współorganizatorzy 
konkursu: dyrekcja i nauczyciele ZS 
w  Poroninie, jak również władze 
gminy Poronin. 

W kategorii klas IV – VI udział 
wzięło 222 uczniów. Laureatami 
Zespołu Szkół w Tuchowie zostali:

Jakub Józef Różycki z kl. IV b 
– zajął I  miejsce (opis przeżyć 
wewnętrznych),

Julia Grzenia z kl. VI a – wyróż-
nienie (kartka z pamiętnika). 

Tematem konkursu były: zachwyt 
i  miłość do Tatr, refleksja nad 

pięknem i magią tego wyjątkowego 
miejsca, stosunek człowieka do darów 
natury oraz perspektywy i zagrożenia 
górskiej przyrody.

W tym roku uczniowie mieli do 
wyboru następujące formy wypo-
wiedzi:

- kartka z pamiętnika nawiązu-
jąca tematycznie do myśli zawartej 
w zacytowanym fragmencie wiersza 
Mariusza Zaruskiego;

- opis przeżyć wewnętrznych 
inspirowanych wędrówką po Tatrach;

- wiersz ukazujący piękno tatrzań-
skiej przyrody.

Serdecznie dziękuję Panu Dyrek-
torowi Józefowi Wzorkowi w imieniu 
własnym, Julii i Jakuba oraz szczęśli-
wych rodziców za zorganizowanie 
wyjazdu do Zakopanego. 

A oto relacje naszych laureatów: 
***
W  Zakopanem bardzo mi się 

podobało. Po 3 godz. jazdy znaleź-
liśmy się przed siedzibą dyrekcji TPN 
w Kuźnicach, tuż przed wyciągiem 
na Kasprowy Wierch. Od razu przy-
witała nas miła pani nauczycielka 
z Poronina. Po zaparkowaniu auta 
weszliśmy do budynku. Najpierw 
każdy uczestnik i opiekun dostawali 
bluzki z  napisem: ,,Serce! Serce! 
Tatry moje!,” z sercem i wizerun-
kiem górala. Następnie pan Marek 
Kot wraz z żoną zaprosili do poczę-
stunku. Zajadaliśmy chyba najlepsze 
na świecie kanapki. I kruche ciastka. 
Nie zabrakło napojów. A wszystko na 
tarasie z widokiem na góry. Przyje-

chaliśmy wcześnie, więc mogliśmy 
odpocząć po długiej podróży. 
Gdy zaczęła się gala rozdania 
nagród, zajęliśmy miejsca. Wszyscy 
byli podekscytowani. Po wręczeniu 
nagród pan Marek Kot zapropo-
nował nam oprowadzenie po zespole 
dworsko-parkowym, w Kuźnicach, 
gdzie dawniej mieściła się szkoła dla 
dziewcząt. Założycielami tej szkoły 
i  Kuźnic byli Zamoyscy. Podczas 
zwiedzania uratowaliśmy żaby, które 
wpadły do zagłębienia. Oglądaliśmy 
kamienne schody, fontannę otoczoną 
żelazną obręczą. Podziwialiśmy 
w muzeum wypchane zwierzęta. Te 
zwierzęta zostały upolowane przez 
Antoniego Kocyana. Zobaczyliśmy 
zwierzęta duże (jeleń, niedźwiedź, 
wilk, dzik, orzeł) i małe (niezwykłe 

okazy ptaków). Zbiory tej kolekcji 
zachwyciły mnie. Pogoda nam 
zrobiła niespodziankę, bo po wyjściu 
z muzeum przestało padać i zaświe-
ciło słońce. Odwiedziliśmy jeszcze 
Spichlerz i kaplicę Zamoyskich pod 
wezwaniem Matki Bożej Dobrej 
Rady. Oglądaliśmy stare fotografie. 
Po oprowadzeniu skorzystaliśmy 
z okazji i wyjechaliśmy na Kasprowy 
Wierch. Było wspaniale! Kolejka 
chodziła gładko i bezszelestnie! Na 
Kasprowym (leżał śnieg) zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcia. I zjechaliśmy 
z  powrotem. Piękne były widoki! 
Z  żalem schodziliśmy na dół. 
Odwiedziliśmy jeszcze Krupówki 
i  kupiliśmy trochę oscypków. 
W Zakopanem bardzo mi się podo-
bało. Gościnność organizatorów 

konkursu wywarła na mnie wrażenie. 
Mam nadzieję, że odwiedzę jeszcze 
Tatry…(Julia Grzenia)

*** 
W czwartkowy ranek ja i moja 

koleżanka Julka udaliśmy się do 
Zakopanego na rozstrzygnięcie 
konkursu literackiego „Na tatrzań-
skim szlaku”. Towarzyszyła nam pani 
Renata Gąsior i rodzice. Na miejscu 
zostaliśmy przyjęci z góralską gościn-
nością. Z  wielką niecierpliwością 
czekaliśmy na wyniki konkursu, 
bo wcześniej ich nie znaliśmy. Nie 
mogłem uwierzyć własnym oczom, 
gdy zobaczyłem na tablicy, że zająłem 
I miejsce w swojej kategorii. Byłem 
bardzo zaskoczony i szczęśliwy. Mój 
tata był ze mnie bardzo dumny, 
a pani z wielką radością pogratu-
lowała mi sukcesu. Po wręczeniu 
atrakcyjnych nagród pracownicy 
Tatrzańskiego Parku Narodowego 
zapoznali nas z  historią Kuźnic. 
Nasi opiekunowie postanowili wyna-
grodzić nam nasz trud, zabierając 
nas na Kasprowy Wierch. Widoki 
były nieziemskie!!! Widziałem 
Giewont i  całe Zakopane z  góry. 
Mimo że byłem w Tatrach wielo-
krotnie, kolejką na Kasprowy Wierch 
jechałem po raz pierwszy w życiu. 
Następnie udaliśmy się na Krupówki. 
Po spacerze pełni wrażeń wróciliśmy 
do domów. Jestem pewien, że ten 
wyjazd na długo pozostanie w mej 
pamięci. (Jakub Józef Różycki)

Opracowała Renata gąsior

Zuzanna
Piątek 
laureatką 
eliminacji 
rejonowych 
61. OKR
ANDRZEJjagOda

11 kwietnia w Teatrze 
im. L. Solskiego 
w Tarnowie odbyły 

się eliminacje rejonowe 
do 61. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
W tychże eliminacjach 
Zuzanna Piątek z Domu 
Kultury w Tuchowie znalazła 
się w gronie laureatów 
w kategorii poezji śpiewanej 
i decyzją komisji konkursowej 
została zakwalifikowana 
do udziału w eliminacjach 
wojewódzkich, powtarzając 
ubiegłoroczny sukces. Elimi-
nacje wojewódzkie odbędą się 
29 kwietnia br. w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej 
im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie.  Życzymy powo-
dzenia w grodzie Kraka. 

W  turnieju recytatorskim 
została wyróżniona Alicja Kukułka 
z  Liceum Ogólnokształcącego  
im. M. Kopernika w Tuchowie.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
„Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą”

ANDRZEJjagOda

Recytacja to sztuka 
przekazywania 
słuchaczom utworu 

literackiego. jest ona nie 
tylko ćwiczeniem pamięci, 
lecz wzbogaca także 
język i styl recytującego, 
uczy poprawnej wymowy 
i kształci smak estetyczny. 

14 kwietnia w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Tuchowie odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski „Przy-
jaciele dzieci wierszem do nich piszą”. 
Największą popularnością cieszyła 
się twórczość Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima i Doroty Gellner. W konkursie 
udział wzięło 56 dzieci w trzech kate-
goriach wiekowych. Pięknym recyta-
cjom przysłuchiwało się i oceniało jury 
w składzie: Janina Halagarda, Kinga 

Kulas i Bogusław Maciaszek, wydając 
następujący werdykt:

W  kategorii przedszkola 
I  miejsce otrzymała Magdalena 
Kaczka z  Oddziału Przedszkol-
nego w  Siedliskach, recytując 
wiersze Kłamczucha J. Brzechwy 
i Zły humorek D. Gellner. II miejsce 
zajęła Maja Michałek z Oddziału 
Przedszkolnego w  Burzynie, a  na 
III miejscu uplasował się Hubert 
Madejski z PN Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa w  Tuchowie. Ponadto 
wyróżnienia otrzymali: Igor Suty 
z  PP w  Tuchowie, Maja Skrobot 
z Oddziału Przedszkolnego w Luba-
szowej, Nadia Starzyk z Oddziału 
Przedszkolnego w Jodłówce Tuchow-
skiej i Amelia Witkowska z Oddziału 
Przedszkolnego w Lubaszowej.

W kategorii uczniów szkół podsta-
wowych, (klas I –III) dwa równorzędne 
I miejsca otrzymali: Sergiusz Zduń ze 

SP w Mesznej Opackiej, prezentując 
wiersze: Fabryka M. Strzałkowskiej 
i Jaś Ananas J. Siwka. Natomiast Anna 
Sarad  ze SP w Siedliskach recytowała 
wiersze. Brudas J. Brzechwy i Loko-
motywę J. Tuwima. II miejsce otrzy-
mała Natalia Pyrek ze SP w Zabłędzy, 
a  III miejsce Jakub Madejski – ze 
SP w Tuchowie. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się: Zuzanna Więcek ze 
SP w Piotrkowicach, Albert Bajorek 
ze SP w Burzynie oraz Julia Ciszek ze 
SP w Tuchowie.

W grupie uczniów klas od IV do 
VI najwyżej uplasowała się Izabela 
Zając ze SP w Tuchowie, a za nią 
Kamila Wrzos ze SP w Siedliskach 
i  III miejsce Kinga Dynarowicz 
ze SP w Siedliskach. Wyróżnienia 
otrzymały: Nicoletta Zduń ze 
SP w Mesznej Opackiej, Wiktoria 
Witkowska ze SP w Lubaszowej oraz 
Eliza Fudyma ze SP w Piotrkowicach. 

Reasumując tegoroczny konkurs, 
można powiedzieć, że oglądaliśmy 
i słuchaliśmy go z zapartym tchem. 
Recytowane wiersze, ubarwione stro-
jami czy rekwizytami, w wykonaniu 
dzieci przybliżyły twórczość bajecznej 
poezji. Każdy uczestnik zachwycał 
publiczność – co wyrażały gromkie 
brawa, którymi byli nagradzani. 
Mimo ogromnej tremy wszyscy 
uczestnicy wypadli świetnie, prezen-
tując swoje recytatorskie talenty.

Za włożony trud, pracę i prezen-
tację występujący otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Laureaci i wyróżnieni 
otrzymali także nagrody książkowe, 
a  przedszkolaki również malo-
wanki. Fundatorem nagród był DK 
w Tuchowie. 

Występującym recytatorom 
serdecznie dziękujemy i zachęcamy 
do udziału w konkursie za rok!
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Nagrody dla uczniów szkoły muzycznej
NATALIAdROZeN-
CZaPlIŃSKa

Od początku roku 
kalendarzowego 
imponująco  

prezentują się  
osiągnięcia uczniów  
Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Tuchowie.  
Mija zaledwie czwarty 
miesiąc, a za nami już   
szesnaście wyróżnień 
w postaci nagród  
na konkursach  
i przeglądach.

W  lutym na VII Międzynaro-
dowym Konkursie „Młody Witruoz” 
w  Sanoku szkołę reprezentowała 
pokaźna grupa pianistów. Wszyscy 
zostali docenieni: Artur Cich i Ange-
lika Słowik z klasy Anny Szajer oraz 
Borys Komisarz i Oliwia Podraza 
z  klasy Joanny Łukasik otrzymali 
tytuły „Złotego Wirtuoza”, nato-
miast Dominik Zając z klasy Natalii 
Drozen-Czaplińskiej zdobył tytuł 
„Srebrnego Wirtuoza”. Ponadto 
Angelika otrzymała specjalne wyróż-
nienie za wykonanie utworu Taniec 
Elfa E.Mac-Dowella.

W  następnym miesiącu poja-
wiły się kolejne nagrody. Oliwia 

Podraza zdobyła I miejsce podczas 
XII  Konkursu Pianistycznego 
„Dziecięce Interpretacje Muzyczne” 
w Tarnobrzegu.

Naszych młodych pianistów nie 
mogło zabraknąć na XI Ogólnopol-
skim Konkursie Młodych Instru-
mentalistów im. Stefanii Woytowicz 
w  Jaśle. Karolina Starzyk i  Borys 
Komisarz z klasy fortepianu Joanny 
Łukasik oraz Julia Grzenia z klasy 
fortepianu Barbary Gładysz-Wszołek 
wrócili z Jasła z wyróżnieniami.

Niezwykłym sukcesem było 
również zdobycie przez Angelikę 
Słowik z  klasy fortepianu Anny 
Szajer I miejsca na XI Ogólnopolskim 

„Łowieckim” Konkursie Miniatur 
Fortepianowych we Wrocławiu. 

Nie minął miesiąc, a  Angelika 
przywiozła do Tuchowa kolejną 
nagrodę. Na Międzynarodowym 
Konkursie Instrumentalistów 
w Belgradzie wywalczyła I miejsce 
w grupie solistów. Sukcesem zakoń-
czył się także udział uczniów z klasy 
fortepianu Joanny Łukasik w  IX 
Międzyregionalnym Przeglądzie 
Fortepianowym w Lubaczowie: Karo-
lina Starzyk i Oliwia Podraza zdobyły 
I miejsca, natomiast Borys Komisarz 
wyróżnienie.

Pełen nagród kwiecień zapisał na 
swoich kartach również I miejsce 

Zuzanny Wróbel z  klasy gitary  
Aleksandra Manasterskiego podczas 
V Konkursu Muzyczno-Literackiego 
„Czytanie w Trzcianie”.

Powyższe wyróżnienia sprawiają 
nam wszystkim ogromną radość. Tym 
bardziej cieszy fakt, że mimo zale-
dwie trzeciego roku działania Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Tuchowie jej 
uczniowie systematycznie zdobywają 
laury. Przed nami kolejne miesiące, 
kolejne konkursy i związane z nimi 
nadzieje.

Tymczasem naszym uczniom, 
nauczycielom i rodzicom gratulu-
jemy, życząc dalszych sukcesów.

Sukces nauczycielki 
Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Tuchowie
NATALIAdROZeN-
CZaPlIŃSKa

27 marca 2016 r. 
w popularnym 
muzycznym show 

Must Be The Music – Tylko 
Muzyka zaprezentował 
się zespół Chilla Quartet, 
w którym występuje 
Katarzyna Wrona –  
nauczycielka wiolonczeli  
w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie. 

Podczas występu zespół zapre-
zentował niezwykle ciekawe aran-
żacje popularnych przebojów: 
Livin’ on a  Prayer Bon Joviego 
oraz Smooth Criminal Michaela 
Jacksona.

Kwartet działa od sześciu lat. 
Współtworzą go absolwentki 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
i w Katowicach: Joanna Zagajewska 
– I skrzypce, Magdalena Środula – 
II skrzypce, Paulina Lulek-Zielińska 
– altówka i wokal oraz Katarzyna 
Wrona – wiolonczela.

Podczas występu kwartet otrzymał 
przepustkę do udziału w kolejnym 
etapie od wszystkich jurorów. 

Dodatkowym wyróżnieniem dla 
zespołu był wynik internetowego 
głosowania, w  którym otrzymał 
największą liczbę głosów spośród 
wszystkich uczestników w czwartym 
odcinku programu.

Gratulujemy sukcesu i z niecier-
pliwością czekamy na kolejne występy 
i  wspaniałe aranżacje utworów 
w wykonaniu Chilla Quartet!

R E K L A M A
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„KOSMICZNA 
IMPREZA 
U KOPERNIKA”

Przez kilka dni byliśmy 
wszyscy zaangażowani w przy-
gotowania do „Kosmicznej 
imprezy u Kopernika”, i oto już 
jest po. Dziękujemy wszystkim 
za obecność, za to, że dotar-
liście tak licznie do naszej 
szkoły pomimo złej pogody 
i  różnych innych przeciw-
ności! Gościliśmy wśród nas 
nie tylko gimnazjalistów, ale 
także wielu absolwentów oraz 
uczniów szkół średnich spoza 
Tuchowa. Posypały się talony 
na oceny, było gwarno, rado-
śnie, tańcząco i śpiewająco... 
W salach odbywały się ekspe-
rymenty naukowe przygoto-
wane pod okiem nauczycieli, 
gry i zabawy językowe, swoje 
chwile mieli także zaintereso-
wani filmem. Tańce, gry, śpiew, 
rozmowy, odwiedzanie coraz 
to innych sal, nowe twarze, 
nowe znajomości, obserwacje 
ciał niebieskich (i nie tylko!). 
Do tego jakiś soczek i  coś 
słodkiego – jak to na imprezie! 
Według podsłuchanych przez 
Kopernika rozmów, impreza 
była kosmicznie udana, podo-
bało się i nam, i wam! Tak więc 
mówimy sobie do zobaczenia 
1 września w  „Koperniku”,  
a za rok na kolejnej imprezie 
u Kopernika!

CERTYFIKATY 
BEZPIECZEŃ-
STWA  
I JAKOŚCI 
EDUKACJI 
DLA LICEUM

W ostatnim czasie Liceum 
Ogólnokształcące  im. 
M.  Kopernika w  Tuchowie 
otrzymało dwa bardzo 
ważne certyfikaty.  Certy-
fikat „Bezpieczna Placówka 
Oświatowa” jest dowodem na 
zapewnianie bezpieczeństwa 
młodzieży w procesie kształ-
cenia. Wyróżnienie to otrzy-
mują nieliczne placówki za 
wieloletnie działania na rzecz 
bezpieczeństwa na swoim 
terenie oraz w bezpośrednim 
jego otoczeniu.

Nasze liceum zostało 
również wyróżnione  certyfi-
katem potwierdzającym bardzo 

wysoką jakość kształcenia 
młodzieży oraz zadowolenia 
rodziców i uczniów z oferowa-
nych usług edukacyjnych.

Jesteśmy jedyną szkołą 
w regionie wyróżnioną takim 
certyfikatem.

Informacje na temat szkoły 
będą umieszczane również na 
stronie www.zadowolonykon-
sument.pl

SUKCES  
LO W  
KONKURSIE 
RECYTATOR-
SKIM

11 kwietnia br. w Teatrze 
im. L. Solskiego w Tarnowie 
odbyły się eliminacje rejo-
nowe 61. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
Brały w niej udział uczennice 
naszej szkoły. Alicja Kukułka 
z kl. II c, reprezentująca liceum, 
została wyróżniona w turnieju 
recytatorskim (jedno z trzech 
wyróżnień). Trzecie miejsce 
w  kategorii poezji śpiewanej 
i  awans do kolejnego etapu 
zdobyła  Zuzanna Piątek 
z  kl. III c. Akompaniowała 
jej  Dominika Lazarowicz 
z kl. II c. Dziewczyny repre-
zentowały Dom Kultury 
w  Tuchowie.  Gratulujemy 
sukcesu!  

SPOTKANIE 
Z POETĄ

31 marca br. w auli naszego  
liceum odbyło się spotkanie 
z  Krzysztofem Lisowskim 
– krakowskim poetą, proza-

ikiem, krytykiem literackim, 
wieloletnim pracownikiem 
Wydawnictwa Literackiego, 
zorganizowane przez nauczy-
cielkę języka polskiego – 
Mirosławę Tomasik. Artysta 
barwnie i ciekawie opowiadał 
o swojej twórczości, inspira-
cjach artystycznych, doświad-
czeniach zdobytych podczas 
wielu podróży. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję usły-
szeć  także ciekawostki z życia 
prywatnego poety, zwłaszcza 
te dotyczące jego przyjaźni 
z  Wisławą Szymborską, czy 
wspomnienia z okresu, kiedy 
mieszkał w  dawnym miesz-
kaniu noblistki na ulicy Krup-
niczej 22. Po spotkaniu zain-
teresowani uczniowie  mogli 
indywidualnie porozmawiać 
z poetą, co być może niektó-
rych zainspiruje do własnych 
prób literackich. Chętni otrzy-
mali autograf i  pamiątkowe 
zdjęcie z artystą. 

Poniżej Kuba Rogoziński 
z klasy III a dzieli się przemy-
śleniami po spotkaniu:

 
Sztuka bycia uważnym 
Każdego dnia budzimy się, 

zaczynając kolejny i niepowta-
rzalny dzień naszego życia. Jemy 
śniadanie, spoglądamy na plan 
dnia, w biegu przygotowujemy 
się do wyjścia, często wykonu-
jemy o poranku niezliczoną ilość 
czynności. Dojeżdżając do pracy, 
czy szkoły, spotykamy wielu 
ludzi – ciągle tych samych, jakby 
bezbarwnych, aż do znudzenia 
(i tak nadal twierdzę, że każdy 
z nas jest wyjątkowy). Zdarza się, 
że niektórych widzimy pierwszy 
i  ostatni raz w  swoim życiu. 
Pochłonięci myślami, często 
z słuchawkami na uszach odci-
namy się od otoczenia, przez co 
nie możemy doświadczyć faktu 
bycia tu i  teraz. I  tak dzień 
w dzień… 

Z każdym spotkaniem wiążą 
się cele i przede wszystkim nasze 
oczekiwania, które, chcąc nie 
chcąc, sami sobie stawiamy. 
Zanim poznamy kogoś nowego, 
zastanawiamy się, jaki ten ktoś 
będzie – wysoki, „puszysty”, 
z poczuciem humoru, a może 
dobrze zbudowany i wysporto-
wany „mięśniak” – scenariuszy 
można tworzyć wiele. Tak też 
było w moim przypadku, kiedy 
myślałem sobie o  spotkaniu 
z poetą, prozaikiem i  eseistą 
panem Krzysztofem Lisowskim, 
które odbyło się w tuchowskim 
„Koperniku”. Organizatorką 
tego spotkania była polonistka 
– pani Mirosława Tomasik. 

Wiele myśli przychodziło 
mi do głowy, ale muszę przy-
znać, że jestem bardzo mile 

i pozytywnie zaskoczony tym 
wydarzeniem. Te „moje prze-
myślenia” we wstępie są właśnie 
efektem poznania doświad-
czenia konkretnego człowieka, 
przywoływanych przez niego 
historii, przybliżonej biografii 
oraz osobistej rozmowy właśnie 
na temat życia, przemijania, ale 
także poezji, twórczości i jego 
osobistych podróży. 

Spotkanie było dla mnie 
bardzo owocne, bo dzięki 
niemu zatrzymałem się   
i dostrzegłem fakt, że są wokół 
nas ludzie bardzo orygi-
nalni i otwarci, ale przy tym  
i skromni. Chociaż wydawać by 
się mogło, że na pierwszy rzut 
oka nie tak łatwo zauważalni. 
Każde takie spotkanie rodzi 
wiele emocji, które trudno jest 
przelać na papier. To po prostu 
trzeba przeżyć i doświadczyć na 
własnej skórze. Teraz bardziej 
doceniam poetów i wszystkich 
ludzi pióra za to, że potrafią 
dostrzegać niuanse, a często po 
prostu zwykłe rzeczy, i umieją 
oddać je słowami. My w biegu 
codzienności pomijamy je. 

„Niekonieczność jest 
z  naszego świata. Ma silny 
związek z wolną wolą.”

Krzysztof Lisowski Czarne 
notesy. O nieskończoności

II MIEJSCE 
W KONKUR-
SIE WIEDZY 
O GÓRACH

Z  radością informujemy, 
że drużyna naszego liceum 
zajęła II miejsce w VII Ponad-
gimnazjalnym Konkursie 
Wiedzy o Górach „Bieszczady”. 
Ponadto  Sylwia Klag  zajęła 
w nim IV miejsce indywidu-
alnie. Paulina Kawa i Magda-
lena Gucwa natomiast zajęły 
też wysokie, VI miejsce.

Gratulujemy sukcesów 
reprezentującym nas uczniom 
oraz Annie Suchan!

KLASA MATE-
MATYCZNA 
W AGH

Uczniowie klasy III c 
uczestniczyli we „Wszechnicy”, 
organizowanej przez Wydział 
Informatyki, Elektroniki i Tele-
komunikacji AGH w Krakowie. 
Zostali powitani przez profe-

sora dr. hab. Tadeusza Pisar-
kiewicza – dziekana wydziału. 
Wysłuchali kilku wykładów: 
m.in. dr. inż. Marcina Niemca – 
absolwenta naszego liceum, na 
temat: „Czy jesteśmy bezpieczni 
w  Internecie?”. Wspólnie 
z opiekunami: wychowawcą 
Andrzejem Moździerzem 
i  dyrektorem Zbigniewem 
Budzikiem zwiedzali bardzo 
dobrze wyposażone laboratoria 
uczelniane m.in. Laboratorium 
Nowoczesnych Sieci Optycz-
nych, Laboratorium Komuni-
kacji Bezprzewodowej. Podczas 
pobytu na uczelni uczniowie 
zapoznali się z ofertą eduka-
cyjną zwiedzanego wydziału.

Poniżej link do strony 
uczelni http://www.agh.edu.pl/ 
oraz informacja o  pracy 
naukowej tuchowianina 
i absolwenta  LO – Marcina 
Niemca, którego niniejszym 
serdecznie pozdrawiamy! 
http://www.kt.agh.edu.pl/pl/user/175

KLASA III 
SZKOŁY POD-
STAWOWEJ 
W NASZYM 
OBSERWATO-
RIUM

Uczniowie klasy III szkoły 
podstawowej w  Tuchowie 
wraz z  wychowawczynią 
Martą Chruściel-Zoń odwie-
dzili 1 marca br. nasze szkolne 
obserwatorium astronomiczne. 
Głównym tematem spotkania 
był Układ Słoneczny. Ucząca 
fizyki Agnieszka Szklanny 
pokazała im nasze szkolne 
obserwatorium, opowiadała 
o planetach, księżycach, Słońcu. 
Dzieci zadawały pytania, oglą-
dały modele Układu Słonecz-
nego, rozwiązywały krzyżówki 
o tej tematyce. Zajęcia trwały 
ponad 2 godziny i, jak mówili 
nasi goście, szkoda, że nie były 
dłuższe!

DZIEŃ  
ŚW. PATRYKA

17 marca br. obcho-
dziliśmy, już po raz jede-
nasty w  naszym liceum, 
Dzień św.  Patryka.  Zgodnie 
z obyczajem ’wearing of the 
green’ wśród uczniów, ale też 

Z żyCIa "KOPeRNIKa" 
SUKCESY TUCHOWSKICH 
LICEALISTÓW
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i nauczycieli, królował zielony 
kolor. Uczniowie klas pierw-
szych oraz klasa II c wzięli 
udział w konkursie, podczas 
którego, prezentując humo-
rystyczne skecze, popisywali 
się znajomością języka angiel-
skiego. Oto wyniki konkursu:

I miejsce – kl. II c
II miejsce – kl. I b
III miejsce – kl. I c
Uczniowie otrzymali wspa-

niałe nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców. 

W kolejnym konkursie „The 
greenest team” na najlepsze 
przebranie w stylu irlandzkim 
młodzież klas pierwszych 
i drugich wykazała się dużą 
kreatywnością i  wiedzą na 
temat kultury i tradycji irlandz-
kich.

W konkursie nagrodzone 
zostały klasy:  I  a, I  b i  II a. 
Nagrody dla najlepszego 
mówcy otrzymali: Konrad 
Łącki  z  kl. II c oraz  Piotr 
Szumiński  z  kl. I  c. Za 
najlepsze przebranie w charak-
terze irlandzkiego skrzata 
Leprechauna nagrodzeni 
zostali: Patryk Sosnowski z kl. 
II a  oraz Bartłomiej Lacho-
wicz z kl. I b.

Uwieńczeniem konkurso-
wych zmagań była „Zielona 
Parada”, w  której nasi 
uczniowie i nauczyciele poma-
szerowali tuchowskimi ulicami. 
Tradycyjnie młodzież naszego 
liceum zatańczyła na rynku, 
w rytm irlandzkiej melodii. 

Nad przebiegiem obchodów 
Dnia św. Patryka czuwały 
nauczycielki języka angielskiego.

Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie i gratulujemy 
wyników! 

/mgr Aneta Szupińska/

I MIEJSCE  
W FINALE 
OLIMPIADY 
ZDROWIA 
I WIEDZY O PCK

I  miejsce zespołowo 
i I miejsce indywidualnie zajęły 
dziewczyny z kl. II b w finale 
Olimpiady Zdrowia  i Wiedzy 
o PCK w Tarnowie! 

W  skład drużyny wcho-
dziły :   Anna Gogola, 
Joanna Jałocha i  Justyna 
Słowik (I nagroda indywidu-
alna).

Zwyciężczyniom oraz 
Annie Broniek serdecznie 
gratulujemy!

AKCJE CHA-
RYTATYWNE 
W LO

Pod koniec marca w liceum 
z  inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego odbyła się 
zbiórka pieniędzy na budowę 
hospicjum „VIA SPEI” 
w Tarnowie. Zbiórkę przepro-
wadzili Anna Steindel (I  a), 
Roxana Ligęza i Karol Jano-
wiec (III a).

Dziękujemy za wsparcie :)
Tarnowskie hospicjum 

można wesprzeć, przekazując 
1% podatku na jego budowę. 
Więcej informacji na stornie 
internetowej: http://hospicjum.
tarnow.pl/procent%20%20

W ramach akcji Wielkanoc 
z PCK przeprowadzona została 
szkolna zbiórka do puszki, 
której kwota wyniosła 180 zł. 
Pieniądze zostały przeznaczone 
na zakup paczek żywnościo-
wych z  okazji świąt wielka-
nocnych.  Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy wzięli 
udział! 

SUKCESY 
SPORTOWE 
LICEALISTÓW

I MIEJSCE W BIEGU  
NA ORIENTACJĘ 

„O KROPLĘ BIAŁEJ”
Zespół LO w  Tuchowie 

w składzie:
- Patryk Odroniec (III b)
- Adam Mokrzycki (III b)
- Kacper Hudyka (III a)

zdobył I MIEJSCE drużynowo 
w  IX Wiosennym Biegu na 
Orientację „O kroplę Białej”.

Gratulacje dla chłopaków 
oraz Stanisława Obrzuta!

I MIEJSCE CHŁOPCÓW 
W POWIECIE W RĘCZNĄ

Chłopcy z „Koper-
nika” wywalczyli I miejsce 
w Mistrzostwach Powiatowych 
w Piłce Ręcznej. Brawa dla nich 
oraz dla prowadzącego drużynę  
– Andrzeja Moździerza! 

Organizatorami zawodów, 
które odbyły się we środę 
23 marca br. był Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tuchowie. 

Zagrali: Kamil Zduń, Bartek 
Krawczyk (I b), Szczepan Baran, 
Dawid Kwiek (II b), Kacper 
Hudyka, Mateusz Krawczyk 
(III a), Adam Mokrzycki (III b), 
Filip Płachno, Patryk Sobarnia, 
Wojtek Lewicki, Michał Bujak, 
Mikołaj Kądziolka (III c).

 
II MIEJSCE W POWIECIE 

W PIŁCE RĘCZNEJ 
DZIEWCZĄT

W zawodach, jakie miały 
miejsce 7 marca br., drużyna 
żeńska z „Kopernika” zajęła 
II miejsce w Powiatowej Lice-
aliadzie Dziewcząt w  piłkę 
ręczną.

Oto dokładna klasyfikacja 
końcowa zawodów powiato-
wych:

1. ZSP Zakliczyn
2. LO Tuchów
3. ZSOiZ Ciężkowice
4. ZSP Tuchów
5-6. ZSLiT Wojnicz oraz 

ZSOiZ Gromnik
Gratulacje dla zespołu oraz 

Andrzeja Moździerza!
Skład drużyny: Izabela Jeleń 

(I b), Joanna Wójcik, Monika 
Mróz, Iwona Łątka, Renata 
Wójcik, Aneta Starzyk (III b), 
Izabela Derus, Judyta Chrza-
nowska (II a) 

zebrała 
Małgorzata gądek

DZIEŃ FRANCUSKI W LICEUM
18 marca br. 

w liceum  
Ogólnokształcącym  

im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie odbył się  
dzień Francuski  
powiązany  
z Międzynarodowym dniem 
Frankofonii. To święto 
języka francuskiego jest 
obchodzone na całym 
świecie 20 marca.  
Imprezami towarzyszącymi 
obchodom w wielu miastach 
są m.in. pokazy filmów, 
prezentacje dań kuchni 
francuskiej, występy  
artystyczne, spotkania 
z ciekawymi osobami  
ze świata kultury krajów 
francuskojęzycznych. 

Dlaczego francuski? Powodów 
jest wiele. To piękny język, znakomita 
kultura, literatura, sztuka. Język miłości, 
ale też biznesu. Francja jest jednym 
z  głównych inwestorów zagranicz-
nych w Polsce! Wiele szkół wyższych 
ma swoich partnerów we Francji 
i  podpisane umowy na stypendia 
dla studentów w ramach programu 
Erasmus. Francja oferuje pracę absol-
wentom ze znajomością języka fran-
cuskiego, ale pracuje tam także wielu 
polskich budowlańców z  przysło-
wiowym hydraulikiem na czele. 

Francuski to także język wielkiej 
polityki i dyplomacji. Podstawowe 
instytucje Unii Europejskiej znajdują 
się w krajach francuskojęzycznych – 
Francji i Belgii. Nic więc dziwnego, 
że oprócz angielskiego jest on drugim 
językiem obrad unijnych polityków. 

Język francuski jest językiem urzę-
dowym w  6 krajach europejskich 
(Francja, Belgia, Szwajcaria, Luksem-
burg, Monako i Andora), ale także 
w Kanadzie, północnej i zachodniej 
Afryce, Azji. Na co dzień używa 
go na świecie około 200 milionów 
osób, a uczy się go łącznie ponad 
400  milionów osób. Jest piątym 
najczęściej używanym językiem na 
świecie.

Powody, dla których warto 
uczyć się języka francuskiego są 
liczne i różnorodne. Najważniejsze 
jednak, że jest on piękny, melodyjny, 
śpiewny, piękne są piosenki francu-
skie, powszechnie znana francuska 
elegancja, moda, kuchnia. Piękna jest 
Francja. Wspaniale jest móc ją zwie-
dzać, rozumiejąc, co ludzie wokół 
mówią i mogąc z nimi rozmawiać. 

Dlatego zachęcam wszystkich – 
dużych i małych – do nauki tego języka 
i poznawania jakże bogatej kultury 
francuskiej. Uczniowie w Tuchowie 
mogą wybierać francuski już w szkole 
podstawowej i gimnazjum, kontynu-
ować na dalszym etapie kształcenia 
w  liceum. Mogą też zacząć naukę 
francuskiego w liceum od podstaw. 

Ponieważ nie samą nauką żyje 
uczeń, więc 18 marca był w  LO 
dniem wyjątkowym. Od samego rana 
uczniowie francuskojęzyczni (i nie 
tylko!) z klas I i II walczyli najpierw 
w quizach pisemnym i ustnym, doty-
czących frankofonii. Następnymi 
konkurencjami była prezentacja 
wylosowanego francuskiego domu 
mody, pokaz mody i, już na zakoń-
czenie, konkurs piosenki o miłości 
– chanson d’amour.

Dziękuję wszystkim uczniom za 
zaangażowanie, bardzo duży wysiłek 
i wkład pracy w przygotowanie się do 
każdej konkurencji oraz za wspaniałą 
zabawę.

Dwie najpiękniej śpiewające klasy 
– I a i II c – będą reprezentowały 
naszą szkołę na Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Francuskiej 
w Tarnowie 10 czerwca tego roku.

Najlepsze okazały się klasy:
I miejsce – I a
II miejsce – II a
III miejsce – II c 
Gratulacje dla wszystkich i podzię-

kowania za wspaniałą zabawę!
Zapraszam do nauki języka fran-

cuskiego!
mgr Małgorzata gądek

 nauczycielka języka francu-
skiego w lO w Tuchowie
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W niedzielę 3 kwietnia 
w sali widowi-
skowej domu 

Kultury w Tuchowie odbyła 
się VI Impreza maSowa. 
licznie uczestniczyli w niej 
mieszkańcy miasta i gminy 
Tuchów, którzy – zapewne, 
mając już dość zimowej 
aury – z nadzieją na nadej-
ście wiosny, w radosnym 
nastroju chcieli powitać tę 
kalendarzową. 

Impreza ta już na stałe wpisała 
się w wydarzenia kulturalne naszego 
miasta. Przybrała charakter arty-
styczno-rozrywkowy oraz eduka-
cyjny. Jak mówi jej inicjatorka 
i prowadząca – Elżbieta Moździerz: 
- Od 4 lat impreza organizowana jest 
na przywitanie wiosny – stąd jej lekki 
charakter. Po długiej zimie pragniemy 
tchnąć radość w serca mieszkańców. 

Tak było i tym razem. Impreza prze-
biegała w radosnej atmosferze, a swoje 
umiejętności prezentowali i imprezę 

uświetnili uczniowie ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Tuchowie oraz 
ze Szkoły Podstawowej w Mesznej 
Opackiej. Na scenie wystąpił Zespół 
Rytmiczny SM, prowadzony przez 
Natalię Trzeciak, w którego wyko-
naniu mogliśmy obejrzeć: II i V rytm 
taneczny Emila Jaquesa-Dalcro-
ze’a  z  akompaniamentem ucznia 
klasy III – Artura Cicha, przygotowa-
nego przez Annę Szajer oraz Beczkę 
śmiechu – interpretację ruchową 
piosenki, wzbogaconą o instrumenta-
rium orffowskie z akompaniamentem 
Barbary Gładysz-Wszołek. Natomiast 
grupa artystyczna z Mesznej Opackiej 
zaprezentowała dwa układy taneczne: 
My Mesznianie, będący parafrazą tele-
dysku My Słowianie Donatana i Cleo 
oraz taniec indiański.

Kolorytu i  wiosennych barw 
dodały imprezie marzanny, zgłoszone 
do Gminnego Konkursu Plastycz-
nego pn. „Marzanna na powitanie 
wiosny”, wykonane zgodnie z tradycją 
z surowców naturalnych i biodegrado-
walnych. Do konkursu dostarczono 
ich trzynaście, a nagrodzono najlepsze 
z nich. Dyplomy i nagrody w postaci 
biletów do kina „Promień” otrzymali: 
kl. II z  Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Mesznej Opackiej, kl. II ze 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Burzynie, kl. II i kl. VI  z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, 
Natalia Molek i Patrycja Dudek z kl. III 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
w Burzynie. 

Nie zabrakło również konkursu 
„O tym, co w Tuchowie”, sprawdza-
jącego poziom wiedzy o bieżących 
sprawach, wydarzeniach w gminie, 
minionych i  zaplanowanych na 
ten rok rocznic. - Nie zapominamy 
o głównym celu imprezy – edukacji. 
W  bardzo przystępny sposób przy-
bliżamy gościom wydarzenia zwią-
zane z  gminą i  samym miastem  
(np. rocznice i ważne wydarzenia, które 
pierwszy raz zaistniały). Najczęściej 
robimy to w formie konkursu, a osoby, 
które znają odpowiedź nagradzane są 
książkami i innymi wydawnictwami, 
również związanymi z  Tuchowem 
i naszą gminą – podkreśla Elżbieta 
Moździerz. Publiczność wykazała się 
dobrą znajomością wiedzy kulturalno-
-historycznej o naszej gminie. Las 
rąk uniesionych podczas zadawania 
pytań był najlepszym tego dowodem. 
Prawidłowe odpowiedzi nagradzane 
były tuchowskimi wydawnictwami 
i  stanowiły dobrą lekcją dla tych, 
którzy nie znali odpowiedzi. Przy 
tej okazji niektórzy mogli dowie-

dzieć się m.in. tego, że kopalnia 
soli w  Tuchowie została założona 
w 1315 r. (ponad 700 lat temu); dwór 
Rozwadowskich został wybudowany 
w 1875 r., a spalony w 1945 r. (istniał 
70 lat); w 2015 r. Tuchovia święto-
wała 90. rocznicę istnienia i została 
nagrodzona statuetką „Melaniusz”; 
statuteka „Melaniusz” przyznawana 
jest od 10 lat (I edycja miała miejsce 
w  2006  r.); poprzednia siedziba 
tuchowskiej OSP znajdowała się przy 
ul. Jana Pawła II oraz, że hejnał z wieży 
tuchowskiego ratusza jest grany od 
20 już lat (od 25 maja 1996 r.) i jubi-
leusz ten mija w tym roku.

Zwycięzcom konkursów 
serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie imprezy wystąpił 
– długo wyczekiwany przez dzieci, 
i  nie tylko – gość specjalny, Filip 
Piestrzeniewicz – uczestnik i półfina-
lista programu „Mam talent”. Magik 
i iluzjonista oczarował publiczność 
swoimi trikami; nie zabrakło sztuczek 
z cylindrem i królikami, obręczami 
i lewitującym stolikiem. 

Wiosna w Tuchowie została powi-
tana w sposób radosny i kolorowy. 
Zapachniało wiosną! Drzewa pusz-
czają swe pąki i  kwiaty zakwitają 
w ogródkach, skowronki śpiewają 
wesoło i  bociany szukają swych 
gniazd. Niech radość „rozkwita” 
wokoło, nie tylko na polach, w sadach 
i  łąkach, lecz również w  ludzkich 
sercach!

Organizatorami imprezy byli: 
Elżbieta Moździerz i Dom Kultury 
w Tuchowie.

Tuż po Imprezie maSowej odbył 
się również koncert utworów rozryw-
kowych w wykonaniu duetu forte-
pianowo-wokalnego: Pauliny Kloch 
i Dawida Gnacka.
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O Tuchowie sowa Tuchówka opowie  
– edukacyjno-kulturalne powitanie wiosny 
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w Karwodrzy
21 marca 2016 r. 

obchodziliśmy 
pierwszy  dzień 

wiosny. W szkole podsta-
wowej w Piotrkowicach 
ma on dodatkowy wymiar, 
gdyż jest to również 
dzień poświęcony patro-
nowi szkoły –  księdzu 
prałatowi Władysławowi 
gibale.

„Dzień talentów w  hołdzie 
patronowi” – pod taką nazwą 
społeczność Piotrkowic obchodzi 
ten dzień. Przypominana jest 

biografia patrona, a dzieci prezen-
tują swoje talenty. Rozdawane są 
nagrody za zwycięstwa w konkur-
sach szkolnych. W tym roku po raz 
trzeci odbył się również konkurs 
piosenki angielskojęzycznej. 
Uczestnicy występowali w dwóch 
kategoriach: klas 1-3 i 4-6.

Obchody przygotowali Ł. Bart-
kowski i M. Szatko, która również 
przygotowała wspaniałe dekoracje 
i przedstawienie polsko-angielskie 
pt. Czerwony Kapturek.

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wysokiego poziomu 
występów.

w Piotrkowicach
21 MARCA – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

BERNADETTASZOT
 

21 marca 2016 roku 
przez centrum 
Karwodrzy  

przeszedł barwny korowód 
uczniów ze szkoły  
podstawowej. W ten sposób 
społeczność szkolna  
powitała pierwszy dzień 
wiosny i  promowała szkołę 
w środowisku lokalnym. 
dzień ten był pełen humoru, 
radości i niespodzianek, 
mimo że pogoda niezbyt 
dopisała. 

Przygotowania rozpoczęły się już 
w poprzednim tygodniu. Uczniowie 
z klas IV, V i VI wykonali transpa-
renty, plakaty, informacje promu-

jące zdrowy i ekologiczny styl życia, 
czytanie książek – bo to przecież 
w tym dniu obchodziliśmy Światowy 
Dzień Poezji – oraz dobre zachowanie 
w szkole i poza nią. Każdy z uczniów 
przygotował również przebranie 
związane z  postacią z  literatury, 
filmu, sportu i  z  innych dziedzin 
życia bliskich uczniom, które zapre-
zentował podczas przemarszu. Stroje 
przygotowali również nauczyciele. 
Nad bezpieczeństwem całej imprezy 
czuwali nasi strażacy z OSP w Karwo-
drzy, za co bardzo dziękujemy. Hasła 
i  okrzyki, które kierowaliśmy do 
mieszkańców, zwracały uwagę na 
wychowanie każdego człowieka i jego 
wpływ na codzienne życie; zachę-
cały do czytania książek, zwłaszcza 
małym dzieciom; motywowały do 
prowadzenia kulturalnego, zdrowego 

i bezpiecznego stylu życia. W ten 
sposób realizowaliśmy cele projektu 
ministerialnego, do którego przy-
stąpiliśmy w listopadzie 2015 r. pod 
hasłem: „Książki naszych marzeń” 
oraz Ogólnopolskiego Konkursu 
„Szkoła dobrego wychowania”, który 
realizujemy od 18 marca bieżącego 
roku. 

Przypadkowymi uczestnikami 
marszu byli mieszkańcy naszej 
miejscowości, którzy z zaintereso-
waniem przyglądali się korowodowi. 
Wydarzenie to wzbudziło duże zain-
teresowanie nie tylko mieszkańców 
Karwodrzy, ale również i uczniów 
klas gimnazjalnych.

Mamy nadzieję, że w ten troszkę 
niekonwencjonalny sposób na 
dobre udało nam się pożegnać zimę 
i powitać wiosnę.
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Zima minęła już na 
dobre, a coraz cieplejsze 
dni powodują, że grube 

kurtki, płaszcze i swetry 
zostawiamy w gardero-
bach. Sięgamy na półki szaf 
po lżejsze ubrania. Stając 
przed lustrem, mnóstwo 
osób krytycznym wzrokiem 
ocenia swoją sylwetkę po 
zrzuceniu zimowej odzieży. 
Powstaje nie lada dylemat 
dla wielu ludzi, i to nie tylko 
młodych – jak pokazać 
się w krótkiej spódniczce, 
dopasowanych spodniach 
czy obcisłej bluzce lub 
podkoszulku? Wiosna 
szybko minie i w letnie, 
gorące dni nie raz przyj-
dzie założyć strój bikini lub 
kąpielówki, aby słońce miało 
możliwość pozostawienia 
opalenizny podczas naszego 
odpoczynku nad wodnym 
akwenem. Nerwowo 
szukamy magicznych prze-
pisów na dietę cud, która 
w kilka dni pozwoli poczuć 
się pewnie w wiosenno-
-letnich strojach.

j.ł.: O sposoby na zrzu-
cenie zbędnych kilogramów 
i przygotowanie sylwetki do 
sezonu letniego zapytałem 
trenera ćwiczeń siłowych – 
Kamila Kawę – właściciela 
Klubu Progym.

K.K.: Nie ma żadnego cudow-
nego sposobu na efektywne zrzu-
cenie zbędnych kilogramów w kilka 
dni. Wiara w  to, że istnieją diety 
i  programy treningowe, które są 
w stanie przynieść zamierzony efekt 
w tak krótkim czasie, jest po prostu 
naiwnością. Praca nad sylwetką 
wymaga czasu. Spalanie tłuszczu 
zachodzi dość powoli. Związane 
jest to z ograniczoną wydajnością 
układów enzymatycznych, które 
nadzorują ten proces. Jak już wcze-
śniej wspomniałem – praca nad 
sylwetką wymaga czasu i trzeba ten 
fakt po prostu zaakceptować.

j.ł.: Kiedy należy rozpo-
cząć trening, aby odczuć 
satysfakcję z własnej 
figury podczas słonecznych 
kąpieli? Po jakim czasie 
systematycznych ćwiczeń 
zauważymy pierwsze 
efekty?

K.K.: Treningi można rozpocząć 
w każdej chwili. Im mniej będziemy 
się zastanawiać, tym dłuższy czas 
poświęcimy na ćwiczenia i wyniki 
będą lepsze. Oczywiście każdy z nas 
jest indywidualnością o specyficz-
nych uwarunkowaniach fizjolo-
gicznych i  będzie mieć to wpływ 
na rezultat pracy. Jedni osiągną 
dany efekt szybciej, inni wolniej. 
Nie oznacza to jednak, że przez 
pierwsze tygodnie skazani jesteśmy 
na stagnację. Pierwsze zmiany wyni-
kające z podjętych działań – o  ile 
zostały racjonalnie ukierunkowane – 
zauważyć można stosunkowo szybko. 
Zazwyczaj już po kilku dniach samo-
poczucie ulega poprawie. Sam fakt 
wytrwania w swoich postanowieniach 
więcej niż dobę jest dla większości 
osób budujący. Po około tygodniu lub 
najdalej dwóch, zauważyć już można 
pierwsze zmiany na wadze i w obwo-
dach. Gruntowna zmiana sylwetki 
możliwa jest dopiero po dłuższym 
czasie. Należy więc uzbroić się w cier-
pliwość i jednocześnie nauczyć się 

cieszyć z mniejszych sukcesów, gdyż 
każdy z nich przybliża do osiągnięcia 
zamierzonego celu.

j.ł.: Zdecydowaliśmy się 
rozpocząć treningi oraz 
mamy silną motywację, 
żeby je kontynuować. Czy 
są jakieś zasady, którymi 
powinniśmy się kierować, 
aby czas poświęcony na 
wysiłek fizyczny wyko-
rzystać jak najlepiej 
i ustrzec się niepotrzebnych 
kontuzji?

K.K.: Osoby rozpoczynające 
treningi powinny zaczynać od ćwiczeń 
całego ciała, tak zwany Full Body 
Workout. Nie wolno zaczynać od 
dużych ciężarów. Początkujący star-
tują z lżejszymi ciężarami, wykonując 
większą liczbę powtórzeń w danej 
serii. Dzięki temu liczba wykonywa-
nych serii na jedną partię mięśniową 
w trakcie jednostki treningowej jest 
ograniczona. Daje to możliwość 
szybszej regeneracji tych części ciała. 
Ćwiczenia z mniejszymi obciążeniami 
pozwalają pracować nad prawidłową 
techniką, która jest kluczem do 
treningów z większymi obciążeniami, 
jak również zapobiega powstawaniu 
niebezpiecznych kontuzji.

       
j.ł.: jakie są najczęściej 
spotykane bariery utrudnia-
jące rozpoczęcie treningów 
w klubie ćwiczeń siłowych? 
Czy związane są ze zdro-
wiem, niewiedzą, brakiem 
chęci, czy mają inne przy-
czyny?

K.K.: Główną barierą w rozpo-
częciu nie tylko zajęć na siłowni, 
ale i  jakiegokolwiek treningu jest 
wrodzona niechęć do aktywności 
sportowej, połączona z zamiłowa-
niem do jedzenia. Kolejnymi przy-
czynami są: lenistwo, obawa przed 
porażką często wynikająca z niskiej 
samooceny, depresja oraz strach 
przed kontuzją. Jedynym kluczem 
do odniesienia sukcesu jest zdeter-
minowanie i motywacja. Każdy z nas 
chciałby mieć świetne ciało, dosko-
nałą kondycję, ale tylko nieliczni mają 
w sobie tyle zapału i taką motywację, 
że są w stanie sukcesywnie wprowa-
dzać w życie swoje założenia. Porażki 
i chwilowe problemy nie działają na 
nich zniechęcająco, a brak komfortu 

czy też wieczne drżenie i obawa przed 
kontuzją nie powodują zaprzestania 
działań. Nie rozpraszają swojej uwagi 
na wyszukiwanie coraz to nowych 
„cudownych” metod i  rozwiązań, 
lecz wybierają sprawdzone metody 
i z pełnym zaangażowaniem koncen-
trują się na jak najdokładniejszym ich 
stosowaniu.

j.ł.: Co poradziłbyś osobie, 
która chciałaby poprawić 
swoją sylwetkę, ale nie 
może przełamać wewnętrz-
nych oporów i znaleźć 
motywacji do rozpoczęcia 
treningów?  

K.K.: Jest trudno znaleźć receptę 
dla takiej osoby. Różne przyczyny 
składają się na takie, a  nie inne 
postępowanie człowieka. Może taką 
radą jest, aby zastanowić się, z czego 
wynika problem, a następnie postarać 
się go przezwyciężyć – mówiąc języ-
kiem trenera, po prostu ten problem 
przepracować. 

j.ł.: Pokonaliśmy pierwsze 
dni treningu i co dalej? 
W jaki sposób zwiększa się 
skala trudności i często-
tliwość treningów? jaki 
będzie mieć to wpływ na 
organizację naszego dnia 
codziennego? 

K.K.: Po pierwszych dniach 
ćwiczeń można standardowo, coty-
godniowo zwiększać obciążenia lub 
skupić się na wykonywaniu typowo 
technicznych wolniejszych ruchów. 
Aby osiągnąć zamierzone efekty, nie 
możemy zapomnieć o odpowiednim 
odżywianiu. Żadna forma treningu 
nie pomoże, jeśli nie będzie prze-
strzegana zbilansowana dieta. Dosto-
sowując dietę do swoich potrzeb, 
możemy stopniowo zwiększać obcią-
żenia, liczbę serii, liczbę powtórzeń, 
częstotliwość treningów, oraz szukać 
odpowiednich dla naszych potrzeb 
programów treningowych. Warto też 
pamiętać, że po 6 – 10 tygodniach 
można zmienić trening, gdyż każda 
zmiana, nawet kolejności ćwiczeń, 
będzie dodatkowym stymulatorem 
dla mięśni. 

j.ł.: Wydaje się, że głów-
nymi odbiorcami oferty 
klubów ćwiczeń siłowych 
są ludzie młodzi, głownie 

mężczyźni. Czy jest też tam 
miejsce dla kobiet i osób 
w średnim wieku lub star-
szych?

K.K.: Siłownia to miejsce, 
budynek, pomieszczenie, w którym 
trenują ludzie. Każdy z  nich ma 
inny cel. Jeden marzy o zwiększeniu 
masy mięśniowej, drugi chce się 
gruntownie odchudzić, trzeci chce 
zwiększyć siłę swoich mięśni, a celem 
czwartego jest posiadanie niesamo-
witej wydolności i wytrzymałości 
mięśniowej. Wszystkie te założenia 
możemy osiągnąć za pomocą specjal-
nych zestawów treningowych, które 
są dostępne właśnie na siłowni.  
Dlatego na siłownię można chodzić 
bez względu na płeć, wiek czy wagę. 
Mogą to być osoby, które przechodzą 
okres rehabilitacji po wypadkach, 
ciężkich złamaniach, przy których 
doszło do zaników mięśni, także 
kobiety po okresie ciąży pragnące 
wrócić do zadowalającej formy, jak 
również osoby szczupłe, słabe czy też 
mało wytrzymałe. Po prostu każdy, 
kto chciałby coś zmienić w swoim 
samopoczuciu czy wyglądzie. 

j.ł.: Przepracowaliśmy 
solidnie wiosnę, dzięki 
czemu jesteśmy zadowo-
leni z własnej formy i bez 
kompleksów wychodzimy 
na plażę. Oddajemy się 
błogiemu lenistwu na 
słońcu. Powstaje pytanie: 
co robić, aby jak najdłużej 
utrzymać wypracowane 
efekty?

 K.K.: Po pierwsze – nie być „sezo-
nowcem”. Jeśli zapał do treningów 
ma charakter okresowy i polega na 
krótkich zrywach, to nie ma się co 
łudzić, że wypracowane efekty będą 
miały charakter trwały. Zaprzestanie 
treningów, czy też zmiana diety ze 
„sportowej” na „śmieciową”, jest 
prostym sposobem ku temu, by 
zaprzepaścić osiągnięte efekty. 
Wydaje się to oczywiste, ale wiele 
osób zachowuje się tak, jakby nie 
zdawało sobie z tego sprawy. Warto 
też ćwiczyć „uczciwie”, bez użycia 
środków dopingujących i bez prób 
usilnego przyspieszania tempa 
uzyskiwanych efektów, aby praca 
nad sobą nie zamieniła się w szko-
dliwy dla zdrowia pęd za szybkim 
„sukcesem”. 

j.ł.: Na koniec przypomnij 
czytelnikom, gdzie mieści 
się Klub Progym i w jakich 
godzinach można korzystać 
z jego oferty. 

K.K.: Klub „Progym” mieści się 
w Tuchowie przy ul. Kolejowej 2. 
Otwarty jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 22.00, 
w  soboty od 9.00 do 16.00, nato-
miast w niedzielę od 10.00 do 16.00. 
Dla chcących korzystać z ćwiczeń 
siłowych dostępne są jednorazowe 
wejściówki, a dla tych, którzy chcą 
przyłączyć się do grona stałych 
bywalców przygotowano karnety 
wielokrotnego wstępu. 

Z Kamilem Kawą rozmawiał 
jerzy łącki

Czas rozpocząć trening,
czyli jak przygotować sylwetkę do sezonu letniego

Kamil Kawa udziela ostatnich wskazówek przed rozpoczęciem treningu

R E K L A M A
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III EDYCJA PALS PRZESZŁA DO HISTORII
liderki z uKS Tuchów na podium rozgrywek

W kwietniu 2016 r. 
zakończyły się 
rozgrywki III edycji 

PalS. Te ciekawe,  
wywołujące wiele emocji 
oraz skupiające coraz 
większą rzeszę sympatyków 
spotkania, zorganizowane 
pod patronatem TKKF 
w Ciężkowicach,  
już na stałe wtopiły się 
w „sportowy krajobraz” 
Pogórza Ciężkowickiego. 
Pogórzańska amatorska 
liga Siatkówki Kobiet 
w opinii uczestników 
zmagań okazała się 
strzałem w dziesiątkę, 
pozwalającym rozwijać 
pasje i zainteresowania 
w sposób zorganizowany. 

Rozgrywki prowadzone były od 
listopada 2015 r. Po pięciu miesią-
cach zmagań wyłoniono zwycięzców 
i  rozdano pamiątkowe nagrody. 
Na uwagę zasługuje coraz wyższy 
poziom sportowy oraz organizacyjny 
rozgrywek. Wiele spotkań stało na 
wysokim poziomie, dostarczając 
kibicom dużo emocji sportowych. 
Zgodnie z  formułą rozgrywek po 
rundzie zasadniczej wszystkie zespoły 

spotkały się na turnieju finałowym, 
w którym każda drużyna grała jeden 
set z przeciwniczkami; dodatkowo 
premiowany on był punktem doli-
czonym do wcześniejszego dorobku.

3 kwietnia 2016 r. w hali MOSiR 
w Tuchowie odbył się turniej fina-
łowy zorganizowany przez UKS Lider 
Tuchów we współpracy z  MOSiR 
w Tuchowie. Już po rundzie zasad-
niczej wiadome było, że zwycięzcą 
III edycji PALS będzie Dream Team 
Bobowa. Drużyna ta, dodatkowo 
wzmocniona dwiema atakującymi 
(zawodniczki do niedawna wystę-
powały w III lidze), grając najrów-
niej, wypracowała sobie wystarcza-
jącą zaliczkę pozwalającą bez stresu 
uczestniczyć w kończących zawo-
dach. II miejsce zajęły zawodniczki 
Gwiazd TKKF Pogórze. Zespół 
z  Ciężkowic stanowią głównie 
nauczycielki wychowania fizycz-
nego oraz uczennice i absolwentki 
ZSOiZ w Ciężkowicach. Przygodę 
z siatkówką traktują jako spełnienie 
pasji oraz oderwanie od codziennych 
obowiązków. Na najniższym miejscu 
na podium uplasowały się siatkarki 
UKS Lider ZSP MOSiR Tuchów. 
Reprezentantki gminy Tuchów z roku 
na rok prezentują coraz wyższe 
umiejętności; to najmłodszy zespół 

występujący w rozgrywkach. Kolejne 
miejsca zajęły: Champions Girls 
Gromnik, LO Gromnik oraz ZSLiT 
Wojnicz. Turniej finałowy dostarczył 
wielu emocji, a licznie zgromadzona 
publiczność była świadkiem cieka-
wych akcji i długich wymian piłek.

Dodatkową atrakcją turnieju były 
występy zespołów tanecznych:

Zespołu Rytmicznego ze Szkoły 
Muzycznej I  stopnia z  Tuchowa 
pod opieką Natalii Trzeciak; grupy 
tanecznej z  UKS Lider Tuchów 
w  pokazie fitness, Justyny Łabuz 
w  pokazie tańca nowoczesnego 
R&B, kpop,(UKS Lider) oraz pokazu 
tanecznego hip-hop w wykonaniu 
Aleksandry Sytkowskiej i Julii Starzyk.

Po zakończeniu turnieju 
drużynom wręczono pamiątkowe 
puchary i dyplomy oraz wyróżniono 
najlepsze zawodniczki rozgrywek.

Dyplom za najlepszą organizację 
i oprawę meczów III edycji PALS 
otrzymała po raz kolejny drużyna - 
UKS LIDER TUCHÓW.

Najlepszymi zawodniczkami    
III edycji PALS zostały:
•	 MVP  turnieju –  Agnieszka 

Gucwa  z  Drem Team  Bobowa,
•	 najlepsza rozgrywająca – Magda-

lena Pater z TKKF Pogórze,

•	 najlepsza   atakująca – Karo-
lina Łucek  z Champions Girls 
Gromnik,

•	 najlepsza przyjmująca libero 
–  Natalia Dziuban UKS Lider 
Tuchów.

  
Duże słowa uznania należą się 

także opiekunom zespołów, którzy 
przygotowali drużyny i  dbali 
o  prawidłowy przebieg rozgrywek.

Byli nimi:
•	 Ewa Lisak – Drem Team Bobowa,
•	 Sławomir Wasiek – UKS Lider 

ZSP MOSiR Tuchów,
•	 Marek Robak – ZSLiT Wojnicz,
•	 Magdalena   Pater   – TKKF 

Pogórze,
•	 Karolina Łucek – z Champions 

Girls Gromnik,
•	 Marek Dziuban – LO Gromnik.
•	 Organizator turnieju UKS Lider 

Tuchów składa podziękowanie:

•	 MOSiR w  Tuchowie – za 
pomoc w organizacji turnieju 
i    udostępnienie hali sportowej.

•	 Pani Natalii Trzeciak – za przy-
gotowanie pokazu taneczno- 
rytmicznego.

•	 Zespołowi tanecznemu Liders 
Girls (UKS Lider Tuchów)

•	 Duetowi tanecznemu – Ola 
i Julka

•	 Justynie Łabuz – pokaz R&B, 
kpop, hip-hop

Sędziom zawodów:
Elżbiecie Lebryk, Tomaszowi 
Drogosiowi, Kamilowi Kurczabowi 
oraz Józefowi Szaremu – za obsługę 
sędziowską zawodów.

Organizator turnieju – 
Sławomir Wasiek

Koordynator rozgrywek – 
Marek dziuban

ŁUKASZjuReK 

1 marca 2016 r. odbył 
się w Wojniczu powia-
towy finał gimnazjady 

młodzieży w koszykówce 
dziewcząt. Z bardzo dobrej 
strony zaprezentowały 
się koszykarki z gimna-
zjum w Tuchowie, które 
po zaciętej walce zajęły 
I miejsce w powiecie 
tarnowskim. Zawodniczki 
z Tuchowa po raz drugi 
z rzędu zdobyły tytuł 
mistrza powiatu.
 
Wyniki meczów:

Zawada – Siemiechów 13:16
Wojnicz – Tuchów 6:12
Zawada – Tuchów 16:17
Wojnicz – Siemiechów 16:14
Wojnicz – Zawada 16:21
Siemiechów – Tuchów 5:10
Końcowa tabela:
1. miejsce – Tuchów
2. miejsce – Zawada
3. miejsce – Siemiechów
4. miejsce – Wojnicz
Skład drużyny: Beata Bart-

kiewicz, Karolina Bołoz, Angelika 
Gierałt, Anna Gut, Karolina Karwat, 
Natalia Peszka, Kinga Schabowska, 
Wiktoria Sosnowska, Julia Starzyk, 
Sandra Styrkowiec, Anna Wąs, Emilia 
Wójcik.

Powiatowy finał gimnazjady młodzieży
w koszykówce dziewcząt w Wojniczu

III TURNIEJ 
SIATKARSKI  

KADETEK  
O PUCHAR  

LIDERA  
5 czerwca 2016  

godz. 15.00 
hala sportowa 
ZSP w Tuchowie

Końcowa tabela:
Drem Team Bobowa 15 30 30:8          
Gwiazdy TKKF Pogórze 15 24 26:15           
UKS LIDER ZSP MOSiR TUCHÓW 15 20 24:19    
CHAMPIONS GIRLS Gromnik 15 16 19:21    
LO Gromnik 15 12 14:26 
UKS ZSLiT Wojnicz 15 3 6:33
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Wycieczka drużyny siatkarskiej dziewcząt 
UKS LIDER Tuchów do Krynicy-Zdroju – Muszyny
SŁAWOMIRWaSIeK 

12 marca br. drużyna 
siatkarska uKS 
lider Tuchów 

(kadetki) wyjechała na 
wycieczkę do Krynicy-
-Zdroju – Muszyny. Cele 
wycieczki były następujące:

 – poznanie walorów krajobrazo-
wych i turystycznych Beskidu 
Sądeckiego,

 – propagowanie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego, 

 – integracja zespołu,
 – nauka kulturalnego kibicowania 

poprzez zorganizowany doping 
w czasie meczu siatkarskiego 
kobiet ekstraligi siatkarskiej. 

Program wycieczki przewidywał:
•	 wyjazd kolejką linową na Górę 

Parkową oraz zejście szlakiem 
do Krynicy,

•	 spacer po Krynicy (deptak 
krynicki, Bulwary Dietla, Pijalnia 
Wód Mineralnych),

•	 zajęcia łyżwiarskie w hali lodowej 
MOSiR w Krynicy-Zdroju,

•	 podziwianie panoramy Jawo-
rzyny Krynickiej,

•	 oglądanie meczu i kibicowanie 
drużynom podczas rywalizacji 
drużyn w ramach Orlen Ligi 
Kobiet – Muszynianki Polski 
Cukier Enea vs KSZO Ostrowiec.

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z wyjazdu.

Młodzież porządkowała 
cmentarze wojenne!
RYSZARDWRONa 

12 kwietnia 2016 r. 
Młodzieżowa 
Rada gminy 

Tuchów jak co roku 
zorganizowała wiosenną 
akcję sprzątania cmen-
tarzy wojennych. W tym 
roku uporządkowano 
cmentarz numer 158 na 
garbku, akcję rozsze-
rzono również o uprząt-
nięcie przyległego lasu. 
Zebrano śmieci, zlikwido-
wano kilka dzikich wysy-
pisk śmieci oraz uporząd-
kowano teren wokół 
cmentarza.

W  akcji uczestniczyli 
uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Tuchowie pod nadzorem 
Ryszarda Wrony – przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Tuchowie 
oraz uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tuchowie wraz z opiekunką – 
Katarzyną Mastalerz i uczniem 
z  Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika.

Cała akcja zakończyła się 
wspólnym ogniskiem z piecze-
niem kiełbasek.

Młodzież dziękuje za pomoc 
Aleksandrowi Kajmowiczowi – 
przewodniczącemu Rady Osiedla.
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Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 
na targach AGROTRAVEL 2016
DANIELSłOWIK

Pogórzańskie Stowarzy-
szenie Rozwoju było 
jedną z 12 lokalnych 

grup działania reprezen-
tujących Małopolskę, które 
w dniach 8 – 10 kwietnia 
podczas VIII Międzynaro-
dowych Targów Turystyki 
Wiejskiej i agroturystyki 
agROTRaVel 2016 prezen-
towało walory turystyczne 
oraz produkty lokalne 
z obszaru 5 gmin, tj.: 
Tuchowa, Ryglic, gromnika, 
Rzepiennika Strzyżewskiego 
oraz Szerzyn.

AGROTRAVEL to jedyna tego 
rodzaju impreza wystawiennicza 
w Polsce, ukierunkowana na promocję 
produktów związanych z turystyką 
wiejską i agroturystyką. Wydarzenie 
integruje branżę turystyczną nie tylko 
w kraju, ale i w całej Europie. Celem 
Międzynarodowych Targów Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki jest 
poszerzanie świadomości turystów  
o możliwości spędzania czasu na tere-
nach wiejskich i w obiektach agrotu-
rystycznych.

Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 
i obsługę stoiska PSR.

ARiMR 
informuje 
o dopłatach 
bezpośrednich
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji 
Rolnictwa przypomina, 

że 16 maja upływa termin 
składania wniosków  
o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpo-
średnie, trzeba wypełnić wniosek 
wraz z  załącznikami i  złożyć go 
w  Biurze Powiatowym ARiMR. 
Wniosek można złożyć osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, wysłać 
rejestrowaną przesyłką pocztową lub 
pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się 
o przyznanie płatności bezpośrednich 
w zeszłym roku, otrzymał z Agencji 
wstępnie wypełniony tzw. wniosek 
spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2016 rok można 
pobrać także na stronie interne-
towej ARiMR www.arimr.gov.pl lub 
wypełnić e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku 
pozwoli na szybką jego ocenę oraz 
da możliwość na poprawienie 
ewentualnych błędów w  terminie 
umożliwiającym przyznanie płat-
ności bezpośrednich. Jeśli okaże się, 
że złożony wniosek jest niekom-
pletny, kierownik Biura Powiato-
wego ARiMR, niezwłocznie po jego 
otrzymaniu, poinformuje rolnika 
o stwierdzonych brakach oraz o skut-
kach ich nieusunięcia w terminie do 
10 czerwca 2016 r.

W  przypadku, gdy rolnik nie 
usunie braków do 10 czerwca 2016 r., 
wniosek o przyznanie płatności jest 
rozpatrywany w zakresie, w jakim 
został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie 
płatności obszarowych za 2016 r. do 
16 maja, może liczyć na otrzymanie 
ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży 
złożyć kompletnego wniosku w tym 
terminie, będzie miał jeszcze szansę 
zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas 
za każdy roboczy dzień opóźnienia 
należne płatności będą pomniejszane 
o 1%.

W 2016 roku na realizację płat-
ności bezpośrednich zostanie prze-
znaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku 
rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie 
różnych form pomocy.

Agencja przypomina, że rolnicy, 
którzy posiadają co najmniej 10 ha 
gruntów ornych muszą stosować 
dywersyfikację upraw, a rolnicy posia-
dający powyżej 15 hektarów gruntów 
ornych dodatkowo są zobowiązani 
utrzymywać w gospodarstwie obszary 
proekologiczne (EFA).

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl

Głosuj na siłownię 
plenerową 
w Jodłówce 
Tuchowskiej
RADOSŁAWOSIKa 

Nestlé to największy 
producent żywności  
na świecie, który 

w tym roku obchodzi 
150-lecie działałności. 
Firma chce uczcić ten  
jubileusz w wyjątkowy 
sposób – organizując  
wielką akcję pod hasłem 
„Nestlé porusza Polskę”!

Idea akcji opiera się na prostej 
prawdzie – aby zdrowo żyć, wystarczy 
się ruszać, nie trzeba być wielkim 
mistrzem i nie warto szukać wyjąt-
kowych dyscyplin czy czegoś ekstre-
malnego – chodzi o to, aby codziennie 
znaleźć chwilę na wysiłek fizyczny.

W konkursie ogłoszonym przez 
Nestlé bierze udział Stowarzyszenie 
Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i Jej 
Mieszkańców. Na zwycięzców czekają 
siłownie plenerowe, które zostaną 
wybudowane przez Nestlé we wska-
zanych lokalizacjach.
jak głosować?

Aby zagłosować, wystarczy wejść 
na stronę:  https://www.nestle-
porusza.pl/glosowanie/33-173 
Tam, po wyświetleniu informacji 
o lokalizacji: Jodłówka Tuchowska 
– działka nr 1368/4,  klikamy 
GŁOSUJ i podajemy wymagane dane. 
Następnie na wskazany adres e-mail 
zostanie przesłana wiadomość od 
Nestlé z koniecznością potwierdzenia 
oddania głosu.

Zachęcamy do głosowania!
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R E K L A M A

Raptem 3Maj Się Zdrów!

V edycja festiwalu 
1-3 majaTuchów 
i Wierzchosławice – 
przybij piątkę  
zdrowiu

Daszki w bok! Będzie 
grubo! Raptem za kilka 
dni rusza V edycja 

3Maj Się Zdrów Festival 
w Tuchowie. Gwiazdą będzie 
grubson, ikona polskiej sceny 
hiphopowej i dancehall-u, 
funkowo rhythm’n’bluesowy 
Hoo doo Band i alterna-
tywno-pikantna formacja 
Wasabi z Tarnowa. Zapo-
wiada się zatem wielka dawka 
pozytywnej energii oraz 
najlepszy mix majowej 
radości, freestylowej muzyki 
i zdrowej zabawy. Ale po kolei.

V edycja festiwalu 3Maj Się 
Zdrów, organizowanego przez 

Centrum Zdrowia Tuchów, Fundację 
„Zdrowym Być”, Dom Kultury 
w  Tuchowie i  Centrum Kultury 
Wsi Polskiej w Wierzchosławicach 
rozpocznie się sportową rozgrzewką 
1 i 2 maja w Wierzchosławicach, 
a zakończy muzyczną fetą 3 maja na 
rynku w Tuchowie. To piknikowa, 
rodzinna impreza, która łączy maj, 
muzykę i medycynę w najlepszej 
proporcji. W tym roku holistyczną 
formułę zapożyczyła od tytułu 
kultowego albumu swojej najwięk-
szej gwiazdy – Grubsona. Ponadto 
w finale imprezy wystąpi zespół Hoo 
Doo Band ze zwycięzcą polskiego 
„Idola” Alicją Janosz oraz półfina-
lista programu Must Be The Music 
– tarnowski zespół Wasabi.  

1 i 2 maja ruszamy pełną parą 
w Wierzchosławicach i zapraszamy 
m.in. na amatorski turniej siatkówki 
plażowej, łyżwy, wrotki, rolki oraz 
tenis, nodric walking, pokazy samo-
obrony, technik relaksacji, Tai Chi 
i  konkurs balansowania na linie 
slackline. 

3 maja na rynku w  Tuchowie 
wzmagamy sportowy animusz pora-
dami, badaniami i  konsultacjami 
medycznymi, dzięki którym ciało 
i duch zyskają odpowiednią równo-

wagę. Od godz. 14.00 dostępne będą 
stanowiska bezpłatnego pomiaru 
ciśnienia, cukru, EKG, badania 
słuchu, zębów i stóp, szkoła rodzenia 
oraz warsztaty udzielania pierwszej 
pomocy. Na najmłodszych czekać 
będzie strefa zabaw i atrakcji sporto-
wych, a na rodziców targi edukacyjne 
z ofertami szkół i kursów dla dzieci. 
O  godzinie 13.00 startują wyda-
rzenia na rynku, od 16.00 zabrzmi 
Młodzieżowa Scena Rockowa. Fina-
liści konkursu wystąpią jako support 
gwiazd wieczornego koncertu, który 

rozpocznie się o  godzinie 18.00. 
Będzie zatem hip&hop na scenie 
i hop&siup na rynku w Tuchowie 
i Wierzchosławicach.

Partnerzy organizacyjni: Radio 
RDN Małopolska, „TEMI”, Malta 
Służba Medyczna i  Transport 
Medyczny MKTS Tarnów.

Patronat medialny: „Gazeta 
Krakowska”, TVP Kraków, „Kurier 
Tuchowski”, TarnowskaTV, Nocy-
Tarnów, Tarnowskie.info, Tarnów.net, 
Tarnów.in, Tuchów warto zobaczyć.



kwiecień 2016 | nr 4 (42)memoriał24

Burmistrz Tuchowa, dyrektor Zespołu Szkół w Burzynie,  
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Burzynie oraz lKS Burzyn  

mają zaszczyt zaprosić wszystkich tych,  
którzy interesują się historią swojego regionu i sportem na 

 Memoriał im. prof. jana Sajdaka
11 czerwca 2016 r. (sobota) w Burzynie

Dla kogo jest ta impreza sportowa?
Dla wszystkich, którzy kochają aktywnie spędzać czas. 
Dla osób, które dopiero zaczynają i dla osób zaawansowa-
nych. Różnego rodzaju dystanse oraz dyscypliny pozwa-
lają każdemu aktywnie uczestniczyć w święcie biegania 
i sportu w dolinie rzeki Białej. Zaczynamy od biegów dla 
dzieci i młodzieży, rozgrywanych na stadionie sportowym, 
a dla dorosłych mamy przygotowany dystans 10 km w uroz-
maiconym terenie, w przepięknej scenerii u podnóża pasma 
góry Brzanki oraz doliny rzeki Białej. Dla dzieci i młodzieży 
przygotowaliśmy również gry i zabawy sportowe w ramach 
mini igrzysk sportowych – dodaje prezes LKS Burzyn,  
Jarosław Makowiec.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale przy-
gotowane na tę okazję.

Dla najlepszych zawodników przewidziano vouchery do 
sklepów Regatta i Dare2B, nagrody rzeczowe oraz oryginalne 
statuetki wykonane na tę okazję.
Bieg na 10 km jest zaliczany do cyklu Biegowy Małopolski 
Puchar Gmin 2016 r.

Wydarzenie wspierane jest przez program RUSZ SIĘ!

W i ę c e j  s z c z e g ó ł ó w  n a  b i e g . b u r z y n . p l

Program:

11 czerwca 2016

I sympozjum historyczne pn.  
„Burzyn jako wiodący ośrodek  
Filareckiego Związku elsów”
Kaplica Zgromadzenia Sług Jezusa w Burzynie – godz. 10.00

W programie sympozjum:
 „Być elsem. Formacja członków Stowarzyszenia Eleusis” – wykład  

dr Teresy Podgórskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
„Profesor Jan Sajdak” – wykład prof. dr hab. Elżbiety Wesołowskiej 

i dr Teodozji Wikarjak z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Tajne nauczanie w Tuchowie i okolicy” – wykład mgr. Józefa Kozioła
 Świadectwa – wolne głosy
 Koncert muzyki kameralnej smyczkowego zespołu nauczycieli Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Tuchowie
 Wystawa pamiątek i dokumentów związanych z ruchem elsów

Mini Igrzyska Sportowe  
i 3. Bieg Burzyński  
im. prof. jana Sajdaka 
z Regatta
Stadion Sportowy LKS Burzyn
i teren ZS Burzyn

Biuro zawodów czynne od godz. 12.30

 Mini Igrzyska Sportowe oraz biegi 
dzieci i młodzieży – godz. 14.30

 Bieg główny 10 km – godz. 16.00
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Na Brzance
W Jodłówce na Brzance
wiosna już się śmieje!
Błękit nieba opowiada
starodawne dzieje.

Pod lasem zawilce
wystawiły płatki,
przydrożny Pan Jezus
wita swoje dziatki.

Na wysokiej wieży
widoki wspaniałe!
Biegną chłopcy i dziewczęta,
zawsze zakochane. 

W Jodłówce na Brzance
smaczne są pierogi.
Jak skosztujesz, nie żałujesz,
gotów żeś do drogi! 

Wrócisz tu niebawem,
wiosną, zimą, latem
i jesienią, gdy zatęsknisz
za dziecięcym, pięknym światem.

   Janina Halagarda, 02.04.2016 r.

Miłość i śmierć
W poprzednim życiu
byłam Templariuszem
– kobietą.
Ubogim Rycerzem Chrystusa,
heroldem wędrowców,
aniołem skromności
i ubóstwa.

Szukałam miłości i szczęścia.

Zostałam zbójecko napadnięta
i ugodzona sztyletem – 
prosto w serce. 

Rana kłuta w klatce piersiowej
odnawia się i krwawi.

Wciąż szukam skarbów.
Nigdy się nie poddaję. 

Czy dziś spłonę na stosie?

       Janina Halagarda, 05.04.2016 r.

Ja jestem osłem 
i ty jesteś osłem

Pociąg retro w Tuchowie

KRZYSZTOFjaSIŃSKI

W oparach buchającej 
pary zabytkowa 
lokomotywa wraz 

z wagonami, z prędkością 
50 km/h, wyruszy w histo-
ryczną podróż z Krakowa 
do Tuchowa, a następnie 
powróci do królewskiego 
grodu. 

Wszystko, co wiąże się z tym wyda-
rzeniem, zostało precyzyjnie ustalone. 
Zgodnie ze specjalnym rozkładem 
jazdy pociągów w niedzielę, 15 maja 
2016 roku, o godzinie 14:54, na tory 
tuchowskiej stacji kolejowej wjedzie 
z Krakowa pociąg retro. Prowadzony, 
oczywiście, przez wspaniały parowóz 
buchający parą i  dymem. Postój 
pociągu na stacji Tuchów wyznaczono 
do godziny 15.28, czyli 34 minuty. 

Wizyta pociągu sprzed lat na 
tuchowskiej stacji odbędzie się 
w ramach jubileuszu 140-lecia kolei 
żelaznej w  Tuchowie (Tarnów – 
Tuchów – Nowy Sącz – Leluchów). 
W wyniku otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań z dziedziny tury-
styki pn. „Małopolska Gościnna” 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
wybrał ofertę złożoną przez Nowosą-
deckie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei pn. „Małopolskie Szlaki Tury-
styki Kolejowej – II edycja”. Dzięki 
wsparciu województwa małopol-
skiego uruchomione zostanie ponad 
25 przejazdów turystycznych po 
najpiękniejszych trasach kolejowych 
regionu z pakietem wielu atrakcji 
dodatkowych. Przejazdy będą realizo-
wane od maja do grudnia 2016 roku.

Pociągi turystyczne prowa-
dzone będą historycznym taborem, 
utrzymywanym przez Skansen 
Taboru Kolejowego w Chabówce. 
Tak jak w roku ubiegłym pojawią 
się na szlakach: Chabówka – Nowy 
Sącz, Chabówka – Zakopane, Nowy 
Sącz – Biecz, Nowy Sącz – Krynica. 
Natomiast w tym roku rozszerzono 
tę oryginalną promocję polskiej 
kolei. Pociąg retro przemierzy 
także nowe odcinki: Chabówka 
– Sucha Beskidzka – Żywiec, 
Kraków – Wadowice, Kraków – 
Nowa Huta, Kraków – Wieliczka 
Rynek, Gorlice – Gorlice Zagó-
rzany, jak i  Kraków – Tarnów 
– Tuchów – Tarnów – Kraków. 
A tym niewątpliwie są najbardziej 
zainteresowani mieszkańcy połu-
dniowych gmin powiatu tarnow-
skiego. Dodam tylko, że szczegó-
łowy harmonogram przejazdów 
oraz formularz rezerwacji biletów 
znajdziecie na stronie internetowej 
www.kolejegalicyjskie.pl

Przyjazd pociągu retro do 
Tuchowa będzie dla mieszkańców 

gminy Tuchów prezentem z okazji 
jubileuszu 140. rocznicy kolei 
żelaznej na naszych ziemiach – 
prezentem od kolejarzy z Tuchowa, 
Nowosądeckiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei oraz spółki PKP 
CARGO S.A. A skład retro będzie 
zestawiony z parowozu i wagonów 
z  początku XX wieku, które są 
dopieszczane od lat przez pracow-
ników i miłośników Skansenu Kole-
jowego w Chabówce. 

Wizycie pociągu retro na 
tuchowskiej stacji będzie towarzy-
szyła wielka feta. Już dziś ujawnimy 
kilka szczegółów. Kiedy pociąg 
retro zatrzyma się w Tuchowie, to 
zwizytuje go ze swą świtą „cesarz 
Franciszek Józef ”. Ta historyczna 
scenka wprowadzi nas w atmosferę 
tamtych pamiętnych lat XIX wieku. 
Jesteśmy też przekonani, że i sama 
lokomotywa, tak jak w słynnym 
wierszu Juliana Tuwima – ciężka, 
ogromna..., zapewne wzbudzi 
zachwyt u  dzieci, a  sentyment 
u  dorosłych, którzy kiedyś tak 
podróżowali. 

W związku z wizytą specjalnego 
pociągu retro na tuchowskiej stacji 
nie braknie również wielu innych 
atrakcji. Wiemy, że przygotują je 
dzieci i młodzież ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjum w Tuchowie 
i szkoły podstawowej w Zabłędzy 
oraz Dom Kultury w  Tuchowie. 
Z tej okazji zostanie też wydana 
pamiątkowa specjalna pocztówka 
z  Tuchowa, którą będzie można 
otrzymać, oglądając i zwiedzając 
pociąg retro. Przypomnijmy, 
że będzie to już trzeci przyjazd 
pociągu retro do Tuchowa. Pierwsza 
wizyta miała miejsce w 2006 roku 

z okazji jubileuszu 130-lecia kolei 
w Tuchowie. Druga – w 2010 roku 
w momencie oddawania do użytku 
pięknie odremontowanego dworca 
kolejowego PKP w Tarnowie. 

Przejazd zabytkowym pociągiem 
retro to wspaniała podróż przez 
historię, przywołującą najpięk-
niejsze wspomnienia z dziecinnych 
lat. Podróż taką będzie można odbyć 
na trasie: Tarnów (odjazd 14:03) – 
Łowczówek Pleśna – Tuchów oraz 
Tuchów (odjazd 15:28)– Łowczówek 
Pleśna – Tarnów. Bilety w cenie 10 zł 
będą dostępne wyłącznie u obsługi 
pociągu. 

A  historia kolei w  Tuchowie 
zaczęła się 18 sierpnia 1876 roku, 
w dniu 46 urodzin Najjaśniejszego 
Pana – cesarza Franciszka Józefa, 
kiedy to w kłębach pary i dymu, 
wśród huku, zgrzytu i  gwizdu, 
wjechał na naszą stację kolejową 
pierwszy pociąg. Wtedy też to 
nowo wybudowana linia kolejowa: 
Tarnów – Tuchów – Stróże – Nowy 
Sącz – Leluchów została otwarta 
i przekazana do eksploatacji. Na 
tę uroczystość specjalnie zaku-
piono dwa parowozy wyproduko-
wane w Anglii, w Manchesterze, 
które nazwano: „Góral” i „Bojan”. 
Całkowita długość nowej linii 
wynosiła 145,7 km dla regularnej 
komunikacji towarowej i  pasa-
żerskiej. W  latach późniejszych 
linię obsługiwało 12 parowozów, 
40 wagonów osobowych i 200 towa-
rowych. Pociągi osobowe jeździły 
z prędkością 45 km/h, a towarowe 
25 km/h. Każdy z parowozów miał 
swoje imię, odpowiadające nazwie 
którejś ze stacji tej linii (np. Tarnów, 
Tuchów, Grybów). 
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Pociąg retro w Tuchowie w 2006 roku

MAGDALENA 
MaRSZałeK 

Pewien kolega po piórze 
napisał niedawno, że 
bacznie świat obserwuję. 

Tak się teraz zastanawiam; 
co z tego że obserwuję, skoro 
coraz mniej rozumiem. Jak 
osioł. Słucham, patrzę i nie 
mam pojęcia co się dzieje.

Zamiast dyskusji, epitety. Im 
mocniej przywalisz, tym lepszy humor 
przez cały dzień. Niech ma, a co! 

Zamiast posłuchać i  się zasta-
nowić, najlepiej zakrzyczeć. Można też 
rzeczywistość zaklinać. Bo skoro jesteś 
święcie przekonany, że tylko ty masz 
rację, to przecież musi się spełnić.

Zamiast zapytać, czy pomocy 
nie potrzeba, można zacierać ręce 
z radości, że mu nie wyszło. Bo niby 
dlaczego miałoby mu w życiu być 
lżej? W czym on jest lepszy ode mnie?

Wiem, że przykład idzie z góry. 
Skoro na górze dzielą na My i na Wy, 
to niby dziwić nie powinno. Pewnie 
dlatego podział pod strzechę też 

zagląda. I pewnie dlatego trudno się 
wodą z jednej studni teraz podzielić, 
albo drogi sąsiadowi użyczyć. Do 
metropolii też podział dociera, nawet 
w kręgi wykształconych i oświeco-
nych. I niby mocne nauki odebrali, 
jednak po tonie dyskusji nie poznasz, 
że uczony. I pod strzechą, i w uczelni 
– równo jadą na drugiego. 

Czy o to nasi przodkowie walczyli? 
O tę wolność, niezależność, równość 
słowa? A gdzie tolerancja i szacunek 
dla drugiego człowieka?

Deszcz pada, a słońce świeci równo 
na wszystko dookoła. Na różę i chwast. 
Na osła i konia krwi arabskiej. Na skałę 
i na łąkę. Na bogatego i biednego, 
na rządzących i tych w opozycji, na 
zagorzałych katolików i tych pseudo. 
Chodzimy do tych samych sklepów, 
posyłamy dzieci do tych samych szkół, 
borykamy się z takimi samymi proble-
mami dnia codziennego.

Więc o co chodzi? Co się takiego 
w  tej oślej rodzinie podziało, że 
z jednego żłobu jeść nie potrafi? Czy 
żłobu musi braknąć, żeby go docenić?

Taki ze mnie osioł, że chyba nie 
zrozumiem.

15 maja (niedziela)
przyjazd godzina 14:54
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HALINAPIOTROWSKa

31 marca w Zespole 
Szkół w Siedliskach 
odbyła się  

III edycja szkolnego 
konkursu „Masterchef”  
pod hasłem: „jem zdrowo 
i kolorowo”. 

Z każdej gimnazjalnej klasy do 
rywalizacji stanęły trzyosobowe 
zespoły, których zadaniem było 
przygotowanie zdrowego, drugiego 
śniadania gimnazjalisty. Inspiracją 
do kulinarnych specjałów były prze-
pisy z książeczek programu eduka-
cyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. 
Podczas gdy przez 60 minut młodzi 
specjaliści zmagali się z przygotowa-
niem zdrowego drugiego śniadania 
dla gimnazjalisty, widownia, czyli 
pozostali uczniowie, wzięła udział 
w quizie o zdrowym odżywianiu 
oraz obejrzała filmy Racjonalne 
żywienie oraz Warzywa i  owoce. 
Kolejnym punktem było wybranie 

pięcioosobowych zespołów z każdej 
klasy gimnazjum, które za zadanie 
miały opracować skuteczne sposoby 
niemarnowania żywności. 

Gdy po godzinie gimnazjaliści 
zaprezentowali propozycje drugiego 
śniadania, między innymi: tortille, 
kanapki, jajka faszerowane, sałatki, 
tosty, koktajle i mnóstwo innych 
pyszności, jury nie mogło wyjść 
z podziwu dla zdolności uczniów, 
odwagi, kreatywności i  fantazji 
kulinarnej! 

Podczas prezentacji każdy zespół 
omawiał wartości zdrowotne przy-
gotowanego śniadania. Wszystkie 
zespoły spisały się znakomicie, 
dlatego każda drużyna otrzymała 
wspaniałe nagrody! Na zakoń-
czenie wszyscy gimnazjaliści oraz 
nauczyciele zostali zaproszeni do 
degustacji przygotowanych śniadań. 
Celem szkolnego „Masterchefa” jest 
zaszczepienie w uczniach koniecz-
ności spożywania drugiego, zdro-
wego śniadania i niemarnowania 
żywności.

Szkoła w Siedliskach przystąpiła 
do programu „Szkoła promująca 
zdrowie” i cieszy fakt, że młodzież 
gimnazjalna chętnie bierze udział 
w  wielu proponowanych działa-
niach na rzecz własnego zdrowia 
i  swoich rodzin! Koordynatorami 
tych działań na terenie szkoły są: 
Elżbieta Wrona i Barbara Sajdak, 
które wspierają pozostali nauczy-
ciele. 

III edycja szkolnego konkursu „Masterchef” 
w Siedliskach!
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Dni Kultury w siedliskiej szkole!
HALINAPIOTROWSKa

Pozostawiwszy świę-
conki, kobiety szły do 
kościoła na uroczy-

stość poświęcenia ognia 
i wody: „Józka przyniosła 
wody całą flaszkę i ogień, 
którym zaraz Hanka rozpa-
liła drwa przygotowane 
i pierwsza też wody świę-
conej popiła dając kolejnie 
wszystkim – od chorób 
gardzieli pono strzegła 
– a potem skropiła nią 
inwentarz i drzewiny rodne 
w sadzie, że to się przyczy-
niało do urodzajów i dawało 
bydlątkom letkie lągi. Po 
powrocie przebierano 
się w świąteczny strój 
i czekano na księdza, po 
którego wychodzono aż na 
drogę”.

Coraz częściej słyszy się o zani-
kaniu wielowiekowej tradycji 
i  obyczajów kultywowanych przez 
pokolenia Polaków. Nawet nie tylko 
się słyszy o ich zanikaniu, ale po prostu 
sami ich nie pielęgnujemy, nie obcho-
dzimy. Ilu z nas z naszych domostw 
np. „paliło w tym roku Judasza?”. Jak 
okiem sięgnąć nie widziałam żadnych 
ognisk. Pamiętam, jak będąc dziec-
kiem, czekało się na ten dzień, zbierało 
gałązki i porządkowało ogród, by tylko 
spalić wieczorem Judasza! Oczywiście 
nieco inaczej obchodzone są zwyczaje 
w mieście, ale żeby dzieci na wsi nie 
znały wielkanocnych zwyczajów? 
Nauczyciele szkoły podstawowej 
w Siedliskach postanowili więc przy-
pomnieć zwyczaje związane z polską 
Wielkanocą. Zostały zorganizowane 
Dni Kultury, w ramach których odbył 
się m.in. konkurs wiedzy o zwyczajach 
wielkanocnych. Wzięli w nim udział 
uczniowie wszystkich klas szkoły 
podstawowej, którzy wykazali się dużą 

wiedzą na temat tradycji zwyczajów 
wielkanocnych.

W kolejnym dniu zorganizowany 
został konkurs na najsmaczniejsze 
ciasto wielkanocne i  najładniej 
udekorowany stół świąteczny. W tej 
konkurencji również brali udział 
wszyscy uczniowie szkoły podsta-
wowej. Uczniowie z pomocą rodziców 
przygotowali przepiękne świątecznie 
udekorowane stoły, które uginały się 
od wielkanocnych bab i mazurków, 
serników, pasch, nie zabrakło na nich 
tradycyjnych koszy wielkanocnych ze 
święconką. 

Uczniowie mieli również możli-
wość zaprojektowania kartki wiel-
kanocnej oraz ułożenia życzeń świą-
tecznych. 22 marca, w ostatnim dniu, 
w ramach obchodów Dni Kultury cała 
społeczność szkoły została zaproszona 
na widowisko pt. Wielkanoc w zwycza-
jach i literaturze. Ach cóż to za piękna 
podróż po kulturze była. Główną 
myślą przedstawienia było przybli-

żenie zwyczajów i tradycji, o których 
wspomina również literatura piękna.

Uczniowie klasy IV SP, I a i III a PG 
zabrali wszystkich w przeszłość. Tym 
razem wędrując po kartkach litera-
tury, przypomnieli nam, jak wyglądały 
święta wielkanocne, jak je przeżywały 
starsze pokolenia, jakie były tradycje 
zarówno świeckie, jak i te związane 
z liturgią kościelną.  W przepięknej 
scenografii młodzi artyści z  prze-
jęciem wyjaśniali kolejne tradycje 
i zwyczaje począwszy od Niedzieli 
Palmowej do Poniedziałku Wielka-
nocnego. A czy Państwo wiedzą skąd 
wywodzi się taki na przykład śmigus 
dyngus? Jak podaje tradycja zwyczaj 
ten wywodzi się z czasów jerozolim-
skich. Bywało wówczas tak, że na 
ulicach gromadzili się ludzie, którzy 
rozmawiali o Jezusie. Żydzi, którym 
te rozmowy się nie podobały, chcąc 
rozgonić ulicznych rozmówców, pole-
wali ich wodą. W polskim kręgu kultu-
rowym dyngus miałby się rozwinąć od 
czasu Chrztu Polski, gdyż ochrzczo-
nych wpędzano do wody i  ich nią 
polewano. Słowiańszczyzna miałaby 
również zaczerpnąć ten zwyczaj od 
Hindusów, którzy obchodzili rytu-
alną kąpiel w Gangesie. Mianowicie, 
aby Hindus oczyścił się z brudu był 
polewany wodą z rzeki przez żonę, 
a za to miał prawo odwetu na kobiecie. 
No dobrze, a jak to było właściwie 
u nas? Ks. Jędrzej Kitowicz tak opisuje 
dawniejszy sposób oblewania: Oble-
wali się rozmaitym sposobem. Amanci 
dystyngwowani, chcąc tę ceremonią 
odprawić na amantkach swoich 
bez ich przykrości, oblewali je lekko 
różaną lub inną pachnącą wodą po 
ręce, a najwięcej po gorsie małą jaką 
sikawką albo flaszeczką. Którzy zaś 
przekładali swawolą nad dyskrecją, nie 
mając do niej żadnej racji, oblewali 
damy wodą prostą, chlustając garkami, 
szklenicami, dużymi sikawkami i prosto 
w twarz lub od nóg do góry. A gdy się 
rozswawolowala kompania, panowie 
i dworzanie, panie, panny, nie czekając 
dnia swego, lali jedni drugich wszel-
kimi statkami, jakich dopaść mogli; 
hajducy i lokaje donosili cebrami wody, 
a kompania dystyngwowana, czerpając 
od nich, goniła się i oblewała od stóp 
do głów, tak iż wszyscy zmoczeni byli, 
jakby wyszli z jakiego potopu…. Takież 
dyngusy odprawiały się i po miastach 
między osobami poufałymi. Parobcy 
zaś po wsiach łapali dziewki (które się 
w ten dzień, jak mogły, kryły), złapaną 
zawlekli do stawu albo do rzeki i tam 
wziąwszy za nogi i ręce wrzucili, albo 
też włożywszy w koryto przy studni 
lali wodą póty, póki się im podobało. 
Brrr…. Nic dziwnego, że duchowień-
stwo występowało przeciwko temu 
obyczajowi jako barbarzyńskiemu 
i  zbyt swawolnemu. Pomimo to 

przetrwał dyngus do naszych czasów, 
choć chwała Bogu, w łagodniejszej 
i  więcej cywilizowanej formie! Ot 
takie ciekawe historie wielkanocnych 
obrzędów występujący przybliżyli 
podczas tego i kolejnego występu, 
który miał miejsce 3 kwietnia dla 
społeczności lokalnej oraz zaproszo-
nych gości. Swoją obecnością zaszczy-
cili: burmistrz Tuchowa – Adam 
Drogoś wraz z małżonką, przewod-
niczący Rady Miejskiej – Ryszard 
Wrona, dyrektor Gminnej Admi-
nistracji Oświaty – Danuta Suchan, 
sołtys wsi Siedliska – Jerzy Urbanek. 

Nad całością przebiegu Dni Kultury 
czuwały Anna Ogiela i  Elżbieta 
Opałka, a w przygotowaniu sceno-
grafii pomagała Dorota Pierz.

Serdeczne podziękowania należą 
się również paniom ze Stowarzyszenia 
,,Moje Siedlisko”, które podczas insce-
nizacji prezentowały techniki malo-
wania jajek.
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Zaproszenie na wystawę malarstwa 
joanny Srebro-drobieckiej

niedziela 15.05.2016 r. w godz. 10.00-18.00
dziedziniec przy Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie
Joanna Srebro-Drobiecka 

(1932-2006) była rodowitą tarno-
wianką. Studia artystyczne ukoń-
czyła na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Uprawiała malarstwo 
sztalugowe, ścienne, projektowała 
freski i gobeliny.

„Malarstwo Joanny od początku 
było ludzkie, pełne emocji, myślenia, 
rozmowy i  wielkiej dyskusji ze 
światem. Od początku jej sztuka 
wyrażała, przy pomocy ekspresjoni-
stycznych form rozmaite stany ducha, 
spojrzenia na świat…” St. Potępa, 
Katalog wystawy Joanna Srebro – 
retrospekcje 1997. 

Artystka brała udział w licznych 
wystawach (ok. 55) okręgowych, 
ogólnopolskich i  oddziałowych 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
w kraju i za granicą; była laureatką 
wielu nagród. Prace J. Srebro znaj-
dują się w zbiorach Muzeum Okrę-
gowego w Tarnowie, Urzędzie Woje-
wódzkim w Tarnowie i Krakowie, 
Urzędzie Miasta w Tarnowie oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą. Zmarła 3 listopada 2006 
roku w  Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie, prowadzonym przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, 

gdzie znajduje się część jej dorobku 
artystycznego.

Z  inicjatywy Fundacji Dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego działającej przy 
DPJ w  Tuchowie zorganizowany 
był wernisaż i  wystawa dzieł 
Joanny Srebro w  Małej Galerii 
„Przedstawmy się” przy Bibliotece 
Publicznej w Tuchowie (24.09.2013-
30.10.2013). 15 maja br. także z inicja-
tywy Fundacji odbędzie się – dzięki 
przychylności redemptorystów – 
wystawa malarstwa Joanny Srebro-
-Drobieckiej w  godz. 10.00-18.00 
na dziedzińcu przy Sanktuarium 
Matki Bożej w  Tuchowie. Dodat-
kową atrakcją tej ekspozycji będzie 
możliwość nabycia albumu wydanego 
niedawno przez Zgromadzenie Sióstr 
św. Józefa Prowincja Tarnowska. 
Album zawiera 76 fotografii obrazów 
w opracowaniu graficznym Pracowni 
Reklamy Wizualnej Zespołu Szkół 
Plastycznych w Tarnowie. Ponadto 
w albumie zamieszczono biografię 
i wspomnienia o J. Srebro w języku 
polskim, angielskim i francuskim.

Organizatorzy wystawy 
serdecznie zapraszają!

domek campingowy na patelni, 1979

ANNABaRaN 

21 kwietnia 
w Muzeum  
Miejskim 

w Tuchowie dyrektor 
domu Kultury w Tuchowie, 
janusz Kowalski,  
uroczyście otworzył 
wystawę zatytułowaną:  
„Inne ze zbiorów Tadeusza 
Radwana – figury i płasko-
rzeźby”.

Część prezentowanych ekspo-
natów pochodzi ze zbiorów 
kolekcjonerskich artysty. Zostały 
zaprezentowane również figury 

i płaskorzeźby wykonane ręką Tade-
usza Radwana.

Prezentowane przedmioty 
podzielono na trzy kategorie.

Pierwsza pokazuje zbiory oraz 
twórczość sakralną artysty. Druga to 
różnorodność przedmiotów, nawią-
zująca do podróży autora. Trzecia 
natomiast, mimo iż najskrom-
niejsza, ale o głębokiej treści – doty-
cząca pobytu Tadeusza Radwana 
w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym.

Ekspozycja będzie prezentowana 
do 31 maja 2016 r. 

Serdecznie zachęcamy do 
odwiedzania Muzeum Miejskiego 
w Tuchowie.

ANNAMadejSKa

Wystawa w Muzeum 
Miejskim w Tuchowie 
zatytułowana  

„Inne ze zbiorów Tadeusza 
Radwana – figury i płasko-
rzeźby” niewątpliwie ma 
charakter synkretyczny. 
Cechuje ją różnorodność 
formalna i tematyczna. 
Figurki Matki Boskiej, 
pochodzące z różnych 
zakątków świata,  
jezusa Miłosiernego, a także 
Frasobliwego, postaci 
świętych… oraz przedmioty 
kultury ludowej, orien-
talnej… to tylko niektóre 
z zaprezentowanych na 
wystawie eksponatów.

Wśród nich na uwagę zasługują 
te niebanalne, te, które w zgodzie 
z  myślą R. Ingardena wywołują 
przeżycie estetyczne, refleksje, 
uruchamiają konotacje… Zostają 
na dłużej, bo tworzą przestrzeń, 
którą chce się wypełnić własnymi 
refleksjami, odczuciami, doświad-
czeniami innych tekstów kultury, ale 
także doświadczeniami indywidual-
nymi. I to właściwie jest mocną stroną 
fragmentaryczności tejże wystawy 
– to jej niedomykanie, wychodzenie 

naprzeciw odbiorcy, możliwość 
osobistego odbioru. 

Spośród wszystkich ekspozycji 
moją uwagę przykuły te, które przed-
stawiają motyw obozowy. W szcze-
gólności zaś dwa ekspo-
naty autorstwa T. Radwana 
podejmujące wątek marty-
rologiczny. Mam na myśli 
dwie noszące znamiona 
upływu czasu figury, których 
tworzywem jest drzewo. 
Obie przedstawiają ten 
sam temat, lecz minimalnie 
różnią się ujęciem. Ukazują 
człowieka, przywiązanego 
lub przybitego do pionowej 
belki, którego ciało przez 
wydłużenie sylwetki sprawia 
wrażenie nieproporcjonal-
nego, nieco odrealnionego. 
Przedstawiona postać 
to mężczyzna z  ogoloną 
i opuszczoną w dół głową, 
ubrany w  dwuczęściowy 
strój, przypominający 
garnitur, poddany torturom 
praktykowanym podczas 
II wojny światowej. 

Jest to rzeźba niebanalna, gdyż 
wpisany jest w nią bagaż doświadczeń 
osobistych i dziejowych, ale nieba-
nalna też dlatego, że dostrzegam 
w niej głębszą symbolikę. Sposób 
ukazania postaci – mężczyzny 
wywołuje skojarzenia sakralne, 

skojarzenia z biczowaniem przywią-
zanego do belki Chrystusa. W takim 
kontekście ta zwykła pionowa belka 
zyskuje wymiar symboliczny, staje się 
czymś, co łączy przestrzeń sakralną 
z ziemską i pozwala im się nawzajem 
przenikać. Tym samym męka więzio-
nych w  obozie koncentracyjnym 
zyskuje głębsze znaczenie. Skoja-
rzenia ukazanej postaci z Chrystusem 
wywołuje też opuszczona głowa, która 
ponadto jest ogolona. Golenie głowy 
więźniom obozów koncentracyjnych 
było związane nie tylko z gromadze-
niem włosów, lecz też z upokorze-
niem ofiary. Z takim upokorzeniem 
spotkał się również Chrystus, gdy na 
głowę założono mu cierniową koronę. 

Uwagę zwraca też strój 
ukazanej przez T. Radwana 
postaci. Nasuwa skojarzenia 
z cyklem A. Wróblewskiego 
Rozstrzelanie, który w meta-
forycznej formie podejmuje 
tematykę wojny i  kresu 
ludzkiego życia. Postaci 
najczęściej przedstawia 
w garniturze, posługując się 
„sylwetowym zarysem odin-
dywidualizowanej ludzkiej 
postaci”1. Na jego obrazach, 
podobnie jak w  rzeźbach 
T.  Radwana pojawia się 
bohater o  uniwersalnych 
cechach, na którego miejscu, 
w  obliczu trudnej walki 
może znaleźć się każdy. 

W rzeźbach T. Radwana 
przegląda się życie: odbyte 
podróże, spotkania, zawarte 
znajomości, ale także prze-
gląda się historia – ta 

dawna i ta bliższa. Co ciekawe, mam 
wrażenie, że niektóre z tych ekspo-
natów przyglądają się nam… Warto 
o nie dbać, watro je pielęgnować, 
warto odwiedzić tę wystawę.

1 http://culture.pl/pl/dzielo/rozstrzelania

Czytając to,
co najbliżej, 
poddać się refleksji



Organizatorzy:
Ewa Stanisławczyk
Dom Kultury w Tuchowie
Towarzystwo Miłośników Tuchowa
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Serdecznie zapraszają na

22 maja 2016 r. (niedziela) 

XX Tuchowską Majówkę dla Matki

Pomóżmy tuchowskiej „CARITAS” 

 i Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA”  

w Tuchowie

Majówce towarzyszyć będą: kiermasze, wystawy, zabawy, konkursy, stoiska z tuchowską kiełbasą z grilla, 

gorącymi daniami i ciastami domowego wypieku

PROGRAM:

15.00 Rozpoczęcie majówki

15.10 Występy artystyczne:

 
* Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

 
* Przedszkole Publiczne w Tuchowie

 
 

* Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne  Przedszkole 

 
* Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie

 
* Formacje taneczne

 
* Tuchowskie zespoły artystyczne

Ponadto:

 
 

* Pokazy strażackie

 
* Aukcja dobroczynna

 
* Wręczenie dyplomów i nagród za szczególne osiągnięcia dzieci i młodzieży

19.30  Nabożeństwo majowe

20.00  Losowanie nagród majówkowych

20.30 – 23.00 Muzyczna biesiada majówkowa

Dom Kultury w Tuchowie
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Historyczne wtajemniczenie podczas 
Tuchowskich Horyzontów Filmowych

We wtorek  
12 kwietnia br. 
już po raz czter-

nasty odbyło się wtajem-
niczenie w ramach 
Tuchowskich Hory-
zontów Filmowych. Dla 
tegorocznych maturzy-
stów było to już ostatnie 
spotkanie w takim 
gronie – dla mnie jedno-
cześnie ostatnia napi-
sana recenzja z tego 
cyklu spotkań z filmem 
i bardzo znacząca, bo 
dziesiąta. 

By odbiór oglądanego filmu był 
pogłębiony, jasny i czytelny, konieczne 
było zapoznanie nas z kontekstem 
historycznym. Przybliżył go pan 
Mariusz Widawski, który zwrócił 
także uwagę na wywózki i  zsyłki 

Polaków na Syberię, prowadzone 
przez ZSRR w czasie II wojny świa-
towej – tego właśnie dotyczyło nasze 
spotkanie. 

Film, który zobaczyliśmy podczas 
tego wtajemniczenia, miał swoją 
premierę w  2013 roku i  powstał 
w  oparciu o  książkę Zbigniewa 
Domino wydaną w 2001 roku. Sybe-
riada polska w  reżyserii Janusza 
Zaorskiego – polski film fabularny – 
ukazuje obraz rzeczywistości, w której 
znaleźli się zesłańcy, wyzwania, 
problemy, którym musieli podołać 
i stawić czoła. Towarzyszymy im od 
momentu nakazu opuszczenia domu, 
poprzez transport koleją i saniami 
do obozu pracy na Syberii, kończąc 
na obserwowaniu m.in. morderczej 
pracy, do której byli zmuszani, bo 
„kto nie pracuje, ten nie je”. Niektórzy 
umierali, zamarzając jeszcze w drodze 
do „nieludzkiej ziemi”. 

W historię powszechną, ogólną, 
totalną, zawsze wpisane są losy jedno-
stek, które są przez nią wręcz stygma-
tyzowane, na których odciska nieza-
tarte piętno. I to jest ciekawe w filmie, 
że poznajemy losy pojedynczych, 
konkretnych ludzi, a nie pewnej zbio-
rowości, jako całości, że zanurzamy się 
w konkretny przypadek. Losy rodziny 
Dolinów poznajemy z perspektywy 
starszego syna – Staszka Doliny 
(Paweł Krucz). Jego ojciec Jan (Adam 
Woronowicz) zostaje obarczony odpo-
wiedzialnością za przebywających 
w obozie pracy przez komendanta 
i kapitana NKWD – Sawina (Andrey 
Zhurba), który próbuje się mścić 
na Polakach. Zesłańcy borykają się 
z wieloma przeciwnościami, choro-
bami, m.in. z tyfusem, który panuje 
w barakach. Z tego powodu umiera 
żona Doliny – Antonina Dolina 
(Urszula Grabowska). 

„Nie odbiorą Ci ojczyzny, jeśli 
nosisz ją w sercu”.

~ zwiastun filmu Syberiada polska 

Moim zdaniem na uwagę zasłu-
guje fakt, iż film, pomimo trud-
nego problemu, który podejmuje, 
jest dość łatwy w odbiorze – mam 
na myśli to, że emocje, których 
dostarcza i napięcie budowane przez 
niesamowitą muzykę, skompono-
waną przez Krzesimira Dębskiego, 
nie są przesadnie obciążające. 
Potrafimy sobie z  nimi poradzić.  
Śmiem nawet twierdzić, że rzeczy-
wistość w filmie jest wręcz pozba-
wiona grozy, bo nijak ma się do tej 
wyłaniającej się choćby z  Innego 
świata Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego – ale to tylko moje subiek-
tywne przemyślenia. Z pewnością 
nie mogę powiedzieć tego o filmie 
W ciemności w reżyserii Agnieszki 

Holland, który także mieliśmy okazję 
obejrzeć na jednym z wcześniejszych 
wtajemniczeń. Po tej projekcji na sali 
panowała grobowa cisza, salę kinową 
opuszczaliśmy w dużym skupieniu 
z  ogromnym bagażem emocjo-
nalnym, który towarzyszył nam na 
pewno przez dobrych kilka dni.  
Wreszcie nasuwa się zasadnicze 
i chyba kluczowe pytanie, zawarte 
też w filmie: Po co żyć? Niestety, nie 
udzielę tutaj jednej, uniwersalnej 
odpowiedzi, bo nie ma takiej. Każdy 
z nas musi sam znaleźć sens, który 
będzie przyświecał jego indywidu-
alnemu życiu. 

A Ty? Znalazłeś już swój sens? 

jakub Rogoziński 
lO im. M. Kopernika 

kl. III a

Kwietniowe spotkanie 
młodzieży z kinem 
poświęcone było 

Syberiadzie polskiej – 
filmowi Janusza Zaor-
skiego, zdobywcy Srebr-
nego Niedźwiedzia MFF 

w Berlinie i Grand Prix 
MFF w Locarno. 

„Moim marzeniem i  wielkim 
wyzwaniem była realizacja filmu 
o  losach Polaków deportowanych 
przez radzieckie NKWD w  roku 
1940 na Syberię”1  – tak o  efekcie 

pracy mówił w jednym z wywiadów 
Janusz Zaorski. 

Zmaganie z sowietyzacją, odwaga, 
walka o  przetrwanie, tęsknota za 
Polską, miłość i  trudne wybory 
bohaterów to tylko niektóre z podej-
mowanych przez reżysera tematów. 

Tematów ważnych, które obserwować 
można w kalejdoskopie filmowych 
kreacji i obrazów…

(aM)
1http://filmpolski.pl/fp/index.

php?film=1226306

„W sercu jest całe życie” – recenzja filmu Syberiada polska

LILIANNAlIPKa

Żołnierze Wyklęci-
-Niezłomni. Opluwani, 
nieludzko katowani 

w ubeckich więzieniach, 
skazani na zapomnienie.

Zaplute karły reakcji, zdrajcy 
ojczyzny – tak między innymi 
nazywano tych, którzy więcej ceniąc 
sobie honor, wolność i miłość do 
Ojczyzny, postanowili walczyć 
z  komunistycznym reżimem po 
II wojnie światowej.

„Nie jesteśmy żadną bandą” – 
pisał mjr Zygmunt Szendzielarz 
(„Łupaszka”) – „My chcemy, by 
Polska rządzona była przez Polaków 
oddanych sprawie i wybranych przez 
cały Naród. Dlatego też wypowie-
dzieliśmy walkę na śmierć lub życie 
tym, którzy za pieniądze, ordery lub 
stanowiska z rąk sowieckich, mordują 
najlepszych Polaków”.

Dla żołnierzy walczących 
o  niepodległość Polski II wojna 
światowa nie zakończyła się z chwilą 
opuszczenia ziem polskich przez 
niemieckiego okupanta. Armia 
Czerwona wyzwalająca nasze ziemie 
od 1944 roku nie niosła Polsce 
i  Polakom wolności ani pokoju. 
Przyniosła sowiecką okupację, która 
przez pół wieku wyniszczała elity 
narodu polskiego, polską kulturę, 
tradycję i wiarę. Żołnierze niepod-
ległościowego podziemia nie złożyli 
broni. Prowadzili walkę z drugim 
okupantem i rodzimymi kolaboran-
tami w beznadziejnych warunkach 
przy całkowitej obojętności świata. 
„Nie przychodziła mi jeszcze do 
głowy myśl, że władze demokra-
tyczne mogą mnie potraktować 

jako przestępcę za to, że byłem 
dowódcą oddziału partyzanckiego 
AK. Że wszystkie organizacje nieko-
munistyczne będą traktowane jako 
faszystowskie i  prohitlerowskie. 
A  więc wrogie wolności i  demo-
kracji (…). My wiemy, że prowa-
dzimy walkę samobójczą i choć serce 
się kraje i sumienie się wzdraga, nie 
możemy jej uniknąć, bo nie jesteśmy 
jej prowokatorami. My chcemy 
Polski, chcemy pokoju, chcemy 
demokracji ale przede wszystkim 
chcemy niepodległości (…). My, 
garstka szaleńców, jak nas nazy-
wają, stajemy się oazą wiary i woli 
zwycięstwa na pustyni zwątpienia 
i beznadziejności” – słowa kpt. Zdzi-
sława Brońskiego („Uskok”) zawarte 
w jego pamiętniku w pełni oddają 
dramat żołnierzy wyklętych.

To właśnie im dedykowany 
był montaż słowno-muzyczny 
pt.  „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH-NIEZŁOMNYCH”, 

przedstawiony publiczności 
21 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury 
przez młodzież dwóch tuchowskich 
szkół – Publicznego Gimnazjum 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Został on przygotowany 
przez Liliannę Lipkę (także autorkę 
scenariusza) oraz Justynę Jaworską-
-Lipkę. Zaprezentowano sylwetki 
niektórych żołnierzy: dziewczyn 
wyklętych: „Inki”, Emilii Malessy 
(„Marcysi”), Stefanii Firkowskiej 
(„Felka”), z  których najbardziej 
znana jest ta pierwsza, Danuta 
Siedzikówna, która tuż przed swoimi 
18. urodzinami zginęła za Ojczyznę. 
Wcześniej przesłuchiwana przez 
Służby Bezpieczenśtwa torturowana, 
nie wydała nikogo. „Jak mi smutno, 
że muszę umierać. Powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się jak trzeba” 
– napisała w grypsie z więzienia.

Kolejnymi postaciami, którym 
oddano pamięć, byli: gen. August 
Emil Fieldorf („Nil”) – wierny 

żołnierz Niepodległej, kpt. Kazi-
mierz Kamieński („Gryf ”) – ostatni 
komendant 6. Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej, Józef Fran-
czak („Lalek”) – ostatni żołnierz 
wyklęty, zastrzelony 18 lat po 
wojnie w  1963  r., mjr  Zygmunt 
Szendzielarz („Łupaszka”) – jeden 
z najsłynniejszych dowódców party-
zanckich, ojciec jezuita Władysław 
Gurgacz („Sem”) oraz rtm. Witold 
Pilecki („Witold”) –najodważ-
niejszy żołnierz II wojny świa-
towej. „Starałem się tak żyć, abym 
w godzinie śmierci mógł się raczej 
cieszyć niż lękać”. „Na śmierć pójdę 
chętnie. Cóż jest zresztą śmierć? 
To tylko przejście z  jednego życia 
w  drugie. A  przy tym wierzę, że 
każda kropla niewinnie przelanej 
krwi zrodzi tysiące przeciwników 
i obróci się wam na zgubę” – słowa 
Pileckiego i ojca Gurgacza obrazują 
wielkość tych postaci, jak i wszyst-
kich „Wyklętych”, którzy dzisiaj stają 

na nowo w panteonie narodowej 
pamięci jako niedoścignione wzorce 
dla współczesnych Polaków.

Montaż ubarwiony został slaj-
dami, zdjęciami, wierszami oraz 
pięknym śpiewem i  muzyką 
w wykonaniu uczniów gimnazjum, 
którą przygotował Wiesław Cieśla. 
Młodzież w sposób godny pochwały 
przedstawiła go trzykrotnie: 
w godzinach przedpołudniowych 
dla uczniów gimnazjum oraz ZSP, po 
południu dla mieszkańców Tuchowa 
i okolic.

Program artystyczny wzbudził 
pozytywne emocje, zwłaszcza wśród 
dojrzałej części odbiorców, którzy 
nie szczędzili słów podziękowania 
za poruszoną tematykę.

Za podsumowanie posłużą słowa 
prof. H. Elzenberga:

„Sens walki powinien być 
mierzony nie jej szansami na zwycię-
stwo, lecz wartościami, w obronie 
których walka została podjęta”.

„Lepiej stojąc umierać,
 niż klęcząc na kolanach żyć...”

uczniowie Publicznego gimnazjum i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Tuchowie uczcili pamięć 

żołnierzy Wyklętych
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Długi weekend 
w Tuchowie? Czemu 
nie? Kino Promień 

w Tuchowie ma bogatą 
ofertę dla każdego widza. 

Długi weekend w  Tuchowie? 
Czemu nie? Kino Promień 
w Tuchowie ma bogatą ofertę dla 
każdego widza. Nie miałeś okazji 
oglądać filmu wersji 3D? Nic stra-
conego, już na początku maja 
zostanie wyświetlony film Robinson 
Crusoe 3D, podczas którego wraz 
z głównym bohaterem przeniesiemy 
się na bezludną wyspę, zaprzyjaź-
nimy się z egzotycznymi zwierzę-
tami i staniemy do walki, broniąc 
wyspy. Młodszym widzom pole-
camy także kolejną odsłonę znanej 
już dobrze historii Księga dżungli. 
Disney po raz kolejny zaskakuje. 
Dzięki doskonałej animacji kompu-
terowej na nowo przybliża przygody 
chłopca wychowującego się w dżungli 
z dzikimi zwierzętami. Jest to dosko-
nała projekcja twórców Piratów 
z Karaibów, na którą zapraszamy 
całe rodziny. 

Letnie przesilenie to polski dramat 
wojenny, ukazujący losy Romka 
i Guida – nastolatków, którzy w trud-
nych czasach wojny próbują odleźć 
siebie, kierując się głosem rozsądku 
i własnym sumieniem. Trafnie opisują 
tytuł i fabułę filmu słowa: „W trakcie 
letniego przesilenia słońce góruje 
w zenicie najdłużej, zapowiadając 
jednocześnie coraz krótsze dni. To 
subtelna i trafiona metafora dojrze-
wania w czasach wojennej zawieruchy.  
W tym dniu wszystko ma wyrazistszy 
smak, każda piosenka to symfonia, 
zaś każdy posiłek to bankiet. Noc 
będzie jednak coraz dłuższa. Okaże 
się zwiastunem dorosłości, która 
nadchodzi zbyt szybko”. Przyjdźcie 
i sami oceńcie, czy słuszne są słowa, 
iż najmocniej działa na nas to, czego 
nie widać. Starszych widzów zapra-
szamy również na zwariowaną fran-
cuską komedię Wszystko zostanie 
w rodzinie. Akcja filmu rozgrywa się 
w czasie wakacyjnego pobytu przyja-
ciół Sonii i Franca w Brazylii. Twórcy 
filmu przygotowali dość elektryczną 
mieszankę dowcipów, w  których 
obok typowych skeczy sytuacyjnych 
znajdziemy też kilka dość frywolnych 
scen. Przygotujcie się na dużą dawkę 
śmiechu. 

W  majowe popołudnia kino 
Promień zaprasza dodatkowo na takie 
projekcje jak: Pięćdziesiąt twarzy 
Blacka, #WszystkoGra, Piąta fala, 
Błogosławiona wina.

Inwestując w kulturę, inwestujesz 
w samego siebie! 

Serdecznie zapraszamy!
grzegorz Niemiec

   Robinson Crusoe 3d   
Wesoła papuga jest duszą zwierzę-

cego towarzystwa zamieszkującego 
bezludną wyspę. Wśród najbliższych 
przyjaciół ptaka-gaduły są: kame-
leon, tapirzyca, wiekowa koza, dwa 
pangoliny, jeżozwierz i samica zimo-
rodka, w której nasz bohater skrycie 
się podkochuje. Ale papuga ma już 

dość kąpieli 
w  oceanie 
i  suszenia 
piór  na 
z łoc istym 
p i a s k u 
egzotycznej 
p l a ż y . 
P r a g n i e 
z o b a c z y ć 
ś w i a t ! 
P e w n e g o 
d n i a 

spotyka dziwne zwierzę, które chodzi 
na dwóch tylnych łapach i potrafi 
zrzucać skórę (czyli, tłumacząc na 
ludzki: zdejmować ubranie). To 
Robinson Crusoe, który po katastrofie 
statku został wyrzucony przez fale na 
brzeg wyspy. Zwierzaki, z początku 
nieufne wobec cudacznego przybysza, 
z czasem zaprzyjaźniają się z nim. 
Wkrótce Robinson i jego nowi przy-
jaciele połączą siły, by stawić czoła 
niebezpieczeństwu, które zagrozi 
mieszkańcom wyspy.

Seanse: 
Wersja 3d
29 kwietnia – 4 maja 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2d
6 maja – 11 maja 
godz. 10:00*, 15:00
*- 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

   Pięćdziesiąt twarzy 
Blacka 

Milioner 
C hr i s t i an 
Black jest 
z a b ó j c z o 
przystojny, 
n i e w y -
obrażalnie 
b o g a t y , 
t y l k o … 
kompletnie 
nie radzi 
s o b i e 

w łóżku. Kiedy w jego życiu pojawia 
się piękna i wścibska dziennikarka, 
kolejne pikantne sekrety milionera 
zaczynają wychodzić na światło 
dzienne. Czy uwikłana w coraz intym-
niejszą relację z Blackiem reporterka 
zdoła odkryć jego wszystkie, skry-
wane przed światem twarze?

Seanse: 
Wersja 2d
29 kwietnia – 4 maja godz. 17:00
CeNy BIleTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   letnie przesilenie
R o m e k 

i   Guido 
mają po 
s i e d e m -
naście lat 
i   prze d 
sobą całe 
życie. Ich 
m a r z e n i a 
nie różnią 
s i ę  o d 
m a r z e ń 
i n n y c h 

nastolatków – chcą słuchać muzyki, 
tańczyć swinga, umawiać się z dziew-
czynami. Gdyby nie okoliczności, 
mogliby być najlepszymi kumplami. 
Niestety, spotykają się w 1943 roku. 
Guido służy w  oddziale niemiec-
kiej żandarmerii stacjonującym na 
polskiej prowincji. W wolnych chwi-
lach słucha zakazanych anglojęzycz-
nych rozgłośni radiowych nadających 
jazz. Romek pomaga samotnej matce, 
pracując jako pomocnik maszynisty 
Leona, który transportuje puste 
wagony kolejowe z rampy dezynfek-
cyjnej znajdującego się w pobliżu 
obozu koncentracyjnego. Pewnego 
dnia Romek kradnie porzuconą na 
torach walizkę. W domu okazuje się, 
że są w niej płyty jazzowe i patefon. 
Romek chce zaimponować swojej 
koleżance i puszcza jej muzykę. Słyszy 
to przechodzący nieopodal Guido. 
Niemiecki żandarm przekrada się 
przez płot i wchodzi przez okno do 
mieszkania przerażonego Romka. 
Obaj nie przeczuwają jeszcze, że 
zmuszeni będą podjąć decyzje, które 
zupełnie odmienią ich życie.

Seanse: 
Wersja 2d
29 kwietnia – 4 maja godz. 19:30
CeNy BIleTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   #Wszystkogra
F i l m 

# W s z y s t -
koGra to 
h i s t o r i a 
o  poszuki-
waniu szczę-
ścia, miłości 
i  radości 
życia. Zosia 
( E l i z a 
Rycembel) 
p r ó b u j e 
z m i e n i ć 

świat za pomocą sztuki. Jej mama 
(Kinga Preis) niespodziewanie 
spotyka na swojej drodze kogoś 
wyjątkowego. Babcia (Stanisława 
Celińska) ukrywa tajemnicę z prze-
szłości. Trzy kobiety spróbują ocalić 
rodzinny dom. Przeżyją niejedną 
perypetię, by przekonać się, czego 
pragną. Czy uda im się to zdobyć?

Seanse: 
Wersja 2d
6 maja – 11 maja 
godz. 17:00, 19:30
13 maja – 18 maja 
godz. 17:00
CeNy BIleTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Księga dżungli
Mowgli 

(Neel Sethi) 
jest sierotą, 
w y c h o -
wywanym 
przez wilki. 
Ale dżungla 
przestaje być 
bezpieczna 
dla chłopca, 
gdy poja-
wiają się 
p o g ł o s k i 

o tym, że w puszczy znowu grasuje 
tygrys Shere Khan (Idris Elba), który 
poprzysiągł zemstę na ludziach za 
dawno wyrządzone krzywdy. Wilki, 

chcąc ratować Mowgliego przed 
śmiercią, wysyłają go do wioski 
człowieka. W wyprawie towarzyszy 
chłopcu jego nauczyciel, czarna 
pantera Bagheera (Ben King-
sley) i nieco ekscentryczny niedź-
wiedź Baloo (Bill Murray). Podczas 
wędrówki Mowgli przeżywa mnóstwo 
przygód, spotyka hipnotyzującego 
węża Kaa (Scarlett Johansson), plemię 
małp oraz jego władcę, króla Louie 
(Christopher Walken), który ponad 
wszystko pragnie pojąć tajemnicę 
rozniecania ognia, znaną jedynie 
ludzkości.

Seanse: 
Wersja 3d
13 maja – 18 maja 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2d
20 maja – 25 maja 
godz. 10:00*, 15:00
21 maja – 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

   Piąta fala 
N i e 

j e s t e ś m y 
sami we 
w s z e c h -
ś w i e c i e . 
O b c y 
n a j p i e r w 
o d e b r a l i 
nam elek-
tryczność, 
p o t e m 
z r z u c i l i 
powodzie, 

zarazy i inne klęski żywiołowe. I tak, 
po czwartej fali ataku kosmicznych 
najeźdźców z  siedmiu miliardów 
mieszkańców Ziemi została zaledwie 
przerażona i zdesperowana garstka. 
Cywilizacja obcych przewyższa naszą 
tysiąckrotnie, udało im się poznać 
nasz sposób myślenia, przewidywać 
każdy krok. Niewiele wskazuje, by 
ktokolwiek przetrwał nadchodzącą 
piątą falę. Świat, w którym żyją Cassie, 
Evan, Ben i Sams, to płonące wymarłe 
miasta, krajobraz apokaliptyczny, nikt 
z ocalałych nie ufa nikomu innemu, 
strach paraliżuje Ziemię. Młodzi boha-
terowie, by przetrwać, muszą dowie-
dzieć się, kim są przybysze, dlaczego 
chcą zgładzić ludzkość i czy istnieje 
choćby szansa na przetrwanie. Może 
im w tym pomóc młody mężczyzna, 
którego spotyka Cassie. 

Seanse: 
Wersja 2d
13 maja – 18 maja godz. 19:30
CeNy BIleTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Wszystko zostanie 
w rodzinie

Zakochani w sobie po uszy Sonia 
i Franck zapraszają znajomych na 
wakacje w słonecznej Brazylii. Ekipa 
zamieszka w  luksusowym hotelu, 
którego właścicielem jest pozba-
wiony poczucia humoru ojciec Sonii 
– Alain, już od początku traktujący 
kandydata na zięcia z dużą rezerwą. 
Wkrótce spokój i  ekologiczna 

atmosfera 
w a k a c y j -
nego raju 
z o s t a n ą 
wystawione 
na ciężką 
p r ó b ę . 
Do hotelu 
przybywają 
k u m p l e 
F r a n c k a : 
w i e c z n i e 
u g a n i a -

jący się za dziewczynami Sam, 
ekscentryczny pasjonat kompu-
terów  Ernest oraz postrzelony 
operator kamery Alex wraz ze 
swoją zadziorną dziewczyną Estelle. 
Ich wymarzone wakacje to sporty 
ekstremalne, samba do białego 
rana i dzikie imprezy. Tymczasem 
Franck planuje oświadczyć się 
Sonii. Wcześniej musi przekonać 
do siebie zaborczego ojca dziew-
czyny. W towarzystwie nieobliczal-
nych znajomych nic nie idzie tak, 
jak sobie zaplanował…

Seanse: 
Wersja 2d  
20 maja – 25 maja godz. 17:00
21 maja – kino nieczynne
CeNy BIleTóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Błogosławiona wina
Trzysta 

osiemdzie-
siąt pięć 
lat temu, 
k s i ą ż ę 
M i k o ł a j 
S a p i e h a , 
wojewoda 
l i t e w s k i 
i właściciel 
K o d n i a , 
k r a d n i e 
z  kaplicy 

z  Watykanu obraz Matki Bożej 
Gregoriańskiej, przed którym został 
cudownie uzdrowiony. Po udanej 
ucieczce przed pościgiem papieskim 
dociera do podlaskiej ziemi, by tam 
dziękować Matce Bożej za odzy-
skane zdrowie. Już od pierwszego 
dnia obecności obrazu w Kodniu 
dochodzi do licznych uzdrowień. 
Początkowo Sapieha zostaje ukarany 
przez Papieża Urbana VIII eksko-
muniką, jednak w wyniku licznych 
zasług Sapiehy, papież orientuje się, 
że niegodny czyn przynosi błogo-
sławione owoce.

Seanse: 
Wersja 2d
20 maja – 25 maja godz. 19:30
21 maja – kino nieczynne
CeNy BIleTóW 2d: 
normalny 12 zł

M a J ó W K a  
W  K I n I e  P R o M I e ń

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien
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16 czerwca

5 czerwca

18 czerwca

19  czerwca

11 czerwca

11 czerwca

12 czerwca

4 czerwca
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MISTRZOSTWA  
MAŁOPOLSKI 
MŁODZIKÓW,  
MŁODZICZEK  

I DZIECI W JUDO

Hala MOSiR

II PIKNIK SZKOLNY  
ZESPOŁU SZKÓŁ 

W TUCHOWIE

Amfiteatr

POCIĄG RETRO 
W TUCHOWIE

Stacja PKP

II MAJÓWKA 
NA BRZYZKU

Garbek

XX TUCHOWSKA  
MAJÓWKA DLA 

MATKI

Amfiteatr

JUBILEUSZ 
60-LECIA  

OSP KARWODRZA  
I GMINNY 

DZIEŃ STRAŻAKA

Karwodrza

PUCHAR  
POLSKI MTBO

Lubaszowa

SYMPOZJUM  
HISTORYCZNE 

„Burzyn  
jako wiodący  

ośrodek  
filareckiego  

związku Elsów”

Burzyn

III BIEG 
BURZYŃSKI  

im. prof.  
Jana Sajdaka

Burzyn

IV 
SANKTUARYJNY  

FESTYN  
RODZINNY

Parking 
klasztorny 

SESJA NAUKOWA

„Żydzi  tuchowscy –  
w 120.rocznicę  

urodzin Mordechaja  
Ardona”

Dom Kultury  
w Tuchowie

TUCHOWSKIE 
KINO 

PLENEROWE – 
pokazy 

filmowe

Amfiteatr 

TUCHOWSKI  
RYNEK SZTUKI

Rynek

III TURNIEJ  
SIATKARSKI  

KADETEK  
O PUCHAR LIDERA 

hala sportowa 
ZSP w Tuchowie

7 maja

15 maja

4 czerwca

22 maja

29 maja

15 maja

14 maja

TUCHOWSKI 
DZIEŃ DZIECKA

Amfiteatr

3MAJ SIĘ ZDRÓW  
FESTIWAL

Rynek 

3 maja


