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W 120.  
rocznicę  
urodzin  
Mordechaja 
Ardona 

Z tej okazji 16 czerwca 
br. w Tuchowie 
odbyła się uroczystość 

odsłonięcia dwóch 
tablic pamiątkowych: 
upamiętniającej światowej 
sławy izraelskiego  
malarza XX wieku – 
Mordechaja Ardona, który 
pochodził z Tuchowa 
oraz poświęconej Żydom 
z Tuchowa i okolic, 
którzy w 1942 roku 
przebywali w utworzonym 
w zachodniej części 
naszego miasta getcie, 
skąd zostali wywiezieni do 
obozu zagłady w Bełżcu. 

Specjalnie na to wydarzenie 
przybyła pani Urszula Gacek – 
konsul generalny RP w Nowym 
Jorku. W tym dniu w tuchow-
skim Domu Kultury odbyła się 
również konferencja naukowa 
poświęcona postaci i  twór-
czości Mordechaja Ardona oraz 
tuchowskim Żydom. 
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Syn kowala i sołtysa świętym

Podczas pleneru malarskiego 
rozmowa z Elżbietą Ledecką

Sukcesy orkiestry z Siedlisk 
– pierwsze miejsce, 
buława i koncert

Pełną parą ruszył projekt 
„Moc pozytywnej energii”

I Sympozjum
historyczne  
w Burzynie

11 czerwca po 
raz pierwszy 
zorganizowane 

zostało sympozjum 
historyczne na temat 
działalności Filareckiego 
Związku Elsów i znanego 
z tej działalności ośrodka 
w Burzynie. 

W sympozjum uczestniczyli 
zaproszeni goście oraz świadkowie 
tamtych wydarzeń.
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O. Kazimierz Plebanek 
przybliża postać 
św. Stanisława 

Papczyńskiego –  
kolejnego polskiego świętego. 

Jaka była jego droga do świętości?  
Był postacią barwną, miał burzliwe 
dzieciństwo, studiował w kolegiach 
jezuickich, ukończył studia teologiczne, 
uwielbiał pływanie. Rodzice chcieli, 
żeby się ożenił… jednak on wybrał 
drogę życia zakonnego. 6 czerwca br. 
papież Franciszek wpisał go do katalogu 
świętych. To święty na nasze czasy. 
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Czy obraz poprawnie 
namalowany musi 
zachwycać? Jak dotrzeć 

do odbiorcy?

 Z Elżbietą Ledecką – uczestniczką 
kilkunastu plenerów malarskich 
„Sacrum”, które od 17 lat odbywają 
się w Tuchowie rozmawiała Elżbieta 
Moździerz. W  rozmowie m.in. 
o rozwoju artystycznym, malarstwie, 
plenerach, promowaniu sztuki i mężu,  
Lechu Ledeckim – nieodłącznym 
partnerze w pracy artystycznej... 
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Na upalne, 
letnie dni 
Epoka
lodowcowa 5: 
Mocne 
uderzenie

Kino Promień  
w Tuchowie, Maniek, 
Diego i Sid zapraszają 

od 29 lipca do 3 sierpnia 
oraz od 5 do 10 sierpnia.

Dobra zabawa gwarantowana!
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Parafialna Orkiestra 
Dęta z Siedlisk podczas 
finału 39. Małopolskiego 

Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY w Nowym 
Sączu, w grupie orkiestr 
parafialnych, zdobyła 

I miejsce, natomiast za 
najlepszą prezencję i grę 
w marszu otrzymała buławę.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.
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W ramach realizacji 
projektu 5, 18 i 19 
czerwca br. odbyły 

się pikniki integracyjne 
w Łowczowie, Mesznej 
Opackiej, Dąbrówce 
Tuchowskiej, Lubaszowej 
i Piotrkowicach.

Było rodzinnie i  towarzysko, 
barwnie i  wesoło. Nie zabrakło 
uśmiechu, radości, wspólnej zabawy, 
konkursów z nagrodami i występów. 
A wszystko to dzięki Stowarzyszeniu 
„Edukacja Drogą do Sukcesu”, które 
pozyskało na ten cel środki finan-
sowe z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich.  
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Wielki Odpust Tuchowski 2016 

400 biegaczy w Burzynie

1 lipca w bazylice mniejszej 
w Tuchowie rozpocznie się 
Wielki Odpust Tuchowski 

ku czci Matki Bożej. 

Przed cudownym obrazem będą modlić 
się m.in.: rodziny, chorzy, osoby duchowne, 
rolnicy i pszczelarze, żołnierze, samorzą-
dowcy i kolejarze. W tym roku przebiegał 
będzie pod hasłem „Z Matką Miłosier-
dzia po nowe życie w Chrystusie”. Odpust 
potrwa do 10 lipca, szczegółowy program 
na plakacie. 
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11 czerwca br. 
podczas 3. Biegu 
Burzyńskego im. 

prof. J. Sajdaka z REGATTA 
na starcie stanęło blisko 
400 biegaczy z całej Polski, 

startujących na kilku 
dystansach. 

To było prawdziwe święto 
biegania w dolinie rzeki Białej.  

 str. 30
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W 120. ROCZNICĘ URODZIN MORDECHAJA ARDONA

TUCHOVINIFEST – I Międzynarodowy
Festiwal Wina w Tuchowie (5-7 sierpnia 2016)
WIKTOR CHRZANOWSKI

Małopolskie 
Stowarzyszenie 
Winiarzy oraz Miasto 

i Gmina Tuchów zapraszają 
wszystkich miłośników 
wina na I Międzynarodowy 
Festiwal Wina w Tuchowie 
w dniach 5-7 sierpnia 2016 r.

Tuchów i okoliczne gminy oferują 
jedne z  najlepszych warunków do 
uprawy winorośli w Polsce. Zbocza 
o nachyleniu południowym i połu-
dniowo-zachodnim, łagodne wzgórza 
o wysokości 100-150 m nad dnami 
dolin oraz odpowiednie warunki 

klimatyczne – to wszystko powoduje, 
że okolice Tuchowa są idealne do 
produkcji wina.

Miasto Tuchów posiada również wielo-
letnią tradycję współpracy z zagranicz-
nymi miastami bliźniaczymi, których ma 
aż osiem, w tym m.in. Mikulov – czeską 
kolebkę winiarstwa.

W dniach 5-7 sierpnia zapraszamy 
wszystkich miłośników wina oraz 
pasjonatów enoturystyki do Tuchowa 
na I Międzynarodowy Festiwal Wina, 
I Międzynarodowy Konkurs Win oraz 
XI Konwent Winiarzy Polskich. 

Bogaty program pozwoli przybliżyć 
wszystkim tajniki uprawy winorośli 
i produkcji wina. Będzie to wspaniała 
okazja do wymiany wiedzy, doświad-

czeń i wskazówek. Winiarze chętnie 
podzielą się swoją wiedzą i udzielą 
porad jak założyć winnicę, pielęgnować 
ją i na końcu wyprodukować dobre 
wino. Nie zabraknie też niczego dla 
żołądka i ducha. W programie zapla-
nowano degustacje oraz występy arty-
styczne. 

Zapraszamy w pierwszy weekend 
sierpnia na tuchowski rynek!

Więcej informacji i  szczegółowy 
program Festiwalu znajdują się na 
stronie: www.tuchovinifest.pl

Zachęcamy do śledzenia profilu 
https://www.facebook.com/tuchovi-
nifest/ oraz do dołączenia do wyda-
rzenia: https://www.facebook.com/
events/146686632409134/

JANUSZKOWALSKI

16 czerwca 2016 r. 
w Tuchowie miało 
miejsce nieco-

dzienne i wyjątkowe wyda-
rzenie – sesja naukowa 
pt. „Żydzi tuchowscy – 
w 120. rocznicę urodzin 
Mordechaja Ardona  
(1896-1992)”.

Patronat nad sesją objęła Amba-
sada Izraela w Polsce oraz Burmistrz 
Tuchowa, natomiast organizatorami 
byli: Pracownia Badań nad Historią 
i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami 
Polsko-Żydowskimi im. Marcella 
i Marii Roth w Instytucie Judaistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydow-
skie Muzeum Galicja w Krakowie, 
Towarzystwo Miłośników Tuchowa 
i Dom Kultury w Tuchowie. Sesja 
zorganizowana była w duchu wspól-
nego odkrywania historii i między-
kulturowego dialogu. Była też hołdem 
złożonym dla żydowskich obywateli 
Tuchowa, którzy zginęli w  Zagła-
dzie oraz tych, którzy rozsławiają 
Tuchów w  świecie. Sesję poprze-
dziła uroczystość odsłonięcia tablic: 
upamiętniającej niemieckie getto 
w Tuchowie (na budynku Apteki przy 
ul. Ogrodowej) oraz pamiątkowej 
w hołdzie Mordechajowi Ardonowi  
(przy ul.  Daszyńskiego). Morde-
chaj Ardon – to światowej sławy 
malarz, który był synem tuchow-
skiego zegarmistrza i przy tej ulicy 
mieszkał. Odsłonięcia tablic dokonali: 
konsul generalny w Nowym Jorku 
Urszula Gacek, burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś, przewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Wrona, przewod-
niczący TMT Tomasz Wantuch oraz 
dr  hab.  Michał Galas z  Instytutu 
Judaistyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Po uroczystości odsłonięcia 
tablic rozpoczęła się sesja w  sali 
widowiskowej Domu Kultury. Uczest-
ników powitał burmistrz Tuchowa, 
Adam Drogoś. Sesję poprowadził 
dr hab. Michał Galas, który na wstępie 
wygłosił wykład  „Historia i pamięć 
– dlaczego należy dbać o lokalne dzie-
dzictwo”, wprowadzając do tematyki 

organizowanej sesji, a równocześnie 
jej idei. Wykłady i referaty wygło-
sili: Tomasz Wantuch – „Społecz-
ność żydowska miasta Tuchowa 
do 1939 r.”, dr  Andrzej Mężyk – 
„Żydzi tuchowscy w czasie okupacji 
i w okresie powojennym”, mgr Małgo-
rzata Derus – „Żydzi tuchowscy 
w świetle źródeł z archiwum Stani-
sława Derusa", dr Natasza Styrna – 
„Helena Grabschrift-Taffet, artystka 
z Tuchowa”, dr Renata Piątkowska – 
„O twórczości Mordechaja Ardona”. 
Wyświetlono film dokumentalny 
o  Mordechaju Ardonie „Portret 
Artysty – Mordecai Ardon”, reż. 

Yona Zarecki. Tłumaczenie z języka 
angielskiego na polski prowadziła  
mgr Grażyna Ciężkowska. 
Wieczorem odbył się pokaz filmu 
„Jorcajt” Zuzanny Solakiewicz. Sesji 
towarzyszyły dwie wystawy: dzięki 
uprzejmości rodziny artysty zaprezen-
towano przysłane z Izraela pamiątki 
związane z Mordechajem Ardonem, 
w  tym kopie: fotografii, obrazów 
i plakatów, a w Muzeum Miejskim – 
wzruszające „Listy do Sali” przedsta-
wiające dramat jednej z żydowskich 
rodzin. Burmistrz Tuchowa przekazał 
wszystkim organizatorom i uczest-
nikom serdeczne podziękowania za 

trud włożony w przygoto-
wanie oraz niejako odsło-
nięcie tematu społeczności 
żydowskiej w  Tuchowie, 
podkreślając, że w historii 
miasta ta społeczność miała 
tu swoje miejsce, i  o  tej 
części historii nie możemy 
zapominać, bo wówczas jest 
ona niepełna. Szczególne 
słowa podziękowania skie-
rował do rodziny Morde-
chaja Ardona – Dalii Ardon 
i Lili Haber za życzliwość 
i pomoc w przygotowaniu 
sesji.
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Dyrektor Zespołu Szkół 
w Burzynie, Anna 
Maria Karcińska oraz  

przewodniczący Rady 
Rodziców przy Zespole 
Szkół w Burzynie, Tomasz 
Dudek podjęli się nie lada 
zadania. 

Postanowili bowiem zorganizować 
w Burzynie I Sympozjum historyczne 
poświęcone działalności Filareckiego 
Związku Elsów. Okazało się bowiem, 
że Burzyn był wiodącym ośrodkiem 
owego Związku, o czym wiedzą tylko 
nieliczni. I  tak 11 czerwca 2016 r. 
w Kaplicy Zgromadzenia Sług Jezusa 
w Burzynie odbyło się I Sympozjum 
historyczne: „Burzyn jako wiodący 
ośrodek Filareckiego Związku Elsów”. 
Zaproszeni goście mogli wysłuchać 
niezwykle intersujących wykładów. 
Prelegentami byli: dr Teresa Podgórska 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, która w swoim 
wystąpieniu „Być Elsem. Formacja 

członków Stowarzyszenia Eleusis”, 
przypomniała rodowód słowa „Els” 
(od początkowych liter greckich słów: 
Eleutheori laon soters – Wolni wyba-
wiciele ludów) oraz przybliżyła krótko 
ideologię i działalność stowarzyszenia. 
Wielu z nas, uczestników tego sympo-
zjum, dowiedziało się na przykład, że 
właśnie tutaj we wsi Burzyn, w miejscu 
owego sympozjum, w latach 30-tych 
XX wieku wybudowano Dom Fila-
recki i  stworzono pierwszą osadę 
Elsowo. Niezwykle ważną postacią 
dla rozwoju intelektualnego Burzyna 
i  okolic był profesor Jan Sajdak 

urodzony w Burzynie, którego imię 
nosi obecnie Zespół Szkół w Burzynie. 
Jego sylwetkę oraz pracę naukową 
przybliżyły dr Aleksandra Arndt i dr 
Teodozja Wikarjak z Instytutu Filologii 
Klasycznej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, głosząc 
wykład pt. „Profesor Jan Sajdak”. Jak 
wielce zaangażowany był profesor Jan 
Sajdak w tajne nauczanie w Burzynie, 
które rozwinęło się tu szczególnie 
mocno za sprawą profesora Dobrowol-
skiego w roku 1940 właśnie w Elsowie, 
przedstawił Józef Kozioł, emerytowany 
nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych im.  Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem, autor licznych publi-
kacji na temat Tuchowa i okolic. Jego 
wykład nosił tytuł „Tajne nauczanie 
w  Tuchowie i  okolicy”. Wyjątkową 
częścią sympozjum było spotkanie 
z ludźmi, świadkami owych historycz-
nych wydarzeń: Teresą Wasilewską-
-Czopek z domu Wejdlich, Marią Gul 
z domu Wejdlich, Krystyną Płońską 
i  Mieczysławem Wewiórskim. Na 
zakończenie sympozjum wystąpił 
kwartet smyczkowy CORDA, dostar-
czając wszystkim niezapomnianych 
wrażeń.  Po koncercie goście mieli 

możliwość obejrzenia wystawy, na 
którą składały się fotografie i liczne 
dokumenty, dotyczące Stowarzyszenia 
Eleusis i osoby profesora Jana Sajdaka. 
W tym miejscu należy  podziękować 
o. Kazimierzowi Plebankowi i Józe-
fowi Lewickiemu za pomoc w zgro-
madzeniu materiałów do tej wystawy. 

Jeszcze raz wyrazy uznania należą 
się organizatorom: Annie Marii 
Karcińskiej, Tomaszowi Dudkowi, 
jak i  Józefowi Lewickiemu za jego 
wsparcie i zaangażowanie w zorgani-
zowanie I Sympozjum historycznego 
w Burzynie!

czerwiec 2016 | nr 6 (44) 3miasto i gmina
ROZMOWA Z BURMISTRZEM TUCHOWA
ADAMEM DROGOSIEM
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I SYMPOZJUM HISTORYCZNE W BURZYNIE

Panie burmistrzu, sezon 
wiosennych wydarzeń 
kulturalnych, sportowych 
i edukacyjnych  mamy za 
sobą, było ich bardzo dużo.

Tak to prawda, wydarzeń ci u nas 
w dostatek,  a czasem można odnieść 
wrażenie, że aż nadto. Ale to jest 
inicjatywa wielu środowisk, które 
chcą je organizować. Oznacza to  
aktywność mieszkańców  i wskazuje 
na potrzeby społeczne.  Nie sposób 
mówić o wszystkich, ale przypomnę 
o kilkudziesięciu. W ostatnim week-
endzie maja miały miejsce dwa piękne 
wydarzenia: 28 maja na hali MOSiR 
odbył się turniej tańca zorganizowany 
przez Annę Siwek oraz Jakuba Motykę, 
natomiast dzień później w niedzielę 
Jubileusz 60-lecia OSP w Karwodrzy. 
Doniosła uroczystość w Karwodrzy, 
zaangażowanie jednostki i  miesz-
kańców w  jej przygotowanie, daje 
powód do dumy, a  równocześnie 
podkreśla jak ważne dla miejscowości 
jest mieć przez dziesiątki lat prężnie 
działającą straż. Wzruszającą uroczy-
stość poświęconą Marii Kotulskiej, 
patronce Zespołu Szkół w Jodłówce 
Tuchowskiej, przygotowali nauczyciele 
i uczniowie tej szkoły. Odbyła się  msza 
św. i piękna akademia, podczas której 
wspominano Marię Kotulską i zapre-
zentowano montaż słowno-muzyczny. 
4 czerwca w Rzepienniku Strzyżew-
skim uczestniczyłem w podsumo-
waniu projektu realizowanego przez 
stowarzyszenie „Wszystkie dzieci 
nasze są”. W tym dniu w tuchowskim 
amfiteatrze odbył się Dzień Dziecka 
oraz Pogórzański Festiwal Piosenki, 

na którym miałem przyjemność 
wręczać uczestnikom nagrody i statu-
etki „Korony jej wysokości Brzanki”. 
Następnego dnia w niedzielę uczest-
niczyłem w piknikach w Łowczowie 
i Mesznej Opackiej, zorganizowanych  
w ramach projektu „Moc pozytywnej 
energii”. W tym też dniu odbył się 
Puchar Polski MTB XCO w kolarstwie 
górskim w Lubaszowej. Było to wyda-
rzenie sportowe o wysokiej randze, 
w którym startowali czołowi polscy 
zawodnicy tej dyscypliny. W dniach 
od 5 do 13 czerwca wraz z 27-osobową 
delegacją z Tuchowa wyjechałem do 
partnerskiego miasta Illingen w Niem-
czech w ramach realizowanego przez 
gminę projektu pn. „Przestrzenie 
współpracy polsko-niemieckiej 
z perspektywy społeczności Illingen 
i  Tuchowa w  budowaniu dobrych 
praktyk i przyszłości”, na który otrzy-
maliśmy dofinansowanie z Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Wśród delegacji tuchowskiej byli 
przedstawiciele stowarzyszeń: 
Polsko-Niemieckiego Kręgu Przy-
jaciół, Towarzystwa Miłośników 
Tuchowa, Moje Siedlisko i  Koła 
Gospodyń  w Lubaszowej. 11 czerwca 
w Burzynie po raz pierwszy zorgani-
zowane było sympozjum historyczne 
na temat działalności Filareckiego 
Związku Elsów i znanego z tej dzia-
łalności ośrodka w Burzynie, odbył 
się również 3. Bieg Burzyński im. 
prof. J. Sajdaka.  12 czerwca miała 
miejsce kolejna edycja Sanktuaryjnego 
Festynu Rodzinnego zorganizowa-
nego przez radę parafialną, klasztor 
Redemptorystów i  Dom Kultury. 
W wydarzeniach tych uczestniczył 

zastępca burmistrza, Kazimierz 
Kurczab.  16 czerwca w Tuchowie po 
raz pierwszy zorganizowana została 
sesja naukowa pt.  „Żydzi tuchowscy 
– w 120. rocznicę urodzin Mordechaja 
Ardona (1896-1992)”. Patronat nad 
tym wydarzeniem objęła Ambasada 
Izraela w Polsce, a współorganizato-
rami byli: Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Judaistyki, Muzeum Żydow-
skie Galicja w Krakowie, Towarzystwo 
Miłośników Tuchowa i Dom Kultury. 
Sesję prowadził tuchowianin dr hab. 
Michał Galas. Tuż przed jej rozpo-
częciem dokonaliśmy odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej wejście do 
niemieckiego getta w Tuchowie przy 
ul. Ogrodowej oraz przy ul. Daszyń-
skiego tablicy pamiątkowej jednego 
z  najwybitniejszych malarzy izra-
elskich, Mordechaja Ardona, który 
urodził się w  Tuchowie i  wczesne 
dzieciństwo tu spędził. 17 czerwca, 
na zaproszenie marszałka woje-
wództwa małopolskiego, wspólnie 
z Marią Maniak, Ryszardem Wroną, 
Stanisławem Obrzutem i Wiktorem 
Chrzanowskim uczestniczyliśmy 
w  spotkaniu z  okazji 25. rocznicy 
podpisania Traktatu o  dobrym 
sąsiedztwie i  dobrej współpracy 
pomiędzy rządami Polski i Niemiec. 
18 czerwca odbyły się aż trzy wyda-
rzenia: turniej piłki siatkowej dziew-
cząt zorganizowany na hali MOSiR, 
piknik w  Dąbrówce Tuchowskiej 
w ramach projektu „Moc pozytywnej 
energii” oraz inscenizacja „Wesela 
krakowskiego” w Burzynie przygo-
towana przez Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Tuchowie. 
19 czerwca wziąłem udział w turnieju 

piłki siatkowej chłopców i mężczyzn, 
piknikach w Lubaszowej i Piotrko-
wicach realizowanych w  ramach 
projektu „Moc pozytywnej energii” 
oraz na wystawie plenerowej prac 
plastycznych, obrazów i rzeźb zorga-
nizowanej w tuchowskim amfiteatrze. 
Na wystawie swoje dzieła prezentowali 
uczestnicy plenerów: Ogólnopolskiego 
Pleneru Rzeźbiarskiego, Międzynaro-
dowego Pleneru Malarskiego „Sacrum” 
oraz Pleneru Malarskiego Bronowic-
kiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich. W amfiteatrze odbyły się 
również koncerty zespołów muzycz-
nych. 20  czerwca uczestniczyłem 
w podsumowaniu współzawodnictwa 
sportowego szkół. Wspólnie z dyrek-
torem MOSiR wręczyliśmy dyplomy 
i nagrody przedstawicielom szkół za 
osiągnięcia sportowe. Wieczorem tego 
samego dnia w Kąśnej Dolnej odbył 
się wspaniały koncert naszej szkoły 
muzycznej z okazji zakończenia roku 
szkolnego. 24 czerwca uczestnicy 
pleneru „Sacrum” zorganizowali w sali 
hoteliku przy ul. bp. L. Wałęgi  wystawę 
poplenerową. Piękne obrazy z tuchow-
skimi motywami, które powstały 
podczas pleneru prezentowane będą 
na różnych wystawach w Polsce, co 
bez wątpienia będzie promocją naszego 
miasta. 25 czerwca stowarzyszenie PTG 
Sokół „Świat Pracy” zorganizowało 
I Mistrzostwa Gminy Tuchów w Nordic 
Walking, będące ciekawą, pożyteczną 
i zdrowotną inicjatywą. 25 czerwca 
zgodnie z  życzeniem młodej pary, 
wspólnie z Marią Wróbel, udzieliłem 
kolejnego ślubu, tym razem w Oberży 
pod Grzybem w  Piotrkowicach. 
Wydarzenia tego miesiąca zakończyły 

się 26 czerwca w niedzielę II Biegiem 
na Brzankę, uczestniczyło w  nim 
bardzo dużo mieszkańców z  wielu 
gmin Pogórza. Serdecznie dziękuję 
wszystkim organizatorom i współor-
ganizatorom czerwcowych wydarzeń. 
Pragnę poinformować, że na projekty 
kulturalne gmina Tuchów otrzymała 
dofinansowanie z: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– 30 tys. zł na zakup instrumentów 
dla szkoły muzycznej, Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej – 
15 tys. zł na współpracę partnerską 
Tuchów Illingen, Komisji Europej-
skiej – 20 tys. euro na międzynarodowe 
spotkanie miast. Projekty te są w trakcie 
realizacji, a ich koordynatorem jest 
Dom Kultury, który w ostatnim czasie 
wraz z grupą nieformalną Nastawieni 
na Kulturę wygrał również projekt 
z Programu Tesco "Decydujesz Poma-
gamy" w wysokości 5 tys. zł.

Na koniec życzę wszystkim zasłu-
żonych wakacji, słonecznych urlopów 
i dobrego wypoczynku. 

rozmawiał 
Janusz Kowalski

JANUSZKOWALSKI

W dniach  
24-26 czerwca 2016 r.  
w Miasteczku  

Galicyjskim w Nowym Sączu 
odbył się finał  
39. Małopolskiego  
Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY. 

Komisja w  składzie: płk Franci-
szek Suwała (Gdańsk), kpt. Tadeusz 
Dobrowolski (Przemyśl), kpt. Stefan 
Żuk (Nowy Sącz), dr Waldemar Groń 
(Łącko), Stanisław Migacz (MCK 
SOKÓŁ – Nowy Sącz), po wysłuchaniu 
33. orkiestr wyłonionych podczas 
eliminacji powiatowych, przyznała na 
39. finale w grupie orkiestr parafialnych 
pierwsze miejsce Parafialnej Orkiestrze 
Dętej z Siedlisk. Orkiestra z Siedlisk 

otrzymała też nagrodę w  formie 
„buławy” za najlepszą prezencje i grę 
w marszu. Komisja wyznaczyła również 
orkiestrę do udziału w koncercie z cyklu 
MY, MAŁOPOLANIE, który odbędzie 
się w nowosądeckim „Sokole” jesienią 
br. Gratulujemy orkiestrze, zarządowi 
i kapelmistrzowi Bogdanowi Stefanowi. 
Dziękujemy za wspaniałą promocję 
muzyczną gminy i czekamy na koncert 
w Tuchowie.
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Sukcesy orkiestry z Siedlisk – pierwsze miejsce, buława i koncert
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Gmina Tuchów reali-
zuje projekt pn.: 
„Przestrzenie współ-

pracy polsko-niemieckiej 
z perspektywy społecz-
ności Illingen i Tuchowa 
w budowaniu dobrych 
praktyk partnerskich i przy-
szłości”. Projekt składa się 
z dwóch etapów. Pierwszy 
z nich został zrealizowany 
w Illingen w Niemczech od 
5 do 12 czerwca 2016 r.,  

zaś drugi będzie realizo-
wany w Tuchowie od 3 do  
8 sierpnia 2016 r. 

Projekt ten współfinansowany 
jest przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, która przy-
znała na jego realizację kwotę  
15 000 zł.

Celem projektu jest utrwalenie, 
pogłębienie i nadanie nowych form 
współpracy pomiędzy obywatelami 
gmin z  Polski i  Niemiec; pobu-
dzenie aktywności i inicjatywności 
społecznej w rozwiązywaniu współ-

czesnych problemów społecznych 
i  gospodarczych; wzmocnienie 
partnerstwa na poziomie społecz-
ności lokalnej, w tym zrzeszonych 
w  organizacjach non-profit oraz 
gospodarczych. Cele te zostaną 
osiągnięte poprzez zaangażowanie 
społeczności Tuchowa i  Illingen, 
wymianę doświadczeń i rozwiązań 
rozwojowych oraz szeroką debatę 
i dialog obywatelski, które wskażą 
konkluzje i wnioski na przyszłość.

Współorganizatorami i  part-
nerami projektu są: Niemiecko-
-Polski Krąg Przyjaciół w Illingen, 

Polsko-Niemiecki Krąg Przyjaciół 
w Tuchowie, Pogórzańskie Stowarzy-
szenie Rozwoju, Towarzystwo Miło-
śników Tuchowa, Spółka Komunalna 
Dorzecze Białej, którzy będą współ-
pracować z liderem i partnerem przy 
realizacji merytorycznej programu, 
w  tym seminariów i  konferencji. 
Ponadto Dom Kultury w Tuchowie 
i  Dom Kultury Illipse w  Illingen 
będą współpracować z  liderem 
i  partnerem przy realizacji orga-
nizacyjnej programu, w tym wizyt 
studyjnych oraz prezentacji. Współ-
organizatorzy będą aktywnie uczest-
niczyć w projekcie oraz aktywizować 
społeczność lokalną.

W niedzielę 5 czerwca br. nastą-
piło rozpoczęcie pierwszego etapu 
realizacji projektu, tj. wyjazd grupy 
osób z  miasta i  gminy Tuchów: 
przedstawicieli samorządu, insty-
tucji gospodarczych i społecznych, 
członków organizacji non-profit 
z Tuchowa do Illingen.

W  ramach pobytu w  Illingen 
odbyły się: seminarium samorządów 
oraz liderów lokalnych, wizyty 
studyjne w  instytucjach oświato-
wych, społecznych i gospodarczych, 
seminarium metodyczne – debata, 
konferencja stowarzyszeń Polsko-
-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół 
Tuchów-Illingen, prezentacja multi-
medialna Illingen. 
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Rozpoczęcie realizacji projektu 
współpracy polsko-niemieckiej

JanDuSZA 

na zaproszenie 
naszych przyjaciół 
z Niemiec 5 czerwca 

z tuchowskiego rynku 
wyruszyła w długą podróż 
27-o osobowa grupa 
przedstawicieli gminy, 
wśród której znalazły 
się przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich 
z Siedlisk i Lubaszowej, 
prezes Towarzystwa 
Miłośników Tuchowa, 
sekretarz Polsko-
Niemieckiego Kręgu 
Przyjaciół w Tuchowie, 
reprezentanci 
Stowarzyszenia Nasza 
Zabłędza, dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia 
w Tuchowie, dwie urocze 
tłumaczki i wielu innych 
znakomitych mieszkańców 
naszej gminy. Władze 
lokalne reprezentował 
Burmistrz Tuchowa . Przed 
nami 1300 km. Wyruszamy 
po zachodzie słońca.

Dzień pierwszy
Po krótkiej i chłodnej nocy wstaje 

upalny dzień. Za oknem autobusu 
wszechobecna zieleń i ślady po inten-
sywnych opadach. Na sąsiednim pasie 
autostrady widzę cudaka na wielkim 
motocyklu, na plecach napis Hells 
Angels. Uśmiecha się przyjaźnie. Po 
obu stronach drogi szparagowe pola 
a na nich pochylone postacie zbie-
raczy tego przysmaku, może to nasi? 
Po skromnym śniadanku przyda-
łaby się wypasiona kawka. Nie tylko 
moje marzenia spełnia najpierw pan 
kierowca, a później niewymownie 
sprawny duet przy barku: Aldona 
i Piotr. Do Illingen docieramy kilka 
minut po godz. 15 , przed ratuszem 
czekają na nas znajome twarze. 
Serdeczne powitanie i przydział do 
goszczących nas rodzin. Wieczorem 

wspólna kolacja, długie rozmowy 
i wspomnienia. Kilka minut przed 
północą wreszcie wygodne łóżko, 
na którym można wyciągnąć całą 
„swą wysokość”. Po krótkiej chwili 
zapadamy w głęboki, zasłużony sen.

Dzień drugi
O godz. 9 rano pyszne śniadanko 

w ogrodzie, a po nim wizyta w sero-
warni ekologicznej. Degustujemy 
4 gatunki doskonałego sera, najszyb-
ciej znika ten o smaku orzechowym.

Następnie udajemy się na długi 
spacer szlakiem… bydła mlecznego, 
które daje wysokiej jakości mleko, 
wykorzystywane do produkcji wspo-
mnianych przed chwilą wyrobów. 
Po południu docieramy do ogrodu 
różanego na wzgórzu, gdzie przygoto-
wano dla nas pyszny obiadek i zimny 
napój na bazie chmielu. Sielanka: 
wspaniały aromat różnorodnych 
gatunków róż, piękne widoki, miłe 
towarzystwo i pełny brzuszek. Nic 
jednak nie trwa wiecznie. Najpierw 
pojawiła się niepozorna chmurka, 
później zaczął padać na dachy 
namiotów rzadki, ale solidny grad, 
a po nim przyszła potworna ulewa. 
Dzięki ofiarności naszych gospo-
darzy i dzielnej postawie niektórych 
panów z polskiej grupy wyszliśmy 

z opresji prawie suchą stopą. Dopiero 
wieczorem dowiedzieliśmy się, jakie 
szkody uczyniła ta ulewa w Illingen 
i okolicach. Pomimo tych katastro-
falnych okoliczności wieczorna 
biesiada odbyła się bez przeszkód, 
tylko niektórzy goście dotarli nieco 
później.

Dzień trzeci
Po obfitym i  urozmaiconym 

śniadaniu wyruszamy na wycieczkę 
w dolinę Renu. Najpierw pełen dodat-
kowych atrakcji dojazd do miejsco-
wości Bacharach, później zwiedzanie 
pięknego zamku i średniowiecznego 
miasteczka, a następnie udajemy się 

na przystań, gdzie wsiadamy na statek 
rzeczny „Goethe”. Długi rejs po Renie 
to jedna z najbardziej przyjemnych 
chwil naszej wizyty w Niemczech. 
Zasiadamy w wygodnych fotelach, 
słońce nadrabia wczorajsze zaległości, 
polski kelner serwuje złociste napoje 
i nie tylko, po lewej stronie rzeki 

Tydzień niezapomnianych wrażeń
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17 czerwca 1991 roku  
w Bonn 
szefowie rządów 

oraz ministrowie 
spraw zagranicznych 
Rzeczpospolitej Polskiej 
i Republiki Federalnej 
Niemiec podpisali  
Traktat o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy. 

Dla uczczenia 25. rocznicy 
tamtych wydarzeń, 17 czerwca 
w Muzeum Narodowym w Sukien-
nicach w Krakowie spotkali się przed-
stawiciele władz samorządowych 
z Małopolski, Turyngii i Nadrenii 
Północnej Westfalii oraz organizacji 

działających na rzecz współpracy 
polsko-niemieckiej.

Rocznica podpisania Traktatu 
o  dobrym sąsiedztwie i  przyja-
znej współpracy stała się okazją do 
spotkania marszałka Małopolski 
Jacka Krupy i wicemarszałka Stani-
sława Sorysa z premierem Turyngii 
Bodo Ramelowem, którzy podzielili 
się wzajemnymi doświadczeniami, 
jakie oba regiony zdobyły w trakcie 
trwającej od 17 lat współpracy. Na 
uroczystości nie zabrakło również 
przedstawicieli tuchowskiego samo-
rządu i  Liceum Ogólnokształcą-
cego w  Tuchowie. Tuchów może 
poszczycić się ponad 20-letnią 
współpracą z niemieckim miastem 
bliźniaczym Illingen.

25 lat współpracy polsko-niemieckiej

strome winnice, po prawej majesta-
tyczne zamki, pod nami woda, nad 
nami błękitne niebo, wokół sami mili 
ludzie kilku narodowości. Żyć nie 
umierać… Wysiadamy w kolejnym 
uroczym miasteczku nad brzegiem 
Renu. Stamtąd wyjeżdżamy kolejką 
linową na wzgórze z  potężnym 
pomnikiem, który został wzniesiony 
po zwycięskiej wojnie francusko-
-pruskiej. Pod nim nasi gospodarze 
urządzają nam piknik i zachwyceni 
pięknymi widokami doliny Renu 
wracamy kolejką nad winnicami 
na brzeg rzeki. Tam wsiadamy na 
prom, a  po drugiej stronie czeka 
na nas nasz autobus i niezawodni 
kierowcy. Piękna pogoda, mnóstwo 
pozytywnych wrażeń, parę godzin 
słodkiego lenistwa powodują odro-
dzenie naszych sił witalnych, a będą 
one jeszcze dziś bardzo potrzebne, 
bo wieczorem czekają na nas prze-
cież wyczerpujące, międzynarodowe 
rozmowy w  Kultursaal. Niektóre 
rozmowy miały nawet wymiar 
międzykontynentalny, bo brała 
w nich udział urocza Yuki – Chinka 
z Szanghaju!

Dzień czwarty
Po wyśmienitym śniadaniu 

w  towarzystwie naszych gościn-
nych gospodarzy udajemy się na 
zwiedzanie przemysłowego niegdyś 
(jesteśmy przecież w  słynnym 
Zagłębiu Saary) miasta Neunkir-
cher. Rozpoczynamy od wizyty na 
wysokim… dachu urzędu miejskiego, 
skąd roztacza się niezwykła pano-
rama przemysłowej niegdyś okolicy. 
Po zapoznaniu się z historią regionu, 
udajemy się przez miasto w kierunku 
huty. Mijamy dwa piękne kościoły: 
katolicki i protestancki – niestety oba 
już dawno zamknięte. Później jednak 
okazało się, że ten drugi był jednak 
na chwilę otwarty i nawet odbył się 
tam mini koncert organowy. Szkoda, 
że mogło go wysłuchać tylko kilka 
osób…

W  dawnej hucie ubrano nas 
w twarzowe kaski i pomaszerowa-
liśmy prawie wszyscy na górne piętra 
wielkiego pieca. Wcześniej odbyła 
się prelekcja na temat dawnej dzia-
łalności huty. Po wizycie w przemy-
słowej części miasta, udaliśmy się na 
zakupy do ogromnego kompleksu 
handlowego. Realizację otrzyma-
nych bonów rozpoczynamy z kolegą 
Stanisławem od obfitego obiadu, aby 
mieć siły na przemierzanie bezkre-
snych przestrzeni handlowych. Po 
godzinie poszukiwań mam dość! 
Nogi bolą, a nigdzie nie widzę pożą-
danego towaru. Z opresji wybawia 
mnie kolega Tomasz, który prowadzi 
do odpowiedniego stoiska. Chwila 
rozterek wyborczych i  staję się 
szczęśliwym posiadaczem... piżamki 
w słoniki dla niedawno narodzonej 
wnuczki. Teraz z czystym sumieniem 
mogę wracać do kraju! Wieczorem 
spacer po najbliższej okolicy i  tu 
znów dokonuję zadziwiającej dla nas 
obserwacji. W Niemczech nie ma tzw. 
nieużytków. Wszystkie pola są zago-
spodarowane. Wieczorem kolacja 
u rodzin i degustacja darów natury 
oraz owoców pracy rąk ludzkich.

Dzień piąty
Po urozmaiconym i nieodmiennie 

pysznym śniadanku wyruszamy 
w poszerzonym gronie na najwyższe 
wzniesienie okolicy Schaumberg. 
Towarzyszy nam liczna delegacja 
gości z Francji. Czujemy się trochę 
jak w Trójkącie Weimarskim. Niemcy, 
Francuzi i Polacy. Rdzeń i centrum 
Europy, nie umniejszając oczywiście 
rangi pozostałych krajów. Rzucamy 
jeszcze okiem na łagodne wzgórza 
Saarlandu i szybko wskakujemy do 
autobusów, bo program tego dnia 
jest bardzo napięty.

Kilkadziesiąt kilometrów prze-
jazdu autobusem i w głębi teutoń-
skiego lasu widzimy rozległy 
kompleks nowoczesnych budynków. 
To Europejska Akademia Nauki, 

gdzie wysłuchujemy bardzo cieka-
wego wykładu na temat współpracy 
naukowców różnych narodowości 
i  integracji kultur europejskich. 
Przesłanie tego przemówienia jest 
jednoznaczne: w jedności i różno-
rodności siła!

Ważna jest nie tylko współ-
praca przywódców i polityków, ale 
przede wszystkim kontakty bezpo-
średnie ludności narodów europej-
skich. Najlepiej sprawdziło się to 
w kolejnym punkcie programu, czyli 
podczas Kleine Weinprobe (mała 
degustacja wina) w pobliżu Trewiru. 
Stoczyliśmy tam autentyczną wojnę 
na pieśni pomiędzy trzema narodami. 
W  miarę degustowania szlachet-
nych trunków ochota do zaśpiewu 
pomiędzy naszymi rosła niesłychanie, 
a ponieważ był z nami nieoceniony 
pod tym względem pan Jan, zagłu-
szyliśmy rychło subtelne piosenki 
francuskie a  także solidne pieśni 
niemieckie. W pewnym momencie za 
sprawą naszego wybitnego organisty 
nastąpiło niezwykłe i cudowne trój-
porozumienie. Jest taka pieśń, którą 
można śpiewać na trzy głosy w trzech 
językach i wszyscy ją znają: „ Panie 
Janie rano wstań, wszystkie dzwony 
biją bim, bam, bom, bim, bam, bom...”. 
Nie da się opisać, jak fantastycznie 
brzmiała ta pieśń na trzy głosy, 
w trzech językach śpiewana jedno-
cześnie przez Polaków, Niemców 
i Francuzów. Gdyby tak jeszcze mogły 
jednocześnie bić dzwony w  kate-
drach Notr Dame w Paryżu i Kolonii 
oraz nasz Zygmunt w Krakowie, to 
byłaby to już integracja absolutna. 
Po tej międzynarodowej degustacji 
czeka nas kolejna atrakcja: rejs stat-
kiem po Sarze i przepłynięcie śluzy 
rzecznej, co dla nas było niezwykle 
atrakcyjną nowością. Po powrocie 
uroczyste spotkanie w  Ratuszu 
i wspólna kolacja ze szczególnym 
daniem, którym były trzy rodzaje 
szparagów. Następnie wieczorny 
przemarsz do nowo przyjętej do 
Illingen dzielnicy Gennweiler, która 
właśnie teraz obchodzi 750-o lecie 
swego istnienia. Tam powitano nas 
salwą z małych, ale bardzo głośnych 
armatek, a później wzięliśmy udział 
w  festynie, który zakończył się 
pokazem tańca z pochodniami.

Dzień szósty
Po doskonałym śniadaniu 

udaliśmy się na zwiedzanie zabyt-
kowego kościoła w Illingen. Naszym 
przewodnikiem był nauczyciel 
historii, który w  bardzo ciekawy 
sposób przedstawił nam dzieje miasta 
i  starej części świątyni. Niestety, 
pogoda znowu niezbyt sprzyjająca, 
tym razem pada jednak równo 
i spokojnie. Pomimo wszystko przy-
gotowujemy się w strojach ludowych 
do przemarszu od centrum Illingen 
do Gennweiler. Kiedy pochód 
rusza w  drogę, słońce wychodzi 

zza chmur. Cud, kaprys natury, czy 
może magiczne zaklęcia niektórych 
wiadomych osób?! Wszystko jedno, 
chowamy niepotrzebne już para-
sole i ruszamy w drogę. Wiele było 
ciekawych i oryginalnych grup w tym 
pochodzie, ale niekłamany entuzjazm 
licznie zgromadzonych obserwatorów 
wzbudzała nieodmiennie nasza 
delegacja. Piękne stroje i gromkie 
pieśni ludowe i  biesiadne bardzo 
się Niemcom podobały. Tutaj słowa 
uznania należą się znowu panu 
Janowi, który sprawnie dyrygował 
nie tylko naszym śpiewem, ale także 
ulicznym chórkiem mieszkańców 
miasta. My natomiast zachwycaliśmy 
się pomysłową praczką i muzealnymi 
pojazdami. Podczas festynu nasze 
energiczne panie z  kół gospodyń 
dwóch szacownych wiosek wystą-
piły na polowej scenie z prezentacją 
znanych pieśni ludowych. Nagrodą 
były długo niemilknące brawa…

Dzień siódmy i ostatni
Po wspaniałym posiłku 

porannym pakujemy przygoto-
wane bagaże i prowiant na drogę 
do samochodu naszych gospo-
darzy i  jedziemy na Mszę Św. 
Chcemy wyjechać wcześniej, aby 
uniknąć korków na autostradzie, ale 
gościnni Niemcy nie mają zamiaru 
tak szybko nas wypuścić z Illingen. 
Idziemy razem jeszcze raz do 
budynku Kultursaal i tam dopiero 
rozpoczynają się ostatnie, serdeczne 
pożegnania. Nie na długo, bo nasz 
burmistrz – p. Adam Drogoś 
zaprasza niemieckich przyjaciół 
na Dni Tuchowa; już w sierpniu 
zobaczymy się znowu.

To był naprawdę niezwykły, 
pełen fantastycznych wrażeń 
tydzień. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że przez siedem dni przeżyliśmy 
tyle cudownych chwil.

20 000 euro  
z Komisji Europejskiej 
dla gminy Tuchów!
MaRIaKRAS 

Projekt pn. „Kreowanie 
przyszłości unii Euro-
pejskiej w duchu 

dialogu i solidaryzmu” 
złożony przez gminę 
Tuchów do Komisji 
Europejskiej w ramach 
konkursu grantowego 
„Program Europa dla 
obywateli – partnerstwo 
miast” otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości  
20 000 euro.

Należy zaznaczyć, że spośród 
setek złożonych projektów z całej 
Europy, dofinansowanych zostało 
124  projekty, w  tym  tylko 
9 z Polski. Warto również podkre-
ślić, że Komisja Europejska od 
2009 r. wysoko ocenia tuchowskie 
projekty i przyznaje na ich realizacje 
dofinansowanie – w tym roku już 
po raz siódmy. Autorem i koor-
dynatorem projektów jest Dom 
Kultury w Tuchowie.

Tegoroczny projekt realizowany 
będzie w oparciu o solidarność, dialog 
międzykulturowy oraz zrozumienie 
między obywatelami; w duchu troski 
o przyszłość, jak również europejskiej 
przestrzeni społecznej i gospodar-
czej. Celem projektu jest wzmoc-
nienie aktywności społecznej oraz 
dialogu obywatelskiego, a przez to 
wzmocnienie integracji i solidarności 
obywateli Europy ze wskazaniem na 
społeczności lokalne małych miast; 
wzmocnienie więzi Europejczyków 
ze wskazaniem na eurosceptyków, 
budowanie więzi wśród młodzieży, 
wypracowanie form i metod twór-
czych roli dialogu i debaty w budo-
waniu Europy w aspekcie tolerancji 
kulturowej, wspólnego poszanowania 
i zrozumienia.

Projekt będzie realizowany jako 
kolejne XVII Międzynarodowe 
Spotkanie Miast Bliźniaczych. 
Międzynarodowe spotkanie odbę-
dzie się w sierpniu br. w Tuchowie. 
Trwają prace nad przygotowaniem 
programu. O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco na stronach 
internetowych i plakatach.



Bilans Kariery – Twoja 
przewaga na rynku pracy

W życiu zawodowym każdy przy-
najmniej raz zadaje sobie pytania: co 
będę robił za kilka lat?, czy na pewno 
w pracy realizuję to co mnie interesuje?, 
czy to jest praca dla mnie?, w jakim 
kierunku rozwijać swoje kompetencje 
zawodowe?, jak udowodnić praco-
dawcy swoją wartość?.

Na te i wiele innych pytań pomoże 
odpowiedzieć doradca zawodowy 
w ramach usługi Bilans Kariery. Czym 
jest Bilans Kariery? To pewnego 
rodzaju podsumowanie dotychczas 
nabytych umiejętności, po to, aby 
móc je w efektywny sposób wyko-
rzystać w dalszym rozwoju. W trakcie 
usługi doradca zawodowy wraz 
z klientem przeanalizują dotychcza-
sową historię edukacyjno-zawodową, 
przebyte szkolenia, pasje i zaintereso-
wania. Bilans Kariery pomaga skon-
frontować nasze wyobrażenie o sobie 
z rzeczywistością, pokazuje faktyczną 
wartość naszej wiedzy, umiejętności 
i doświadczeń. Osoby korzystające 
z Bilansu są pozytywnie zaskoczone, 
jak duży drzemie w nich potencjał, 
jak szeroki mają wachlarz możli-
wości, dokonują wewnętrznej analizy 
swoich wartości i aspiracji. Identyfi-
kują swoje kompetencje, potrafią je 
nazwać i mówić o sobie. Rozmowa 
z doradcą daje szansę spojrzenia na 
siebie i swoje możliwości zawodowe 
okiem eksperta. To z kolei stanowi 
inspirację do określenia własnej 
ścieżki rozwoju zawodowego oraz 
motywację do konsekwentnego reali-
zowania postawionych sobie celów 
zawodowych. Dzięki temu Twoja 
kariera zawodowa będzie się rozwijać.
Kariera? To nie dla mnie…

Kariera często utożsamiana jest 
z awansem, pięciem się w górę po 
szczeblach organizacji lub popularno-
ścią w sporcie czy show-biznesie. Stąd 
błędne przekonanie, że kariera zare-
zerwowana jest wyłącznie dla osób 
dążących do osiągnięcia najwyższych 
stanowisk.  Jednak kariera jest dla 
każdego – niezależnie od wykształ-
cenia, zajmowanego stanowiska czy 
aspiracji zawodowych. Kariera to 
przede wszystkim realizacja własnych 
celów zawodowych, niezależnie od 
tego czy dotyczą one osiągnięcia 
wyższego stanowiska w organizacji, 
czy na przykład doskonalenia swoich 
umiejętności zawodowych, wykony-
wania ciekawej pracy, zdobywania 
nowych doświadczeń lub uznania 
w branży. Ważne jest, aby postawione 
sobie cele zawodowe były zgodne 
z predyspozycjami, umiejętnościami 
i zainteresowaniami oraz możliwe 
do osiągnięcia. Bilans Kariery jest 
usługą, dzięki której, przy pomocy 
doradcy zawodowego, wyznaczysz 
sobie cele zawodowe oraz określisz 
działania niezbędne do ich realizacji. 
Dzięki temu będziesz się rozwijać 
zawodowo oraz zyskasz szansę wyko-
nywania pracy, którą lubisz i która 
będzie dawać satysfakcję. A o to prze-
cież chodzi w robieniu kariery.
Bilans Kariery – więcej 
niż CV

Uczestnicząc w Bilansie Kariery, 
wyposażony zostaniesz w  umie-
jętności i narzędzia, które staną się 
Twoją przewagą na rynku pracy. 
Po zakończonej usłudze doradczej 

otrzymasz informację zwrotną oraz 
Indywidualny Plan Rozwoju. Te dwa 
dokumenty, wypracowane wspólnie 
z doradcą, są podsumowaniem zreali-
zowanej usługi, zawierają zdefinio-
wane cele zawodowe oraz sposób ich 
realizacji. W trakcie spotkań z doradcą 
w ramach Bilansu Kariery nauczysz 
się również tworzyć portfolio, będące 
prezentacją Twojego dorobku zawodo-
wego, umiejętności i wiedzy, również 
tych, które nie zawsze wynikają wprost 
z  historii edukacyjno-zawodowej. 
W portfolio możesz, w szerszy sposób 
niż w tradycyjnym CV, przedstawić 
to, czego się nauczyłeś w szkole, na 
kursach, w  pracy czy też w  życiu 
codziennym. Stale nabywamy nowe 
kompetencje, które chcielibyśmy 
wykorzystać w życiu zawodowym. 
Część z nich potwierdzone jest świa-
dectwami, certyfikatami itp. Na inne 
nie ma formalnego potwierdzenia, co 
nie oznacza, że są one mniej ważne 
czy też wartościowe. Doradca zawo-
dowy nauczy Cię, jakie są, inne niż 
certyfikaty i świadectwa, wiarygodne 
dowody na posiadane umiejętności 
(np. referencje, zdjęcia, nagrania, 
próbki prac). Dowody takie również 
możesz umieszczać w swoim portfolio, 
aby w przyszłości móc wykazać się 
posiadaniem określonych kompe-
tencji. Systematycznie uzupełniane 
portfolio to niezwykle cenny doku-
ment, który z pewnością da przewagę 
w  czasie starania się o  podwyżkę, 
awans, zmianę pracy. Warto więc 
nauczyć się, jak stworzyć profesjo-
nalne, wiarygodne portfolio. W czasie 
Bilansu Kariery pod okiem doradcy 
zawodowego rozpoczniesz tworzenie 
portfolio oraz otrzymasz teczkę wraz 
z zestawem formularzy, które ułatwią 
Ci to zadanie. 
Bilans Kariery w projekcie 
„Kierunek Kariera”

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie rozpoczął w styczniu 
2016 r. realizację projektu „Kierunek 
Kariera”, w ramach którego można 
bezpłatnie skorzystać z usługi Bilansu 
Kariery.

Z projektu mogą skorzystać osoby, 
które mieszkają, uczą się lub pracują 
na terenie województwa małopol-
skiego oraz spełniają poniższe 
warunki:
•	 są osobami zatrudnionymi (nieza-

leżnie od formy zatrudnienia, 
również w oparciu o umowę zlece-
nie/o dzieło) lub prowadzą jedno-
osobową działalność gospodarczą 
i nie zatrudniają pracowników;

•	 mają powyżej 25 lat i wykształ-
cenie co najwyżej na poziomie 
ukończonego liceum lub tech-
nikum (łącznie z  maturą) lub 
mają powyżej 50 lat i dowolne 
wykształcenie. 
Zgłoszenie do projektu „Kierunek 

Kariera” jest proste. Na stronie 
www.pociagdokariery.pl znajdziesz 
formularz zgłoszeniowy, który należy 
wypełnić, wydrukować, podpisać 
i dostarczyć do Centrum Informacji 
i  Planowania Kariery Zawodowej 
w  Krakowie, Nowym Sączu lub 
Tarnowie. Jeżeli potrzebna Ci jest 
pomoc w uzupełnieniu formularza 
lub nie masz dostępu do komputera 
czy Internetu, zapraszamy do nas 
(dane kontaktowe znajdują się na 
końcu artykułu).

Jeżeli spełniasz wymogi formalne 
i  zostaniesz zakwalifikowany do 
projektu należy umówić się z doradcą 
zawodowym, dane kontaktowe znaj-
dziesz na końcu tego artykułu. 

Na pierwsze spotkanie z doradcą 
zawodowym Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie (mamy również 
Zespoły Zamiejscowe w  Nowym 
Sączu i Tarnowie) powinieneś zare-
zerwować około 1 do 1,5 godziny. 
Podczas tego spotkania doradca 
zawodowy poinformuje Cię o możli-
wościach, jakie daje Ci „Kierunek 
Kariera” oraz pomoże Ci okre-
ślić Twoje cele w Bilansie Kariery. 
Na pierwsze spotkanie z  doradcą 
koniecznie zabierz aktualny dowód 
tożsamości. Warto również  zabrać 
ze sobą CV oraz certyfikaty, zaświad-
czenia ze szkoleń, które posiadasz.

Dodatkowo, każdej osobie, która 
ukończy Bilans Kariery, oferujemy 
w ramach projektu wsparcie w reali-
zacji jego Indywidualnego Planu 
Rozwoju w postaci bonów szkolenio-
wych. Bony szkoleniowe dają uczest-
nikowi możliwość wyboru wyso-
kiej jakości szkolenia z bazy. Baza 
ta będzie sukcesywnie zapełniana 
ofertami instytucji szkoleniowych, 
które świadczą usługi dobrej jakości, 
w szczególności szkoleniami języko-
wymi i komputerowymi. Za szkolenie 
zapłacisz bonami szkoleniowymi, 
które otrzymasz po zawarciu z nami 
umowy i wpłacie 13% wartości zamó-
wionych bonów.

Bony dostępne będą w drugiej 
połowie 2016 r., jednak każdy, kto 
zrealizuje Bilans Kariery, wcześniej 
będzie uprawniony do ich otrzy-
mania.

Informacje na temat oferty 
projektu „Kierunek Kariera” oraz  
„Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Kierunek Kariera” na lata 
2016-2017” dostępne są na stronie  
www.pociagdokariery.pl.

Usługę Bilansu Kariery świadczą:
1. Centrum Informacji i Plano-

wania Kariery Zawodowej 
w Krakowie 
e-mail:  
centrum.krakow@wup-krakow.pl 
tel.: 12 424 07 38

2. Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej 
w Nowym Sączu 
 
 

e-mail:  
centrum.nowysacz@wup-krakow.pl 
tel.: 18 442 94 90

3. Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej 
w Tarnowie 
e-mail:  
centrum.tarnow@wup-krakow.pl 
tel.: 14 626 99 40

Autor:  
Anna Araminowicz,  

Justyna Telejko –  
Wojewódzki urząd Pracy 

w Krakowie
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5000 zł z Programu „Decydujesz, pomagamy”
Z wielką radością infor-

mujemy, że projekt 
„Kino to nie nuda, a Ty 

nie maruda” złożony przez 
grupę nieformalną „Nasta-
wieni Na Kulturę”, dzia-
łającą przy Domu Kultury 
w Tuchowie, znalazł się 
w grupie zwycięzców 
programu TESCO „Decy-
dujesz, pomagamy” 
i otrzymał grant w wyso-
kości 5000 zł. 

Przez ponad miesiąc klienci 
sklepów Tesco mieli możliwość 
głosowania na jeden spośród trzech 
zgłoszonych w rejonie tarnowskim 
projektów. Projekt „Kino to nie 
nuda, a Ty nie maruda” uzyskał 
największą liczbę głosów – 16 226 
(dwa pozostałe projekty otrzymały 
odpowiednio: 14 671 i  10 412). 
Głosowanie odbywało się w czterech 
sklepach Tesco: jednym w Tuchowie 
(ul. Kazimierza Wielkiego 12) oraz 
trzech w Tarnowie (ul. Nowodą-
browska 127 – Galeria Gemini Park; 
ul. Starodąbrowska 17 – pobliżu 
„starego” Szpitala E. Szczeklika;  
ul. Kościuszki 1 – Centrum 
Handlowe Świt).

Symboliczne przekazanie 
czeku miało miejsce 23 czerwca 
br. w sklepie TESCO w Tuchowie. 
Czek na kwotę 5000 zł został prze-
kazany przez pracowników Tesco 
przedstawicielom grupy niefor-
malnej w obecności burmistrza 
Tuchowa Adama Drogosia.

Dziękujemy za każdy oddany na 
nasz projekt głos!

Przypomnijmy, że „Kino to nie 
nuda, a Ty nie maruda” to projekt 
skierowany do dzieci i młodzieży, 
obejmujący zorganizowane zajęcia 
o charakterze edukacyjnym, kultu-
rowym, rekreacyjnym i ruchowym, 

które zostały zaplanowane na lipiec 
br. Ich uczestnicy będą mogli nabyć 
nowe umiejętności, zdobyć wiedzę 
z  różnych dziedzin, nawiązać 
nowe znajomości, zacieśnić więzi 
społeczne i  międzypokoleniowe, 
a przede wszystkim aktywnie i atrak-
cyjnie spędzić wakacyjne dni.

Szczegóły o realizacji projektu na 
stronach internetowych i plakatach!

Należy podkreślić, że w I edycji 
programu „Decydujesz, pomagamy” 
w całej Polsce o granty na najlepszy 
lokalny projekt społeczny rywali-
zowało aż 420 projektów, które 
razem zdobyły ponad 5,5 miliona 
głosów. Fundacja Tesco Dzie-
ciom przekaże 800 000 zł dla 
160 organizacji z  całego kraju  
(http://pomagamy.tesco.pl/). 

Jak mówią przedstawiciele biura 
programu: Jesteśmy pod wrażeniem 
zaangażowania i  pomysłowości. 
Projekty, które brały udział w głoso-
waniu, wyróżniały się wysokim 
poziomem merytorycznym i znajo-

mością lokalnych potrzeb. Gratulu-
jemy!

Przedstawiciele grupy 
nieformalnej 

Nastawieni Na Kulturę

Projekt dofinansowany z programu
„Decydujesz, pomagamy”

organizowanego przy współpracy
ze spółką Tesco (Polska) Sp. z o.o.,

Fundacją Tesco Dzieciom 
oraz

Fundacją Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Projekt „Kierunek 
Kariera” wspiera 
Małopolan na 
rynku pracy

Co oferuje i dla kogo jest 
Kierunek Kariera?

Kierunek Kariera to projekt, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie.

W 2016 roku w projekcie oferujemy przede wszystkim:
•	 specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery
oraz
•	 bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe oraz 

z innych kompetencji, nie będących szkoleniami zawodowymi), 
z których będzie można skorzystać w drugim półroczu 2016 roku. 
Dzięki bonom dofinansowanie szkolenia można uzyskać w wyso-
kości 87%.

Z naszych usług mogą skorzystać osoby pracujące, które:
•	 ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie 

ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
•	 ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
•	 mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce;
•	 prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie zatrud-

niają pracowników, jeżeli spełniają jeden z powyższych warunków.
 
Do projektu można zgłosić się w Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej:
•	 w Tarnowie: tel. 14 626 99 40, e-mail: ciz.tarnow@wup-krakow.pl,  

osobiście: Tarnów, al. Solidarności 5-9, I piętro, sala 135 lub
•	 w Krakowie: tel. 12 424 07 38,
•	 w Nowym Sączu: tel. 18 442 94 90.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
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GKRPA jest komisją 
działającą na 
podstawie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, powołana przez 
Burmistrza Tuchowa w skład 
której wchodzą specjaliści 
różnych dziedzin troski 
o rodzinę i trzeźwość społe-
czeństwa, których zadaniem 
jest realizacja tejże ustawy, 
a także ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii. 

Skład Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie:
1. Kazimierz Kurczab – zastępca 

Burmistrza Tuchowa, przewodni-
czący Komisji;

2. Jerzy Odroniec – zastępca prze-
wodniczącego Komisji, radny Rady 
Miejskiej w Tuchowie,  emeryto-
wany policjant;

3. Małgorzata Dawid – sekretarz 
i koordynator prac Komisji;

4. Maria Wójcik – lekarz medycyny 
Centrum Zdrowia Tuchów;

5. ks. dr Andrzej Gerard Dyl – dusz-
pasterz w Tuchowie;

6. Sławomir Filar – starszy aspi-
rant sztabowy Komisariat Policji 
w Tuchowie;

7. Marek Słowik – dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuchowie;

8. Paweł Jantoń – przewodniczący 
Rady Osiedla w Tuchowie;

9. Janusz Łukasik – radny Rady Miej-
skiej w Tuchowie.
Członkowie Komisji posiadają 

certyfikaty zdobyte na szkole-
niach przygotowujących do pracy 
w  Komisji i  corocznie doskonalą 
swoje kwalifikacje do pomocy 
osobom uzależnionym i współuza-
leżnionym od alkoholu i substancji 
psychoaktywnych. 

Podstawowym zadaniem Komisji 
jest prowadzenie działań związanych 
z  profilaktyką i  rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz inte-
gracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu, a w szczególności zwięk-

szenie dostępności pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej dla tych osób.

Podstawą jej działania jest gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, uchwalany 
corocznie przez Radę Miejską i finan-
sowany ze środków własnych gminy. 

Środki finansowe na realizację 
programu pochodzą z  zezwoleń 
wydanych placówkom handlowym 
i  gastronomicznym na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

Działalność GKRPA  to realizacja 
podstawowych zadań zawartych 
w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Podejmowanie działań mają-
cych na celu zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych współ-
uzależnionych.

Dla osób potrzebujących wsparcia 
psychologicznego oraz porad 
w zakresie uzależnień dyżury pełni 
psycholog kliniczny. 

2. Udzielanie osobom uzależ-
nionym i  członkom ich rodzin 

pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a  w  szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie:

- przyjmowanie wniosków 
o zastosowanie leczenia lub objęcie 
terapią corocznie zgłaszanych jest od 
30 - 40 osób z problemem alkoho-
lowym. Tylko do czerwca br. zostało 
już zgłoszonych 21 osób z problemem 
nadużywania alkoholu i narkotyków. 
Osoby te zostały zaproszone na 
rozmowę motywującą do podjęcia 
leczenia oraz skierowane na konsul-
tacje z psychologiem;

- motywowanie i zobowiązywanie 
do podjęcia leczenia odwykowego 
– zadaniem komisji jest przede 
wszystkim motywowanie do podjęcia 
leczenia dobrowolnego;

- kierowanie do biegłych w przed-
miocie orzekania o uzależnieniu – 
osoby, które nie podejmą terapii 
dobrowolnej kierowane są na badania 
psychologiczno psychiatryczne celem 
stwierdzenia choroby alkoholowej. 
Badanie jest niezbędne do sporzą-
dzenia wniosku do sądu o wydanie 
decyzji o podjęciu leczenia odwy-
kowego na podstawie wyroku sądu. 
Koszty badania ponosi Komisja;

- kierowanie spraw do sądu 
o  wydanie orzeczenia o  zastoso-
waniu wobec osób uzależnionych 
obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3.Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej w  zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i  prze-
ciwdziałania przemocy:

- inicjowanie działań na rzecz 
rozwiązywania problemów uzależ-
nień, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży, - zgodnie z wytycznymi 
programu profilaktyki we wszystkich  
szkołach gminy Tuchów realizowane 
są programy profilaktyczne dostoso-
wane do wymagań i potrzeb wskaza-
nych przez dyrektorów szkół;

- inicjowanie i  prowadzenie 
kampanii informacyjnych skiero-
wanych do społeczności lokalnej, - 
od kilku lat Komisja bierze udział 
w wielu kampaniach m.in: „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym 
kierowcom” „Narkotyk, to mnie 
nie kręci”, ‘Stop dopalaczom” i inne. 
W tym celu zakupuje się różnego 
rodzaju elementy odblaskowe, plakaty 
i ulotki, które zostają rozprowadzane 
po szkołach i wręczane przy różnych 
okazjach osobom w każdym wieku;

- poodejmowanie działań 
o  charakterze edukacyjnym ze 
szczególnym naciskiem na promocję 
zdrowego stylu życia, kierowanych do 
dzieci i młodzieży:

* na terenie gminy Tuchów pod 
nadzorem GKRPA funkcjonuje 
16 świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
z  elementami profilaktyki. Komisja 
pokrywa m.in. zakup posiłków,  wypo-
sażenie świetlic w sprzęt i materiały 
edukacyjne do prowadzenia zajęć oraz 
wynagrodzenia opiekunów. W samym 
mieście Tuchowie działa 4 świetlice,

* Komisja finansuje Akcję LATO 
obejmującą dzieci ze świetlic opie-
kuńczo-wychowawczych – finan-
sując wycieczki jedno i dwudniowe, 
wspomaga finansowo organizację 
Pikników Rodzinnych w Lubaszowej, 
Łowczowie, Tuchowie, Sanktuaryj-
nego Festynu Rodzinnego, Między-
pokoleniowego Festynu przy Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie, orga-
nizację obchodów Dnia Dziecka , 
Tuchowską Majówkę dla Matki,

* corocznie podczas ferii zimo-
wych organizuje i finansuje Dziecięce 
Igrzyska Sportowe dla dzieci ze świe-
tlic opiekuńczo – wychowawczych, 
oraz dotuje Turnieje Piłki Ręcznej 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych, Biegi na Orientację,

* zadanie to obejmuje edukację 
właścicieli punktów sprzedaży 
i  sprzedawców napojów alkoho-
lowych w  zakresie przestrzegania 
warunków określonych w  zezwo-

leniu. Szkolenia są opłacane ze 
środków Komisji,

- wspieranie realizacji pozalek-
cyjnych programów sportowych, 
opiekuńczo-wychowawczych i socjo-
terapeutycznych – w ramach reali-
zacji tego zadania Komisja zakupiła 
i wyposażyła świetlice i sale gimna-
styczne w urządzenia i sprzęt spor-
towy, dofinansowała wyposażenie 
przedszkolnych placów zabaw.

4. Współpraca z  instytucjami, 
organizacjami pozarządowymi 
i osobami fizycznymi w rozwiązy-
waniu problemów uzależnień i prze-
mocy w rodzinie:

Komisja corocznie wspiera 
wszelkie inicjatywy organizacji poza-
rządowych i dotuje m.in.:

* Działalność Domu Samotnych 
Matek z Dziećmi w Tuchowie – wyna-
grodzenia opiekuna dzieci, zakup 
wyposażenia;

* Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych „Nadzieja” – pokrywa 
koszty wyjazdów integracyjnych;

* Stowarzyszenia sportowe – 
zakup sprzętu sportowego;

* Stowarzyszenie „Nowa Szansa” – 
finansuje pobyt osób uzależnionych 
i współuzależnionych na warszta-
tach terapii uzależnień oraz opłaca 
wykłady trenerów;

* Dom Pomocy Społecznej w Karwo-
drzy – finansuje organizację Przeglądu 
Zespołów Kolędniczych DPS;

* Bibliotekę Publiczną w Tuchowie 
– finansuje zakup literatury związane 
z profilaktyką oraz corocznie finansuje 
wyjazd młodzieży na „targi książki”;

* Ośrodek Wsparcia Dziennego 
„Kubusie” w Tuchowie – finansuje 
posiłki dla dzieci oraz wycieczki 
w ramach akcji LATO;

* Ochotnicze Straże Pożarne – 
zakupiono stroje treningowe dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych, oraz corocznie funduje 
nagrody dla uczestników Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej;

* Towarzystwo Sportowe Sokół – 
zakup sprzętu sportowego, wsparcie 
organizacji Biegu Trzeźwości.

W następnych wydaniach „Kuriera 
Tuchowskiego” Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na bieżąco będzie informować 
czytelników o swojej działalności. 

Opracowała:
koordynator GKRPA

Małgorzata Dawid

KINO TO  NIE  NUDA,
A  TY  NIE  MARUDA!

ulubione filmy i bajki

tajne szkolenie dla superbohaterów

detektywistyczna gra terenowa

w Domu Kultury
w Tuchowie

tel. 14 6535 436
zapisy od 4 do 8 lipca

komiksy, gry, warsztaty, konkursy, nagrody i inne atrakcje!

Kino plenerowe na zakończenie!

Badanie  
ankietowe 
w gospodar-
stwach rolnych

Urząd Statystyczny 
w Krakowie informuje, 
iż od 1 czerwca do 

29 lipca 2016 r. w wyloso-
wanych gospodarstwach 
rolnych w całej Polsce 
zostanie przeprowadzone 
badanie struktury gospo-
darstw rolnych (R-SGR). 
Badanie realizowane jest 
przy pomocy ankieterów 
statystycznych, którzy 
w tych dniach odwiedzą 
wylosowane gospodar-
stwa rolne z obszaru woje-
wództwa małopolskiego. 

Każdy ankieter posiada legitymację 
służbową, upoważnienie do prowa-
dzenia badań oraz wyposażony jest 
w tablet. Tożsamość osób wykonu-
jących pracę ankieterów potwierdzić 
można na specjalnie przygotowanej 
infolinii statystycznej pod numerem 
telefonu 22 279 99 99. Infolinia będzie 
czynna od 1 czerwca do 29 lipca 
2016 roku w godz. od 8.00 do 20.00.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów alkoholowych 
w Tuchowie (GKRPa)
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KAZIMIERZPLEBANEK 
CSsR

5 VI 2016 r. papież 
Franciszek wpisał 
do katalogu 

świętych (kanonizował) 
św. STANISŁAWA 
PAPCZYŃSKIEGO, 
założyciela pierwszego 
polskiego zakonu męskiego 
marianów. 

Jest on 35. polskim świętym, 
a pierwszym urodzonym w ziemi 
sądeckiej. Św. Andrzej Świerad, 
św. Kinga mają tu swoje sanktuaria, 
ale są przybyszami. Papczyński tu 
się urodził. Długa była jego droga 
na ołtarze. Na beatyfikację czekał 
306  lat, na kanonizację tylko 9. 
Został spontanicznie przez wier-
nych uznany za patrona dzieci 
nienarodzonych. Modlą się też do 
niego ubodzy, odrzuceni, mający 
problemy z nauką i bezskutecznie 
oczekujący potomstwa. Zapoznajmy 
się z jego życiem.

Burzliwe dzieciństwo
Nasz nowy święty to postać 

barwna, podobnie jak barwny 
w Polsce był wiek XVII. Był to wiek 
powstań Chmielnickiego, szwedz-
kiego „potopu”, najazdu Rakoczego, 
wojen z Turcją, rokoszy możnych 
i ucisku ludu. Znamy te czasy z Trylogii 
Sienkiewicza. Urodził się w  nocy 
z 17/18 maja 1631 r. w Podegrodziu 
k/Nowego Sącza, stolicy Lachów 
Sądeckich. Na chrzcie otrzymał 
imię Jan. Matka poświęciła go Matce 
Bożej, gdy był jeszcze w  jej łonie. 
Tuż przed porodem przeprawiała 
się łódką przez wezbrany Dunajec, 
była oblewana lodowatą wodą, ale 
ani jej, ani dziecku nic się nie stało, co 
uważano za szczególną opiekę Matki 
Bożej. Ojciec był kowalem i hodował 
bydło. Prawdziwe nazwisko Janka 
było Papka, od przezwiska dziadka. 
Dziadek Janka dwa razy pielgrzy-
mował do Rzymu, opowiadał potem 
o papieżu, więc przezwano go Popiec, 
zdrobniale Papka. Tak zapisano też 
w  księdze metrykalnej. Idąc do 
szkół, Janek zmienił nazwisko na 
Papczyński. Najpierw posłano go 
do szkoły parafialnej, ale mu się tam 
nie podobało. Zaciął  się i „nic nie 
pojmował”. Nauczyciel uznał go za 
niezdolnego do nauki. Jak nie, to nie, 
będzie pasł krowy i owce w górach – 
zawyrokował ojciec. To była dobra 
terapia. Po powrocie z gór potajemnie 
wymykał się do szkoły i  w  ciągu 
jednego popołudnia opanował cały 
alfabet… Był żywym dzieckiem, 
nie usiedział spokojnie. Mając 7 lat, 
niezauważony przez przewoźnika, 
wsiadł do łodzi i sam przeprawił się 
przez Dunajec. Gdy rodzice zabrali 
go na jarmark, zawieruszył się, ledwo 
go odnaleźli. Innym razem wyszedł 
na wysoką drabinę i spadł na ziemię, 
mocno się poobijał… W szkole chło-
piec pobił jego starszego brata, więc 
stanął  w jego obronie i po góralsku 
rozprawił się z napastnikiem. Bojąc 
się, że nauczyciel go ukarze, uciekł 
ze szkoły… W domu zachorował, 
obsypały go wrzody, bardzo cierpiał. 
Chorobę uznał za karę Bożą. Choroba 
przemieniła Janka, „nawrócił się” – 
jak sam potem mówił.

Studia
Po wyzdrowieniu Janek zapragnął 

się dalej uczyć. Idąc do szkół zabrał ze 
sobą tylko obraz Matki Bożej, który 
będzie mu towarzyszył przez dalsze 
życie. Studiował w kolegiach jezuic-
kich w Jarosławiu i we Lwowie. Nauka 
była bezpłatna, ale o  mieszkanie 

i wyżywienie żacy starali się sami. 
Janek utrzymywał się z udzielanych 
korepetycji. Ze Lwowa musiał uciekać 
przed Chmielnickim, przeniósł się do 
Rawy Mazowieckiej, gdzie studiował 
retorykę i filozofię. Studia ukończył 
z bardzo dobrym wynikiem. Jako 
student uwielbiał pływanie, mimo 
że był obyty z Dunajcem, kilka razy 
o  mało nie utonął. W  Jarosławiu 
wpadł w wiry na Sanie, pod Płoc-
kiem porwały go fale Wisły, topił 
się w Odrze. Musiał dobrze pływać, 
skoro wyszedł cało z tych niebezpie-
czeństw. Góralska porywczość go nie 
opuszczała. Odwiedzając rodziców 
dowiedział się, że sąsiad uderzył jego 
matkę. Chciał natychmiast się z nim 
„po góralsku” rozprawić, ledwo go od 
tego zamiaru odwiodła matka, która 
przebaczyła już sąsiadowi. 

Powołanie
Po skończonych studiach przed 

Jankiem stanęło pytanie –  co dalej? 
Rodzice chcieli, żeby się ożenił, poszu-
kali mu nawet bogatą dziewczynę, ale 
on wybrał życie zakonne. W 1654 r. 
zgłosił się do stawiającego w Polsce 
pierwsze kroki zakonu pijarów (Zakon 
Szkół Pobożnych – Scholarum Piarum 
– stąd nazwa pijarzy). Skierowano go 
do klasztoru w Podolińcu, położo-
nego w dolinie Popradu na Spiszu, 
w sąsiedztwie Czech i Węgier. Tam 
wraz z  habitem otrzymał też imię 
zakonne Stanisław od Jezusa i Maryi. 
To imię zatrzymał do śmierci. Wysłano 
go do Warszawy. W 1655 r. Warszawę 
zajęli Szwedzi, rabując co się tylko dało. 
Raz Stanisław wdał się w dyskusję ze 
szwedzkim żołnierzem o prawdzi-
wości wiary katolickiej (Szwedzi byli 
protestantami), żołnierz rzucił się 
na niego z mieczem. Stanisław padł 
na kolana, nadstawił głowę i mówił: 
ścinaj! Skończyło się tylko na pobiciu, 
głowa ocalała.

Po złożeniu ślubów Stanisław ukoń-
czył studia teologiczne. W 1661 r. przyjął 
święcenia kapłańskie i został profesorem 
retoryki w Podolińcu, w Rzeszowie, 
a  potem w  królewskim kolegium 
w  Warszawie. Napisał podręcznik 
wymowy dla potrzeb „nacji polskiej”, 
który miał ponad 20 wydań. Napisał 
i wydał jeszcze kilka książek ascetycz-
nych, wszystkie w języku łacińskim. 

W Warszawie Stanisław zdobył 
wielką sławę jako kaznodzieja. On 
syn kowala i  sołtysa był doradcą 
króla Jana III Sobieskiego, doradcą 
i spowiednikiem nuncjusza apostol-
skiego Pignatellego, przyszłego 
papieża Innocentego XII. Z jego rad 
korzystało wielu biskupów i dygni-
tarzy świeckich.

Odrzucony reformator
W tym czasie zakon pijarów prze-

żywał kryzys obserwy zakonnej. 
Stanisław bolał nad tym, chciał 
reformować zakon. Miał poparcie 
części zakonników. Przełożeni prze-
ciwni reformom uznali Stanisława za 
„wichrzyciela” i wysłali go do Rzymu, 
by się wytłumaczył przed Generałem. 
Pozbyli się go, by nie uczestniczył 
w  zwołanej kapitule. Generał nie 
znalazł w nim winy, kazał mu wracać 
do Polski. Ponieważ kapituła nic 
nie zmieniła, Stanisław wystąpił od 
pijarów z zamiarem założenia nowego 
zakonu. Przeszedł pod jurysdykcję 
biskupa krakowskiego.

uprowadzenie – karcer – 
więzienie

Jednak pijarzy nie chcieli stracić 
tak zdolnego człowieka. Prowincjał 
usiłował podporządkować go sobie 
przemocą. W  mroźny, styczniowy 
dzień porwał go i wywiózł do klasztoru 
w Podolińcu – do karceru. Stanisław 
trwał przy swoim zdaniu, więc pod 

eskortą żołnierzy, skutego łańcuchami, 
wywieziono go do więzienia w Prie-
widzy na Węgrzech. Obłożono go 
ekskomuniką, traktowano z okrucień-
stwem. Tak nienawidzili go współbracia 
pochodzenia czeskiego i niemieckiego, 
bo wytykał im rozluźnienie obserwy. 
Z opresji tych uwolnił go bp Mikołaj 
Oborski. Stanisław do pijarów nie 
wrócił, dalej myślał o  założeniu 
własnego zakonu. Aby miał z czego żyć 
w 1671 r. został kapelanem na dworze 
J.  Karskiego w  Luboczy k/Nowego 
Miasta nad Pilicą. Tu przywdział biały 
habit i napisał regułę – Norma Vitae – 
dla mającego powstać zakonu. 

Trudne początki powstają-
cego zakonu

Początki każdego powstającego 
zakonu są trudne, ale powstający 
zakon marianów szczególnie ich 
doświadczał. Stanisław, będąc kape-
lanem u Karskiego, w 1673 r. dowie-
dział się, że w Puszczy Korabiewskiej 
(dziś Puszczy Mariańskiej) prowadzi 
życie pustelnicze weteran wojny Stani-
sław Krajewski i ma kilku towarzyszy. 
Udał się do nich, by ich namówić do 
przyjęcia jego reguły i utworzenia 
zakonu. Krajewski wyraził zgodę, 
przywdział biały habit, ale wnet znie-
chęcił się do planów Papczyńskiego. 
Był on żołnierzem i ani myślał podpo-
rządkować się regule i przełożonemu. 
Podobnie myśleli pozostali „pustel-
nicy”. Odeszli z pustelni, zostali tylko 
Papczyński i Krajewski. Potem odszedł 
i Krajewski. Stanisław się nie załamał, 
został sam. Amerykanie takiego nazy-
wają „Maverick” – ten, który idzie pod 
prąd, twardziel. Krajewski jednak 
wrócił i umarł jako marianin.

Przezwyciężenie trudności
Po odejściu „pustelników”, 

a potem i Krajewskiego zaczęli się 
zgłaszać prawdziwi kandydaci do 
zakonu. Cel zakonu Stanisław zawarł 
w trzech punktach:
1. Szerzenie kultu Niepokalanego 

Poczęcia NMP.
2. Niesienie pomocy duszom  czyść-

cowym, szczególnie poległych na 
wojnach i zmarłych od zarazy.

3. Praca duszpasterska wśród 
ludności religijnie zaniedbanej.

W  1677 r. uzyskał od sejmu 
aprobatę zakonu. Tego wymagały 
prawa krajowe. Bez zatwierdzenia 
przez władze państwowe zakon 
nie miałby osobowości prawnej, 
nie mógłby przyjmować darowizn, 
bronić swoich praw w sądach świec-
kich. A procesy o tytuł własności, 
granic, wyrządzania szkód były 
wtedy na porządku dziennym. Mając 
zatwierdzenie, Stanisław bronił praw 
zakonu i swoich, a był atakowany ze 
wszystkich stron.

Pierwsze klasztory
Pierwszy klasztor marianów Stani-

sław założył w Puszczy Mariańskiej. 
Na działce, darowanej zakonowi przez 
Krajewskiego, wybudował drewniany 
kościół i klasztor. W kościele umieścił 
obraz Matki Bożej, który otrzymał od 
J. Karskiego, gdy odchodził z kapelani 
w Luboczy. 

I  moja osobista dygresja. Gdy 
w 1962 r. z o. K. Franczykiem głosiłem 
misje w Puszczy Mariańskiej, miesz-
kaliśmy w tym ubogim klasztorku, 
a  w  kościele głosiliśmy kazania. 
Modliliśmy się przed słynącym 
łaskami obrazem Matki Bożej. 

W 1993 r. pożar zniszczył kościół 
i klasztor, z obrazu została opalona 
deska i srebrna sukienka. Marianie 
wybudowali nowy kościół i klasztor.

Pod drugi klasztor w Nowej Jerozo-
limie (dziś Góra Kalwaria) Stanisław 
otrzymał działkę nieużytków i bagniste 
trzęsawiska. Gdy je osuszył, urządził 
stawy, „sąsiedzi” chcieli mu je odebrać, 
został pobity, znieważony, wytoczono 
przeciw niemu procesy… Stanisław 
zniósł to cierpliwie i założył klasztor. 
Podobnie było i przy trzeciej fundacji 
w Goślinie na Mazowszu. Tradycja 
głosi, że kościołowi w Goślinie Stani-
sław podarował obraz Matki Bożej, 
który zabrał z domu, idąc do szkół. 
Kustosz goślińskiego sanktuarium 
nie jest do tego przekonany. Obraz 
ma 2 m wysokości, jak by się zmieścił 
w góralskiej chacie i jak by go ze sobą 
Stanisław woził. Ale taka jest tradycja.

Kaznodzieja i teolog króla 
Jana III Sobieskiego

W  Górze Kalwarii miał swoją 
rezydencję biskup poznański, którego 

odwiedzał król Sobieski. Z zainte-
resowaniem słuchał ognistych 
kazań Stanisława, w których smagał 
ówczesne błędy, zwłaszcza złe korzy-
stanie z wolności. Do największych 
błędów wtedy zaliczano: liberum veto 
– wolne nie zgadzam się, sprzeciw 
jednostki woli ogółu; liberum 
conspiro – wolne spiskowanie prze-
ciwko władzy, przeciwko królowi, 
rokosz; liberum defecatio – wolne 
oczernianie przeciwnika.

Największą zmorą było liberum 
veto. Począwszy od XVI wieku, 
broniąc własnych interesów, szlachta 
zrywała sejmiki. W czasach Jagiel-
lonów zerwano 53 sejmiki, w XVII w. 
zerwano połowę zwołanych sejmów, 
a  w  latach 1751-1760 nie dokoń-
czono żadnego sejmu. W czasach 
saskich liberum veto było instru-
mentem działalności agenturalnej 
obcych rządów w Polsce. Liberum 
veto zniosła Konstytucja 3 Maja 
w 1791 r. Papczyński walczył z tymi 
nadużyciami, więc był ceniony 
przez Sobieskiego. Król mianował 
go swoim kapelanem – teologiem 
królewskim – jak mówiono. Zapra-
szał go do Warszawy, nawet zabierał 
na wyprawy wojenne na Ukrainę.

Mistyk – cudotwórca – 
patriota

Stanisław swoimi kazaniami 
porywał ludzi, był przecież nauczy-
cielem retoryki. Podczas kazań 
często wpadał w mistyczne ekstazy, 
wypowiadał proroctwa. Za jego wsta-
wiennictwem miały miejsce cudowne 
uzdrowienia, a nawet przywrócenie 
do życia zmarłego dziecka. Już za 
życia był uważany za świętego. Był 
też realistą, mocno stąpał po ziemi, 
nie stronił od tematów patrio-
tycznych. Wołał: „Narodziliśmy 
się nie dla samych siebie, lecz dla 
Ojczyzny… Prawdziwych mężczyzn 
nam potrzeba, a nie nicponi… Dajcie 
Ojczyźnie Polaków, nie pachołków, tj. 
dajcie ludzi silnych, odważnych, zdol-
nych do wielkich wysiłków, zapra-
wionych do walki, przygotowanych 
do brania udziału w naradach (…). 
Tego domaga się Ojczyzna”.

Nasz święty, po wielkich zmaga-
niach życiowych, odszedł do Pana 
17 IX 1701 r. w Górze Kalwarii i tam 
są jego relikwie.

Święty na dziś…
Św. Stanisław Papczyński to święty 

na nasze czasy. Wzór człowieka 
prostolinijnego, odpornego na trud-
ności, zło zwyciężającego dobrem. Siłę 
czerpał z wiary i z nabożeństwa do 
Matki Bożej Niepokalanej. Wyniósł 
je z rodzinnego domu. Marianom 
nakazał modlitwę za poległych na 
wojnach i zmarłych podczas zarazy. 
Dziś nam kazał, by się modlić za 
ofiary wypadków drogowych, lotni-
czych, morskich i zamachów terro-
rystycznych. Zwalczałby też współ-
czesne liberum veto – sprzeciw partii 
ogółowi narodu, knowania przeciwko 
państwu, oczernianie przeciwników 
oraz wszelkie przejawy terroryzmu.

ks. Jan Twardowski

W kolejce  
do nieba

Powoli nie tak prędko
proszę się nie pchać

najpierw trzeba wyglądać  
na świętego

ale nim nie być
potem ani świętym nie być

ani na świętego nie wyglądać
potem być świętym tak

żeby tego wcale nie było widać
i dopiero na samym końcu

święty staje się podobny  
do świętego

SYN KOWALA I SOŁTYSA ŚWIĘTYM



GRAżYNAKARAŚ

Jest wiele inicjatyw 
promujących 
sakramentalne 

małżeństwo 
i chrześcijańską rodzinę, 
a wśród nich warto docenić 
nasz Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny. To już piąta 
edycja Sanktuaryjnego 
Festynu Rodzinnego, 
która rozpoczęła się 
12 czerwca 2016 roku 
o godz. 12.00 w bazylice 
mniejszej Eucharystią 
sprawowaną przez ojca 
proboszcza Bogusława 
Augustowskiego. 

Rodzinne świętowanie zgroma-
dziło z naszej parafii i okolicznych 
miejscowości wiele rodzin, które 
wykorzystując piękne słoneczne, 
niedzielne popołudnie, przyjęły 
zaproszenie organizatorów do 
wspólnej zabawy. Spotkanie to 
zawdzięczamy wielu ludziom dobrej 
woli i tym, którzy ten festyn zorgani-
zowali, a więc wielkiej sanktuaryjnej 
rodzinie przy współudziale Domu 
Kultury w Tuchowie.

Z radością trzeba zauważyć wielkie 
zaangażowanie bardzo wielu osób 
uczestniczących w przygotowaniu, 
we współpracy i zwyczajnym wysiłku, 
aby wszystko tego dnia dobrze funk-
cjonowało. To był konkretny czas 
i  bezinteresowna praca dla dobra 
innych, to był wielki zespołowy para-
fialny wysiłek, aby pozyskać życzli-
wych sponsorów wielu atrakcyjnych 
nagród, zorganizować pieczenie ciast, 
rozstawić stoiska gastronomiczne 
i  ławki ze stolikami, przygotować 
„szczęśliwe cytaty” czy niespodzianki 
– „krówki”. A i też w upalny dzień 
zająć się grillowaniem oraz zadbać, 
aby nasza najmłodsza część uczest-
ników festynu świetnie się bawiła. 
Nie zabrakło quizu i konkursów dla 
dzieci i dorosłych. 

Sanktuaryjny Festyn Rodzinny 
urozmaiciły piękne i starannie przy-
gotowane występy dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Tuchowie oraz 
występy grupy artystycznej Szkoły 
Podstawowej My mesznianie. Na 
deskach sceny sanktuaryjnego festynu 
swoje zdolności artystyczne przed-
stawiła grupa taneczna A&J Dance 
Mind oraz balet z  Domu Kultury 
w Tuchowie. Zespół FUNKEY z Cięż-
kowic piękną, biesiadną muzyką 
potrafił rozbawić zgromadzoną 
publiczność, która ruszyła do tańca, 
na specjalnie do tego przygotowaną 
scenę. W tym roku na święcie rodzin 
mieliśmy zaszczyt gościć dwie orkie-
stry dęte: Sanktuaryjną Orkiestrę 
Dętą oraz Parafialną Orkiestrę Dętą 
z Siedlisk, które zgromadziły bardzo 
pokaźną liczbę swoich fanów.

Każdy, kto uczestniczył w festynie, 
mógł też podziwiać rysunki nama-
lowane przez naszą młodzież ze 
szkoły podstawowej i  gimnazjum 
w Tuchowie. Prace te były owocem 
konkursu plastycznego pt. „Moja 
rodzina na Sanktuaryjnym Festynie 
Rodzinnym w Tuchowie”, który został 
przeprowadzony w Szkole Podsta-
wowej w Tuchowie, a zorganizował 
go Stanisław Maniak.

Organizatorzy nie zapomnieli 
też o samych małżonkach i rodzi-
nach, którzy przygotowali wiele 
niespodzianek dla „Rodziny 500 +”, 
promując zdrową, kochającą się 
rodzinę, opartą na wartościach 
chrześcijańskich, wbrew temu, co 
głosi dzisiejszy świat. Jak to dobrze, 
że mamy tyle wspaniałych małżeństw 
i kochające się rodziny, że tylu zatro-
skanych rodziców bawi się wspólnie 

na festynie ze swoimi dziećmi, że 
towarzyszą pociechom w występach. 
Jak miło przyglądać się, kiedy widzimy 
radosne, uśmiechnięte twarze 
szczęśliwych, rozbawionych dzieci. 
Jak miło przyglądać się rodzicom, 
rodzeństwu, babciom i dziadkom, 
którzy stoją przed sceną i towarzyszą 
dzieciom w ich przedsięwzięciach. 
Festynowi towarzyszył bajkowy plac 
zabaw dla dzieci, dmuchany zamek, 
na którym dzieci bezpłatnie mogły 
pozjeżdżać. Dzielni strażacy świet-
nymi pomysłami potrafili przycią-
gnąć i  zabawić dzieci i  rodziców. 
Dużym powodzeniem cieszyło się 
rozłożone przez nich „miasteczko”, 
w którym bawiły się dzieci i rodzice. 
Nie lada wyczynem była możliwość 
wyjścia po długiej drabinie, sięgającej 
do „nieba”, nad którą czuwali profe-
sjonalnie przeszkoleni strażacy. Prze-
jażdżka bryczką to ważna atrakcja 
naszego festynu, z której korzystało 
wielu uczestników rodzinnego świę-
towania. 

Każdy, kto poczuł się spragniony 
picia czy doznał uczucia głodu 
mógł podejść na przygotowane 
stoiska gastronomiczne. Przez cały 
czas trwania festynu odbywał się 
kiermasz zdrowej żywności, przy-
gotowany przez nasze parafianki. 
Można było skosztować wspaniałych 
ciast, pierogów, karkówki, kiełbasy 
pieczonej, żeberek czy szaszłyków.

Ukoronowaniem rodzinnego 
świętowania w naszym tuchowskim 
sanktuarium był koncert gwiazdy 
wieczoru. Kapela GÓROLE z Podhala 
zaśpiewała zapomniane melodie 
naszych rodziców czy dziadków, 
gromadząc tłumy swoich fanów.

Organizatorami festynu byli: 
Rzymskokatolicka Parafia Nawie-
dzenia NMP i  św. Stanisława BM 
oraz Dom Kultury w  Tuchowie. 
Natomiast patronat nad festynem 
objęli: proboszcz i kustosz sanktu-
arium w Tuchowie – o. Bogusław 
Augustowski, poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Michał Wojt-
kiewicz, starosta powiatu tarnow-
skiego Roman Łucarz oraz burmistrz 
Tuchowa Adam Drogoś.

V Sanktuaryjny Festyn Rodzinny 
mógł się odbyć dzięki ogromnemu 
sercu i hojności licznych sponsorów 
oraz zaangażowaniu i pracy wielu osób.

W tym miejscu pragnę wyrazić 
wdzięczność Bogu, który dał nam 
piękną pogodę i pozwolił szczęśliwie 
spędzić czas niedzielnego popołudnia 
w radosnej atmosferze. Podzięko-
wania należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tego festynu. Należy mieć nadzieję, 
że piąta edycja festynu będzie miała 
kontynuację w kolejnych latach i nie 
zabraknie nowych inicjatyw w cieka-
wych aranżacjach parafialnego 
spotkania rodzin. Niech umacnia 
się w nas ewangeliczna radość speł-
niania dobra, choćby maleńkiego, 
które może wydać obfite owoce. 

W imieniu organizatorów pragnę 
wszystkim, którzy w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorgani-
zowania tego pięknego świętowania 
rodzin, wyrazić wdzięczność i powie-
dzieć wielkie BÓG ZAPŁAĆ!

Poniżej świadectwa uczestników 
tegorocznego festynu:

Festyn pozwolił nam choć na chwilę 
poczuć innego, radosnego ducha naszej 
wspólnoty parafialnej. Bardzo ważne 
było dla nas to, że festyn był dla całych 
rodzin, więc płaczące i  marudne 
dziecko nie stanowiło problemu dla 
innych osób. Dzięki temu można 
było poczuć się tam swobodnie już 
od samego początku, a pierwszej klasy 
obsługa stanowisk potwierdzała tylko, 
że każdy był tam chciany i oczekiwany. 

Jednym słowem było wiele atrakcji 
i dla małych i dla dużych. 

Monika i Jarek

Na festynie rodzinnym było miło. 
Można było spotkać się ze znajomymi, 
porozmawiać, gdyż rzadko jest na to 
czas. Przy pysznym ciastku i kawie 
wspominaliśmy czasy naszego dzie-
ciństwa i obecne. Było wiele atrakcji, 
pokazy i konkursy, wiele nagród. Jednak 
ja nie miałam szczęścia. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Górole, który 
bardzo mi się podobał. Mogłam posłu-
chać i zaśpiewać. Szkoda tylko, że nie 
miałam z kim zatańczyć.

Maria

12 czerwca, w naszej parafii odbył 
się V Sanktuaryjny Festyn Rodzinny. 
Spotkanie rozpoczęło się mszą św. 
o godzinie 12.00. Następnie prowa-
dzący – ojciec proboszcz Bogusław 
Augustowski oraz pani Grażyna 
Karaś przywitali wszystkich przy-
byłych i przedstawili bardzo bogaty 
program festynu.  

Jako pierwsza zaprezentowała się 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, która 
donośną melodią zwoływała wszyst-
kich do wspólnego świętowania. 

Oczywiście nie zabrakło licznych 
stoisk gastronomicznych. Skosztować 
można było kiełbasy z grilla, wyrobów 
regionalnych, a także pysznych ciast 
specjalnie przygotowanych przez 
gospodynie. Jak na prawdziwy festyn 
przystało, znalazło się także miejsce na 
loterię z bardzo cennymi nagrodami.

Po swoim koncercie orkiestra 
oddała scenę przedszkolakom z Przed-
szkola Publicznego w Tuchowie. Dzieci 
zaprezentowały bardzo efektowny 
i różnorodny program. Tańce, śpiew 
i kolorowe stroje nawet wśród starszych 
wzbudzały chęć beztroskiej zabawy. 

Podczas festynu odbyło się także 
rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego. Oglądając wytypowane prace, 
poczułam nostalgię, gdyż sama 
kilkukrotnie z ogromną przyjemno-
ścią brałam udział w tym konkursie. 
Serdecznie gratuluję zwycięzcom 
wspaniałych rysunków. 

W  międzyczasie swoje umiejęt-
ności i sprzęt prezentowali strażacy. 
Ogromną atrakcją dla najmłod-
szych było miasteczko strażackie, 
gdzie dzieci mogły wczuć się w rolę 
nieustraszonych strażaków, walczą-
cych z żywiołami natury. 

Swoje stanowisko posiadał także 
tuchowski szpital. Można było wykonać 

podstawowe badania poziomu cukru 
i  ciśnienia, a  także zapoznać się 
z dokładną ofertą placówki.

Główną atrakcją był koncert kapeli 
Górole. Rozbrzmiewająca regionalna 
muzyka sama porywała do zabawy. 
Od początku miła, rodzinna atmos-
fera pozwalała wspaniale spędzić 
niedzielne popołudnie i  wieczór. 

Zapewniała odpoczynek i  napeł-
nienie pozytywnymi emocjami na 
nadchodzący tydzień pracy, szkoły 
i obowiązków.

Jednak jak mogłoby być inaczej, 
kiedy wszystko działo się pod opieką 
naszej Matki Bożej Tuchowskiej…

Maria Czop
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Rozmowa z Elżbietą Ledecką – uczestniczką kilkunastu  
plenerów malarskich „Sacrum”, które od 17 lat odbywają się w Tuchowie

Jeszcze do niedawna 
słyszało się opinię, że 
„artysta głodny jest 
bardziej płodny”, zatem nie 
istniała jakakolwiek pomoc 
dla malarzy zderzających 
się z rynkiem sztuki. Czy 
obecnie coś się zmienia?

W tej chwili jest bardzo trudny 
okres dla artystów. Chociaż na uczel-
niach pojawiły się zajęcia z marke-
tingu, to patrząc z perspektywy czasu 
sądzę, że chyba przed laty było łatwiej.

Co Pani ma na myśli?
Kiedy wraz z  mężem kończy-

liśmy studia – on w roku 1973, a ja 
w 1974, to po prostu byliśmy rzuceni 
na głęboką wodę. Sami musieliśmy 
zająć się promowaniem swojej sztuki, 
organizowaniem wystaw i własnym 
rozwojem artystycznym. W  roku 
1986 założyliśmy pierwszą w Często-
chowie galerię sztuki współczesnej, 
gdzie oprócz swoich obrazów i cera-
miki prezentowaliśmy prace zapro-
szonych artystów. Ponieważ w łódz-
kiej akademii jednym z ważniejszych 
kierunków było wzornictwo i szycie 
strojów, to my – współpracując 
z Łodzią – organizowaliśmy pokazy 
mody, które się odbywały w pałacu 
ślubów lub w teatrze. 

 W latach 80-tych XX wieku ja 
malowałam dużo pejzaży i portretów 
na zamówienie, a męża domeną było 
malarstwo abstrakcyjne. Prowadzi-
liśmy też kawiarnię dla plastyków 
i mieliśmy dużo wystaw. To był dla 
nas okres bardzo twórczy i równo-
cześnie dobry czas prosperowania. 

A  wracając do pytania – w  tej 
chwili artystom brakuje marszanda, 
czyli kogoś, kto zająłby się ich sztuką, 
zabiegał o to, żeby sprzedać ich dzieła. 
Niestety marszandów mają tylko 
ci, którzy mieli dużo szczęścia. Bo 
w sztuce trzeba mieć szczęście, żeby 
znaleźć się wysoko, choć to wcale 
nie znaczy, że oni są lepsi. Ale to oni 

liczą się głównie na rynku, a ich prace 
kupuje się niekoniecznie dlatego, że 
się podobają, ale dlatego, że liczy się 
nazwisko. Z drugiej strony wyraźnie 
widać, że obecnie młodzi artyści są 
bardziej przebojowi. Często też ci, 
którzy mają dyplomy akademii, 
zostają przy uczelniach, aby w środo-
wiskach akademickich funkcjonować, 
gdyż tam znajdują większe możli-
wości działania.  

Nieodłącznym partnerem 
w Pani pracy artystycznej 
jest mąż, Lech Ledecki…

Cały czas idziemy z  mężem 
równolegle. Oboje mieliśmy po około 
30 wystaw indywidualnych, a tych 
zbiorowych to już nie zliczę, gdyż co 
roku mamy ich kilka. Uczestniczy-
liśmy w licznych plenerach w całej 
Polsce, w Bułgarii i Czechach i nadal 
chętnie na nie jeździmy. Oboje 
zajmujemy się też ceramiką. Ja na 
studiach malowałam abstrakcyjnie, 
a dopiero potem zaczęłam malować 
realistycznie. Kiedy od ukończenia 
studiów miałam już jakieś 1400 
obrazów na swoim koncie, to w domu 
i wśród znajomych znajdowało się ich 
ledwie 50 – reszta poszła do ludzi. 
Oczywiście w Częstochowie jesteśmy 
bardzo znani i wielu mieszkańców 
posiada nasze obrazy, ale obecnie 
abstrakcyjne prace mojego męża 
lepiej się sprzedają.

W zawodowym dzienni-
karstwie twierdzi się, że 
to nie temat sprawia, że 
dziennikarstwo jest dobre 
lub złe, ale liczy się podej-
ście. Czy w malarstwie jest 
podobnie?

Dowodem na to, że dzieło jest 
dobre jest fakt, że przyciąga uwagę.  
Nie wystarczy namalować po prostu 
pejzaż, ale on musi mieć w sobie coś, 
co widza przyciągnie. Czy to kolor, 
układ kolorystyczny, czy to kompo-
zycję, czy światło – to zawsze musi 
być „coś”. Bo jeśli obraz jest tylko 
poprawnie namalowany to owszem 
jest jakąś dokumentacją danej sytu-
acji i miejsca, ale niekoniecznie musi 
zachwycać. Zaraz po studiach zało-
żyłam sobie, że nie będę używała 
czerni. Ponieważ byłam zakochana 
w  impresjonistach, to tak jak oni 
uważałam, że malowanie tego, co się 
dzieje wokół, nie wymaga stosowania 
czerni. Rzeczywiście – do dziś jej 
prawie nie używam. Jeśli nawet gdzieś 
się pojawia czerń, to ona jest zbudo-
wana z błękitów, fioletów, umbry. 
Bardzo istotne jest też światło. Zawsze 
mnie zachwycało światło w obrazach 
polskich impresjonistów i postim-
presjonistów. U Wyczółkowskiego 
pojawia się ono w taki specyficzny 
sposób, który zawsze mi się podobał 
i w zasadzie swoje obrazy też tak 
kreuję, aby to światło wydobyć. 

Z kolei w abstrakcyjnych pracach 
mojego męża ważna jest głębia 
obrazu, jakaś przestrzeń, jakiś punkt. 
Istotne dla niego są też tytuły, które 
faktycznie oddają nastój. Mąż na 
przykład maluje wiatr, ciszę, uczucia, 
emocje. Ja też, gdy maluję portret, nie 
staram się odwzorować dokładnie 

postaci, ale to, jakie ta postać robi na 
mnie wrażenie. Staram się malować 
duszę tego człowieka. Uważam, że 
każdy ma piękną duszę, którą trzeba 
wydobyć poprzez spojrzenie i światło, 
jakie jest na twarzy czy rękach tego 
człowieka.

Po wielu latach w zawodzie 
prawie wszystko może się 
wydawać znajome. Może 
się nawet czuć, że jakiś 
temat jest naprawdę dobry 
i dobrze by go było nama-
lować, ale nie starcza twór-
czego zapału. Jaką ma Pani 
receptę na (potencjalny) 
kryzys twórczy?

Jakoś nigdy tak nie myślę, bo 
uwielbiam malować wodę i dla mnie 
ta woda jest zawsze nowa, zawsze 
inna, a  zależy od oświetlenia, od 
mojego nastroju w  danej chwili 
i  nawet tego, kto jest przy mnie. 
Poza tym zdradzę małą tajem-
nicę: jestem spod znaku raka, więc 
moją osobowością kieruje Księżyc. 
Kiedy zaczyna się pełnia księżyca, 
to mogłabym nic innego nie robić, 
tylko twórczo pracować. A gdy pełnia 
minie, wrzucam na luz, robię inne 
rzeczy, gdyż muszę od twórczej pracy 
odpocząć. I tak się szczęśliwie dla 
mnie składa, że przeważnie podczas 
tuchowskich plenerów jest pełnia 
księżyca… 

Dla mnie i męża siłą napędową 
są też wystawy. Wystawa ma termin, 
do którego trzeba zdążyć z namalo-
waniem obrazów. Ale już wiem, że 
mnie wystarcza w tym dobrym (księ-

życowym) okresie wszystko sobie 
wymyślić i  zaplanować, a później 
malowanie idzie jak gra na pianinie. 
Aktywny udział w plenerach też nam 
nie pozwala popaść w  stan twór-
czego znużenia. Zaraz po tuchow-
skim plenerze jedziemy na inny, na 
Górze św. Anny pod Opolem, później 
do Myślenic, a we wrześniu mamy 
Jurajską Jesień, która już 42. raz będzie 
organizowana. Nigdy nie znudziłam 
się tą jurą i zawsze z przyjemnością ją 
maluję. W tym roku oboje wykonamy  
jurę w ceramice. Wprawdzie nigdy nie 
czuliśmy znudzenia malarstwem, ale 
gdy tylko uważamy, że jesteśmy jakoś 
nim wyczerpani, wtedy natychmiast 
przechodzimy do ceramiki. 

Wielu uczestników tuchow-
skich plenerów „Sacrum” 
przyznaje, że tutaj panuje 
dobra atmosfera, która - jak 
to kiedyś określiła kura-
torka tych plenerów, pani 
Krystyna Baniowska –  daje 
„twórczego kopa”…

Tak, dobra atmosfera, która 
tutaj panuje powoduje, że czujemy 
się bezpieczni i możemy spokojnie 
tworzyć i pracować. Bo ważne jest 
to, jakie mamy nastawienie do tego, 
co nas wzrusza. W Tuchowie jestem 
już chyba 14. raz i zawsze mam tu co 
malować. Maluję więc tutaj również 
te rzeczy, które od jakiegoś czasu 
tkwiły w mojej głowie – w tym roku 
jest to cykl 4 obrazów o Norwegii 
i ukochany, własny ogród.

Pochodzą Państwo 
z Częstochowy, gdzie przy 
Jasnej Górze ciągle jest 
powiększana kolekcja 
współczesnego malar-
stwa. W Tuchowie, dzięki 
17 plenerom malarskim 
„Sacrum”, po których 
artyści zostawiają część 
swoich obrazów, też już 
istnieje okazały zbiór 
malarstwa o tematyce 
sakralnej. Czy mamy się 
czym szczycić?

Ja się szczycę  tuchowskim 
zbiorem. W swoich notkach biogra-
ficznych, czy udzielając wywiadów 
zawsze opowiadam, że w tuchow-
skim muzeum mam aż cztery prace. 
Nazywam to muzeum klasztornym, 

gdyż zebrane tam obrazy są naprawdę 
dobre, na wysokim poziomie. Na 
przykład każdy z tych czterech moich 
obrazów powstawał przez tydzień do 
dziesięciu  dni codziennej pracy, więc 
to są obrazy naprawdę przemyślane. 
Z tuchowskimi plenerami jest tak, 
że już wcześniej Krysia (Krystyna 
Baniowska – przyp. EM) tematy 
podrzuca, więc spokojnie można je 
przemyśleć. Mówiłam już o urzeka-
jącej aurze. Kiedyś, jak tutaj byłam 
po raz pierwszy, to mi przeszkadzały 
bijące dzwony. A teraz, to ja jadę do 
Tuchowa z przyjemnością, bo mnie 
te dzwony dobrze nastrajają, choć 
wiem, że one są elektroniczne.

Na pewno w Toruniu i Warszawie 
też są podobne kolekcje, bo prze-
cież w okresie „Solidarności” część 
artystów nie prezentowała się na 
zewnątrz, tylko właśnie w sanktu-
ariach. 

Jednak Państwa dzieła 
o tematyce sakralnej 
nie ograniczają się do 
obrazów…

W  Częstochowie zajęliśmy 
się przeprojektowaniem wnętrza 
kościoła św. Tadeusza. Zachowaliśmy 
to, co dobre i wartościowe np. witraże 
i dołożyliśmy trochę własnej sztuki. 
Zaprojektowaliśmy nowe ołtarze 
i konfesjonały, a w ołtarzu głównym 
wiszą nasze, czyli męża i moje dwa 
wielkie, ceramiczne  anioły. 

W trakcie trwania tego-
rocznego, XVII Między-
narodowego Pleneru 



MaRIaKRAS 

W tym roku zorgani-
zowane w Tuchowie 
plenery malarskie 

i rzeźbiarski oraz arty-
styczne spotkania miały 
miejsce w tym samym 
czasie.

Odbywały się w  dniach od 
12 do 24 czerwca i przebiegały pod 
nazwą „Tuchowski Rynek Sztuki”. 
W  naszym mieście gościło blisko 
trzydziestu artystów z całej Polski 
i zagranicy. Byli to przedstawiciele: 
Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiar-
skiego (Franciszek Piecha – komi-
sarz pleneru, Edmund Szpanowski, 
Zenon Konon, Jan Lewicki), Między-
narodowego Pleneru Malarskiego 
„Sacrum” (Krystyna Baniowska-
-Stąsiek – komisarz pleneru, Euge-
niusz Molski, Jolanta Jakima-Zerek, 

Teresa Szafrańska, Anna Frühauf, 
Lucja Radwan, Peter Krupa, Maria 
Wiktora Mostek, Marta Wasilczyk, 
Małgorzata Mizia, Paulina Góra, 
Zbigniew Ważydrąg, Sergii Gera-
symenko, Anna Musat, Dmytro 
Horditsa, Elżbieta i Lech Ledeccy, 
Michel Meyer) oraz Pleneru Malar-
skiego Bronowickiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich (Jolanta 
Surówka – komisarz pleneru, Jerzy 
Lorenc, Wiesława Pazdor Pietroń, 
Jadwiga Skrzypek, Ewa Borowiejska, 
Andrzej Trela, Otylia Piekarska, 
Janusz Schaller). 

Uczestnicy tegorocznych 
plenerów, jak co roku, spotkali się 
w sali narad ratusza z burmistrzem 
Tuchowa,  Adamem Drogosiem. 
Ponadto wzięli udział w zorganizo-
wanych w tym czasie dwóch wyda-
rzeniach. 16 czerwca uczestniczyli 
w sesji naukowej „Żydzi tuchowscy 

– w 120. rocznicę urodzin  Mordechaja 
Ardona (1896-1992)”, podczas której 
mieli okazję poznać  postać i twór-
czość światowej sławy izraelskiego 
malarza XX wieku – Mordechaja 
Ardona, pochodzącego z Tuchowa 
oraz obejrzeć wystawę przesłanych 
przez jego rodzinę z Izraela pamiątek 
z  nim związanych, w  tym m.in. 
obrazów.

19 czerwca odbył się „Plenerowy 
Rynek Sztuki”. Artyści goszczący 
w naszym mieście prezentowali swoje 
prace, które powstały podczas czerw-
cowego pleneru. Tuchowski amfiteatr,  
skwer o. Melaniusza oraz plac przy 
Domu Kultury stały się plenerową 
wystawą dzieł sztuki. Podczas kilku-
dniowego pleneru powstały bowiem 
piękne obrazy, ukazujące panoramę 
Tuchowa, pejzaże, kwiaty, ptaki, 
zabytki, miejsca kultu religijnego 
i postaci święte oraz wielkoforma-
towe rzeźby: św. Nepomucen, który 
chronił będzie Tuchów przed powo-
dziami oraz dwie ławy artystyczne 
o symbolice muzycznej, teatralnej, 
plastycznej i poetyckiej, na których 
każdy będzie mógł usiąść i poczuć 
tuchowską kulturę, a  być może 
właśnie tu ktoś odkryje w  sobie 
twórczy talent. Plenerowej wystawie 
towarzyszyły: programy poetyckie 
i  muzyczne, twórcze spotkania, 
wymiana artystycznych wrażeń oraz 
prezentacja artystów. W tuchowskim 
amfiteatrze wystąpił zespół ATRIA 
z Domu Kultury w Tuchowie oraz 
Krak Trio – zespół z  Krakowa 
w składzie: Bolesław Kozdronkie-
wicz (akordeon i  wokal), Danuta 
Kuczyńska-Docew (skrzypce i wokal) 
oraz Maciej Jamroga (kontrabas). 
Jak mówią o sobie: Jesteśmy sympa-
tycznym, wykształconym muzycznie, 
pełnym pasji i  zaangażowania 
zespołem z Krakowa. Nasze bogate 
doświadczenia w zabawianiu ludz-
kich serc zaskakują niejednego. Każdy 
z nas grał w różnych zakątkach świata, 
a od paru lat istniejemy jako Krak 
Trio. Gramy – głównie akustycznie 
– różnorodną muzykę, od klasyki 
poprzez muzykę retro, swing, muzykę 
filmową, klezmerską, folkową oraz 
popularne melodie i przeboje. Taką 
właśnie muzykę mogli usłyszeć 
uczestnicy koncertu. Koncert zespołu 
zachwycił zgromadzoną publiczność, 
a  jak powiedzieli mi członkowie 
zespołu – Tuchów bardzo im się 
spodobał. Na zakończenie „Tuchow-
skiego Rynku Sztuki” w amfiteatrze 

miejskim miała miejsce artystyczna 
biesiada muzyczno-taneczna 
z udziałem zespołu Transband.

24 czerwca uczestnicy pleneru 
„Sacrum” swoje dzieła zaprezen-
towali na poplenerowej wystawie 
w  Domu Pielgrzyma Marianum. 
Część z nich została przekazana do 
klasztoru oo. Redemptorystów, trzy 
obrazy wzbogacą kolekcję w ratuszu 
oraz jeden zbiory Muzeum Miej-

skiego w Tuchowie, pozostałe zaś 
– w  ramach promocji Tuchowa 
– prezentowane będą na różnych 
wystawach w Polsce.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy!

Patronat nad „Tuchowskim 
Rynkiem Sztuki” objął burmistrz 
Tuchowa, Adam Drogoś. 

Organizatorem pleneru był Dom 
Kultury w Tuchowie.
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„Tuchowski Rynek Sztuki”

Malarskiego „Sacrum”, 
w niedzielne popołudnie 
wszyscy jego uczestnicy 
prezentowali swoją twór-
czość w alejce im. Marci-
na Melaniusza. To był 
ukłon w stronę miesz-
kańców Tuchowa, aby 
mogli osobiście poznać 
artystów i ich twórczość. 
Co należy zrobić, aby 
ludność bardziej ochoczo 
i licznie interesowała się 
takimi przedsięwzięcia-
mi, wszak nawet sam 
Darwin w swojej auto-
biografii napisał, że utra-
ta zamiłowań do malar-
stwa i muzyki jest utratą 
szczęścia, gdyż osłabia 
uczuciową stronę naszej 
natury?

Problem tkwi w tym, że obecnie 
w polskich liceach w ogóle nie ma 
plastyki. Jest przedmiot o  nazwie 
„sztuka”, który często jest prowa-
dzony przez muzyka (bo on też 
prowadzi chór), a o malarstwie wie 
tyle, ile przeczytał. Błędem jest też 
to, że w  szkołach podstawowych 

plastykę prowadzi osoba, która 
uczy również innych przedmiotów, 
a nie osoba do tego przygotowana. 
Dziecko 5-6-letnie rysuje tak, jak 
czuje, ale już 14-latka można uczyć 
łączenia kolorów, podstaw ryso-
wania, tworzenia bryły. A jak tego 
nie będzie i będzie brakowało też 
rozmowy na temat sztuki, to w przy-
szłości nie będziemy mieli wrażliwych 
na sztukę dorosłych ludzi. Ja 20 lat 
uczyłam w  szkole i  przynajmniej 
raz w miesiącu byłam z każdą klasą 
na wystawie sztuki współczesnej. 
Omawialiśmy to, co widzieliśmy, co 
nas interesowało lub frapowało. Bo 
tu nie chodzi o to, żeby każdy był 
malarzem lub znawcą malarstwa, ale 
żeby umiał tę sztukę odebrać. Widząc 
tę lukę zgłosiłam do szkoły, w której 
uczyłam projekt zajęć pozalekcyjnych 
dla młodzieży. Z tymi, którzy zechcą 
raz w miesiącu pójdziemy na wystawę 
lub do muzeum. W każdym tygodniu 
2-3 godziny spędzimy na zajęciach 
plastycznych, żeby ta młodzież spró-
bowała coś naszkicować, może coś 
skopiować? – jest tyle możliwości.  
Będziemy niejako odrabiać te zale-
głości… 

Ważne jest, żeby ludzie nie bali się 
wchodzić do galerii. Wcale nie muszą 
nic kupować, ale mogą pooglądać 
i być może pomyśleć, co by chcieli 
z tej galerii zabrać ze sobą, aby potem 
w domu cieszyć się wartościowym 
obrazem czy innym, artystycznym 
przedmiotem. 

Z Elżbietą Ledecką  
rozmawiała Elżbieta Moździerz

Tuchów, 21 VI 2016 roku

Elżbieta Ledecka – Częstochowa
W 1974 otrzymała dyplom z wyróżnieniem ukończenia Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych).
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki z 1975/76 r.
Jej twórczość to ceramika, rzeźba, malarstwo, witraż, projektowanie 
wnętrz.
Tworzy w oparciu o wrażenia, nastroje, fascynacje, naturę. 
Jest członkiem ZPAP.
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą.
Miała 30 wystaw indywidualnych w Polsce, Danii, Niemczech, USA. 
Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce 
i wielu krajach Europy oraz w USA i Japonii.
Otrzymała kilka nagród, a w 1989 roku została odznaczona Srebrnym 
Krzyżem za zasługi dla kultury.
Do końca 2015 roku w jej pracowni powstało 1600 prac, w tym około 
40 wielkoformatowych płaskorzeźb ceramicznych. 
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w Mesznej Opackiej

Moc pozytywnej energii, czyli rodzinnie i  towarzysko na piknikach integracyjnych
w Łowczowie
KAZIMIERA 
SNOPKOWSKA 

W niedzielne popo-
łudnie 5 czerwca 
w Szkole Podsta-

wowej w Łowczowie odbył 
się piknik rodzinny  
pt. „Rodzinnie i towarzysko 
w Łowczowie” w ramach 
projektu „Moc pozytywnej 
energii”, na który środki 
z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich pozyskało 
Stowarzyszenie „Edukacja 
Drogą do Sukcesu”. 

Mimo niepewnej pogody o godz. 
15.00 w budynku szkoły zebrali się 
dzieci i dorośli z Łowczowa, Piotr-
kowic, Buchcic i okolicznych miej-
scowości.

Piknik zaszczycili swoja obecno-
ścią burmistrzowie Adam Drogoś 
i Kazimierz Kurczab, ks. proboszcz 
S. Michalski, radny B. Stefan, sołtys 
U. Sobarnia, prezes OSP Z. Bachula. 

Obecni byli koordynatorzy projektu 
M. Marszałek i M. Ryś.

Całe przedsięwzięcie otwierał 
spektakl pt. „Kopciuszek”, przygo-
towany przez rodziców, który był 
niespodzianką dla dzieci i realizacją 
części „Rodzice – dzieciom”. Po wspa-
niałym występie, jak ocenili widzowie 
„zagranym, jak w  prawdziwym 
teatrze”, wszyscy zebrani przeszli na 
teren przyszkolny, gdzie odbywała 
się dalsza część pikniku. W ramach 
części „Dzieci – rodzicom” przed-
szkolaki i  uczniowie przedstawili 
muzyczne i taneczne niespodzianki 
dla rodziców oraz przekazali przygo-
towane przez siebie upominki.

Po występach, przybyli goście 
mogli skorzystać ze słodkich 
smakołyków przygotowanych przez 
rodziców, pysznych grillowanych 
kiełbasek pieczonych przez stra-
żaków z  OSP w  Łowczowie oraz 
„szwedzkiego stołu”, na którym każdy 
znalazł coś smacznego dla siebie. Nie 
zabrakło słodkości i lodów dla dzieci.

Mimo przerw spowodowanych 
opadami deszczu wspólna zabawa 
dzieci i dorosłych trwała do zmroku. 
Dla najmłodszych przygotowana 
została „strefa malucha” z wieloma 
atrakcjami dostosowanymi do wieku 
i upodobań dzieci. Dla pozostałych 
dzieci i  rodziców zorganizowano 
konkursy, gry i  zabawy sportowe 
z wykorzystaniem zakupionego przez 
stowarzyszenie sprzętu sportowego. 
Mecz siatkówki zintegrował rodziców 
i młodzież, a mecz piłki nożnej dzieci 
w różnym wieku z kilku miejsco-
wości. Chętni mieli okazję spró-
bować swych sił w tworzeniu mega 
baniek mydlanych oraz wyczarowy-
waniu z balonów kwiatów i zwierząt. 
Na wszystkich czekały atrakcyjne 
nagrody w loterii fantowej, dodat-

kowo wszystkie losy brały udział 
w losowaniu kilku nagród głównych.

Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się pokaz udzielania pierw-
szej pomocy przeprowadzony 
przez druhów z OSP w Łowczowie. 
Dorośli i  dzieci ćwiczyli ułożenie 
poszkodowanych w  bezpiecznej 
pozycji, masaż serca oraz obej-
rzeli, jak należy zakładać kołnierz 
ortopedyczny. Dzieci z  zaintere-
sowaniem oglądały wyposażenie 
wozu strażackiego. Z  pewnością, 
gdy podrosną zasilą szeregi OSP. 
Dodatkową atrakcją dla wszystkich 
piknikowiczów była fotobudka, 
w której każdy mógł zrobić śmieszne 
zdjęcia w przebraniu. Będzie to miła 
pamiątka z tego wydarzenia.

Piknik cieszył się dużym 
zainteresowaniem, zintegrował 
społeczność lokalną, pozwolił na 
odnowienie dawnych znajomości 
i zawarcie nowych. Dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców, nauczy-
cieli i pracowników szkoły, druhów 
OSP oraz dzieci udało się przygo-
tować wspaniałą imprezę, która 
na długo pozostanie w  pamięci 
uczestników. Potwierdzają to 
opinie zawarte w „Księdze wrażeń”. 
Oto niektóre z nich:
•	 „Moc atrakcji dla dzieciaków. 

Smakowite przysmaki, przyjazna 
atmosfera, prawdziwa MOC 
POZYTYWNEJ ENERGII”.

•	 „Pozytywna energia dzisiaj 
„rozgoniła” burzowe chmury 
i pozwoliła bardzo miło i sympa-
tycznie spędzić czas”.

•	 „Super atmosfera, ludzie 
i Panie ze szkoły. Przyjdziemy 
następnym razem. Oby tak dalej”.

•	 „Miła atmosfera, fajnie spędzony 
czas. Przedstawienie bardzo 
ciekawe, profesjonalnie zagrane, 

gratulacje dla rodziców i reży-
sera. BRAWO”.

•	 „Było bardzo fajnie. Atrakcji 
nie brakowało, pyszne jedzenie, 
miła atmosfera. Wzorowa orga-
nizacja, wiele różnych rozwijają-
cych i interesujących gier i zabaw 
dla dzieci i dorosłych. Bawiliśmy 
się super!!!”.

•	 „Przedstawienie Kopciuszka 
rewelacja, po prostu super 
mamuśki, dzieciaki też bardzo 

ładnie się pokazały. Pokaz pierw-
szej pomocy bardzo potrzebny. 
W ogóle bardzo fajna impreza 
spędzona w gronie znajomych”.

Składam serdeczne podzięko-
wania wszystkim zaangażowanym 
w  realizację pikniku: rodzicom, 
druhom Ochotniczej Straży 
Pożarnej, nauczycielom i pracow-
nikom SP w Łowczowie oraz koor-
dynatorom projektu.

Czytałam kiedyś książkę 
Renaty Piątkowskiej 
pt. „Która to Malala?”. 

Opowiada ona historię paki-
stańskiej dziewczynki, która 
przeciwstawiła się talibom 
i została 10 października 
2012 roku postrzelona 
w twarz. Miała wtedy 15 lat 
i chciała tylko chodzić do 
szkoły, móc uczyć się czytać 
i pisać, rozwijać wyobraźnię 
i zostać tym, kim chce. Tali-
bowie burzyli i zamykali szkoły, 
nie pozwalali dziewczynkom się 
uczyć, a kobiety według nich 
powinny być analfabetkami, 
siedzieć w kuchni i rodzić dzieci.

Doceńmy fakt, że my możemy się 
uczyć i spełniać swoje marzenia. Taki 
cel przyświecał wyśmienitej imprezie 
zorganizowanej 5 czerwca 2016 roku 
pod hasłem Rodzinnie i towarzysko 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Mesznej Opackiej. Meszna Opacka 
to mała wieś i jest tutaj mało dzieci, 
ale ilość przerasta tu jakość. Fanta-
styczny piknik podczas, którego nie 
zabrakło elementów edukacji, zabawy, 
rozrywki przygotowali nauczyciele 
i rodzice. Dużą pomoc okazali stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mesznej Opackiej i Siedlisk przygo-
towując pouczający pokaz ratowania 
poszkodowanego w czasie wypadku 
drogowego. Wspaniały pokaz szko-
leniowy przygotował pan zajmu-
jący się na dogoterapią. Niezwykłe 

umiejętności terapeutyczne Fabiana 
– psa rasy labrador, podziwiali 
i duzi i mali uczestnicy rodzinnego 
spotkania. Naszą szkołę odwiedziły 
rodziny z  pobliskiego Tuchowa, 
Siedlisk, Lichwina i Buchcic. Inte-
gracji nie przerwał nawet gwał-
towny deszcz, ponieważ mogliśmy 
się spotkać przy suto zastawionym 
stole. Dodatkową atrakcją była wizyta 
motocyklistów z tarnowskiego klubu 
Wataha. Panowie zorganizowali dzie-
ciom przejażdżki, rozdali słodycze 
i opowiedzieli o swojej działalności. 
Niejeden tatuś i dziadek powzdychali 
do błyszczących kółek dwukołowców. 
Atrakcji było mnóstwo: tańce grupy 
„My mesznianie”, układ rytmiczny 
kubki, konkurencje sportowe dla 
rodzin, poszukiwanie losów do 
loterii fantowej, fotobudka dla 
każdego, piosenki i przedstawienia 

dzieciaków. Tak więc można się było 
bawić, spotkać, porozmawiać, czegoś 
nowego nauczyć i dowiedzieć. 

Zastanawia mnie, która z nasto-
latek w naszych szkołach jest zadowo-
lona, że się uczy, jest gotowa narażać 
zdrowie i życie, żeby móc przeczytać 
książkę lub umieć się podpisać. 
Malala Yousafzai nie miała 
pikników i  zabaw, a  i  tak chciała 
się uczyć, chodzić do szkoły 
i  realizować swoje marzenia. 
Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalik mówi, że pytając polskie 
dzieci, które z ich praw jest najważ-
niejsze mówią, że prawo do wyra-
żania własnego zdania. Malala Yousa-
fzai dokłada do tego prawo do nauki. 
W wielu krajach możliwość chodzenia 
do szkoły jest przywilejem dla nielicz-
nych, dla innych przykrą konieczno-
ścią. Dla Malali i jej koleżanek prawo 

do nauki 
było upra-
g n i o n ą , 
j e d y n ą 
s z a n s ą 
na lepsze 
j u t r o . 
Sprawmy, 
aby i nasze 
d z i e c i 
pragnęły 
mieć lepsze 
jutro. 

W 2013 
r o k u 
Malala przemówiła przed 
z g r o m a d z e n i e m  O N Z . 
„Weźmy nasze książki i  pióra. 
To najpotężniejsza broń. Jedno 
dziecko, jeden nauczyciel, jedna 
książka i jedno pióro mogą zmienić 
świat.”

Życzę wszystkim rodzicom 
i nauczycielom, aby te słowa były ich 
mottem w wychowaniu i edukacji 
naszych dzieci, bo to edukacja 
i wychowanie jest drogą do sukcesu 
wszystkich społeczeństw.

Rodzic

Edukacja drogą do sukcesu
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w Dąbrówce Tuchowskiej

w Lubaszowej

BERNADETAWRóBEL

W dniu 18 czerwca 
2016 roku w ramach 
projektu „Moc 

pozytywnej energii” odbył 
się kolejny piknik rodzinny 
w Dąbrówce Tuchowskiej 
pod hasłem „Rodzinnie 
i towarzysko”. Wspaniała, 
słoneczna pogoda zachęciła 
do udziału wielu miesz-
kańców Dąbrówki Tuchow-
skiej i okolicznych miejsco-
wości w tym wyjątkowym 
pikniku.

Na spotkanie rodzinne i  towa-
rzyskie przybył burmistrz Adam 
Drogoś i wiceburmistrz Kazimierz 
Kurczab, przewodniczący i  wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w osobach Ryszarda Wrony i Jerzego 
Odrońca, sekretarz gminy Jerzy Laska. 
W spotkaniu uczestniczyli koordyna-
torzy projektu Magdalena Marszałek 
oraz Mariusz Ryś, dzięki którym 
mieliśmy tak wyjątkową imprezę.

Na samym początku przedszkolaki 
przedstawiły swoim rodzicom insce-
nizację pt. „W zieleni łąka majowa”, 
w której zaprezentowały się wier-
szami, piosenkami i pięknym tańcem. 
Następnie rodzice słuchali piosenek 
i wierszy w wykonaniu uczniów.

Dla mam i  tatusiów przygoto-
wane były upominki, które wręczyły 

dzieci. Po występach dzieci druhowie 
OSP zademonstrowali sposób udzie-
lania pierwszej pomocy. Następnie 
dla wszystkich uczestników został 
przygotowany poczęstunek ze 
smacznym ciastem upieczonym 
przez rodziców, kiełbaski grillowane, 
karkówka, pyszny smalczyk i wiele 
innych smakołyków. W  między-
czasie uruchomiono loterię fantową, 
warsztaty plastyczne, malowanie 
twarzy. Dużą atrakcją dla dzieci była 
dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane 
oraz przybyły gość – Kubuś Puchatek. 
Dla dzieci i rodziców zorganizowane 
zostały zawody sportowe oraz zawody 
strażackie. Wszyscy chętni, pod 
opieką starszych, mogli spróbować 
swoich sił na krosach i kładach na 
wcześniej przygotowanym torze. Na 

zakończenie odbyło się losowanie 
nagród specjalnych.

Piknik rodzinny to integracja 
całego środowiska, które włączyło 
się w przygotowania.

Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim rodzicom zaangażo-
wanym w przygotowanie pikniku, 
nauczycielom, pracownikom naszej 
szkoły i przedszkola, którzy poświę-
cili wiele cennego czasu, aby tak 
wspaniale przygotować to spotkanie. 
Dziękuję OSP w Dąbrówce Tuchow-
skiej za solidną i niezawodną pomoc 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa. 
Szczególne podziękowania za 
profesjonalizm i  dobrą współ-
pracę przy realizacji niniejszego 
projektu kieruję do pani Magdaleny 
Marszałek i pana Mariusza Rysia.

BaRBaRaDuSZA 

W niedzielę  
19 czerwca 
odbyło się wielkie, 

świąteczne spotkanie 
mieszkańców Lubaszowej. 
Wspólna zabawa 
pozwoliła zacieśnić więzi 
społeczne, tym bardziej, 
że wiele osób brało 
udział w przygotowaniu 
tego wydarzenia. 
Spotkanie zaszczyciły 
swoją obecnością władze 
gminy, które miały okazję 
zaobserwować wspólne 
działanie i współpracę 
mieszkańców.

Na pikniku podziwialiśmy:
– amatorski zespół teatralny 

z  Lubaszowej wystawiający „Jasia 
i Małgosię” Jana Brzechwy,

– uczniów Szkoły Podstawowej 
w Lubaszowej prezentujących wiersze 
i piosenki,

– członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej z  Tuchowa i  Lubaszowej 
z mrożącym krew w żyłach pokazem 
ratowania ludzi w trudnych warunkach.

Dzieci i dorośli mogli wziąć udział 
w licznych zawodach i konkursach 
zakończonych rozdaniem medali 
i nagród, skorzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni, loterii fantowej, gabinetu 
malowania twarzy na kolorowo 
i  pomiaru ciśnienia krwi. Dzięki 
realizacji projektu „Moc pozytywnej 
energii” wszyscy mogli skorzystać 
z pysznego i urozmaiconego poczę-
stunku. Wielką atrakcją były także 
potrawy przygotowane przez przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Lubaszowej, które częstowały przy-
byłych regionalnymi przysmakami. 
Mamy uczniów zabłysnęły doskona-
łymi ciastami.

Moc pozytywnej energii, czyli rodzinnie i  towarzysko na piknikach integracyjnych
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Wszystkim  organizatorom i sponsorom,  którzy wzięli udział  w przygotowaniu i realizacji  naszego spotkania serdecznie dziękujemy.
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 BOżENAWRONA

ZDZISŁAWA  
KRZEMIŃSKA 

Zgodnie z ubiegłoroczną 
zapowiedzią, V Między-
pokoleniowy Piknik 

Czerwcowy (11.06.2016) 
zatytułowany był „Popra-
winy”. 

Pośród około 500 gości byli: 
mieszkańcy DPJ z rodzinami, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych DPS-ów, 
wspólnot, instytucji, przedszkolaki 
z  rodzinami, schola parafialna, 
sąsiedzi DPJ, siostry św. Józefa, 
pracownicy i  ponad 30-osobowa 
grupa wolontariuszy, reprezentowana 
honorowo przez młodą parę – Sylwię 
i Wiktora.

W  bogatym programie arty-
stycznym znalazły się skecze, występy 
muzyczno-wokalne oraz tańca nowo-
czesnego. Dla uczestników pikniku 
przygotowano bezpłatne jadło z firmy 
Płowiecki i wiejski chleb ze smalcem, 
a także różnorodne pyszne ciasteczka 
z kuchni s. Eligii. Wszyscy, którzy 
zechcieli wesprzeć Fundację Dzieło 
Miłosierdzia im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego, działającą przy 
DPJ, odwiedzali stoiska z  krów-
kami z  logo Fundacji, z  pracami 
wykonanymi przez pracowników 
i mieszkańców DPJ, m.in. metodą 
de coupage i powertexu i cieszącą się 
ogromnym powodzeniem „wędkę 
szczęścia”, która błyskawicznie wyło-
wiła wszystkie torebki pełne cieka-
wych niespodzianek. 

Ekspresowo, bo w ciągu 20 minut 
zakończono zabawę z 212 pączkami, 
srebrnym pierścionkiem i 6 szczęśli-
wymi losami. Rewelacyjnie przebie-
gała aukcja 9 przedmiotów świetnie 
poprowadzona przez Artura, Kasię 
i Sylwię – wolontariuszy.

Podczas V jubileuszowego 
pikniku podziękowano dyrektor 
DPJ – s. Miriam Bilskiej, która jest 
założycielem Fundacji, inicjatorem 
i głównym organizatorem pikników; 
za to, że dzięki działaniom jakie są 
podejmowane, wolontariusze mogą 
na nowo odkrywać sens słów: 

PO WESELU… POPRAWINY
„Kiedy spałem śniło mi się, że  życie 
jest radością. Kiedy się obudziłem, 
zobaczyłem, że jest służbą. Kiedy 
zacząłem służyć, znów stało się 
radością”. Do słów podziękowań dołą-
czono koszulkę z nadrukiem „V na 
5” tzn. „pięć pikników na piątkę”. 
S. M. Bilska CSSJ bez chwili zastano-
wienia założyła koszulkę, a wszyscy 
zgromadzeni na placu na stojąco 
zaśpiewali „100 lat” przy akompa-
niamencie zespołu Melodia.

Kolejnym podniosłym i wzrusza-
jącym momentem było wręczenie 
11 dyplomów, które Zarząd Fundacji 
przyznał za kilkuletnie bezinte-
resowne zaangażowanie ludziom 
dobrej woli, dzięki którym innym 
żyje się łatwiej i piękniej: Joannie 
Heród, wolontariuszom z Gimna-
zjum im.  Bohaterów Bitwy pod 
Łowczówkiem w  Pleśnej, Beacie 
Wantuch, s. Izajaszy Szczepanik CSSJ, 
Bartłomiejowi Majcherowi, Józefie 

Bilskiej, Zofii i  Józefowi Krasom, 
s. Hannie Draus CSSJ, Krzysztofowi 
Jasińskiemu, Stanisławowi Bernalowi 
i Joannie Dacyna.

Czerwcowe, słoneczne popołu-
dnie było, zgodnie z założeniami 
organizatorów, czasem wspólnej, 
dobrej zabawy wielu pokoleń, 
w  tym najmłodszej kilkunasto-
miesięcznej Marysi i najstarszej, 
w  dniu swoich 104. urodzin, 
Reginy Jaworskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że wielu uczestników stanowi 
już od pięciu lat stałą i wierną grupę 
gości, a ci, którzy w tym roku byli 
po raz pierwszy, chwalą charakter 
i organizację imprezy. Mieszkańcy 
zaś, którzy słusznie czują się współgo-
spodarzami, nie tylko przeprowadzali 
przed piknikiem „inspekcję” placu, 
ale podpowiadali pomysły i na lepsze 
zmieniali scenariusz. Tak trzymać!
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w Piotrkowicach
BaRBaRaPOLEK 

niedziela 19 czerwca 
była świętem rodziny 
zarówno w kościele 

katolickim, jak i w szkole 
w Piotrkowicach. O godz. 
15.00 rozpoczął się piknik 
integracyjny w ramach 
projektu ,,Moc pozytywnej 
energii” zorganizowany 
przez Stowarzyszenie 
,,Edukacja Drogą do 
Sukcesu”.

Pierwsza część – msza św. 
w intencji rodzin, zgromadziła miesz-
kańców Piotrkowic i  okolicznych 
miejscowości.

Po mszy dzieci złożyły rodzicom 
życzenia, wręczyły prezenty oraz 
przedstawiły program artystyczny: 
tańce, piosenki i wiersze.

Gośćmi honorowymi byli: 
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś 
i  zastępca burmistrza Kazimierz  
Kurczab, proboszcz Stefan Michalski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wrona, radny Mateusz 
Piątek, sołtys Kazimierz Solak, prezes 
OSP Dawid Siwek oraz koordyna-
torzy projektu Magdalena Marszałek 
i Mariusz Ryś.

Głównym celem pikniku była 
integracja społeczności lokalnej przez 
sport i zabawę.

Dla maluchów przygotowano 
,,krainę zabaw”, w której bawili się 

wspólnie z rodzicami i nauczycie-
lami. Dzieciaki malowały koloro-
wanki, układały klocki, grały w bilard, 
rzutki, szukały skarbów. Nauczyciele 
organizowali zabawy i konkursy oraz 
malowali dzieciom twarze. Oczywi-
ście wszystko z cennymi nagrodami .

Dla starszych przygotowano 
atrakcje na boiskach szkolnych. 
Na boisku trawiastym rozgrywano 
mecze uczniowie-gimnazjaliści – 
strażacy oraz rodzinne przeciąganie 
liny. Puchar zwycięzcy, po zaciętej 
walce, zdobyli strażacy, zaś w przecią-
ganiu liny zwyciężyły rodziny Piotra 
Galusa, Tomasza Kuliga i Wojciecha 
Kuliga.

Na dolnym boisku w siatkówkę 
walczyły zespoły uczennice-matki – 

pracownice szkoły. Po wyrównanej 
walce pracownice szkoły zdobyły 
puchar.

Wielką frajdą były rodzinne rzuty 
do kosza. W skupieniu i z uśmie-
chem na twarzy zawodnicy walczyli 



ZDZISŁAWA  
KRZEMIŃSKA 

W cyklu „Spotkanie 
z Gościem Miesiąca” 
14 czerwca br. 

wystąpił o. Stanisław 
Gruszka CSSR – redempto-
rysta, misjonarz krajowy, 
wyróżniony statuetką 
„Melaniusz” za zasługi dla 
rozwoju miasta i gminy 
Tuchów. 

Przy stołach, na których posta-
wiono dla ducha bukiet piwonii, a dla 
ciała talerzyki z dojrzałymi, dorod-
nymi truskawkami, zasiadło 39 osób. 
Po krótkiej prezentacji Gościa, rozpo-
czętej na wesoło, bo śpiewem piosenki 
Stoi w  polu grusza, o. Stanisław 
podzielił się wspomnieniami na temat 
swojego powołania do życia kapłań-
skiego, pracy misjonarza i związków 
z Tuchowem w kontekście patrio-
tyzmu lokalnego. Następnie uczestnicy 
spotkania wysłuchali niesamowitej 
i jedynej w swoim rodzaju interpre-
tacji „Dziamdziaka”, nagrodzonej 
gromkimi brawami. Wszyscy chętnie 
włączyli się w śpiew pielgrzymkowy, 
jako że głos o. Stanisław ma, że ho, ho!

Tematem cieszącym się zainte-
resowaniem była etnografia, którą 
o. Stanisław zajmuje się od wielu 
lat. Jako wielki znawca przedmiotu, 
współzałożyciel Muzeum Etnogra-
ficznego w  Tuchowie, bezbłędnie 

i  humanistycznie przedstawił np. 
budowę cepa.

Z  zapartym tchem i  wzrusze-
niem wysłuchano ekspresyjnej 
Modlitwy z Kwiatów polskich Juliana 
Tuwima. Twórczość pisarska, publi-
kacje, związki o. Stanisława Gruszki 
z kultem bł. Karoliny Kózki, były 
tematami poruszanymi podczas 
wtorkowego spotkania. Z  wielką 
ciekawością uczestnicy obserwo-
wali nieprawdopodobne zdolności 
manualne Ojca, m.in. wystukiwanie 
rytmu jadącego pociągu, jak również 
głosowe – naśladowanie dźwięku 
trąbki.

Spotkanie znacznie się przedłu-
żyło, gdyż bogactwo osobowości 
Ojca zdawało się być niewyczerpane. 
Pani Maria po raz trzeci gościła na 
spotkaniu z o. Stanisławem Gruszką 
i na zakończenie zadeklarowała swoje 
uczestnictwo w każdym kolejnym. 
Oby nie musiała zbyt długo czekać…
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Spotkanie przy… 
truskawkach  
z o. Gruszką

Spotkanie z poezją
ZDZISŁAWA  
KRZEMIŃSKA 

W cyklu „Spotkanie 
z Gościem 
Miesiąca”, w środę 

25 maja br. wystąpiła 
Janina Halagarda – 
pedagog z wykształcenia, 
poetka z zamiłowania, 
pochodząca z Jodłówki 
Tuchowskiej mieszkanka 
Zabłędzy. Spotkanie zreali-
zowane było w ramach 
programu „Aktywizacja 
Seniorów z udziałem 
wolontariatu młodzie-
żowego – Nasza mała 
Ojczyzna – wczoraj i dziś”, 
współfinansowanego przez 
gminę Tuchów.

P. Janina przybyła do zgroma-
dzonej ok. 30-osobowej widowni 

z  bukietem… słów ułożonych 
w wierszach i z bukietem wiosennych 
kwiatów ogrodowych. Po krótkiej 
prezentacji poetka odpowiadała na 
pytania dotyczące sztuki tworzenia, 
inspiracji, tematyki i publikacji. Jak 
przystało na spotkanie autorskie, 
ciekawymi „przerywnikami” była 
interpretacja wybranych wierszy 
przez p. Janinę, jej siostrę Józefę 
i  uczestnika spotkania p. Zdzi-
sława. Różnorodność poezji i urok 
osobisty autorki sprawiały, że klimat 
spotkania był niezwykły, zapewniał 
radość, wzruszenie, zadziwienie… 
Wiersz „o miłości do życia mimo 
wszystko” był trafną puentą majowego 
spotkania. Na zakończenie uczest-
nicy podjęli krótką dyskusję z autorką, 
która z przyjemnością pisała dla nich 
dedykacje w „Koszyczku Mańki”.

Organizatorem spotkania była 
Fundacja Dzieło Miłosierdzia  
Im. św. Ks. Zygmunta Gorazdow-
skiego.

Muzyczne zamieszanie z powodu bajek!
naTalIaTRZECIAK

Dzień Dziecka to jedno 
z najradośniejszych 
świąt w roku zarówno 

dla dorosłych sprawiających 
radość dzieciom, jak i dla 
tych, którzy świętują.

Z  tej okazji Szkoła Muzyczna 
I  stopnia w  Tuchowie, korzy-
stając z gościnnych progów Domu 
Kultury przygotowała przedstawienie 
muzyczne zatytułowane „Zamie-
szanie w krainie bajek”. Jak sugeruje 
plakat wykonany przez Elżbietę 
Ficek wszystko było „zamieszane”: 

Baba Jaga – biedna i płacząca, rapu-
jący Czerwony Kapturek, sprytni 
i  przebiegli Jaś i  Małgosia oraz 
Wilk – fajtłapa. W przedstawieniu 
uczestniczyli uczniowie klasy I oraz 
III cyklu 6-letniego. W sumie ponad 
60 małych artystów roztańczonych, 
rozśpiewanych i  z  dużym poten-
cjałem aktorskim. Było zabawnie 
i wesoło, ale nie zabrakło też głęb-
szej refleksji, chociażby we wspa-
niałej interpretacji piosenki Baby Jagi 
w wykonaniu uczennicy Katarzyny 
Wnęk. Kolorowe stroje, zmieniające 
się jak w kalejdoskopie, porywające 
rytmy piosenek, perfekcyjnie wyko-
nane układy ruchowe oraz taneczne 

sprawiły, że zarówno wykonawcy, 
jak i widzowie mieli świetną zabawę. 
Jako narrator sprawdził się bardzo 
dobrze dyrektor szkoły, Jan Gładysz, 
stwarzając głosem nastroje grozy, 
komizmu i zaciekawienia. W przed-
stawieniu wziął udział również zespół 
wokalny przygotowany przez Alicję 
Stanisławczyk-Karwat. Rozśpie-
wani uczniowie wspaniale wpisali 
się w przedstawiany baśniowy świat.

Zaproszeni goście – dzieci z pobli-
skich przedszkoli i szkół podstawo-
wych, wychowawcy i  nauczyciele 
wykonawców, najbliżsi oraz władze 
Tuchowa – gromko oklaskiwali 

pierwszy muzyczny spektakl w wyko-
naniu małych artystów.

To, że przedstawienie miało taki 
rozmach jest dużą zasługą zaangażo-
wanych rodziców, a w szczególności 
pracowników administracyjnych 
szkoły muzycznej Eweliny Mikos 
oraz Elżbiety Wrony-Grzeni, których 
pomoc w  wykonaniu scenografii 
trudno przecenić!

Może w Tuchowie powstanie nowa 
tradycja corocznego wystawiania na 
Dzień Dziecka przedstawień muzycz-
nych w wykonaniu uczniów szkoły 
muzycznej?

Z tą myślą pozostaję jako pomy-
słodawca i reżyser przedstawienia.

o celne rzuty. Zwycięzcami zostały 
rodziny Piotra Galusa, Pawła 
Bałuta i Marka Baziaka. Wszyscy 
otrzymali medale, dyplomy 
i nagrody.

W atlance ogrodu szkolnego 
odbyła się biesiada przy akom-
paniamencie gitary Mieczysława 
Tyrki. Piosenka połączyła poko-
lenia – od 1 do 80 lat.

Oprawa kulinarna pikniku była 
bardzo bogata. Uczestnicy często-
wali się kawą, ciastami, napojami, 
daniami z grilla, lodami, cukier-
kami i  zapiekankami. Bardzo 
smakował gościom smalczyk 
z wiejskim chlebkiem i ogórkiem. 
Strażacy z OSP w Piotrkowicach 
pokazali akcję ratowania poszko-
dowanych w  wypadku samo-
chodowym. Później było jeszcze 
szkolenie chętnych w udzielaniu 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Młodzi strażacy pomogli 
również przy grillu – pilnowali 
ognia.

To wielkie przedsięwzięcie 
mimo finansowania z  FIO nie 
udałoby się, gdyby nie ogromne 
zaangażowanie wolontariuszy: 
rodziców na czele z  przewod-
niczącą Wiesławą Górską, stra-
żaków OSP z prezesem Dawidem 
Siwkiem i naczelnikiem Przemy-
sławem Kuligiem oraz pracow-
ników szkoły.

Nagrodą dla nas – stowa-
rzyszenia – było zadowolenie 
i  uśmiech na twarzach dzieci 
i  rodziców. Największą radość 
sprawił przede wszystkim widok 
ojców zajmujących się z  troską 
swoimi pociechami w  krainie 
zabaw.

Piknikowe spotkanie udowod-
niło, że warto wyjść z domu, by 
na nowo poznać swoich sąsiadów 
i wspólnie spędzić czas, a zinte-
growana społeczność stanowi 
ogromną wartość w zabieganym, 
konsumpcyjnym świecie.
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Z ŻYCIA "KOPERNIKA" 
SUKCESY TUCHOWSKICH 
LICEALISTÓW

12 kwietnia 2016 roku 
w Żabnie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Biegach Przełajo-
wych zorganizowane w ramach 
Liceal iady Młodzieży. 
Dziewczęta biegały na dystansie 
1000  m, a  chłopcy1500 m. 
Biegi odbywały się w trzech 
kategoriach wiekowych (rocz-
niki:1999, 1998, 1996-97), 
oddzielnie dla dziewcząt i dla 
chłopców. Miejsca od 1  do 
8 dawały awans do finału 
wojewódzkiego, który odbył 
się 22 kwietnia br. w Nowym 
Targu. 

Naszą szkołę reprezento-
wało 15 uczniów. Do finału 
wojewódzkiego awansowali:
1. Ogiela Aleksandra kl. II c – 

I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej, mistrz powiatu 
tarnowskiego,

2. Wabno Agata  kl. III a  –  
II miejsce w  swojej kate-
gorii wiekowej, wicemistrz 
powiatu tarnowskiego,

3. Wójcik Renata kl. III b –  
IV miejsce,

4. Adamczyk Weronika kl. I b 
– V miejsce

5. Kulikowska Ewa kl. a  –  
VI miejsce

6. Szewczyk Anna kl. II c –  
VII miejsce

7. Mężyk Mateusz kl. II c –  
V miejsce

8. Hudyka Kacper kl. III a –  
V miejsce
W klasyfikacji drużynowej 

nasze dziewczyny zajęły 
II miejsce i zdobyły wicemi-
strzostwo powiatu tarnow-
skiego. 

Jak co roku przeprowa-
dzone zostały w „Koperniku” 
konkursy na najlepszego 
ucznia z poszczególnych przed-
miotów. Oto ich wyniki:
Wiedza o społeczeń-
stwie:
1. Dominika Gomułka kl. III a
2. Karol Janowiec, Mateusz 

Krawczyk kl. III a
3. Agata Wabno kl. III a

Język polski:
1. Agata Wabno kl. III a, 

Magdalena Wojtanowska 
kl. III a 

2. Karolina Olkiewicz kl. III a
3. Patrycja Stolarczyk kl. II a

Historia: 
1. Michał Smutek kl. I b
2. Karolina Olkiewicz kl. III a
3. Patrycja Szczepanik kl. III a 

Język niemiecki: 
1. Mateusz Schabowski kl. III a
2. Sylwia Klag kl. II c
3. Laura Cetera kl. III a

Język francuski:
1. Karol Janowiec kl. III a
2. Laura Marcu kl. II c
3. nie przyznano

 
Fizyka:
1. Wojciech Lewicki kl. III c
2. Gabriela Kulik kl. II c
3. Aleksandra Ogiela kl. II c, 

Dominika Lazarowicz kl. II c 
 

Chemia: 
1. Anna Wantuch, kl. III b
2. Wojciech Liszka kl. III b
3. Klaudia Dynarowicz kl. III b

 
Język angielski:
1. Sylwia  Hołda kl. III b, 

Agata Wabno kl. III a
2. Angela Grzenia kl. IIa

21 kwietnia br. reprezen-
tacja naszej szkoły w  skła-
dzie: Milena Fudala, Magda-
lena Wojtanowska, Patrycja 
Stolarczyk, Aleksandra Budzik, 
Aneta Smoleńska, Kinga Stań-
czyk,  Magdalena Gucwa, 
Judyta Chrzanowska uczest-
niczyła w dniu orientacji zawo-
dowej w Publicznym Gimna-
zjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach, 
który odbył się pod hasłem 
„Promocja zdrowia w doradz-
twie zawodowym”. Opiekun-
kami młodzieży były panie 
Agnieszka Jurek oraz Małgo-
rzata Gogola.

Dawid Gacek, uczeń klasy 
I  c, zajął II miejsce w  XVII 
Dyktandzie Ortograficznym 
„O  złote pióro”. Konkurs 
odbył się w  Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Ogrodniczych 
w  Tarnowie. Autorem arcy-
trudnego dyktanda i gościem 
konkursu był, tak jak i w latach 
ubiegłych,  profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego – Bogusław 
Dunaj.

Dawid jest również 
Mistrzem Ortografii Ziemi 
Tuchowskiej dzięki zwycię-
stwu w tegorocznym Gminnym 
Konkursie Ortograficznym, 
który odbył się 18 marca.

Gratulujemy sukcesu, 
dziękujemy za godne repre-
zentowanie „Kopernika” 
w tak prestiżowej konkurencji  
i  życzymy „złotego pióra” 
w następnym roku.

Drużyna SK PCK 
w  składzie: Anna Gogola, 
Joanna Jałocha, Justyna Słowik 
(kl. II b), Faustyna Szara i Anna 
Szewczyk (kl. II c) zajęła IV 
miejsce w  Rejonowych 
Mistrzostwach Pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Tarnowie.

Obejrzeliśmy ostatnie w tym 
roku szkolnym seanse Tuchow-
skich Horyzontów Filmowych. 
Były to: dramat obyczajowy 
w  reżyserii Tomasza Wisz-
niewskiego Wszystko będzie 
dobrze oraz Mój rower Piotra 
Trzaskalskiego.

W  czwartek 9 czerwca 
uczniowie klas I c i II c odbyli 
wycieczkę przedmiotową 
z  fizyki do Instytutu Fizyki, 
Astronomii i  Informatyki 
Stosowanej UJ w  Krakowie. 
Podczas pobytu na uczelni zwie-
dzili Centrum Promieniowania 
Synchrotronowego „Solaris”. 

Prof. dr hab. Marek Stan-
kiewicz, dyrektor Centrum, 
przedstawił młodzieży zasady 
działania oraz cel wybudo-
wania jedynego w  Polsce, 
a jednego z najnowocześniej-

szych w Europie synchrotronu. 
Uczniowie mieli możliwość 
indywidualnego wykonywania 
doświadczeń fizycznych na 
pierwszej Pracowni Fizycznej 
oraz odwiedzenia Biblioteki 
Instytutu.

Klasa II b przebywała 
na obozie sportowym nad 
Jeziorem Rożnowskim. Orga-
nizatorami byli Stanisław 
Obrzut i Andrzej Moździerz, 
nauczyciele wf-u.

10 czerwca br. w  IV LO 
w Tarnowie odbył się XVIII 
Konkurs Piosenki Francu-
skiej. Wzięły w nim udział dwa 
zespoły z naszej szkoły.

Alicja Kukułka, Daria 
Rogozińska (śpiew), Konrad 
Łącki (gitara) z  klasy 
II c zajęli II miejsce. Wykonali 
oni piosenkę Louanne Avenir.

K i n g a  S t a ń c z y k 
i   Aneta  Smoleńsk a 
z  klasy I  a  wyśpiewały 
III  miejsce  piosenką Mon 
coeur survivra pour toi. To fran-
cuskojęzyczna wersja piosenki 
z filmu Titanic.

15 czerwca 2016 w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Ogrod-
niczych w Tarnowie zorgani-
zowano IV Galę Wolontariatu 
„Empatia”.

Kilkadziesiąt szkół z regionu 
tarnowskiego na budowę 
hospicjum Via Spei zebrało 
kwotę 10 046,03 zł, w  tym 
ponad 2000,00 zł pochodziło 

z naszej szkoły! Za tę zbiórkę 
oraz naszą wieloletnią 
działalność charytatywną 
zostaliśmy nagrodzeni 
srebrnym „Serduszkiem 
Empatii”.

Klasa II a, grupa huma-
nistyczna, nagrała Wielką 
Improwizację Adama Mickie-
wicza z  III cz. Dziadów. To 
było ich pożegnanie w  tym 
roku szkolnym z  romanty-
zmem i Mickiewiczem. Filmik 
można zobaczyć w Internecie 
pod adresem: https://youtu.be/
sp33r49DYxc

18 maja odbył się wyjazd 
do Teatru Słowackiego 
w Krakowie na spektakl Romeo 
i  Julia Wiliama Szekspira. 
Wyjazd zorganizowały panie 
polonistki.

Najważniejszym wyda-
rzeniem majowym w  LO 
były matury. Wszystko prze-
biegło bez problemów i mamy 
nadzieję, że pozytywnie 
dla wszystkich. Ogłoszenie 
wyników dopiero 5 lipca!

Życzymy wszystkim 
udanego, spokojnego, 

bezpiecznego  
wypoczynku.  

Do zobaczenia  
za dwa miesiące!

opracowała
Małgorzata Gądek
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Srebrne „Serduszko Empatii” dla LO

Dwa zespoły uczennic 
z Liceum Ogólno-
kształcącego  

im. M. Kopernika 
w Tuchowie zajęły bardzo 
wysokie miejsca  
w XVIII Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki  
Francuskiej jaki został 
zorganizowany 10 czerwca 
w IV LO w Tarnowie pod 
Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Tarnowa. 

Alicja Kukułka, Daria Rogozińska 
(śpiew), Konrad Łącki (gitara) z klasy 
II c zajęli II miejsce. Wykonali oni 
piosenkę Louanne Avenir.

Kinga Stańczyk i Aneta Smoleńska 
z klasy I a wyśpiewały III miejsce 
piosenką Mon coeur survivra pour toi. 
To francuskojęzyczna wersja piosenki 
z filmu Titanic.

Tematem przewodnim była w tym 
roku chanson d’amour – piosenka 
o miłości. Słuchaliśmy największych 
przebojów w wykonaniu młodych 
adeptów sztuki wokalnej, znanych 
przez młodsze i starsze pokolenie 
piosenek  Edith Piaf, Jacques’a Brela, 
Céline Dion, Zaz, Françoise Hardy, 
Sardou, Dalidy, Marie Laforêt, Carli 
Bruni i wielu innych. 

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych zaśpiewało łącznie 15 zespołów 
ze szkół z Tuchowa, Tarnowa, Nowego 
Wiśnicza, Mielca, Nowego Sącza, 
Krosna. Ogółem, we wszystkich 
kategoriach, wystąpiło 32 uczniów 
lub zespołów muzycznych.

Kandydaci zaprezentowali się 
w trzech kategoriach: szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Jury w  składzie: 
przewodniczący – prof. dr hab. 
Wacław Rapak, profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i kierownik Zakładu Filologii Romań-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, Carine Debarges-Dusza 
– lektor, wykładowca Zakładu Filo-
logii Romańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w  Tarnowie, 
Marta Cichoń – nauczyciel muzyki, 
chórmistrz Zespołu Pieśni i Tańca 
Świerczkowiacy, dyrygent szkolnego 
chóru „Discantus”, Andrzej Radzik 
– muzyk, kierownik Zespołu Pieśni 
i Tańca Świerczkowiacy oraz Włady-
sław Strejczek – muzyk i nauczyciel, 
oceniało wszystkich uczestników 

w następujących kategoriach: warunki 
głosowe i muzykalność, dobór reper-
tuaru i interpretacja, poziom języka 
oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

W  uroczystości uczestniczyła 
także wizytator Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Tarnowie, Maria 
Wypasek.

Jak podkreślił prof. W. Rapak 
konkurs stał na bardzo wysokim 
poziomie i jury miało duży problem 
z  podjęciem decyzji. Różnice 
pomiędzy kandydatami były mini-
malne. Tym bardziej cieszy więc 
sukces naszych licealistek. Moje 
uczennice wykonały swoje piosenki 
brawurowo, dostarczając widowni 
przysłowiowej „gęsiej skórki”. Bardzo 
cieszy ich zamiłowanie do piosenek 
francuskich, bo dostarczają one 
niewątpliwie ogromnej przyjem-

ności – któż z nas nie lubi słuchać czy 
podśpiewywać piosenek kojarzących 
się nam często z latem, miłościami, 
przyjemnie spędzanymi chwilami… 
Ale śpiewanie i słuchanie piosenek to 
też wspaniała nauka języka obcego. 
Tym lepsza, że ukryta pod sporą dozą 
radości z obcowania z muzyką. Ale 
o czym to jest? Co to znaczy? Jak to 
się wymawia? A potem wykorzysty-
wanie gotowych fragmentów zdań 
do rozmowy, może z  cudzoziem-
cami spotkanymi na wakacyjnych 
szlakach? 

Tych wspaniałych spotkań 
wakacyjnych Państwu życzę. Niech 
piękne piosenki o miłości i nie tylko 
towarzyszą nam każdego dnia.

Małgorzata Gądek
nauczycielka j. francuskiego 

w LO w Tuchowie

Z piosenką francuską za pan brat

AGNIESZKAJuREK 

15 czerwca 2016 r. 
w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-

-Ogrodniczych w Tarnowie 
zorganizowano IV Galę 
Wolontariatu „Empatia”. 
Na ręce pani Anny Czech, 
która jest prezesem 
fundacji „Kromka Chleba”, 
przekazano 10 046,03 zł. 
W mijającym roku szkolnym 
odbyła się zbiórka do puszki 
pod hasłem „Złotówka na 
budowę hospicjum Via 
Spei”. Pieniądze będą wyko-
rzystane na wykonanie 
instalacji w budynku.

Najbardziej wyróżniające się 
placówki oświatowe z  regionu 
tarnowskiego otrzymały złote, srebrne 
i brązowe „Serduszka Empatii”. Na 
kilkadziesiąt szkół biorących udział 
w  akcji, nasze liceum zdobyło 
1.  miejsce pod względem zebra-
nych funduszy (uzbieraliśmy ponad 
2 tys. złotych, czyli jedną piątą całej 

kwoty). W  nagrodę, 
podczas gali mogliśmy 
zaprezentować akcje 
charytatywne, które 
organizujemy w szkole 
i  poza nią – było ich 
ponad trzydzieści.

Szkołę podczas gali 
reprezentowali dyrektor 
liceum, Zbigniew 
Budzik i  koordynator 
szkolnych akcji chary-
tatywnych, opiekun 
Samorządu Uczniow-
skiego, Agnieszka Jurek. 
Prezentację multime-
dialną o  naszej dzia-
łalności przedstawiła 
zebranym uczennica 
Aleksandra Budzik 
z klasy II a. 

Nagroda i  doce-
nienie wysiłku uczniów 
i pracowników liceum 
zmobilizuje do kolej-
nych akcji, mających 
na celu pomoc w rozbu-
dowie hospicjum „Via 
Spei”.

Praca dla młodych –  
zaproszenie do udziału  
w projekcie

KaTaRZYna 
SKRZYNIARZ 

W kończącym się 
właśnie roku 
szkolnym Fundacja 

Wspierania Edukacji 
i Kultury „Synergia” 
realizowała w partner-
stwie z Fundacją „Chronić 
Dobro”, działającą przy 
Opactwie Benedyktynów 
w Tyńcu, projekt pod 
hasłem „Wy jesteście 
przyszłością świata!” 
poświęcony Janowi 

Pawłowi II. Ostatnim 
elementem pierwszej 
edycji projektu jest 
wystawa prac pokonkur-
sowych (jednym z działań 
był konkurs plastyczny 
„Polacy – błogosławieni 
i święci Jana Pawła II”), 
którą w lipcu można 
oglądać w holu Domu 
Kultury w Tuchowie.

Serdecznie zapraszamy na 
wystawę oraz do udziału w kolejnej 
edycji projektu.

Izba Rzemieślnicza 
oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości 

w Tarnowie rozpoczęła 
realizację projektu „Praca 
dla młodych”. 

C e l e m 
projektu jest 
poprawa sytuacji 
ludzi młodych 
na rynku pracy 
( 1 5 - 2 9  l a t 
tzw. młodzież 
NEET), poprzez 
a k t y w i z a c j ę 
społeczną i zawo-
dową. W  ramach 
projektu zorganizo-
wane zostaną szkolenia 
zawodowe dostosowane indy-
widualnie do potrzeb każdego 
uczestnika oraz płatne staże 
(szkolenia kończą się egzaminami 

dającymi uprawnienia do wyko-
nywania zawodu np. operator 
CNC, operator koparki, wózka 
widłowego).

Wszelkie formy wsparcia dla 
uczestnika projektu są bezpłatne. 

Szczególnie zachę-
c a m y  o s o b y 
z  niepełnospraw-
nościami do wzięcia 
udziału w projekcie.

Zachęcamy do 
zapoznania się ze 
szczegółami projektu 
na stronie:http://
izbarzemieslnicza.
tarnow.pl/projekty-

-europejskie/praca-dla-
-mlodych

Udział w  projekcie jest 
niewątpliwie ogromną szansą dla 
młodych mieszkańców na podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych, 
a w efekcie podjęcie pracy.
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Wy jesteście przyszłością świata!
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1 czerwca 2016 r. 
w budynku Zespołu 
Szkół w Tuchowie 

została zorganizowana 
pierwsza edycja konkursu 
„Mat & Fiz is fun” dla 
uczniów gimnazjum z gminy 
Tuchów. 

Organizatorzy zdecydowali 
o wyborze przedmiotów: matema-
tyka i fizyka z wykorzystaniem języka 
obcego (niemieckiego lub angiel-
skiego), ponieważ jednym z podsta-
wowych kierunków realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 
2015/2016 jest min. edukacja mate-
matyczna i przyrodnicza w kształ-
ceniu ogólnym. 

Konkurs był prowadzony w trzech 
etapach: 

 – arkusz zadań zamkniętych 
i  otwartych z  matematyki 
i fizyki;

 – zaprezentowanie w  języku 
niemieckim lub angielskim 
zależności/prawa matema-
tycznego, bądź fizycznego;

 – prezentacja dowolnie wybra-
nego przez siebie doświad-
czenia fizycznego z  zasto-
sowaniem przedmiotów 
codziennego użytku.

Do jury konkursowego zaproszona 
została wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Tuchowie Alicja Płachno (mate-

I edycja konkursu „Mat & Fiz is fun” wodniczący jury. W  tym miejscu 
dziękujemy naszym sponsorom za 
ufundowanie nagród.

Laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Pierwsza edycja konkursu 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem zarówno ze strony uczniów, 
jak i nauczycieli przygotowujących 
młodzież do konkursu, dlatego 
kolejna edycja przeprowadzona 
zostanie w roku szkolnym 2016/2017. 

Patronem medialnym konkursu 
był portal ryglice-okolice.pl

1 czerwca odbył się finał 
konkursu „Ratujemy 
i uczymy Ratować”, 

w którym uczniowie klas 
III Szkoły Podstawowej 
w Tuchowie wywalczyli  
V miejsce!

Rywalizacja polegała na współ-
zawodnictwie pięcioosobowych 
reprezentacji ratowniczych w konku-
rencjach łączących zajęcia ruchowe 
z wiedzą na temat podstawowych 
czynności ratujących życie, które 
obejmuje program edukacyjny „Ratu-
jemy i Uczymy Ratować”. Konkurs 
został przeprowadzony w formie gry 
miejskiej odbywającej się na terenie 
miasta Warszawy.

Swoje zadania wykonywa-
liśmy między innymi w: Muzeum 
Narodowym, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Pałacu Kultury 

i Nauki, historycznym budynku PAST, 
w Metrze, na Dworcu Centralnym 
i w innych miejscach.

Druga część naszej wspaniałej 
drużyny – w nagrodę za ogromna 
pracę jaką włożyła w przygotowania 
do konkursu – zwiedzała Pałac 
Kultury i Nauki, Grób Nieznanego 
Żołnierza, Starówkę, Muzeum Naro-
dowe, Park Świętokrzyski, Kościół św. 
Krzyża, Ogród Saski, Plac Zamkowy, 
Teatr Narodowy oraz Metro.

Wszyscy wróciliśmy bardzo 
zmęczeni, ale w znakomitych humo-
rach!

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie! 
Emilia Stachura, Wiktoria Stań-
czyk, Iwona Świderska z klasy IIIa, 
Izabela Srebro, Aleksander 
Piotrowski ,Julia Kielawa z klasy IIIb, 
Aleksandra Urbanik, Alan Zawrzy-
kraj, Kamil Mróz z  klasy IIIc, 
Barbara Potok, Renata Przęczek.

„Pierwsza pomoc – 
to dziecinnie proste” – 
ostatnia odsłona

„Co kto może wymyślić”, 
czyli niezwykłe spotkanie w Krakowie
3 czerwca 2016 r. 

w Muzeum Histo-
rycznym Miasta 

Krakowa, w Sali Fontany 
odbyło się uroczyste 
podsumowanie XII Mało-
polskiego Konkursu Lite-
rackiego „Co kto może 
wymyślić?”.

„Kiedy bajka się skończy, będziemy 
wiedzieli więcej, niż wiemy teraz…” 
(Hans Christian Andersen)

Konkurs Literacki odbył się pod 
patronatem: Konsula Honorowego 
Królestwa Danii – Janusza Kahla, 
Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka 
Majchrowskiego, Przewodniczącego 
Rady Miasta Krakowa – Bogusława 
Kośmidera, Małopolskiego Kuratora 
Oświaty – Barbary Nowak, Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa oraz 
pod opieką merytoryczną Towa-
rzystwa Naukowego Doktorantów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa Nr 101 im. Hansa Chri-
stiana Andersena w Krakowie.

W  uroczystości uczestniczyli: 
Konsul Honorowy Królestwa Danii 
– Janusz Kahl, profesor Czesław 
Dźwigaj oraz przedstawiciele 
Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
Muzeum Historycznego.

Podczas podsumowania części 
literackiej konkursu nagrodę za 
I miejsce w województwie odebrała 
Julia Grzenia, uczennica klasy VI a. 
Natomiast nagrodę za II miejsce 
– Agata Świderska z  kl. VI b. 
Uczniowie SP nr 101 odczytywali 
fragmenty nagrodzonych prac, 
w  tym „Afrach”, pracę Julki. Na 
konkurs napłynęło 320 prac lite-
rackich ze 110 szkół podstawowych.

Potem nastąpiło nagrodzenie 
laureatów części plastycznej 
konkursu, którego dokonał profesor 
Cz. Dźwigaj.

Największą i najmilszą niespo-
dzianką było odebranie Pucharu 
Małopolskiego Kuratora Oświaty 
dla Zespołu Szkół w  Tuchowie 
za zwycięstwo w  XII Małopol-
skim Konkursie Literackim „Co 
kto może wymyślić”. Uroczystość 
uświetnił chór szkolny.

Gratuluję obu uczennicom tak wspa-
niałego sukcesu i dostąpienia zaszczytu 
podczas podsumowania konkursu 
w Krakowie. A oto ich wrażenia:

3 czerwca wraz z  moją kole-
żanką Agatą, moją mamą i naszą 
panią byłyśmy w  Krakowie, aby 
odebrać nagrody za konkurs lite-
racki. Gdy przechodziłam przez 
Rynek, widziałam Sukiennice, kościół 
Mariacki… Wszystkie budowle były 
piękne i  zachwycały architekturą. 
Gdy weszłyśmy do muzeum, zoba-
czyłam na suficie płaskorzeźby, wokół 
ścian stały zbroje, broń, modele 
zamków… Na stołach wyekspono-
wano nagrodzone prace plastyczne 
i  literackie. Rozpoczęła się gala 
rozdania nagród … Czytano kolejno 
nazwiska laureatów. Gdy usły-
szałam swoje, poczułam się dumna 
i  z  radością podeszłam po odbiór 
nagrody. Dostałam dużo miłych 
nagród: książkę opisującą historię 
Szkoły Podstawowej nr 101, pięknie 
ilustrowane baśnie H.CH. Andersena, 
kubek i  ołówek, maskotkę smoka 
wawelskiego i oczywiście dyplom. 
Przyznawane były również nagrody 
w dziedzinie plastycznej. Każda praca 
była opisywana i prezentowana tak, 
aby każdy mógł ją zobaczyć i zrozu-
mieć decyzję jury. Gdy skończono 
przyznawać nagrody, spotkała nas 
wielka niespodzianka… Nasza 
szkoła dostała puchar od Mało-

polskiego Kuratora Oświaty za 
zwycięstwo w konkursie literackim. 
Nasza pani była zachwycona… 
Gdy nadszedł czas odjazdu, z żalem 
pożegnałyśmy się z Krakowem. Mam 
nadzieję, że przyszłości znowu tam 
pojadę. (Julia Grzenia)

Podczas odbierania nagrody 
w Sali Fontany w Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa poczułam 
wielką radość i  jednocześnie ulgę, 
ponieważ moja praca została doce-
niona. Byłam dumna z tego, że razem 
z Julią Grzenią możemy reprezen-
tować naszą szkołę. Nigdy nie 
zapomnę uśmiechu pani Gąsior, kiedy 
okazało się, że to właśnie my wygra-
łyśmy zwycięski puchar konkursu. Nie 
udało się ukryć emocji związanych 
z  tym wydarzeniem. Wzruszenie 
opanowało nas w takim stopniu, że 
nie byłyśmy pewne, czy dojdziemy 
na dworzec kolejowy. Dopiero po 
chwili, gdy już pierwszy moment 
słabości minął, a podłoga przestała 
wirować, wyruszyłyśmy na zasłu-
żone lody czekoladowe. Ten dzień 
na pewno zapamiętamy jako jeden 
z piękniejszych w naszym szkolnym 
życiu. (Agata Świderska)

opracowała Renata Gąsior

matyka) oraz nauczyciele języków 
obcych i  matematyki pracujący 
w gimnazjach w gminie Tuchów. 

Do I  edycji konkursu zgłoszo-
nych zostało 10 uczestników ze szkół 
w Tuchowie, Burzynie i  Jodłówce 
Tuchowskiej.

I miejsce zajęła Anna Gut, 
II  miejsce Agnieszka Szostak – 
uczennice Publicznego Gimna-
zjum im.  Kazimierza Wielkiego 
w Tuchowie, zaś na III miejscu upla-
sował się Patryk Nalepka z Publicz-
nego Gimnazjum im. prof. Jana 
Sajdaka w Burzynie.

Na zakończenie konkursu dyplomy 
oraz nagrody dla zwycięzców 
wręczyli: burmistrz Tuchowa Adam 
Drogoś, dyrektor Zespołu Szkół 
w Tuchowie Józef Wzorek oraz prze-
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30 kwietnia zakoń-
czył się konkurs 
przeprowadzony 

w ramach programu eduka-
cyjnego „Żyj smacznie 
i zdrowo” marki WINIARY! 

Tegoroczna edycja cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem – przez cały okres trwania 
programu zgłosiło się bowiem 
ponad 2 500 szkół, z czego 655 po 
raz pierwszy! W lekcjach dotyczą-
cych zdrowego żywienia uczestni-
czyło prawie 180 000 gimnazjalistów 
z całej Polski! Ponadto wyłoniono 
również 15 najbardziej zaangażo-
wanych Ambasadorów spośród 
244 zgłoszeń nauczycieli. I kto znalazł 
się w najlepszej 5? Nasze gimnazjum 
z Siedlisk! I kto znalazł się w najlep-
szej 15 najbardziej zaangażowanych 
Ambasadorów wśród nauczycieli? 
Nasza pani Barbara Sajdak! Brawo! 
A  właściwie jak teraz wszyscy 
mówią – BRAWO MY! Przez cały 
okrągły rok, miesiąc w miesiąc nasze 
gimnazjum podejmowało działania 
związane ze zdrowym żywieniem 
i  to nie tylko w  kręgu szkolnym, 
ale i  dużo szerszym. 7 czerwca 

przedstawiciele marki Winiary – 
zespół ds. programu „Żyj smacznie 
i zdrowo” wraz z Ewą Kaczmarek, 
pomysłodawczynią i  realizatorką 
tegoż programu – przyjechali do 
naszej szkoły i wręczyli zwycięskiej 
klasie III a zestawy sprzętu kuchen-
nego w postaci blenderów. Oprócz 
tego zostały zorganizowane warsz-
taty kulinarne z udziałem kucharza 
i dietetyka programu edukacyjnego 

„Żyj smacznie i  zdrowo” marki 
WINIARY oraz vlogera Blowa! Tę 
piękną dla nas uroczystość zaszczy-
cili swoją obecnością wiceburmistrz 
Tuchowa Kazimierz Kurczab, sołtys 
wsi Siedliska Jerzy Urbanek, dyrektor 
GAO Danuta Suchan oraz radna 
Małgorzata Gacek. To było kulinarne 
show przypominające kulinarne 
programy telewizyjne, gotowanie na 
żywo pod czujnym okiem kucharza-

-profesjonalisty, podglądane okiem 
kamery, co mogliśmy obserwować 
na ekranie. Przy 5 stanowiskach 
5  kulinarnych ekip, 60 minut na 
przygotowanie według przepisu 
śniadania, drugiego śniadania, 
obiadu, podwieczorku i kolacji! To 
było nie lada wyzwanie, z którym 
nasi gimnazjaliści poradzili sobie 
doskonale! No i jeszcze międzyczasie 
quiz i znowu wiedza sprawdzona 

od A  do Z! I  znowu uczniowie 
udowodnili, że wszystkie działania 
nie poszły na marne! Jesteśmy 
świetnie wyedukowani na temat 
zdrowego odżywiania, co zawdzię-
czamy programowi „Żyj smacznie 
i zdrowo”, naszym uczniom, paniom: 
Barbarze Sajdak, Elżbiecie Wronie, 
Halinie Piotrowskiej oraz pozo-
stałym nauczycielom, którzy poma-
gali w realizacji projektu!

Gimnazjum z Siedlisk laureatem 6. edycji 
programu „żyj smacznie i zdrowo”!

Wzmianka o pracach 
porządkowych  
na cmentarzu w Siedliskach  
w austriackim Czarnym 
Krzyżu
HalInaPIOTROWSKA

W najnowszym 
wydaniu czasopisma  
Österreichisches 

Schwarzes Kreuz 1/2016 
znalazła się wzmianka 
o rokrocznych pracach 
porządkowych jakie wyko-
nują uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Siedliskach 
pod opieką Haliny Piotrow-
skiej na cmentarzu żołnier-
skim  
nr 153 w Siedliskach. 

Uczniowie przed Świętem 
Zmarłych bardzo chętnie porząd-
kują mogiły i ozdabiają wiankami 

z kwiatów, dlatego bardzo cieszy fakt, 
że ÖSK wie o naszym zaangażowaniu, 
które trwa już 15 lat!

Austriacki Czarny Krzyż - Öster-
reichisches Schwarzes Kreuz, skrót 
ÖSK - to austriacka organizacja, 
która powstała w  1919 z  siedzibą 
w Wiedniu.  Zajmuje się utrzymaniem 
oraz budową cmentarzy i grobowców 
dla ofiar cywilnych, prześladowań 
politycznych oraz żołnierzy, m.in. 
opieką nad cmentarzami wojskowymi 
z okresu I wojny światowej (nie tylko 
z mogiłami żołnierzy armii austro-
-węgierskiej). Pomagają również 
w poszukiwaniu grobów, biorą udział 
w ekshumacjach oraz identyfikacji. 

http://www.sk-steiermark.at/HalInaPIOTROWSKA

1 czerwca w Zespole 
Szkół w Siedliskach był 
bardzo aktywny. 

Przyświecała mu jedna myśl – 
ZDROWIE i DOBRA ZABAWA! 
Gry i zabawy sportowe zorganizo-
wane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego w tym dniu to rzecz oczy-
wista. Na to zawsze czekają dzieci, 
i te małe, i te trochę starsze! Wspo-
mniane już wcześniej gry i zabawy 
sportowe, turniej piłki nożnej i siat-
kowej cieszyły się wielkim zaintere-
sowaniem wśród dzieci i młodzieży 

gimnazjalnej. Ale był jeden punkt 
całej imprezy, który rozpoczynał 
tegoroczny aktywny Dzień Dziecka – 
I Wiosenny Bieg po Zdrowie! Trasa 
przygotowana dzień wcześniej, kolo-
rowy START i META informowały 
wszystkich o zaplanowanym wyda-
rzeniu! I wystartowali: uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
oczywiście w  kilku kategoriach, 
chłopcy i dziewczęta, jedni szybciej, 
inni wolniej, z większą lub mniejszą 
zadyszką, z  kolką lub bez, ale 
wszyscy w jednym celu – dla zdrowia 
i dobrej zabawy! A skoro wystarto-
wała również pani dyrektor, Lucyna 
Jamka impreza musiała się udać! 

Wszyscy uczestnicy wspierani byli 
przez kibiców z poszczególnych klas 
oraz roztańczone cheerleaderki. Bieg 
zabezpieczały służby porządkowe, 
medyczne – działał punkt medyczny 
pod dowództwem szkolnej higie-
nistki – Katarzyny Gierałt oraz punkt 
regeneracyjny, gdzie biegacze otrzy-
mywali wodę mineralną i uzupeł-
niali braki energii dzięki pysznej 
czekoladzie.  Zwycięzcy zostali 
uroczyście nagrodzeni, otrzymali 
pamiątkowe medale i dyplomy. Nad 
przebiegiem całej imprezy czuwali 
nauczyciele wychowania fizycznego: 
panowie Waldemar Siwek, Marek 
Mikos i Paweł Słowik.

I Wiosenny Bieg  
po Zdrowie w Siedliskach
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PRZEDSZKOLNY 
TYDZIEŃ
TALENTÓW

CUDOWNYCH 
RODZICÓW MAM
EDYTAJAGODA 

„Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam...” 
(ludowe)

20 czerwca 
w Publicznym 
Przedszkolu 

w Buchcicach odbył się 
Dzień Mamy i Taty pod 
hasłem: „Cudownych 
rodziców mam”. 

Na wstępie uroczystości, pani 
dyrektor – Anna Mikos powitała 
przybyłych rodziców. Po czym dzieci 
przedszkolne i z klasy „O” zaprosiły 
swoich rodziców w podróż statkiem 
„dookoła świata”. Podczas rejsu nie 
zabrakło przygód z piratami. Pierw-
szym przystankiem była Afryka. 
Wszyscy zostali powitani w dżungli 
radosnym śpiewem, grą na bongosach 
i flecie prostym oraz tańcem „Choco-
late choco choco”. Z kolei w Hiszpanii 
mieszkańcy pozdrowili podróżników 
słowami „Buenos dias” i  tańcem 
„Makarena”. Następnymi przystanki 
były: Brazylia pełna karnawału 
z kolorowymi strojami, pomponami 
i szaloną sambą; Chiny – kraj, gdzie 
zamiast łyżeczki mają dwie pałeczki 
i  pałeczkami jedzą ryż z  miseczki, 
a smok wtórował tańczącym Chinkom 
z  lampionami; Meksyk, chłopcy 
w sombrero, z gitarami przy dźwię-
kach Antoniego Banderasa tańczyli 
z meksykankami. Z dalekiej podróży 
nastąpił powrót do Polski. Przywi-
tani zostali znanym krakowiakiem. 
W scenie finałowej dzieci stały się 
małymi aktorami na dużej scenie 
dzięki wspaniałej grze. W  czasie 
tańca dzieci układały portret mamy 
i taty z kartonu, a słońce przyświecało 
uroczystości, zmieniając swoją paletę 

barw. Podróż po kontynentach świata 
ujęła ogromnie rodziców. Do pełni 
radości dołączone były wzruszające 
wiersze i piosenki o mamie i tacie. 
Cały program artystyczny zaprezen-
towany przez dzieci był ubarwiony 
różnorodnymi strojami, rekwizytami 
i  bardzo się spodobał. Dowodem 
tego były mocne i długie oklaski. Na 
zakończenie dzieci złożyły życzenia 

oraz wręczyły laurki i prezenty swoim 
rodzicom. Rodzicom zakręciły się 
łezki szczęścia. Taka uroczystość 
odgrywa szczególną rolę, ponieważ 
rodzice są bardzo ważnymi osobami 
w życiu dziecka. To właśnie oni są 
sterami ich życia. Pamiętajmy więc, 
że „pomagamy sobie wszyscy, bo od 
tego jest rodzina, od niej uczysz się 
wszystkiego, tak się życie twe zaczyna”. 

EDYTAJAGODA 

Każde dziecko przy-
chodząc na świat 
przynosi ze sobą 

pewien potencjał zdol-
ności, z pełną możliwością 
rozwoju w różnych kierun-
kach, potencjalną wybitną 
inteligencją, z zadatkami 
na rozwijanie wielkiej 
twórczości oraz dużym 
talentem społecznym. 

Takiego daru nie należy 
marnować, dlatego na początku 
czerwca w Publicznym Przedszkolu 
w Buchcicach odbył się „Tydzień 
Talentów”.   W czasie zajęć dzieci 
miały możliwość zaprezentowania 
swoich zdolności i  umiejętności 
naukowych, muzycznych, tanecz-
nych, sportowych oraz plastycznych. 
       Pierwszy dzień był poświęcony 
muzyce. Dzieci rozpoznawały 
podstawowe instrumenty (fortepian, 
skrzypce, akordeon, trąbka, trójkąt, 
perkusja, saksofon, tamburyn, mara-
kasy), podawały nazwy nut (cała 
nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka), 
grały na instrumentach perkusyj-
nych, starały się wydobyć dźwięk 
z instrumentu w inny sposób np. 
stukając palcem, turlając, rzucając, 
łapiąc itp. Temu dniu towarzyszyły 
liczne ćwiczenia: rytmiczne, inhibi-
cyjno-incytacyjne, muzyczne oparte 
na elementach muzyki, którymi są 
m.in. tempo, dynamika, rytm. Dzieci 
odgadywały nazwy znanych im 
piosenek granych na flecie prostym. 
Na koniec przedszkolaki miały 
możliwość zaśpiewania piosenek 
poznanych w  ciągu całego roku. 
Każdy występ nagrodzony był grom-
kimi brawami.

Drugi dzień poświęcony był 
sportowym rozgrywkom. Dzieci 
przenosiły małą piłeczkę na łyżce, 
przekładały przez siebie szarfy na 
czas, próbowały utrzymać równo-
wagę, przerzucały na ręczniku 
balony napełnione wodą oraz druży-
nowo pokonywały tor przeszkód. 
Nie zabrakło również tradycyjnych 

zabaw w berka oraz zabaw z chustą 
animacyjną.

Kolejny dzień „małego chemika 
i naukowca” był również interesu-
jący. Przedszkolaki miały możliwość 
poznania wcześniej wymienionego 
zawodu. Oglądały przez lupę frag-
menty skał, kryształków, kamieni, 
brył węgla, soli. Później nastąpiła 
prezentacja prostych ekspery-
mentów i ciekawych doświadczeń. 
Wychowankowie mogli dotykać 
nietypowych substancji klejących 
się do dłoni oraz obserwować jak 
zrobić tęczę w butelce i na talerzu, 
stworzyć  wulkan, z którego wydo-
bywa się lawa, a także  obserwować,  
jak bez użycia powietrza można 
nadmuchać balon oraz wiele innych 
kolorowych ciekawostek. Ku zdzi-
wieniu wychowawców,  przedszko-
laki pod wpływem zabaw zapropo-
nowały, aby pomieszać barwy w celu 
uzyskania koloru pomarańczowego, 
zielonego, tym samym utrwalając 
poznane kolory podstawowe oraz 
poznając ich pochodne. Zajęcia 
pokazały dzieciom, że nauka może 
być bardzo ciekawą, wspaniałą 
zabawą.

Czwarty dzień dotyczył tańca. 
Dzieci poznały zawody tancerza 
i baletnicy. Obejrzały filmy taneczne 
oraz pokaz tańca baletowego 
w wykonaniu jednej z uczennic klasy 
II Szkoły Podstawowej w Buchci-
cach. Przedszkolaki próbowały 
wykonywać pozycje i figury bale-
towe. Oczywiście ten dzień nie obył 
się bez tańców: współczesnych, 
w kręgu, integracyjnych, w parach.

Ostatni dzień poświęcony był 
sztuce. Na podsumowanie wszyst-
kich dni dzieci wykonały „Drzewko 
marzeń”. Zainspirowani „Tygodniem 
Talentów” dzieci na konarach drzew 
narysowały kim chciałyby zostać 
w przyszłości.  

W realizacji tego przedsięwzięcia 
dużą rolę odegrały zapewne zajęcia 
artystyczne, które stworzyły dzie-
ciom warunki do odkrycia swoich 
naturalnych zdolności.

Na następną edycję „Tygodnia 
Talentów” zapraszamy za rok!

Szkoła w Siedliskach 
z pomocą dzieciom na 
Ukrainie, Białorusi i Litwie!
HalInaPIOTROWSKA

Samorząd uczniowski 
Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimna-

zjum w Siedliskach zorga-
nizował zbiórkę pieniędzy 
na przybory szkolne i arty-
kuły papiernicze dla dzieci 
w polskich wioskach na 
ukrainie, Białorusi i Litwie! 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele 
wsparli Zespół Misyjny „WSCHÓD”, 
który działa przy Wyższym Semina-
rium Duchownym Redemptorystów 
w Tuchowie. Każda klasa ze szkoły 
w Siedliskach hojnie wsparła akcję. 
Dodatkowo SU gimnazjum zorga-
nizował płatną dyskotekę na ten cel, 
a i rodzice na zebraniu nie żałowali 
grosza. Zakupiliśmy więc przybory 
szkolne, piękne i kolorowe, i mamy 
nadzieję, że nasze dary choć trochę 
umilą dzieciom ich trudną sytuację 
życiową. 
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Szkoła wszechstronnego
rozwoju w Piotrkowicach
BEATA CZuBA

Mała, wiejska szkoła. 
Stojący od 125 lat  
obok kościoła 

budynek. Wokół las.  
Cisza, spokój. Znudzeni 
uczniowie, zniechęceni 
nauczyciele, zawiedzeni 
rodzice. Tak mógłby 
brzmieć opis niejednej 
szkoły, ale nie naszej.

Mała, wiejska szkoła. Stojący od 
125 lat obok kościoła wyremon-
towany, rozbudowany, kolorowy 
budynek z salą korekcyjną. Obok 
tętniące życiem boiska: trawiaste do 
piłki nożnej i wyłożone specjalną 
matą boisko do innych gier zespo-
łowych. Zróżnicowany plac zabaw 
z chłodną altaną pełen młodszych 
dzieci bawiących się na świeżym 
powietrzu. Doskonała baza do upra-
wiania sportu, świetne wyposażenie, 
firmowe stroje i piłki, kosze, bramki, 
zaangażowanie nauczyciela – to 
wszystko powoduje, że uczniowie 
chętnie uczestniczą w  zajęciach 
sportowych. Wymiernym efektem 
wspólnego wysiłku było zajęcie 
w tym roku II miejsca w Młodzieżo-
wych Igrzyskach Sportowych gminy 
Tuchów z wynikiem 134 punktów. 
Wyprzedziła nas tylko szkoła 
z Tuchowa z  sumą 150 punktów. 
Nasi sportowcy rywalizowali 
łącznie 10 razy w różnych dyscy-
plinach m.in. w piłce nożnej, siat-
kowej, trójboju i czwórboju. Justyna 
Galus, uczennica klasy 6 została 
Mistrzem Gminy w  indywidual-
nych biegach przełajowych, a Igor 
Stefan Mistrzem Gminy w tenisie 
stołowym. Ogromne zasługi ma tutaj 
nauczyciel wf-u Łukasz Bartkowski, 

który rozbudził w dzieciach sporto-
wego ducha walki.

Jednak nasi uczniowie odnosili 
sukcesy nie tylko w sporcie. Jak co 
roku, również i w tym docenione 
zostały prace plastyczne naszych 
uczniów. W  gminnym konkursie 
„Pisanka na wesoło” Kasia Czuba 
zajęła I miejsce w kat. klas 4-6, Emilia 
Kulig z klasy 5 i Nikola Patyk z „0” 
zdobyły wyróżnienia. Nagrodzone 
zostały również nasze Marzanny, które 
wykonaliśmy na gminną imprezę 
maSową. W konkursie wokalnym 
na Pogórzańskim Festiwalu Piosenki 
o Koronę „Jej Wysokości Brzanki” 
nasze uczennice, reprezentantki 
„zeróweczki” odniosły wielki sukces. 
Kornelia Wójcik zajęła I  miejsce, 
a Roksana Bandyk II w swojej grupie 
wiekowej. W Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Eliza Fudyma otrzy-
mała wyróżnienie.

Uczniowie brali udział nie tylko 
w  konkursach gminnych, ale też 
kuratoryjnych i  organizowanych 
w powiecie tarnowskim. Weronika 
Bandyk zajęła II miejsce, a Bożena 
Górska i  Katarzyna Czuba IV 
w konkursie „Z językiem polskim 
za pan brat” organizowanym przez 
Gimnazjum nr 11 w  Tarnowie. 
O  wysokim poziomie nauczania 
w  piotrowickiej szkole świadczy 
również tegoroczny wysoki wynik 
sprawdzianu po klasie szóstej. 
Uczniowie osiągnęli odpowiednio 
6 i 5 stanin, a średnia był wyższa niż 
w gminie.

Dobra atmosfera sprzyja nauce 
i  pracy. Dlatego uczniowie inte-
grują się na ogniskach, zabawach 
i wycieczkach szkolnych. Od trzech 
lat organizujemy „zieloną szkołę” nad 
morzem, która cieszy się ogromną 
popularnością wśród uczniów 

i  rodziców. Od dwóch lat jeżdżą 
z nami uczniowie ze szkoły w Luba-
szowej, co pozwala nam nawiązywać 
nowe kontakty i  owocuje dobrą 
współpracą pomiędzy szkołami. 
Jednym z efektów takiej współpracy 
jest powołanie do życia Stowarzy-
szenia „Edukacja drogą do sukcesu”. 
Założyły je dyrektorki pięciu szkół: 
w  Piotrkowicach, Łowczowie, 
Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej 
i Mesznej Opackiej. Stowarzyszenie 
ma na celu integrację, poznawanie 
się i budowanie wzajemnych relacji, 
zdobycie wiedzy o miejscowościach, 
w  których żyją dzieci i  aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Pierwszym 
zadaniem stowarzyszenia było opra-
cowanie projektu „Moc pozytywnej 
energii” i uzyskanie środków na jego 
realizację. Udało się i 24 maja można 
było w Domu Kultury, który jest part-
nerem projektu, rozpocząć projekt. 
Dzieci po części oficjalnej obejrzały 
film w  3D pt. „Księga dżungli” 
i  otrzymały słodki poczęstunek. 
Kolejnym działaniem było zorgani-
zowanie pikników rodzinnych pod 
hasłem „Rodzina w ruchu”. W naszej 
szkole odbył się on 19 czerwca i zgro-
madził tłumy uczestników. Wszyscy 
świetnie się bawili, pogoda dopisała. 
Następnym etapem projektu będzie 
trzydniowa wycieczka wszystkich 
uczniów do Zakopanego w dniach od 
26 do 28 września 2016 roku. Sukcesy, 
jakie odnoszą nasi uczniowie, nie 
byłyby możliwe bez zaangażowania 
nauczycieli i rodziców. Nauczyciele 
chętnie podejmują nowe działania na 
rzecz szkoły, angażują się w projekty 
i uważnie słuchają sugestii rodziców. 
Dlatego działa u nas świetlica, której 
godziny pracy dostosowane są do 
potrzeb rodziców. Do oddziału 
przedszkolnego przyjmowane są 

już dzieci 4-letnie, a od września 
2016 roku będzie kursował bus, 
który dowiezie do szkoły dzieci 
z dalszych części Piotrkowic. Od 
ubiegłego roku prowadzone są u nas 
zajęcia dodatkowe języka niemiec-
kiego. Ze względu na potrzebę 
odbywają się zajęcia wyrównawcze 
dla dzieci zdolnych i słabszych oraz 
kompensacyjne. Zatrudniamy osobę 
wspomagającą , która jednocześnie 
dba o bezpieczeństwo młodszych 
uczniów. Nauczyciele ściśle współ-
pracują ze sobą i dlatego na akade-
miach i imprezach środowiskowych 
występują chętne dzieci ze wszyst-
kich klas. Pani dyrektor Barbara 
Polek bardzo dba o dobre stosunki 
szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

dlatego cyklicznie organizujemy 
dzień seniora, piknik rodzinny 
czy dożynki, które to spotkania 
gromadzą od lat mieszkańców 
Piotrkowic w naszej szkole i cieszą 
się ogromnym powodzeniem. Przy 
ich organizacji wspierają nas bardzo 
rodzice oraz strażacy z OSP, sołtys 
wsi i ksiądz proboszcz.

Określenie naszej szkoły jako tej, 
która wszechstronnie wpływa na 
rozwój dzieci wydaje się więc prawi-
dłowe. Zapraszamy więc wszystkie 
dzieci do rozpoczęcia nauki w naszej 
placówce, a my dołożymy wszelkich 
starań, aby ich rozwój był wszech-
stronny i harmonijny. Więcej o pracy 
szkoły na stronie : www.sppiotrko-
wice.tuchow.info.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKOWICACH 
2. MIEJSCE W GMINIE TUCHÓW

IGRZYSKA SPORTOWE DLA SZKóŁ PODSTAWOWYCH
W ROKu SZKOLNYM 2015/2016

Biegi przełajowe dziewczyn – Justyna Galus 1. miejsce
Halowa piłka nożna dziewczyn – 3. miejsce
Halowa piłka nożna chłopców – 3. miejsce
Tenis stołowy indywidualny chłopców – Igor Stefan 1. miejsce
Tenis stołowy drużynowy dziewczyn – 2. miejsce 
Tenis stołowy drużynowy chłopców – 1. miejsce

Piłka siatkowa dziewczyn – 3. miejsce
Piłka siatkowa chłopców – 2. miejsce
Piłka koszykowa dziewczyn – 2. miejsce
Piłka koszykowa chłopców – 2. miejsce
Piłka ręczna dziewczyn – 2. miejsce
Piłka ręczna chłopców – 2. miejsce

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców – 2. miejsce
Piłka nożna trawiasta – 2. miejsce
Czwórbój chłopców – 3. miejsce
Trójbój chłopców – 2. miejsce
Trójbój dziewczyn – 3. miejsce



JAKUBROGOZIŃSKI

Studenckie Stowarzy-
szenie Cognitis, dzia-
łające w Poznaniu, 

w Warszawie i we 
Wrocławiu, już po raz 7. 
zorganizowało ogólnopolski 
konkurs dla aktywnych 
maturzystów pn. „Talent 
za Talent”, którego celem 
było wyłonienie najbardziej 
obiecującego przywódcy 
wśród maturzystów. 

W I etapie konkursu, który polegał 
na wypełnieniu szczegółowego 
formularza doświadczeń i osiągnięć 
oraz na rozwiązaniu zadania indywi-
dualnego typu ‘case study’, wyłoniono 
24 najlepszych młodych liderów 
z całej Polski! 

W  środę 1 czerwca 2016 roku 
w  Warszawie odbył się II etap 
konkursu, który polegał na ‘asses-
sment center’, czyli wielowymia-
rowym procesie oceny kompetencji, 
w którym uczestnicy byli obserwowani 
i oceniani przez zespół obiektywnych  
i wyszkolonych sędziów (asesorów). 
Cały proces odbywał się w siedzibie 
firmy Deloitte w Warszawie, która 
jest głównym partnerem konkursu 
„Talent za Talent”. Zadania polegały 
zarówno na pracy zespołowej, jak 
i indywidualnej, która miała skupić 
się na: przeanalizowaniu zagadnień 
dotyczących promocji firmy, zasad 
współpracy oraz systemu motywacyj-
nego dla Ambasadorów, zapropono-
waniu rozwiązań uwzględniających 
działania, które należy podjąć, prze-
widzeniu wszelkich konsekwencji 
związanych z wdrożeniem nowych 
rozwiązań oraz przeprowadzeniu 
merytorycznej dyskusji, która dopro-
wadziłaby nas do porozumienia 
w powyższych kwestiach. Kolejnym 
zadaniem, z którym mierzyliśmy się 
był test składający się z łamigłówek 
logicznych. Na dopełnienie całego 
procesu, każdy z nas uczestniczył 
w  rozmowach kwalifikacyjnych 
prowadzonych przez rekruterów 
z firmy Deloitte wraz z członkami 
Cognitis. 

Po przeprowadzeniu ‘assessment 
center’ i rozmowach kwalifikacyj-
nych, każdy z nas otrzymał ‘feedback’ 
od rekrutera, z  którym odbywał 
wcześniej rozmowę. Była to dla 
nas bardzo istotna i  niewątpliwie 
kluczowa informacja zwrotna, która 
pozwoliła dostrzec swoje mocne 
i słabe strony oraz spojrzeć na siebie 
z nieco innej perspektywy. Poznanie 
siebie z kolei otwiera w przyszłości 
drogę do doskonalenia swoich umie-
jętności, a także do zmiany tego, co 
nas w różny sposób ogranicza. 

Dzień zdecydowanie nie należał 
do łatwych, ponieważ wymagał on od 
nas dużo uwagi i skupienia, jednakże 
możliwość przebywania z tak wspa-
niałymi osobami, rozmawianie na 

wiele różnych tematów, dzielenie się 
doświadczeniami była niesamowicie 
inspirująca. To wszystko miało na nas 
pozytywny wpływ i mocno motywo-
wało do dalszego działania. 

Na zakończenie pierwszego dnia 
odbyła się integracyjna gra miejska 
dla wszystkich liderów i członków 
Stowarzyszenia Cognitis. Była to 
niesamowita okazja do bliższego 
poznania się nawzajem, a  także 
stolicy. Każdy z nas mógł wykazać 
się swoimi zdolnościami przywód-
czymi. Zagadki i zadania przygoto-
wane dla uczestników były nie lada 
wyzwaniem – ostatecznie z prawie 
wszystkimi daliśmy sobie radę. 

W czwartek 2 czerwca 2016 roku 
odbył się III i zarazem ostatni etap 
konkursu. Tego dnia poznaliśmy 
finałową siódemkę, która została 
wyłoniona podczas dwóch etapów 
konkursu. Na gali finałowej, która 
odbyła się na Uczelni Łazarskiego  
w Warszawie, walczyli oni o tytuł 
najbardziej obiecującego przy-
wódcy wśród maturzystów w Polsce. 
Zanim jednak odbył się finałowy etap 
konkursu, 24 młodych liderów wzięło 
udział w wykładzie pt. „Wygoogluj 
swoją karierę”. Całość poprowa-
dziła Marina Juszczyk, konsultant 

ds. praktyk studenckich. Na uczelni 
mieliśmy także możliwość poroz-
mawiania ze studentami i zapytania 
o wszystkie nurtujące nas kwestie. 
Otrzymywaliśmy pełne i szczegó-
łowe odpowiedzi, co pozwoliło nam 
wykreować pewien obraz rzeczywi-
stości studenckiej. 

Na gali obecni byli m.in. uczest-
nicy konkursu, członkowie Stowarzy-
szenia Cognitis, zastępca naczelnika 
ZHP Krzysztof Budziński oraz Daniel 
Kapusta – zeszłoroczny zwycięzca 
indeksu Uczelni Łazarskiego. 

Prezentac je  i   przemy-
ślenia 7 finalistów na temat 
przywództwa oceniało Jury  
w  składzie m.in.: prezes Fundacji 
Humanites Zofia Dzik, prorektor 

Uczelni Łazarskiego, były prezes 
Trybunału Konstytucyjnego, sędzia 
Jerzy Stępień oraz dyrektor Centrum 
Efekty.net Karolina Lewandowska. 

W tym miejscu chciałbym bardzo 
serdecznie pogratulować zwyciężczyni  
7. edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Talent za Talent” – Klaudii Kozioł, 
Annie Wojtkiewicz drugiego miejsca 
oraz trzeciego miejsca Łukaszowi 
Więcławskiemu. 

Serdecznie gratuluję nie tylko 
laureatom, ale wszystkim finalistom 
konkursu. Pragnę także pogratulować 
Amadeuszowi Dzikowskiemu otrzy-
mania od partnera strategicznego 
konkursu – Uczelni Łazarskiego 
indeksu na studia! 

Nie byłoby mnie w Warszawie, 
gdyby nie moje doświadczenia, 
umiejętności i  determinacja, ale 
przede wszystkim nie byłoby mnie 
tam, gdyby nie e-mail z informacją 
o konkursie – bardzo serdecznie dzię-
kuję tej osobie. Pobyt w Warszawie 
był niesamowitym czasem, podczas 
którego zdobyłem bezcenne doświad-
czenia, poznałem wspaniałych 
i bardzo wartościowych ludzi i jestem 
przekonany, że nowo nabyte umiejęt-
ności będą niezbędne już w niedale-
kiej przyszłości. 

Na koniec chciałbym przytoczyć 
słowa Ani Pręgowskiej, która odpo-

wiadała m.in. za kontakt z uczest-
nikami konkursu, bo to jej słowa 
zainspirowały mnie do napisania 
tego artykułu. 

Muszę przyznać, że było to dla 
mnie niesamowite przeżycie i będę 
bardzo długo mile wspominać ten 
czas. (…) Jest to dla mnie ogromny 
zaszczyt móc poznać ludzi tak 
młodych, a równocześnie pełnych 
pasji, zaangażowania i wspaniałej 

zaraźliwej energii. Gratuluję Wam 
wszystkich Waszych sukcesów i tego, 
jakimi jesteście ludźmi.

Wspólnie z  moim zespołem 
stwierdziliśmy, że była to naprawdę 
mocna ekipa. (…) Osoby z Deloit-
te’a były również bardzo pozytywnie 
zaskoczone. Spodziewały się oceniać 
jakichś tam licealistów, a tymczasem 
trafiły im się wyjątkowe osoby, zdecy-
dowanie niebanalne, wybitne. Ogólny 
poziom był zdecydowanie wyższy 
niż na assessmentach i rozmowach, 
które przeprowadzają, na co dzień 
wśród studentów i starszych. Zrobi-
liście wspaniałe wrażenie na nas 
wszystkich! 

To tylko dwa dni, a  tak wiele 
się zmieniło. Nie sposób dobrać 
słowa, żeby opisać tę wspaniałą 
atmosferę i  ogólnie to, co się 
działo. To po prostu trzeba przeżyć  
i doświadczyć na własnej skórze!  
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Sukces uczniów ZSP 
w Międzyszkolnym 
Konkursie Wiedzy
17 maja 2016 roku 

dwaj uczniowie 
klasy I technikum 

w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Tuchowie 
Krzysztof Brończyk 
i Wojciech Grzybowski 
wzięli udział w Międzysz-
kolnym Konkursie Wiedzy 
„Żołnierze Wojska Polskiego 
na misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych” i zajęli 
drugie miejsce. 

31 maja w  siedzibie WKU 
w Tarnowie odbyła się uroczystość 
wręczenia laureatom dyplomów 
i nagród. Gratulujemy sukcesu!

Konkurs został zorganizowany 
przez WKU oraz Starostwo Powia-
towe w Tarnowie.

„Do odważnych świat należy” 

uczestnicy 7. edycji ogólnopolskiego konkursu „Talent za 
Talent” na tarasie w „Deloitte House” wraz z pracowni-
kami korporacji i organizatorami.
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Laureaci, finaliści i uczestnicy konkursu „Talent za Talent” podczas gali finałowej na 
uczelni Łazarskiego wraz z gośćmi specjalnymi oraz członkami Stowarzyszenia Cognitis.
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POKŁOSIE POGÓRZAŃSKIEGO 
FESTIWALU PIOSENKI
ANDRZEJJAGODA

Pogórzański Festiwal Piosenki 
o Koronę „Jej Wysokości Brzanki” 
przeszedł już do historii. W  tym 
roku festiwal został przeprowa-
dzony 4  czerwca w  tuchowskim 
amfiteatrze. Organizatorzy mogą się 
cieszyć, że gościli tak wielu młodych 
artystów. Na scenie bowiem stanęło 
i zaśpiewało blisko 50 wykonawców 
reprezentujących 26 podmiotów 
wykonawczych. Reprezentowali oni 
przedszkola, oddziały przedszkolne, 
szkoły podstawowe, gimnazja z pobli-
skich miejscowości: Ciężkowic, Zala-
sowej, Bruśnika, Siedlisk, Lubaszowej, 
Zawady, Piotrkowic, Mesznej Opac-
kiej, Burzyna i  Tuchowa. Celem 
festiwalu było rozwijanie kultury 
muzycznej dzieci i młodzieży gimna-
zjalnej, prezentacja dorobku arty-
stycznego solistów i zespołów wokal-
nych, popularyzacja śpiewu, wymiana 
pomysłów w tym zakresie. Jednym 
słowem – upowszechnianie śpiewu. 
Jednym z  warunków powodzenia 
był odpowiedni dobór repertuaru, 
a zwłaszcza jego dostosowanie do 
możliwości głosowych wykonawcy. 
Repertuar obejmował prezentację 
dwóch dowolnych piosenek w języku 
polskim. Oficjalnego otwarcia festi-
walu dokonał burmistrz Tuchowa 
– Adam Drogoś, a konkurs popro-
wadził Andrzej Jagoda.

Dzieci prezentowały swoje umie-
jętności wokalne i muzyczne oraz 
były oceniane w czterech kategoriach 
wiekowych. Jury w składzie: Natalia 
Trzeciak, Tadeusz Goliszewski 
i Robert Kapka, po wnikliwych obra-
dach ogłosiło następujący werdykt: 
w kategorii dzieci przedszkolnych, 
solistów I miejsce przyznało Kornelii 
Wójcik, II miejsce Roksanie Bandyk 
(reprezentantki Przedszkola Publicz-
nego w Piotrkowicach), a III miejsce 
Natanielowi Sajdakowi z Przedszkola 
Publicznego w  Tuchowie. Wśród 
zespołów I miejsce otrzymał duet 
(Monika Wantuch i  Agata Scha-
bowska) z Przedszkola Publicznego 
w Tuchowie. 

Dzieci wykonały piosenki o różnej 
tematyce. Śpiewały o ziemi, łące, jeżu 
oraz wycieczce. 

W kategorii wiekowej uczniów 
kl. I-III pierwsze miejsce wyśpie-
wała Aleksandra Walocha ze Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie, drugie 
miejsce Wiktoria Baran także 
z  Tuchowa, a  trzecie Julia Bernal 

z  Burzyna. Z  zespołów najlepiej 
zaprezentował się Dziecięcy Zespół 
Wokalny ze SP w Lubaszowej. Nie 
gorzej wypadły: Nutki z  Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego z Zalasowej 
oraz Zielone Nutki ze SP w Tuchowie. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy takie 
piosenki jak np. Laleczka z saskiej 
porcelany, Wesoła rodzinka, Dzieci 
mamusi, Tuchowskie nutki, Złoty 
kluczyk.

 W kategorii wiekowej uczniów 
kl. IV-VI piosenkami Graj i Dłoń, 
z repertuaru N. Kukulskiej I miejsce 
wyśpiewała Sandra Kwaśny ze SP 
w  Ciężkowicach. W  tej kategorii 
wyróżnienia otrzymały: Gabriela 
Żydowska ze SP w  Zawadzie, 
Zuzanna Okaz ze SP w Lubaszowej 
i Elwira Koszyk ze SP w Siedliskach. 
Ponadto, w tejże kategorii jury przy-
znało dwa wyróżnienia duetom: 
Oliwia Filar i Katarzyna Łątka oraz 
Nicoletta Zduń i Angelika Pudło ze 
SP w Mesznej Opackiej. W tej kate-
gorii dzieci zaprezentowały piosenki: 
Żyj do przodu, Modelka Ewy Farny, 
Dmuchawce, latawce, wiatr Urszuli, 
czy Pierwszy raz jak sięga pamięć 
z filmu Kraina lodu.  

Na wysokim poziomie zaprezen-
towali się gimnazjaliści. Wśród soli-
stów najwyżej uplasował się Jakub 
Stepek z PG w Zalasowej, wykonując 
piosenki: Cisza kompozycji Kamila 
Bednarka i  Wierzę w  lepszy świat 
Braci, niżej Szymon Dynarowicz 
i Natalia Kucharska z ZSP w Bruśniku. 
Wyróżnienie otrzymała Alicja Rusin 
z Siedlisk. I miejsce wyśpiewał zespół 
Pearts z PG w Ciężkowicach.

 Laureaci i  wyróżnieni otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, nagrody 
rzeczowe, bilety na seanse filmowe 

w  kinie Promień w  Tuchowie. 
Ponadto najlepszym wykonawcom 
zostały wręczone festiwalowe statu-
etki. Wszystkie nagrody ufundowali 
tuchowski Dom Kultury i Pogórzań-
skie Stowarzyszenie Rozwoju.  

Festiwal przyniósł wiele nieza-
pomnianych wrażeń. Dla wielu 
uczestników było to duże przeżycie 
artystyczne; dla niektórych sukces, 
dla innych przełamanie nieśmiałości 
czy tremy przed widownią, dla wielu 
rówieśnicza rywalizacja. Zapewne 
również ta edycja festiwalu wyłoniła 
nowe talenty wokalne. Myślę, że 
zapowiedziany przez organizatorów 
przyszłoroczny konkurs będzie się 
cieszył jeszcze większą popularnością. 

AKTYWNY  
DZIEŃ 
DZIECKA

Pogórzańskiemu Festiwalowi 
Piosenki o  Koronę „Jej Wysokości 
Brzanki” towarzyszył Aktywny Dzień 
Dziecka, w ramach którego zorgani-
zowano mnóstwo sportowych atrakcji 
dla dzieci. To było po prostu TAKIE 
DZIECIĘCE SHOW! Po śpiewającym 
wykonaniu można było wspiąć się na 
ściance wspinaczkowej, wejść do kuli 
i popływać w basenie, zjechać na linie, 
postrzelać do tarczy, zagrać w gigan-
tyczne bierki, w siatkówkę i piłkę nożną 
oraz spróbować swoich umiejętności 
i wykazać się zręcznością w miasteczku 
strażackim. Ci, którzy skorzystali 
z tak wielu atrakcji na pewno dobrze 
się bawili, miło i  radośnie spędzili 
niedzielne, słoneczne popołudnie.

Patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś, 
organizatorem imprezy był Dom 
Kultury w  Tuchowie, współorga-
nizatorami: Pogórzańskie Stowa-

rzyszenie Rozwoju, Szkółka Siat-
karska Blok oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Tuchowie. Patronat 
medialny objęli: „Kurier Tuchowski”,  
www.tuchow.pl  MK

7 sierpnia 2016 r. 
w uniszowej k/Ryglic 
odbędzie się bieg górski 

Regatta Pogórzański Cross 
na dystansie 11 km .

Dla pierwszych 100 potwierdzo-
nych zawodników biegu głównego 
organizator przewidział w pakietach 
specjalne okolicznościowe kubki! 

W  pakietach ponadto inne 
ciekawe upominki.

Kiedy?
7 sierpnia 2016 r. (niedziela) 
Start godz. 12.00
Biuro zawodów czynne od godz. 9.00

Gdzie?
Lasy – Pasmo Brzanki

Dokładny adres startu/biura 
zawodów:
Uniszowa 96, 33-160 Ryglice
woj. małopolskie
 
Dlaczego Regatta  
Pogórzański Cross?

Pasmo Brzanki to świetne miejsca 
do aktywnego wypoczynku. 

Piękna leśna malownicza trasa 
z widokami na Pogórze.

Dla kogo jest ta  
impreza sportowa?

Dla wszystkich, którzy kochają 
biegać; dla osób, które dopiero 
zaczynają biegać i dla osób zaawan-
sowanych. Różnego rodzaju dystanse 
pozwalają każdemu aktywnie uczest-

niczyć w święcie biegania w Paśmie 
Brzanki. Zaczynamy od biegów dla 
dzieci, a dla dorosłych mamy przy-
gotowany dystans 11 km w urozma-
iconym terenie, w przepięknej leśnej 
scenerii pasma góry Brzanki.

Pomiar czasu: elektroniczny

Podział biegów:
1. Biegi dla dzieci
2. Bieg główny – 11 km

Klasyfikacja OPEN – Kobiety / 
Mężczyźni 
Prowadzone będą  
kategorie wiekowe:

Kobiety:
K-1: 16 – 29 lat

K-2: 30 – 45 lat
K-3: 46 lat +

Mężczyźni:
M-1: 16 – 29 lat
M-2: 30 – 45 lat
M-3: 46  lat +

Dla najlepszych zawodników 
przewidziano vouchery zakupowe 
do sklepów Regatta Polska, nagrody 
rzeczowe oraz oryginalne statuetki 
wykonane na tą okazję. Wydarzenie 
wspierane jest przez program Regatta 
RUSZ SIĘ!

Bieg jest zaliczany do cyklu: 
Regatta Biegowy Małopolski Puchar 
Gmin.

Zapisy i regulamin na 
www.kepasport.pl

nowy bieg na Pogórzu! atrakcyjne pakiety!
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Zapisz sie do lekarza  

( USG, RTG, Mammograf, 

gabinety

poradni

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej   
W Trosce o Ciebie

zespół 35 specjalistycznych  

nowoczesny oddział    

pracownie diagnostyczne 

Tomografia Komputerowa)   

uznani specjaliści 
kompleksowo wyposażone 

  

Chirurgii Jednego Dnia 

Ośrodek Rehabilitacji

  

Tuchów ul.Szpitalna 1

tel. 14 65 35 100 
kompleksowość świadczeń 
konkurencyjny czas oczekiwania  

R E K L A M A

Klimatyzowana porodówka

Przyszłe mamy przygotowujące 
się do porodu w regionie tarnow-
skim mogą odetchnąć pełną 

piersią. Na obu salach porodowych 
w Centrum Zdrowia Tuchów zamon-
towane zostały urządzenia klimaty-
zacyjne. Wysokie temperatury nie 
zagrażają też kobietom po rozwią-
zaniu. W podobnie urządzenia  wypo-
sażone zostały sale mamy i dziecka. 
Montaż klimatyzacji był jednym 
z postulatów wpisywanych przez 
pacjentki oddziału położniczego do 
ankiet badania satysfakcji.  

- Jestem teraz znacznie spokojniejsza przed 
porodem. Poprzednie dziecko  rodziłam podczas 
najcieplejszych letnich dni, kiedy temperatura prze-
kraczała 30 stopni Celsjusza i było to dla mnie dość 
uciążliwe – mówi pani Edyta z Zakliczyna, które 
przygotowuje się do porodu córeczki.  – Zdarza 
się, że na sali porodowej kobiety spędzają rzeczywi-
ście  wiele godzin, dlatego istotne jest, aby zapewnić 
im jak najbardziej komfortowe warunki. Jest to 
także bardzo ważne dla towarzyszącego rodzącym 

personelu: lekarzy, położnych czy pielęgniarek – 
tłumaczy lekarz specjalista ginekolog-położnik 
Szczepan Bartkiewicz - ordynator tuchowskiego 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 

Warto podkreślić, że pomimo remontu 
pacjentki przyjmowane były do porodu bez 
żadnych ograniczeń. W ciągu pierwszych pięciu 
miesięcy tego roku w tuchowskiej porodówce 
przyszło na świat blisko 600 dzieci. 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych kosz-
tował ponad 20 tysięcy złotych. Dzięki spraw-
ności wykonawcy udało się to zrobić przy 
zachowaniu wszystkich wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa sanitarnego pacjentek i ich dzieci. 
- Jednak to nie koniec inwestycji. Po położnictwie 
w kolejnym etapie klimatyzacja ma się pojawić 
na piętrze budynku szpitala, w części zajmowanej 
przez oddział ginekologiczny – zapowiada dyrektor 
operacyjny spółki Marcin Tabiś.  Dodaje on także, 
że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie pomieszczeń wymagających wysokiego 
stopnia jałowości instalacja klimatyzacji wyma-
gała zapewnienia wysokiej jakości nawiewanego 
powietrza, poprzez zastosowanie tak zwanych 
filtrów absolutnych. 



By cała rodzina mogła 
się dobrze bawić 
powinna być zdrowa 

i czuć się zdrowo. Dlatego 
właśnie Centrum Zdrowia 
Tuchów było partnerem 
V Sanktuaryjnego Festynu 
Rodzinnego w Tuchowie. 
Pracowników Centrum 
Zdrowia Wierzchosławice 
nie zabrakło z kolei 
w czasie pikniku rodzinnego 
w Wierzchosławicach. 
W obu miejscach personel 
medyczny wykonywał 
podstawowe badania 
diagnostyczne, które 
pozwalały utwierdzić się 
w zdrowiu lub szybko 
rozpocząć właściwą terapię. 

W Tuchowie odbyło się już piąte 
spotkanie tego typu przy sanktu-
arium NNMP, obchodzono zatem 
mały jubileusz. Organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji, były 
konkursy, gry i różne quizy. Wśród 
gości imprezy było wiele rodzin 
z miasta, a nawet okolicznych miej-
scowości. Festynowi towarzyszył 
kiermasz zdrowej żywności. Można 
było skosztować pysznych wypieków 
oraz pierogów. Nie zabrakło mięs, 
podawanych na wiele sposobów, 
a  także smacznych, tradycyjnych 
lodów. Były prezentacje artystyczne, 
dla wielu młodych wykonawców 
pierwsze na deskach dużej sceny 
oraz rodzinne przejażdżki bryczką. 
Sporo atrakcji dla najmłodszych 
dostarczał bajkowy plac zabaw. Po 
raz kolejny wzorowo sprawdzali 
się także strażacy. Dla odważnych, 
przy wykorzystaniu trzydziestome-
trowej drabiny, przygotowali możli-
wość obejrzenia wszystkich atrakcji 
z perspektywy lotu ptaka. 

Wierzchosławicki piknik integru-
jący rodziny odbył się na placu obok 
Centrum Kultury Wsi Polskiej. Tutaj 
także nie zabrakło ciekawych konku-
rencji, które stały się  okazją do pogłę-
bienia więzi emocjonalnej rodziców 
z dziećmi. Był blok animacji dla dzieci 
z konkursami plastycznymi i malowa-
niem twarzy. Puszczano duże bańki.  

Były gry i zabawy sportowe, pokazy 
fitness i  judo oraz rodzinny turniej 
sportowy. 

Personel medyczny Centrum 
Zdrowia Wierzchosławice przepro-
wadzał bezpłatne badania ciśnienia 

i  glukozy. Panie pielęgniarki dla 
zainteresowanych dokonywały też 
pomiarów wzrostu i wagi oraz obli-

czały tak zwany wskaźnik masy ciała 
BMI. Pozwala się on zorientować, czy 
nasza dieta oraz styl życia są właściwe, 
a także czy powinniśmy udać się do 
specjalisty z prośbą o pomoc. 

Głównym punktem wieczor-
nych atrakcji w Wierzchosławicach 
był występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Swojacy”. Grupa zaprezentowała 
się w koncercie galowym, przygo-
towanym specjalnie na Jubileusz 

70-ciolecia Zespołu. Atrakcji dopeł-
niły pokaz teatru ognia i  zabawa 
taneczna. 
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Zdrowe piknikowanie 
w Tuchowie 
i Wierzchosławicach

DIanaKAJMOWICZ

Sezon wiosenny 
Sanktuaryjna Orkiestra 
Dęta rozpoczęła 

27 marca br., grając 
podczas mszy św. w czasie 
świąt Wielkiej Nocy.  
Od tej pory zespół wystąpił  
14 razy, uświetniając 
swoją grą święta kościelne, 
festyny oraz różne  
jubileusze. 

W  kwietniu orkiestra zagrała 
w bazylice mniejszej w Tuchowie: 
3 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia 
oraz 24 kwietnia, kiedy miało miejsce 
poświęcenie pojazdów.

W maju orkiestra uświetniła wiele 
uroczystości: I  Komunię Świętą  
(1 maja) oraz święto Królowej 
Polski (3 maja) w bazylice mniej-
szej w Tuchowie. 7 maja, w pierwszą 
sobotę miesiąca orkiestra zagrała na 
Dróżkach Różańcowych, zaś 15 maja 
na dworcu kolejowym w Tuchowie 
podczas przyjazdu pociągu retro 
oraz obchodów 140.  lat kolei żela-
znej w Tuchowie. 28 maja orkiestra 
pięknie koncertowała w  bazylice 
mniejszej na ślubie jednej z  jej 
członkiń, a  29 maja uświetniła 
obchody 60-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Karwodrzy. Ponadto 
26 maja w Boże Ciało Sanktuaryjna 
Orkiestra Dęta swoją obecnością 

ubogaciła uroczystą mszę św. oraz 
procesję ulicami Tuchowa. W tym 
samym dniu w  godzinach popo-
łudniowych, jak to ma miejsce od 
2010 roku, zespół udał się do parafii 
pw. św. Rodziny – Kościoła Księży 
Misjonarzy w Tarnowie, gdzie zagrał 
podczas mszy św. oraz wziął udział 
w procesji ulicami Tarnowa.

Czerwiec również obfitował 
w  orkiestrowe koncertowanie. 
Orkiestry nie mogło zabraknąć 
na V Sanktuaryjnym Festynie 
Rodzinnym (12 czerwca), na którym 
zaprezentowała swój nowy, letni 
repertuar, zagrała między innymi 
utwory rozrywkowe, takie jak: Coco 
Jambo, Tiger Rag, Heal the Word 

oraz wiązankę góralską Góralu, czy 
ci nie żal. W sobotnie popołudnie 
18 czerwca orkiestra miała okazję 
zagrać podczas Pikniku Pokole-
niowego na os. Jasna w Tarnowie. 
W czasie godzinnego koncertu zespół 
wykonał marsze, jak również utwory 
rozrywkowe, zyskując tym samym 
nowych sympatyków. 

Sezon wiosennych koncertów 
zakończył Jubileusz 30-lecia kapłań-
stwa kapelana naszej orkiestry 
– o. Kazimierza Głaza, w  którym 
SOD miała zaszczyt uczestniczyć 
19 czerwca. W tym dniu po uroczy-
stej mszy św. orkiestra udała się na 
Słoną Górę, gdzie zebrani goście 
mogli wysłuchać koncertu, składają-

cego się z dwóch części. W pierwszej 
części koncertu orkiestra zaprezento-
wała utwory religijne, które wykonała 
wspólnie z zespołem wokalno-instru-
mentalnym Piotra i Adama Sochów, 
natomiast w drugiej części wykonała 
utwory rozrywkowe z nowego reper-
tuaru. Na scenie wystąpiło aż sześć-
dziesięciu muzyków.

Serdecznie zapraszamy na nasz 
koncert, który odbędzie się 7 lipca 
o  godz. 20.00 podczas Wielkiego 
Odpustu Tuchowskiego.

Zachęcamy również do odwie-
dzenia naszej strony na Facebooku 
https://www.facebook.com/SODTu-
chow/.

Wiosna z Sanktuaryjną Orkiestrą Dętą

Fo
t. c

en
tru

m
 z

D
ro

W
ia

 tu
c

h
ó

W



czerwiec 2016 | nr 6 (44)biblioteka26

R E K L A M A

Wielkie czytanie!

noc w Bibliotece  
w Jodłówce Tuchowskiej

KInGaKuLAS

Już po raz piętnasty 
fundacja Cała Polska 
Czyta Dzieciom  

zorganizowała ogólnopolski 
Tydzień Czytania  
Dzieciom. Fundacja ta 
zajmuje się promocją 
czytania na ogólnokrajową 
skalę: przygotowuje wzory 
plakatów, zakładek,  
kalendarzy, spoty rekla-
mowe i organizuje 
kampanię medialną.  
Nasza biblioteka, już po raz 
dwunasty, wzięła czynny 
udział w tej akcji,  
przygotowując Tuchowski 
Maraton Głośnego Czytania. 

Najpierw czytała Jodłówka 
Tuchowska. W dniu dziecka mury 
„Jodełki” gościły uczniów z Zespołu 
Szkół w  Jodłówce Tuchowskiej 
(oddział przedszkolny, klasa II), 
którzy przybyli z  dyrektor Katarzyną 
Osiką oraz ze swoimi opiekunami. 
W  bibliotece odbyło się głośnie 
czytanie w ramach akcji Cała Polska 
Czyta Dzieciom. Wiersze dzieciom 
czytali prezes naszej OSP Marcin 
Zbylut, druh Daniel Podraza oraz 
bibliotekarka. Wielką atrakcją był 
pokaz zorganizowany przez stra-
żaków. Uczniowie uczestniczyli 
również w zajęciach zorganizowanych 
przez ZS, tj. w warsztatach prowa-
dzonych przez Bernadetę Kukułkę, 
których efektem były własnoręcznie 
wykonane pamiątkowe obrazki. 
Wielką niespodzianką była wizyta 
policjantki z Wydziału Prewencji.  
Na dzieci czekał również smakowity 
poczęstunek i prezenty przygotowane 
przez rodziców. 

Natom i as t  3  c z e r wc a 
c z y t a n i e  o d by w a ł o  s i ę 
w  Tuchowie i  w  Siedliskach.  
W  Tuchowie czytanie rozpoczął 
druh Łukasz Giemza. Jak zwykle 

przygotował przeróżne akcesoria 
– ratujące życie strażakom, 
prezentował ich działanie i, jak 
zwykle z ogromną pasją, opowiadał 
o  akcjach podejmowanych przez 
druhów, a  także uświadamiał 
przedszkolaków, że żaden pożar 
nie jest fajny. Następnie policjant 
Tomasz Marek rozmawiał z przed-
szkolakami z Przedszkola Publicz-
nego w Tuchowie o bezpieczeństwie 
w domu i na ulicy. A po czytaniu 
zaprosił słuchaczy przed budynek 
biblioteki, gdzie zaprezentował im 
radiowóz, ogromną frajdę sprawiła 
możliwość zasiadania za kierow-
nicą pojazdu. Kolejnym czytającym 
był miłośnik motoryzacji Tomasz 
Drogoś, który najpierw odwiedził 
Siedliska, gdzie prezentował się 
najmłodszym uczniom, a następnie 
przyjechał do Tuchowa dla tutej-
szych pierwszoklasistów. Opowiadał 
o sportach motorowych, wyścigach 
samochodowych, prezentował wypo-
sażenie kierowcy rajdowego i moto-
cyklisty. Wiele czasu poświecił też na 
omówienie, jak ważne dla życia jest 
stosowanie wszystkich dostępnych 
zabezpieczeń. Zaprezentował książkę 
Mam przyjaciela kierowcę rajdowego. 
Ostatnia grupa dzieci z Niepublicz-
nego Integracyjnego Przedszkola 
w Tuchowie spotkała się z Grzego-
rzem Mastalerzem, który wcześniej 
odwiedził również Siedliska. Prezen-
tował swoją pasję, jaką jest grupa 
rekonstrukcyjna żołnierzy brytyj-
skich. Mundur, broń, kask budziły 
równocześnie ciekawość i respekt 
wśród słuchających. W Siedliskach 
czytanie kontynuowane było także 
w poniedziałek. Dla przedszkolaków 
nie tylko czytał, ale także śpiewał 
i grał na gitarze, niekwestionowany 
autorytet od spraw geograficznych 
Marek Marchwica. Odbyły się też 
poszukiwania kota, przypominają-
cego bohatera z wiersza M. Konop-
nickiej Szkolne przygody Pimpusia 
Sadełki.

Wszyscy czytający zgodnie 
potwierdzali, że czytanie było i jest 
w ich życiu bardzo ważne. Dzięki 
niemu nie tylko zdobywamy wiedzę, 
ale również dostarcza nam ono wspa-
niałej rozrywki.

Warto czytać!

MaRIaWABNO

Czwartego czerwca 
odbyła się II Ogólno-
polska Noc Bibliotek. 

Ponad tysiąc bibliotek otwo-
rzyło się w  sobotnią noc, aby 
pokazać, że wolno i warto czytać, 
a najlepiej – w bibliotekach! Filia 
w Jodłówce Tuchowskiej zorga-
nizowała w bieżącym roku, przy 
współpracy z biblioteką szkolną, 
już dwukrotnie taką akcję. Tym 
razem uczestniczyło w  niej 
27 uczniów wraz z  rodzicami. 
Mieliśmy również przyjemność 
gościć Katarzynę Osikę – dyrektor 
Zespołu Szkół. Biblioteka była 
czynna od 19.00 do 24.00. Rozpo-
częliśmy od spotkania z poetką 
Janiną Halagardą, która zaprezen-
towała własną poezję i opowia-
dała ciekawie o  swojej pracy 
twórczej. Przygotowano moc 
atrakcji, w tym: konkursy z nagro-
dami, krzyżówki, wspólny śpiew 
przy gitarze, oglądanie filmu 
pt. Magiczne drzewo, spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Ponadto uczestnicy korzystali 
z  internetu, gier planszowych 
oraz Xboxa.

Spędzenie nocy w bibliotece 
okazało się atrakcyjnym wyda-
rzeniem dla młodzieży, która 
opuszczała o północy mury biblio-
teki z uśmiechami na twarzach. 
Dziękujemy Elżbiecie Wiejackiej 
z  biblioteki szkolnej za współ-
udział w organizacji wydarzenia 
oraz rodzicom, którzy pomogli 
przy przygotowaniu poczęstunku.

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy do biblioteki teraz 
już w ciągu każdego dnia.

Fo
t. W

. c
h

rz
a

n
o

W
ski

Fo
t. k. ku

la
s

Fo
t. W

. c
h

rz
a

n
o

W
ski

Fo
t. m

.W
a

bn
o

Fo
t. m

.W
a

bn
o

Fo
t. a

. c
zo

pek



oświata i kulturaczerwiec 2016 | nr 6 (44) 27

Uczniowie Zespołu 
Szkół w Tuchowie 
wraz z nauczycielami 

postanowili pokazać 
w lokalnym środowisku, 
że można czytać 
wszędzie i wzięli udział 
w Ogólnopolskiej akcji 
masowego czytania, 
której organizatorem był 
miesięcznik „Biblioteka 
w Szkole”. Jak podkreślają 
eksperci jedyna nadzieja 
na wzrost czytelnictwa leży 
w dorastającym pokoleniu, 
a ważną rolę w jego 
aktywizacji pełnią biblioteki 
szkolne.

Celem imprezy była populary-
zacja i promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Promocja czytania 
książek wśród uczniów, inicjowanie 
mody na czytanie. Dodatkowy 
element rywalizacji (konkurencja 
szkolna, lokalna, ogólnopolska) prze-
kona uczniów, że czytaniem można 
się chwalić. Podkreślenie roli bibliotek 
szkolnych i faktu, że ich kondycja 
przekłada się na wskaźniki czytel-
nictwa.

W piątek 10 czerwca na rynku 
w  Tuchowie masowo czytali 
uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Kazimierza Wielkiego, uczniowie 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Staszica, zaproszeni goście 
oraz osoby, które przybyły na rynek 
w odpowiedzi na nasze zaproszenie. 
Każdy oddział gimnazjum miał 
zadania projektowe do wykonania. 
Było to: wykonanie transparentu 
z  chwytliwym napisem zachęca-
jącym do czytania książek, ranking 
10 najchętniej czytanych pozycji, 
10 zdań, z których powstała całkiem 
przypadkowa historia oraz przebranie 
się za postaci literackie lub ubranie się 
w jednym kolorze całej klasy.

Akcję uświetniły wypowiedzi 
gości: wiceburmistrza Tuchowa 
Kazimierza Kurczaba, emerytowa-
nego nauczyciela, autora książek 
o  Tuchowie, miłośnika historii 
i czytania – Józefa Kozioła, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Bożeny 
Wrony oraz dyrektora Zespołu 
Szkół w Tuchowie Józefa Wzorka. 
Wszyscy podkreślili fakt, że to kim 
zostaniemy w przyszłości, zależy od 
nas samych. A to, co czytamy pomoże 

Jak nie czytam, jak czytam!

SREBRNY PUCHAR DLA „VOICE”

nam w drodze do sukcesu osobistego, 
lokalnego, krajowego i oby świato-
wego.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie… Nadto 
przekonany jestem, że tylko edukacja 
publiczna zgodnych i dobrych robi 
obywateli”.

Autorem tych słów jest kanclerz 
Jan Sariusz Zamoyski, założyciel 
Zamościa, wielki hetman koronny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Nasz wielki rodak zapisał je w akcie 
fundacyjnym Akademii Zamojskiej. 
Słowa te nie straciły nic ze swojej aktu-
alności, dlatego dbajmy o edukację 
i wychowanie naszej młodzieży.

Organizatorzy akcji  
w ZS w Tuchowie:  

P. Buś, K. Krupa

MaRIaKRAS

W dniach od 10 do  
12 czerwca br. 
zespół tańca nowo-

czesnego „Voice” (grupa 
starsza), działający przy 
Domu Kultury w Tuchowie, 
zatańczył na XXXX  
Jubileuszowym Międzyna-
rodowym Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego w Wasil-
kowie k/Białegostoku. 

Obok tancerzy z  całej Polski 
w turnieju wzięły udział grupy z Rosji, 
Białorusi, Litwy, Estonii – razem 
ok.1000 osób. Festiwal ten od lat zali-
czany jest do prestiżowych imprez 
tanecznych w Polsce, a na parkiecie 
możemy podziwiać przekrój różno-
rodnych technik tanecznych: disco, 
hip-hop, frestyle, jazz, modern, 
belly dance, show dance oraz taniec 
klasyczny. Grupa „Voice” miała możli-
wość skonfrontowania swoich możli-
wości z elitą taneczną Polski i powal-
czyć o miejsce na podium. Tancerze 
z Tuchowa, którzy już po raz drugi 
uczestniczyli w tym festiwalu, oczaro-
wali publiczność i sędziów. Członkowie 
zespołu zaprezentowali się w układzie 
tanecznym „Afryka-show dance jazz”. 
Występ był bardzo udany i okazał się 
jednym z najlepszych. Ogólny wyraz 
artystyczny oraz odpowiednio dobrane 

ruchy przepełnione emocjami spra-
wiły, że zespół „Voice” zdobył wysokie 
2. miejsce. Dla naszej młodzieży, która 
wróciła z  festiwalu dumna i  zado-
wolona, występ był wielkim przeży-
ciem, a dla naszego miasta promocją 
i wyróżnieniem. Przypomnimy, że nasz 
zespół – prowadzony przez instruk-
tora i  choreografa, Pawła Potępę – 
w latach poprzednich występował na 
festiwalach w kraju oraz za granicą: 
w Bułgarii i Macedonii, a w przyszłym 
roku planuje wyjazd do Czarnogóry. 
Tym samym z roku na rok nasi wycho-
wankowie stawiają sobie coraz to nowe 
wyzwania i nie spoczywają na laurach, 
godnie reprezentując nasz region 
w kraju i poza jego granicami.

Gratulujemy!
Życzymy powodzenia 
i dalszych sukcesów!

Równocześnie informujemy, że 
Dom Kultury w Tuchowie prowadzi 
zapisy do zespołu „Voice”. 

Jeśli pragniesz przeżyć prawdziwą 
przygodę z tańcem, to nie zwlekaj 
i zapisz się!

Zapisy bezpośrednio w  Domu 
Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10 
lub pod numerem telefonu 14 6525 436.

Zapraszamy!

Fo
t. W

. c
h

rz
a

n
o

W
ski

Fo
t. pa

W
eł po

tępa



czerwiec 2016 | nr 6 (44)sport28

Puchar Polski MTB XCO w Tuchowie 
W niedzielę 5 czerwca 

2016 r. w Siedli-
skach i Lubaszowej 

odbył się Puchar Polski MTB 
XCO – III Ogólnopolski 
Puchar Burmistrza Tuchowa 
w Kolarstwie Górskim.

Inicjatorem i  koordynatorem 
zawodów był Tomasz Hudyka, który 
we współpracy z Piotrem Kwaśnym 
oraz Mirosławem Bieniaszem przy-
gotowali organizacyjnie całe zawody.

Wytyczona trasa ponownie 
dostarczyła zawodnikom wiele 
emocji. W pucharze wzięli udział 
zawodnicy z  całej Polski, a  także 
z zagranicy.

Dziękujemy wszystkim klubom, 
zawodnikom, amatorom, kibicom, 
którzy przybyli do Tuchowa. Podzię-
kowania składamy organizatorom, 
partnerom, gospodarzom: burmi-
strzowi Tuchowa Adamowi Drogo-
siowi oraz dyrektorowi Domu Kultury 
Januszowi Kowalskiemu, radnemu 
Lubaszowej Piotrowi Kwaśnemu 
i sołtysowi Siedlisk Jerzemu Urban-
kowi, sponsorom, straży pożarnej, 
kierowcom samochodów 4×4, 
obsłudze technicznej, wszystkim 
którzy przyczynili się do uświetnienia 
tego ważnego, ogólnopolskiego wyda-
rzenia sportowego w naszej gminie. 
Tomasz Hudyka

Puchar Słowacji – 
sukces 
tuchowskich kolarzy
Kolejny sprawdzian 

tuchowskich kolarzy 
odbył się w Koszycach 

8 maja 2016 r. podczas 
Pucharu Słowacji. Trasa 
wyścigu była bardzo wyma-
gająca, 250 m przewyż-
szenia na 3,5 km trasie, 
strome podjazdy wymaga-
jące ogromnej siły i bardzo 
techniczne zjazdy nafasze-
rowane uskokami, korze-
niami i ostrymi kamieniami.  

Mimo wielu przeszkód tuchowscy 
kolarze pojechali dobrze, zajmując 
wysokie miejsca.

W kategorii elita/orlik: 
Wiktor Hudyka zajął 3. miejsce.
W kategorii junior: Albert Hudyka 

zajął 1. miejsce.
W kategorii młodziczka: 
Gabrysia Hudyka zajęła 3. miejsce.
W kategorii młodzik: 
Łukasz Helizanowicz zajął  

2. miejsce.

Sukces na Skandia Maraton 
langteam
W sobotę 11 czerwca 

br. w Bukowinie 
Tatrzańskiej odbyła 

się kolejna edycja Skandia 
Maraton Langteam, 
w której wzięli udział 
nasi kolarze górscy. Trasa 
przebiegała w rundzie 
dwudziestokilometrowej 
powtarzanej jeden, dwa 
lub trzy razy w zależności 
od dystansu.

Trasa była wyjątkowo trudna 
w porównaniu do dotychczasowych 
edycji Skandia Maraton Langteam. 
Utrudnieniami były kamienie 
i korzenie na trasie, szybkie zjazdy 
po stromych zboczach, a  także 
występujące miejscami błoto.

Pomimo, iż nasi kolarze nie 
startują na co dzień w maratonach, 
to spisali się na medal. Jedynie 
pechowy start okazał się dla naszego 
kadrowicza Wiktora Hudyki, który 

startował w  barwach narodo-
wych walcząc w eliminacjach do 
Mistrzostw Świata. Defekt roweru 
uniemożliwił mu ukończenie 
wyścigu.

Dystans MINI (21,5 km) 
– Gabriela Hudyka – 1. miejsce 
w  kat. K1, 3. miejsce OPEN. 
Dystans MINI (21,5 km) – Albert 
Hudyka – 3. miejsce w kat. M1,  
6. miejsce OPEN.
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SUKCES „ORLIKÓW” 
MOSiR TUCHÓW
W okresie  

od 16 kwietnia  
do 11 czerwca  

2016 r. zgłoszona do 
Turnieju Piłki Nożnej 
DEICHMANN MINI-
MISTRZOSTWA 2016, 
drużyna MOSiR-u Tuchów 
wywalczyła wysokie 
trzecie miejsce.

W  kategorii U-11 rocznik 
2005 do zawodów zgłosiło się 
29  zespołów, które otrzymały 
nazwy reprezentacji różnych 
krajów. Nasza drużyna wystąpiła 
jako Francja. Po rozgrywkach 
eliminacyjnych uplasowaliśmy się 
w tabeli na czwartym miejscu.

11 czerwca odbyły się rozgrywki 
finałowe systemem pucharowym, 
w których uczestniczyły wszystkie 
zespoły (29) rozstawione z wcze-
śniejszych eliminacji. Porażka była 
równoznaczna z  odpadnięciem 
z zawodów.

Drużyna Francji pokonała Hisz-
panię 12:2, Turcję 4:0, w ćwierć-
finale Anglię 3:0 i  w  półfinale 
uległa Irlandii 1:2. W  meczu 
o 3. miejsce zwyciężyła Argentynę 
3:2, zajmując trzecią lokatę.

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce Polska(MKS 

Tarnovia)
2. miejsce Irlandia (OKS 

Brzesko)
3. miejsce Francja (MOSiR 

Tuchów)
4. miejsce Argentyna (ZKS Unia 

Tarnów)
5. miejsce Meksyk (LKS 

Wolania)
Anglia (Westovia Tarnów)
Chorwacja (MKS Tarnovia 

2006)
S z w aj c ar i a  ( D ąbrow a 

Tarnowska)
Drużyna MOSiR-u  Tuchów 

prowadzona przez Krzysztofa 
Różyckiego, Pawła Jantonia i Marka 
Srebro wystąpiła w następującym 
składzie: bramkarze – Kacper 
Żydowski i Szymon Wójcik oraz 
Mikołaj Drogoś (16  bramek – 
4.  miejsce w  turnieju), Jakub 
Różycki (7 bramek), Szymon 
Podraza (4 bramki), Karol Jantoń 
(3 bramki), Jakub Jantoń, Remi-
giusz Płowiecki, Kacper Kępa, 
Aleksander Piotrowski.

Gratulacje!

50 LAT JUDO w Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Siatkarskie emocje 
towarzyszyły 5 czerwca 
2016 r. kibicom 

i sympatykom piłki siat-
kowej kobiet w Tuchowie. 

W hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych odbył się 
III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Lidera. Oficjalnego otwarcia 
zawodów dokonali  burmistrz 
Tuchowa – Adam Drogoś, który 
życzył zawodniczkom dużo emocji 
i  sukcesów sportowych oraz  
Sławomir Wasiek — organizator 
turnieju. Przedstawił on zaproszone 
drużyny oraz omówił regulamin 
turnieju.

W  tym roku do rywalizacji 
przystąpiły zawodniczki z rocznika 
1999 i młodsze (kadetki) reprezen-
tujące gimnazja publiczne z: Zala-
sowej, Ryglic, Tuchowa, Burzyna 
oraz drużyna ZSP Tuchów (poza 
konkursem).  Wszystkie zawodniczki 

na co dzień trenują w MKS Ryglice 
oraz  UKS  Lider Tuchów. Zawody 
rozgrywano systemem „każdy 
z każdym” po dwa sety (każdy set 
1 pkt).  Celami turnieju były: propa-
gowanie piłki siatkowej, wdrażanie 
do aktywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu oraz integracja środo-
wisk siatkarskich w regionie. Turniej 
dostarczył wiele emocji, mecze były  
zacięte, a  niektóre zawodniczki 
prezentowały ciekawe zagrania, 
pokazując wysokie umiejętności 
siatkarskie.

W turnieju zwyciężyła drużyna  
z Tuchowa (UKS Lider Tuchów) 
przed zespołami z  Ryglic, 
Zalasowej (MKS Ryglice) oraz 
drużyną z  Burzyna (UKS Lider 
Tuchów).

Po zawodach  zespoły otrzymały 
pamiątkowe puchary  i  dyplomy, 
ufundowane przez Urząd  Miejski 
w Tuchowie. Za najlepszą zawod-
niczkę turnieju została uznana 

rozgrywająca UKS Lider Tuchów 
– Anna Kozioł.

Zmagania siatkarskie nie były 
jedyną atrakcją turnieju. Zgroma-
dzona publiczność mogła obejrzeć 
pokazy multimedialne, skorzystać 
z przygotowanego poczęstunku oraz  
obejrzeć pokazy taneczne i  fitness.

Sukces zawodniczek UKS Lider 
Tuchów był zwieńczeniem udanego 
sezonu siatkarskiego. Czas na roztre-
nowanie i zasłużony odpoczynek.

Organizator turnieju UKS Lider 
Tuchów składa podziękowanie:

Joannie Szczepańskiej i Józefowi 
Szaremu – za obsługę sędziowską,

Komisji do Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – za ufun-
dowanie poczęstunku,

grupie  tanecznej UKS Lider 
Tuchów— za pokaz fitness,

Aleksandrze Sutkowskiej i Julii 
Starzyk — za pokaz taneczny.

koordynator turnieju  
Sławomir Wasiek

Siatkarki walczyły o puchar Lidera
Zwycięstwo Liderek  
na zakończenie sezonu 

W bieżącym roku 
przypada jubileusz 
50-lecia sekcji 

judo w Pałacu Młodzieży 
w Tarnowie – chcemy uczcić 
tę rocznicę. Dnia 10 grudnia 
2016 r. planujemy cykl 
imprez, które będą okazją do 
spotkania z naszym proto-
plastą i założycielem judo 
w Tarnowie Stanisławem 

Milasem, znanymi posta-
ciami polskiego judo oraz do 
spotkania jak największej 
liczby osób będących bezpo-
średnio związanych z działal-
nością sekcji w ciągu minio-
nego półwiecza.

W planach obchodów są: turniej 
judo dzieci, wieczór japoński (w hali 
przy ul. Gumniskiej), wystawa foto-
graficzna, a w finale huczny bankiet 

w jednym z tarnowskich lokali, wień-
czący jubileusz.

Chętnych do udziału w obchodach 
(wraz z  osobami towarzyszącymi) 
prosimy o kontakt na podane poniżej 
adresy lub telefony do 31 lipca br.

Prosimy również o  podanie 
adresów (wystarczy e-mail), na 
które możemy wysyłać zaproszenia 
wraz ze szczegółowym programem 
obchodów.

Koszt uczestnictwa w obchodach 
jubileuszowych wynosi 150 zł od osoby 
(płatność po wcześniejszej deklaracji 
uczestnictwa do 30 września).

Liczymy na liczny odzew i  … 
Hajime!!!

Adresy organizatorów:
Jerzy Szczepanik 
email: pandinus_kaiser@op.pl
tel. 608 438 013
Bogusław Kocik 
email: bodziok8@interia.pl 
tel. 600 513 287
P.S. Jeżeli posiadacie Państwo 

zdjęcia z tamtego okresu, prosimy 
o użyczenie dla celów wystawy.

Gminne współzawodnictwo sportowe szkół
MAREKSREBRO 

21 czerwca 2016 r. 
w sali narad 
Rady Miejskiej 

w Tuchowie odbyło się 
gminne podsumowanie 
współzawodnictwa sporto-
wego szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

Na zaproszenie burmistrza 
Tuchowa – Adama Drogosia oraz 
gminnego organizatora sportu szkol-
nego – Marka Srebro w spotkaniu 
udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
gminy Tuchów oraz trenerzy działa-
jących sekcji sportowych.

Po przywitaniu zaproszonych 
gości przez burmistrza, rywalizację 

szkół za rok szkolny 2015/2016 
przedstawił Marek Srebro.

Tegoroczne współzawodnictwo 
szkół podstawowych przedstawia się 
następująco:

1. miejsce – SP Tuchów
2. miejsce – SP Piotrkowice
3. miejsce – SP Dąbrówka
4. miejsce – SP Siedliska
5. miejsce – SP Karwodrza

6. miejsce – SP Jodłówka 
Tuchowska

7. miejsce – SP Buchcice
8. miejsce – SP Burzyn i SP Luba-

szowa
10. miejsce – SP Meszna Opacka
11. miejsce – SP Łowczów
12. miejsce – SP Trzemesna
Pięć najlepszych szkół otrzymało 

pamiątkowe puchary, dyplomy oraz 
nagrody pieniężne na zakup sprzętu 
sportowego. Nauczyciele tych szkół 
otrzymali również pamiątkowe 
dyplomy – podziękowania.

W kategorii szkól gimnazjalnych:

1. miejsce – Tuchów
2. miejsce – Siedliska
3. miejsce – Karwodrza
4. miejsce – Burzyn
5. miejsce – Jodłówka
Trzy najlepsze szkoły otrzymały 

pamiątkowe dyplomy, puchary, 
nagrody pieniężne a nauczyciele tych 
placówek dyplomy – podziękowania.

Po prezentacji współzawodnictwa, 
trenerzy różnych sekcji sportowych 
zaprezentowali kontynuowanie pasji 
sportowych uczniów naszych szkół 
w klubach sportowych i  ich osią-
gnięcia.
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Kartki z kalendarza - czerwiec

Sportowe święto I
Gwiazdy futbolu wyszły na mecz
Polska – Irlandia w komplecie!
A mnie tak serce bije, tak drży
Zagrajcie dla nas Polacy. 

Dumnie i pięknie rozległ się śpiew
Mazurka Dąbrowskiego
Kapustki zapał – Tarnowa zew
i moc Lewandowskiego!

Gramy, dopóki piłka w grze,
dziś wszystko zdarzyć się może.
Do ostatniego gwizdka i sił
Biało – Czerwoni piłkarze!  

Z prawej na lewą, z lewej na prawą,
biegają chłopcy żwawo!
Piłka niesfornie kręci się,
Nawałka krzyczy: „Brawo!” 

Gol! Gol! Strzelił Milik dzielny!
Dla Biało – Czerwonych!
Co za szczęście, co za chwała!
Hurra! Krzyczy Polska cała!

Szał radości, szczyt zachwytu.
Znalazł lukę, sukces wykuł.
To się da, gdy Polska gra!
Dziękujemy pięknie Wam.

   Janina Halagarda, 12.06.2016 r.

Sportowe święto II
Piszemy karty naszej historii
przed nami wielkie wyzwanie
Starcie z Niemcami, mistrzami świata
z mistrzami świata gramy!

Chociaż mieszkamy w całej Europie
Biało- Czerwona płynie w nas krew
i serca nasze Biało – Czerwone
zwycięży Polska! Już słychać śpiew. 

Zagrajcie dla nas raz jeszcze chłopcy,
Jesteście wielcy, panowie,
i niech się leją zwycięskie szampany
Polski synowie, futbolu królowie! 

Gorące chwile w drugiej połowie
niemiecki trener po głowie się drapie 
wjechał do bramki Arkadiusz Milik
i… może piłkę wyszarpie? 

Czekamy na gola, jak Polska cała
znów straciliśmy szansę?
Kibice z Tuchowa, żądają gola,
w głowie zachwyty, awanse! 

W drugiej połowie gramy, panowie
już zjadłam sześć cukierków.
Ostatnie chwile jakże nerwowe
i… zero zero na trawie. 

   Janina Halagarda, 16.06.2016 r. 

Wędkowanie z okazji Dnia Dziecka

JAROSŁAW   
MAKOWIEC 

W sobotę 
11 czerwca 2016 r. 
w Burzynie odbył się 

3. Bieg Burzyński  
im. prof. J. Sajdaka 
z REGATTA. Podczas święta 
biegania w dolinie rzeki 
Białej stawiło się blisko  
400 biegaczy z różnych 
stron Polski  
(m.in. z Warszawy, 
Rzeszowa, Tarnowa, 
Zakopanego, Wrocławia, 
Krakowa, Nowego Sącza 
i innych), startujących na 
kilku dystansach.

Zawody rozpoczęły się od biegów 
dla dzieci rozgrywanych na stadionie 
sportowym, które rywalizowały na 
4 dystansach w kategoriach: przed-
szkolaki, szkoły podstawowe kl. 1-3, 
szkoły podstawowe kl. 4-6, gimna-
zjum kl. 1-3. Na mecie na uczest-
ników czekały medale, słodycze oraz 
dyplomy. Najlepsi uczestnicy wśród 
dziewcząt i chłopców w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali nagrody 
rzeczowe.

Dla dorosłych był przygotowany 
dystans 10 km w  urozmaiconym 
terenie, w  przepięknej scenerii 
u  podnóża pasma góry Brzanki 
oraz doliny rzeki Białej. Na starcie 
stawiło się 220 zawodników. Każdy 
z  zawodników otrzymał orygi-
nalny pakiet startowy, w którym był 
okolicznościowy wieszak na medale, 

sól regeneracyjna Salco oraz torba 
bawełniana. 

Wśród wszystkich najszybszy okazał 
się Grzegorz Czyż z  Bogumiłowic 
z czasem 35 min. 33 sek. (zwycięzca 
zeszłorocznej edycji biegu w Burzynie), 
2. miejsce zajął zawodnik miejscowego 
klubu LKS Burzyn – Robert Mako-
wiec, a 3. miejsce wywalczył Robert 
Pasieczny z  Gorzyc. Wśród kobiet 
triumfowała Lenka Wagner z Bobowej, 
a tuż za nią na metę „wpadła” zawod-
niczka LKS Burzyn – Joanna Wójcik, 
3. miejsce przypadło Monice Smutek 
z Nowej Jastrząbki.

Na mecie każdy z zawodników 
otrzymał pamiątkowy medal, posiłek 
regeneracyjny, a na tych najbardziej 
zmęczonych czekała strefa relaksu, 
gdzie można było skorzystać 
z darmowego masażu.

Tego dnia na polanie startowej 
na biegaczy i  ich rodziny czekały 
również inne atrakcje, takie jak np. 
specjalna strefa zabawy dla dzieci, 
w której można było znaleźć m.in. 
ściankę wspinaczkową oraz kule 
wodne.

Ponadto – w ramach mini igrzysk 
sportowych dla dzieci i młodzieży 
– odbywały się różne konku-
rencje sportowe, w których każdy 
otrzymywał drobny upominek. 
Wydarzenie było zrealizowane przy 
wsparciu finansowym województwa 
małopolskiego, programu Regatta 
RUSZ SIĘ, gminy Tuchów i  lokal-
nych przedsiębiorców. Wszystkim 
ludziom dobrej woli oraz wolonta-
riuszom dziękujemy i już dziś zapra-
szamy na 4. edycję biegu w czerwcu 
2017 roku.

3. Bieg Burzyński  
im. prof. J. Sajdaka z REGATTA

MARIUSZBAJOR 

W pierwszą niedzielę 
czerwca jak co roku 
odbyły się  

na tuchowskich stawach 
spławikowe zawody 
wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka.

 „Zabawa z wędką” zorganizowana 
przez Koło PZW nr 12 od wielu lat 
cieszy się wśród dzieci niesłabnącym 
zainteresowaniem. Oprócz rywali-
zacji wśród dzieci starszych łowią-
cych samodzielnie, były również 
i  młodsze pociechy łowiące pod 
opieką rodziców i  dziadków, co 
przysporzyło wiele radości i frajdy 

z zabawy nie tylko najmłodszym, ale 
i ich opiekunom. 

Zwycięzcy tegorocznej rywalizacji 
w kategorii łowiących samodzielnie: 

1. Curyło Oliwier
2. Serwin Bartosz
3. Witalis Daniel 

Oprócz nagród głównych każdy 
uczestnik zabawy z wędką otrzymał 
nagrody pocieszenia, dyplom uczest-
nictwa oraz pamiątkowy pucharek.

Część nagród zrealizowana została 
ze środków własnych Koła, dużego 
wsparcia udzielili nam Urząd Miejski 
w Tuchowie, Spółka Dorzecze Białej 
oraz inni sponsorzy: Bank PKO 
oddział w  Tuchowie, Mikulec Sp. 
z  o.o., MBM Mazur, firma Coala 

oraz PZU oddział w Tuchowie za co 
serdecznie wszystkim dziękujemy.

Łowiących wspierał i  dopin-
gował  burmistrz Tuchowa Adam 
Drogoś , który przybył na stawy wraz 
z wiceburmistrzem  Kazimierzem 
Kurczabem oraz wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej Jerzym 
Odrońcem.

Na zakończenie burmistrz osobi-
ście wręczył nagrody zwycięzcom.

Jako organizatorów cieszy nas to, 
iż dzieci i młodzież nadal są zainte-
resowani wędkarstwem jako formą 
spędzania wolnego czasu. Fakt, że 
nadal pojawiają się kolejne pokolenia 
młodzieży zdającej egzamin na kartę 
wędkarską utwierdza nas w przeko-
naniu, że nasze działania mające na 
celu propagowanie wędkarstwa wśród 
młodych przynoszą pożądane efekty. 
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GRZEGORZNIEMIEC 

lodowe ochłodzenie 
w środku lata? Czy to 
możliwe? 

Tak, za przyczyną filmu Epoka 
lodowcowa 5: Mocne uderzenie. 
Tym razem Sid, Maniek i  Diego 
będą musieli powstrzymać kata-
strofę meteora, który zbliża się do 
ziemi, a wszystko to przez zabawnego 
Wiewióra, który w pogoni za orzesz-
kiem doprowadza do kosmicznej 
katastrofy. Jak potoczą się losy zabaw-
nych bohaterów? Przekonamy się 
29 lipca w dniu premiery w kinie 
Promień w Tuchowie. Nie możecie 
tego przegapić!

W lipcu do kina Promień zapra-
szamy szczególnie młodszą widownię, 
która spędza wakacje w Tuchowie 
i okolicach. Pierwszy z filmów, który 
będzie można obejrzeć podczas 
tegorocznych wakacji nosi tytuł Mój 
przyjaciel orzeł. Ukazuje on przy-
jaźń młodego chłopca z porzuconym 
orłem. Młodzieniec postanawia się 
nim zaopiekować i nauczyć go życia 
w środowisku naturalnym. Następna 
super światowa produkcja skierowana 
do dzieci i młodzieży to kolejna cześć 
Alicji w krainie czarów pt. Alicja po 
drugiej stronie lustra. Tym razem 
główna bohaterka wraz z przyjaciółmi 
zmierzy się z Władcą Czasu i będzie 
musiała uratować Kapelusznika, 
w którego rolę ponownie wcieli się 
znakomity Johnny Depp. Czy uda się 
jej uratować przyjaciół? Przekonamy 
się już nie długo. Dodatkowo młodsi 
widzowie będą mogli obejrzeć polską 
produkcję Jak uratować mamę? 
Film opowiada o rodzeństwie, które 
wyrusza do odległej krainy w celu 
znalezienia złotych kropel, by te 
pomogły w uratowaniu ich mamy.

Widzowie naszego kina będą 
mogli obejrzeć również takie filmy 
jak: Idol z ulicy, Warcraft: Początek, 
Obecność 2, Zanim się pojawiłeś 
oraz Iluzja 2. Iluzja 2, czyli wielki 
powrót czterech jeźdźców-iluzjoni-
stów, którzy będą próbować oczyścić 
swoje dobre imię, a pomoże im w tym 
magia.

 
Korzystając z kultury wzbogacasz 

swoje umiejętności oraz rozwijasz się 
intelektualnie.  

Serdecznie zapraszamy!

   Były sobie człowieki   
D w a 

miliony lat 
temu, tuż 
po obie-
dzie, młody 
m a ł p o l u d 
o  imieniu 
E d w a r d 
s p a d ł 
z  drzewa, 
na którym 
od zawsze 
m i e s z k a l i 

wszyscy przedstawiciele jego gatunku. 
Upadając, złamał przednią łapę. 
Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się 
chodzić na dwóch nogach, wymy-
ślić ogień, narzędzia i... potrawkę 
z królika. Kiedy spotka Lucy, świat 

stanie na głowie, a człowieki pospa-
dają z drzew.

Seanse: 
Wersja 2D
8 lipca – 13 lipca 
godz. 10:00*, 15:00
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

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

   Alicja po drugiej stronie 
lustra

A l i c j a 
p o w r a c a 
do Krainy 
C z a r ó w , 
by razem 
z   p r z y -
j a c i ó ł m i 
powstrzymać 
złego Władcę 
Czasu i przy-
w r ó c i ć 
porządek w 
magicznym 

świecie.

Seanse: 
Wersja 3D
8 lipca – 13 lipca godz. 17:00

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

   Zanim się pojawiłeś
L o u i s a 

"Lou" Clark 
( E m i l i a 
C l a r k e ) 
m i e s z k a 
w niewielkim 
angielskim 
miasteczku 
i  nie wie 
j e s z c z e , 
co zrobić 
ze swoim 
ż y c i e m . 

Ekscentryczna 26-latka próbuje sił 
w wielu dziedzinach, by pomóc swej 
rodzinie związać koniec z końcem. 
Zostaje opiekunką Willa Traynora 
(Sam Claflin), młodego, bogatego 
bankiera, którego losy całkowicie 
zmieniły się na skutek tragicznego 
zdarzenia sprzed dwóch lat. Niegdyś 
pełen energii, dziś cyniczny do szpiku 
kości Will wyzbył się już wszelkiej 
nadziei na szczęście. Dziewczyna 
postanawia pokazać mu, że jest 
jeszcze inna droga...

Seanse: 
Wersja 2D
8 lipca – 13 lipca godz. 19:30

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

   Jak uratować mamę
Adaś większość swojego czasu 

spędza, grając na komputerze. Aneta 
jest miłośniczką książek, uwielbia-
jącą bujać w  obłokach i  marzyć 
o królewiczu z bajki. Jednak przez 
jakiś czas myśli rodzeństwa będą 
musiały skupić się na czymś zupełnie 
innym. Ich mama potrzebuje pomocy, 
którą tylko jej pociechy są w stanie 
sprowadzić. Niemały w tym udział 
będzie miała pewna Czarownica… 
To za sprawą jej czarów Adaś i Anetka 

przeniosą się 
do tajemni-
czej średnio-
w i e c z n e j 
krainy – 
pełnej zieją-
cych ogniem 
s m o k ó w , 
t u r n i e j ó w 
r ycerskich 
i  zamków. 
Dzieci muszą 

odnaleźć legendarne Złote Krople, 
dzięki którym będą mogły spełnić 
swoje trzy życzenia – w tym to jedno 
najważniejsze: ratunek dla mamy. 

Seanse: 
Wersja 2D
15 lipca – 27 lipca 
godz. 10:00*, 15:00
czwartki – kino nieczynne

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

   Warcraft: Początek
Nadchodzi 

w o j n a ! 
Wojna, jakiej 
nie widział 
świat. Żaden 
ze światów. 
S p o k ó j 
A z e r o t h 
zostaje zabu-
rzony miaż-
d ż ą c y m 
a t a k i e m 
Orków, którzy 

przeczuwają, że ich cywilizacja 
dobiega końca. Obie armie zetrą 
się w spektakularnej wojnie, jedna 
zostanie zniszczona, druga zgła-
dzona. Ale wojna ma wiele twarzy, 
a walczyć musi każdy. Film inspiro-
wany kultową grą "Warcraft". Dwa 
zwaśnione królestwa - zamieszki-
wane przez ludzi Azeroth (Przy-
mierze) i  świat orków Draenor 
(Horda) - w  walceprzeciw sobie. 
Przymierze walczy o  zachowanie 
porządku i bezpieczeństwo ludzi, 
Horda zaś o przetrwanie zagrożo-
nego gatunku orków. Wzorem gry, 
twórcy filmu nie opowiadają się po 
żadnej ze stron. To widz musi zdecy-
dować, któremu królestwu kibicuje. 
Film nie odwołując się bezpośrednio 
do żadnej konkretnej części gry, 
obejmuje całość historii.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
15 lipca – 20 lipca godz. 17:00
Wersja 3D napisy
15 lipca – 20 lipca godz. 19:30

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

   Piknik z niedźwiedziami
S ł a w n y 

pisarz, Bill 
B r y s o n 
( R o b e r t 
R e d f o r d ) , 
ani myśli 
o  spokojnej 
emeryturze. 
Na przekór 
r o d z i n i e 
i  pięknej 
żonie (Emma 
Thompson) 

postanawia wybrać się w  podróż 
życia. Zamierza przebyć na piechotę 

Szlak Appalachów – liczącą 2200 
mil, malowniczą trasę łączącą stany 
Georgia i Maine. Nie mogąc znaleźć 
innych towarzyszy, Bryson zabiera 
na wyprawę dawno niewidzianego 
przyjaciela Katza (Nick Nolte), noto-
rycznego podrywacza, dla którego 
ekspedycja jest sposobem na ucieczkę 
przed wierzycielami. Na szlaku szybko 
okazuje się, że dla każdego z podróż-
ników słowo „przygoda” ma zgoła 
odmienne znaczenie. A im dalej w las, 
tym robi się zabawniej!

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
22 lipca – 27 lipca godz. 17:00
*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

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

  Iluzja 2  
C z t e r e j 

J e ź d ź c y 
p o w r a -
cają! Grupa 
m a g i k ó w, 
która  na 
w y ż y n y 
w z n i o s ł a 
s z t u k ę 
scenicznej 
i l u z j i  – 
u k a z u j ą c 
l u d z k i m 

oczom rzeczy o  jakich dotąd 
nikomu się nie śniło i  obdaro-
wując publiczność milionami 
dolarów z kont niczego nie podej-
rzewających bogaczy – tym razem 
wpadnie w nie lada tarapaty. Ich 
żądny zemsty dawny rywal dopro-
wadzi do katastrofy podczas finału 
Super Bowl, o  którą oskarżeni 
zostaną Czterej Jeźdźcy. Uciekając 
przed FBI i policją, znienawidzeni 
przez publiczność będą musieli 
udowodnić swą niewinność i usidlić 
swego wroga. A wszystko to oczywi-
ście przy użyciu swych niezwykłych 
umiejętności. 

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
22 lipca – 27 lipca godz. 19:30

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

  Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie 

Bohaterowie czterech filmów 
z  serii Epoka lodowcowa, które 
w polskich kinach obejrzało ponad 

6 milionów 
w i d z ó w , 
powracają , 
by przeżyć 
prawdziwie 
n i e z w y k ł ą 
p r z y g o d ę . 
Tym razem 
niepoprawny 
W i e w i ó r 
w  pogoni za 
upragnionym 

orzeszkiem wystrzelony zostaje… 
w kosmos, gdzie niechcący powo-
duje katastrofę, w  wyniku której 
w kierunku Ziemi zmierza wielki 
meteor. Zanim dojdzie do „mocnego 
uderzenia”, Maniek, Diego i Sid muszą 
stawić czoło niezwykłym zjawiskom, 
wśród których są gigantyczne fale, 
wyładowania elektryczne i inne feno-
meny natury.

Seanse: 
29 lipca – 3 sierpnia
godz. 10:00*, 18:00 Wersja 3D 
dubbing
godz. 16:00 Wersja 2D dubbing

5 sierpnia – 10 sierpnia 
godz. 10:00*, 18:00 Wersja 2D 
dubbing
godz. 16:00 Wersja 3D dubbing

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

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

Lodowe ochłodzenie 
w upaLne Letnie dni...

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

ZapowiedZi

OD SIERPNIA W KINIE 
PROMIEŃ W TUCHOWIE

R E K L A M A
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Wielki Odpust
TuchOWski

1-10
lipca
2 0 1 6

Z Matką MiłosierdZia po nowe życie w chrystusie

1 lipca, piątek 5 lipca, wtorek 8 lipca, piątek

9 lipca, sobota

10 lipca, niedziela

2 lipca, sobota

3 lipca, niedziela

7 lipca, czwartek

18.00
roZpocZĘcie odpustu
strażacy i orkiestry dęte

9.00
emeryci i renciści

9.00
przedstawiciele samorządu 
terytorialnego

9.00
uczestnicy pieszej pielgrzymki 
tarnowskiej na Jasną Górę

11.00
kolejarze

18.30
akcja katolicka

15.00
osoby konsekrowane

11.00
żołnierze ak, kombatanci  
i represjonowani politycznie

15.00
Grupy Modlitewne 
ojca pio

6 lipca, środa

4 lipca, poniedziałek

15.00
rycerstwo niepokalanej  
i trzeci Zakon Franciszkański

18.30
czciciele Matki Bożej nieustającej pomocy, 
niepokalanego serca nMp, róże  
różańcowe i przyjaciele radia Maryja

11.00
przyjaciele misji zagranicznych 
i osoby wspierające misje

15.00
pielgrzymka dzieci 
Błogosławieństwo małych dzieci

11.00
rolnicy i pszczelarze

15.00
dziewczęca służba Maryjna, 
schole, ministranci i lektorzy

18.30
nadzwyczajni szafarze 
komunii świętej

11.00
kapłani przeżywający jubileusz 50 lat 
kapłaństwa oraz kapłani seniorzy

9.00
nauczyciele  
i pracownicy oświaty

11.00
Ludzie pracy, osoby pracujące za granicą  
i bezrobotni oraz przedsiębiorcy i pracodawcy

15.00
Motocykliści i kierowcy

9.00
wspólnoty dla intronizacji 
najświętszego serca pana Jezusa

15.00
osoby chore i niepełnosprawne, służba 
zdrowia, pracownicy caritas i dps

15.00
pielgrzymka dzieci 
Błogosławieństwo małych dzieci

18.30
Leśnicy, myśliwi i pracownicy 
parków krajobrazowych

18.30
stowarzyszenie rodzin katolickich, 
kościół domowy, poradnictwo rodzinne  
i małżeństwa przeżywające jubileusze

11.00
kapłani przeżywający jubileusz  
25 lat kapłaństwa

18.30
ZakoŃcZenie odpustu
Msza święta w intencji 
dobroczyńców klasztoru i bazyliki

pLan codZienny
wiecZory MaryJne

sakraMent pokuty i poJednania 

/OdpustTuchowski
www.sanktuariumtuchow.pl

1 lipca – Koncert orkiestr strażackich
2 lipca – Modlitwa różańcowa na Dróżkach 
3 lipca – Koncert Sanktuaryjnego Chóru 

Mieszanego
4 lipca – Program słowno-muzyczny Sióstr 

Służebniczek
6 lipca – Koncert Sanktuaryjnego Chóru 

Mieszanego
7 lipca – Koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej
8 lipca – Występ dzieci z Przedszkola 

Publicznego z Tuchowa
9 lipca – Koncert Zespołu „Pokolenia”
10 lipca – Koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej

od godz. 6.30 do 19.30 (dzień powszedni)
od godz. 5.00 do 19.30 (niedziele)

wiecZÓr MiłosierdZia  
Z ModLitwą uwieLBienia 
5 lipca od godz. 20.00 do 24.00

cZuwanie nocne
8 lipca od godz. 21.00 do 24.00

transMisJe
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz    3 i 10 lipca godz. 11.00

 6.00  – Odsłonięcie Cudownego Obrazu  
i Eucharystia (uwaGa 5.00 – niedziele)

 6.30 – Godzinki ku czci NMP
 7.00 – eucharystia (prymaria)
 8.40 – Modlitwy o powołania
 9.00 – eucharystia (wotywa)
 11.00 – eucharystia – suma z procesją  

eucharystyczną
 14.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 15.00 – eucharystia 
 16.30 – Różaniec na dróżkach różańcowych 
 17.15 – Droga krzyżowa na dziedzińcu  

sanktuaryjnym
 18.00 – Nieszpory Maryjne (wtorek: Nabożeństwo 

do św. Gerarda; środa: Nieustanna  
Nowenna)

 18.30 – eucharystia z procesją eucharystyczną
 20.00 – Wieczór Maryjny 
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