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Za dwa lata pojedziemy
obwodnicą Tuchowa
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Rozmowa
z burmistrzem
Tuchowa
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Narodowe Święto Niepodległości
Uroczystość
w gminie Tuchów
Wszystkich
ramach obchodów
Józef Knapik – wójt gminy Pleśna oraz
Narodowego Święta
Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa. Świętych –
Niepodległości zaplanowano m.in.:
Uroczystość Święta Niepodle- 1 listopada
głości w Tuchowie – 11 listopada
XIX Zlot Niepodległościowy 2017 r. W programie msza św. 2017 r.

W
P

od koniec listopada
2019 roku do użytku
kierowców zostanie
oddana niemal 3 km
obwodnica Tuchowa. Na jej
realizację samorząd województwa małopolskiego
i gminy Tuchów przeznaczyli
ponad 50 mln zł, 85 proc.

z tej kwoty pokryją środki
z RPO na lata 2014-2020.

Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze
w radości i smutku, bez względu na
dobry czy zły los.
/Święty Jan Paweł II/

i na złe, ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wierni
przysiędze małżeńskiej przeżyli
razem ponad pół wieku, w zdrowiu
i chorobie, radościach i smutkach,
doli i niedoli, odnosząc sukcesy,
ciężko pracując i pokonując różne
przeszkody. Nagrodą za ich codzienny
trud jest szczęście dzieci, uśmiech
wnuków i prawnuków oraz radość,
którą mogą dzielić z rodziną, przyjaciółmi oraz lokalną społecznością.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu
Pożycia Małżeńskiego redakcja
„Kuriera Tuchowskiego” składa
Dostojnym Jubilatom serdeczne
gratulacje oraz najlepsze życzenia.
Życzymy Wam długich lat w zdrowiu
i szczęściu, wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków
i prawnuków oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy. Niech Wam
Bóg błogosławi, ludzie darzą dobrocią
i życzliwością, a miłość Wasza niech
nigdy nie ustanie.
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27 października br. w tuchowskim ratuszu umowę na realizację tej
inwestycji podpisali: marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa,
wicemarszałek Stanisław Sorys oraz
burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.
 str. 3

„Łowczówek 2017” – 103. rocznica
Bitwy pod Łowczówkiem.
Uroczystość odbędzie się
w niedzielę 5 listopada 2017 r. na
cmentarzu legionistów w Łowczówku.
Na wydarzenie to zapraszają
Roman Łucarz – starosta tarnowski,

w kościele pw. św. Jakuba St. Ap. oraz
koncert i wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych w Domu Kultury.
Programy uroczystości na plakatach.
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„Jedna książka jest cenniejsza
niż setki folderów” –
folder wcześniej czy później
Pary małżeńskie gminy Tuchów trafia na makulaturę,
świętowały diamentowe i złote a książka trafia na półkę
jubileusze
dniach 13-15
wane zostały w wydanej antologii.

W

tym roku postanowieniem Prezydenta
RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
otrzymało w gminie Tuchów
27 małżeństw. Uroczystość Złotych Godów miała
miejsce 24 października
w restauracji „Agawa”
w Tuchowie. W jubileuszowym spotkaniu udział
wzięło 19 par małżeńskich,
które obchodziły 50-lecie
pożycia małżeńskiego
i jedna para jubilatów
obchodząca diamentowe
gody.

Przed ponad pięćdziesięciu laty
przed Bogiem i ludźmi, na dobre

W

października 2017 r.
w Tuchowie miał
miejsce literacki weekend
połączony z galą wręczenia
nagród i wyróżnień
VII Konkursu Literackiego „O statuetkę sowy
Tuchówki” pt. Bajka miodem
pokrzepiona.
W uroczystości udział wzięło
18 autorów bajek, które opubliko-

Przybyli z całej Polski oraz z Illingen
w Niemczech. Zostali oczarowani
Tuchowem oraz atmosferą panującą
w naszym mieście. Po powrocie do
domu niektórzy nadesłali e-mailem
swoje refleksje i podziękowania.
Publikujemy list od pani Katarzyny
Gucałło oraz zachęcamy do przeczytania obszernej relacji z tego wydarzenia autorstwa Elżbiety Moździerz.
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Pierwszy bal charytatywny
dla „Nadziei”

B

al charytatywny
odbędzie się
18 listopada br.
o godz. 18.00
w restauracji
„Agawa” w Tuchowie.
Dochód z niego przeznaczony zostanie na budowę
Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.

Bal poprowadzą: Monika
Faron-Miśtak i Rafał Huszno
z Radia RDN Małopolska.
Muzykę na żywo zapewni
zespół KDA.
Zapraszamy do licznego
udziału w tej szczytnej akcji i dobrej
zabawie.
Bliższe informacje na plakacie.
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Ś

pieszmy się kochać
ludzi, tak szybko
odchodzą.
/ks. Jan Twardowski/

Czas zadumy i refleksji. Pamiętajmy o zmarłych nie tylko w listopadowe dni.

Niech pamięć
o zamordowanych
podczas
II wojny
światowej
redemptorystach trwa

O

. Kazimierz Plebanek
opisuje okoliczności
tragicznej śmierci
warszawskich redemptorystów, którzy wpisują się
w listę ofiar II wojny światowej jako patrioci oddający
życie za Ojczyznę.
Dzień 6 sierpnia 1944 roku krwią
zapisał się w dziejach polskich redemptorystów. Klasztor w Warszawie na
Woli uległ całkowitej zagładzie, zginęło
30 redemptorystów, 15 ojców, 9 braci
zakonnych, 5 kleryków i 1 kleryk
nowicjusz. Jak do tego doszło?
 str. 4
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miasto i gmina
…koniec by nigdy nie kończyć
czas by utracić bliskich
łzy wychodziły parami
śmierć aby wszystko się stało
pomiędzy światem a nami…
/ks. Jan Twardowski/

Bezpieczna Małopolska 2017
– podsumowanie projektu w gminie Tuchów

składają Członkowie Zarządu Oddziału
i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tuchowie

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci
/Wisława Szymborska/
Panu
dr. Michałowi Wojtkiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Żony
składa Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Tuchowie

Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Panu
dr. Michałowi Wojtkiewiczowi
oraz Jego Rodzinie

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Żony
składają
Burmistrz Tuchowa
Adam Drogoś

Posłowi na Sejm RP
Panu
dr. Michałowi Wojtkiewiczowi
oraz Jego Rodzinie
Wyrazy współczucia z powodu śmierci Żony
składają
Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury w Tuchowie
oraz redakcja „Kuriera Tuchowskiego”

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla mnie chwilach
okazali mi wiele serca
i życzliwości, składam serdeczne podziękowania.
Dziękuję za tak liczne uczestnictwo we Mszy Świętej
oraz ceremonii pogrzebowej mojej śp. Żony Marty,
za modlitwę i intencje mszalne, wieńce i kwiaty
oraz za złożone kondolencje.
Za wszelką pomoc i wsparcie jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!
Michał Wojtkiewicz
Poseł na Sejm RP

Wydawca: D
 om Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

W

piątek 27 października br. w sali
narad tuchowskiego
ratusza zakończono i podsumowano projekt polegający na zakupie systemów
selektywnego wybierania
dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych z terenu
gminy Tuchów. Zadanie to
zostało wykonane w ramach
programu „Bezpieczna
Małopolska 2017”.

W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego Adam
Kwaśniak, wicestarosta tarnowski
Zbigniew Karciński, burmistrz
Tuchowa Adam Drogoś, zastępca
burmistrza Kazimierz Kurczab,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuchowie Ryszard Wrona, zastępcy
przewodniczącego Rady Miejskiej –
Jerzy Odroniec i Jerzy Urbanek a także
radni Rady Miejskiej w Tuchowie oraz
przedstawiciele jednostek, do których
trafił zakupiony sprzęt.
Goście spotkania zapoznali się
z poszczególnymi etapami realizacji
zadania oraz jego końcowymi efek-

Fot. Wiktor Chrzanowski

Panu
dr. Michałowi Wojtkiewiczowi
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Żony

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuchowie
Ryszard Wrona
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tami, które przedstawiono w prezentacji multimedialnej. W dalszej
części głos zabrali zaproszeni goście,
a następnie burmistrz Tuchowa Adam
Drogoś wraz z przedstawicielami
jednostek przekazali na ręce wicemarszałka województwa małopolskiego
Stanisława Sorysa podziękowanie za
pomoc oraz wsparcie w pozyskaniu
środków w ramach tegorocznej edycji
programu.
Całkowita wartość projektu to
30 400,00 złotych, z czego dofinansowanie województwa małopolskiego
wyniosło 14 698,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostały zakupione

i zamontowane w strażackich remizach systemy selektywnego wybierania, w skład których wchodzą:
stacja obiektowa, radiotelefon
bazowy, terminal SMS oraz antena.
Urządzenia te zostały zamontowane
w remizach strażackich w: Burzynie,
Jodłówce Tuchowskiej, Lubaszowej
i Mesznej Opackiej. Dzięki zakupowi
i montażowi ww. systemów możliwe
będzie szybsze alarmowanie i dysponowanie strażaków do zdarzeń, co
potwierdziło się już w tym miesiącu,
gdy jednostki prowadziły działania
podczas usuwania skutków wichur.
Urząd Miejski w Tuchowie

Głos mieszkańcow Karwodrzy
w sprawie drogi
JANNOWAK

24

października br.
w remizie OSP
w Karwodrzy
odbyło się spotkanie
mieszkańców tej
miejscowości. I nie byłoby
w tym nic dziwnego,
bo przecież podobne
spotkania w każdej wsi
odbywają się cyklicznie
i regularnie, gdyby nie to,
że tym razem nie było to
spotkanie zainicjowane
przez sołtysa czy też Radę
Sołecką, a przez jednego
z jej mieszkańców. Na
takie działanie pozwolił
sobie Łukasz Włodarz –
administrator strony
www.karwodrza.pl i profilu
miejscowości Karwodrza
na Facebooku. Wprawdzie
karwodrzaninem nie jest
z urodzenia, lecz mieszka
tam już ponad 15 lat
i jak widać losy jego
miejscowości są mu bliskie.
Tematem spotkania była planowana inwestycja drogowa Karwodrza-Skrzyszów. Ponieważ zorganizowane miesiąc wcześniej oficjalne
zebranie wiejskie przyniosło wiele
pytań, a żadnej konkretnej odpowiedzi, Pan Łukasz postanowił
poszukać ich na własną rękę. Wraz
z mieszkańcami Karwodrzy nie

chciał się zgodzić na brak informacji
na temat planowanej przebudowy,
oraz na to, że nikt nie chce rozmawiać z nimi jak równy z równym.
Poprzez stronę internetową i profil
miejscowości na Facebooku stworzył wraz z mieszkańcami pismo
i pytania do władz odpowiedzialnych za planowany remont. Odwiedził również starostwo powiatowe,
gdzie uzyskał ogóle informacje na
temat przebudowy drogi w Karwodrzy. I właśnie poprzez wspomniane
powyżej media zaprosił mieszkańców na spotkanie, które poprowadził. Zrobił to na tyle skutecznie,
że przybyło na nie ok. 60 mieszkańców. Obecny był również
wiceburmistrz Kazimierz Kurczab,
radny Marek Krzemień i sołtys Kazimierz Gawryał wraz z Radą Sołecką.
Podczas trwającego ponad 2 godz.
zebrania zostały przekazane mieszkańcom informacje, które udało się
do tej pory uzyskać organizatorowi
spotkania. Obecni zadali szereg
pytań wiceburmistrzowi oraz opracowano pismo wraz z 23 pytaniami
do tarnowskiego starostwa, Urzędu
Miejskiego w Tuchowie i Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie,
pod którym podpisało się 58 osób.
Mieszkańcy poprzez głosowanie
wypracowali wspólne stanowisko
w sprawie inwestycji drogowej
Karwodrza-Skrzyszów. Brzmi ono:
JESTEŚMY ZA PRZEBUDOWĄ
DROGI, BUDOWĄ CHODNIKÓW
I ZWIĘKSZENIEM BEZPIE-

CZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW,
A RÓWNOCZEŚNIE CHCEMY:
W PROWA D Z E N IA L I M I T U
TONAŻU DLA POJAZDÓW
(zakaz ruchu dużych aut ciężarowych i ciągników siodłowych
popularnie zwanych TIR-ami),
BUDOWY CHODNIKA BEZ
„SCHODKÓW” PRZEZ CAŁĄ
KARWODRZĘ (a nie tylko do
zajezdni autobusowej) I WPROWADZENIA ADEKWATNYCH
DO NACHYŁU DROGI I OSTRYCH
ZAKRĘTÓW OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI – (informacja ze strony
www.karwodrza.pl).
Wybrano również trzyosobowy
komitet ds. kontaktów z projektantami i wykonawcami, w skład którego
wchodzą: radny Marek Krzemień,
sołtys Kazimierz Gawryał i organizator spotkania Łukasz Włodarz.
Jak podają źródła zbliżone do organizatora całej akcji, oczekuje on
aktualnie na odpowiedzi na wysłane
pisma z pytaniami do ww. urzędów.
Odpowiedzi, po ich otrzymaniu, ma
przekazać mieszkańcom, oraz w zależności od ich brzmienia, mają wspólnie
planować kolejne działania mające na
celu dobrą współpracę z inwestorem,
projektantem i wykonawcą.
Po inne szczegóły z aktualnych
i przyszłych działań dotyczących przebudowy drogi przez Karwodrzę odsyłamy na stronę internetową miejscowości: www.karwodrza.pl i na profil
na Facebooku – www.facebook.com/
Karwodrza-155413864997778
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Z BURMISTRZEM TUCHOWA ADAMEM DROGOSIEM

– rozmawiał Janusz Kowalski

Trwają prace przygotowawcze do realizacji kolejnego projektu z zakresu
inwestycji drogowych
w partnerstwie ze starostwem powiatowym oraz
gminą Skrzyszów. Oczywiście gmina Tuchów w tym
projekcie stanowi niewielką
jego część, ale w wyniku
jego realizacji może być
zmodernizowana droga
Tuchów-Karwodrza-Trzemesna-Skrzyszów-Ładna.
Musimy sobie jasno powiedzieć,
że o tę inwestycję bardzo zabiega
gmina Skrzyszów i trudno się dziwić,
bo dla tej gminy to wielka szansa
rozwiązania i unowocześnienia infrastruktury drogowej przechodzącej
przez jej centrum. Zabiega o tę inwestycję również starostwo powiatowe
w Tarnowie, widzi taką potrzebę też
samorząd małopolski. Dla Tuchowa to
kolejna szansa na dobre komunikacyjne
rozwiązania. Projekt wart jest uwagi,
bo w tej perspektywie unijnej mógłby
liczyć na spore dofinansowanie. Tam,
gdzie inwestycja to i pieniądze, dlatego
ze sporą uwagą podchodzimy do tej
sprawy. I to są właśnie duże dylematy.
Warto byłoby skorzystać z realizacji tego
projektu, ale trzeba wyłożyć z gminnego budżetu środki, a te planujemy
na obwodnicę i inne inwestycje. Mieszkańcy Karwodrzy i Trzemesnej mają
obawy przed wzmożonym ruchem.
Rozmowy trwają i mam nadzieję, że
znajdziemy dobre rozwiązanie dla tej
często spornej sprawy.

Panie burmistrzu,
co w strefie aktywności
gospodarczej?
W Tuchowskiej Strefie Aktywności
Gospodarczej trwają intensywne
prace budowlane oraz projektowe.
13 działek zostało zakupionych przez
5 przedsiębiorców. Dwóch z nich już
prowadzi działalność w strefie, kolejnych dwóch prowadzi prace budowlane na swoich działkach, a jeden jest
w fazie projektu budynku. W ramach
umów sprzedaży zagwarantowane
jest zatrudnienie łącznie minimum
35 osób. W 2018 roku planowany jest
przetarg na sprzedaż ostatniej działki
w TSAG – prawie 2,6 ha powierzchni.
Uczestniczył pan też w wielu
spotkaniach i uroczystościach.
W październiku odbyłem spotkanie
z przedstawicielami mera miasta Saint
Jean de Braye. Dwuosobowa delegacja
przyjechała do Tuchowa, aby między
innymi uzgodnić wizytę w listopadzie
2018 r. 35-osobowej grupy młodzieży
i przedstawicieli instytucji z Tuchowa
we Francji na organizowanych tam
wydarzeniach dotyczących zakończenia I wojny światowej i setnej
rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Będzie tam zorganizowana konferencja naukowa, wystawa
oraz uroczystość nadania tamtejszej alejce imienia miasta Tuchowa.
Francuzi chcą też pokryć wszystkie
koszty uczestnictwa tuchowian w tym
wydarzeniu. Wiemy, że po tej wojnie
Polska odzyskała niepodległość,
a w następnym roku będziemy obcho-

dzić setną rocznicę jej odzyskania.
Dla promocji Tuchowa i Polski ten
wyjazd może mieć ważne znaczenie.
W październiku obchodziliśmy Święto
Edukacji Narodowej, miałem zaszczyt
spotkać się z emerytowanymi nauczycielami oraz podczas gminnej uroczystości wręczyć nauczycielom nagrody,
a wszystkim za ich trud serdecznie
podziękować. Były również dwa wydarzenia literackie: Tuchowska Jesień
Literacka zorganizowana w ramach
Międzynarodowej Jesieni Literackiej
oraz Weekend literacki wraz z galą
wręczenia nagród i wyróżnień autorom
bajek w ramach VII Konkursu Literackiego „O statuetkę sowy Tuchówki”
pt. Bajka miodem pokrzepiona. Niestety
nie mogłem uczestniczyć w gali, ale
sercem byłem z uczestnikami tego
wydarzenia. Wszystkim organizatorom
i uczestnikom tych imprez serdecznie
dziękuję. 24 października odbyła się
piękna uroczystość – jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Gościliśmy
19 par małżeńskich z naszej gminy,
którym wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej wręczyliśmy medale przyznane przez Prezydenta RP. Gratuluję
im raz jeszcze tak godnego jubileuszu.
Panie burmistrzu, jeśli
pana nie ma na spotkaniu,
imprezie etc. to zaraz
jest pytanie o burmistrza.
Okazuje się, że musi pan być
wszędzie i zawsze.
Czy jest to wykonalne?
Jak już wielokrotnie mówiłem,
staram się uczestniczyć w większości

Fot. Wiktor Chrzanowski

Panie burmistrzu, teraz
można z całą pewnością
powiedzieć, że obwodnica
w Tuchowie będzie budowana. Po wielu perypetiach
umowa na jej budowę
i finansowanie została
podpisana.
Tak, 27 października w tuchowskim
ratuszu przy obecności radnych Rady
Miejskiej, przedstawicieli instytucji
i organizacji oraz mediów miałem
zaszczyt z marszałkiem województwa
małopolskiego Jackiem Krupą oraz
wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem
podpisać umowę na budowę obwodnicy
Tuchowa. Obecni byli również: dyrektorka Wojewódzkiego Zarządu Dróg
Marta Maj oraz Rafał Ziętek przedstawiciel firmy Strabag sp. z.o.o. Wagę tego
wydarzenia podkreśla fakt, że umowa
została podpisana w Tuchowie, a dla
naszego miasta to był również historyczny moment. Mówię to z pokorą, ale
też bez fałszywej skromności. Serdecznie
dziękuję marszałkowi województwa
małopolskiego Jackowi Krupie, wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi za
wszelką życzliwość dla naszego miasta
i za to, że jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych będzie realizowana w Tuchowie. Za taką też życzliwość i wielką pracę dziękuję dyrektor
Marcie Maj. Wierzę, że zapowiedziana
przez panów marszałków przejezdna
obwodnica będzie uruchomiona
końcem 2019 roku, a nawet gdyby
miałby to być rok 2020, to i tak będzie
to wielkim sukcesem, a nasze miasto
otrzyma nowy rozwojowy impuls.

wydarzeń w naszej gminie: oświatowych, kulturalnych czy sportowych.
Na niektórych nie mogę być z uwagi
na wiele, również zdrowotnych czy
rodzinnych okoliczności, i za to
serdecznie przepraszam. Jeśli mnie nie
ma, staram się, aby był mój zastępca
lub przewodniczący Rady Miejskiej.
Sporo z nich to takie, w których z racji
na funkcję burmistrza reprezentującego gminę muszę uczestniczyć. Tak
jest w przypadku np. zebrań i narad
w spółce Dorzecze Białej, w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju
czy też konsultacji z mieszkańcami
np. dotyczących propozycji podziału
tuchowskich osiedli.
Na koniec pragnę serdecznie
zaprosić na Ogólnopolski Zlot
Niepodległościowy w Łowczówku,
który odbędzie się 5 listopada na
cmentarzu legionistów oraz uroczystość z okazji Narodowego Święta
Niepodległości, która odbędzie się
11 listopada w Tuchowie.

Za dwa lata pojedziemy obwodnicą Tuchowa

P

od koniec listopada
2019 roku do użytku
kierowców zostanie
oddana niemal 3 km obwodnica Tuchowa. Na jej realizację samorząd województwa
małopolskiego i gminy
Tuchów przeznaczyli ponad
50 mln zł, 85 proc. z tej kwoty
pokryją środki z RPO na
lata 2014-2020. Umowę na
długo wyczekiwaną inwestycję podpisali 27 października w tuchowskim ratuszu
marszałek województwa
małopolskiego Jacek Krupa,
wicemarszałek Stanisław
Sorys oraz burmistrz Tuchowa
Adam Drogoś.
Obwodnica Tuchowa będzie
łącznie liczyć 2,7 km. Nowa droga
zostanie poprowadzona po lewej
stronie obecnego mostu na rzece
Białej. Przed samym mostem
powstanie trójwylotowe rondo z drogą
wojewódzką nr 977. Dalej obwodnica
pobiegnie w kierunku Ryglic gdzie
rondem połączy się z drogą powiatową nr 138K. Inwestycję zakończy
trzecie rondo (połączenie z DW 977)
na wysokości Dąbrówki Tuchowskiej.
- Inwestycje drogowe to jeden
z najważniejszych punktów polityki
zarządu województwa małopolskiego.
Nasze konsekwentne działania widać
w tym, jak systematycznie poprawia
się stan techniczny dróg, oraz w tym
w jakim tempie budowane są nowe
obwodnice. Tylko do 2023 powstanie
ich w województwie aż 14. Łącznie
z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy na ten cel ponad
2,4 mld złotych – dodał wicemarszałek
Stanisław Sorys.

Inwestycja w całości będzie kosztować ponad 50 mln zł, zrealizuje
ją firma STRABAG Sp. z o.o. Przed
rozpoczęciem samej budowy wykonawca najpierw przygotuje kompleksowy projekt. Pierwsze samochody
przejadą po obwodnicy w listopadzie
2019 roku.
W trakcie podpisania obecny był
również radny województwa Adam
Kwaśniak.
***
Przypomnijmy, że od kilku lat
Małopolska realizuje największy
w historii program budowy dróg. Do
15 obwodnic, które powstały w ubiegłych latach dołączają kolejne inwestycje transportowe. Do 2023 roku
w całym województwie zostanie
wybudowanych 14 nowych obwodnic,
zaplanowano także rozbudowę aż
274 km dróg wojewódzkich i modernizację 84 km tych już istniejących.
Źródło:
UMWM/Malopolska.pl

Fot. Wiktor Chrzanowski

Sprawne połączenie pomiędzy
Tarnowem a Gorlicami, bezpieczniejsze i cichsze ulice oraz zdecydowanie mniej samochodów w centrum
miasta – to tylko niektóre korzyści
na jakie mogą liczyć mieszkańcy
i kierowcy samochodów przejeżdżający przez Tuchów. Wszystko dzięki
kolejnej drogowej inwestycji samorządu województwa małopolskiego.
- Setki tirów przejeżdżających
każdego dnia przez centrum Tuchowa,
to codzienność z którą muszą się
zmagać mieszkańcy miasta. Właśnie
dlatego, zależało nam, by jak najszybciej powstała obwodnica, która wyprowadzi stamtąd ruch tranzytowy.
Wierzę, że dzięki budowie inwestycji
już za dwa lata kierowcy szybko
i sprawnie pokonają trasę z Gorlic do
Tarnowa, a korki i hałas będą jedynie
wspomnieniem, a nie problemem
okolicznych mieszkańców – mówi
marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.
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z historii

KazimierzPLEBANEK
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ą takie daty w kalendarzu, które tak
głęboko wrosły
w ludzką pamięć, że nigdy
nie pójdą w zapomnienie.

Kartka z historii klasztoru
Po ponownym osiedleniu się
redemptorystów w Polsce (Mościska
1883) podjęto starania o pozwolenie
na założenie klasztoru w Warszawie.
Odpowiedź władz była zawsze negatywna. W 1918 roku po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości zaczęto
szukać parceli, na której mógłby
stanąć klasztor i kościół. Chodziło
o parcelę na Woli, bo była to dzielnica
bardzo zaniedbana religijnie, idealne
pole dla redemptorystów, których
celem jest praca dla ubogich i najbardziej opuszczonych. Wola miała przydomek „krwawej”, bo „panowało tu
nożownictwo”. Nożownicy rekrutowali się z baraków dla bezdomnych.

ZDZISŁAWA 
KRZEMIŃSKA

J

uż po raz trzeci Fundacja
Dzieło Miłosierdzia
Im. Św. Ks. Zygmunta
Gorazdowskiego zorganizowała październikowe
nabożeństwo różańcowe
w plenerze, czyli na dróżkach przy Sanktuarium
Matki Bożej w Tuchowie.
Niepewna pogoda nie zniechęciła
nikogo. Zgodnie z planem tuż przed
godziną 14.00 w piątek 20 października
br. spod Domu Pogodnej Jesieni wyruszyła grupa Mieszkańców pod opieką
pracowników, sióstr Józefitek i wolontariuszy. To dzięki serdecznym dłoniom
i otwartym sercom w wyprawie wzięło
udział 17 pensjonariuszy, w tym
10 na wózkach inwalidzkich! Grupę
wolontariuszy stanowili bracia klerycy
z WSD w Tuchowie oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej im. S. Staszica
w Tuchowie, za co serdecznie dziękujemy dyrektorowi szkoły p. Józefowi
Wzorkowi. Do niektórych Miesz-

Niech pamięć o nich trwa…

Fot. archiwum sanktuarium

Do takich dat należy 11 listopada
1918 roku – odzyskanie przez Polskę
niepodległości, 1 września 1939 roku
– niemiecki barbarzyński napad na
Polskę, 17 września 1939 roku – wkroczenie do walczącej z Niemcami Polski
armii czerwonej (nóż w plecy) czy
8 maja 1945 roku – kapitulacja
Niemiec, wymieniłem tylko niektóre
najważniejsze… Fakty te upamiętnią
liczne pomniki, tablice, coroczne
uroczystości patriotyczne np.
w Tuchowie 17 września 2017 roku,
odsłonięcie i poświęcenie pomnika
z imionami i nazwiskami ofiar
II wojny światowej z Tuchowa i gminy.
Dla redemptorystów polskich taką
historyczną datą jest 6 sierpnia 1944 roku
– rozstrzelanie w Warszawie przez
Niemców 30 redemptorystów, prawie
1/3 członków ówczesnej Prowincji
Polskiej. Ich krew zmieszała się
z krwią 50 tys. mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wola, na terenie której
redemptoryści mieli klasztor. W ciągu
trzech dni 3-6 sierpnia 1944 roku
Niemcy w tej dzielnicy rozstrzelali
50 tys. ludzi. To było ludobójstwo.
Listopadowe święto pamięci
o wszystkich zmarłych ośmiela mnie,
by zapoznać czytelników „Kuriera
Tuchowskiego” z okolicznościami
tragicznej śmierci warszawskich
redemptorystów, bo swoją śmiercią
wpisują się w listę ofiar II wojny światowej jako patrioci oddający życie za
Ojczyznę.
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Wyprowadzenie ojców redemptorystów z klasztoru
mal. Jan Molga 1978 r.

Rozstrzelanie ojców redemptorystów
mal. ks. Stanisław Nowak

Księżom trudno było nawiązać z nimi
kontakt, bo według ich filozofii ksiądz
należał do kasty bogaczy. Ksiądz, gdy
się zapuścił w ten rejon, był witany
gradem zgniłych ziemniaków, skorup
i kamieni. Jego torba i kieszenie były
poddawane gruntownemu przeglądowi. Tych ludzi powoli będzie potem
oswajał przez działalność charytatywną ojciec Leon Begin, redemptorysta. Potrzebną parcelę zdobyto
przy ulicy Karolkowej i przystąpiono
do budowy. 24 września 1924 roku
poświęcono kamień węgielny pod
klasztor, 27 października 1925 roku
już zamieszkali w nim zakonnicy.
Wybudowano też prowizoryczną
kaplicę publiczną, w której odprawiano nabożeństwa. Ponieważ kaplica
nie mogła pomieścić garnących się do
redemptorystów wiernych, podjęto
budowę kościoła, który 29 października 1933 roku konsekrował kardynał
Aleksander Kakowski.
Teraz redemptoryści mogli rozwijać
pracę misyjno-rekolekcyjną, charytatywną (o. Leon Begin) oraz duszpasterską. Niestety, II wojna światowa
i okupacja niemiecka bardzo ją utrudniały, a dzień 6 sierpnia 1944 roku
na chwilę zniszczył pięknie rozwijające się dzieło.

dzeni na ulicę. Potem poprowadzono
ich razem z innymi w stronę kościoła
św. Wojciecha. Kobiety wprowadzono
do kościoła, mężczyzn ustawiono
w grupach po 20 i na placu narzędzi
i maszyn rolniczych rozstrzeliwano.
Ojcowie byli w pierwszej grupie.
Według relacji świeckich świadków
gestapowiec podchodził do każdego
i z tyłu strzelał z automatu w kark
i na ziemi krótką serią dobijał. Przełożonego postawiono obok, musiał
patrzeć na śmierć współbraci. Został
rozstrzelany ostatni.
Tak rozstrzelano 23 redemptorystów, pozostali zginęli: 2 w kościele,
2 w ogrodzie klasztornym, 1 w piwnicy
klasztornej, a 2 braci dołączyli do
innej grupy, zaginęli bez wieści.
Rozstrzelano ich w innym miejscu,
nie ustalono gdzie.
Dlaczego zginęli? Klasztor był
silnym punktem oporu. Zakonnicy zostali uznani przez Niemców
za powstańców. Zginęli więc za
Ojczyznę.

Rzeź Woli…
Dzień 6 sierpnia 1944 roku
krwią zapisał się w dziejach
polskich redemptorystów. Klasztor
w Warszawie na Woli uległ całkowitej
zagładzie, zginęło 30 redemptorystów, 15 ojców, 9 braci zakonnych,

5 kleryków i 1 kleryk nowicjusz. Jak
do tego doszło?
Podczas okupacji życie w klasztorze toczyło się „normalnie” – jeśli
tak można w ogóle powiedzieć.
Wszystkich ożywiał duch patriotyczny. Kilku ojców i braci, członków
klasztoru warszawskiego było zaangażowanych w ruchu oporu. Na terenie
klasztoru odbywały się spotkania
działaczy konspiracyjnych, w ogrodzie przechowywano broń. Tuż przed
godziną „W” klasztor jako okazały,
murowany obiekt został wytypowany na jeden z punktów koncentracji oddziałów powstańczych,
zwłaszcza Oddziałów Wojskowych
PPS wchodzących w skład AK.
2 sierpnia oficerowie AK oświadczyli
rektorowi, ojcu J. Kani, że zajmują
klasztor na cele wojskowe. Nie
pomogły prośby, by nie wystawiali
klasztoru na niebezpieczeństwo.
Taki mamy rozkaz. Po godzinie „W”
powstańcom nie udało się opanować
wszystkich planowanych obiektów
i Niemcy coraz śmielej atakowali.
3 sierpnia nacierały czołgi wspierane piechotą. Sytuacja powstańców
była bardzo ciężka. Zdecydowany
atak niemiecki nastąpił 5 sierpnia.
Niemcy przed czołgami pędzili
cywilów, a w zdobytych obiektach
rozstrzeliwali ludzi. Powstańcy byli
za słabi, by skutecznie kontratakować.
6 sierpnia wkrótce po północy Niemcy
wpadli do klasztoru (powstańcy się
wycofali). Na słowo „raus” ojcowie
i bracia wzięli przygotowane plecaki,
bici i popychani zostali wyprowa-

Oto oni:
ojcowie redemptoryści:
Tadeusz Doliński l.64
Edmund Górski l.69
Franciszek Kaczewski l.31
Józef Kania l.59
Józef Kapusta l.28
Henryk Kotyński l.64
Franciszek Majgier l.63
Władysław Malisz l.35
Tadeusz Müller l.36
Józef Palewski l.77

Rafał Raczko l.76
Antoni Ruciński l.36
Leonard Sanikowski l.53
Jan Szymlik l.30
Jan Nepomucen Swierczak l.28
bracia zakonni:
Franciszek Bednarz-Jozafat l.78
Stefan Bogacz l.27
Feliks Duda-Akwin l.66
Stanisław Kolak-Bogumił l.39
Stanisław Krzywiński-Rafał l.39
Leon Mikołajski-Ambroży l.25
Józef Poniewierski-Filip l.56
Ludwik Roman-Korneliusz l.47
Bronisław Wereszczyński l.27
bracia klerycy:
Ferdynand Doleżal l.21
Marian Dzierzgwa l.20
Bolesław Motyka l.20
Jan Nowakowski l.26
Franciszek Zasadni l.21
i nowicjusz Antoni Szymski l.23
Wszyscy tu wymienieni przeszli
przez Tuchów. Starsi ojcowie pracowali w sanktuarium np. ojciec Palewski
przygotował koronację obrazu Matki
Bożej Tuchowskiej, założył pismo
„Chorągiew Maryi”, młodsi i klerycy
w Tuchowie studiowali, przyjmowali
święcenia kapłańskie, bracia wyspecjalizowani w swoim zawodzie czuwali
nad dobrym funkcjonowaniem klasztoru i gospodarstwa. Wszyscy byli
wielkimi czcicielami Matki Bożej
Tuchowskiej.
Niech więc i w Tuchowie pamięć
o nich trwa.

TYM RAZEM OK. 70 OSÓB!

kańców los uśmiechnął się wyjątkowo,
bo towarzyszyły im córka i przyjaciółki. Obowiązkowo na Lipowym
Wzgórzu wszyscy uczestnicy pokłonili się Matce Bożej Tuchowskiej,
po czym udali się na dróżki. Tu,

czekała rozśpiewana i rozentuzjazmowana 10-osobowa grupa dzieci
z Placówki Wsparcia Dziennego
Kubusie w Tuchowie pod opieką
p. Anny Mikos. Ciepło ubrani Mieszkańcy DPJ modląc się byli zachwyceni

plenerem i przepełnieni wdzięcznością
za swoich… aniołów, którzy świetnie
radzili sobie z nierównościami terenu
i… obciążeniem wózków. Żółte kamizelki z logo Fundacji sprowokowały
słońce, które zaświeciło i towarzyszyło

wszystkim już do samego powrotu do
Domu. Wracając ulicami bpa L. Wałęgi
i św. Józefa „Kubusie” przewodniczyły
śpiewom rekordowej w tym roku, bo
70-osobowej grupie różańcowej!
Do zobaczenia za rok!
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ANDRZEJJAGODA
Niech dobry los się kłania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!
Niech ten Jubileusz Milowym
będzie kamieniem.
Czekamy następnych z wielkim
w sercu Wzruszeniem.

miasto i gmina
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/Autor nieznany/

Bogumiła i Wincenty Borgulowie
Maria i Ryszard Czenczkowie
Maria i Józef Czerneccy
Zofia i Władysław Gackowie
Antonina i Kazimierz Hudykowie
Helena i Władysław Iwańcowie
Krystyna i Ryszard Kamykowscy
Maria i Hieronim Kierońscy
Danuta i Marian Kmakowie
Kazimiera i Stanisław Kosibowie
Danuta i Henryk Koziołowie
Zuzanna i Władysław Lebrykowie
Zofia i Jan Niemcowie
Helena i Jerzy Pyrkowie
Maria i Jan Reczkowscy
Ludwika i Andrzej Sajdakowie
Helena i Stanisław Sikorscy
Edwarda i Roman Zającowie
Teresa i Józef Zborowscy

Jubileusz 60-lecia obchodzili
państwo Bronisława i Franciszek
Turajowie.
Po dekoracji, gromkie „Sto
lat” wybrzmiało przy wzniesionej
lampce szampana i życzeniach.
Wielkich emocji i wzruszeń dostarczył jubilatom program artystyczny
zaprezentowany przez recytatorów
i pracownika Domu Kultury oraz
zespół „Gromy”. Zapewne w pamięci
pozostaną ostatnie wersy wiersza
We wspólnej miłości, zdrowie niech
Wam sprzyja, niechaj błogosławi
Jezus i Maryja. Podczas uroczystego
spotkania nie zabrakło także wspomnień, pamiątkowych zdjęć i tańców.
Podsumowując, jubileusz obchodzony
był uroczyście, jak polska tradycja
nakazuje.

Fot. Wiktor Chrzanowski

Jest wiele jubileuszy godnych
świętowania, ale na szczególną uwagę
zasługuje tak wspaniała rocznica, jak
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. W bieżącym roku postanowieniem Prezydenta RP Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało w gminie Tuchów
27 małżeństw. Celebracja Złotych
Godów miała miejsce 24 października
w restauracji „Agawa” w Tuchowie.
W jubileuszowym spotkaniu udział
wzięło 19 par małżeńskich, które
obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego i jedna para jubilatów obchodząca diamentowe gody. Podczas
uroczystości jubilaci odnowili
wzajemnie przyrzeczenia: Świadomy
praw i obowiązków… i przyrzekam, że
uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne szczęśliwe i trwałe.
Burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś
pogratulował jubilatom dotrzymania przysięgi małżeńskiej i złożył
życzenia, aby nadal się wspomagali
w każdych chwilach wspólnego życia
i doczekali kolejnych jubileuszy.
W imieniu Prezydenta RP Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył jubilatom burmistrz
Tuchowa i przewodniczący RM
wraz z przedstawicielami USC.
Medalami odznaczone zostały następujące pary małżeńskie:

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W TUCHOWIE
Zdzisława 
Krzemińska

W

Domu Zakonnym
Sióstr św. Józefa
w Tuchowie przy
ul. św. Józefa 9 w ramach
Roku Powołaniowego
w dniu 11 października br.
odbył się Dzień Otwartych
Drzwi.
Na zaproszenie odpowiedziało
wiele grup zorganizowanych ze szkół
w: Siedliskach, Pleśnej, Mesznej Opackiej i Tuchowa (Szkoła Podstawowa
im. S. Staszica i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika), a także osoby
prywatne. Organizatorzy kierują
słowa uznania i podziękowania pod
adresem dyrektorów i nauczycieli za
osobiste zaangażowanie się w to nietypowe przedsięwzięcie.
Odwiedzający – ok. 250 osób –
rozpoczynali swoją „wędrówkę”
w kaplicy domowej, gdzie s. Stefania
Jaworska, rodowita tuchowianka,
krótko zapoznała młodzież ze Zgromadzeniem Sióstr Świętego Józefa
(patronami Zgromadzenia oraz
charyzmatem), proponując na koniec,
poza chwilą modlitwy, ucałowanie
relikwii św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela Zgromadzenia.
W innym zaś miejscu s. Marcina
Kapustka, referentka powołaniowa
Prowincji prezentowała działalność
duszpasterską, zachęcając młodzież
do korzystania z różnych jej form.
Następnie każda grupa, pod przewodnictwem siostry zwiedzała Niepubliczne Przedszkole prowadzone
przez Zgromadzenie i Dom Pogodnej
Jesieni, a w nim świetlicę, salę terapii

zajęciowej, salę rehabilitacji i pokoje
osób leżących z wyposażoną w nowoczesny sprzęt łazienką.
W części zakonnej otworzyły się
przed uczestnikami tego dnia drzwi
klauzury, kaplicy sióstr (gdzie czekał
na nich Jezus Eucharystyczny),
rozmównicy, kapitularza, dormitarza

i refektarza. W tym dniu odwiedzający mogli zobaczyć klasztor bardziej
od wewnątrz, zapoznać się z życiem
zakonnym sióstr, być może bardziej
zrozumieć dewizę i hasło Zgromadzenia: „Serce przy Bogu, ręce przy
pracy” oraz zakosztować co nieco
z zakonnej kuchni.

Korzystając z okazji p. Zdzisława
Krzemińska, prezes Fundacji Dzieło
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta
Gorazdowskiego – działającej od
4 lat przy DPJ – zachęcała gości do
włączenia się w ideę wolontariatu,
prezentując dotychczasową działalność: Jeżeli fascynuje Was człowiek, to

tu jest to miejsce i ten czas, nie zwlekajcie! My potrzebujemy Waszego
czasu, serca i Waszych rąk!
22 października 2017 roku
w Kaplicy Domowej DPJ odprawiona
została msza św. w intencji uczestników Dnia Otwartych Drzwi oraz
składanych próśb.
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„Jedna książka jest cenniejsza niż setki
folderów” – folder wcześniej czy później trafia
na makulaturę, a książka trafia na półkę
ELŻBIETA
MOŹDZIERZ

W

dniach 13-15
października 2017 r.
w Tuchowie miał
miejsce literacki weekend
połączony z galą wręczenia
nagród i wyróżnień
VII Konkursu Literackiego
„O statuetkę sowy
Tuchówki” pt. Bajka miodem
pokrzepiona.
Z odległych zakątków Polski,
a także z partnerskiego miasta
Illingen, pokonując łącznie ponad
7,5 tys. kilometrów przybyło do
naszej miejscowości aż 18 autorów
bajek, które znalazły się w pokonkursowej antologii. Już w piątek goście
uczestniczyli w premierze dramatu
„Koniec świata” w wykonaniu Teatru
Nie Teraz. Sobota do obiadu upłynęła na zwiedzaniu zamku w Dębnie
i dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej
Dolnej. Następnie nasi goście odbyli
spacer po Tuchowie, a wieczorem,
w Muzeum Miejskim spotkali się
z panią konsul RP Urszulą Gacek,
która dokonała porównania sfer
dyplomatycznych z pszczelą społecznością. Drugą atrakcją wieczornego
spotkania w muzeum było wysłuchanie pogadanki Alberta Radwana
– uznanego przez Ministerstwo
Rolnictwa za „Pszczelarza Roku 2016”.
W niedzielny poranek była okazja
do modlitwy i zwiedzenia bazyliki
NNMP na „lipowym wzgórzu”.
W niedzielę, 15 października,
uroczystą galę uświetnił wykład dra
Tomasza Majkowskiego z UJ pt. „Skąd
się wzięła bajka”. Anna A. Argasińska
przytaczając cytaty i morały, przybliżyła treść bajek znajdujących się
w antologii, a Elżbieta Moździerz
zaprezentowała „jeszcze ciepłe”
egzemplarze tej dwuczęściowej publikacji. Atrakcją uroczystości był teatr
cieni. W tej konwencji uczniowie
z tuchowskiego gimnazjum, pod
kierunkiem nauczycielek Katarzyny
Krupy i Justyny Jaworskiej-Lipki,
przedstawili jedną z nagrodzonych
bajek pt. „Tuchowianka”, której
autorem jest Sebastian Czapliński. Nie
mniej atrakcyjną oprawę muzyczną
zapewnili nauczyciele i uczniowie
ze Szkoły Muzycznej I stopnia pod
dyrekcją dra Jana M. Gładysza.
Główną częścią uroczystości
było wręczanie statuetki sowy
Tuchówki, nagród, nagród specjalnych i wyróżnień w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria doty-

czyła życia pszczół „ogólnie”, zaś
druga wiązała się z życiem pszczół
w Tuchowie. Nagrody i statuetki
w tych kategoriach wręczali: Urszula
Gacek, Miłosława Strzelczyk, Andrzej
Szczepański i Stanisław Jaworski.
Przyznano kilka nagród specjalnych, które w imieniu nagradzających wręczali: Ryszard Wrona, Janusz
Kowalski, Aleksander Kajmowicz,
o. Kazimierz Pelczarski, Maciej
Sajdak, Tomasz Moździerz i Tomasz
Wantuch. Dyplomy dla osób wyróżnionych wręczały panie Janina Halagarda i Małgorzata Kozioł.
Pan Zdzisław Karwat osobiście
wręczał autorom miniaturki sowy
Tuchówki z wosku pszczelego, które
własnoręcznie wykonał, a ufundowało je
Koło Pszczelarzy w Tuchowie, świętujące
w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia.
Uroczystość poprowadzili:
Elżbieta Moździerz i Witold Argasiński, członkowie Towarzystwa
Miłośników Tuchowa, którzy wraz
z Anną A. Argasińską pracowali przy
powstawaniu antologii.
Po tych atrakcjach wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni
na bankiet z kawą, ciastami i ciepłym
posiłkiem. To był bardzo udany
weekend!
Burmistrzowi Tuchowa Adamowi
Drogosiowi, który objął patronatem
to przedsięwzięcie, wszystkim
autorom bajek, prelegentom, fundatorom nagród, osobom wręczającym
nagrody i wyróżnienia oraz dyrekcji
i pracownikom tuchowskiego Domu
Kultury, w imieniu osób pracujących
przy powstawaniu dwuczęściowej
antologii pt. „Bajka miodem pokrzepiona” serdecznie dziękuję.

Ps. Podczas wręczania nagród
i wyróżnień na scenę tuchowskiego
Domu Kultury proszono wiele osób.
Warto zapoznać się z biogramami
zarówno autorów bajek, jak i osób
wręczających nagrody i wyróżnienia.
Kategoria związana z pszczelarstwem i życiem pszczół (wręczenia
nagród dokonali: Urszula Gacek
– urodzona w Anglii, absolwentka
Oxfordu, była ambasador przy Radzie
Europy UE w Strasburgu, była konsul
RP w N. Jorku, obecnie udzielająca się
w organizacjach międzynarodowych;
Andrzej Szczepański – poeta, współzałożyciel Stowarzyszenia Promocji
Kultury „Liberum Arbitrium”, członek
zarządu stowarzyszenia działającego
na rzecz osób niepełnosprawnych;
Miłosława Strzelczyk – córka zmarłego Kazimierza Karwata, który był
wszechstronnym artystą, poetą,
rzeźbiarzem, współzałożycielem SPK
„Liberum Arbitrium”, członkini Towarzystwa Miłośników Tuchowa; Zdzisław Karwat – pszczelarz z poetycką
duszą, wielbiciel turystyki górskiej,
członek Towarzystwa Miłośników
Tuchowa):
III miejsce: Magdalena
Lipniak-Młyńczak – dziennikarka z Lędzin (woj. śląskie)
Tym, co ją od zawsze pasjonuje
jest opowiadanie historii. Czasem
wychodzi jej to lepiej, czasem
gorzej… Parę razy została doceniona
poprzez wyróżnienie w konkursach
literackich, niekiedy przegrywała
z kretesem. Jednak kocha pisać i nic
tego nie zmieni. Kiedy nie tworzy,
ogląda filmy, oddaje się sztukom
plastycznym i zajmuje się domem.

II miejsce: Jolanta Reisch-Klose
- dziennikarka prasowa i radiowa
z Bielska Białej (woj. śląskie)
Laureatka ogólnopolskich nagród
branżowych, autorka opowiadań
dla dzieci. Długoletnia redaktorka
Polskiego Radia Opole. Publikowała także w prasie ogólnopolskiej
(Polska The Times), lokalnej (Nowa
Trybuna Opolska) oraz w polskojęzycznej prasie w Wielkiej Brytanii
(Polish Express, Goniec Polski, Link
– Polska). Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Aktualnie kontynuuje
edukację na studiach podyplomowych
(Studium Literacko Artystyczne, tzw.
Szkoła Pisarzy) na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Redaktor naczelna
Magazynu Przedsiębiorcy Śląsk
Cieszyński i Podbeskidzie. Inicjatorka
bielskich Biznesowych Spotkań Śniadaniowych. Działaczka organizacji
pozarządowych (Fundacja Lunita,
Stowarzyszanie Wolna Szkoła Waldorfska).
I miejsce i statuetka sowy
Tuchówki: Beata Nadgrodkiewicz
– nauczycielka języka polskiego
ze Świdnika (woj. lubelskie).
Urodziła się i wychowała
w malowniczej Iłży, w której
często gościli polscy poeci: Jan
Kochanowski i Bolesław Leśmian.
Prywatnie jest żoną i matką dwóch
córek, dla których sama pisze
bajki i opowiadania. Napisała
również książkę pt. „Niezwykła
wyprawa do Szafirowego Lasu”.
Lubi czytać książki Moniki Szwai
i Katarzyny Michalak. Ponadto
uwielbia storczyki, bez których nie
wyobraża sobie swojego domu.

Kategoria związana z pszczelarstwem i życiem pszczół w Tuchowie:
Wręczenia nagród dokonali:
Urszula Gacek – urodzona w Anglii,
absolwentka Oxfordu, była ambasador
przy Radzie Europy UE w Strasburgu, była konsul RP w N. Jorku,
obecnie udzielająca się w organizacjach międzynarodowych; Stanisław
Jaworski – emerytowany dyrektor
szkół, działacz kilku organizacji,
propagator historii, zwłaszcza związanej z lotnictwem, autor wielu
artykułów, nagrodzony statuetką
„Melaniusz” – najważniejszą nagrodą
przyznawana w Tuchowie, członek
Towarzystwa Miłośników Tuchowa;
Miłosława Strzelczyk – córka zmarłego Kazimierza Karwata, który był
wszechstronnym artystą, poetą,
rzeźbiarzem, współzałożycielem
SPK „Liberum Arbitrium”, członkini
Towarzystwa Miłośników Tuchowa;
Andrzej Szczepański – poeta, współzałożyciel Stowarzyszenia Promocji
Kultury „Liberum Arbitrium”, członek
zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych; Zdzisław Karwat – pszczelarz
z poetycką duszą, wielbiciel turystyki
górskiej, członek Towarzystwa Miłośników Tuchowa):
III miejsce: Sebastian Czapliński
– reporter w tarnowskim tygodniku
„Temi” – mieszka w Rzepienniku
Strzyżewskim (woj. małopolskie).
Ukończył studia o kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
w Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu. Pisze o sporcie, polityce i sprawach społecznych. Jeden ze
swoich materiałów poświęcił Albertowi Radwanowi, mieszkańcowi
gminy Tuchów (zdobywcy tytułu
„Pszczelarz Roku 2016” – przyp. aut.)
i to go zmotywowało do napisania
bajki na niniejszy konkurs.
III miejsce: Joanna Kozłowska
– Absolwentka Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Mieszka w Żychlinie
(woj. łódzkie). Odbyła wolontariat
w jednej z warszawskich lecznic dla
małych zwierząt. W wolnym czasie
czyta książki, ćwiczy i podobno
smacznie gotuje. Obecnie szuka
nowych pasji…
II miejsce: Paweł Skiba –
pracownik korporacji z Warszawy
(woj. mazowieckie). Zajmuje się księgowością. Jego żywiołem są liczby.
Gdy nie pracuje, zabawia się słowem.
O sobie pisze, że jest grafomanem-amatorem. Mąż i ojciec dwóch córek.
I miejsce i statuetka sowy
Tuchówki: Katarzyna Barbara
Gucałło – architekt z Gorzowa Wiel-
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kopolskiego (woj. lubuskie). W 2013 r.
odkryła Tuchów. Najpierw wirtualnie
– pisząc opowiadanie „To zdjęcie” na
konkurs o Statuetkę Sowy Tuchówki
2013. Dzięki wyróżnieniu w kategorii
opowiadań o Tuchowie miała okazję
przejechać z synkami i mężem całą
Polskę wszerz, by na własne oczy przekonać się, że w Tuchowie jest o wiele
życzliwiej i serdeczniej niż mogą
oddać fotografie. Opisaną relację z tej
wyprawy wysłała na konkurs „Najpiękniejsza podróż mojego życia” zorganizowany przez Polonię Amerykańską
z Nowego Jorku. Tekst „Z drapieżnikami na tylnym siedzeniu” zajął
w konkursie drugie miejsce i został
opublikowany na łamach wydawanego za oceanem Nowego Dziennika
i w Internecie. W 2015 roku za bajkę
pt. „Duch miejsca” otrzymała wyróżnienie specjalne – nagrodę Towarzystwa Miłośników Tuchowa w VI edycji
konkursu „O Statuetkę Sowy Tuchówki
2015”. Została specjalnie zaproszona do
telewizji regionalnej, aby opowiedzieć
o antologii bajek z Tuchowa.
Nagrody specjalne:
Nagroda Burmistrza Tuchowa:
Nagrodę wręczył: Ryszard
Wrona – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuchowie – jego pasją
jest historia. Był współzałożycielem
Muzeum Miejskiego w Tuchowie:
Andrzej Jany – elektryk z Chorzowa
Batory (woj. śląskie). Prowadzi
niewielką, jednoosobową firmę.
Chętnie sięga po pióro, a utworami,
w których czuje się najlepiej są bajki dla
dzieci. Startował w licznych konkursach literackich, a niniejsza nagroda
jest pierwszym większym sukcesem.
Nagroda Koła Pszczelarzy
w Tuchowie:
Nagrodę wręczył: Aleksander
Kajmowicz – prezes Koła. W 2017
r. koło obchodzi jubileusz 80-lecia
istnienia. Aleksander Kajmowicz
publikuje artykuły dotyczące pszczelarstwa i flory:
Katarzyna Lewak – absolwentka
LO z Gubina (woj. lubuskie),
Halina Muszyńska – prawnik
z Wrocławia (woj. dolnośląskie),
z wyboru i powołania autorka bajek
i opowiadań dla dzieci.
Nagroda Dyrektora Domu
Kultury w Tuchowie:
Nagrodę wręczył Janusz Kowalski
– wieloletni dyrektor tuchowskiego

Domu Kultury, który szczyci się tym,
że w tym (i o tym) mieście powstało
bardzo dużo książek:
Ivan Naivny – pod tym pseudonimem kryje się autor, który nie
wyraził zgody na ujawnienie swojego
prawdziwego imienia i nazwiska.
Dziennikarz specjalizujący się w tematyce społecznej i ekonomicznej, od
blisko 20 lat pracownik lub współpracownik mediów, pracował m.in.
w jednym z regionalnych oddziałów
Polskiego Radia, w jednej z telewizji
regionalnych, a także w branżowym
miesięczniku i serwisie internetowym. Autor scenariuszy TV i artykułów prasowych. Laureat prestiżowej
nagrody dziennikarskiej. Producent
telewizyjny, trener w zakresie wystąpień publicznych, ekspert w dziedzinie
kreowania wizerunku osób publicznych. Opracował i prowadził szkolenia
medialne z kamerą między innymi dla
członków znanych instytucji. Przygotowywał wielu polityków do wystąpień telewizyjnych. Kilku jego klientów
zasiadało w polskich rządach.
Nagroda oo. Redemptorystów
z Tuchowa:
Nagrodę wręczył o. Kazimierz
Pelczarski – wieloletni propagator
przedsięwzięć związanych ze sztuką
w Tuchowie m.in. plenerów malarskich i rzeźbiarskich:
Monika Gajda – nauczycielka
z Radomia (woj. mazowieckie).
Ukończyła studia polonistyczne na
UMCS w Lublinie. Przez kilkanaście
lat pracowała jako nauczycielka języka
polskiego w szkole podstawowej.
Od niedawna zajmuje się tworzeniem tekstów na strony internetowe.
W wolnych chwilach lubi wycinać
z papieru. Jej drugą pasją jest ogród.
Nagroda Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju:
Nagrodę wręczył prezes Janusz
Kowalski. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działa na rzecz
pozyskiwania środków zewnętrznych
na potrzeby przedsiębiorców w tutejszym regionie:
1. Marzenna Lewandowska
z Kowala (woj. kujawsko-pomorskie).
2. Małgorzata Szoka-Komorowska – lingwistka, poliglotka
z Michałowic (woj. małopolskie).
Pochodzi z Podlasia, a pod Krakowem
mieszka z ukochanymi facetami:
mężem i synem. Zawodowo zajmuje
się komunikacją wewnętrzną i marke-

tingiem w firmie finansowej. Choć nie
do końca potrafi to uwielbia tańczyć
i jeździć konno.
Nagroda ekologicznej Inicjatywy
„Powietrze Tuchów”:
Nagrodę wręczył Maciej Sajdak.
Ekologiczna Inicjatywa „Powietrze Tuchów” działa społecznie na
rzecz poprawy jakości środowiska
w Tuchowie. Maciej Sajdak, pracownik
bankowy jest jej współzałożycielem:
Justyna Jackowska – anglistka
z Rogowa (woj. kujawsko-pomorskie). Z zacięciem godnym pracowitej pszczoły uczy angielskiego
w szkole podstawowej na kujawskiej wsi. Prywatnie królowa-matka
w ulu zamieszkanym przez trzy
urocze trutnie. Miłośniczka literatury
i zabawy słowem. Ceni sobie dobrą
atmosferę, dba więc zarówno o więzi
międzyludzkie, jak i o środowisko
naturalne.
Nagroda Polsko-Niemieckiego
Kręgu Przyjaciół w Tuchowie:
Nagrodę wręczył Tomasz
Moździerz – przedsiębiorca, którego
pasją są rajdy samochodowe. Znawca
motoryzacji i muzyki rockowej:
Gerda Blaskewitz – emerytowana
nauczycielka z zaprzyjaźnionego
z Tuchowem Illingen w Niemczech.
Udziela się aktywnie w Niemiecko-Polskim Kręgu Przyjaciół. Jest żoną
Petera Blaskewitza, który przed laty
zapoczątkował współpracę między
Illingen a Tuchowem, za co otrzymał
statuetkę „Melanuisz” – najważniejszą
nagrodę przyznawaną w Tuchowie. Jej
pasją jest dom, rodzina, ogród oraz
rękodzieło artystyczne.
Nagroda Towarzystwa Miłośników Tuchowa:
Nagrodę wręczył przewodniczący
TMT Tomasz Wantuch – znawca
i popularyzator lokalnej historii.
Autor wielu artykułów i wywiadów
radiowych. Był współzałożycielem
Muzeum Miejskiego w Tuchowie.
Działa na rzecz ochrony dziedzictwa
rodziny Rozwadowskich – byłych
właścicieli Tuchowa. Nagrodzony
statuetką „Melaniusz” – najważniejszą
nagrodą przyznawaną w Tuchowie:
Dorota Frątczak – nauczycielka z Aleksandrowa Kujawskiego
(woj. kujawsko-pomorskie).
Wyróżnienia:
Dyplomy wręczały: Małgorzata
Kozioł i Janina Halagarda.

Małgorzata Kozioł – nauczycielka
języka polskiego, członkini Towarzystwa Miłośników Tuchowa, propagatorka sztuki filmowej.
Janina Halagarda – poetka
o uznanym dorobku literackim,
autorka kilku książek dla dzieci wierszem pisanych. Jej wiersze znajdują
się w ogólnopolskich zbiorach poezji;
blogerka, członkini Towarzystwa
Miłośników Tuchowa.
Izabela Szymczak – grafik komputerowy z Nowej Iwicznej k. Warszawy.
(woj. mazowieckie). Absolwentka
UAM w Poznaniu. Prowadzi studio
graficzne, a w wolnych chwilach
zajmuje się pisaniem. Pasjonują ją
podróże, archeologia i ogród. Za
bajkę pt. „Bracia ze Słonej Góry”
otrzymała pierwszą nagrodę
w VI edycji konkursu „O Statuetkę
Sowy Tuchówki 2015”. Pod wpływem
wizyty w Tuchowie napisała opowiadanie kryminalne, którego akcja toczy
się w tej miejscowości, a które znalazło
się w antologii pt. „Nikomu się nie
śniło”, eksperymentalnego projektu
literackiego „Wykup Słowo”.
Beata Jaczewska – nauczycielka
biologii z Wilamowic (woj. śląskie).
Ukończyła Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi. Do tej pory współpracowała z wydawnictwem Wilga. Kilka
lat temu ukazało się pięć książeczek
z krótkimi wierszykami jej autorstwa.
W grudniu nakładem Wydawnictwa
Witanet ukazała się książeczka „Wierszowanki”. Od niedawna prowadzi
bloga: wierszowankimalowanki.blogspot.com.
Ewa Hansel – psycholog
z Chorzowa (woj. śląskie). Od kilku lat
zajmuje się pisaniem bajek dla dzieci.
Traktuje to jako miłe hobby. Kilka razy
otrzymała wyróżnienia w konkursach
literackich. Jako psycholog pracuje
z osobami upośledzonymi umysłowo.
Zbigniew Biegaj – dziennikarz
i rysownik ze Skawiny (woj. małopolskie). Absolwent filologii polskiej
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Emerytowany nauczyciel języka
polskiego. Autor rysunków satyrycznych, fotoreportaży, opowiadań
i utworów scenicznych. Jego teksty
zdobyły wyróżnienia i znalazły się
w antologiach V i VI edycji konkursu
„O Statuetkę Sowy Tuchówki” (2013
i 2015). W wolnych chwilach gra
w tenisa i koszykówkę.
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Joanna Dobranowska – absolwentka AWF z Bochni (woj. małopolskie). Rodowita bochnianka,
absolwentka studiów magisterskich
na kierunku Turystyka i Rekreacja,
zdobywająca także wiedzę w zakresie
Terapii Zajęciowej na krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego.
W sposób szczególny umiłowała
sobie dziennikarstwo sportowe i fotografie sportową, a dzięki rozwijaniu
swojej pasji udało jej się dostać na
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn 2014, a także Mistrzostwa
Europy Piłkarzy Ręcznych 2016, co
uznaje za swoje największe dotychczasowe osiągnięcie w tej dziedzinie. Poza
łapaniem ulotnych chwil na zdjęciach
i „malowaniem” słowami, radość
czerpie z wykonywania różnych form
rękodzieła artystycznego, ale w czasie
pieczenia i gotowania także odczuwa
wielką satysfakcję. Zawsze lubiła
wymyślać różne historie a w niedalekiej przyszłości chciałaby napisać
książkę dla dzieci, najlepiej z ilustracjami, które sama zrobi.
Małgorzata Grzegorzek – polonistka z Rybnika (woj. śląskie).
Anna Szumna – psycholog
z Pońca (woj. wielkopolskie).
Agnieszka Stępak – socjolog
z Rzeszowa (woj. podkarpackie).
Barbara Przybył – absolwentka
filologii polskiej z Tarnowa (woj.
małopolskie). Absolwentka UJ
w Krakowie. Interesuje się szeroko
pojętą psychologią, a także literaturą
i prasą współczesną. W tej ostatniej
najchętniej czyta felietony.
Grzegorz Żak – literat z Sulikowa
(woj. dolnośląskie).
Ewa Ida Bardon-Lewandowska
– nauczycielka z Niemodlina (woj.
opolskie).
Agnieszka Kałużna – inżynier
ogrodnik z Poznania (woj. wielkopolskie).
Ilona Górecka – mgr filologii
polskiej z Opatowa (woj. świętokrzyskie). Absolwentka filologii polskiej
na Uniwersytecie Pedagogicznym
im. KEN w Krakowie. W styczniu
2017 roku ukończyła kurs Podstawy
Pisania, który był organizowany przez
Maszynę do Pisania, a prowadzącą
była Alina Krzywiec. Obecnie pracuje
jako copywriter i pisze teksty na różne
tematy.
Stefan Aleksander Dziekoński
– publicysta z Warszawy (woj. mazo-
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A oto e-mail, który został
nadesłany na adres Domu
Kultury w Tuchowie przez
Katarzynę Gucałło – laureatkę I miejsca w VII Konkursie
Literackim „O statuetkę sowy
Tuchówki” pt. Bajka miodem
pokrzepiona w kategorii związanej z życiem pszczół i pszczelarstwem w Tuchowie:

Katarzyna Prudło – aktorka
z Katowic (woj. śląskie). Jest aktorką
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora
w Katowicach.
Postscriptum:
W I części antologii dotyczącej
życia pszczół pt. „Taniec na plastrze
miodu” (tytuł zaczerpnięty z bajki
Magdaleny Lipniak-Młyńczak)
znalazło się 31 bajek. W II części
antologii dotyczącej życia pszczół
w Tuchowie pt. „Pszczół tuchowskich
sprawy” (tytuł zaczerpnięty z bajki
Agnieszki Kałużnej) znalazło się
18 bajek.
Zupełny przypadek zrządził, że
niniejsza publikacja stała się antologią rzeczywiście ogólnopolską,
gdyż autorzy bajek pochodzą aż
z 15 województw. Brakuje w niej
jedynie bajki z podlaskiego. Ale „za
to” jest jedna bajka niemiecka.
Na początku obu części znajduje
się przedmowa o wychowawczej
i ponadczasowej roli bajki, którą
napisała Anna A. Argasińska – polonistka, członkini Towarzystwa Miłośników Tuchowa.
W obu częściach antologii czytelnicy nie znajdą informacji o tym,
która bajka wygrała lub została
wyróżniona. Przecież każdemu może
się podobać inna. Dla osób pracujących nad powstaniem tej publikacji
wszystkie bajki są zwycięskie, gdyż
zostały docenione przez jurorów
i zostały umieszczone w antologii.
Atutem bajek jest ich krótka
fabuła, jednak nie pozbawiona
emocji – te bajki nie powinny nikogo
znudzić. Można uznać, że powstały
dwie małe książeczki, jednak gdy się
je złoży razem, okaże się, że to całkiem
okazała publikacja, licząca 250 stron
i zawierająca 49 bajek.
Okładki zdobią niezwykle precyzyjne i specjalnie wykonane do
obu części grafiki Lucji Radwan,
uznanej artystki, która urodziła się
w Tuchowie, ale od ponad 30 lat
mieszka w Austrii, gdzie została
naprawdę doceniona w artystycznym
świecie.
Pod koniec każdej części znajdują się rysunki dzieci, które
zwyciężyły w konkursie plastycznym

pt. „Pszczoła i miód, czyli z ula na
kwiat i z powrotem” ogłoszonym
przez Koło Pszczelarzy w Tuchowie
z okazji jubileuszu 80-lecia koła.
Do antologii dołączone są dwie
zakładki:
Jedna prezentuje dwóch najbardziej znanych malarzy, którzy
pochodzą z Tuchowa, czyli Mordechaja Ardona, uznanego za jednego
z najwybitniejszych malarzy Izraela
XX wieku oraz Lucję Radwan – siostrę
„Pszczelarza Roku 2016” – Alberta
Radwana. Druga zakładka przybliża
walory Tuchowa.
Antologia została wydrukowana
w tuchowskiej drukarni.
Aby mieć jej pełny obraz, warto
posiadać obie części, gdyż one
z pewnością stanowią swoistą całość.
Opracowała:
Elżbieta Moździerz,
członkini Towarzystwa
Miłośników Tuchowa –
współorganizatorka
VII Konkursu Literackiego
„O statuetkę sowy Tuchówki”
pt. Bajka miodem pokrzepiona

Tuchów, 19 października 2017 r.

Zachęcamy do zakupu
bajek. Obie części można
nabyć w kasie Domu Kultury
w Tuchowie w cenie 12 zł/szt.

Bajki miodem pokrzepione * cz. ii * Taniec na plastrze miodu

W latach 2000-2008 pracowała
w Urzędzie ds. Cudzoziemców
w Warszawie. Obecnie zajmuje się
wychowaniem dzieci i wykonuje
prace zlecone w zakresie przekładów
i analiz. Posiada w ogrodzie jeden ul.
Małgorzata Januszewska – humanistka z Częstochowy (woj. śląskie).
Sławomir Kotkowski – informatyk z Koluszek (woj. łódzkie).
Pisanie to jego wielkie hobby. Swoje
utwory zaczął od publikowania na
Facebooku, następnie na wielu portalach poetyckich, m.in. Portal Pisarski,
poezja-sztuka.com, Poetyckie zacisze.
Pierwsze sukcesy odniósł jeszcze
w szkole tworząc własne sztuki
i piosenki. Ma w swoim dorobku kilka
nagród rejonowych i ogólnopolskich.
Uwielbia pisać dla dzieci. Jego twórczość można znaleźć w antologiach
poetyckich „Potyczki z Kupido”,
„Między słowami a brzegiem myśli”,
„W zwierciadle ciszy” oraz „Klub
poetów niepokornych”.
Agnieszka Polaczyk – doktor nauk
chemicznych z Poznania (woj. wielkopolskie).
Bożena Gwizdek – pedagog
z Zawiercia (woj. śląskie). Pracuje
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wolnym czasie
słucha muzyki, spaceruje po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej – lubi
warownie jurajskie i krajobrazy
ze skałkami. Lubi też otaczać się
rzeczami, w których tworzeniu miała
udział. Zbiera dzwonki z kolejnych
podróży.
Izabela Wieczorek-Wróblewska
– pracownik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego z Biskupca (woj.
warmińsko-mazurskie). Absolwentka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dumna mama małego urwisa.
Pasjonuje się tatuażami i ratownictwem medycznym. Marzy o pisaniu
powieści kryminalnych w małym
miasteczku na Warmii.
Beata Bujakowska – specjalistka
w zakresie informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa z Łodzi (woj.
łódzkie).
Martyna Kułagowska – studentka
psychologii z Kielc (woj. świętokrzyskie).

antologia pokonkursowa 2017

DROGIE
TUCHOWIANKI,
DRODZY
TUCHOWIANIE!
Chciałabym zapewnić Was, że
wywieziona przeze mnie z pięknego Pogórza Sowa Tuchówka
miewa się dobrze i powoli
zaczyna aklimatyzować się do
warunków zachodniej Polski.
Przede wszystkim jednak
pragnę gorąco podziękować
Wam za miniony weekend literacki związany z Bajką miodem
pokrzepioną.
Długo by wyliczać cudne
chwile spędzone w Tuchowie,
wszystkie serdeczne spotkania
ze starymi i nowymi znajomymi,
zajmujące prelekcje, zaskakujące
występy oraz wycieczki ze świetnymi przewodnikami w miejsca
zachwycające i ciekawe. Doceniam i wdzięczna jestem za serce
i pracę tak wielu z Was, włożone
w przygotowanie konkursu, antologii pokonkursowej z pięknymi
ilustracjami oraz fantastycznego
weekendu literackiego z jakże
bogatą oprawą artystyczną. Nie
do przecenienia była unikatowa
możliwość spędzenia kilku dni
w towarzystwie podobnych mi
pasjonatów pisania i sposobność
wymiany doświadczeń. Dzięki
temu wszystkiemu tuchowski
konkurs jest jedyny w swoim
rodzaju.
Serdecznie dziękuję za wyjątkowe wyróżnienie i moc pozytywnych emocji.
Życzę jeszcze wielu, o ile
to możliwe, jeszcze bardziej
udanych edycji konkursu.
I mam nadzieję, do zobaczenia!
Katarzyna Gucałło
Gorzów Wielkopolski,
20.10.2017 r.

Fot. DK Tuchów

Bajki miodem pokrzepione * cz. I * Pszczół tuchowskich sprawy

wieckie). Jako licealista był stypendystą Prezesa Rady Ministrów
(2013/2014), obecnie jest uczniem
szkoły policealnej, stałym publicystą
portalu „Niezależne Media Podlasia”
oraz miesięcznika „Moja Rodzina”,
autor zbiorku „Sakwa słów, a także
„50 pytań i odpowiedzi na temat
zespołu wcale nie muzycznego”,
poświęconego Zespołowi Aspergera, który zna z autopsji. Często
statystuje w filmach. Pasjonat książek
i komiksów.
Paweł Księżyk – literat z Marek
k. Wołomina (woj. mazowieckie).
Andrzej Max – emerytowany
profesor SGGW, mieszka w Jastrzębiu
(woj. śląskie).
Joanna Maria Lebiecka – fizyk
i matematyk z Darłowej (woj. zachodniopomorskie). Stopień Magistra
Fizyki o specjalności Fizyka Medyczna
uzyskała w 2007 roku na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe: w 2010 r.
Zarządzanie Jednostkami Służby
Zdrowia i w 2017 roku Matematykę na
Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie
pracuje jako Specjalista ds. Rozliczeń
i Nadzoru Mienia w firmie Grupa
Nowy Szpital S.A. Od wielu lat pisze
wiersze, opowiadania i scenariusze
do przedstawień szkolnych. Gra na
fortepianie. Kocha ludzi i podróże.
Anna Kamińska-Socha – socjolog
z Poznania (woj. wielkopolskie).
Magdalena Skrzypińska-Straś –
architekt z Bykowa (woj. dolnośląskie).
Krystyna Drewnicka – nauczycielka z Poznania (woj. wielkopolskie).
Marzena Pelczar – mgr filologii angielskiej z Malinówki (woj.
podkarpackie). Studiowała filologię
angielską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Już we wczesnej
młodości pisywała opowiadania
fantasy, bajki i wiersze.
Sylwia Gil – kulturoznawca
w zakresie indologii z Rumii
(woj. pomorskie). Ukończyła
Uniwersytet Warszawski. W latach
1998/1999 przebywała na stypendium naukowym na uniwersytecie
Gadjah Mada w Indonezji. W latach
2003/2004 studiowała w Birmie.
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STANISŁAWJAWORSKI

XXVII

Międzynarodowa
Galicyjska Jesień Literacka
dotarła do Tuchowa.

urodzenia Kornela Makuszyńskiego,
przemieściła się przez miejscowości
Podkarpacia i Małopolski, aby dotrzeć
do Tuchowa.
Otwierając pobyt artystów
w Tuchowie Andrzej Grabowski
mówił o idei i przesłaniach wynikających z tych działań. Najważniejszym
z nich jest fakt, że „my budujemy

mosty kiedy inni wznoszą barykady,
niesiemy ze sobą uśmiech”. Przedpołudniowy koncert zgromadził na
widowni Domu Kultury młodzież
szkół średnich i klas gimnazjalnych, a także trochę osób starszych.
Wysłuchane strofy poezji śpiewanej,
wierszy wygłoszonych przez autorów
w różnych językach było piękną lekcją

Polak – Węgier – nie tylko przysłowie
STANISŁAWJAWORSKI

P

od takim hasłem miało
miejsce spotkanie
w Bibliotece Publicznej
w Tuchowie. Spotkanie
z poetą węgierskim Gézą
Cséby odbyło się w ramach
XXVII Międzynarodowej
Galicyjskiej Jesieni Literackiej. W spotkaniu uczestniczyła młodzież licealna
i nieliczni czytelnicy zapisani
w tuchowskiej bibliotece.
Géza Cséby pochodzi z rodziny
polsko-węgierskiej. Jego matka była
Polką, która w 1939 roku znalazła się
na Węgrzech. Tam po wojnie założyła
rodzinę wychodząc za mąż za Węgra.
Géza Cséby jest poetą i pisarzem,
literaturoznawcą i kulturoznawcą.
Tworzy w języku węgierskim. Jest
autorem licznych przekładów poezji
i prozy polskiej na język węgierski.
Świetnie mówi po polsku. Zebrani
usłyszeli ciekawą opowieść o jego
pracy, zainteresowaniach, związkach
z Polską. Jego wiersze w polskim przekładzie, własnym autora i uczestniczącego w tym spotkaniu poety Kazimierza Burnata, odczytał ich autor,
a kilka również w oryginale tj. po
węgiersku, co spotkało się z dużym
zainteresowaniem.
W spotkaniu wziął udział wspomniany Kazimierz Burnat – poeta
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Fot. DK Tuchów

W piątek 6 października Dom
Kultury w Tuchowie gościł uczestników wspanialej międzynarodowej
imprezy literackiej. Pomysłodawcą
i dyrektorem od samego początku
jest znany literat Andrzej Grabowski.
Osoba mieszkająca w Ciężkowicach, autor wielu książek, poeta,
społecznik, bajkopisarz. Kawaler
„Orderu uśmiechu”, który jak sam
mówi ceni sobie najbardziej. 27 lat
temu zainicjował unikalną imprezę
popularyzującą poezję i literaturę
przez spotkania autorów z odbiorcami w wielu miejscach. Tuchów był
jednym z tych miejsc na drodze, gdzie
poeci zatrzymywali się, aby miłośnicy literatury mogli spotykać się
z mistrzami pióra. Tak jest co roku.
Od pięciu lat jest to impreza międzynarodowa. W tym roku uczestniczyli
w niej artyści z Australii, Czech, Polski,
Rosji, Słowacji, Ukrainy, Wietnamu,
Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii.
Rozpoczęta 26 września we Lwowie
przez Stanisławów, Stryj – miasto

Tuchowska Jesień Literacka

kultura

z Wrocławia, piszący też prozę
poetycką. Jest tłumaczem z języka
czeskiego, węgierskiego i ukraińskiego. Ma w dorobku kilkanaście
tomików poetyckich i książek. Jest
członkiem władz krajowych Związku
Literatów Polskich. Jak mówił,
debiutował dopiero w wieku bardzo
dojrzałym, bo po pięćdziesiątce.
Wcześniej był nauczycielem, harcerzem, spadochroniarzem, a nawet
dyrektorem naczelnym nieistniejącego już zakładu „Polfa”. Teraz, jak
mówi, spełnia się jako poeta i pisarz.

Przedstawione przez niego wiersze
są refleksyjne i „malarskie”. Są przykładem treści i formy współczesnej
poezji. Ciekawostką jest to, że Kazimierz Burnat urodził się w pobliżu
Tarnowa, w Szczepanowicach.
Obaj poeci na co dzień są przyjaciółmi. Poznali się uczestnicząc we
wcześniejszych edycjach Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Znajomość
i przyjaźń owocują nowymi utworami
obydwu poetów i potwierdzają hasło
spotkania, że Polak – Węgier to nie
tylko przysłowie.

literatury, choć pewnie nie bardzo
mieszczącą się w podstawach programowych nowo zreformowanej szkoły.
Teksty czytane w różnych językach
udowodniły, że poezja nie zna
granic. To nic, że nie rozumiało się
wiersza czytanego po wietnamsku czy
węgiersku, bo w polskim przekładzie
również przemawiał do słuchacza.

Płomiennie wygłoszony przez autora
wiersz odczytany w języku ukraińskim czy delikatny w brzmieniu
w języku włoskim były odebrane
z równym aplauzem. Poezja śpiewana
w wykonaniu Władymira Stockmana,
Rosjanina mieszkającego w Polsce,
ale tworzącego w swoim rodzinnym
języku, Oksany Chukhilb ze Stanisławowa wprowadziła nastrój refleksji
i zadumy. Piękny występ zanotował
autor i wykonawca poezji śpiewanej, mistrz tego gatunku Andrzej
Jagoda z Tuchowa. Na co dzień
pracownik i instruktor Domu Kultury
w Tuchowie, ale także laureat wielu
znaczących konkursów tego gatunku
poezji.
Koncert poprzedziło spotkanie
poetów: węgierskiego Géza Cséby
i polskiego Kazimierza Burnata
z młodzieżą licealną w Bibliotece
Publicznej w Tuchowie.
Andrzej Grabowski obiecał zrobić
wszystko, aby artyści za rok w ramach
XXVIII Jesieni Literackiej znowu
odwiedzili Tuchów.
Spotkanie zakończyły gromkie
brawa od młodej i starszej publiczności.
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Co słychać w Centrum Kształcenia 			
„Zacną rzeczą jest uczyć się,
Uczniowie CKZiU
w Muzeum Narodowym lecz jeszcze zacniejszą –
nauczać”
w Krakowie
MAŁGORZATAKOZIOŁ

T

a myśl Marka Twaina
stała się mottem tegorocznego Dnia Edukacji
Narodowej w CKZiU.

LILIANNALIPKA

L

ekcje muzealne są
ciekawym sposobem
poznawania nowej
wiedzy przez uczniów.
Wyrabiają umiejętności
korzystania z nowego
rodzaju źródła wiedzy, jakim
jest ekspozycja muzealna
oraz wpływają na pogłębienie świadomości dotyczącej znaczenia zabytków
kultury i historii. Muzea
kojarzą się często młodym
ludziom jako miejsca mało
ciekawe i nudne, a tak nie
jest.
Od wielu lat w ZSP, a następnie
w CKZiU w Tuchowie corocznie
młodzież ma możliwość uczestniczenia w takich lekcjach w krakowskich muzeach, zwłaszcza w Muzeum
Archeologicznym i Muzeum Narodowym. Zawsze znajdują się chętne
osoby, chcące chociażby na własne
oczy zobaczyć prawdziwą egipską
mumię czy Światowida. Tak jest
i w tym roku szkolnym. 11 paździer-

nika 2017 r. wybrani uczniowie klas
technikum uczestniczyli w lekcji
oferowanej przez Muzeum Narodowe
pt.: ,,Czas honoru. Historia Legionów
i droga do niepodległości”. Wybór
tematu nie był przypadkowy. Już za
niecały miesiąc obchodzić będziemy
kolejny raz w naszej szkole Narodowe
Święto Niepodległości połączone
z Dniem Patrona Szkoły – Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, czyli
legionistów, którzy czynem wojennym
i swoją krwią walczyli o Niepodległą.
Uczniowie w otoczeniu eksponatów
muzealnych związanych z walką
Polaków o niepodległość od konfederacji barskiej, przez powstania narodowe w XIX wieku, po walkę Legionów
Polskich w czasie I wojny światowej
pogłębiali swoją wiedzę na ten temat.
Jednym z najciekawszych momentów
lekcji była możliwość poczucia się
prawie jak legionista – wejście do
zrekonstruowanych okopów, ubranie
na siebie elementów umundurowania
walczących żołnierzy czy wzięcie do
ręki karabinu z I wojny. Wzbudziło to
prawdziwą euforię. Młodzież wyszła
z muzeum zadowolona, nie uważając
spędzonego w nim czasu za stracony.

Zebrani na akademii z okazji
tego święta wysłuchali na początek
informacji o Komisji Edukacji Narodowej i jej działaniach zmierzających
do zbudowania jednolitego systemu
oświaty w Polsce. Potem – za sprawą
występującej grupy uczniów – przyjrzeli się szkolnej rzeczywistości przedstawionej w krzywym zwierciadle,
wysłuchali kilku piosenek okolicznościowych, zagranych i zaśpiewanych przez szkolny zespół. Na koniec
części pierwszej nauczyciele przyjęli
życzenia od uczniów, których sens
zawarty został w pieśni, będącej
nieoficjalnym hymnem nauczycieli:
„Musicie siać, choć grunta wasze
marne…”
W części drugiej uroczystości
dyrektor, mgr inż. B. Harańczyk,
wręczył dwóm emerytowanym
pracownikom szkoły honorowe
wyróżnienie im. J. Hołdy „Zasłużony dla Szkolnictwa Zawodowego
w Tuchowie”. Zostało ono ustanowione w zeszłym roku, przy okazji
jubileuszu 70-lecia szkoły. W tym
roku powołana do życia kapituła tego
wyróżnienia przyznała je pp. Kazimierze Totoś oraz inż. Franciszkowi
Turajowi.
Kazimiera Totoś – to absolwentka naszej szkoły z roku 1954,
podjęła w niej pracę w tymże roku
i przepracowała 45 lat na różnych
stanowiskach: referent ds. administracyjnych internatu, później
w warsztatach szkolnych jako referent ds. produkcji i gospodarki
magazynowej; była odpowiedzialna
za magazyn materiałów do produkcji,
kierowała rozdzielnią robót i wypożyczalnią narzędzi. Ponosiła materialną odpowiedzialność za majątek
warsztatów szkolnych. Powierzone
jej obowiązki wykonywała wzorowo,
o czym świadczą nagrody dyrektora
szkoły i kierownika warsztatów.
Cieszyła się autorytetem wśród
uczniów i nauczycieli. Mimo że nie
była nauczycielką, oddziaływała na
uczniów wychowawczo przez swoją
sumienność, empatyczną postawę
wobec nich – uczyła solidnej pracy
i obowiązkowości w jej wykonywaniu.

Inż. Franciszek Turaj przepracował w tuchowskiej szkole zawodowej 30 lat (1961-1991) jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, w tym
kierunkowego – maszyny rolnicze.
Dla tego przedmiotu zaprojektował
i zorganizował pracownię przedmiotową, wyposażoną w liczne modele
maszyn i ich zespołów, które pod jego
kierunkiem wykonali uczniowie technikum w ramach prac dyplomowych.
Wielu uczniów kierunku mechanik
maszyn rolniczych przez następne lata
korzystało z tych modeli, ponieważ
pozyskanie przez szkołę oryginalnych
maszyn (o co często występowali
nauczyciele) ze względów finansowych nie było możliwe. Jako nauczyciel przepisów o ruchu drogowym
współorganizował autodrom do nauki
jazdy ciągnikiem, a także był organizatorem egzaminów na zawodowe
prawo jazdy na ciągnik dla uczniów
kierunku mechanik maszyn rolniczych. Ponadto w ramach zajęć

Do czytelników

W

związku
z przypadającą
w przyszłym
roku 100. rocznicą
odzyskania przez
Polskę niepodległości
dyrekcja i grono
pedagogiczne Centrum
Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego
im. Bohaterów Bitwy pod
Łowczówkiem zamierzają
zorganizować szkolną izbę
pamięci i tradycji, w której
znajdą się dwa działy:
dotyczący patronów
i szkoły. Dlatego też
zwracają się z prośbą do

dodatkowych opiekował się zielenią
w parku przyszkolnym. Był opiekunem szkolnej organizacji harcerskiej, która była odpowiedzialna za
utrzymanie porządku na cmentarzu
z I wojny światowej na Furmańcu,
także w Łowczówku i w Lichwinie
na Łazach. Wraz z nią wykonywał
wiele prac społecznych w Tuchowie
i gminie. Dużo czasu poświęcał
młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, współpracując
m.in. z dyrekcją Domu Dziecka
w Pławnej. Za pracę dydaktyczną
uzyskiwał oceny wyróżniające, czego
dowodem były odznaczenia, m.in.
Złoty Krzyż Zasługi, oraz nagrody:
Ministra Oświaty i Wychowania
(1976) za wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, nagroda kuratora oraz
kilka nagród dyrektora szkoły.
Następnie dyrektor wręczył kilkanaście nagród pracującym obecnie
w CKZiU nauczycielom oraz życzył
wszystkim wielkiej wytrwałości.

wszystkich, którzy
posiadają jakiekolwiek
przedmioty, dokumenty,
fotografie itp., związane
z tymi wydarzeniami
lub historią szkoły
o przekazanie ich – o ile
to możliwe – w formie
darowizny lub użyczenia.
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			 Zawodowego i Ustawicznego
Start zajęć w „chmurze”
MAŁGORZATAKOZIOŁ

W

październiku br.
ruszyły w CKZiU
w Tuchowie zajęcia
w ramach „Małopolskiej
Chmury Edukacyjnej” oraz
projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego
w Małopolsce II”.

stalowanemu w szkole w ramach wspomnianych wyżej projektów.
17 października odbyły się
pierwsze zajęcia dla uczniów branży

informatycznej poświęcone rzeczywistości wirtualnej. Opiekunem tej
grupy był p. Łukasz Archamowicz.

13 października uczniowie branży
mechanicznej pod opieką p. Jana Lachowicza uczestniczyli w ćwiczeniach dotyczących programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC.
16 października przystąpiła do
warsztatów grupa uczniów branży
gastronomicznej pod opieką p. Sylwii
Stanuch-Osysko. Tematem tego
wykładu wideo i ćwiczeń prowadzonych równolegle w kilku szkołach
w Małopolsce było liofilizowanie
żywności. Uczniowie przyglądali się
doświadczeniom wykonywanym przez
pracownika krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego, a następnie sami
przystąpili do ćwiczeń i wymieniali
się na bieżąco uwagami z pozostałymi
uczestnikami zajęć z innych szkół. Było
to możliwe dzięki nowoczesnemu
sprzętowi do transmisji on-line zain-

JadwigaWiśniewska

6

października uczniowie
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego mieli przyjemność
uczestniczyć w mityngu
poetyckim zorganizowanym
dla młodzieży szkół średnich
w ramach XXVII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni
Literackiej.

Tuchowskie Horyzonty Filmowe
MAŁGORZATAKOZIOŁ

17

października
ruszyła kolejna
edycja zajęć
filmoznawczych Tuchowskie Horyzonty Filmowe.
Wtajemniczenia…
Odbywają się one w tym roku w LO
w Tuchowie. Uczestniczą w nich – jak
do tej pory – uczniowie dwóch sąsia-

dujących ze sobą szkół ponadgimnazjalnych: LO i CKZiU. Tegoroczna
edycja THF odbywa się w zmienionej formule: mają to być warsztaty
i konwersatoria. Kolejne zajęcia będą
poświęcone różnym zagadnieniom
związanym z „czytaniem” filmu jako
dzieła sztuki, np. językowi filmu,
filmowi w kontekstach innych dziedzin sztuki. Zajęcia prowadzi Mariusz
Widawski – lider programu Filmoteka
Szkolna w Małopolsce.

Podczas pierwszych – wstępnych
– zajęć zgromadzeni obejrzeli film
w reż. Wojciecha Marczewskiego
pt. Ucieczka z kina „Wolność” oraz
porozmawiali na temat różnych
znaczeń terminu „film”, odbioru
naiwnego i głębokiego filmu, a także
o wolności i cenzurze.
Kolejne zajęcia odbędą się
14.11.2017 r.

Ekologia na całego
w powiecie tarnowskim
MAGDALENA
ROJEK-KREMPA

O

d 18 kwietnia
do 30 września
2017 r. w CKZiU
realizowany był projekt
„Ekologia na całego
w Powiecie Tarnowskim”,
współfinansowany ze
środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie
w ramach „Konkursu na
zadania nieinwestycyjne
z zakresu edukacji
ekologicznej”. Celem
projektu było poszerzenie
wiedzy o różnorodności
bogactwa naturalnego
powiatu tarnowskiego
i kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za
segregację odpadów oraz
ich recycling.

Jesień zagościła
w Tuchowie...
i ukazała się
w wielobarwnych
odcieniach
literatury…

W ramach projektu odbyły się:
zajęcia ekologiczne, EKO dzień
złożony z dwóch części: EKO-biegu
i pikniku ekologicznego, a także
kampania informacyjno-promocyjna
BĄDŹ EKO. W zajęciach ekologicznych, prowadzonych przez panią
M. Rojek-Krempę, 15 uczniów
tuchowskiego technikum (klasa
2 ta) pogłębiło swoją wiedzę z zakresu
ochrony środowiska oraz kształtowało swoje postawy proekologiczne.
W ramach tych zajęć uczniowie przygotowali krótkie hasła ekologiczne,
zachęcające wszystkich do dbania
o środowisko. Oto kilka z nich:
„Chcesz być zdrowy, nie pal śmieci,
to ustrzeże Cię od śmierci!”
„Przyroda to dobro narodowe,
włóż to hasło sobie w głowę!”
„Czyste powietrze, krystaliczna
woda, a do tego ładna pogoda!”
„Z wycieczki do lasu zabieramy
wszystko, las to nie wysypisko!”
„Nie pal śmieci – proszą dzieci!”
„Chrońmy nasze środowisko,
bądźmy eko i to wszystko!”

W czerwcu 2017 roku 25 uczniów
tej szkoły pod opieką pp. K. Kwiek i M.
Rojek-Krempy wzięło udział w EKO
DNIU, zorganizowanym w ramach
projektu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Impreza składała
się z dwóch części: pikniku ekologicznego, wypełnionego licznymi quizami
i grami ekologicznymi, oraz „biegu
ekologicznego”, w którym wystartowało siedem 5-osobowych drużyn
z poszczególnych szkół powiatu
tarnowskiego.
Zakończenie projektu nastąpiło we
wrześniu, kiedy w szkole odbyła się
kampania informacyjno-promocyjna
BĄDŹ EKO. Uczniowie zebrali się w hali
sportowej, by uczestniczyć w apelu, który
obejmował krótką prezentację uczniów
biorących udział w ww. projekcie oraz
wystąpienie przedstawicieli Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Tarnowie i Branżowej Organizacji
Odzysku Opakowań w Tarnowie. To
spotkanie również z pewnością przyczyniło się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczności szkolnej.

Podczas dwugodzinnego spotkania
swoje utwory prezentowali słuchaczom poeci i bardowie z Ukrainy,
Rosji, Słowacji, Czech, Węgier,
Włoch i Polski. Deklamując i śpiewając swe teksty, udowadniali, że
można w pięknej formie połączyć
rzeczywistość z natchnieniem. Mądre,
niebanalne, a często i mocne słowa
wierszy ukraińskich i rosyjskich
poetów niosły ze sobą nie tylko
wartości estetyczne, ale też wycho-

wawcze, a łagodne dźwięki gitar czy
fortepianu wzruszały i zachwycały
słowiańskie dusze publiczności.
Spośród wykonawców szczególnie
w pamięci zapadł dźwięczny, mocny
głos Tamary Łucenko z Ukrainy,
która przy własnym akompaniamencie instrumentu klawiszowego
śpiewała nastrojowe ballady. Publiczności podobał się też Viktor Vynnyk,
który, dzięki swej otwartości, złapał
świetny kontakt z młodzieżą i zachęcił
do wspólnego śpiewania, przełamując
tym samym bariery językowe.
Uczestniczący w koncercie
uczniowie opuszczali gościnny, jak
zawsze, Dom Kultury w Tuchowie
z przeświadczeniem, że inicjatywa
pana Andrzeja Grabowskiego jest nie
tylko pięknym, ale i ważnym wydarzeniem literackim i kulturalnym
w naszym regionie, a poezja daje
nadzieję, służy dobru, pięknu oraz
zmusza do refleksji.

„Gdzie umarli uczą
żywych…”
KATARZYNAKWIEK

D

nia 22 września
uczniowie CKZiU
odwiedzili Muzeum
Katedry i Zakładu Anatomii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zwiedzili tam 3 sale: pierwsza
zawiera preparaty z działu osteologii
i artrologii, a także anatomii porównawczej i antropologii. W drugiej
sali zgromadzono preparaty „mokre”,
przechowywane w szczelnych
słojach lub specjalnie dostosowanych przezroczystych pojemnikach,
z zakresu anatomii narządów głowy
i szyi, trzewi klatki piersiowej, jamy
brzusznej i miednicy. Ostatnia sala
(imienia prof. Ludwika Teichmanna
– polskiego lekarza anatoma), zawiera
preparaty najstarsze, stanowiące po
dziś dzień przykład i wzór pracowitości, zręczności oraz kunsztu preparatorskiego.
Drugim punktem wycieczki były
odwiedziny w Amber Museum i zwiedzanie wystawy „Bursztyn – jego
piękno i dzieje”, którą przygotowało
PAN Muzeum Ziemi z Warszawy.
Uczniowie poznali wiele interesują-

cych informacji na temat powstania
i obróbki bursztynu, oglądali inkluzje
w bursztynie, które liczą sobie miliony
lat, wyroby z bursztynu – zarówno
te tradycyjne, jak i nowoczesne –
oraz zobaczyli, jak wygląda badanie
bursztynu na spektrometrze, w celu
potwierdzenia jego autentyczności.
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„Ubiję chama… główszczyznę zapłacę, ale ubiję!”
KATARZYNAKRUPA

19

października 2017 r.
w Domu Kultury
uczniowie klas
gimnazjalnych z Tuchowa
obejrzeli przedstawienie
Król chłopów.
Niewątpliwą gwiazdą tegorocznego przedstawienia przygotowywanego co roku na święto patrona
gimnazjum okazał się uczeń klasy 3 b
– Adam Gurgul. Adam wcielił się
w rolę Paszko Bończy przeciwnika
króla Kazimierz Wielkiego. Bończa
miał żal do króla, że nie pozwolił
mu darmo u Żyda Lewka koni jego
wypasać w Wieliczce. Kmieć Aleksy
(Dawid Pieprzycki) – zwany Leksą
a przezwany Wiaduchem (Wiaduch,
bo dużo wie) – mówił o Bończy:
Znacie go miłościwy. To człek żądny
grosza, ale który z nich inny? Bończa
w rozmowie z sędzią Jaśkiem Zadorą
(Dawid Habas) i rycerzem Dobiesławem Gozdawą (Jakub Hołda)
pozwala sobie nawet na rojenia
o spisku przeciwko królowi wzorem
Wielkopolan. Narzekają sobie
panowie na zmianę prawa pisanego,
na sadzenie winnic, na miłość króla do
chłopów, murowanie zamków (Król
wszystko murować każe, a w murach
mieszkać to śmierć! Wygubić nas chce!).
Często przechylane kielichy rozwiązują języki bohaterów, którzy plotkują
okrutnie na temat króla. Do rozmowy
dołącza ksiądz Marcin Baryczka (Filip
Bernal) karcąc zachowanie króla,
który ponoć miłośnic ma po każdym
zamku, a żonę Adelajdę Heską oddalił.
I choć Bończa żal do króla ma wielki
mówi: Widziałem ja ją i choć króla nie
lubię, to go nie winię. Brzydka to baba,
po naszemu słowa nie umie, a mówią,
że na umyśle słaba. Rozmowę przerywa Jaksa z Miechowa – dworzanin
króla (Maksymilian Janik), który
podkreśla, że Kazimierz to dobry król:
Tak, my, co mu służymy, miłujemy
go, bo dobry i sprawiedliwy i dobra
pragnący król jest (…).
Tak to toczą się różne rozmowy
w kolejnych scenach, ale najważniejsza jest scena IV zjazd w Wiślicy,
na który przybywają ziemianie,
rycerstwo i… chłopi, aby posłuchać,
co będzie czytane z rozkazu króla.
Kanclerz krakowski Janusz Suchywilk (Nikodem Witek) odczytuje
wolę króla:
My Kazimierz z Bożej łaski król
polski ku pożytkowi poddanych
Naszych postanowiliśmy rozmaitość wyroków sądowych w państwie
Naszym istniejących usunąć zupełnie.
Baronowie i szlachta Nasza są
zobowiązani wobec Nas i Naszych
Następców w Królestwie Polskim pełnić
służbę wojskową, w broń się zaopatrzyć
i służyć tak, jak najlepiej potrafią.
Za radą i zgodą Naszych dostojników postanawiamy, że w całym
Królestwie Naszym ma być jedna
moneta.(…)
Gdy od Nas albo od którego
z Naszych poddanych kmiecie w nocy
zbiegną z ziemi, wszystkie rzeczy
które pozostawia w swych domach
przypadną panu dziedzicowi. A pan
u którego zbiegowie się schronią, kmieci
owych z całym dobytkiem zwróci
i nadto karę zapłaci.
Kmiecie od swego pana odejść
mogą: po pierwsze, gdy pan za swoje
winy wyklęty będzie, po wtóre, gdy
pan gwałt zada w swych dobrach
jakiejś dziewce lub niewieście, tedy
nie tylko rodzina owej zniewolonej,
ale i cała wieś, nie tylko w nocy, ale
i jawnie, za dnia mogą odejść, a pan
nie może ich zatrzymać. Po trzecie,

gdyby kmieci obciążono za winy pana
mogą od niego odejść. Ale z wyjątkiem tych przypadków kmieć odejść
nie może jak tylko wtedy, gdy dom
zbuduje, ogrodzi, rolę obsieje, pola
oporządzi i na swoje miejsce znajdzie
takiego bogatego kmiecia jako i on
sam. Wówczas może odejść.
Słowa Kazimierza Wielkiego
(Mariusz Kawa) tak rozzłościły Bończę,
że wykrzyczał: Chłopów to król, nie
nasz! Na co Mariusz dobitnie jak na
króla przystało odpowiedział: Nie tylko
królem, ale i ojcem bym dla nich być
chciał, gdy drudzy im braćmi być nie
raczą. To są ci, którzy karmią nas, należy
się im opieka i bezpieczeństwo.(…)
Schodzący ze sceny wściekły
Bończa wysyczał zjadliwe słowa pod
adresem Wiaducha, kmiecia, którego
król miłował i o radę często pytał:
Zalazł mi za skórę chłopisko! Ubiję
cham! Główszczyznę zapłacę, ale ubiję!
Renata Szeląg wyłuszczyła
zgrabnie zebranym, co to takiego ta
główszczyzna.
Kara za zabójstwo – główszczyzna,
kara za zranienie – nawiązka.
Za zabójstwo chłopa kara wynosiła 10 grzywien, za zabójstwo rycerza
60 i więcej. Grzywna to 48 groszy,
a grosz to w czasach swej świetności
3,69 grama srebra. Ciekawe jak potoczyły
się dalej losy kmiecia Leksy Wiaduchem
przezywanego i Bończy – wściekłego na
reformy króla ziemianina…
W przedstawieniu i akademii
udział wzięli:
osoby:
Kazimierz – król Polski
Mariusz Kawa
Janusz Suchywilk - kanclerz
krakowski
Nikodem Witek
Wiaduch – kmieć
Dawid Pieprzycki
Bogna – żona Wiaducha
Beata Czochara

Paszko Bończa – ziemianin,
rycerz
Adam Gurgul
Dobiesław Gozdawa – ziemianin,
rycerz
Jakub Hołda
Jaśko Zadora- sędzia
Dawid Habas
Jaksa z Miechowa- dworzanin
królewski
Maksymilian Janik
Marcin Baryczka- ksiądz
Filip Bernal
Kmieć
Filip Tyrka
Mieszczka
Izabella Zając
Rycerze:
Patryk Piórkowski,
Bartłomiej Janas
Damy dworu:
Izabela Sołtys, Paulina Janiga
operator dźwięku
Paweł Hołda
z-ca przewodniczącego SU
Aleksandra Iwaniec
Wszystkim aktorom i uczniom,
którzy pomagali nam w przygotowaniu
święta patrona gimnazjum dziękuję
w imieniu nauczycieli Renaty Szeląg,
Małgorzaty Lekarczyk i swoim.
Biorąc pod uwagę znikomą ilość
prób, wieczne roztargnienie aktorów,
zapominanie kartek z tekstem, liczne
inne obowiązki uczniów (NAUKA,
zawody, wycieczki, zajęcia dodatkowe, skleroza J) cieszymy się,
że udało się Wam zaskoczyć nas
ciekawą grą, opanowaniem tego
trudnego teksu, a przede wszystkim
dobrą zabawą podczas prób i w czasie
przedstawienia.

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie
zaprasza na
widowisko muzyczne
pt. „ALICJA W KRAINIE CZARÓW”
w wykonaniu uczniów SM I st. w Trzcianie
pod kierunkiem prof. Moniki Rasiewicz

9 listopada (czwartek) 2017 r.
godz. 12.00
sala widowiskowa Domu Kultury
w Tuchowie
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Muzyczne otwarcie w SM I stopnia w Tuchowie
BARBARA GŁADYSZWSZOŁEK

5

Radośnie i uroczyście zabrzmiały
dźwięki Mazurka Dąbrowskiego oraz
hymnu Tuchowa wykonane przez
szkolny chór prowadzony przez
mgr K. Szymańską. Dyrektor szkoły,
dr Jan Gładysz powitał przybyłych na
koncert i przedstawił obecną sytuację szkoły. Gromkimi oklaskami
powitana została liczna kadra pedagogiczna, którą od tego roku zasiliły nowe osoby: prof. B. Gizbert-Studnicka, mgr M. Mishchanchuk,
mgr P. Duda (fortepian), lic. K. Wrona
(skrzypce) i mgr Łukasz Cebula

pedagogiem), dętych (kwartet klarnetowy z kl. mgra K. Króla w składzie:
Sylwia Kozioł, Gabriela Piórkowska,
Wiktoria Sikorska, Grzegorz Mosoń
oraz Paweł Hołda z kl. saksofonu
mgra G. Kluzka). Prezentacje indywidualne zakończył występ Bartosza
Guta z kl. akordeonu mgra Ł. Cebuli.
Imponujący jest to fakt, gdyż klasa
ta istnieje dopiero miesiąc! Partię
akompaniamentu podczas koncertu
realizowali: mgr B. Gładysz-Wszołek,
mgr P. Duda oraz mgr W. Różański.
Występy uczniów zakończyło wykonanie afrykańskiej melodii ludowej
Sijahamba przez szkolny chór pod
batutą mgr K. Szymańskiej.
Zwieńczeniem części artystycznej był występ pedagogów SM
w Tuchowie, którzy wykonali kompozycję Clode’a Bollinga. Cztery części
ze suity jazzowej zagrali: mgr H. Lis
– flet, mgr R. Pawlak – perkusja,
mgr W. Różański – fortepian oraz
gościnnie Mikołaj Sikora – kontrabas.
Uroczystą inaugurację roku
szkolnego 2017/18 w SM I stopnia
w Tuchowie na jubileuszowy rok wytężonej pracy zakończyły słowa Wielkiego Papieża Polaka i stały się przesłaniem kierowanym przez dyrekcję
do całej społeczności szkolnej: (…)
musicie od siebie wymagać, choćby inni
od was nie wymagali.
Rzeczywiście, bieżący rok szkolny
będzie czasem dużej aktywności
szkoły, co zwiastują nie tylko zaplanowane już koncerty, konkursy

Fot. FOTO ŁĄTKA

października dyrekcja,
nauczyciele oraz
uczniowie SM I stopnia
w Tuchowie po raz kolejny
zaprosili do sali widowiskowej DK w Tuchowie
władze Tuchowa w osobie
burmistrza Adama Drogosia
wraz z małżonką, swoich
gości i sympatyków. Okazja
do muzycznego świętowania
była potrójna: Międzynarodowy Dzień Muzyki (obchodzony 1 X), Dzień Edukacji
Narodowej (14 X) oraz
jubileuszowa, bo piąta już
inauguracja roku szkolnego
w tuchowskiej placówce
artystycznej.

(akordeon). Nadmienił również, że
funkcję wicedyrektor dyrektor szkoły
powierzono mgr Annie Szajer, która
z tuchowską placówką związana jest
od początku jej istnienia.
Szkoła, działająca już piąty rok,
może poszczycić się sporymi sukcesami swoich uczniów i wychowanków
zarówno na szczeblu regionalnym,
ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. By odpowiedzieć na zainteresowania i potrzeby uczniów stale
poszerzana jest jej oferta edukacyjna
(nowo otwarta klasa akordeonu)
oraz lokalowa (remont na poziomie
piwnicznym trzech sal kształcenia
indywidualnego). Dzięki dotacjom
z MKiDN oraz wsparciu władz gminy
stale doposażane jest zaplecze instrumentarium. W kolejnym roku nauki
szkoła oddaje do dyspozycji swych
uczniów bogate instrumentarium
perkusyjne (m.in.: marimba, 4 kotły,
zestaw werbli), kwartet saksofonów
oraz pianino marki KAWAI.
Jubileuszową inaugurację uświetnił
koncert w wykonaniu uczniów
i nauczycieli SM w Tuchowie. Zaprezentowali się uczniowie wszystkich
sekcji: fortepianu (Borys Komisarz
z kl. mgr T. Wójtowicz, Aleksandra
Godniak z kl. mgr B. Gładysz-Wszołek), instrumentów smyczkowych (Tymoteusz Marcinek oraz
Aleksandra Burza z kl. skrzypiec
mgr W. Synycji; Magdalena Siwak
i Andrzej Kloch z klasy mgr K. Wrony
w trio wiolonczelowym wraz ze swoim

i inicjatywy wewnętrzne w postaci
kursów zarówno dla dzieci, jak i pedagogów. Jak to było dotychczas, Szkoła
Muzyczna I st. w Tuchowie wspiera
i chętnie włącza się w wydarzenia
miasta i gminy Tuchów. Kolejną ku
temu sposobnością było zaangażowanie uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej w uroczystą galę wręczenia
nagród VII Konkursu Literackiego
o statuetkę Sowy Tuchówki pt. Bajka
miodem pokrzepiona. Już w piątek,
podczas prelekcji Alberta Radwana
o życiu pszczół uczennice Elwira
Koszyk i Nicoletta Zduń wykonały
dwie piosenki tematycznie związane
z tą dziedziną działań człowieka,
które zostały skomponowane przez
dra J. M. Gładysza na jubileusz Koła
Pszczelarzy w Tuchowie. Muzyczne

interludia umiliły przybyłym z całej
Polski i z Niemiec laureatom czas
oczekiwania na nagrody i wyróżnienia. Wystąpili: mgr Łukasz Cebula
prezentując brawurowo akordeonowe
opracowanie popularnego utworu
Libertango A. Piazzolli. Po nim w hiszpańskie klimaty wprowadził słuchaczy
Marian Witek (skrzypce – kl. mgra
K. Puta), wykonując przy akompaniamencie mgr B. Gładysz-Wszołek Serenadę hiszpańską C. Bohma. Muzyczną
klamrą prezentacji był popis kwartetu
klarnetowego z kl. mgra K. Króla.
Uczniowie: Sylwia Kozioł, Gabriela
Piórkowska, Wiktoria Sikorska,
Grzegorz Mosoń wykonali Pożegnanie z lasem F. Mendelssohna oraz
Ostre ciarki J. Mercera i H. Warrena,
którymi zelektryzowali publiczność.

będąc centrum rejonu kamienieckiego. I tak zostało do dziś, jest ono
jednym z największych miast obwodu
chmielnickiego na Ukrainie, a jego
wizytówką jest stara forteca. Polskie
panowanie odcisnęło na Kamieńcu
swoje piętno. Oprócz zabytków, będących świadectwem polskiej potęgi,

jeszcze w 1939 roku 20% mieszkańców
stanowili Polacy, dziś ok. 5%. Po dziś
dzień polskość na Podolu jest mocno
pielęgnowana, a polska tradycja kultywowana. Dzieci wychowywane są
w duchu polskości, dbałości o język
polski i historię.
Dziękujemy za piękny występ!

Zespół dziecięcy „Kwiat
na kamieniu” z Ukrainy
wystąpił w Tuchowie
MariaKras

W

sobotę 21 października br. w Domu
Kultury w Tuchowie
gościliśmy zespół dziecięcy „Kwiat na kamieniu”
z Kamieńca Podolskiego
na Ukrainie pod kierunkiem Stanisława Nagórniaka, który zaprezentował
program artystyczny pt.
„Chodź pomaluj mój świat”.

żenie polskiej kultury oraz tradycji.
Dzięki aktywnemu zaangażowaniu
dzieci doskonalą znajomość języka
polskiego oraz historii, a także kultywują polskie tradycje. Stowarzyszenie
miało już okazję zaprezentowania
swoich przedstawień i programów
artystycznych w Polsce, dzięki czemu
dzieci i młodzież mogą się spotkać ze
swoimi rówieśnikami. W sierpniu br.
zespół wystąpił w Gromniku podczas
Dożynek Powiatu Tarnowskiego
2017 oraz kilka dni gościł w Jodłówce
Tuchowskiej, gdzie dzieci miło spędziły
wakacyjny czas.
„Kwiat na kamieniu” to nie
tylko nazwa zespołu, który gościł
w Tuchowie, tak również o Kamieńcu
Podolskim mówiła znana ukraińska
poetka Lesia Ukrainka. Miasto to jest
prawdziwym muzeum pod otwartym
niebem, a dawniej od XV do XVIII
wieku znane było jako „przedmurze
chrześcijaństwa”, a o fortecy mówiono,

że to „baszta ręką Boga zbudowana”.
Po wejściu w 1436 r. do składu Polski
Kamieniec stał się miastem królewskim i jednocześnie stolicą województwa podolskiego, strategicznie
ważnym miastem polskiego państwa
z najlepszą w tych czasach fortecą. Od
1672 r. po 1699 r. miastem władało
imperium osmańskie, a później
znowu Rzeczpospolita. W 1793 r.
decyzją ościennych władców Kamieniec trafił do Rosji jako jej łup
w ramach drugiego rozbioru i został
siedzibą guberni podolskiej, a później
już tylko powiatu kamienieckiego.
Pod zaborami miasto podupadło.
Była szansa, by powróciło do Polski;
bolszewicy zakładali, że Kamieniec
Podolski przypadnie Polsce. Jednak
postanowieniem kończącego wojnę
1920 roku Traktatu Ryskiego granica
pobiegła nieco ponad 20 km na
zachód od Kamieńca. Miasto weszło
w skład obwodu chmielnickiego,

Fot. DK Tuchów

Grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy
przedstawiła tuchowskiej publiczności
historię dotyczącą przedmurza chrześcijaństwa, perły Podola – Kamieńca
Podolskiego. Na scenie można było
zobaczyć fragmenty „Pana Wołodyjowskiego”, które nawiązywały do
kamienieckiej twierdzy. Pokaz uświetniły występy wokalno-muzyczne oraz
taneczne, w tym polonez w wykonaniu
dzieci i ich rodziców posiadających
polskie korzenie. Bez wątpienia występ
zespołu z Ukrainy był piękną lekcją
historii ukazującą ważne wartości
jakimi są rodzina, wiara i ojczyzna;
miłość, zaangażowanie i patriotyzm
oraz dbanie o polskość, kultywowanie
polskich tradycji i przybliżanie historii.
Zespół „Kwiat na kamieniu” działa
przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Józefa Rollego
w Kamieńcu Podolskim. Stowarzyszenie kładzie ogromny nacisk na
kształcenie dzieci i młodzieży. Co
roku realizuje nowe projekty (przedstawienia teatralne, prezentacje, wieczory
tematyczne) mające na celu przybli-

14

1

podróże

października br. mieszkańcy oraz sympatycy
Zabłędzy uczestniczyli w kolejnej wycieczce.
Tym razem wybór padł na
Sandomierz – przepiękne
miasto królewskie, malowniczo położone nad Wisłą.
Potocznie nazywane „Małym
Rzymem”, gdyż podobnie
jak miasto włoskie znajduje
się na siedmiu wzgórzach,
a pod miastem rozciągają
się tajemnicze, podziemne
korytarze.

Wspomnienia z Sandomierza

Fot. krzysztof jasiński

Nasza grupa, bardzo liczna, korzystająca z największego autokaru
w rannych godzinach wyruszyła
z Zabłędzy w kierunku Sandomierza.
Powitała nas piękna, słoneczna
pogoda, niepowtarzalna atmosfera
i klimat historycznego, średniowiecznego miasta. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy we mszy św. w XIV wiecznej
gotyckiej Katedrze Sandomierskiej,
w której przechowywane są relikwie
Drzewa Krzyża Świętego.
Następnie spacerem udaliśmy się
w kierunku Rynku Sandomierskiego,
po drodze zwiedzając i podziwiając
zabytki budowlane tego historycznego i uroczego miasta. Na szczególną
uwagę wśród zwiedzających zasługują:
- Dom Długosza – jedyna zachowana brama miejska, element
średniowiecznego systemu obronnego z XIV wieku wraz z tarasem
widokowym, z którego podziwialiśmy
panoramę miasta.
- Kamienice miejskie w rynku
i Ratusz – dodające czaru i piękna
przemijającego czasu.
- Na wzgórzu Sandomierskim dziedziniec wraz z Zamkiem Królewskim
– obecnie muzeum okręgowe.
- Podziemna trasa turystyczna –
dawne piwnice i lochy oraz miejsce
schronienia przed najeźdźcami,
obecnie udostępniona do zwiedzania.
- Kościół św. Jakuba – miejsce
niespotykanej ciszy oraz mordu
49 męczenników „Braci Dominikanów”.
- Przejście przez „Ucho Igielne” –
jedyna zachowana furta wśród dwóch
istniejących w murach obronnych.
- Wąwóz Królowej Jadwigi – jeden
z najpiękniejszych wąwozów lessowych.
- Collegium Gostamianum –
dawne kolegium jezuickie, budowla
renesansowa posiadająca pierwszą
w Polsce użytkową kondygnację attykową.
- Zbrojownia Rycerska – miejsce ze
zgromadzoną zbroją rycerską, bronią,
odzieżą, narzędziami tortur. Rycerz
w średniowiecznym stroju łucznika
przeniósł nas opowieścią w odległe czasy
związane z początkami miasta. Uczestnicy wycieczki mogli przymierzyć stroje
z tamtej epoki, zapoznać się z bronią oraz
zrobić pamiątkowe zdjęcie.
- Muzeum Ojca Mateusza – za
sprawą popularnego serialu „Ojciec
Mateusz”, Sandomierz zyskał ostatnio
na sławie. My zwiedziliśmy muzeum
słynnego serialowego księdza
w Dworku Skorupskich, gdzie znajdują się eksponaty wykorzystywane
w serialu oraz naturalnej wielkości
postacie serialowe, grające główne
role. Pamiątkowe zdjęcie z Ojcem
Mateuszem lub na jego słynnym
rowerze to nie lada gratka dla naszych
wycieczkowiczów.
- Rejs statkiem po Wiśle – inną
formą zwiedzania, w której uczestniczyliśmy był rejs statkiem po Wiśle.
Piękna słoneczna pogoda i dobre
humory sprzyjały w podziwianiu
panoramy starego miasta i jego
zabytków, a także rozciągających się
Gór Pieprzowych. Kapitan żeglugi
śródlądowej przypieczętował rejs statkiem, a swoimi opowieściami przybliżył historię zabytków Sandomierza.
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Sandomierz
Sandomierz jest piękny, bardzo tajemniczy,
artyści muzyką czarują.
Niskie kamieniczki, maleńkie uliczki,
którymi zakochani wędrują.
Idziemy podziemiem, tajnymi lochami,
ach jakże już ciężko oddychać,
Halina Krępianka być może jest z nami
gotowa nas gruzem zasypać?
A potem przecisnąć, przez Ucho Igielne
się trzeba i jakże szczerze
schodkami do Rynku, tam Ojciec Mateusz
przemyka się na rowerze.
Przy studni drewnianej odpocząć należy,
popatrzeć przyjemnie i miło.
Lub spojrzeć na Wisłę z wyniosłej tej wieży,
zjeść obiad na Rynku z Krystyną.
Więc jeśli tu będziesz, to zajrzyj koniecznie
do Studni blisko Ratusza,
do Starej Piekarni lub do Lapidarium,
tu znajdzie cię godna Pokusa.
A teraz graj i śpiewaj i śmiej się i tańcz,
bo taka chwila Twoja, to ją masz.
A teraz słonka promyk w Wiśle kąpie się,
spójrz i za rękę go złap, jeśli chcesz.

		

Janina Halagarda, 4 października 2017 r.

Niedzielny deszcz
Dziękuję Ci Panie Boże za ten deszcz,
za poranek otulony w szarą mgłę,
za tę ciszę spływającą w serca dno,
za liryczne ukojenie zmysłów sto.

Po intensywnym dniu mogliśmy
posmakować regionalnych potraw
takich jak „zalewajka opatowska” czy
„pieróg sandomierski” .
Wzbogaceni historią urokliwego Sandomierza, pełni wrażeń,
w dobrych humorach, w godzinach wieczornych powróciliśmy do
Zabłędzy.

Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim uczestnikom wycieczki
i osobom, które pomagały we współorganizacji. Zapraszam wszystkich
chętnych do wspólnego zwiedzania
pięknej Małopolski i nie tylko…
				
Radna i Sołtys
Ewa Michałek

Dziękuję Ci Panie Boże za ten dzień –
niezmącony czas spokojny – piękny sen,
za szal ciepły i bezpieczny własny kąt,
za przyjaciół i za tych co już odeszli stąd.
Pobłogosław Panie Boże kroplą łask,
by w potoku życia płynąć w tęczy blask.
Otwórz jutro, niech błękitem niebo lśni
i nadzieją promyk słońca przywróć mi.

		

Janina Halagarda, 3 września 2017 r.
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Katarzyna
Gawron-Sajdak

P

odróż w Bieszczady
to druga wycieczka
finansowana ze
środków programu Fundusz
Inicjatyw społecznych
w ramach realizacji projektu
„Pozytywnie zakręcona integracja w Buchcicach”. Tym
razem nasi uczniowie pod
opieką rodziców i nauczycieli mieli okazję poznać
Beskidy Wschodnie.
Naszą wyprawę po tej dzikiej
krainie rozpoczęliśmy udając się
drogą prowadzącą na Komańczę do
miejscowości Majdan, gdzie znajduje się główna stacja bieszczadzkiej
kolei wąskotorowej. Stąd wyruszyliśmy w trwającą prawie dwie godziny
podróż słynną bieszczadzką ciuchcią
do stacji Balnica. Po powrocie wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do
schroniska pod Małą Rawką, znajdującego się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Słoneczna
pogoda pozwoliła nam podziwiać
widoczne stąd lasy prezentujące się
w jesiennej szacie oraz charakterystyczne dla tego regionu połoniny
wraz z najwyższym szczytem Bieszczadów – Tarnicą (1346 m n.p.m.).
Aktywny dzień zakończyliśmy
wypoczynkiem w bazie noclegowej
na terenie miejscowości Polańczyk,

MałgorzataLech
ŁUKASZBARTKOWSKI
BeataCzuba

O

tym, jak ważna
w dzisiejszych czasach
jest bardzo dobra umiejętność posługiwania się językiem angielskim nie trzeba
chyba nikogo specjalnie
mocno przekonywać.
Obecnie to najpopularniejszy język
obcy, którym posługuje się ponad
1,5 miliarda ludzi na całym świecie.
Umożliwia on swobodne podróżowanie i nawiązywanie nowych
znajomości z ludźmi z całego globu.
Angielski jest powszechnie uznawany
za język biznesu, kontaktów międzynarodowych, dyplomacji oraz nauki,
który otwiera możliwości studiowania
i pracy za granicą. Radiowe listy przebojów oraz repertuary kinowe pełne
są anglojęzycznych utworów, co po
raz kolejny potwierdza uniwersalność
i popularność tego języka. Dzięki jego
biegłej znajomości zyskujemy zatem
nie tylko szeroki dostęp do ogromnej
ilości wiedzy i rozrywki, ale również
poszerzamy swoje horyzonty, stajemy
się bardziej konkurencyjni na rynku
pracy oraz zwiększamy swoje szanse
na wyższe zarobki.
Odpowiednie kompetencje językowe
są zatem obecnie niezbędną koniecznością i my, jako szkoła, wychodzimy
naprzeciw tym wymaganiom współczesnego świata – mówi mgr Małgorzata Lach, nauczycielka języka
angielskiego w szkole w Piotrkowicach. Od przyszłego roku szkolnego
planujemy zwiększenie tygodniowej
liczby godzin języka angielskiego dla
wszystkich uczniów naszej szkoły
Stwarzamy tym samym optymalne
warunki jak najefektywniejszej
nauki i dajemy solidne podstawy do
rozwijania kompetencji językowych
w kolejnych etapach edukacyjnych.
Chcemy, aby nasi uczniowie wychowywali się w szacunku do własnej
historii i tożsamości narodowej, ale
również stali się otwarci na świat
i pewni siebie w kontaktach z ludźmi
z innych krajów. Już teraz mamy dodat-

Wyprawa w Bieszczady

gdzie czekał na nas ciepły posiłek oraz
ognisko w chacie grillowej.
Kolejny dzień przywitał nas
piękną słoneczną pogodą. Każdy
z zachwytem podziwiał wspaniały krajobraz rozpościerający się
z naszych okien – Jezioro Solińskie
wraz z kompleksem leśnym. Solina
stała się naszym kolejnym celem – to
tu w blasku słońca podróżowaliśmy
statkiem, słuchając bieszczadzkich
szant. Mieliśmy również okazję
spacerować po zaporze, trzymającej
w ryzach ponad pięćset milionów
metrów sześciennych wody! Nie
zabrakło czasu na zakup pamiątek

oświata
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powyżej górnej granicy lasu połonin.
Plastyczny model bieszczadzkiego
lasu przykuł uwagę wszystkich uczestników naszej wycieczki. Trudno było
oderwać wzrok od fascynujących
ekspozycji owadów, płazów, gadów,
ptactwa, a przede wszystkim drapieżników zamieszkujących tutejsze lasy.
Po tej niezwykłej lekcji przyszedł czas
na powrót do domu.
Nasza wyprawa była nie tylko
wspaniałym sposobem na poznanie
bogactwa bieszczadzkiego regionu, ale
również (a może przede wszystkim!)
stała się okazją na integrację dzieci,
rodziców i nauczycieli.
Projekt dofinansowany ze środków
programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich realizowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

oraz smaczny obiad, po którym
udaliśmy się do Ustrzyk Dolnych,
gdzie czekała na nas lekcja muzealna. W Muzeum Przyrodniczym
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
poznaliśmy podstawowe informacje
z dziedziny geologii Karpat, geomorfologię, hydrologię, klimat i gleby
Bieszczadów. Największe wrażenie
zrobiła na nas ekspozycja ukazująca
bogactwo fauny i flory tego regionu.
Wędrując przez układ pięter roślinno-klimatycznych występujących
w Bieszczadach, poznaliśmy przyrodę piętra pogórza i krainy dolin,
lasów regla dolnego oraz położonych

Piotrkowice stawiają na sport i języki
kowe zajęcia z języka angielskiego
i niemieckiego dla chętnych i potrzebujących dzieci. Dajemy im możliwości do
darmowej i intensywnej nauki języka
w szkole, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Tymi działaniami
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
wobec szkoły – twierdzi dyrektorka
placówki, mgr Barbara Polek.
Uczniowie i ich rodzice z zadowoleniem przyjęli propozycję dodatkowych zajęć językowych, co tylko
utwierdza nas w przekonaniu, że nasi
uczniowie są ambitni, ciekawi świata
i świadomi nieocenionych korzyści
wynikających z płynnej znajomości
języka angielskiego i niemieckiego.
Również spełniając oczekiwania
o praktycznym zastosowaniu wiedzy,
szkoła zakupiła dwa roboty Finch
do zajęć z programowania. Daje to
uczniom możliwość nie tylko teoretycznej nauki programowania zgodnie
z podstawa programową, ale i wykorzystanie napisanych programów
w praktyce. Dzieci uczą się logicznego
i syntetycznego myślenia i od razu
sprawdzają, czy ich tok rozumowania
sprawdzi się w praktyce.
Oprócz zwiększonej liczby zajęć
językowych, szkoła wprowadziła
dodatkowe zajęcia sportowe dla starszych i młodszych uczniów.
Żyjemy w czasach, w których czas
wolny został zdominowany przez
cyfrowe gadżety. Zarówno dzieci,
jak i dorośli stronią od aktywności
fizycznej, a wolne od nauki i pracy
chwile spędzają przed ekranem
telewizorów, komputerów i tabletów.
Czas to zmienić, ponieważ aktywność fizyczna jest istotnym elementem
prawidłowego rozwoju dziecka – mówi
Łukasz Bartkowski, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole,
trener i piłkarz Unii Tarnów.
Lista korzyści płynących z uprawiania sportu i aktywności fizycznej
jest długa. Zaangażowane w ćwiczenia
ruchowe dzieci rzadziej zmagają
się z otyłością i chorobami układu
krążenia – mówi dalej pan Łukasz.
- Mają lepszą kondycję i koordynację

ruchową, a ponadto lepiej sypiają
i łatwiej im skupiać uwagę.
Sport pomaga również rozwijać
umiejętności społeczne i skutecznie
przeciwdziała spadkom nastroju.
Zaszczepione w dzieciństwie zainteresowanie sportem procentuje
w starszym wieku i dlatego warto
dołożyć starań, by dziecko było
aktywne fizycznie. Zadanie nie jest
łatwe, bo wymaga silnej woli i walki
z wewnętrznym leniem, zarówno po
stronie dziecka, jak i rodzica.
Co sport daje dziecku?
Rozwija sprawność fizyczną
i kondycję:
Dobrego wpływu aktywności
fizycznej na zdrowie i samopoczucie
psychiczne nie da się przecenić. Uprawiające sport dzieci gimnastykują ciało,
stają się sprawniejsze fizycznie i zwinniejsze. Ich kondycja i koordynacja
motoryczna polepsza się, podobnie
jak ogólny stan organizmu. W czasach
fast foodów, gdy zasady dobrego odżywiania są coraz rzadziej przestrzegane,
a nadwaga i otyłość dotyczą niemałego
procentu populacji, zajęcia sportowe
powinny być na stałe wpisane w tygodniowy grafik zajęć.
Buduje pewność siebie:
Jeśli twojemu dziecku brakuje
pewności siebie, zadbaj, by uprawiało sport. Udowodniono bowiem,
że zaangażowanie w aktywność
sportową pomaga dzieciom pewniej
się czuć i uwierzyć w swoje możliwości. Ćwiczące dziecko uczy się
rozpoznawać swoje słabości i mocne
punkty, stawia sobie cele i dąży do
nich. Sukces wynagradza mu wysiłek
i mobilizuje do kolejnych wyzwań,
a porażka staje się jedynie krokiem na
drodze do zwycięstwa. Tak uzbrojone
dziecko łatwiej mierzy się ze światem
i jest pewniejsze siebie. Na jego samopoczucie wpływa również sprawność i wysportowane ciało – atuty,
których brak dzieciom borykającym
się z nadwagą.
Pomaga w nauce i osiąganiu
lepszych wyników:

Jeśli myślisz, że sport będzie
odciągał twoje dziecko od nauki
i źle wpływał na jego osiągnięcia,
jesteś w błędzie. Badania pokazują,
że aktywność fizyczna pozytywnie
wpływa na pamięć i koncentrację.
Dzieci, które regularnie angażują
się w ruch i ćwiczenia sportowe, są
spokojniejsze, łatwiej im „usiedzieć”
na miejscu i skupić się na lekcjach.
Sport uczy je dyscypliny, nie tylko
takiej na bieżni i boisku, ale także
w klasie.
Relaksuje i pomaga radzić sobie
ze stresem:
Sport i zajęcia fizyczne to prawdziwa pigułka szczęścia. Podczas
ruchu mózg uwalnia endorfiny,
hormony szczęścia, dzięki którym
czujemy się lepiej i optymistyczniej
patrzymy na świat. To kolejny powód,
dla którego warto zapewniać dzieciom
jak najwięcej ćwiczeń.
Rozwija społecznie i pomaga
nawiązać przyjaźnie:
Zapisanie dziecka do klubu sportowego lub na dodatkowe zajęcia
fizyczne pozytywnie wpływa nie tylko
na jego kondycję, ale także rozwija
umiejętności społeczne. Koleżanki
i koledzy z drużyny, wspólna gra
i treningi uczą poprawnych relacji
i współistnienia w grupie. Rywalizacja,
porażki i sukcesy pokazują, jak radzić
sobie z konfliktami, wspierać i rozumieć innych w trudnych sytuacjach.
Ćwiczenia w parach i w zespole uczą
współdziałania w osiągnięciu celu,
a dodatkowym bonusem są nowe
przyjaźnie, które nierzadko trwają
długie lata.
Uczy wytrwałości, cierpliwości
i dyscypliny:
Nie ma chyba lepszej dziedziny
niż sport, która pokazuje, że sukces
zależy od wysiłku i wytrwałości.
Dzieci uprawiające sport, poświęcające swój czas regularnym treningom
i osiągające wyznaczone sobie zamierzenia, wiedzą doskonale, co oznacza
dyscyplina. Potrafią skupić się na
wyznaczonych zadaniach i systematyczną pracą zbliżać się do wyty-

czonych celów. Takie umiejętności
przydają im się również poza salą
gimnastyczną. W szkole, na studiach,
a później w pracy jest to dobry fundament do osiągania sukcesu i szczęśliwego życia.
Wszystkie wyżej wymienione
punkty są realizowane w naszej szkole.
Czynnie uczestniczymy w rywalizacji
sportowej dla szkól podstawowych
osiągając sukcesy.
Oczywiście nie sukcesy są najważniejsze, a integracja ucznia w innym
środowisku, radzenie sobie ze stresem,
budowanie własnej wartości, rozwijanie zdolności często nieświadomie
ukrywanych przez ucznia – opowiada
pani dyrektor.
Dlatego wcześnie rozpoznajemy
potencjał sportowy ucznia. Kierujemy
go na odpowiednie zajęcia pozalekcyjne tak, żeby mógł wykonać kolejny
krok w rozwoju swoich zainteresowań
sportowych. W klasach IV-VII
obecnie 60 % uczniów trenuje różne
dyscypliny sportowe w pozaszkolnych
klubach: judo, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, taniec.
Poprzez sport staramy się przygotować uczniów do kolejnych etapów
życia.
Słowa Mens sana in corpore sano
rzymskiego poety Juwenalisa (co
znaczy: W zdrowym ciele zdrowy
duch) bierzemy zawsze pod rozwagę
planując pracę w kolejnym roku
szkolnym. Dlatego idziemy z duchem
czasu i wprowadzamy nowości
w edukacji, które mają uatrakcyjnić
zajęcia szkolne i skutecznie zwiększyć szanse naszych uczniów na rynku
pracy w dorosłym życiu.
Dzięki tym działaniom nasi
uczniowie dwa razy z rzędu zajęli
II miejsce w gminnej rywalizacji sportowej, zwyciężają w konkursach recytatorskich, plastycznych i piosenki.
Biorą udział w konkursach przedmiotowych i językowych. Nawet, jeżeli
nie zajmują wysokich lokat, przygotowując się z nauczycielem poszerzają
swoją wiedzę i umiejętności w czasie
dodatkowych zajęć.
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towarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
pragnie podzielić się miłymi
wspomnieniami ze spotkań
minionego lata.

Czas letniego odpoczynku pozwolił
nam spojrzeć na napotykaną w życiu
rzeczywistość w innym świetle. Był
to czas wielkiej radości, wdzięczności
i wspólnotowego bycia z sobą.
Pierwszym wydarzeniem było tradycyjne spotkanie w III sobotę czerwca
pn. „Podaruj odrobinę czasu”.
W spotkaniu na działce „Nadziei”
udział wzięli podopieczni stowarzyszenia z rodzinami, wolontariuszami
i przybyłymi gośćmi. Spotkania te
są okazją do naszej wdzięczności
gronu przyjaciół, którzy w różny
sposób i w różnym czasie dają wyraz
swojego zaangażowania w działalność
stowarzyszenia. Brama „Nadziei” jest
szeroko otwarta dla każdego. W tym
dniu dodatkowo okazjonalnym wydarzeniem była msza św. prymicyjna
sprawowana tu w plenerze dla uczestników przez o. Michała Wielgusa –
byłego wolontariusza współpracującego ze Stowarzyszeniem „Nadzieja”.
Ojciec Michał w kazaniu dziękował za
wspólnie spędzone chwile z osobami
niepełnosprawnymi, z ich rodzicami,
grupą wolontariuszy. Podkreślał też,
jak wiele dobra wnosi w życie zdrowego
człowieka osoba niepełnosprawna,
której nie należy się bać, unikać jej, lecz
traktować normalnie jako człowieka,
może myślącego inaczej, ale odczuwającego swą inność, cierpienie, pragnienie
akceptacji i miłości. Zachęcał do odważnego wyjścia w kierunku tych osób.
Następnym świętowanym wydarzeniem
tego dnia była 25. rocznica powstania
Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie.
W tym dniu, mimo wielkich chmur
deszczowych, chłodu i wiatru, atmosfera była gorąca. Uroczystość ubogacił
wokalno-muzycznie zespół „Pokolenia”,
zespół kleryków WSD i pan Przemysław. Osoby niepełnosprawne nie ukrywały swej radości i wdzięczności za czas
im podarowany. Już dziś czekają na
następne takie spotkanie za rok i mają
nadzieję, że będzie ono w jeszcze większym gronie.
Drugim wydarzeniem w czasie
tegorocznego lata było dokupienie
działki w celu powiększenia terenu
planowanej budowy Ośrodka Opie-

Wspomnienia „Nadziei” z lata 2017

kuńczo-Mieszkalnego dla osób
niepełnosprawnych w Tuchowie.
Dzięki pomocy darczyńców i osób,
które włączyły się w akcję, sprawa ta
została zrealizowana. Serdecznie dziękujemy i nadal prosimy o wspieranie
różnych planowanych akcji charytatywnych, których celem będzie pomoc
w budowie tego ważnego obiektu opiekuńczo-rehabilitacyjnego tak potrzebnego podopiecznym i ich rodzicom
zatroskanym o losy swych dzieci, gdy
ich już im zabraknie.
Zapraszamy Państwa na BAL
CHARYTATYWNY, który odbędzie
się 18 listopada 2017 r. o godz. 18.00
w restauracji Agawa, a dochód z niego
przeznaczony będzie na budowę
ośrodka.
Trzecim miłym wydarzeniem było
spotkanie integracyjne w Ośrodku
Rekreacji „Dolina Białej” u państwa
Sajdaków. Osoby niepełnosprawne
z opiekunami spędziły tam radośnie
sobotnie i niedzielne popołudnia.
Przygotowano wiele atrakcji: jazda
bryczką i na konikach, ćwiczenia
ruchowe, zabawy, zwiedzanie pomieszczeń, w których przebywają konie.
Smakowały kiełbaski z grilla, lody,
ciastka, kawa i herbata. Dzięki Urzędowi Miejskiemu w Tuchowie i gościnności właścicieli ośrodka uczestnicy
mieli okazję do wspólnych rozmów
i mile spędzonego czasu.
Czwartym wydarzeniem był
dwutygodniowy pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym w Darłówku nad
morzem. Czas letniego wypoczynku
zapewniał uczestnikom – zarówno
podopiecznym, jak i rodzicom – rehabilitację fizyczną i duchową. Klimat
na zewnątrz i wewnątrz Ośrodka
Rehabilitacyjnego „Gniewko” sprzyjał
optymalnej atmosferze poprawiającej
kondycję 57-osobowej grupie uczestników. Wśród licznych atrakcji sprawiających radość dzieciom niepełnosprawnym warto było odwiedzić
pobliski Ośrodek „Leonardia”, gdzie
„świat się zatrzymał”, gdzie „słychać
śpiew ptaków i radość dzieciaków”. Tam
na rozległej łące i w pracowni można
było zbudować oraz sprawdzić, jak
działają wynalazki Leonardo da Vinci.
Ten wszechstronnie uzdolniony Włoch
pozostawił wiele wynalazków, które
funkcjonowały, a z czasem były też
unowocześniane. W tamtych czasach

„W stronę Tatr" - ponad 38 tys. zł
dla Stowarzyszenia „Nadzieja"
z Województwa Małopolskiego

S

towarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie
realizuje program VII edycji
w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Województwa Małopolskiego
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2017 r.
Zadanie pt. „W stronę Tatr” realizowane jest od dnia 01.07.2017 r. do
dnia 30.11.2017 r.
Na mocy uchwały nr 709/17
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11.05.2017 r. Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Tuchow
38 940,61 zł.
Grupę docelową projektu stanowią
osoby niepełnosprawne należące do
Stowarzyszenia „Nadzieja” z opieku-
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nami oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy Tarnowa jako
powiatu grodzkiego z opiekunami.
W ramach projektu w dniach od
06.11.2017 r. do 12.11.2017 r. 52 osoby
wyjedzie do Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Marzenie”
w Zakopanem.
W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział warsztatach
artystycznych rękodzieła, zajęciach
z pedagogiem specjalnym i psychologiem, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych,
wieczorkach regionalnych i tanecznych oraz w wyjeździe na baseny
termalne.
Sprawozdanie z realizacji zadania
będzie dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Nadzieja”:
www. nadzieja-tuchow.pl
Prezes Stowarzyszenia
„Nadzieja” - Marian Gut

nie było prądu, komputerów, elektronicznych zabawek, a dzieci też bawiły
się. Zabawki ich były prosto skonstruowane, o elementach przeważnie
z drewna, ale zachwycały pomysłowością. Tu właśnie rodzice mieli możliwość, by ze swym dzieckiem pobyć,
i pomóc mu w układaniu, budowaniu
według szkiców konstrukcyjnych określonych przedmiotów np. lotni, młyna,
studni. Czas tu naprawdę się zatrzymuje i można na wszystko spojrzeć
w innym wymiarze, wejść do innej
epoki, w której my już raczej nie potrafilibyśmy żyć. Wykonanie danej części,
mimo, że prostej, wymagało myślenia,
zręczności, a efekty cieszyły. Dzieci
poczuły się dowartościowane, mogły
się wyciszyć. Czas zatrzymuje się tutaj
przez oderwanie od otaczającej nas
techniki, od zabiegania. Dziś człowiek
niejednokrotnie przez pędzące życie
nie dostrzega rzeczy istotnych. Można
tam podumać sobie, jak wiele człowiek
zdobył wiedzą i techniką, ale też jak
wiele przez to zagubił. Pobyt w malowniczym nadbałtyckim terenie pozostawił miłe wspomnienia. Dziękujemy
PCPR i darczyńcom za dofinansowanie
turnusu.
Lato już za nami i czas biegnie dalej,
ale warto powrócić chociaż we wspomnieniach do tych chwil jeszcze.
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AleksanderKajmowicz

P

odajcie mi moją broń.
Tym się zwycięża
szatana – tak mawiał
Ojciec Pio, kiedy brał do ręki
różaniec, gdy czuł, że traci
siły.
Różaniec – forma modlitwy znana
każdemu. Modlitwa o niezwykłej
mocy wstawienniczej, ale też trudna,
wymagająca, trzeba się do niej przekonać i niejako dojrzeć.
Niewątpliwie musi być coś
niezwykłego w różańcu. Matka Boża
w Fatimie niejednokrotnie prosi,
a nawet wzywa: Odmawiajcie różaniec.
Ojciec Pio powtarzał: Zawsze odmawiajcie różaniec. Święty Jan Paweł II
nieustannie zachęcał do tej modlitwy.
Na papieskim Brzyzku u stóp Matki
Bożej Fatimskiej również modlono się
na różańcu. Modlitwy trwały przez
cały miesiąc, a dniem szczególnym
na Brzyzku był 15 października. Było
to w przeddzień 39. rocznicy wyboru
Karola Wojtyły na papieża.
Program tego popołudnia obfitował w wydarzenia: koronka do
Miłosierdzia Bożego, konkursy,
odczyt o Fatimie, modlitwa różańcowa, wspólne śpiewanie Barki, miłe
i serdeczne rozmowy, a na koniec
projekcja filmu pt. Fatima pod gwiazdami…
To wszystko sprawiło, że popołudnie i wieczór tego dnia upłynął bardzo
szybko, uczciliśmy kolejną rocznicę
i za rok, jak Bóg pozwoli, spotkamy się
ponownie. Ojciec Pio – zapamiętany
przez ludzi jako mnich z różańcem
w ręku. Jego święte życie i życie wielu
innych to najlepszy przykład i dowód,
że różaniec daje moc. Wydaje się być
bardzo dobrą „inwestycją duchową”
szczególnie w XXI wieku.
Rada Osiedla Garbek wyraża
wszystkim uczestnikom uroczystości
na Brzyzku serdeczne podziękowanie.
Szczególne słowa podziękowania

Różańca moc

Podziękowanie
kieruję do osób zaangażowanych
i wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przebiegu uroczystości.
Zwycięzcy konkursów:
Konkurs Maryjny:
I miejsce Karolina Kozioł
II miejsce Anna Zdun
III miejsce Bernadetta Igielska

IV miejsce Amelia Dudek
V miejsce Milena Strojny
VI miejsce Igor Góral
Konkurs przyrodniczy:
I miejsce Igor Góral
II miejsce Milena Strojny
III miejsce Dominik Janiczek
IV miejsce Amelia Dudek
V miejsce Wiktor Iwaniec
VI miejsce Karolina Kozioł

Rajd „Aniołów Miłości” –
Różaniec do granic
BarbaraDuran

rzenie. Oprócz wspaniałych widoków
oraz zaznania wypoczynku mogliśmy
połączyć się z akcją „Różaniec do
granic” i stać się jej częścią. Każdy
z obecnych na pewno zapamięta ten
wyjazd na długo.
Karolina Niziołek

"R

óżaniec do granic"
to kolejna akcja
integracyjna,
wspólna modlitwa, spotkanie
z Bogiem wzdłuż granic
Polski. Podopieczni, rodzice,
opiekunowie oraz wolontariusze stanęli na wysokości
zadania. Mimo trudnych
warunków atmosferycznych, w błocie, deszczu
ze śniegiem przemierzali
z różańcem w sercu i ręku
bieszczadzkie szlaki. Młodych
nie odstraszyła zła pogoda,
niektórzy mieli chwilę załamania i słabości, bo przecież lepiej by było leżeć na
„wygodnej kanapie”, lecz
ubraliśmy wygodne buty
i pokonaliśmy trud, gdyż to
był „Rajd Aniołów” i ważny
był Duch Święty w naszych
sercach, były nasze wspólne
i prywatne intencje. Jestem
pełna podziwu dla naszej
młodzieży, rodzin, dzieci:
Jeremiasza, Oskara, Karola,
Julity, Mileny i maleńkiej
Oliwki – są niesamowici,
prawdziwi aniołowie do
„tańca i różańca”.
W dniach 7-8 października stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze są”
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zorganizowało wyjazd w Bieszczady
w ramach akcji „Różaniec do granic”.
Było to bardzo ciekawe doświadczenie
dla wszystkich obecnych.
7 października ok. godz. 4:30 wyruszyliśmy autobusem, a po dojechaniu
na miejsce wybraliśmy się w góry.
Udało nam się zdobyć Tarnicę, Halicz,
Rozsypaniec, przełęcz Bukowską i kilka
mniejszych szczytów na granicy polsko-ukraińskiej. W trakcie wędrówki połączyliśmy się z akcją „Różaniec do granic”
przeprowadzoną w całej Polsce. Pod
koniec dnia udaliśmy się do miejscowości Ustrzyki Górne, do domu rekolekcyjnego im. Jana Pawła II, gdzie
spędziliśmy noc.
Niedzielę rozpoczęliśmy mszą św.,
a później wyruszyliśmy w drogę, aby
osiągnąć kolejny cel, którym było schronisko „Chatka Puchatka” znajdujące się
na Połoninie Wetlińskiej. Po zdobyciu
szczytu wróciliśmy do autobusu i wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Dla wszystkich uczestników tej
wyprawy było to niecodzienne wyda-

Wyjeżdżając z grupą w Bieszczady
na Różaniec do granic nie miałam
pojęcia jak będzie wyglądała nasza trasa
w góry i dlatego zabrałam syna Jeremiasza i jego kolegę Oskara, którzy mają
po 9 lat. Myślałam, że sobie troszeczkę
pospacerujemy i będzie to relaksacyjny,
wolny spacer. A tu okazało się, że moje
wyobrażenie wyglądało zupełnie
odwrotnie. Zdobyliśmy kilka przepięknych i bardzo trudnych szczytów Bieszczad, widoki nie do opisania zatykały
dech w piersiach, pokonując tę trudną
trasę muszę się przyznać, że miałam
chwile zwątpienia i łezka w oku się
zakręciła z myślą, że nie dam rady. Ale
przecież aż wstyd by było się przyznać
przed chłopakami, że mama wysiada
i dlatego patrząc na nich, jak prowadzą
grupę pierwsi, dawali mi tyle siły, że
dałam radę. Dzisiaj wiem, że razem
można pokonać i spełnić wszystkie
marzenia, ale najważniejsze jest, aby
się nie poddawać i aby był zawsze ktoś,
kto w każdej chwili poda rękę.
Dziękuję wszystkim, za cudowną
wycieczkę i już wiem, że to była moja
pierwsza, ale nie ostatnia.
Kinga Bęben

Komitet Społeczny Dar Serc wyraża serdeczne podziękowanie
wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym. Ogółem od
czerwca do października zebrano na renowację kwotę 9.210 zł.
Ta kwota to olbrzymi wkład we wspólne dzieło renowacji figury
N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej przy ulicy Wróblewskiego na Osiedlu
Garbek.
Pragniemy Państwa poinformować, że dzieło to ma w całości zabezpieczenie finansowe. Prace wykonywane są w pracowni pani Barbary
Dworaczyńskiej i mają się ku końcowi. Jeżeli pogoda tylko pozwoli to już
w listopadzie, figura będzie posadowiona na fundamencie na Garbku.
Kończąc, serdeczne słowa kieruję do członków Komitetu: Anny
Kierońskiej i Włodzimierza Maciaszka. Dziękuję za dotychczasowe
zaangażowanie, współpracę, ofiarność i pracowitość. Komitet zakończył
zbiórkę pieniędzy, jednak nadal pilotował będzie do końca wszelkie
prace przy figurze aż do 1 maja 2018 roku. W tym dniu planowane jest
uroczyste poświęcenie figury, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
		

Komitet Społeczny Dar Serc
Anna Kierońska
Włodzimierz Maciaszek
Aleksander Kajmowicz

Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie
i Kustosz Bazyliki NNMP w Tuchowie
zapraszają na koncert pt.

„JESIENNE REKOLEKCJE”
w wykonaniu
Moniki Rasiewicz – recytacje
i Bogumiły Gizbert-Studnickiej – klawesyn

26 listopada (niedziela) 2017 r.
godz. 15.00
Sanktuarium i Bazylika NNMP w Tuchowie
W PROGRAMIE:
poezja Czesława Miłosza, Mirona Białoszewskiego,
ks. Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego,
Juliana Tuwima i Konstantego I. Gałczyńskiego
muzyka klawesynowa
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października
odbyła się
w Tuchowie
uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Uczniowie Szkoły
Podstawowej
w Tuchowie przygotowali
przedstawienie
słowno-muzyczne ukazujące
w zabawny sposób relacje
pomiędzy uczniami
i nauczycielami,
a także zaprezentowali
pokaz mody dla nauczycieli.
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Dzień Edukacji Narodowej

TeresaSzymańska
AleksanderKajmowicz

O

d lipca do późnej
jesieni na nieużytkach,
dawnych gruntach
rolniczych, poboczach dróg,
nasypach kolejowych, terenach ruderalnych, w dolinach rzek itp. panuje niepodzielnie nawłoć (czasem
nazywana polską mimozą).
Nawłoć (Solidago), to wieloletnia
bylina z rodziny złożonych. Łacińska
nazwa rodzajowa – solidago oznacza
scalenie, zespolenie, konsolidację.
W Polsce występuje dziko pięć
gatunków nawłoci. Rodzimymi gatunkami są: nawłoć pospolita (Solidago
virga – aurea) i jej górska odmiana
– nawłoć alpejska. Natomiast te
wszędzie widoczne z daleka, wysokie
nawłocie, to przybysze ze wschodnich
rejonów Ameryki Północnej. Sprowadzili je do Europy (w XVIII w.)
podróżnicy jako rośliny ozdobne.
Stosunkowo szybko „wymknęły” się
z ogrodów i rozpanoszyły na naszym
kontynencie. W Polsce są od ponad
stu lat (nawłoć kanadyjska). Szczególnie inwazyjny gatunek, który się
u nas świetnie zaaklimatyzował,
to nawłoć późna, nazywana też
olbrzymią. Osiąga wysokość ponad
2 metrów. Drugi ekspansywny
gatunek to nawłoć kanadyjska. Jest
niższa – do 1,5 m wysokości. Obydwie
nawłocie mają żółte, drobne kwiatki,
zebrane w okazałe wiechy. U nawłoci
kanadyjskiej poszczególne gałązki
wiechy w charakterystyczny sposób

Fot. Wiktor Chrzanowski

Burmistrz Tuchowa złożył
życzenia wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświaty w dniu ich
święta oraz wręczył nagrody: Magdalenie Hońdo (nauczycielowi ze
Szkoły Podstawowej im. St. Staszica
w Tuchowie), Janowi Gładyszowi
(dyrektorowi Szkoły Muzycznej I st.
w Tuchowie), Piotrowi Pierzchale
(nauczycielowi Szkoły Podstawowej
im. St. Staszica w Tuchowie), Renacie
Gąsior (nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie),
Małgorzacie Gacek (nauczycielowi
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach) oraz Lidii Moździerz (głównej
księgowej Gminnej Administracji
Oświaty w Tuchowie).
Burmistrz Adam Drogoś podziękował za wieloletnią pracę nauczycielom i pracownikom obsługi szkół
obchodzącym jubileusze pracy oraz
przechodzącym na emeryturę.
Następnie wręczył akty nadania
stopnia awansu zawodowego Lidii
Borczyk i Kindze Burzy.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim nauczycielom dużo sił, energii i twórczej
pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania
codziennych obowiązków zawodowych.

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Nawłoć – roślina inwazyjna, ale również pożyteczna

Nawłoć pospolita
(Solidago virga-aurea)
się „przewieszają”, u późnej są proste.
Łodyga u obydwu gatunków jest
sztywna, u kanadyjskiej w środku
pusta, u późnej pełna. W czasie
kwitnienia nawłocie wyglądają efektownie, są wysokie, w słonecznych
kolorach. Ich ekspansja jest wynikiem
ogromnej ilości owocków, zaopatrzonych w aparaty lotne (puch), które
przenoszą nasiona na duże odległości. Jednocześnie wraz z korzeniami zimują bardzo trwałe łodygi,
w formie rozgałęzionych kłączy,
z których wiosną wyrasta mnóstwo
nowych roślin. Te wyjątkowo ekspansywne z natury rośliny, potrafią
w szybkim tempie zajmować bardzo

Pszczoły na nawłoci
duże przestrzenie. Niektóre środowiska przyrodników, próbują choć
trochę powstrzymać inwazję nawłoci
(innych zielonych intruzów również)
poprzez różne akcje, wsparte np.
hasłem: „Zamień nawłocie na malwy
przy płocie”. Chodzi o to, żeby nie
sadzić w ogrodach, parkach, na
działkach nawłoci, które prędzej czy
później „przejdą” do naturalnego
środowiska, wypierając rosnące tam
gatunki roślin rodzimych, zubażając
w ten sposób bioróżnorodność.
Rodzimym gatunkiem występującym
w całej Polsce jest nawłoć pospolita
(Solidago virga – aurea). W przekazach ludowych nazywana jest złotą

rózgą, złotnikiem lub prosianą włócią.
Występuje na polach, brzegach lasów,
zarośli, na zrębach, suchych łąkach,
zboczach, miedzach. Lubi gleby
lekkie. Niekiedy występuje masowo,
nie jest jednak ekspansywna. Rośnie
do wysokości ok. 1 m. Łodygi ma
sztywne, wzniesione. Kwiaty są
złocisto-żółte, zebrane w gęste kwiatostany. U górskiej odmiany kwiaty są
znacznie większe, zaś łodyga niższa.
Nawłoć pospolita należy do roślin
leczniczych. Surowcem zielarskim jest
ziele nawłoci, pozyskiwane z wierzchołków pędów na początku kwitnienia. Wchodzi w skład mieszanek
ziołowych, stosowanych głównie

w leczeniu dróg moczowych. Nawłoć,
zwłaszcza kanadyjska rośnie u nas
w zasięgu wzroku. Chcąc spotkać
nawłoć pospolitą, trzeba wybrać się
w teren (najlepiej początkiem jesieni)
i rozglądnąć po opisanych wyżej miejscach jej występowania. Nietrudno ją
zauważyć i rozpoznać.
Wszystkie opisane wyżej nawłocie
należą do roślin miododajnych. Są
bardzo wydajne i dają miód towarowy.
Liczniej od nawłoci późnej jest oblatywana przez pszczoły nawłoć kanadyjska i pospolita. Miód nawłociowy
jest jasnożółty, czasem jasnobursztynowy, ma kwaskowaty smak. Polecany
jest przy schorzeniach układu moczowego, prostaty, stawów. Krystalizuje
do konsystencji kremu.
Co ciekawego można jeszcze
napisać o nawłociach? Otóż, kiedyś
z kwiatów nawłoci pozyskiwano
żółty barwnik, a sławny wynalazca
– Tomasz Edison opracował metodę
pozyskiwania gumy z tej rośliny.
Nie zostało to jednak wykorzystane
w gospodarce z powodu nadmiernych
kosztów produkcji.
„Mimozami jesień się zaczyna”...
śpiewał Czesław Niemen nastrojową
piosenkę do słów wiersza Juliana
Tuwima. Te mimozy z wiersza to
właśnie nawłoć, która z prawdziwymi mimozami nie ma nic wspólnego. Wiąże się natomiast z jesienią
i gdy zakwita to znak, że nieuchronnie
zbliża się ta pora roku.
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Ś

wietny specjalista
o ogromnej wiedzy
i doświadczeniu.
Niezwykle wyrozumiały
i sympatyczny. Oddany
swojej pracy, ale też
delikatny i taktowny.
Prawdziwy lekarz
z powołaniem. Takie
opinie pacjentek
towarzyszą pracy lekarza
specjalisty ginekologa
i położnika Jacka Sysło.
Na początku października
został on powołany na
stanowisko ordynatora
Oddziału PołożniczoGinekologicznego
Centrum Zdrowia Tuchów.

Doświadczenie nowy ordynator
zdobywał w kilku szpitalach regionu.
Wcześniej kierował pracami oddziałów

L

okalna Grupa Działania
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
działająca na terenie gmin:
Tuchów, Gromnik, Szerzyny,
Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy na
operacje z zakresu:
– ogłoszenie nr 6/2017: zachowania dziedzictwa lokalnego,
– ogłoszenie nr 7/2017: zachowania dziedzictwa lokalnego /
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
– ogłoszenie nr 8/2017: zachowania dziedzictwa lokalnego,
– ogłoszenie nr 9/2017: promowania obszaru objętego LSR, w tym
produktów lub usług lokalnych
w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
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Nowy szef oddziału
w szpitalu rodzinnym CZT
podobnych specjalności w: Szpitalu
Św. Łukasza w Tarnowie, w Szpitalu
Powiatowym w Brzesku czy w Szpitalu im. Św. Elżbiety w Roztoce.
Jest tarnowianinem, absolwentem
Akademii Medycznej w Krakowie,
w której murach uzyskał tytuł lekarza
w 1978 roku. Dalsze kształcenie i doskonalenie umiejętności pomogło mu
otrzymać tytuł specjalisty położnictwa
i ginekologii w 1990 roku.
W ostatnich latach Jacek Sysło
zasłynął tym, że na podległych mu
oddziałach zwracał szczególną uwagę
na przestrzeganie nowych standardów

opieki okołoporodowej. Był orędownikiem rozwiązań zakładających pozostawanie personelu zawsze do dyspozycji pacjentek, służenia radą i pomocą
przez całą dobę. Wprowadzane przez
niego rozwiązania – stosowane już
także w Szpitalu Rodzinnym Centrum
Zdrowia Tuchów – przewidują przebywanie dzieci po porodzie razem
z mamami, karmienie piersią, a dokarmianie butelką jedynie w przypadku
absolutnej ostateczności. Ważną rolę
pełni w nich edukacja, prowadzona
już w Szkole Rodzenia, a po porodzie,
dotycząca np. doradztwa laktacyjnego.

Nowy ordynator jest jednym z czterech lekarzy specjalistów, zatrudnionych
w Tuchowie po zamknięciu Szpitala
Położniczo-Operacyjnego w Roztoce.
W Centrum Zdrowia Tuchów zatrudnienie znajdzie prawdopodobnie także
część średniego personelu medycznego
tego szpitala. Trwa proces rekrutacji,
wśród osób, które złożyły aplikacje
najwięcej jest pielęgniarek, z doświadczeniem w zakresie anestezjologii
i neonatologii. Docelowo w tuchowskiej
spółce medycznej może znaleźć zatrudnienie kilkanaście osób, pracujących
wcześniej w szpitalu w Roztoce.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ogłasza nabory wniosków
skich na lata 2014-2020 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest w formie
refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wnioski o przyznanie pomocy
można składać w terminie: od
31.10.2017 r. do 15.11.2017r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie,
ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do
16:00 w formie papierowej w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach oraz
elektronicznej na płycie CD/DVD.
Termin składania wniosków upływa
15 listopada 2017 r. o godz. 12.00.
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej
dokumentacji w miejscu i terminie
podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi
kryteriami wyboru operacji, oraz
uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami
przyznania pomocy określonymi
w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne oraz premiujące kryteria
wyboru operacji znajdują się na
stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz
w wersji papierowej w Biurze LGD.
Formularz wniosku o przyznanie
pomocy, wniosku o płatność oraz
projekt umowy o udzielenie wsparcia
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego –
www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku
o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria
wyboru operacji są udostępnione na
stronie: Lokalnej Grupy Działania
Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju oraz do wglądu w biurze
przy ul. Chopina 10 w Tuchowie,
w godz. od 8:00 do 16:00.
Więcej informacji:
http://www.psr.tuchow.pl/

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz URZĄD MIEJSKI W TUCHOWIE
ZAPRASZAJĄ

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY TUCHÓW
NA KONSULTACJE Z TEMATYKI POZYSKIWANIA DOTACJI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
TERMIN DYŻURU:
20 listopada 2017 roku (poniedziałek) godz. 9.00-11.30
MIEJSCE:
Dom Kultury w Tuchowie
ul. Chopina 10, sala nr 20 – I piętro
Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Punkt Informacyjny Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze
Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby Punktu w Tarnowie, ul. Wałowa 37.

Konkurs na opracowanie
koncepcji winiarskiej
pamiątki z regionu

Z

arząd Tarnowskiej
Organizacji Turystycznej zaprasza do
udziału w konkursie na
opracowanie koncepcji
i projektu winiarskiej
pamiątki z regionu. Celem
konkursu jest pozyskanie
pamiątki turystycznej
służącej promocji polskiej
enoturystyki z naciskiem
na teren Pogórza.

Praca ma nawiązywać do turystyki winnej nazywanej enoturystyką, a także do dziedzictwa
kulturowego Polski związanego
z tradycjami i kulturą uprawy
winorośli.
Dla zwycięskiej pracy przewidziano wynagrodzenie w kwocie
1000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych).
Konkurs ma charakter otwarty,
2 – etapowy, skierowany do osób
fizycznych, uczniów szkół plastycznych, podmiotów jak również do

twórców i artystów prowadzących
własną działalność gospodarczą,
zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach twórczych oraz do
podmiotów gospodarczych produkujących pamiątki.
Dopuszcza się dowolność formy
pamiątki, ograniczoną jedynie
następującymi określeniami
charakteryzującymi: nawiązanie
tematyczne do enoturystyki (czyli
turystyka winiarska lub inaczej
enologiczna to forma turystyki
kwalifikowanej, polegająca na
odwiedzaniu regionów związanych z uprawą winorośli oraz
miejsc produkcji wina), pamiątka
powinna mieć odbiór pozytywny,
tajemniczy, prezentujący różnorodność regionu, dynamiczny, czytelny,
dający obietnicę wrażeń.
Ostateczny termin składania prac upływa dnia
13 listopada 2017 r. włącznie.
Regulamin konkursu wraz
z kartą zgłoszeniową znajdują się
na stronie: www.lot.tarnow.pl
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Mistrzostwa Polski SPORT SZKOLNY
Młodzików
P
i Młodziczek w Judo
MAREKSREBRO

W

dniach
14-15.10.2017 r.
w Poznaniu trójka
tuchowskich judoków
trenera Marka Srebro
uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Młodzików
(rocz.2003-2004).

Natalia Wzorek (rocz. 2003)
w kategorii do 57 kg (19 startujących) w pierwszej walce pokonała
zawodniczkę Jagodę Linder z Juvenii
Wrocław. W drugiej przegrała
z Agatą Pontek z AZS UW Warszawa,
późniejszą zwyciężczynią tej kategorii
wagowej. W walkach repasażowych
pokonała przed czasem kolejno
Amelię Klop z Czarnych Bytom
i Dominikę Maruszak z AZS AWFiS
Gdańsk. Zwycięstwa te pozwoliły
Natalii stanąć do pojedynku o brązowy
medal z zawodniczką Amelią Konfisz
z AZS Opole. Żadna z zawodniczek
w regulaminowym czasie walki nie
uzyskała przewagi, natomiast obie
otrzymały po jednej karze shido za

pasywność. W dogrywce Natalia
otrzymała drugą karę za fals-atak,
przegrywając ten pojedynek, zajęła
piąte miejsce (w judo są dwa brązowe
medale i dwa piąte miejsca).
Filip Wantuch (rocz.2004)
walczący w kategorii do 42 kg
(32 zawodników), pokonał w pierwszej walce przed czasem Michała
Bolaka z WSS Wrocław i podobnie
jak Natalia w drugim pojedynku
przegrywa z Erykiem Zdanowskim
z SCSW (późniejszy zdobywca brązowego medalu). W walkach repasażowych wygrywa kolejno z Michałem
Ostrowskim z Tatami Strzegom,
i Damianem Gorgoniem – Judo
Wolbrom. W kolejnej piątej walce
przegrywa z Marcinem Gardianem
– Polonia Rybnik i ostatecznie zajmuje
w tej kategorii siódme miejsce.
Trzeci nasz zawodnik Hubert
Starzyk (66 kg) przegrywa pierwszą
walkę i nie zostaje zakwalifikowany do
walk repasażowych, gdyż jego przeciwnik przegrywa następną walkę.

o wprowadzeniu
reformy szkolnej
w roku 2017/2018
zmieniło się nazewnictwo
i udział młodzieży szkolnej
uczestniczącej w zawodach
międzyszkolnych. Rozgrywki
szkół podstawowych będą
mieć nazwę Igrzyska Dziecięce
w roczniku 2005 i młodsi,
a szkół gimnazjalnych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
rocznik 2002-2004.

Nasze gminne rozgrywki rozpoczęliśmy Igrzyskami Młodzieży
Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej.
9 października 2017 r. zagrały
dziewczęta zajmując lokaty:
1. miejsce Gimnazjum Tuchów,
2. miejsce Gimnazjum Jodłówka
Tuchowska,

3. miejsce SP Piotrkowice (rocznik
2004 i młodsi),
4. miejsce Gimnazjum Siedliska,
5. miejsce Gimnazjum Karwodrza.

10 października 2017 r. rozegrali
swoje mecze chłopcy:
1. miejsce Gimnazjum Gimnazjum
Tuchów,
2. miejsce Gimnazjum Siedliska,
3. miejsce ex aequo Gimnazjum
Karwodrza i SP Buchcice,
5. miejsce ex aequo Gimnazjum
Jodłówka Tuchowska i Gimnazjum
Burzyn,
7. miejsce SP Piotrkowice.
17 października 2017 r. w Igrzyskach Dziecięcych Dziewcząt uczestniczyło 10 szkół:
1. miejsce SP Łowczów,
2. miejsce SP Dąbrówka
Tuchowska,
3. miejsce SP Siedliska.

Puchar Polski
Młodzików w Judo

MAREKSREBRO

P

odopieczni trenera
Marka Srebro: Natalia
Wzorek, Filip Wantuch
i Hubert Starzyk, uczestniczyli w Pucharze Polski
Młodzików rozgrywanych
w Zakopanem 22.10.2017 r.
Hubert Starzyk w kategorii do
66 kg stoczył trzy pojedynki zajmując
piąte miejsce.

Natalia Wzorek w kategorii do
57 kg wywalczyła brązowy medal.
Trzeci zawodnik Filip Wantuch
okazał się najlepszym w kategorii do
42 kg (14 zawodników).
W pierwszej walce pokonał Franciszka Kożlika (AZS Katowice),
w drugiej Kamila Kustrzyckiego
z Gwardii Koszalin, w trzeciej francuskiego judokę Robina Plausona.
W walce finałowej zwyciężył Igora
Kozika z UKS Mysłowice, zdobywając
tym samym złoty medal.
Gratulujemy!

Sześć
medali
młodych
judoków
MOSiR-u
Tuchów

MAREKSREBRO
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października 2017 r.
w Zakopanem odbył
się Międzynarodowy
Turniej Dzieci w Judo.
W zawodach wystartowało
275 zawodników z 39 klubów z czterech państw: Francji, Czech,
Słowacji i Polski. Tuchów reprezentowało 11 zawodników MOSiR-u (rok
ur. 2005 i młodsi), których poprowadził trener Krzysztof Gut.
Medale w tych zawodach wywalczyli:
złote: Nina Potok w kat. wagowej do
30 kg oraz Kamil Sterkowicz +54 kg,
srebrny: Jakub Nakielny do 40 kg,
brązowe: Natasza Potok do 30 kg,
Jan Dziga (45 kg) i Hubert Poręba
(56 kg).

Medalowe
zakończenie sezonu

Międzynarodowe
D
Mistrzostwa w Judo

MAREKSREBRO

W

dniach
16-17.09.2017 r.
w Wolbromiu
tuchowscy judocy rozpoczęli nowy sezon startem
w międzynarodowym

Międzynarodowy Turniej
Młodzików w Wolbromiu Hubert Starzyk - 3. miejsce

turnieju w kategorii
juniorów młodszych,
młodzików i dzieci.

W sobotę walczyli podopieczni
trenera Marka Srebro, juniorzy młodsi
(rocznik 2000-2002) zajmując:
1. miejsce Dominik Świderski,
2. miejsce Rafał Schabowski
w kategorii +90 kg
oraz młodzicy (2003-2004):
1. miejsce Natalia Wzorek 57 kg,
2. miejsce Filip Wantuch 42 kg,
3. miejsce Hubert Starzyk 60 kg.
W niedzielnych zawodach startowały dzieci.
Zawodnicy trenera Krzysztofa
Guta zajęli następujące lokaty:
1. miejsce Natasza Potok,
2. miejsce Nina Potok i 4. miejsce
Zuzia Gawron (kat. 31 kg),
3. miejsce Jakub Nakielny 41 kg,
3. miejsce Hubert Poręba 55 kg.
Na piątych miejscach uplasowali
się Izabela Odroniec do 40 kg i Jan
Dziga do 45 kg.
Warto nadmienić, że w kategorii
młodzików na uczestniczące w zawodach 26 kluby nasi judocy zajęli
w punktacji drużynowej 2. miejsce.

la kolarzy, którzy
intensywnie trenowali i pojawiali się na
wyścigach nadszedł czas
wyciszenia i zasłużonego
odpoczynku…

Jednak nie sposób zapomnieć
o ostatnich w tym sezonie występach
zawodników Grupy Kolarskiej FOUR
BIKE. W ostatnim dniu września
w Wierchomli na starcie stawiła się
młodsza część drużyny. Była to kolejna
edycja Kellys Maraton Cyklokarpaty,
a dla zawodników jeden z najlepszych
występów tego sezonu. Maja Dydyk
w kategorii dziewczęta 7-10 lat była
bezkonkurencyjna i z ogromną satysfakcją odbierała swój pierwszy złoty
medal. Bartłomiej Janas w kategorii
żak również zajął najwyższe podium
w tych zawodach. Paweł Janas w kategorii chłopcy 7-10 lat zdobył srebrny
medal, zaś brąz przypadł Mikołajowi
Rutce. Również medalowo zmagania

w Wierchomli zakończyła Gabrysia
Rutka, która, podobnie jak brat,
zdobyła brązowy medal.
W tym samym czasie w Finale
Pucharu Polski w Głuchołazach na
starcie stawili się starsi zawodnicy.
Gabriela Hudyka ukończyła te zawody
na drugim miejscu, co w klasyfikacji
generalnej dało jej złoty medal. Albert
Hudyka występując po raz ostatni jako
junior swoje zmagania w zawodach
oraz w klasyfikacji generalnej zakończył na 6 pozycji. Pechowo rywalizację w tym dniu zakończył Wiktor
Hudyka, który doznał poważnej
kontuzji i w konsekwencji musiał
wycofać się z wyścigu.
Podsumowując zarówno zawody,
jak i sezon kolarski, chcemy podziękować wszystkim kibicom za wsparcie
i doping, a zawodnikom za piękne
występy. Jest to drużyna, która w tym
sezonie z każdych zawodów wracała
z medalem. Rzecz rzadko spotykana,
bo jest to pod tym względem jedna

z najlepszych drużyn w województwie.
To bardzo duże osiągnięcie, szczególnie,
że FOUR BIKE dopiero niedawno
obchodził swoje pierwsze urodziny.
Skupia kilkunastu zawodników w przedziale wiekowym od 8 do 22 lat i są
wśród nich mniej i bardziej doświadczeni kolarze. Każdy z nich wywalczył
medal w kończącym się sezonie. Oto
dowód na to, że ciężka i systematyczne
praca na treningach oraz wiele wysiłku
i wyrzeczeń, z którymi uprawianie
kolarstwa się wiąże, przekłada się na
świetne wyniki. Gratulujemy wyników
i życzymy zarówno zawodnikom, jak
i sobie co najmniej tak dobrych, jeśli
nie lepszych wyników w kolejnym roku
działalności Klubu.
Zarząd Klubu
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MISTRZOSTWA
MAŁOPOLSKI
KADETEK
W PIŁCE
SIATKOWEJ

SŁAWOMIRWASIEK
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października w hali
sportowej MOSiR
w Tuchowie odbył
się I Turniej Kwalifikacyjny
Kadetek w ramach Małopolskiej Ligi Kadetek.
Organizatorem zawodów był
UKS Lider Tuchów. W tym roku do
rozgrywek ligowych kadetek zgłosiła się rekordowa liczba 36 drużyn,
które zostały podzielone na 6 grup
kwalifikacyjnych. Ranking po dwóch
turniejach pozwoli ustalić, w której
lidze rozpoczną poszczególne zespoły
właściwe rozgrywki ligowe. UKS Lider
Tuchów trafił do wyjątkowo silnej
grypy, w której znalazły się zespoły
PROXIMY Kraków A i B (mistrz
Małopolski 2016/2017), UKS Jedynka
Tarnów A i B (5 zespół 2016/2017),
oraz drużyna Omegi Rzuchowa.
Rozgrywki stały na bardzo wysokim
poziomie. Klasą dla siebie były zespoły
z Krakowa, które zademonstrowały

dojrzałą siatkówkę prezentując bardzo
wysokie umiejętności siatkarskie
w pełni wykorzystując znakomite
warunki fizyczne. Drużyny z Krakowa
zdominowały rozgrywki, zdobyły
I i II miejsca wzbudzając zachwyt
i uznanie licznie przybyłej publiczności (duża grupa kibiców z Tarnowa
i Krakowa). Trzecie miejsce zajął
doświadczony zespół z Tarnowa.
O dużym pechu może mówić drużyna
liderek, już na początku I spotkania
kontuzji doznały dwie podstawowe
zawodniczki zespołu (Schabowska,
Galas). Kontuzja koleżanek zdeprymowała zawodniczki z Tuchowa.
Do zespołu wkradła się niepewność
i zdenerwowanie, które nie pozwoliły
pokazać pełnię swoich umiejętności.
Okazja do rewanżu już 5 listopada
2017 r. W hali sportowej w Bobowej
zespół z Tuchowa zmierzy się
w II Turnieju kwalifikacyjnym
z zespołami: UKS Jedynka B, Podkarpacie Bobowa, MKS Ryglice, Omega
Rzuchowa, Dwójka Krynica.
Zapraszamy!
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NAUKA GRY W SZACHY
DLA KOGO?

KOSZT UCZESTNICTWA:

Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, ale – w miarę wolnych miejsc
– również dla osób starszych

50 ZŁ/OSOBA

KIEDY?

Średnio 3 razy w miesiącu, w jednostkach lekcyjnych po 45 min

GDZIE?

Dom Kultury w Tuchowie oraz filie
w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej,
Siedliskach

POZIOM 1

obejmuje 15 godz. zajęć
Nauka od podstaw, dedykowane dla dzieci,
które dotychczas nie miały do czynienia
z szachami.
Tematyka zajęć:
•
Poruszanie się poszczególnymi
figurami po szachownicy
•
Bicie poszczególnymi figurami
•
Szach
•
Sposoby obrony przed szachem
•
Mat – dajemy mata w 1 posunięciu
•
Promocja piona
•
Roszada
•
Gry uproszczone, pomagające
opanować zasady poruszania się
i bicia
•
Podstawowe przepisy szachowe
Po zakończeniu zajęć poziomu 1 (luty
2018 r.), dla chętnych osób zostaną zorganizowane zajęcia poziomu 2.

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ POD WARUNKIEM,
ŻE GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MIN. 6 OSÓB

POZIOM 2

obejmuje 15 godz. zajęć
Dla dzieci, które opanowały następujące umiejętności:
•
Znają zasady poruszania się i bicia poszczególnymi
figurami
•
Wiedzą, co to jest szach
•
Potrafią obronić się przed szachem
•
Wiedzą co to jest mat
Tematyka zajęć:
•
Zasady gry w debiucie
•
Jak bronić się przed matem „szewskim”
•
Przykłady debiutów otwartych
•
Nauka wybranego debiutu otwartego
•
Bicie w przelocie
•
Pat
•
Podstawowe końcówki elementarne – matowanie:
Hetmanem i Wieżą, 2 Wieżami, Hetmanem, Wieżą
•
Podstawowe motywy taktyczne, np.: podwójne
uderzenie, szach z odsłony, podwójny szach
•
Podstawowe przepisy turniejowe
Po zakończeniu zajęć poziomu 2 (luty 2018 r.), dla
chętnych osób zostaną zorganizowane zajęcia poziomu 3.

Piotrkowice na drugim miejscu
w powiatowym turnieju
piłki nożnej!!!
ŁUKASZBARTKOWSKI
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października 2017 r.
uczniowie Szkoły
Podstawowej
w Piotrkowicach uczestniczyli w turnieju eliminacyjnym piłki nożnej do finału
powiatu tarnowskiego.

Jest to coroczny turniej rozgrywany w całej Polsce pod patronatem
Polskiego Związku Piłki Nożnej
pod nazwą „Z podwórka na stadion
„Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
trafiła do grupy ze Szkołą Podstawową
z Wojnicza, Pleśnej i Szczepanowic.
Rozgrywki toczyły się na Orliku
w Pleśnej w systemie rozgrywek każdy
z każdym. W rozgrywkach mogli
uczestniczyć uczniowie ur. w 2006 r.
i młodsi. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach rozegrała bardzo dobry
turniej odnosząc sukces i zajmując
bardzo wysokie 2. miejsce, przegrywając jedynie ze szkołą z Wojnicza,
którą w całości reprezentowali zawodnicy klubu sportowego. Do przerwy
toczyli wyrównany pojedynek remisując 0:0, jednak po przerwie to

drużyna z Wojnicza uzyskała dwie
bramki. Uczniowie pokazali duże
umiejętności piłkarskie i zarazem
przyszłość w rywalizacji sportowej
szkół podstawowych. Część naszej
grupy tworzyli również uczniowie
o dwa lata młodsi.
Wyniki meczy Piotrkowic i tabela
końcowa
Piotrkowice – Pleśna I 2:0
(Gac Patryk, Tryba Łukasz )
Piotrkowice – Pleśna II 6:0

(Tryba Łukasz 2x, Bandyk Miłosz
2x, Stefański Krystian 2x)
Piotrkowice – Wojnicz 0:2
Piotrkowice – Szczepanowice 2:1
(Gac Patryk, Stefański Krystian )
Skład drużyny:
Gac Patryk, Tryba Łukasz, Bandyk
Jakub, Baziak Mateusz, Prokop
Mateusz, Michałek Gabriela, Stefański
Krystian, Bandyk Miłosz, Broda Aleksander, Więcek Szymon, opiekun
grupy mgr Łukasz Bartkowski.
reklama
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W

zdrowie

yjątkowa produkcja
filmowa, która
pomaga w kształtowaniu właściwych postaw,
promuje zdrowie i region
Pogórza. Tak można opisać
miniserial, który powstał na
zlecenie Centrum Zdrowia
Tuchów w ramach projektu
Szansa na zdrowie dla
mieszkańców Małopolski.
Emisja już od najbliższego
piątku w TVP 3 Kraków.
Perypetia bohatera, który
podczas epizodu związanego z badaniami profilaktycznymi raka jelita grubego
opowiada historię swojego
życia można będzie oglądać
w piątki o godz. 7.25 i 20.30
oraz soboty o godz. 20.05.
Materiał będzie także
dostępny na stronach internetowych Centrum Zdrowia
Tuchów.
Autentyczność bohatera została
zbudowana wokół rozterek towarzyszącym badaniom profilaktycznym
i obaw związanych z możliwą
chorobą. Jest opowiedzianą
poprzez wahania, słabości i obawy.
- W odróżnieniu od większości
kampanii społecznych nie chodzi nam
o napawanie strachem czy przestrzeganie odbiorców tylko zachęcanie do
dążenia do ideału, nawet małymi
krokami, żeby polepszyć ogólną jakość
życia – wyjaśnia prezes CZT Tomasz
Olszówka. Bohater historii jest
nieco wyidealizowany. - To celowe
przerysowanie i świadoma zabawa
konwencją narracji. Dzięki temu
możemy pokazać pełen wachlarz
uczuć, emocji i relacji między ludźmi,
które w konsekwencji układają się
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Nie wycofuj się rakiem na ekranie

w prostą i szczerą opowieść o życiu,
dążeniu do zdrowiu i dzieleniu się
radością nawet w trudnych chwilach
– tłumaczy współscenarzysta Łukasz
Mikoda. Poszczególne odcinki
historii według koncepcji Lifestyle
Video przedstawiają w naturalny
sposób sceny z życia. - Dynamiczny
ruch kamery, zmienna poetyka
światła, kalejdoskopowy montaż
i uroki scenerii Pogórza to środki,
które budują autentyzm obrazu i styl
nowoczesnej narracji. Bliskiej i intrygującej z odpowiednią dawką emocji
i wrażeń – dodaje reżyser i producent Andrzej Sobina z krakowskiego
Panopticon Films. Materiał telewizyjny jest częścią projektu, który
prócz kampanii informacyjnej
zakłada większą liczbę badań kolonoskopowych osób w wieku od 50

do 65 lat, finansowanie pełnych
znieczuleń, możliwość dowożenia pacjentów lub refundowania
dojazdów, a także bezpośrednie
spotkania informacyjne.
Zwiastun programu zobaczyć można
tutaj: https://youtu.be/XgmrrhZTjYI
Program Profilaktyka raka
jelita grubego – szansa na
zdrowie dla mieszkańców Małopolski jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
8 oś priorytetowa Rynek pracy,
działanie 8.6 Wsparcie na rzecz
wydłużenia aktywności zawodowej,
poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
reklama

kultura
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tak! To jest najbardziej wyczekiwana
premiera tej jesieni:
Listy do M.3.
Po dwóch latach zabawna komedia
wprowadzająca nas w klimat świąt
Bożego Narodzenia wraca na
ekrany kin. Będziemy mogli śledzić
świąteczne wydarzenia, oglądać
najlepszych aktorów komediowych
polskiego kina m.in.: Agnieszkę
Dygant, Izabelę Kunę, Tomasza Karolaka, Piotra Adamczyka czy też Borysa
Szyca i Andrzeja Grabowskiego. Co
tym razem wydarzy się w świąteczny
czas? Przekonamy się już wkrótce, bo
premierę filmu Listy do M.3 będzie
można obejrzeć w kinie Promień
w Tuchowie już od 10 listopada.
Może komuś z nas przyda się jakaś
bożonarodzeniowa historyjka, którą
zapamiętamy do końca życia? Może
ktoś pod wpływem impulsu podejmie
decyzję, która odmieni jego życie? Nie
pozostaje mi nic innego, jak zaprosić
państwa do naszego kina na kolejną
część Listów do M. Na pewno nie
pożałuje ten, kto pojawi się na seansie.
Listopad można nazwać ubogim
miesiącem pod względem różnorodności filmowych, ale nie oznacza
to, że będą to kiepskie filmy. Wręcz
odwrotnie, oprócz wspomnianych już
Listów do M.3 zagramy takie filmy
jak: Potworna rodzinka, Między
nami wampirami, Pewnego razu
w listopadzie, Pierwsza gwiazdka,
Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta.
Ponadto w ostatnią niedzielę
listopada będziemy świadkami
niecodziennego wydarzenia. Za
pomocą magii naszego kina zostaniemy „teleportowani” do stolicy
Rosji na scenę Teatru Bolszoj, skąd
transmitować będziemy balet pt. Le
Corsaire (Korsarz) w choreografii
Mariusa Petipa. Korsarz to romantyczna historia miłości pirata Konrada
i niewolnicy Medory. W przedstawieniu udział weźmie 120 tancerzy.
Spektakl rozpoczniemy o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie
www.kino.tuchow.pl
oraz na Facebooku:
www.facebook.com/
kinopromien

 Potworna rodzinka
F a y
Sielska jest
zw yczajną,
nieco zbunt o w a n ą
nastolatką. Jej
młodszy brat
Max z racji
nieprzeciętnej inteligencji ma
na pieńku ze
szkolnymi
łobuzami. Rodzice natomiast są tak
zapracowani, że ledwie znajdują czas
na życie rodzinne. Pewnego dnia
Fay zabiera wszystkich Sielskich na
bal przebierańców. Sama przebiera
się za mumię, jej brat za wilkołaka,
mama za wampirzycę, a tata za
samego Frankensteina. Zabawa jest
przednia, aż do chwili, gdy okazuje
się, iż na skutek klątwy ich przebrania

przestały być tylko żartem, a stały się
rzeczywistością. Tak, tak! Sielscy
zostali zamienieni w potwory! Od tej
chwili robią wszystko, by zdjąć klątwę
i uniknąć zaczepek ze strony namolnego hrabiego Draculi. Wkrótce okaże
się też, że bycie potworem ma swoje
dobre strony. Max może sam sobą
poszczuć szkolnych rozrabiaków,
jego tata jest silniejszy niż wszyscy
Avengersi, mama hipnotyzuje nawet
sprzedawców w sklepie, a Fay jest po
prostu nieśmiertelna!
Seanse:
Wersja 3D
10 listopada – 15 listopada
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D
17 listopada – 22 listopada
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 3D:
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł,
grupowy 14 zł
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Listy do M.3

„Listy do
M. 3” opowie
historię kilku
osób, którym
w
jeden
magiczny
dzień przydarzają się
w y j ąt kowe
chwile.
Bohaterowie
przekonają
się o potędze
miłości, rodziny, wybaczenia i wiary
w to, że ten niezwykły świąteczny czas
pełen jest niespodzianek.
Seanse:
Wersja 2D
10 listopada – 15 listopada
godz. 17:00, 19:30
17 listopada – 22 listopada
godz. 17:00, 19:30
24 listopada – 29 listopada
godz. 17:00
26 listopada – seans odwołany
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Między nami wampirami
Tr z y n a stoletni Tony
od najmłodszych l at
fascynuje się
wszystkim, co
niesamowite.
Nie straszne
mu
ani
cmentarze,
an i
st are
zamczyska.
Kiedy rodzice
zabierają go na wycieczkę do odległej Transylwanii, radość chłopca
nie zna granic. Wszystko staje się
jeszcze ciekawsze i zabawniejsze, gdy
na miejscu Tony poznaje… prawdziwego wampira. Vigo, podobnie
jak on sam, ma trzynaście lat i jest
najbardziej rozrywkowym przedstawicielem swojego gatunku. Od
straszenia ludzi woli robienie im
psikusów, a nad picie krwi przekłada
smak soku z buraczków! Odtąd Tony
i jego nowy kumpel wampirek przeżyją razem wiele zdumiewających
przygód, odkryją sekret latających
krów oraz pokrzyżują złośliwe plany
Pana Kołeckiego – niestrudzonego
łowcy wampirów.

Seanse:
Wersja 3D
24 listopada – 29 listopada
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D
8 grudnia – 13 grudnia godz.
10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 3D:
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł,
grupowy 14 zł
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Pewnego razu
w listopadzie

Marek
(Grzegorz
Palkowski)
właśnie
rozpoczyna
studia prawnicze
na
Uniwers y t e c i e
Wa r s z a w skim. Ma
p i ę k n ą
i odwzajemniającą jego uczucie dziewczynę,
Olę (Alina Szewczyk). Zaś na co
dzień troskliwie opiekuję się matką
(Agata Kulesza), z którą mieszka
w przedwojennej kamienicy. Kiedy
w wyniku eksmisji rodzina traci dach
nad głową, rozpoczyna się wyczerpująca tułaczka po Warszawie – między
jedną noclegownią a drugą. W końcu
Markowi udaje się wynegocjować
miejsce w skłocie w centrum miasta.
Szczęście bohaterów nie trwa długo,
bo w stolicy właśnie rozpoczyna się
manifestacja niepodległościowa. Do
budynku, w którym znaleźli schronienie, próbuje wedrzeć się grupa
agresywnych chuliganów. Wydarzenia, jakie rozegrają się w murach
skłotu, odcisną niemożliwe do
zatarcia piętno na życiu wszystkich
bohaterów.
Seanse:
Wersja 2D
24 listopada – 29 listopada
godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł

 Pierwsza gwiazdka
M a ł y,
odważny
osiołek
o imieniu
Bo tęskni
za życiem
z dala od
codziennej
pracy w wiejskim młynie.
Pewnego
dnia zbiera
się na odwagę
i ucieka na
wolność, by spełnić swe marzenia.
Po drodze spotyka uroczą owieczkę
Ruth, która przypadkowo odłączyła
się od swej trzody, oraz gołębia
o wielkich aspiracjach. Wszyscy oni
wspólnie z zabawnymi wielbłądami
oraz kilkoma nieco ekscentrycznymi
zwierzętami podążają za gwiazdą.
Wkrótce staną się niespodziewanymi
bohaterami najwspanialszej historii
wszech czasów – opowieści o pierwszych świętach Bożego Narodzenia.
Seanse:
Wersja 2D
1 grudnia – 6 grudnia
godz. 10:00*, 15:00, 17:00
8 grudnia – 13 grudnia
godz. 10:00*,13:00, 17:00
Uwaga! W dniach 2, 3 oraz
6 grudnia ceny biletów
wynoszą 10 zł dla wszystkich
widzów
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
 Złe mamuśki 2:
Jak przetrwać święta
Idą święta,
a to w życiu
każdej pani
domu jak
wiadomo
szczególny
czas. Tygodnie harówki
przy garach,
walka wręcz
przy sklepowych ladach
o najlepsze
kąski, detektywistyczna praca

w poszukiwaniu prezentów dla całej
rodziny. Po prostu pełnia szczęścia.
Złe mamuśki dawno jednak zrzuciły kajdany perfekcyjnej pani domu
i mogłyby się tym świątecznym czasem
cieszyć z drinkiem w ręce, gdyby nie
fakt, że zbliżają się jeźdźcy Apokalipsy,
czyli ich szacowne mamusie: strażniczki rodzinnych tradycji, konserwatywne jak dąb Bartek i surowe jak
treser dzikich zwierząt. Czy naszym
wyzwolonym mamuśkom uda się
przekabacić własne rodzicielki i przeciągnąć je na weselszą stronę mocy?
Święta to czas cudów!
Seanse:
Wersja 2D z napisami
1 grudnia – 6 grudnia godz. 19:30
Uwaga! W dniach 2, 3 oraz
6 grudnia ceny biletów
wynoszą 10 zł dla wszystkich
widzów
CENY BILETÓW 2D:
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł,
grupowy 12 zł
*seanse o godz. 10:00, dla
grup zorganizowanych po
wcześniejszym zgłoszeniu

24

wydarzenia
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