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Spotkanie autorskie  
z Aleksandrem 
Kowalikiem

Tuchowska oficyna wydawnicza wzboga-
ciła się o kolejną historyczną publikację. 
W piątkowe popołudnie 9 marca br. 

w Muzeum Miejskim w Tuchowie odbyło się 
spotkanie autorskie pt. „Jak nasi Dziadkowie 
„Sokół” budowali i w nim gospodarowali 
w latach 1898-1948”. Rozpoczął je muzyczny 
akcent – występ młodych akordeonistów ze 
Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie.

Spotkanie prowa-
dził Jan Dusza – 
prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego 
„Sokół – Świat 
Pracy” Oddział 
w  Tuchowie, który 
po powitaniu zgro-
madzonych gości 
przekazał głos auto-
rowi książki Alek-
sandrowi Kowali-
kowi.

Przedstawił on 
historię powstawania 

książki, ciekawostki z historii „Sokoła”, a także zaprezen-
tował zespół współpracujący przy jej powstawaniu. Była też 
okazja do wysłuchania fragmentów książki, m.in. o hucznie 
przygotowywanym poświęceniu budynku „Sokoła” czy 
też o stowarzyszeniach i grupach, które w tamtym czasie 
działały w Tuchowie.

Licznie zgromadzeni goście z zaciekawieniem wysłuchali 
wykładu, po czym nastąpiła chwila na złożenie gratulacji 
i podziękowań. Każdy z uczestników spotkania otrzymał 
książkę z dedykacją autora.

Serdecznie gratulujemy autorowi książki oraz zespołowi 
redakcyjnemu!

 str. 2

Rtm. Władysław 
Prażmowski 
Belina 

Artykuł jest trzecim 
z cyklu tekstów poświę-
conych patronom  

CKZiU w Tuchowie.

Lilianna Lipka przybliża biografię 
wywodzącego się z rodziny ziemiań-
skiej Władysława Prażmowskiego 
Beliny (1888-1938) – twórcy 
i  dowódcy I Brygady Legionów 
Polskich. W historiografii polskiej 
określany był mianem pierwszego 
ułana II Rzeczypospolitej; pułkownik, 
legionista, twórca kawalerii, uczestnik 
walk o niepodległość Polski i wojny 
polsko-bolszewickiej, a  po zakoń-
czeniu I wojny światowej prezydent 
Krakowa i wojewoda lwowski. 

 str. 5

Wielkopostne 
Misteria Męki 
Pańskiej

Co zrobić ze swoim 
życiem? Czy cel uświęca 
środki? Czy warto 

się poświęcać? Jak pora-
dzić sobie z trudnościami 
i problemami dnia codzien-
nego, jak udźwignąć krzyż 
bólu, cierpienia, smutku 
i rozpaczy? Jak wybrać 
pomiędzy dobrem a złem, 
prawdą a kłamstwem. Jaka 
jest kondycja duchowa 
współczesnego człowieka 
– zabieganego, zapatrzo-
nego w siebie, goniącego za 
pieniądzem i władzą?

Wielki Post jest czasem refleksji 
i  zadumy nad sensem życia, odpo-
wiedzi na ważne i trudne pytania oraz 

zgłębiania tajemnic wiary 
chrześcijańskiej i rozwa-
żania Męki Pańskiej, by jak 
najlepiej duchowo przygo-
tować się na nadchodzące 
Święta Wielkanocne. 
Doskonałym czasem ku 
temu były przedstawione 
w  bazylice mniejszej 
w Tuchowie i w Domu 
Kultury w  Jodłówce 
Tuchowskiej Misteria 
Męki Pańskiej oraz 
wymagająca fizycznego 
wysiłku i  poświęcenia  
II TEDK. 
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16 marca 2018 r. 
w Domu Kultury 
w Tuchowie odbyła 

się uroczysta gala podsumo-
wująca cztery międzynaro-
dowe wymiany młodzieży. 
Wzięli w niej udział nauczy-
ciele i uczniowie  
z LO im. M. Kopernika 
w Tuchowie oraz  
z 3 partnerskich szkół: 
Trouville-sur-Mer we Francji, 
Fuengirola w Hiszpanii 
i Samsun w Turcji.  
Licznie na to spotkanie  
przybyli również zaproszeni 
goście.

Uczestnicy wymiany gościli w rodzi-
nach uczniów tuchowskiego liceum. 
Pobyt w Tuchowie był bardzo urozma-
icony, a jego tematem przewodnim było 
„Budowanie tolerancji między narodami 
o  różnym pochodzeniu etnicznym”. 
Podczas pobytu grupa projektowa m.in.: 
zwiedzała Małopolskę, pracowała nad 
czwartą częścią komiksu (tym razem 
dotyczącą historii i  kultury Polski), 
a  także wzięła udział w  warsztatach 
języka polskiego oraz na temat tolerancji.

Zapraszamy do przeczytania relacji 
z  międzynarodowego spotkania 
młodzieży w Tuchowie.
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Niech Zmartwychwstanie 
Pańskie, które niesie 
odrodzenie duchowe,

napełni nas wszystkich 
pokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu 
trudności

i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Pełnych radości  
Świąt Wielkanocnych

życzy
Michał Wojtkiewicz
Poseł na Sejm RP

Wielkanoc A.D. 2018

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuchowie

Ryszard Wrona

Burmistrz Tuchowa
Adam Drogoś

Drodzy Czytelnicy!
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka.

W ten świąteczny czas niech w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagości radość, spokój  

i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w Was to, 

co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe.  
Niech nie zabraknie Wam wzajemnej życzliwości, 

a symbol Boskiego Odrodzenia będzie dla Was celem do spełnienia.  

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych!
życzą 

Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury w Tuchowie oraz  Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”

Dom Kultury w Tuchowie

Projekt „I CHANGE”  
w trakcie realizacji 
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Konferencja w Senacie RPSTANISŁAWJAWORSKI

Dostrzegając zagrożenie 
dla wszystkich miesz-
kańców naszego kraju, 

władze centralne podjęły 
nareszcie działania mające 
na celu poprawę stanu 
powietrza i próbę zatrzy-
mania wynikających z tego 
skutków. Tuchów jako 
znajdujące się na mapie 
zagrożeń miasto  
/16. miejsce/ został zapro-
szony na konferencję zorga-
nizowaną przez władze 
centralne w Senacie RP. 
Konferencja była podzielona 
na dwie części: listopad 

2017 r. i marzec 2018 r.  
Oto krótka informacja  
o ich przebiegu.

Po długim czasie i samotnej walce 
z zanieczyszczeniem powietrza docze-
kaliśmy się, że problemem smogu zain-
teresowały się władze centralne. 23 listo-
pada 2017 roku została zorganizowana 
w Warszawie konferencja pod hasłem 
„Współpraca administracji rządowej 
i samorządowej – niezbędne narzędzie 
poprawy jakości powietrza w Polsce”. 
Konferencja odbyła się w Senacie RP, 
gdzie na zaproszenie Marszałka Senatu 
RP Stanisława Karczewskiego wśród 

wielu delegacji z całego kraju była też 
delegacja z Tuchowa. Zaproszenie na 
konferencję świadczy o zagrożeniu 
naszego miasta i potwierdza miejsce 
w niechlubnej czołówce najbardziej 
zanieczyszczonych miast w  Polsce. 
Delegatami byli: Burmistrz Tuchowa 
Adam Drogoś, przedstawiciel inicja-
tywy „Powietrze Tuchów” Maciej 
Sajdak, tuchowski ekodoradca projektu 
LIFE Wiktor Chrzanowski.

Uczestnicy konferencji wysłu-
chali m.in. wystąpienia Prezesa NIK 
Krzysztofa Kwiatkowskiego o przepro-
wadzonych kontrolach w tym zakresie. 
Pierwszy raport o  zagrożeniach 

wynikających z narastającego smogu 
powstał już w 2000 roku. Niestety bez 
większego zainteresowania władz. 
Konferencja w Senacie daje nieśmiałą 
nadzieję, że coś nareszcie zaczyna się 
dziać. Członek tuchowskiej delegacji 
Maciej Sajdak w swoim wystąpieniu 
zwrócił się do rządzących o wsparcie 
miast takich jak Tuchów, gdzie społe-
czeństwo coraz bardziej uświadamia 
sobie skalę problemu i powoli próbuje 
sobie z nim radzić. Zaapelował, aby 
pomoc trafiła do środowisk, które tego 
najbardziej potrzebują. 

Ze strony obecnych na konferencji 
przedstawicieli administracji centralnej 

padło wiele deklaracji i obietnic. Należy 
tylko mieć nadzieję, że nie będą to 
czcze obietnice, a złożone deklaracje 
nie pozostaną pustymi deklaracjami. 
Oby podjęto wspólne działania, a na 
pomoc nie trzeba będzie czekać do 
czasu aż coś złego się wydarzy. 

Na początku marca 2018 r. odbyła 
się w Senacie RP druga część konfe-
rencji pod nazwą „Współpraca admi-
nistracji rządowej i samorządowej – 
niezbędne narzędzie poprawy jakości 
powietrza w Polsce”. W konferencji, 
podobnie jak w jej pierwszej części, 
uczestniczyła delegacja z Tuchowa 
w składzie: Adam Drogoś – Burmistrz 
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JANDUSZA

9 marca 2018 r. 
w budynku Domu 
Kultury w Tuchowie 

odbyła się prezentacja 
monografii Jak nasi Dziad-
kowie „Sokół” budowali 
i w nim gospodarowali. 
Jest to praca zbiorowa 
pod redakcją Aleksandra 
Kowalika. decyzję o napi-
saniu tego dzieła podję-
liśmy wspólnie na zebraniu 
naszego oddziału 15 lutego 
2016 r. Po dwóch latach 
żmudnych badań i ofiarnej 
pracy całego zespołu dotar-
liśmy do szczęśliwego 
finału. Wielu ludzi było 
zaangażowanych w przy-
gotowanie tego opraco-
wania, ale nie ulega żadnej 
wątpliwości, że bez wiedzy 
i doświadczenia druha  
A. Kowalika nie potrafi-
libyśmy odtworzyć tak 
dokładnie tego aspektu 
dziejów Tuchowa i okolic.

Mieliśmy pewne obawy o to, czy 
mieszkańcy Tuchowa przybędą na 
prezentację monografii, ale zostaliśmy 
bardzo mile zaskoczeni. Jednak duch 
w narodzie nie ginie, sala muzealna 
Domu Kultury była pełna. Szacow-
nych gości powitał uroczyście pan 
dyrektor Janusz Kowalski, który prze-
kazał mi prowadzenie dalszego ciągu 
tej uroczystości. Ja z  kolei popro-
siłem o krótkie wypowiedzi zastępcę 
Burmistrza Tuchowa – pana Kazi-
mierza Kurczaba, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Tuchowie – pana 
Ryszarda Wronę oraz gościa hono-
rowego – prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego Sokół „Świat 
Pracy” w Tarnowie – pana Andrzeja 
Olejnika.

Wszyscy wymienieni mówcy 
zgodnie podkreślili ważną rolę, jaką 
odegrało TGS w okresie odzyskiwania 
niepodległości, jak i w pierwszych 
latach jej trwania. Wypowiedzi te 
podsumowałem stwierdzeniem, że 
nie wystarczy tylko odzyskać wolność 
stanowienia o  własnym państwie, 
trzeba ją jeszcze utrzymać i mądrze 
zagospodarować. Wprawdzie obcho-
dzimy w tym roku 100-u lecie odro-
dzenia naszej Ojczyzny, ale zdajemy 
sobie sprawę, że mieliśmy tylko 50 lat 
pełnej suwerenności.

Kolejnym punktem programu było 
przedstawienie sylwetki niezwykle 
zasłużonego dla Tuchowa pana 
Aleksandra Kowalika, który wydał 
już wiele pozycji historycznych na 
temat naszego regionu. Laureat Mela-
niusza, autor monografii na temat 
OSP i  Służby Zdrowia w  prostej 
linii wywodzi się z rodziny, w której 
tradycje patriotyczne były zawsze 
żywe. Jako historyk nie wahał się 
„w  okresie słusznie minionym” 
upowszechniać wiedzę o Katyniu, co 
wtedy niekoniecznie sprzyjało rozwo-
jowi kariery zawodowej. Po przedsta-

wieniu tej krótkiej biografii popro-
siłem o głos bohatera tego wieczoru.

Pan Aleksander wyjaśnił, jak 
doszło do napisania omawianej 
monografii, jaką metodą badawczą 
posłużył się zespół redakcyjny i skupił 
się przede wszystkim na kwestii 
poświęcenia tuchowskiego budynku 
Sokolego Gniazda. Według źródeł 
historycznych (protokoły zebrań) 
uroczystość taka w  ogóle się nie 
odbyła. Następnie poprosił członków 
zespołu o odczytanie krótkich frag-
mentów z rozdziałów, które osobiście 
opracowali. Druh Grzegorz Mastalerz 

zaprezentował blisko 50 organizacji, 
które działały w  przedwojennym 
Tuchowie, a druhny: Maria Wójcik, 
Jadwiga Ratuszyńska i Elżbieta Łempa 
przedstawiły zapisy dotyczące przy-
gotowań do poświęcenia Sokolni. 
Powszechny entuzjazm wzbudziły 
notatki z  opisem poszczególnych 
potraw i napojów. Szczegółowy zapis 
menu w monografii, ciekawych zapra-
szamy do lektury!

Ostatnim elementem wieczoru 
była dyskusja i ciekawe wypowiedzi 
zaproszonych gości. Kilka dni później 
spotkaliśmy się z młodzieżą tuchow-

skich szkół średnich. Mam nadzieję, 
że w  świadomości młodych ludzi 
pozostanie przeświadczenie, iż patrio-
tyzm to nie tylko złożenie kwiatów 
na pomnikach i wywieszenie flagi 
dwa razy w  roku. Patriotyzm to 
także solidna wiedza o przeszłości 
oraz codzienny trud na rzecz przy-
szłości. Ostatecznym podsumowa-
niem niechaj będzie mądra maksyma 
amerykańskiego prezydenta, którą 
na spotkaniu z młodzieżą przypo-
mniał druh Grzegorz: „Nie pytaj, co 
Ojczyzna zrobiła dla ciebie, zapytaj, 
co ty zrobiłeś dla Niej”.

MONOGRAFIA Polskiego Towarzystwa  
Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie
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– rozmawiał Janusz Kowalski
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Tuchowa, Maciej Sajdak – inicjatywa 
„Powietrze Tuchów” i Wiktor Chrza-
nowski – ekodoradca projektu LIFE.

Tematem tej części konferencji 
było: „Przedstawienie działań rządu 
w zakresie poprawy jakości powietrza 
w Polsce”. Stronę rządową reprezen-
towali minister zdrowia – Łukasz 
Szumowski, minister inwestycji 
i rozwoju – Jerzy Kwieciński, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Przed-
siębiorczości i Technologii – Piotr 
Woźny, przedstawiciele innych mini-
sterstw – Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwa Energii, prezesi 
i wiceprezesi organizacji powołanych 
do walki o czyste środowisko. 

Wystąpienia przedstawicieli 
Rządu zawierały treści powiązane 
z zagrożeniami, skutkami i planami 
w przeciwdziałaniu występujących 
zanieczyszczeń powietrza. Minister 
zdrowia obszernie omówił zdrowotne 
problemy wynikające z  zagrożeń, 
minister inwestycji i rozwoju wskazał 
na możliwości wsparcia działań przy-
czyniających się do poprawy jakości 
powietrza ze środków UE 2014-2020. 
Przedstawiciel Ministerstwa Energii 
wspomniał, że jest rozważna możli-

wość wprowadzenia nowej taryfy 
nocnej na energię elektryczną jako 
elementu systemu walki z zanieczysz-
czeniem powietrza. Minister edukacji 
narodowej obiecał popularyzować 
wiedzę o konieczności poszanowania 
i dbania o jakość środowiska. Zabiera-
jący głos prezesi organizacji zwalcza-
jących zagrożenia mówili o planach 
i działaniach prowadzonych przez 
siebie stowarzyszeń. Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i  Technologii Piotr Woźny 
zapewnił, że Rząd jest zdetermino-
wany w walce z zanieczyszczeniem 
powietrza. W programie pod nazwą 
„Czyste powietrze” znajdą się takie 
działania jak wsparcie dla ubogich 
mieszkańców w zakresie termomo-
dernizacji budynków. Na zakończenie 
konferencji padło stwierdzenie, że 
realizacja omawianych zagadnień 
będzie rozciągnięta w czasie, gdyż 
ogrom zadań przyjętych do reali-
zacji nie pozwala na natychmiastowe 
zmiany, a  zadania będące przed-
miotem obrad konferencji są jednym 
z wielu. W konkluzji można stwier-
dzić, że spotkanie w Senacie poruszyło 
znaną wszystkim tematykę, wskazało 

trudności, przedstawiło plany, dobre 
chęci i to wszystko. Jeśli w niedale-
kiej przyszłości coś zacznie się w tej 
materii dziać, to będzie oznaczało, że 
konferencja miała konkretny wymiar, 
a nie była tylko przykładem na to, że 
coś się robi. Tak czy inaczej samorządy 
dalej są same wobec problemu.

W  Tuchowie problem czystego 
powietrza jest jednym z najważniej-
szych działań. Miasto wspomagane 
przez Inicjatywę „Powietrze Tuchów” 
i ludzi zainteresowanych zagadnie-
niem działa. Ruszyła akcja wymiany 
pieców, trwają poszukiwania środków 
na pokrycie kolejnych działań w tym 
zakresie, trwa akcja uświadamiająca 
wśród mieszkańców, dająca – choć 
bardzo powoli – skromne efekty. 
Wprawdzie w dzień kominy już tak 
nie dymią, ale po zmroku jak dawniej 
powietrze zalega dusząca, czarna 
mgła. Dziwne, że ludzie sami sobie 
szkodzą, dziwne, że nie wstydzą się 
swojego działania. Patrząc w katego-
riach moralnych i religijnych popeł-
niają grzech polegający na stwarzaniu 
zagrożenia zdrowia i życia dla siebie, 
swojej rodziny – drugiego człowieka. 
Pomyślmy o tym.

Panie burmistrzu, gmina 
podejmuje szereg działań 
dotyczących poprawy 
jakości powietrza  
m.in. program wymiany 
pieców, z którego 
skorzystają mieszkańcy. 
W marcu uczestniczył pan 
w konferencji  
na ten właśnie temat.  
Była ona zorganizowana 
w Senacie RP.  
Czego dotyczyła?

Konferencja odbyła się 5 marca 
2018 r. w Senacie RP w Warszawie. 
W  konferencji uczestniczyłem 
wspólnie z Wiktorem Chrzanowskim 
ekodoradcą w ramach projektu LIFE 
oraz Maciejem Sajdakiem przed-
stawicielem inicjatywy „Powietrze 
Tuchów”. To była druga jej część 
i  dotyczyła współpracy admini-
stracji rządowej i  samorządowej 
jako niezbędnego narzędzia poprawy 
jakości powietrza w Polsce. Pierwsza 
część odbyła się 7 listopada 2017 r., 
w której również uczestniczyliśmy. 
Na konferencji minister Piotr Woźny 
powiedział wszystkim uczestnikom, 
że rząd przygotowuje program, ale 
szczegółowe jego warunki nie są 
jeszcze określone, a program będzie 
dopracowywany w  najbliższych 
miesiącach. W  programie „czyste 
powietrze” możliwe będą działania 
wspierające ubogich mieszkańców 
w  zakresie termomodernizacji, 
uruchamiające ulgi podatkowe przy 
termomodernizacji oraz wprowa-
dzone instrumenty pożyczkowe. 
W spotkaniach tych uczestniczymy, 
bo chcemy zaznaczyć swoją obecno-
ścią, że w takich gminach i miastach 
jak Tuchów problem z zanieczysz-
czeniem powietrza jest poważny. 
Chcemy też na bieżąco wiedzieć, 
jakie działania w tym zakresie są przy-
gotowywane i podejmowane przez 
rząd RP. 24 marca br. w Domu Kultury 
Maciej Sajdak z inicjatywy „Powie-
trze Tuchów” wręczył wyróżnienia dla 
liderów przyczyniających się do polep-
szenia jakości powietrza. Dyplomem 
Ambasadora Czystego Powietrza 
uhonorowano instytucje i organizacje: 
Urząd Miejski w Tuchowie, Żłobek 
Bobas, Sklep zielarsko-medyczny  
mgr Teresa Szymańska, OSP 
w Tuchowie, OSP w Mesznej Opac-

kiej, KSRG w Tuchowie, Szkołę Języ-
kową School4U, Studio Baletu i Tańca, 
Restaurację Agawa, Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Kopernika 
w  Tuchowie, „TEMI” Galicyjski 
Tygodnik Informacyjny, Magazyn 
„Miasto i Ludzie”, Centrum Zdrowia 
Tuchów, Miłośników Pięknego 
Tuchowa, Moje Miasto Tuchów oraz 
„Kuriera Tuchowskiego”. Podczas tego 
spotkania rozmawialiśmy o dotych-
czasowych działaniach w  gminie 
mających na celu poprawę jakości 
powietrza oraz planach na przyszłość.

Kilka dni temu podpisał pan 
porozumienie o współpracy 
z prezydentem Tarnowa. 
Czego ono dotyczy?

15 marca br. miało miejsce X posie-
dzenie Rady Gospodarczej w Tarnowie 
i dotyczyło działań na rzecz promocji 
gospodarczej miasta i regionu, roli 
i  znaczenia regionu tarnowskiego 
w  województwie oraz kierunków 
współpracy Tarnowa z  gminami. 
Chodzi tu o  wspólne dążenie do 
rozwoju gospodarczego subregionu 
tarnowskiego. Porozumienie nie 
zobowiązuje gminy finansowo ani 
rzeczowo, chodzi w nim o współpracę 
w zakresie przygotowania wspólnej 
i jednolitej oferty inwestycyjnej, wspie-
rania inicjatyw gospodarczych, działań 
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
pomocy gospodarczej oraz pozyski-
wania środków europejskich na te 
cele. Porozumienie z  prezydentem 
Tarnowa podpisaliśmy wraz z wójtem 
gminy Pleśna. Współpraca pomiędzy 
Tarnowem a sąsiednimi gminami jest 
bardzo ważna, szczególnie w zakresie 
gospodarczym i inwestycyjnym oraz 
podejmowania wspólnych inicjatyw 
dotyczących rozwoju.

W marcu ukazała się 
kolejna książka o Tuchowie, 
a konkretnie o tuchowskim 
„Sokole”. Przypomnijmy, że 
w budynku „Sokoła” rozpo-
częły się prace remontowe. 
Wydanie tej książki zbiegło 
się z jego gruntownym 
remontem. Było to zamie-
rzone, czy tak po prostu 
wyszło?

Tak to po prostu wyszło. Nato-
miast pomysł na napisanie książki 

o „Sokole”, która nosi tytuł „Jak nasi 
Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim 
gospodarowali w latach 1898-1948”, 
zrodził się przed dwoma laty. 4 lata 
temu przywrócona została, po dzie-
siątkach lat, działalność Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w  Tuchowie. Członkowie 
tego Towarzystwa – druh Aleksander 
Kowalik oraz druh Jan Dusza zaini-
cjowali wydanie książki o tuchow-
skim „Sokole”. Jest to pierwsza pozycja 
poświęcona Polskiemu Towarzy-
stwu Gimnastycznemu „Sokół” oraz 
historii budowy i  funkcjonowania 
budynku. Jest to praca zbiorowa 
pod redakcją Aleksandra Kowalika, 
znanego tuchowianina, autora wielu 
książek, publikacji i rozpraw histo-
rycznych. 9 marca  br. w  Muzeum 
Miejskim w  Tuchowie odbyło się 
autorskie spotkanie zespołu redakcyj-
nego na czele z Aleksandrem Kowa-
likiem z mieszkańcami i promocja 
tej publikacji. Pragnę wyrazić 
serdeczne podziękowania autorowi 
oraz zespołowi za to piękne dzieło 
uzupełniające wiedzę historyczną 
o Tuchowie z perspektywy „Sokoła”. 
Cieszę się również, że rok wydania 
zbiegł się z remontem tego pięknego, 
zabytkowego tuchowskiego obiektu, 
120-leciem Gniazda Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie 
oraz 100-leciem odzyskania niepod-
ległości. Jest to bardzo wymowne, 
wydawnicze i kulturowe wydarzenie 
w kontekście historii Tuchowa, w tym 
walki o niepodległość Polski.

Panie burmistrzu, w marcu 
byliśmy świadkami dość 
spektakularnych wydarzeń, 
które miały miejsce tym 
razem w tuchowskich szko-
łach średnich.

Tak, w ramach realizacji projektu 
I CHANGE z programu Erasmus+ 
w  Liceum Ogólnokształcącym 
im.  M.  Kopernika w  Tuchowie 
spotkała się młodzież ze szkół partner-
skich: Trouville-sur-Mer we Francji, 
Fuengirola w  Hiszpanii i  Samsun 
w Turcji. Przez kilka dni uczniowie 
wraz z  nauczycielami odbywali 
spotkania, uczestniczyli w warsztatach 
oraz zwiedzali Małopolskę. 16 marca 
br. w Domu Kultury pięknymi wystę-
pami tanecznymi i pokazami prezen-

towali swoje kraje. To duże przed-
sięwzięcie, którego koordynatorem 
jest nauczycielka języka angielskiego 
Lucyna Ryndak, a współpracowało 
z nią wielu nauczycieli. Realizacja 
tego projektu to również wspaniała 
promocja Tuchowa w krajach euro-
pejskich. Serdecznie gratuluję tego 
projektu. 

Natomiast uczniowie z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Tuchowie: Agnieszka Zaklu-
kiewicz, Michał Niziołek, Szymon 
Niziołek oraz Karolina Sajdak wspa-
niale wypadli na Olimpiadzie Wiedzy 
o Biznesie i Innowacjach, która zorga-
nizowana była przez Instytut Nowych 
Technologii w Łodzi. Uczeń klasy III 
technikum ekonomicznego CKZiU 
Michał Niziołek uczestniczył w etapie 
okręgowym VI Olimpiady Przedsię-
biorczości i Zarządzania, który odbył 
się w Rzeszowie. Gratuluję im tych 
osiągnięć. To uwidacznia również, że 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego w  Tuchowie idzie 
naprawdę w dobrym kierunku. 

Panie burmistrzu, przez 
ostatnie dwa miesiące 
pogoda nas nie rozpiesz-
czała, dlatego na zakoń-
czenie proszę o prognozę 
pogody na święta, 
według pana przewi-
dywań. Może one będą 
łaskawsze.

Powinna być taka jak 
w Niedzielę Palmową, czyli 
słonecznie i jak na tegoroczne 
warunki trochę ciepło. Korzy-
stając z  okazji mówienia 
o  pogodzie w  Niedzielę 
Palmową to pragnę zaznaczyć, 
że w tym dniu uczestniczyłem 
w  tradycyjnych uroczysto-
ściach świątecznych w Luba-
szowej. Odbył się tam wspa-
niały konkurs palm, w którym 
proboszcz o. Michał Reinke 
CSsR ufundował ciekawe 
nagrody. Za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce nagrodą jest 
wyjazd dla trzech rodzin na 
pielgrzymkę do Częstochowy 
z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Tradycyjnie 
był tam doskonały „żurek 
proboszcza” przez niego 

ugotowany oraz piękne stroiki wyko-
nane przez Stowarzyszenie „Aktywni 
Lubaszowianie” i  dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Lubaszowej. Wracając 
do pogody, bardzo pragnę, żeby była 
taka jak na prawdziwą wiosnę przy-
stało. Dlatego życzę wszystkim, aby 
na nadchodzące Święta Wielkanocne 
świeciło słońce i żeby było bardzo 
ciepło. Życzę spokojnych, zdrowych 
i wesołych świąt. Tradycyjnie smacz-
nego święconego i mokrego dyngusa. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie 
napełni nas radością życia, wiarą 
i nadzieją na dobre jutro.
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Najmłodszy partyzant Armii 
Krajowej na Wileńszczyźnie
Spotkanie z kpt. Jerzym Widejko ps. „Jureczek” 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

BERNADETABARAN 

100. rocznica 
odzyskania 
przez Polskę 

niepodległości jest znako-
mitą okazją, by szczególnie 
zwrócić uwagę na kształto-
wanie u dzieci i młodzieży 
postaw patriotycznych 
i obywatelskich. 

16 marca 2018 r. młodzież naszej 
szkoły wzięła udział w  niezwy-
kłym spotkaniu z  żywym świad-
kiem historii. Naszym gościem był 
kpt. Jerzy Widejko ps. „Jureczek”. 
Mając 11  lat, jako sierota znalazł 
się w  słynnej III  Brygadzie AK 
„Szczerbca”. W oddziale tym nadano 
mu pseudonim „Jureczek” i przydzie-
lono do pomocy rusznikarzowi, przy 
którym szybko nauczył się obcho-
dzić z  bronią. Pełnił też funkcję 
łącznika, a w miarę potrzeby zwia-
dowcy. W III Brygadzie służył przez 
siedem miesięcy do 18 VII 1944 r., 
kiedy nastąpiło rozbrojenie wileń-
skiej Armii Krajowej przez oddziały 
sowieckie. Za kontakt z partyzan-
tami został osadzony w  siedzibie 
NKWD Turgielach. Po wyjściu 
z aresztu w krótkim czasie trafił do 

regularnego oddziału partyzanc-
kiego Samoobrony Wileńskiej AK, 
dowodzonego przez por. Czesława 
Stankiewicza ps. „Komar”. W oddziale 
tym „Jureczek” pełnił funkcję łącznika 
i zwiadowcy oraz uczestniczył w kilku 
bitwach z wojskami sowieckimi. Po 
zdradzieckim schwytaniu „Komara” 
został aresztowany i  umieszczony 
w  więzieniu NKWD w  Wilnie. 
Po kilkumiesięcznym pobycie 
w więzieniu „Jureczek” został umiesz-
czony w domu dziecka, skąd uciekł do 
zaprzyjaźnionej rodziny, a w ramach 
repatriacji wyjechał do Polski.

Spotkanie rozpoczęło się od 
wprowadzenia pocztu sztandarowego, 
odśpiewania hymnu państwowego, 
po czym nastąpił Apel Poległych oraz 
modlitwa za Ojczyznę. Następnie pan 
kapitan rozpoczął barwną i ciekawą 
opowieść z lat wojennych, przeplataną 
czytaniem wierszy, prezentacją broni 
oraz zakładaniem żołnierskich onucy. 
Wraz z kapitanem przybyła 10-osobowa 
Grupa Rekonstrukcyjna Światowego 
Związku AK Koło Nowy Targ – sekcja 
młodzieżowa. W  czasie przerwy 
młodzież osobiście mogła porozmawiać 
z kapitanem, z młodymi pasjonatami 
historii. Można było potrzymać broń 
oraz granat. Poruszającym momentem 
spotkania była przysięga, jaką składali 

kiedyś młodzi wstępujący w  szeregi 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Narodowych Sił Zbrojnych czy Szarych 
Szeregów. Kilku chętnych uczniów 
zaprezentowało złożenie takiej przysięgi.  
Kpt. Jerzy Widejko w swoich opowie-
ściach często nawiązywał do czasów 

współczesnych i wskazywał młodzieży na 
wartości, które są najważniejsze w życiu, 
w tym miłość do swojej Ojczyzny.

Na koniec spotkania odśpiewa-
liśmy wspólnie pieśń „Marsz Polonia”. 

Po dz iękowanie  naszemu 
gościowi oraz grupie rekonstruk-

cyjnej złożył dyrektor szkoły Józef 
Wzorek oraz przewodniczący 
szkoły Dawid Pieprzycki. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym obiadem. 
Kapitan Jerzy Widejko przekazał 
szkole książkę, w której spisał swoje 
wspomnienia.

„ZACHOWALI SIĘ JAK TRZEBA”
dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej 
im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej
Chylę czoła przed wami żołnierze wyklęci.
Ojczyźnie tym jesteście, czym dla wiary święci...

/Tadeusz Kryzia/

JANDUSZA 

Uroczysty apel w naszej szkole 
rozpoczęliśmy od prezentacji 
filmu „Niezwyciężeni”, aby 

przybliżyć uczniom tragiczne losy 
Polaków podczas II wojny  
światowej. Później uczniowie  
kl. VI wyrecytowali piękny wiersz 
Tadeusza Kryzi, jednego  
z żołnierzy wyklętych,  
który opisał swoje losy w tomiku 
wydanym w 2017 r.

Następnie przedstawiliśmy pokrótce historię 
bohaterskich działań Cichociemnych. 

Najważniejszym elementem naszego apelu 
było przedstawienie sylwetki podporucznika 
Władysława Kowala ps. „Rola”. Ten żołnierz 
wyklęty jest nam szczególnie bliski, ponieważ 
był jednym z współtwórców Batalionu „Barbara”.

Został on pośmiertnie zrehabilitowany 
dopiero 13 listopada 1995 roku na mocy posta-
nowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. 
Nasz występ podsumowaliśmy piękną piosenką 
pt. „Wrócą chłopcy z wojny”.

Niestety, wrócili nie wszyscy, a niektórzy 
zostali potraktowani wyjątkowo okrutnie, bo 
ginęli często w walce bratobójczej lub skazy-
wano ich na śmierć i długie lata więzienia. 
Teraz widać, że ich ofiara była jednak bardzo 
potrzebna i  wbrew intencjom ich katów 
będziemy zawsze o nich pamiętać.

XIX Przegląd Poezji i Pieśni PatriotycznejHALINA 
PIOTROWSKA 

16 marca 2018 r. odbył 
się w Tarnowie  
XIX Przegląd Poezji 

i Pieśni Patriotycznej. 

W  przeglądzie tym, zorgani-
zowanym przez Polskie Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół – Świat 
Pracy” pod hasłem „Wolność – to 
najjaśniejsza z  gwiazd…”, wzięły 
udział 4 uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Siedliskach: Alicja Rusin, 
Julia Grzenia, Dominika Kordela 
i Julia Opałka. Jury zachwyciło się 
wykonaniem Alicji i  obydwu Julii 
i tym samym dziewczynki przeszły 
do drugiego etapu konkursu, który 
odbędzie się 3 maja 2018 r. w Teatrze 
im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. 
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Artykuł jest czwartym z cyklu tekstów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Rtm. Władysław Prażmowski Belina (1888 – 1938)
Twórca i dowódca kawalerii I Brygady Legionów Polskich

LILIANNALIPKA 

Belina wyglądał jak 
dawny ataman 
kresowy: średniego 

wzrostu, dobrze zbudowany, 
energiczny, wysportowany, 
o śniadej twarzy.

,,Zda się zrośnięty z  koniem, 
w czarnej sławuckiej burce, z wiel-
kimi trochę skośnie osadzonymi 
oczyma, brwiami mocno zarysowa-
nymi, z czarnym wąsem w nieładzie 
opadłym na wydatne koloru krwi usta, 
niby bardzo srogi, a ciągnący ku sobie 
serca stale marsowym uśmiechem”  
(ze wspomnień podkomendnego).

Urodził się 3 maja 1888 r. w Rusz-
kowcu pod Opatowem w rodzinie 
ziemiańskiej, osiadłej od lat na terenie 
ziemi sandomierskiej. Podczas chrztu 
otrzymał imiona Władysław Zygmunt. 
Był synem Hipolita i  Bronisławy 
z Dudelskich. Prażmowscy dobrze 
służyli Rzeczypospolitej. Byli wśród 
nich urzędnicy ziemscy, posłowie, 
duchowni oraz żołnierze. Bili się pod 
Wiedniem, z Rosją, u Kościuszki oraz 
w Legionach Dąbrowskiego. Na losy 
Władysława ogromny wpływ miały 
rodzinne tradycje walki z zaborcą: 
jego ojciec służył w  oddziale gen. 
Dionizego Czachowskiego w 1863 r. 
To właśnie opowieści powstańców 
styczniowych miały największy 
wpływ na małego chłopca i zaszcze-
piły w nim przekonanie o koniecz-
ności walki z zaborcami.

„Już od młodości był duchem 
niespokojnym – pełen energii i pomy-
słowości. Zaczął prowadzić doświad-
czenia z wykombinowanym przez 
siebie materiałem wybuchowym, co 
spowodowało urwanie dwóch jego 
palców u ręki. Od młodości wspaniały 
jeździec i znawca koni” – tak pisał 
o nim jego przyjaciel, Jan Kawiński.

Władysław Prażmowski już 
w  radomskim gimnazjum zetknął 
się z ruchem niepodległościowym. 
Za udział w  strajku uczniowskim 
został usunięty ze szkoły i ostatecznie 
ukończył ją w Warszawie w 1905 r. 
Podczas studiów politechnicznych 
we Lwowie, a następnie w Leoben 
w Austrii został jednym z pierwszych 
członków założonego przez Kazi-
mierza Sosnkowskiego Związku Walki 
Czynnej, a potem Związku Strzelec-
kiego. Ukończył konspiracyjnie we 
Lwowie i  Krakowie kurs instruk-
torski oraz Wyższą Szkołę Oficerską 
Związku Strzeleckiego, otrzymując 
z  rąk Józefa Piłsudskiego elitarną, 

zaszczytną odznakę ,,Parasol”, nada-
waną najlepszym słuchaczom szkoły. 
Z polecenia władz ,,Strzelca” zakładał 
w środowiskach polonijnych Belgii, 
Francji, Szwajcarii oddziały tej orga-
nizacji. W 1913 r. objął stanowisko 
zastępcy komendanta okręgowego 
krakowskiego ,,Strzelca”, a  latem 
roku 1914 prowadził na krakowskich 
Oleandrach kurs instruktorski dla 
ochotników z Królestwa Polskiego 
i z innych zaborów.

Po wypowiedzeniu Serbii wojny 
przez Austro-Węgry już 2 sierpnia 
1914 r. Prażmowski otrzymał rozkaz 
poprowadzenia patrolu w  Jędrze-
jowie. Było ich siedmiu – siódemka 
Beliny.

Tak pierwszy zwiad wspominał już 
w niepodległej Polsce sam dowódca: 
,,Po wyjściu ze sztabu zauważyłem 
rozrzewnione miny mego patrolu, 
a ponieważ pozostały do wymarszu 
jeszcze dwie godziny, poprowadziłem 
wszystkich do Hawełki na kieliszek 
winiaku. Tu dopiero zorientowaliśmy 
się, jak wyglądamy w dorywczo zabra-
nych cywilnych ubraniach. Kelnerzy 
o mało nie wyprowadzili nas za drzwi 
(...). O godzinie 12:30 wyruszyliśmy 
na dwóch podwodach w kierunku 
granicy. Kordon mieliśmy przebyć 
pod Baranowem koło Kocmy-
rzowa, gdzie stanęliśmy nad ranem. 
Na granicy dowiedzieliśmy się, że 
Moskale cofnęli się, ale silne patrole 
miały przebiegać okolicę”. O świcie 
3 sierpnia 1914 r. beliniacy nałożyli 
mundury oraz bagnety na broń i prze-
kroczyli granice zaborów w miejsco-
wości Baran. 

,,Przemówiłem parę słów do 
swoich żołnierzy, podkreślając szczę-
ście i zaszczyt, jaki ich spotkał, że są 
pierwszymi żołnierzami zmartwych-
wstającej Polski, którzy otwarcie, 
z  bronią w  ręku, łamią kordony 
dzielące ojczyznę” (Władysław Praż-
mowski-Belina).

Po wykonaniu zadania oddział 
Beliny wrócił do Krakowa. A  tak 
o  pierwszym patrolu ,,siódemki 
Beliny” pisał Kazimierz Sosnkowski: 
,,Było ich niewielu – zaledwie siedmiu 
zapaleńców o  romantycznych 
głowach i gorących sercach, siedmiu 
młodych chłopaków, wychowanych 
na tradycjach powstania 63 roku 
oraz na lekturze owego czarodzieja, 
twórcy ,,Trylogii” w trzynastu tomach, 
w której młodzież mego pokolenia 
zaczytywała się bez końca, zdolna 
recytować z pamięci całe ustępy tej 
porywającej narodowej sagi. (...) 
Patrol wykonał znakomicie powie-
rzone mu zadanie: spenetrował 
Słomniki, Miechów i  Jędrzejów, 
ukazując się tu i ówdzie w mundurach 
i pełnym uzbrojeniu. Lotem błyska-
wicy rozeszła się wieść o inwazji wiel-
kich sił »Sokoła«. Drobne oddziały 
straży granicznej i policji uchodziły 
pospiesznie na północ. Jeszcze 
w tydzień później, podczas marszu 
na Kielce, mogłem na własne oczy 
oglądać w Jędrzejowie ślady popłochu, 
a więc akty mobilizacyjne, walające 
się po podłodze w urzędzie powia-
towym, zaś w mieszkaniu »ispraw-
nika« (naczelnika powiatu) rozrzu-
cone ubrania i  suknie, na stołach 
niedojedzony posiłek”.

4 sierpnia 1914 r. oddział 
Prażmowskiego zameldował się 
w Krakowie i wszedł w skład Pierwszej 
Kompanii Kadrowej. Belina prowa-
dził werbunek do ułanów. Z grupy 

dziesięcioosobowej, jaka pojawiła się 
w Kielcach, powstał wkrótce pierwszy 
szwadron kawalerii, liczący około  
140 szabel.

,,Częste były przypadki, zwłaszcza 
w miesiącach początkowych, że do 
Beliny zgłaszali się starsi podofice-
rowie, a nawet oficerowie piechoty, 
mimo że powodowało to dla nich 
utratę stopnia. Był to najlepszy przy-
kład, jak pociągała ludzi cecha dzie-
dziczna Polaków – atrakcyjność kawa-
lerii (...). Emblematy kawaleryjskie, 
w pierwszym rzędzie koń i szabla, 
dalej mundur, czako, sznury oraz 
cała elegancja (...) pociągała nawet 
najbardziej poważnych mężów (...), 
którzy z dumą wkładali na bakier 
niewygodne czako, dopinali wyłogi 
munduru, przewieszali z  fantazją 
kożuszek przez ramię i podkręcali 
siwego wąsa” (Józef Smoleński).

Już 10 sierpnia 1914 roku zgłosił 
się do Beliny jako dziesiąty ułan na 
zarekwirowanym koniu Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, lekarz, 
poeta i literat. Po walkach nad Nidą 
(wrzesień 1914 r.) oddział Beliny 
otrzymał przydział do pozostającej 
pod niemieckim dowództwem 
40. brygady kawalerii, by walczyć z nią 
pod Łowiczem, Modlinem, Łodzią, 
po czym wrócić do Krakowa. 1 listo-
pada 1914 r. szwadron przekształcono 
w dywizjon, który następnie walczył 
w Limanowej.

Prażmowski uważany był za 
wyjątkowego szczęściarza. W czasie 
wszystkich swoich bojów, od 1914 r. 
do 1920 r., odniósł tylko jedną 
lekką ranę w bitwie pod Łowczów-
kiem (grudzień 1914 r.), – tu został 
trafiony w prawe biodro, gdy jechał 
do dowództwa I Brygady Legionów 
Polskich. W tym krwawym boju nie 
ucierpiał też żaden z jego żołnierzy. 
W  maju 1915 r. oddział Beliny 
skierowany został na zasłużony 
odpoczynek. Nie leżał on jednak 
w  naturze pierwszego ułana. Na 
postojach krzyczał, burczał, wymy-
ślał. Robił wrażenie człowieka, 
którego nudzi garnizonowa praca. 
Jego ulubione powiedzenie brzmiało: 
,,Ułan wszystko musi potrafić, a jak 
nie, marsz do piechoty”. Tak Praż-
mowski i jego podkomendni zapisali 
się w pamięci Józefa Piłsudskiego: 
,,Pamiętam, jak długi czas jeżdżąc 
po pustkowiach, trafiłem do pułku 
ułanów tzw. beliniaków. Zdumiony 
byłem tym, co się tu dzieje. Jest tu 
życie! Nawet kury chodzą, co było 
zjawiskiem zupełnie niesłychanym. 
Tu, przy Belinie, przy tym szlagoń-
skim typie człowieka, gospoda-
rzącym tu jak na wsi, mającym cały 
szereg zalet i przywar szlacheckich, 
śmiech panował, tu, w tej wiosce, 
wieczorami odbywały się bale, tu 
wieczorami wyprawiano tańce, tu 
grała muzyka, tu było wesele, tu było 
życie – w ponurym obrazie wojny. To 
ułani polscy zachowali wieś od znisz-
czenia, to ułani polscy w smutku 
wojny wnosili radość”. 

A tak fantazję kawaleryjską beli-
niaków opisywał ułan Andrzej Strug: 
,,Wariacki Belina i jego wariaccy ofice-
rowie i całe to jego końskie wojsko 
wariackie, jakże wymyślnie przezy-
wane przez bataliony piechoty; prze-
zywane czikosami, cyrkiem Bellini, 
a on sam przezywany wymyślnym 
mianem wodza szczepów indiańskich 
Beli-na-Himpa-Dimpa! Cóż z tego, 
że przezywany ciągle! Lecz kiedy 

w  ciasnej izbie chałupy, w  której 
zatrzymał się Piłsudski podczas bitwy 
nad Wisłą, na Podhalu, pod Lima-
nową czy Nowym Sączem, otworzą 
się drzwi nagle i wejdzie rotmistrz 
Belina, zachlastany błotem aż po 
brwi, ten Belina o twarzy smagłej, 
oliwkowej, osmaganej wichrem, rozja-
śnionej błyskiem wielkich stalowych 
oczu, ten Belina osobliwie postawny, 
niby skromny, a właściwie wyzywa-
jący, dziki i  radosny, bohaterski, 
a bezczelny, taki Belina, że miłość 
swoją do Komendanta okazujący 
dziecinną i piekielną zarazem krwio-
żerczością, jak gdyby zawsze czekający 
szalonego rozkazu ze strony Komen-
danta, rozkazu, żeby tym półtora 
szwadronem rozbić korpus rosyjski, 
zdobyć warowną twierdzę, ten Belina 
stukający odstrzelonym palcem 
twardo po mapie, niby młotkiem, ten 
Belina w każdej nowej miejscowości 
we wszystkich nazwach, drogach, 
wzgórzach, dolinach, kierunkach 
orientujący się od razu, jakimś nieza-
wodnym zmysłem, lepszym niż psi 
czy koński, ten Belina ze źdźbłami 
słomy na portkach i w czuprynie, 
zionący koniem i czarką wódki wypitą 
na śniadanie!”.

Belina kochał też konie. 
W 1. Pułku Ułanów znał każdego 
z nazwy i pochodzenia. Nikt też nie 
dosiadał konia jak on i nie wyglądał na 
nim tak pięknie: ,,Bo ten nie zażywa 
konia ani pięknie, ani uczenie, ani 
po angielsku, ani po kozacku – siedzi 
sobie swobodnie, niby byle jak tylko, 
ten koń pod nim gra jak na skrzyp-
cach. On jakoś zupełnie po swojemu 
wsiada i zsiada. Każdy koń pod nim 
inaczej chodzi (...). To się nazywa 
jeździec! To jest ułan!”. (A. Strug). 

W  czasie wojny Belina stracił 
trzy ulubione konie. O Belinie i jego 

ułanach śpiewano też piosenki, 
nie tylko w  czasie walk w  latach  
1914-1920, ale też w polskich szkołach 
w dwudziestoleciu międzywojennym.

Po zakończeniu I  wojny jako 
podpułkownik Prażmowski dowo-
dził 1. Pułkiem Ułanów, potem 
tworzył I Brygadę Kawalerii, z którą 
walczył w wojnie polsko-ukraińskiej 
i polsko-bolszewickiej. W wieku 33 lat 
poprosił o przeniesienie do rezerwy 
ze względu na zrujnowane zdrowie 
i nieuregulowane sprawy majątkowe. 
Służył jednak nadal ojczyźnie jako 
prezydent Krakowa czy wojewoda 
lwowski.

Zmarł w 1938 r. na udar serca. 

Artykuł powstał na 
podstawie książki Joanny 

Wieliczki-Szarkowej  
pt.: ,,Żołnierze Niepodle-

głości 1914-1918” oraz 
tekstu Przemysława Jerzego 

Witka pt. „Władysław 
Belina-Prażmowski”.
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Co słychać w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego

CENTRUM SMAKU
URSZULAGINTER 

Dzisiaj proponuję 
przepis na ciasto, 
które – pomimo 

ogromnej liczby różnych 
przepisów – bardzo często 
robię i zawsze szybko 
znika. 

Jest to makowiec. Dla mnie jest 
to wyjątkowy makowiec mojej babci, 
który jako dziecko zawsze przed świę-
tami właśnie z nią piekłam. Dla moich 
dzieci jest to makowiec z jabłkami, 
który – oprócz świąt – pojawia się 
w naszym domu przy każdej więk-
szej okazji.

Składniki na masę makową:
30 do 40 dkg cukru 
(zależy, jak słodkie ciasto lubimy)
50 dkg jabłek
50 dkg maku
1 kostka margaryny
6 – 7 jajek

To wszystkie składniki na masę 
makową. 

Mak trzeba sparzyć, a następnie 
zmielić minimum dwa razy. Ten 
makowiec nie wyjdzie z kupionej masy, 
ale zapach parzonego i mielonego 
maku, a potem smak ciasta warte są 
pracy włożonej w jego przygotowanie.

Jabłka obieramy i ścieramy na tarce 
na grubych oczkach. Z tak przygoto-
wanych jabłek delikatnie należy odci-
snąć sok. Żółtka ucieramy z cukrem 
i tłuszczem aż do uzyskania puszystej 
masy. Do tak przygotowanej masy 
dodajemy na przemian jabłka i mak. 
Na koniec ubijamy pianę z  białek 
i dodajemy do masy makowej, deli-
katnie mieszając. Można dodać bakalie 
– jeżeli ktoś lubi ich smak w maku – lub 
1 - 2 łyżki miodu.

Masa makowa jest gotowa i teraz 
od państwa zależy, jak wykończycie 
to ciasto. Można na spodzie blachy 
ułożyć cienką warstwę ulubionego 
przez was ciasta kruchego lub spód 
blachy wyłożyć herbatnikami. Na tak 
przygotowany spód wlewamy masę 
makową i pieczemy około 1 godziny 
w temperaturze 170˚ C.

Wykończenie góry ciasta również 
uzależnione jest od upodobań osób, 

które będą je pałaszować. Moja babcia 
na wierzch, pół godziny przed końcem 
pieczenia, wylewała cienką warstwę 
ciasta biszkoptowego. Ja najbardziej 
lubię posypane cukrem pudrem, ale 
może też być wykończone polewą 
czekoladową. Każda wersja smakuje 
wybornie.

Smacznego!

MAKOWIEC

Kolejne sukcesy uczniów 
technikum ekonomicznego 
w olimpiadach i konkursach
ARTUR 
WĄSIKOWSKI 

W dniach od 28 lutego 
do 2 marca 2018 r. 
odbywał się w CKziu 

w Tuchowie etap szkolny 
II edycji Olimpiady Wiedzy 
o Biznesie i Innowacjach. 
Podczas wypełniania testu 
wielokrotnego wyboru 
liczyła się nie tylko wiedza, 
ale także czas jego rozwią-
zania. uczniowie klasy II 
i III technikum ekonomicz-
nego kolejny raz udowod-
nili, że zdobytą w szkole 
wiedzę, potrafią wykorzy-
stać w praktyce, ponieważ 
do etapu okręgowego 
zakwalifikowało się czte-
rech uczniów, który zdobyli 
najwyższą liczbę punktów. 
W drugim etapie Olimpiady 
szkołę reprezentowali 
następujący uczniowie: 
Agnieszka Zaklukiewicz, 

Michał Niziołek, Szymon 
Niziołek oraz Karolina 
Sajdak. Natomiast w dniu  
9 marca 2018 r. uczeń  
klasy III technikum  
ekonomicznego Michał 
Niziołek brał udział w etapie 
okręgowym Olimpiady 
Przedsiębiorczości i zarzą-
dzania, który odbył się 
w Rzeszowie.

Uczennica klasy II technikum 
ekonomicznego Karolina Sajdak 
będzie reprezentowała województwo 
małopolskie w finale ogólnopolskim 
konkursu „Poznaj swoje prawa 
w pracy”, który odbędzie się w dniu 
18 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki 
Kopernik w  Warszawie. W  etapie 
okręgowym konkursu brało udział 
64 uczniów z 32 szkół ponadgim-
nazjalnych z  terenu województwa 
małopolskiego, a wśród najlepszych 
trzech uczestników zakwalifikowa-
nych do finału znalazła się uczennica 
z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie.

Do czytelników
W związku 

z przypadającą 
w tym 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 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. 

Co słychać w bibliotece szkolnej?
ADRIANNAWASIEK 

„Poezja jest tą, która 
idzie ku człowie-
kowi, by podarować 

mu kilka dobrych chwil, by 
upiększyć rzeczywistość”. 
Jednym z wielu działań 
biblioteki jest nie tylko 
motywowanie uczniów do 
czytania literatury pięknej, 
obowiązkowych lektur, ale 
także rozbudzanie wraż-
liwości na piękno poezji, 
zainteresowanie nią. Obcho-
dzony 21 marca Światowy 
dzień Poezji to okazja, by 
zrealizować to zadanie.

W  czytelni biblioteki CKZiU 
w  miłej, kameralnej atmosferze 
odbyło się spotkanie z tarnowskim 
poetą Zbigniewem Mierosławskim, 
który po raz pierwszy odwiedził naszą 
szkołę. Otworzył je dyrektor Bogusław 
Harańczyk, który w kilku słowach 
przybliżył młodzieży postać naszego 
gościa.

Zbigniew Mierosławski to poeta, 
nauczyciel, z wykształcenia prawnik 
i historyk. Jest zdobywcą licznych 
nagród i  wyróżnień uzyskanych 
w  konkursach literackich. Pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego 
Stowarzyszenia Autorów Polskich. 
Redaguje pisma literackie m.in. 
„Kajet”, „Aspiracje”. Opublikował 
dwanaście tomików poezji. Jego 
nazwisko pojawia się w wielu ency-
klopediach i monografiach.

Młodzież wysłuchała w skupieniu 
poruszającej recytacji wierszy 
w wykonaniu samego autora. Wśród 
prezentowanych utworów znalazły 
się wiersze z tomików „Rozgościć się 
w chmurach”, „Olśnienia” i „Wielo-

światów przestrzenie”. Dopełnieniem 
recytacji była prezentacja multi-
medialna, stanowiąca ilustrację do 
utworów. Poeta, dzięki umiejętności 
przekazywania emocji, przeniósł 
zebranych w inny wymiar – świata 
poezji. Chociaż jego poezja nie należy 
do łatwych, warto było ją poznać, 
ponieważ jej przesłanie i  misja są 
ponadczasowe.

Po zakończonej prezentacji wierszy 
młodzież miała niezwykłą okazję, by 
porozmawiać z poetą o jego inspi-

racjach, poznać jego twórczość, 
dowiedzieć się, czy pisanie dostarcza 
radości, czy jest ciężką, mozolną 
pracą. 

Kolejnym punktem obchodów 
Dnia Poezji w naszej szkole była 
wystawa zorganizowana przez 
bibliotekę szkolną, na której 
przedstawiono sylwetki dziesięciu 
polskich poetów. Na wystawie zgro-
madzono również bogaty zbiór 
tomików poezji znajdujących się 
w naszym księgozbiorze.
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KURS CARVINGU

URSZULAGINTER 

W CKZiU w Tuchowie 
w ramach projektu 
„Mistrzowie w zawo-

dzie” rozpoczęły się 
bezpłatne kursy kwalifika-
cyjne dla uczniów z branży 
gastronomiczno-tury-
stycznej. 

Dwie 10-osobowe grupy uczniów 
zakończyły kurs carvingu. 

Carving to sztuka polegająca 
na wykonywaniu rzeźb i  kompo-
zycji w warzywach i owocach. Jego 
historia liczy sobie ponad 1000 lat. 
Carving wywodzi się z  Dalekiego 
Wschodu: z  Chin i  Tajlandii. Na 
początku miał charakter eksklu-
zywny, gdyż był obecny głównie 
na dworze królewskim w Tajlandii 
lub cesarskim w Chinach. Władca 

Tajlandii, zachwycony tymi dziełami, 
postanowił pokazać tę sztukę szer-
szej rzeszy ludzi i jej nauczać… I tak 
też jest do dziś w tajskich szkołach; 
carving jest tam przedmiotem fakul-
tatywnym. Ponadto władze Tajlandii 
postanowiły wpisać carving na listę 
elementów dziedzictwa kulturowego. 

W Polsce carving obecny jest od 
2004 roku i od tego momentu bardzo 
mocno rozwinął się pod względem 
technicznym. W 2007 roku odbyły 
się I Mistrzostwa Polski w Carvingu 
Owocowym. Mamy również utalen-
towanych carvingowców, którzy 
odnoszą międzynarodowe sukcesy.

Dziś sztuka ta jest jednym 
z elementów dekoracji potraw i stołów 
w branży gastronomicznej i hotelar-
skiej.

Nasi uczniowie po odbyciu kursu 
I stopnia zdobyli podstawowe umie-
jętności w  tej dziedzinie, czego 
dowodem są zamieszczone zdjęcia.

Tuchowskich Horyzontów 
Filmowych ciąg dalszy
MAŁGORZATAKOzIOł

Podczas marcowych 
warsztatów z cyklu 
Tuchowskie Horyzonty 

Filmowe. Wtajemniczenia… 
uczniowie zetknęli się 
z trudną sztuką animacji 
Piotra dumały. 

Zajęcia poprowadził Mariusz 
Widawski, lider programu Filmoteka 
Szkolna w Małopolsce. Dotyczyły one 
nie tylko techniki animacji, ale przede 
wszystkim problemu adaptacji – prze-
niesienia na język filmu tekstu literac-
kiego. Uczniowie sięgnęli do literac-
kiego pierwowzoru, czyli „Łagodnej” 
F. Dostojewskiego, zanalizowali także 
sam film od strony technicznej oraz 
doskonalili swoje umiejętności wska-
zywania i interpretowania toposów, 
archetypów, symboli i alegorii. Kolejny 
raz mieli też okazję zanalizować 
plakat filmowy oraz wypowiedzieć się 
publicznie, zapanować nad stresem. 
Taki trening z pewnością zaprocentuje 
na maturze, a przed maturzystami 
ostatnie już – kwietniowe – zajęcia.

Wiosennych, spokojnych i pięknych 
Świąt Wielkanocnych

sympatykom naszej szkoły

życzy
społeczność szkolna CKziu w Tuchowie

Fo
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 by FreepiK
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Z  ŻYC IA  LO  W  TUCHOWIE
             

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY 
W TUCHOWSKIM KOPERNIKU

LUCYNARYNdAK 

Czwarta wymiana 
młodzieży (realizacja 
projektu I CHANGE 

współfinansowanego ze 
środków unii Europej-
skiej w ramach programu 
Erasmus plus) stała 
się faktem. Tym razem 
młodzież wraz z nauczy-
cielami ze szkół partner-
skich (Trouville-sur-Mer we 
Francji, Fuengirola w Hisz-
panii i Samsun w Turcji) 
przyjechała do naszego 
liceum w Tuchowie.

Uczestnicy wymiany z  Francji 
i Turcji gościli w naszych rodzinach 
już od piątku 9 marca, natomiast 
grupa hiszpańska dotarła do Tuchowa 
w  sobotę 10 marca w  godzinach 
nocnych.

Ze Lycée Marie Joseph we Francji 
przybyło pięciu uczniów wraz z opie-
kunami: Marie Laurence de Goni 
i Pascale Vangeon, z IES Mercedes 
Labrador w  Hiszpanii – sześciu 
uczniów wraz z  nauczycielami: 
Inmaculada Casado Medina i Reme-
dios Orellana Calvente, natomiast 
z  tureckiej szkoły Nedime Serap 
Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi – pięciu uczniów oraz nauczy-
ciele: Kurtuluş Candan i özgur Irken.  

LO im. M. Kopernika w Tuchowie 
reprezentowali następujący uczniowie: 
Monika Kloc i Patryk Stefan (2a), 
Paulina Serafin, Jakub Pypeć i Piotr 
Zych (2b), Monika Siedlik, Anna 
Steindel i Kinga Stańczyk (3a), Justyna 
Górowska, Wiktoria Guo, Kinga Łyda, 
Kinga Mikrut, Magdalena Pindera, 
Justyna Mucha, Małgorzata Mazurkie-
wicz oraz Aleksandra Szewczyk (3c).

Tematem przewodnim spotkania 
młodzieży w  naszym liceum było 
„Budowanie tolerancji między 
narodami o  różnym pochodzeniu 
etnicznym”. Wielorakie działania 
projektowe sprzyjały rozwijaniu 
kompetencji kluczowych, do których 

między innymi należą: porozumie-
wanie się w języku ojczystym, poro-
zumiewanie się w językach obcych, 
kompetencje informatyczne, umie-
jętność uczenia się, kompetencje 
społeczne i obywatelskie, inicjatywa 
i przedsiębiorczość oraz świadomość 
i ekspresja kulturalna. 

Niedziela, 11 marca. 
Korzystając ze sprzyjającej 

wiosennej aury grupa projektowa 
wybrała się na wycieczkę do Tarnowa. 
Zwiedzili między innymi: Muzeum 
Etnograficzne (wystawę romską), 
ratusz (wystawę: „W kontuszu i przy 
szabli”) oraz katedrę. Zobaczyli Bimę 
(pozostałość najstarszej synagogi 
w  Tarnowie) oraz pomnik gene-
rała Józefa Bema (bohatera trzech 
narodów: Polski, Węgier i  Turcji) 
przy ul. Wałowej. Nie sposób było 
pominąć Placu Więźniów Oświę-
cimia, miejsca pierwszego masowego 
transportu Polaków (ulica Bóżnic) 
do nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz, który miał 
miejsce w dniu 14 czerwca 1940 roku. 
Wycieczkę zakończono obiadem 
w restauracji „Stara Łaźnia” (dawnej 
żydowskiej łaźni, tzw. mykwie).

Poniedziałek, 12 marca. 
Młodzież w zespołach międzyna-

rodowych pracowała w szkole nad 
czwartą częścią komiksu, tym razem 
dotyczącą historii i kultury Polski. 
W  godzinach popołudniowych 
uczestnicy wymiany złożyli wizytę 
burmistrzowi Tuchowa, Adamowi 
Drogosiowi. Zwiedzili również 
kościół św. Jakuba St. Ap. oraz bazy-
likę mniejszą w Tuchowie.

Wtorek, 13 marca.
Bladym świtem młodzież grupy 

projektowej wraz z  opiekunami 
wyruszyła do Zakopanego. Jedną 
z atrakcji był wyjazd kolejką linową 
na Kasprowy Wierch. Niesamowita 
wyprawa, zważywszy, że nasi part-
nerzy z Francji, Hiszpanii i Turcji 
mieszkają nad morzami (Północnym, 

Śródziemnym i Czarnym kolejno). 
Dzień pełen wrażeń został zakoń-
czony zakupami na Krupówkach.

Środa, 14 marca.
Tym razem czas wytężonej pracy 

w szkole. Odbyły się warsztaty doty-
czące wiodącego tematu międzyna-
rodowej wymiany młodzieżowej, 
mianowicie „Budowanie tolerancji 
między narodami o różnym pocho-
dzeniu etnicznym”. Miały miejsce 
również warsztaty języka polskiego 
przeprowadzone przez Mirosławę 
Tomasik. Następnie młodzież krajów 
partnerskich pod czujnym okiem 
swoich opiekunów odbyła próby 
w Domu Kultury w Tuchowie przed 
wydarzeniem podsumowującym 
wszystkie cztery wymiany.

Czwartek, 15 marca.
Zgodnie z planem grupa projek-

towa wyruszyła na wycieczkę do 
Wieliczki, gdzie uczniowie i nauczy-
ciele zachwycali się Kopalnią Soli. 
Następnie uczestnicy wymiany udali 
się do magicznego Krakowa. Tutaj 
między innymi zwiedzili Wawel, 
siedzibę królów Polski. Młodzież 
wzięła również udział w „treasure 
hunt” – grze miejskiej. Pobyt 
w Krakowie zakończono zakupami 
w Sukiennicach.

Piątek, 16 marca.
Kolejny dzień wymiany młodzie-

żowej rozpoczęto od warsztatów 
tańca irlandzkiego. Zostały przepro-
wadzone przez profesjonalistkę ze 
szkoły Comhlan w Krakowie, Annę 
Musiał i były wstępem do parady 
ulicami Tuchowa z okazji nadchodzą-
cego Dnia Świętego Patryka. Kulmi-
nacyjnym punktem dnia była gala 
podsumowująca wszystkie cztery 
wymiany w  krajach partnerskich 
(Hiszpanii, Francji, Turcji i obecnie 
w  Polsce). Wzięli w  niej udział 
nauczyciele i  uczniowie naszego 
liceum, nasi partnerzy z zagranicy 
oraz zaproszeni goście. Serdecznie 
dziękujemy za przybycie na to wyda-
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rzenie przedstawicielowi naszego 
organu prowadzącego, starszemu 
wizytatorowi – Marii Borkowskiej, 
burmistrzowi Tuchowa – Adamowi 
Drogosiowi, dyrektorom zaprzyjaź-
nionych szkół w Siedliskach oraz 
Tuchowie – Lucynie Jamce (Publiczne 
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 
w Siedliskach) oraz Bogusławowi 
Harańczykowi (Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Tuchowie), dyrektorowi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tuchowie – 
Bożenie Wronie, dyrektorowi Domu 
Kultury – Januszowi Kowalskiemu 
i zastępcy dyrektora – Marii Kras, 
redaktorowi naczelnemu „Wieści 
Tuchowskich” – Grzegorzowi Stani-
sławczykowi; długoletniej, obecnie 
emerytowanej, nauczycielce języka 
polskiego – Annie Broniek, koor-
dynatorom projektu „Tuchowskie 
Horyzonty Filmowe – Mariuszowi 
Widawskiemu i Agnieszce Grzegó-
rzek-Zając. Podziękowania kieru-
jemy również do przedstawicieli 
rodziców goszczących uczniów 
z krajów partnerskich. Dzień pełen 
wrażeń zakończył się uroczystym 
obiadem w LO w Tuchowie. 

Sobota, 17 marca. 
Wycieczka do Bóbrki i Krosna. 

Uczestnicy grupy projektowej mogli 
zobaczyć Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i  Gazownictwa w  Bóbrce. 
Mało kto wie, że to właśnie Polak 
– Ignacy Łukasiewicz – był prekur-
sorem przemysłu naftowego na 

świecie. Wycieczkę w województwie 
podkarpackim zakończono wizytą 
w Muzeum Szkła w Krośnie.

Niedziela, 18 marca. 
Niestety wszystko ma swój kres. 

Niedziela to ostatni dzień kiedy 
wszyscy uczestnicy spotkania 
międzynarodowego mogli być 
razem. W  związku z  tym została 
zorganizowana impreza pożegnalna 
w naszym Koperniku. Rodzice gosz-
czący uczniów z krajów partnerskich 
zadbali o jej kulinarną stronę i przy-
gotowali tradycyjne polskie potrawy. 
Serdecznie im za to dziękujemy! 
Uczniowie bardzo się zżyli ze sobą 
i trudno było się rozstać. Popłynęła 
niejedna łza. Młodzież i nauczyciele 
z  Francji i  Turcji opuścili Polskę 
następnego dnia, zaś grupa hiszpańska 
w środę 21 marca. Zaplanowano dla 
nich kolejne atrakcje. W poniedziałek 
odbył się między innymi kulig, co dla 
Hiszpanów z Costa de Sol stanowiło 
nie lada atrakcję. Natomiast we wtorek 
artystyczne warsztaty w Zalipiu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do zorganizowania wymiany 
w naszym tuchowskim liceum. Przede 
wszystkim uczniom zespołu projek-
towego i ich rodzicom za to, że doło-
żyli wszelkich starań, aby młodzież 
z krajów partnerskich czuła się jak 
u siebie w domu. Gorące podzięko-
wania dla ekipy nauczycielskiej w skła-
dzie: Aneta Szupińska, Katarzyna 
Kawalerska-Armatys, Anna Suchan, 

Iwona Sandecka, Mirosława Tomasik, 
Barbara Czosnyka oraz Grażyna Cięż-
kowska za ogrom włożonej pracy. Nie 
sposób pominąć Wacława Ropskiego 
odpowiedzialnego za nagłośnienie 
piątkowej imprezy w Domu Kultury, 
Pawła Słowika – nauczyciela wycho-
wania fizycznego, który dokonał 
montażu filmików z trzech wymian 
międzynarodowych, Arkadiusza Steca 
(absolwenta LO w Tuchowie) – opera-
tora kamery oraz Jakuba Hawrylaka 
(obecnego ucznia naszej szkoły), który 
zapewnił oprawę muzyczną w trakcie 
imprezy pożegnalnej w niedzielę.
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Kodowanie w bibliotece
BOŻENAWRONA 

W dniu 12 marca 
Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Infor-

macyjnego ogłosiła wyniki 
naboru do projektu „Kodo-
wanie w bibliotece” finanso-
wanego ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Wniosek Biblio-
teki Publicznej w Tuchowie 
został rozpatrzony pozy-
tywnie. Czekaliśmy z dużą 
niecierpliwością na ogło-
szenie wyników, i udało się. 
Jesteśmy wśród siedmiu 
bibliotek z Małopolski 
i osiemdziesięciu pięciu 
z całej Polski, które dostały 
się do programu.

Co to oznacza dla naszej biblioteki 
i jej użytkowników? Przede wszystkim 
otrzymamy atrakcyjny sprzęt do nauki 
kodowania. Mianowicie: trzy tablety, 
trzy gry edukacyjne Scottie Go! oraz 
trzy roboty Photon w wersji eduka-
cyjnej wraz z akcesoriami. Ponadto 
bibliotekarze będą mogli uczestniczyć 
w szkoleniach, dzięki którym łatwiej 
nam będzie uczyć programowania 
najmłodszych.

Od ponad roku działa przy biblio-
tece Lokalny Klub Kodowania. Teraz 
nasze zajęcia będą bardziej atrak-
cyjne, każdy uczestnik będzie mógł 
samodzielnie programować różne 

typy robotów. Bardzo chętnie prze-
prowadzimy także lekcje pokazowe 
w  szkołach podstawowych naszej 
gminy z wykorzystaniem robotów. 
Może zainspirujemy jeszcze więcej 
szkół do wprowadzenia kodowania 
na lekcje informatyki i do zakupu 
pierwszych robotów. Zależy nam, aby 
jak najwięcej osób miało możliwość 
zdobywania nowych umiejętności 
i  wiedzy pozwalającej na bardziej 
świadomy wybór przyszłej kariery 
zawodowej. Otrzymanie tego sprzętu 
było naszym marzeniem i bardzo się 
cieszymy, że się udało. Ale największą 
radość sprawimy tym dziesięciu 
młodym chłopcom, którzy już od 
ponad roku wytrwale co dwa tygo-
dnie, przychodzą do biblioteki, aby 
kodować, pisać samodzielnie pierwsze 
programy oraz konstruować roboty. 
Otrzymana Gra Scottie Go! umożliwi 
prowadzenie zajęć bez komputera, 
za to z tabletami, w formie zabawy 

i z elementami rywalizacji. Z kolei 
robot Photon to nowoczesna inno-
wacyjna zabawka edukacyjna, produ-
kowana przez polską firmę Photon 
Entertainment. Z Photonem możemy 
prowadzić zajęcia już z najmłodszymi 
dziećmi (od 5. roku życia) i stopniowo 
zwiększać poziom trudności. Na zaję-
ciach można wprowadzać elementy 
zabaw ruchowych z wykorzystaniem 
maty edukacyjnej i specjalnych fiszek. 
Według autorów projektu: Dzieci 
i młodzież  uczestniczący w projekcie 
nauczą się myśleć logicznie i skutecz-
niej rozwiązywać problemy, odkryją 
i rozwiną swoje zdolności, pasje i szcze-
gólne talenty, będą bardziej świadomie 
i z większym zrozumieniem korzystać 
z różnych urządzeń elektronicznych, 
programów i usług, będą dobrze się 
bawić i miło spędzać czas w biblio-
tece, a przy okazji gimnastykować szare 
komórki,… i w dłuższej perspektywie, 
będą miały szansę na znalezienie pracy 
odpowiadającej ich zainteresowaniom.

Jako bibliotekarze liczymy na to, iż 
dzięki realizacji projektu  przyczynimy 
się do odkrycia w  naszej społecz-
ności lokalnej zdolnych młodych 
„koderów”, którzy złapią bakcyla 
i  dalej będą rozwijać swój talent. 
Natomiast w dorosłym życiu będą 
pracować w zawodzie, który sprawi 
im ogromną radość oraz zapewni 
satysfakcję finansową.

Kolorowa wystawa 
w bibliotece  
w Siedliskach
BOŻENAWRONA 

Filia biblioteki w Siedli-
skach zorganizowała 
konkurs plastyczny dla 

tamtejszych czytelników 
w wieku przedszkolnym, 
zadaniem młodych twórców 
było przygotowanie pracy 
pod tytułem „Wybrana 
postać ze świata bajek”. 

Na konkurs wpłynęło 17 pięknych, 
niezwykle kolorowych prac plastycz-
nych. Jury w składzie: Ryszard Flądro, 
Ewa Bućko i Kinga Kulas postano-
wiło przyznać następujące nagrody: 
w kategorii wiekowej 5 lat pierwsze 
miejsce dla Bartosza Wałaszka, 
drugie równorzędne miejsca dla 

Huberta Chaima i Gabrieli Klimczak. 
Natomiast w kategorii 6 lat drugie 
równorzędne miejsca dla Anieli 
Łątki i  Miłosza Rejkowicza oraz 
miejsce trzecie dla Krzysztofa Bałuta. 
15 marca w filii Biblioteki Publicznej 
w Siedliskach odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu. Laure-
atom wręczono nagrody książkowe 
oraz pamiątkowe dyplomy. Każdy 
uczestnik otrzymał także nagrodę 
pocieszenia. Przyznano także jedno 
wyróżnienie dla Karola Augustyna. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom i uczestnikom konkursu. 
Po rozdaniu nagród był czas na kilka 
chwil zabawy w bibliotecznym kąciku 
malucha. Zapraszamy do biblioteki 
na wystawę prac pokonkursowych.

„Koduj i Graj”GRZEGORZ 
SKRzYNIARz 

5 marca grupa uczniów 
z klasy III gimnazjum 
uczestniczyła w warsz-

tatach z robotyki w ramach 
innowacji pedagogicznej 
„Koduj i Graj” wdrożonej 
w Szkole Podstawowej 
w Karwodrzy w ubiegłym 
roku szkolnym.

W  ramach współprac y 
szkoły z  Fundacją Wspierania 
Edukacji i  Kultury „Synergia” 
uczniowie mogli zapoznać się 
z  robotami makeblock – mBot. 
Pierwszym wyzwaniem, z  którym 
uczestnicy zajęć musieli się zmie-
rzyć, było właściwe złożenie robotów 
z  kilkudziesięciu elementów. Gdy 
mBoty były gotowe, chłopcy przy-
stąpili do ich programowania. Zada-
niem dwóch drużyn było samodzielne 
opracowanie komend służących do 
precyzyjnego sterowania robotem. 
Ostatnią część zajęć stanowił wyścig 
robotów połączony ze slalomem 
pomiędzy rozłożonymi na trasie 
przejazdu przeszkodami. Emocje były 
ogromne, o wygranej 5:4 dla jednej 
z drużyn zadecydował dopiero ostatni 
wyścig.

Tematem kolejnych zajęć będzie 
projektowanie obiektów w  3D, 
a najlepsze prace zostaną wydruko-
wane na drukarce 3D UP MINI2.
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Zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne w Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Tarnowie Filia w Tuchowie

„Szkoła dla rodziców
i wychowawców”

Powiatowa Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Tarnowie 
Filia w Tuchowie zaprasza 

rodziców i wychowawców do udziału 
w psychoedukacyjnych zajęciach 

warsztatowych.

Spotkania mają na celu podniesienie umiejętności 
wychowawczych poprzez uwrażliwienie uczestników na 

niektóre metody wychowawcze i sposoby ich wdrażania. Dają okazję prezen-
tacji ciekawego materiału, przygotowanego przez praktyków i sprawdzonego 
przez wielu rodziców. 

Materiały do zajęć zostały opracowane na podstawie książki  A. Faber i E. Mazlish 
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Zajęcia mają charakter cykliczny – obejmują kilka spotkań, na których 
przewidziana jest realizacja następujących tematów:

•	 Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?
•	 Zachęcanie do współpracy. 
•	 Zamiast stosowania kar.
•	 Zachęcanie do samodzielności.
•	 Pochwały i szacunek do samego siebie.
•	 Uwalnianie dzieci od grania ról.
•	 Podsumowanie – razem rozwiązujemy problemy.

Spotkania rozpoczną się po zebraniu grupy 
(minimum 10 osób).

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 
pod numerem: 
14 6526494
lub osobiście w siedzibie Filii 
ul. Wróblewskiego 1
33-170 Tuchów
www.pppptarnow.pl

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedago-
giczna w Tarnowie Filia 

w Tuchowie prowadzi nabór 
uczniów z klas IV, V i VI 
chętnych do uczestniczenia 
w grupowych zajęciach 
rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne.

W pierwszej kolejności zapraszamy 
osoby, dla których została wydana 
w tutejszej Poradni opinia z zalece-
niami objęcia taką formą pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
Poprzez zabawy i ćwiczenia dzieci 
będą miały okazję uświadomić sobie 
m. in.: jak do tej pory oddziaływały na 
innych, co ewentualnie obciążało ich 
społeczne kontakty, jak radzić sobie 
z uprzedzeniami i odrzuceniem, jak 
rozwijać empatię.

Zajęcia adresowane są do 
uczniów mających trudności 
w  relacjach emocjonalno-
-społecznych, nieśmiałych, 
z niską samooceną, mających 
problemy w relacjach rówieśni-
czych i adaptacyjnych do grupy 
klasowej, nie radzących sobie 
ze stresem.

Zajęcia rozpoczną się po 
zebraniu grupy (5-10 osób).

Przewidywany czas realizacji 
kwiecień – maj; raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych.

Zainteresowanych rodziców 
prosimy o kontakt telefoniczny 
lub osobisty:

Tuchów, ul. Wróblewskiego 1
tel. 14 652 64 94

63. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI 
ELIMINACJE MIEJSKIE I POWIATOWE W TuCHOWIE

ANDRZEJJAGOdA 

Niezaprzeczalnie, 
Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski jest 

najważniejszą imprezą 
ruchu miłośników żywego 
słowa w Polsce. 

Skierowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i  dorosłych. 
Rywalizacja przebiega wieloeta-
powo aż do finału ogólnopolskiego. 
Od kilku lat gospodarzem eliminacji 
miejskich i  powiatowych Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego 
jest Dom Kultury w Tuchowie. To 
tu gromadzą się recytatorzy, wyko-
nawcy poezji śpiewanej, czy tworzący 
teatr jednego aktora. 63. edycja tegoż 
konkursu przeprowadzona została dla 
uczczenia stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 22 marca na 
scenie tuchowskiego Domu Kultury 
zaprezentowało się mniej niż w latach 
ubiegłych uczestników, ale za to we 
wszystkich jego turniejach. Jury 
w  składzie: Ilona Stanaszek, Anna 

Stanuch-Madej i Andrzej Jagoda przy-
znało następujące nagrody i wyróż-
nienia: W  turnieju recytatorskim 
w kategorii młodzieżowej I miejsce 
otrzymał Mariusz Golec z  I  LO  
im. K. Brodzińskiego w Tarnowie,  
II otrzymała Aleksandra Zegar 
z  ZSOiT w  Tarnowie, III miejsce 
ex aequo zajęli: Natalia Chatała 
z Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Zawodowego w Tuchowie oraz Kamil 
Musiał z I LO im. K. Brodzińskiego 
Tarnowie. Wymienieni laureaci dostali 
przepustkę na eliminacje rejonowe 
do Tarnowa. W tym turnieju wyróż-
nienie otrzymała Renata Kłusek z LO 
przy ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakli-
czynie. W turnieju „wywiedzione 
ze słowa” nagrodzony został Piotr 
Borowiec z I LO  im. K. Brodziń-
skiego w Tarnowie z kwalifikacją do 
udziału w eliminacjach rejonowych, 
w turnieju poezji śpiewanej nagrodę 
z kwalifikacją otrzymała Veronica 
Becheanu z LO im. M. Kopernika 
w Tuchowie, a w turnieju teatrów 
jednego aktora nagrodę otrzymał 
i  nominowany został do udziału 

w kolejnym etapie konkursu Szymon 
Szczęch ze Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie. 
Konkurs miał wymiar nie tylko eduka-
cyjny, ale był miejscem prezentacji, 
rozmów, spotkań poszerzających 
i pogłębiających znajomość literatury 
oraz przestrzenią doskonalenia warsz-
tatu twórczego, czy budowania wspól-
noty osób połączonych pasją i pracą 
nad doskonaleniem języka ojczystego.

Mimo, że tradycja konkursu jest 
wciąż pielęgnowana, a sztuka słowa 
przyciąga nowych wykonawców, 
to jednak w tym roku można było 
zauważyć tendencję spadkową. Aby 
piękno języka ojczystego uchronić od 
zubożenia trzeba go chronić. Tylko 
my jesteśmy w stanie nie zatracać 
jego piękna poprzez kultywowanie, 
prezentacje pięknej polszczyzny. Póki 
co, parafrazując Zbigniewa Herberta 
„Tej garstce, która was słuchała, nale-
żało się piękno...”.

Wszystkim laureatom gratulujemy 
i życzymy powodzenia w twórczych 
zmaganiach w Tarnowie.

R E K L A M A
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STANISŁAW   
JAWORSKI 

W piątek przed 
Niedzielą Palmową 
w bazylice mniejszej 

w Tuchowie miało miejsce 
wydarzenie religijno-arty-
styczne, szkolna Droga 
Krzyżowa. 

Po raz szósty młodzież Szkoły 
Podstawowej w  Tuchowie z  klas 
gimnazjalnych przedstawiła historię 
Męki Pańskiej jako szczególnej 
modlitwy dokonanej w  formie 
teatralnej. W  tym roku Droga 
Krzyżowa została przedstawiona 
w  konwencji teatru symbolu jako 
wędrówka człowieka przez życie. 
Przed ołtarzem ustawiony duży 
krzyż Chrystusa, obok czternaście 
krzyży symbolizujących stacje. Przez 
kościół cały czas wędrował człowiek 
z  walizką. Z  mroku kościoła przy 
poszczególnych stacjach wychodziły 
tajemnicze postaci, podążając do 
krzyży symbolizujących stacje. Każda 
z  nich niosła napis, którego treść 
mówiła o życiowych sprawach będą-
cych codziennymi krzyżami w życiu 
człowieka. Napis umieszczany na 
kolejnych krzyżach-symbolach, pod 
nim złożona czerwona róża mówiły 
o codzienności. Czyż krzyżem nie 
jest ból, empatia, chciwość, pustka, 
smutek, rozpacz, ale też i  miłość? 
Głosy narratorów i muzyka dopełniły 
całości. Obecni w wielkim skupieniu 
uczestniczyli w tej, wprawdzie innej 

w  wyrazie, ale pełnej podniosłej 
atmosfery, nie waham się powiedzieć 
– modlitwie.

Przedstawione teksty były frag-
mentami wyjętymi z  Pisma Świę-
tego, Ewangelii i Psalmów. Oprawa 

muzyczna to pieśni wielkopostne, 
fragmenty psalmów i okolicznościowe 
kompozycje.

Udział wzięli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w  Tuchowie z  klas 
gimnazjalnych: Adam, Amelia, Joanna, 
Emilia, Patrycja, Izabela, Bartłomiej, 
Aleksandra, Jowita, Hubert, Bogusz, 
Sylwia, Szczepan, Aleksandra, Beata, 
Dawid, Agata, Paulina.

Jak co roku uczestniczyli też byli 
absolwenci tuchowskiego gimna-
zjum: Izabela Dobosz, Gabriela 
Kostur, Piotr Czochara, Karol Gut, 
Adam Mokrzycki, Jakub Rogo-
ziński. Są to osoby związane z tym 
przedsięwzięciem artystycznym od 
początku tj. od sześciu lat i mimo 
tego, że nie wszyscy mieszkają 
obecnie w  Tuchowie corocznie 
w nim uczestniczą tak jak J. Rogo-

ziński student z  Wrocławia czy  
A. Mokrzycki student z Krakowa.

Oprawę muzyczną, dobór utworów, 
wykonanie, również jak zawsze, 
zapewnił zespół „Pokolenia” pod 
kierownictwem Andrzeja Stanisław-
czyka z gościnnym udziałem tucho-
wianki mieszkającej w  Rzeszowie 
Pauliny Kloch.

Pomysł, scenariusz, dobór tekstów, 
reżyseria – Justyna Jaworska-Lipka. 
Pomocą w realizacji służyli nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej w Tuchowie, 
a  zaplecze techniczne, scenografię 
zapewnili, jak sami o sobie powie-
dzieli – ludzie dobrej woli.

Organizatorzy i wykonawcy dzię-
kują gospodarzom bazyliki mniejszej 
oo. Redemptorystom za życzliwość 
i pomoc w realizacji tego przedsię-
wzięcia.

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie…”
MISTERIuM MĘKI PAŃSKIEJ
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Wielkopostne czuwanie młodzieżowe 
w tuchowskim sanktuarium

BR.NORBERT  
ŻuKLIŃSKI 

Po raz dwunasty w Sank-
tuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej mogliśmy 

gościć młodzież z samego 
Tuchowa i okolic w ramach 
czuwania młodzieżowego 
z serii „droga wewnętrzna”. 
Tematem przewodnim 
wielkopostnego wydarzenia 
były słowa: „zakrywa się 
przed Nim twarz”, nato-
miast patronat biblijny nad 
spotkaniem objął tym razem 
św. Piotr Apostoł.

Czuwanie rozpoczęto tradycyjnie 
mszą św., której przewodniczył 
o.  Bogusław Augustowski CSsR – 
proboszcz i kustosz bazyliki mniej-
szej w Tuchowie. Bezpośrednio po 
Eucharystii nastąpiła liturgia słowa 
wraz z konferencją o. Pawła Zyskow-
skiego CSsR – duszpasterza młodzieży 
posługującego przy tuchowskim 
sanktuarium. Podczas wygłoszo-
nego słowa młodzież miała okazję 
zgłębiać tajemnicę oblicza Jezusa 
ukazanego na przestrzeni historii na 
przykładzie różnorakich obrazów 
i wizerunków płóciennych. Kazno-
dzieja podkreślał w swojej konferencji 
potrzebę nieustannego wpatrywania 
się w twarz Chrystusa, które rozbudza 
uczucie miłości, budując tym samym 
głęboką relację z Nim.

Bezpośrednio po konferencji, 
w jadalni pielgrzyma, była okazja, by 
posilić się świeżo upieczoną klasz-
torną drożdżówką. Czas przerwy był 
również okazją do wspólnych rozmów, 
spotkań i wymiany spostrzeżeń po 
wysłuchanej konferencji.

Czuwanie zakończyło się tym 
razem adoracją Jezusa Ukrzyżowa-

nego, której towarzyszyły rozważania 
dotyczące męki Chrystusa oraz śpiewy 
pasyjne prowadzone przez chór 
złożony z kleryków i młodzieży.

Kolejna już „Droga wewnę-
trza” była znakomitą okazją do 
spotkania się z Osobą Jezusa twarzą 
w twarz. Treści zawarte w wygło-

szonej konferencji oraz głęboko 
przeżyta adoracja Chrystusa 
Ukrzyżowanego doskonale wpro-
wadzała klimat wielkopostnych 

rozważań i pozwoliła młodzieży 
przygotować się na nadchodzące 
wielkimi krokami wydarzenia 
Paschalne.
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II Tuchowska 
Ekstremalna 
Droga Krzyżowa
W nocy z 23/24 marca 

2018 r. odbyła się  
II TEdK. Trasa liczyła 

ponad 41 km, którą podzie-
lono na 7 etapów (pętli), 
papieskim szlakiem na 
Garbku.

W drodze krzyżowej uczestniczyło 
47 osób, z których siedmioro przeszło 
całą trasę, aż do kościoła pw. bł. Karo-
liny Kózkówny w Mesznej Opackiej.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej 
w  sobotę 24 marca o  godz. 6.00  
ks. proboszcz Alfons Górowski 
odprawił mszę św. w intencji uczest-
ników TEDK.

Trasa drogi krzyżowej była trudna 
i prawdziwie ekstremalna. Uczestnicy 
nie skarżyli się i wytrwale podążali za 
krzyżem Chrystusa, szli wiele godzin, 
pokonując kolejne kilometry trasy, 
ofiarując trud, zmęczenie, upadki 
i  własne słabości. Idąc po błocie, 
śniegu, lodzie, miedzą, przez łąkę czy 
las, pod górę i z góry, w ciemnościach 
i bladym świtem mieli czas… – czas 
na zastanowienie, refleksje i przemy-
ślenia, bo to istotny i główny cel EDK, 
aby idąc „zatrzymać się”.

Myślę, że wielu uczestnikom to 
się udało i każdy z nas rozważając 
kolejne stacje – w sposób sobie i Bogu 
wiadomy – tę drogę krzyżową ofia-
rował i przeżywał.

TEDK przeszła do historii, prze-
życia z  niej pozostaną w  pamięci, 
a jej owoców, głównie duchowych, 
nie sposób po ludzku ocenić.

Wiemy, że nie wszyscy dowiedzieli 
się o tej drodze krzyżowej na czas i to 
dla nas nauka, bo zapewne byłoby nas 
jeszcze więcej. A to, że uzbierała się 
tak duża grupa ludzi w różnym wieku, 

którzy chcą takiej formy modlitwy, to 
dowód na to, iż jest potrzeba jej konty-
nuacji, żeby II TEDK nie była ostatnią. 

Na zakończenie serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom  
II Tuchowskiej Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej, szczególnie tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do jej organizacji i przebiegu.

W imieniu organizatorów 
OSP w Mesznej Opackiej

i Rady Osiedla Garbek
Aleksander Kajmowicz

ELŻBIETAWIEJACKA 
MARCINSITKO 

Co zrobić ze swoim 
życiem? Czy cel 
uświęca środki? Czy 

warto się poświęcać? 

Próbą odpowiedzi na te pytania 
było Współczesne Misterium Wiel-
kopostne pt. „Wybory”, które 13 marca 
2018 r. zostało przedstawione w Domu 
Kultury „Jodełka” przez wolontariuszy 
ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce 
Tuchowskiej, czyli uczniów klasy 
III gimnazjum, oraz grupę teatralną 
„Trubadur”, działającą w Zakładzie 
Karnym w Tarnowie-Mościcach. 

To poruszające przedstawienie, 
wzbogacone skłaniającą do refleksji 
muzyką, wprowadziło zebranych 
w  największe tajemnice wiary. 
Opowiadało o  sądzie nad Jezusem 
przez pryzmat wyborów współ-
czesnych ludzi – wyborów między 
dobrem a złem, prawdą a kłamstwem, 
życiem a śmiercią. Sztuka pokazywała 
duchową kondycję współczesnego 
człowieka – zabieganego w codzien-
nych sprawach, czasem egoistycznie 
zapatrzonego w siebie, ogarniętego 
pragnieniem bycia kimś ważnym, 
dążącego do posiadania wszystkiego…

Przygotowania do spektaklu, który 
nie mógłby się odbyć bez pomocy 
Domu Kultury w Tuchowie oraz Domu 
Kultury „Jodełka”, trwały prawie dwa 
miesiące. Aktorzy ćwiczyli role pod 
okiem swoich wychowawców, a próby, 
z wiadomych przyczyn, odbywały się 
osobno. Efekt końcowy spełnił oczeki-
wania widzów, aktorów oraz twórców. 
Mimo że jedyna wspólna próba miała 
miejsce godzinę przed premierą.

Współczesne Misterium 
Wielkopostne w Jodłówce 
Tuchowskiej

KRZYSZTOFJASIŃSKI

Niedziela Palmowa 
rozpoczyna 
najważniejszy okres 

w liturgii chrześcijańskiej – 
Wielki Tydzień. upamiętnia 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. 
W Polsce związane są z nią 
piękne tradycje.  
W Niedzielę Palmową 
wierni święcą palmy oraz 
uczestniczą w uroczystej 
procesji z nimi.  
Palmy zaczęto po raz 
pierwszy święcić na 
terenach obecnej Francji 
w VII wieku. z kolei 
zwyczaj organizowania 
procesji pochodzi już 
z IV w., w którym Kościół 
w Jerozolimie wiernie 
odtwarzał wydarzenia 
biblijne.

25 marca br. w bazylice mniejszej 
w Tuchowie przed mszą św. dokonano 
obrzędu poświęcenia przyniesionych 
przez wiernych palm. W  procesji 
udano się do kościoła. Po zakoń-
czonych uroczystościach twórców 
największych i najładniejszych palm 
nagrodził kustosz sanktuarium  
o. Bogusław Augustowski.

NIEDZIELA PALMOWA
...w Tuchowie

...w Siedliskach
MAŁGORZATA 
WOJTANOWSKA

25 marca 2018 r. 
Rada Sołecka wraz 
z Kołem Gospodyń 

Wiejskich ,,Siedliszczanie” 
po raz kolejny zorganizowali 
konkurs ,,Palma wielka-
nocna”. 

Do tegorocznego konkursu 
zgłosiło się 11 uczestników. Prze-
piękne, kolorowe, własnoręcznie 

wykonane palmy były wielką 
uciechą dla oka. Organizatorzy 
postanowili wszystkim uczestnikom 
konkursu wręczyć nagrody, które 
w  części ufundowane były przez 
Dom Kultury w Tuchowie – za co 
serdecznie dziękujemy. Gratulujemy 
wszystkim pomysłu oraz dzięku-
jemy za zaangażowanie i  pracę. 
Bardzo nas cieszy fakt, że tradycja 
jest wciąż kontynuowana i przeka-
zywana najmłodszym, dlatego już 
dziś zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do udziału w  konkursie 
w następnym roku.

Fo
t. Krz

ysz
to

F ja
siń

sKi



marzec 2018 | nr 3 (65)świątecznie14

       Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego        „Pisanka na wesoło”
WIESŁAWAHUDYKA

22 marca 2018 r. 
w sali widowi-
skowej Domu 

Kultury w Tuchowie odbyło 
się wręczenie nagród 
w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Pisanka na 
wesoło”. W holu prezento-
wana była wystawa ponad 
50 zgłoszonych do konkursu 
prac. Młodzi artyści repre-
zentowali przedszkola 
i szkoły gminy Tuchów.

Przed nami bardzo radosne 
Święta Wielkanocne. Nieodzownym 
elementem wielkanocnego stołu jest 
jajko, symbolizujące rodzące się życie. 
Konkursowe jajka zostały przedsta-
wione w sposób zabawny, z humorem 
i pięknie się prezentowały na pokon-
kursowej wystawie. Różnorodność 
wykorzystanych technik w zgłoszo-
nych pracach cieszyła wyjątkowo, 
udowadniając pomysłowość, umiejęt-
ności, dbałość o tradycję, wrażliwość 
i zapał twórczy uczestników. Prace 
oceniło jury w składzie: Kinga Kulas, 
Wiesława Hudyka, Ryszard Flądro. 
Jury przyznało nagrody w  trzech 
kategoriach: przedszkola, kl. I-III, 
kl. IV-VI.

A oto laureaci:
W kategorii przedszkola:
I miejsce: Mikołaj Pypeć kl. ,,0” – 

Szkoła Podstawowa w Burzynie, 
II miejsce: Justyna Lisiak – Przed-

szkole Publiczne w Tuchowie,

III miejsca: Julian Gawryał oraz 
Maja Ropska – Przedszkole Publiczne 
w Tuchowie, 

Wyróżnienie: Ernest Krzyża-
nowski – Przedszkole Publiczne 
w Tuchowie. 

W kategorii uczniów kl. I-III: 
I miejsce: Nelly Gierałt – Szkoła 

Podstawowa w Tuchowie,

II miejsce: Nikola Patyk –  
Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, 

III miejsca: Patrycja Patyk –  

KIERMASZY
WIELKANOCNYCH CZAS

ZDZISŁAWA 
KRzEMIŃSKA 

Fundacja dzieło Miło-
sierdzia Im. Św. Ks. 
zygmunta Gorazdow-

skiego zorganizowała po raz 
trzeci kiermasz wielkanocny 
na tuchowskim rynku pod 
patronatem Burmistrza 
Tuchowa i przy współpracy 
Domu Kultury w Tuchowie.

W ostatnich miesiącach wolonta-
riusze z Tarnowa, Siedlisk, Tuchowa, 
Lubaszowej, Gorlic i Lubczy zaanga-
żowali się w przygotowanie kiermaszu 
wykonując samodzielne prace, które 

wrzały pod kierunkiem terapeutki 
p. Pauliny Kordeli. Gotowe kompo-
zycje wielkanocne, oryginalne palmy, 
pisanki, to tylko niektóre dzieła 
potwierdzające talenty wykonawców.

Nic dziwnego, że tegoroczne 
wyroby rozchodziły się jak „ciepłe 
bułeczki” w  Krakowie, Tarnowie  
i… 24 marca br. w Tuchowie.

Niech Bóg wynagradza wszystkim 
klientom i  ofiarodawcom, którzy 
wsparli Dzieło Miłosierdzia, dzia-
łające przy Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie. 

Błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego! 

III Jarmark Wielkanocny 
w Lubaszowej
ANNACudEK 

To już kolejny Jarmark 
Wielkanocny w Luba-
szowej. 

Po raz trzeci w  Niedzielę 
Palmową, w sercu wsi rozkładane 
są stragany, na których nie brakuje 
rękodzieła, słodkości oraz wielka-
nocnych przysmaków. Tradycyjny 
„żurek proboszcza”, podobno kilka 
dni doprawiany, cieszył się jak 
zwykle dużym zainteresowaniem. 
Panie i panowie ze Stowarzyszenia 
„Aktywni Lubaszowianie”, w stro-
jach regionalnych, częstowali 
mieszkańców różnymi przysma-
kami i  potrawami regionalnymi. 
Wszelkie serwetki, koszyczki, 
stroiczki, zajączki, baranki bądź 
pisanki, słowem wszystko, czego 
dusza zapragnie, mogą być inspiracją 
dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli 
pomysłu jak w nadchodzące święta 
ozdobić świąteczny stół. Pieczoło-
wicie wykonane prace prezentowali: 
Stowarzyszenie „Aktywni Lubaszo-
wianie” oraz grono pedagogiczne 
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu AK „Barbara” w Luba-
szowej.

Niedziela Palmowa to także 
dzień, kiedy wierni przynoszą do 
kościoła palmy wielkanocne, które 
następnie zostają poświęcone. Kato-
licy co roku obchodzą to święto na 
cześć wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 
Palmy można kupić, ale tylko wyko-
nane samodzielnie biorą udział 
w corocznym konkursie na najpięk-
niejszą (niekoniecznie najwyższą) 

palmę wielkanocną. Przygotowanie 
takiej palmy to nie lada wyzwanie, 
dlatego cieszy nas fakt, że z roku 
na rok pojawia się ich coraz więcej.

Konkurs jak i sam jarmark ściąga 
coraz większą liczbę mieszkańców wsi 
oraz gości. A idea jest jedna – inte-
gracja społeczności lokalnej.
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       Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego        „Pisanka na wesoło”

TERESASzYMAŃSKA 
ALEKSANDERKAJMOWICz 
Z niebieskich najrańszą piosnek
Ledwie zadzwonił skowronek,
Najrańszy kwiatek pierwiosnek
Błysnął ze złotych obsłonek.
 /A. Mickiewicz, Pierwiosnek/

Pierwiosnek (Primula) 
– to jedna z najwcze-
śniejszych kwitnących 

wiosną roślin.

Nazywany bywa również pier-
wiosnką, prymulką, kluczykami. 
Łacińska nazwa rodzajowa – primula 
pochodzi od słowa primus, czyli 
pierwszy. Należy do rodziny pier-
wiosnkowatych. Na świecie występuje 
kilkaset gatunków pierwiosnków. 
W Polsce w naturalnych warunkach 
kilka, a  w  uprawie – kilkadziesiąt. 
Najwcześniej, bo już w marcu, zakwita 
pierwiosnek lekarski (Primula veris, 
dawniej Primula officinalis) oraz pier-
wiosnek wyniosły (Primula elatior). Są 
to byliny kłączowe, przystosowane do 
przetrwania zimy i wczesnego wiosen-
nego odnawiania się z pączków scho-
wanych tuż pod powierzchnią ziemi. 
Nie przemarzają, gdyż są przykryte 
warstewką ziemi i warstwą ściółki. Te 
właściwości decydują o tym, gdzie pier-
wiosnki rosną – są to głównie widne lasy, 
zarośla i łąki. Dorastają do wysokości 
od 15 do 40 cm. W kolorze ich kwiatów 
przeważa siarkowy, żółty z odcieniami 
bieli i zieleni. Kwiaty osadzone są na 
wydłużonej, owłosionej łodyżce. U pier-
wiosnka lekarskiego złocisto-żółta 
korona kwiatu ma w  gardzieli pięć 
pomarańczowych plam. Kwiaty pier-

wiosnków (z uwagi na budowę) zapy-
lane są głównie przez trzmiele, motyle 
i niektóre pszczoły samotnice. Wartość 
pszczelarską mają więc niewielką, mimo 
że wydzielają znaczne ilości nektaru. 
Obydwa gatunki pierwiosnków to 
rośliny lecznicze i równocześnie trujące. 
Dla celów przemysłu farmaceutycznego 
są pozyskiwane głównie z upraw. Na 
stanowiskach naturalnych są objęte 
częściową ochroną. 

Zawilec gajowy (Anemone nemo-
rosa) – Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska tak pisała w  „Szkicowniku 
poetyckim” o  tym wciąż masowo 
pojawiającym się w  naszych lasach 
wiosennym kwiatku: W lasach bieli się 
już zawilec, anemone nemorosa. Wiot-
kimi, dłoniastymi liśćmi gładzi wiosnę 
w  powietrzu. Jest to nie tylko opis 
poetycki, ale bardzo trafna przyrodnicza 
obserwacja, ponieważ zawilec jest deli-
katną, wiotką roślinką, która porusza się 
przy najmniejszym powiewie wiatru. 
Nawet w  nazewnictwie ludowym 
występuje jako wietrznik; określany 
jest również jako zawiłek, nieskrętek. 
Marcin z Urzędowa (ur. ok. 1500 r., 
polski botanik, zielarz, lekarz, ksiądz) 
nazywa go zajęczym maczkiem. Współ-
czesny poeta, ksiądz Jan Twardowski 
prosi w wierszu św. Tereskę: 

(…) nie trzymaj stale róż
oklepanych arystokratek
pokaż nam leśny śnieżny zawilec
najmniejszy i nieostatni (…)
Zawilec jest charakterystyczną 

rośliną wiosennych, jeszcze widnych, 
lasów liściastych. Rozpoczyna kwit-
nienie w  marcu, kończy w  maju. 
Najobficiej kwitnie w  kwietniu, 
pokrywając ziemię zwartymi, białymi 
łanami. Wiedzie prym wśród roślin 
tworzących dywany kwietniowego 

runa. Należy do tzw. wiosennych 
geofitów (geo – ziemia, phyton – 
roślina). Rośliny te posiadają pączki 
odnawiające na organach podziem-
nych np. kłączach (zawilec), bulwach 
(ziarnopłon wiosenny) czy cebul-
kach (czosnek niedźwiedzi). Jest to 
specjalne przystosowanie do występo-
wania w lasach liściastych, najczęściej 
grądach i buczynach. W lasach igla-
stych nie występują. Ze swoją wege-
tacją muszą się bardzo śpieszyć, póki 
jeszcze liście na drzewach nie rozwiną 
się zupełnie i światło dochodzi do runa 
leśnego. W lasach liściastych wiosną 
ściółka ogrzewa się szybciej i geofity 
mogą wcześniej rozpocząć wegetację, 
która jest krótka w porównaniu do 
czasu przebywania pod ziemią. Nieko-
rzystne dla siebie warunki zawilec 
przeczeka w postaci poziomych kłączy 
przykrytych ściółką. W lecie nie ma 
już w lasach żadnego śladu po zawil-
cach (chodzi o część nadziemną). 

Zawilec należy do rodziny jaskro-
watych. W  Polsce występuje kilka 
gatunków zawilców np.: wielkokwia-
towy, żółty, gajowy. Najczęstszym, 
również w naszych lasach okalają-
cych Tuchów, jest zawilec gajowy. 
Jest to bylina o wysokości ok. 20 cm. 
Łodyga z okółkiem liści zakończona 
jest jednym, białym kwiatkiem o śred-
nicy do 4 cm. Chcąc podziwiać zawilce 
trzeba iść do lasu w słoneczny dzień, 
ponieważ w niepogodę i na noc ich 
kwiaty się zamykają. Mają również 
tę właściwość, że są słońcozwrotne, 
to znaczy, że obracają swoje główki 
tak, żeby były skierowane do słońca, 
cały więc dzień za nim „wędrują”. 
Kwiaty zawilca nie mają nektarników, 
ale wytwarzają dużo dostępnego dla 
pszczół pyłku. Jak większość roślin 

z rodziny jaskrowatych zawilec należy 
do roślin trujących. Zawilec wielko-
kwiatowy jest rośliną chronioną. 

Knieć błotna (Caltha palustris) 
– jest to doskonale nam wszystkim 
znany, masowo występujący kacze-
niec. Rośnie gromadnie na bagnistych, 
podmokłych łąkach (m.in. nad naszą 
rzeką Białą), w  lasach łęgowych, 
na brzegach strumieni, stawów, 
w rowach, paryjach. Kaczeniec znosi 
okresowe zalewanie. Swoim zasięgiem 
obejmuje prawie całą Europę, rośnie 
również w Azji i Ameryce Północnej. 
Należy, podobnie jak opisany wyżej 
zawilec, do rodziny jaskrowatych. Jest 
rośliną trwałą, o grubym, bulwiastym 
kłączu. Jesienią powstają na kłączu 
pąki i  wiosną wyrasta z  nich pęd 
nadziemny. Łodyga kaczeńca osiąga 
50 cm długości, lekko się wznosi lub 
pokłada, jest rozgałęziona, gruba, 
w  środku pusta, naga. Liście są 
nerkowate, mięsiste, błyszczące. Na 
szczytach łodyg rozwija się po kilka 
złocisto-żółtych kwiatów, o  śred-
nicy do 4 cm. Każdy ma 5 płatków. 
Niekiedy są zielonkawo zabarwione 

od spodu. Jak większość roślin nale-
żących do rodziny jaskrowatych 
kaczeńce są trujące. Zawierają anemo-
ninę – związek chemiczny wywołu-
jący świąd, pokrzywkę, wysypki. 
Wypasające się na łąkach bydło ich 
nie zjada, po prostu omija. Skoszone 
i wysuszone jako składnik siana, tracą 
trujące właściwości. Dzieci często 
lubią robić z kaczeńców wiosenne 
bukiety – trzeba tylko uważać, żeby 
sok z roślin nie dostał się do oczu 
dziecka. Kwiaty kaczeńców wabią 
pszczoły nie tylko pyłkiem, ale również 
kolorem (pszczoły odbierają barwę 
żółtą). Pyłek z kaczeńców uważany 
jest jednak za szkodliwy, zwłaszcza 
jeżeli stanowiłby dla pszczół jedyne 
lub przeważające źródło pokarmu. 
Chociaż kaczeńce niczym szcze-
gólnym nie zapisały się w świadomości 
społecznej, to jednak dzięki urodzie, 
wspaniałej kolorystyce, która przyciąga 
wzrok nie tylko owadów, ale i ludzi, są 
bardzo lubiane i cieszą wszystkich, gdy 
zakwitną w kwietniu. Zwłaszcza, że 
występują gromadnie i nie pozwalają, 
żeby tego nie zauważyć.

CIEKAWE ROŚLINY
MIASTA I GMINY 
Pierwiosnki, zawilce, kaczeńce – kolorowe, kwietniowe dywany

Dolina Mesznianki -  
kwitnące kaczeńce

Pierwiosnek zawilec gajowy

Alarm na modrzewiu
Gwiżdże szpaczek na modrzewiu:
Wioooooosna! Wioooooosna przyjacielu!
Czas do budki nosić puch,
sprzątać domek, robić ruch.
 Trzeba gniazdko czyścić, składać,
 potem na jajeczkach siadać,
 a gdy przyjdą nasze dzieci,
 karmić, poić, latać... przeżyć!
Wiooooosna, wiooooosna! Nie trać czasu
to nic, że śnieżek pod lasem.
Czas wygładzić swoje piórka!
I na święta piec mazurka.
 Ale wiosna się nie śpieszy,
 chłodem ziębi, śniegiem prószy.
 Wioooooosna! wiooooosna! Gwiżdże szpak!
 Gdzie ta wiosna? Powiedz nam.

   Janina Halagarda, 15.03.2016 r.

Wielkanoc
Wielkanoc! Wielkanoc!
Kurki stroją piórka,
Zajączki uszate
wyszły na podwórka. 
 Oj będzie, oj będzie
 radości bez liku!
 Pisanki, kraszanki,
 baranki w koszyku. 
Wielkanoc, Wielkanoc!
świąteczna święconka
bazie na patykach,
serwetki w koronkach.
 Będzie śmigus-dyngus,
 szukanie kogutka,
 wielobarwny kurczak
 i słodka Jagódka

   Janina Halagarda, 07.04.2017 r.

Wiosenny spacer
Przejrzysty błękit nieba, delikatna zieleń pagórków,
Przydrożna Matka Boska w domowym ogródku.
Piesek chyba z nami chciał pójść,daję słowo…
Ten widok jakże wspaniały! Smakuje wyjątkowo.
 W środku lasu krzyż, znak walki, cierpienia.
 Zawstydzone zawilce pod drzewami w cieniu,
 Przepasane polany soczystą wstęgą ziemi,
 Przełęcz wolna, już się cała pierwiosnkami mieni.
Tyle lat, tyle pieśni, wciąż echo po Brzance niesie,
szumi wiatr i wyznacza tę przyjazną przestrzeń.
Gdzie czyste powietrze, przejrzyste jak serca kochanków,
jak nasza matka, ojciec jak wiosenny śpiew ptaków.

   Janina Halagarda, 21.03.2018 r.

Kartki z kalendarza - marzec
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Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach oraz 
Milena Okaz – Szkoła Podstawowa w Buch-
cicach,

Wyróżnienie: Patrycja Nawrocka – Szkoła 
Podstawowa w Buchcicach. 

W kategorii uczniów kl. IV-VI: 
I miejsce: Karolina Gut – Szkoła Podsta-

wowa w Buchcicach,
II miejsce: Kamila Patyk – Szkoła Podsta-

wowa w Piotrkowicach,
III miejsce: Justyna Prokop, Szkoła Podsta-

wowa w Piotrkowicach,
Wyróżnienia: Patryk Lebryk oraz Natalia 

Cichy – Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach.
Organizatorzy i jury konkursu serdecznie 

gratulują pięknych prac młodym artystom 
i zachęcają do dalszego twórczego działania.
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Zielona środa, czyli pierwszy dzień wiosny 
w Szkole Podstawowej w Siedliskach
HALINA 
PIOTROWSKA 

Robiliśmy wszystko, żeby 
tylko przyszła. 

Jesteśmy jej tak spragnieni, 
że każdy promień słońca, który 
pojawiał się między chmurami 
uznaliśmy za znak, że nadchodzi.  
21 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa 
w Siedliskach pękała w szwach od 
wiosennych pomysłów. Od godz. 8.00 
na sali gimnastycznej odbywał się 
szkolny konkurs recytatorski dla 
uczniów klas 1-3 SP. W  między-
czasie na korytarzu tworzyło się 
zielone stoisko Samorządu Uczniow-
skiego, na którym królowały szpina-
kowe specjały. Tuż po zakończeniu 
konkursu recytatorskiego, rozdaniu 
nagród i dyplomów, na scenę wkro-
czyły kapelusze dla „Pani Wiosny”. 
Taki bowiem konkurs zorganizował 
Samorząd Uczniowski, który skiero-
wany był również do uczniów klas 
1-3. Odzew był wspaniały. Pojawiły 
się 33 przepiękne kapelusze dla „Pani 
Wiosny”! I  co tu dużo mówić… 
właśnie podczas tego konkursu poja-
wiło się słońce za oknami. Gdy kape-
lusze zeszły ze sceny pojawiły się na 
niej talenty – konkurs  „Mam talent” , 
który wzbudził niemało emocji wśród 
całej społeczności szkolnej. Właśnie 
wtedy uczniowie mogli zaprezentować 
swoje umiejętności i pasje np. śpiew, 
taniec, grę na instrumentach czy jazdę 
na rowerze. To jednak nie koniec, bo 
oprócz tego, że w szkole na każdym 
kroku można było zobaczyć zielony 
kolor to klasa, która powitała wiosnę 
w 100% tzn. obecni byli w tym dniu 
wszyscy uczniowie w klasie, otrzy-
mała nagrodę niespodziankę. Cóż… 
szkoła w Siedliskach rozdała w tym 
dniu mnóstwo nagród, dyplomów, 
na korytarzach i w klasach było widać 
eksplozję kolorów, szczególnie zielo-
nego. Teraz mamy nadzieję, że śnieg 
stopnieje na dobre i  długo go nie 
zobaczymy. 

XVII Gminny Konkurs OrtograficznyANNACICHY 

23 marca odbył się już 
po raz siedemnasty 
Gminny Konkurs 

Ortograficzny. Organiza-
torem była Szkoła Podsta-
wowa im. Batalionu AK 
„Barbara” w Lubaszowej. 
Podobnie jak w poprzednich 
latach konkurs objął patro-
natem Burmistrz Tuchowa. 

Do Lubaszowej zjechali uczniowie 
chętni zmierzyć się z trudnościami 
ortograficznymi oraz ich opieku-
nowie. Pani dyrektor Barbara Dusza 
powitała przybyłych, a  gospodyni 
konkursu, pani Anna Totoś zadbała 
o jego sprawną organizację. Główną 
częścią było dyktando, przygotowane 
wcześniej przez same mądre głowy. 
Uczniowie zostali podzieleni na 
trzy kategorie wiekowe. Najstarsza 
grupa, czyli uczniowie szkół średnich, 
mierzyli się z  tekstem w budynku 
Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. 
Tym razem piszącym towarzyszyła 
złotowłosa Alicja, wyczarowana przez 
panią Małgosię Musiał. Otworzyła 
przed nimi Krainę Ortografii, a tam, 
jak to w zaczarowanej krainie bywa, 
dziwne twory i niezwykłości języ-
kowe. Nie obyło się też bez niespo-

dzianek. Chyba Szalony Kapelusznik 
zamieszał w  tekstach dyktand, bo 
klasy IV-VI pisały dyktando prze-
znaczone dla gimnazjum. Nikomu 
nie popsuło to jednak humoru, bo 
wszyscy poradzili sobie znakomicie.

Po niezwykłej podróży do Krainy 
Ortografii dzieci miały przerwę na 
zregenerowanie sił. Czas oczekiwania 
na wyniki umilił ciekawy film. Do 
pracy przystąpiły natomiast komisje, 
składające się z nauczycieli poloni-
stów. Po sprawdzeniu prac można 
było przedstawić wyniki oczeku-

jącym uczniom. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy. Nagrody dla 
zwycięzców wręczył zastępca burmi-
strza pan Kazimierz Kurczab.

Lista zwycięzców przedstawia się 
następująco:

Grupa I  – klasy II-III szkół 
podstawowych:

I  miejsce i  tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Damian 
Wiejacki (Tuchów),

II miejsce – Kamila Pałucka 
(Siedliska),

III miejsce – Kacper Śliwka 
(Łowczów).

Grupa II – klasy IV-VI szkół 
podstawowych:

I  miejsce i  tytuł Mistrza 
Ortografii Ziemi Tuchowskiej  
– Wiktoria Reczkowska (Jodłówka 
Tuchowska),

II miejsce – Wiktoria Stańczyk 
(Tuchów),

III miejsce – Dominik Płachno 
(Karwodrza), Sebastian Gut (Buch-
cice),

W grupie II przyznano również 
nagrody za IV miejsce dla:

Natalii Zielińskiej (Karwodrza),
Sebastiana Ziomka (Tuchów),
Zuzanny Okaz (Lubaszowa),
Dawida Zioło (Meszna Opacka). 

Grupa III – gimnazjum:
I  miejsce i  tytuł Mistrza Orto-

grafii Ziemi Tuchowskiej – Weronika 
Poręba (Tuchów),

II miejsce – Mateusz Osika 
(Jodłówka Tuchowska), Dawid Osika 
(Jodłówka Tuchowska),

III miejsce – Szymon Rzońca 
(Karwodrza).

Grupa IV – liceum i  szkoła 
zawodowa:

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 
Ziemi Tuchowskiej – Alicja Cich 
(Tuchów LO),

II miejsce – Barbara Sępek 
(Tuchów LO),

III miejsce – Szymon Niziołek 
(Tuchów CKZiU).

Nagrody zasponsorowali : 
Burmistrz Tuchowa oraz właściciele 
Domu Handlowego „Trójka”.
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XXI Małopolski Konkurs Pianistyczny
im. I. J. Paderewskiego

pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

Program wydarzenia

26.04.2018 r.
godz. 9.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie przesłuchań

godz. 13.00 – przerwa 
godz. 14.00 – przesłuchania

26-27 kwietnia 2018

27.04.2018 r.
godz. 9.00 – przesłuchania

godz. 17.00 – ogłoszenie wyników i koncert laureatów
w Dworku Paderewskiego

Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronaty medialne:

Wielkanoc 2018 dni pełnych wiary, nadziei i miłości,  
wiosennego nastroju i serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół oraz serc grających  
w rytmie wielkanocnych dzwonów radosne alleluja 

życzą
dyrekcja, Grono Pedagogiczne, uczniowie i Pracownicy  

Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie
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Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie 
na „Festiwalu Zawodów” 
w Krakowie
JUSTYNA  
JAWORSKA-LIPKA 

24 marca 2018 roku 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej 

w Tuchowie, a dokładniej 
uczniowie trzecich klas 
gimnazjum, biorący udział 
w projekcie „Modernizacja 
kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II”, wyruszyli do 
Krakowa, aby szukać idealnego 
dla siebie zawodu. 

Urząd Marszałkowski już po raz 
kolejny organizuje Festiwal Zawodów, 

na który zapraszani są uczniowie z całej 
Małopolski, więc również i my skorzysta-
liśmy z zaproszenia. Festiwal corocznie 
gromadzi wielu wystawców, są to szkoły 
ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz 
przedsiębiorcy z całego województwa. 

Uczniowie brali czynny udział 
w  warsztatach, chętnie zapoznawali 
się z ofertami edukacyjnymi, zabierali 
z sobą ulotki. Wszyscy wrócili zadowo-
leni, dziewczęta z pięknymi makijażami, 
chłopcy z nowymi fryzurami. Niektórzy 
skorzystali z  masażu, a  inni równie 
chętnie próbowali wielu smakołyków. 

Za rok znów wybierzemy się do 
Krakowa, aby kolejna grupa młodych 
ludzi odkryła swoje zawodowe przezna-
czenie.
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I Sołecki Turniej Szachowy 
w Dąbrówce Tuchowskiej

R E K L A M A

Siedem medali 
judoków

W sobotę 3 marca 
2018 r. tuchowscy 
judocy uczestniczyli 

w VIII Otwartych Między-
narodowych Mistrzostwach 
Miasta Jasła. W turnieju 
udział wzięło 420 zawod-
ników z 46 klubów 
z Kosowa, Czech, Słowacji 
i Polski.

Podopieczni trenera Marka Srebro 
wywalczyli w tych zawodach 7 medali. 
W  kategorii młodzików brązowe 

medale zdobyli: Nicoletta Zduń, Filip 
Wantuch i Hubert Starzyk.

W  kategorii dzieci starszych 
w  walce finałowej do 31 kg po 
wygranych walkach eliminacyj-
nych i  półfinałowych spotkały się 
dwie zawodniczki MOSiR Tuchów, 
siostry bliźniaczki Natasza i  Nina 
Potok. Tym razem lepszą okazała się 
Natasza zdobywając złoty medal, Nina 
powróciła z medalem srebrnym.

W  kategorii dzieci młodszych 
srebrny medal wywalczyła Zuzanna 
Gawron, a brązowy Jakub Nakielny.

W niedzielę 4 marca 
w remizie OSP 
w dąbrowce 

Tuchowskiej rozegrano 
I Sołecki Turniej Szachowy. 
W turnieju wzięło udział 
18 szachistów. W kategorii 
generalnej pierwsze miejsce 
i złoty puchar zdobył Antoni 
Wantuch – senior, zwycięzca 
wszystkich pojedynków.

Srebrny puchar w  kategorii 
seniorów wywalczył Jarosław Hudyka, 
a brązowy Stanisław Marek. W kate-

gorii juniorów pierwsze miejsce 
i puchar wywalczył Damian Wiejacki, 
a drugą lokatę zajął Mateusz Walocha. 
Podium uzupełnił Piotr Noga zdoby-
wając brązowy puchar. Wszyscy otrzy-
mali dyplomy, a najmłodsi nagrody 
rzeczowe. Po zawodach i rozdaniu 
nagród uczestnicy i  sympatycy 
królewskiej gry zostali zaproszeni na 
smaczny poczęstunek przygotowany 
przez druhny OSP.

Jak wszyscy podkreślali, turniej 
prowadzony przez sędziego Czesława 
Markiewicza był znakomicie przygo-
towany przez organizatorów oraz niżej 
wymienionych sponsorów, a byli to:

•	 Jarosław Hudyka – sołtys 
Dąbrówki Tuchowskiej,

•	 Grzegorz Borgula – radny 
Rady Miejskiej w Tuchowie,

•	 Jan Mleczko – prezes OSP 
w Dąbrówce Tuchowskiej,

•	 Robert Golinowski – prezes 
Stowarzyszenia „Nasza 
Dąbrówka Tuchowska”,

•	 Leszek Borgula – Firma PTP 
Transport.

W imieniu organizatorów
sołtys Jarosław Hudyka

SŁAWOMIRWASIEK 

Doskonale zakończyły 
rozgrywki fazy zasad-
niczej PALS tuchowskie 

liderki wygrywając obydwa 
pojedynki ostatnich kolejek 
ligowych.

1 marca 2018 r. w Woli Lubeckiej 
odbyło się spotkanie IX kolejki ligi 
PALS, w której odmłodzony zespół 
MKS Ryglice podejmował liderki 
z  Tuchowa. Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem tuchowianek 3-0.

16 marca na własnym parkiecie 
tuchowianki zmierzyły się z drużyną 
LO Gromnik. Spotkanie dwóch 
pretendentów do zwycięstwa 
w rozgrywkach dawało nadzieję na 
ciekawe i emocjonujące widowisko. 
Publiczność nie zawiodła się. Gra 

była na wysokim 
poziomie. Obydwa 
zespoły zaprezen-
towały bardzo 
duże zaangażo-
wanie, pokazując 
wiele ciekawych 
akcji. Mecz zakoń-
czył się zwycię-
stwem gospodarzy. 
Dzięki wygranej 
zespół z Tuchowa 
zajął pierwsze 
miejsce po zasad-
niczej rundzie ligi 
PALS. Rozgrywki 
PALS zakończą 
się turniejem fina-
łowym z udziałem 
w s z y s t k i c h 
drużyn.

TUCHOWSKIE LIDERKI  
NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
MKS Ryglice vs UKS LIDER MOSiR Tuchów (0-3) PALS 
UKS LIDER MOSiR Tuchów vs LO Gromnik (3-1) PALS
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ – 
ELIMINACJE GMINNE
ŁUKASZGIEMzA 

Po raz kolejny tuchowski 
dom Kultury stał się areną 
zmagań dzieci i młodzieży 

w ramach corocznego Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”. 21 marca br. 
odbyły się eliminacje gminne, 
których organizatorem był 
zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Tuchowie. 

W  związku z  reformą edukacji, 
pewnej zmianie i  korekcie uległy 
podziały na grupy wiekowe, niemniej 
jednak nie wpłynęło to znacząco na 
sposób przeprowadzenia turnieju. 
W skład komisji, która czuwała nad 
prawidłowym przebiegiem eliminacji 
weszli druhowie: Wiesław Siedlik 
(Ryglice) – przewodniczący, Grzegorz 
Wąs (Tuchów), Marcin Zbylut (Jodłówka 
Tuchowska), Przemysław Kulig (Piotrko-
wice), Krzysztof Gacek (Burzyn) i Grze-

gorz Borgula (Dąbrówka Tuchowska). 
Uczniowie podzieleni na trzy grupy 
w pierwszej części eliminacji zmierzyli 
się z pisemnym testem składającym się 
z 40 pytań. Po oddaniu testów, zostały 
one ocenione przez komisję i do kolej-
nego etapu – ustnego przeszło z każdej 
grupy po 3 osoby, które najlepiej pora-
dziły sobie w części pisemnej i zdobyły 
najwięcej punktów. W  części ustnej 
finaliści losowali zestawy 3 pytań, na 
które musieli odpowiedzieć, a udzielane 
odpowiedzi podlegały ocenie członków 
komisji. Ostatecznie wyniki eliminacji 
przedstawiają się następująco:

GRUPA I – szkoła podstawowa 
klasy I - VI:

I miejsce – Kacper Michałek (Karwo-
drza),

II miejsce – Julia Piątek (Tuchów).
GRUPA II – szkoła podstawowa 

klasa VII i gimnazjum klasy II i III:
I miejsce – Wojciech Kras (Dąbrówka 

Tuchowska),
II miejsce – Zuzanna Sutkowska 

(Karwodrza).

GRUPA III – szkoła ponadgimna-
zjalna i ponadpodstawowa:

I miejsce – Anna Wąs (Tuchów),
II miejsce – Krzysztof Bajorek 

(Dąbrówka Tuchowska).
Na zakończenie eliminacji wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiąt-
kowe zestawy, a najlepsi w każdej grupie 
także puchary, które wręczali: zastępca 
burmistrza Tuchowa Kazimierz Kurczab, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie Jerzy Odroniec oraz członek 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Grzegorz Borgula. Zwycięzcy uczniowie 
będą reprezentowali naszą gminę podczas 
eliminacji powiatowych, które wstępnie 
zaplanowano na 11 kwietnia br.

Organizatorami oraz fundatorami 
nagród i poczęstunku dla uczestników 
byli: Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Tuchowie, Urząd Miejski 
w Tuchowie, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie, Dom Kultury w Tuchowie 
oraz DH Trójka.
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POGÓRZAŃSKA LIGA SZACHOWA 
POWIATU TARNOWSKIEGO 2018
18 marca w Pleśnej roze-

grano trzecią kolejkę  
V edycji PLSzPT 

o Puchar dyrektora Szkoły 
Podstawowej. W turnieju 
wzięło udział 17 drużyn czte-
roosobowych. Tuchowskie 
drużyny grały w składach rezer-
wowych (z powodu choroby). 
MOSiR w klasyfikacji junior-
skiej zajął czwarte miejsce, 
a w klasyfikacji seniorskiej 
dOLINA BIAłEJ wywalczyła 
szóste miejsce. Turniej wygrał 
zespół Grupa Azoty Tarnów.

W klasyfikacji generalnej DOLINA 
BIAŁEJ zajmuje drugie miejsce, a w klasy-
fikacji juniorskiej młodzi szachiści znaj-
dują się na trzecim miejscu. W  tym 
roku uczestniczyło 22 zespoły z powiatu 
tarnowskiego.

Sędzią zawodów był Czesław Markie-
wicz, a technicznymi Kinga Wójcik i Anna 
Markiewicz z Tarnowa.

V edycja obejmuje 8 turniejów szacho-
wych rozgrywanych w Łęgu Tarnowskim, 

Rzuchowej, Pleśnej, Tarnowie, Zakliczynie, 
Lisiej Górze, Woli Rzędzińskiej oraz 
w Tuchowie 8 grudnia – turniej finałowy.

Sponsorami turniejów szachowych są:
COALA – Adam Cygnar, 
MASZ NAS – Magdalena Stefan,

BIURO PODRÓŻY i  UBEZPIE-
CZENIA,

AUTO KOMIS w Zabłędzy,
KRZYSZTOF KRZEMIEŃ z Karwo-

drzy.
Koordynator turniejów 

Roman Kawa
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13 kwietnia 
– 18 kwietnia 2018

MISTRZ POLSKI 
W TUCHOWIE

ZDZISŁAWA 
KRzEMIŃSKA 

W Cyklu Spotkań 
z Gościem Miesiąca 
organizowanym 

przez Fundację dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. 
zygmunta Gorazdowskiego 
w marcu 2018 wystąpił 
urodzony w Tuchowie 
Maciej Nalepka:

•	 reprezentant Polski w tenisie 
stołowym osób niepełno-
sprawnych,

•	 wielokrotny mistrz Polski 
we wszystkich kategoriach 
(singiel – debel – drużynowo),

•	 wielokrotny medalista 
turniejów międzynarodo-
wych zaliczanych do rankingu 
światowego,

•	 dwukrotny złoty medalista 
Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w Gdańsku – grudzień 
2017 rok.

W  styczniu 2018 roku Maciej 
Nalepka został wyróżniony statu-
etką „Melaniusz” przyznawaną za 
zasługi dla rozwoju miasta i gminy 
Tuchów, w tym przypadku za wybitne 
osiągnięcia sportowe, a tym samym 
promocję rodzinnego miasta w kraju 
i za granicą. 

Maciej Nalepka interesująco 
i  wyczerpująco odpowiedział na 
wszystkie pytania prowadzącej 
spotkanie – autorki tejże relacji – jak 
i uczestników. Mały Maciuś marzył, 
by zostać sportowcem – najle-
piej w dyscyplinie z piłką – ale rok 
1995 okazał się przełomowym, bo 
z powodu wypadku najpierw walczył 
o życie, później o  jego przewarto-
ściowanie i akceptację swojej nowej 
sytuacji, odtąd już zawsze na wózku 
inwalidzkim.

Podejmując temat stereotypów 
pokutujących w naszym społeczeń-
stwie uwrażliwił ok. 50 uczestników na 
co najmniej dwa: otóż zanim pomo-
żemy osobie niepełnosprawnej warto 
ją zapytać, bo zamiast pomóc można 
zaszkodzić; nie powinniśmy też 

stosować taryfy ulgowej i okazywać 
litości, często niestety przybierającej 
postać upokorzenia. 

Na co dzień mieszkaniec 
Rzeszowa, bywa w rodzinnym mieście 
i w czasie między treningami w kraju 
czy za granicą bardzo chętnie przyjął 

zaproszenie na spotkanie w Domu 
Pogodnej Jesieni. Ktoś powiedział, że 
„w życiu wszystko dzieje się po coś” 
– dzieląc się tym spotkaniem wiele 
razy w rozmowach znajdowaliśmy 
i wciąż znajdujemy nowe odpowiedzi 
na to pytanie.

PTAKI WŚRÓD NAS
ZDZISŁAWA 
KRzEMIŃSKA 

Fundacja dzieło Miło-
sierdzia Im. Św. Ks. 
zygmunta Gorazdow-

skiego zorganizowała kolejne 
spotkanie z Gościem Miesiąca, 
którym 23 marca br.  
był p. Albert Radwan –  
mieszkaniec zabłędzy. 

Od 50 lat pszczelarz, którego dzia-
łalność znana jest nie tylko w Polsce, 
ale i  za granicą. Swoją rozległą 
wiedzą dzieli się m. in. w organiza-
cjach pszczelarskich, wygłaszając 
pogadanki w szkołach, występując 
w audycjach radiowych i telewizyj-
nych, publikując w prasie o zasięgu 
lokalnym i  ogólnopolskim. Autor 
m.in. broszury „Historia związków 
pszczelarskich ziemi tarnowskiej” 
i  albumu „80 lat Koła Pszczelarzy 
w Tuchowie”. W 2016 roku p. Albert 
Radwan został wyróżniony statuetką 
„Melaniusz” w  Tuchowie i  został 
laureatem Grand Prix konkursu 
„Pszczelarz Roku 2016” organizo-

wanego we współpracy z ogólnopol-
skimi związkami i stowarzyszeniami 
pszczelarzy.

Drugim zainteresowaniem  
p. A. Radwana jest ornitologia. Jest 
członkiem Małopolskiego Towarzy-
stwa Ornitologicznego w Krakowie. 
I  właśnie jako ornitolog wystąpił 
przed ponad 50-osobową grupą 
uczestników spotkania w  Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Temat 
„Ptaki wśród nas” zachęcił nie tylko 
seniorów z tejże placówki, ale gości 
z  lokalnego środowiska i  wolon-
tariuszki ze Szkoły Podstawowej 
w Tuchowie. Prezentacja multime-
dialna uzupełniona fachową wiedzą 
prelegenta, jak i umiejętność przekazu 
okraszona dowcipem, spotkały się 
z dużym zainteresowaniem uczest-
ników.

110 gatunków ptaków, cechy 
charakterystyczne dotyczące urody 
i  zachowań, tajemnice i  cieka-
wostki z  życia zadziwiły niejed-
nego, podobnie jak zadziwił swoją 
wiedzą – zdawałoby się niewyczer-
paną – czynny obserwator przyrody 
i  jej ogromny miłośnik p. Albert 
Radwan.

III Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

KLUB SZACHOWY MOSiR TUCHÓW

ROMANKAWA 

21 marca został  
rozegrany  
III Turniej 

Szachowy o Puchar  
dyrektora Szkoły  
Podstawowej w Tuchowie. 
W turnieju wzięło udział  
42 uczniów w trzech  
kategoriach wiekowych.

Klasyfikację generalną wygrała 
Weronika Poręba z  gimnazjum, 
zdobywając puchar i  złoty medal. 
Tak więc Weronika została mistrzem 
szkoły na rok 2018. Srebrny medal 
wywalczyła Nikola Mróz, a  brąz 
Krzysztof Skrzyniarz.

W klasyfikacji „szkoła podstawowa 
klasy 4-6” puchar i złoty medal zdobył 
Piotr Bakuliński. Medale za drugie 
i  trzecie miejsce otrzymali odpo-
wiednio: Tomasz Łukasik i  Piotr 
Stańczyk.

W  klasyfikacji „najmłodszych 
szachistów klasy 1-3” puchar i złoty 
medal wywalczył Damian Wiejacki. 
Podium uzupełnili ze srebrnym 
medalem Mateusz Walocha oraz 
z brązem Antoni Bakuliński.

Najmłodsi szachiści otrzymali 
okolicznościowe medale, a pozostali 
uczestnicy nagrody rzeczowe.

Nagrody wręczał fundator turnieju 
– dyrektor szkoły Józef Wzorek. 

Sędzią zawodów był Czesław 
Markiewicz z Tarnowa.

ROMANKAWA 

17 marca w Tarnowie 
rozegrano Powia-
towy Turniej 

Szachowy w ramach jubile-
uszowej 60. edycji „złOTEJ 
WIEŻY”. Wzięło w nim 
udział 11 drużyn z powiatu 
tarnowskiego. Reprezentu-
jący tuchowską gminę klub 

szachowy MOSiR Tuchów 
wygrał wszystkie mecze, 
zdobywając złoty puchar. 
Nagrody ufundował  
Jerzy Bąk – przewodniczący 
Zrzeszenia Ludowych  
zespołów Sportowych 
w Tarnowie. Tak więc 
szachiści powiększyli 
kolekcję pucharów  
w MOSiR Tuchów. 

Warto nadmienić, że mistrzami 
szachownic zostali Czesław Markie-
wicz – instruktor w tuchowskim klubie 
szachowym oraz Artur Kępowicz – 
wychowanek tegoż klubu. Natomiast 
Lena Mróz oraz Jakub Lenart zostali 
wicemistrzami na trzeciej i czwartej 
szachownicy. Drużyna zakwalifiko-
wała się do finału wojewódzkiego 
w Krakowie.



zdrowiemarzec 2018 | nr 3 (65) 21

Teraz dodatkowo 
laser wysokoeneretyczny
leczenie skolioz u dzieci 

ul.Mickiewicza 36 www.czt.com.pl

Wśród nowości 
w ofercie także: 

masaż tkanek głębokich
terapia na powięziach

terapia cieplna 
wysokiej częstotliwości

Ponadto polecamy:
kompleksowe programy

rehabilitacyjne
fizjoterapię indywidualną

leczenie wad postawy 

Ośrodek Rehabilitacji

tel. 14 65 25 503

R E K L A M A

R E K L A M AKobiety korzystały z badań 
podczas swojego święta
Systematycznie rośnie 

zainteresowanie bada-
niami profilaktycznymi. 

Ponad 30 pań wzięło udział 
w diagnostyce, realizowanej 
w Centrum Zdrowia Tuchów 
w związku z dniem Kobiet. 
Prócz wcześniej zareje-
strowanych pacjentek na 
wykonanie badań cytolo-
gicznych zdecydowało się 
także kilka pań, które zgło-
siły się wprost do gabinetu. 
Wszystkie miejsca zostały 
też wykorzystane podczas 
badań mammograficznych.

Po badaniach przedstawiona 
została prezentacja na temat samo-
badania piersi. Towarzyszył jej 
instruktaż, była także możliwość 
zadawania pytań. Zainteresowane 
panie mogą zobaczyć skrót przed-
stawionej prezentacji w formie filmu 
na fanpage’u spółki https://www.face-
book.com/CentrumZdrowiaTuchow 
i na stronie internetowej w zakładce 
multimedialnej.

Nie zabrakło także pań, które 
skorzystały z darmowej puli zabiegów 
relaksacyjnych w Ośrodku Rehabi-
litacji Dziennej Centrum Zdrowia 
Wierzchosławice. Największe zain-
teresowanie towarzyszyło zabiegom 
drenażu limfatycznego. Takie zabiegi 
są wykonywane m.in. dla ujędr-
nienia skóry, aby pozbyć się cellulitu, 

zlikwidować obrzęki czy złagodzić 
ból zatok. Panie mogły też korzy-
stać z wirowych masaży rąk i nóg. 
Wśród wskazań do takich zabiegów 
są choroby reumatyczne, zmiany 
pourazowe i  po leczeniu chirur-
gicznym, a  także różne choroby 
skóry.

Warto dodać, że porodówki 
nowej generacji w  Tuchowie 
i  Dąbrowie Tarnowskiej, które 
przy okazji Dnia Kobiet otwarły 
swoje drzwi pozostają dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych pań. 
Aby je odwiedzić wystarczy zatele-
fonować i umówić się na obejrzenie 
oddziałów i spotkanie z personelem.
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1. Kochasz książki, 
film, teatr, języki, historię? Jesteś 
utalentowany artystycznie? 
Chcesz zostać specjalistą od 
języka polskiego lub obcego, 
prawnikiem, nauczycielem, 
dziennikarzem, aktorem… 
Klasa humanistyczno-filo-
logiczna jest dla Ciebie!  
Przedmioty rozszerzone: język 
polski, historia, j. angielski.

2. Chcesz ratować innych, leczyć 
rany i  choroby, plombować 
zęby i pomagać przyjść na świat 
dzieciom? Kochasz przyrodę, 
ważna jest dla ciebie ekologia, 
biologia i chemia są ci bliskie? 
Wybierz klasę medyczną! 
Przedmioty rozszerzone: 

biologia, chemia, język 
angielski.

3. Od dziecka lubiłeś majster-
kować, wprowadzać innowacje, 
interesuje cię technika, zastana-
wiasz się czy wśród gwiazd kryje 
się druga Ziemia? Lubisz liczyć 
i  poznawać zasady rządzące 
światem? Kochasz rysować? 
Marzysz, by zostać inżynierem 
lub architektem? Zapraszamy 
do klasy politechnicznej! 
Przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, fizyka, język angielski.

4. Chcesz poznać wszystkie 
tajemnice komputerów 
i  komórek? Interesujesz się 
programowaniem, grafiką, 
ich zastosowaniem w różnych 

dziedzinach życia? Proponu-
jemy ci klasę informatyczną! 
Przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, fizyka, informatyka. 

5. Fascynuje cię świat pieniądza, 
giełda, banki, rynek ubez-
pieczeń. Chciałbyś mieć 
swoją firmę, umieć zarządzać 
pieniędzmi i ludźmi, nauczyć 
się prowadzenia księgowości? 
Klasa o profilu ekonomicznym 
będzie dla ciebie idealna! 
Przedmioty rozszerzone: 
geografia, matematyka, język 
angielski.

6. Nie ma to jak ruch i kondycja 
fizyczna! Piłka, biegi, pływanie, 
kajaki, narty, lekkoatletyka… 

Niech żyje 
sport, zawody, wycieczki, 
obozy i  rajdy! Jeśli tak 
uważasz, to możesz uczyć 
się w  klasie o  profilu tury-
s t y c z n o - s p o r t o w y m ! 
Przedmioty rozszerzone: 
biologia, geografia, zajęcia 
sportowe.

7. Śledzisz na bieżąco informacje 
z kraju i  ze świata. Polityka, 
dokumenty, prawa, rozpo-
rządzenia… to jest to! Lubisz 
odpoczywać w  ruchu, inte-
resujesz się także geografią, 
wędrówkami, Polską i innymi 
krajami. Języki obce też się 
przydadzą w  życiu! W  bliż-

szym poznaniu tych wszystkich 
zagadnień pomoże ci nauka 
w klasie geograficzno-europej-
skiej. Przedmioty rozszerzone: 
geografia, wiedza o społeczeń-
stwie, język angielski.

Języki obce do wyboru: angielski, 
francuski, niemiecki.

Więcej szczegółów na stronie 
szkoły: www.lo-tuchow.pl 

oraz na naszym profilu  
na Facebooku https:// 

www.facebook.com/lo.tuchow/ 

Oprac. Małgorzata Gądek

DRODZY GIMNAzJALIŚCI!

LICEuM OGóLNOKSzTAłCĄCE  
IM. M. KOPERNIKA 
W TuCHOWIE
PROPONuJE  
W ROKu SzKOLNYM 2018/19  
NAuKĘ W KLASACH 
O NASTĘPuJĄCYCH  
PROFILACH:

zAPRASzAMY! „KOPERNIK” TO PO PROSTu dOBRA SzKOłA BLISKO WAS!

dOM KuLTuRY W TuCHOWIE
ul. Chopina 10  
33-170 Tuchów 
NIP: 873-21-58-118   
REGON: 850341148

Skontaktuj się z nami: 
tel./fax 14 652 54 36        e-mail: tuchowkultura@interia.pl                        
znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/it.tuchow

Nasze filie: 
dom Kultury w Burzynie     14 652 66 68
dom Kultury w Siedliskach   14 652 54 36
dom Kultury w Jodłówce Tuchowskiej   14 652 68 31
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GRZEGORZNIEMIEC 

Jedyna taka Oscarowa 
noc za nami! Tym razem 
gala wręczania nagród 

nieco się opóźniła, a to 
wszystko przez odbywające 
się w tym samym czasie 
Sportowe Igrzyska Olim-
pijskie w Pjongczangu. Na 
statuetkę, o której marzą 
wszyscy filmowcy na 
całym świecie musieliśmy 
poczekać aż do 4 marca. 

Oscar to coroczna nagroda 
przyznawana przez Amerykańską 
Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej 
w dziedzinie filmu w 24 kategoriach. 
Statuetka Oscara wykonywana jest 
z  brązu i  pokryta 24-karatowym 
złotem, produkowana w jednej z fabryk 
w Chicago. W tym roku odbyła się 
jubileuszowa 90. gala rozdania Nagród 
Amerykańskiej Akademii Filmowej. 
Podczas uroczystości był również 
polski akcent, a to za sprawą filmu 
Doroty Kobieli i Hugh Welchman Twój 
Vincent, który otrzymał nominację do 
Oscara w kategorii najlepszy pełnome-
trażowy film animowany. Wydawało 
się, że mamy szansę na Oscara, niestety 
jednak tak się nie stało. Oscar „powę-
drował” do twórców filmu Coco, poko-
nując wszystkich w swojej kategorii. 
Nominację otrzymała także znakomita 
produkcja Cudowny chłopak z Julią 
Roberts w  roli głównej. Komedio-
dramat zdołał zarobić za oceanem 
ponad 100 milionów dolarów, podbi-
jając przy okazji serca widzów i recen-
zentów. Scenariusz powstał w oparciu 
o  wydaną w  2012 roku powieść  
R.J. Palacio. Relacjonuje ona rok z życia 
mieszkającej na Manhattanie rodziny. 
W domu państwa Pullmanów wszystko 
kręci się wokół 10-letniego Auggiego 
(Jacob Tremblay). Chłopiec urodził 
się z  poważną wadą genetyczną, 
przez co wczesne dzieciństwo upły-
nęło mu pod znakiem nieustannych 
wizyt w szpitalach i na salach opera-
cyjnych. Z powodu zdeformowanej 
twarzy bohater uczył się do tej pory 
pod okiem troskliwej mamy (Julia 
Roberts). Nadszedł jednak czas, by 
Auggi poszedł do szkoły podstawowej, 
jak poradzi sobie z nowymi wyzwa-
niami? Od 13 kwietnia film będzie 
można zobaczyć w kinie Promień.

My też mamy swoje „Oscary”… 
Polskie Nagrody Filmowe Orły są 
organizowane przez Niezależną 
Fundację Filmową dla Polskiej 
Akademii Filmowej od 1999 roku. 
Jubileuszowa 20. gala wręczenia 
Polskich Nagród Filmowych  
ORŁY 2018 odbyła się 26  marca 
w Tetrze Polskim w Warszawie, a dzięki 
Canal+ widzowie mogli obejrzeć ją na 
żywo. Statuetki Orłów zostały przy-
znane w 19 kategoriach. Nominację 
do Orłów w kategorii najlepszy film 
otrzymały trzy tytuły: Cicha noc, Pokot, 
Twój Vincent. Najlepszym filmem 
roku został film Cicha Noc. Statuetka  
Orła 2018 powędrowała również do 
znakomitego polskiego aktora Jerzego 
Stuhra za Osiągnięcia Życia. 

Na wiosenne popołudnia dla 
najmłodszych widzów przygotowa-
liśmy duży wybór bajek: Jaskiniowiec, 
Luis i obcy, Gnomeo i Julia. Tajem-
nica zaginionych krasnali, Kumple 
z dżungli. 

Serdecznie zapraszamy!!!

   Jaskiniowiec
W  zamierz-

chłych czasach, gdy 
nie było Facebooka, 
prądu i  ciepłej 
wody, a  w  zagro-
dzie za jaskinią 
pasły się dinozaury, 
rozgrywa się pełna 
szalonych przygód 

historia dzielnego Duga, który musi 
zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę 
przeciw nadchodzącemu zagro-
żeniu. W świecie, w którym zamiast 
psa każdy mógł mieć mamuta, 
a zaostrzony kamień był gadżetem na 
miarę dzisiejszego smartfona, nadej-
ście pulsującej hałaśliwą nowoczesno-
ścią Epoki Brązu zwiastuje nieunik-
nione kłopoty.

Seanse: 
Wersja 2d
23 marca – 28 marca 
godz. 10:00*, 15:00
3 kwietnia – 4 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

  Pitbull. Ostatni pies
Kiedy g inie 

Soczek, partner 
Majamiego, poli-
cjanci z  wydziału 
terroru rozpo-
czynają docho-
dzenie. Schwytanie 
sprawcy uważają 
nie tylko za swój 

obowiązek, ale też punkt honoru. 
Niestety, wydział jest przetrzebiony 
zmianami organizacyjnymi i zwol-
nieniami. W tej sytuacji, aby stawić 
czoła gangsterom, stołeczny komen-
dant ściąga do Warszawy rozproszo-
nych po prowincji, doświadczonych 
policjantów. W  stolicy pojawiają 
się Despero, Metyl oraz – prosto 
z  Waszyngtonu – Nielat, zwany 
obecnie Quantico. Tymczasem 
w walce o dominację nad miastem, 
toczonej między gangami z Prusz-
kowa i Wołomina, pojawia się trzeci, 
znaczący gracz – Czarna Wdowa...

Seanse: 
Wersja 2d
23 marca – 28 marca godz. 
17:00, 19:30
3 kwietnia – 4 kwietnia 
godz. 17:00, 19:30
6 kwietnia – 11 kwietnia 
godz. 17:00, 19:30
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Gnomeo i Julia. Tajem-
nica zaginio-
nych krasnali 

Kiedy Gnoemo 
i Julia przyjeżdżają 
wraz z przyjaciółmi 
do Londynu, ich 
głównym zmar-
twieniem jest przy-
gotowanie ogrodu 

do zbliżającej się wiosny. Wkrótce 
spostrzegają, że na terenie Londynu 
ktoś wykrada ogrodowe krasnale na 
masową skalę. Kiedy okazuje się, 
że w  ogrodzie zostali jedynie oni 
dwoje, jest tylko jedna osoba, którą 
można wezwać z prośbą o pomoc… 
Sherlock Gnom. Sherlock przybywa 
z  odsieczą wraz ze swym nieod-
łącznym kompanem – Watsonem. 
Śledztwo zaprowadzi naszych boha-
terów w  nieoczekiwane miejsca, 
poznają nowe ornamenty, wspólnie, 
z którymi będą odkrywać nieznane 
zakamarki miasta.

Seanse: 
Wersja 2d 
6 kwietnia – 11 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Luis i obcy
12-letni Luis 

czuje się samotny. 
Nie ma żadnych 
przyjaciół, a  jego 
ojciec – ufolog 
Armin – całe noce 
spędza przy tele-
skopie, szukając 
ś l a d ów  ż y c i a 

w kosmosie. Na domiar złego, dyrektor 
ze szkoły Luisa chce wysłać chłopca 
do internatu poza miastem. Sprawy 
komplikują się jeszcze bardziej, gdy 
na podwórku Luisa rozbija się UFO, 
pilotowane przez trójkę wesołych 
kosmitów. Chłopiec szybko zaprzy-
jaźnia się z obcymi i ukrywa ich przed 
swoim tatą, który jest przekonany, że 
kosmici są niebezpieczni. Próbując 
pomóc ufoludkom w powrocie na 
macierzystą planetę, Luis sam nabiera 
ochoty na wielką kosmiczną podróż.

Seanse: 
Wersja 3d 
13 kwietnia – 17 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2d 
28 kwietnia – 2 maja 
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 

   Ignacy Loyola 
B r u t a l n y 

żołnierz, kobieciarz, 
którego całe życie 
kręciło się wokół 
bogactw, sławy 
i władzy podejmuje 
walkę na śmierć 
i  życie ze swoimi 
w e w n ę t r z n y m i 

demonami. Loyola musi zmierzyć się 
z depresją, myślami samobójczymi, 
wstrętem do samego siebie i miło-
sierdzia dla innych, wreszcie przejść 
proces o herezję przed Inkwizycją, by 
ostatecznie wygrywając bitwę, stać 
się jedną z najważniejszych postaci 
w historii Kościoła.

Seanse: 
Wersja 2d
13 kwietnia – 17 kwietnia 
godz. 17:00
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Cudowny chłopak 
Dla 10-letniego 

Auggiego nie ma 
niczego bardziej 
niezwykłego niż 
„ zwykły dzień 
w szkole”. Urodzony 
z licznymi deforma-
cjami twarzy, dotąd 
uczył się w  domu 

pod okiem mamy. Teraz jednak, 
zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, 
ma nadzieję, że koledzy potraktują 
go jak zwyczajnego chłopca. Jego 
wygląd sprawia, że staje się szkolną 
sensacją, a dla wielu wręcz „dziwa-
dłem”. Jedni się z  niego śmieją, 
inni wytykają palcami, ale nikt tak 
naprawdę niczego o  nim nie wie. 
Wszystko zacznie się zmieniać, gdy 
w szkole pojawi się nowa uczennica. 

Urocza Summer potrafi dostrzec 
w Auggiem coś więcej niż nietypowy 
wygląd. Wystarczy jeden przyjazny 
gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić 
w Auggiem siłę, dzięki której będzie 
potrafił udowodnić, że nie tylko twarz 
czyni go kimś niezwykłym.

Seanse: 
Wersja 2d z dubbingiem
13 kwietnia – 17 kwietnia 
godz. 19:30
14 kwietnia – seans odwołany
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Kumple z dżungli
Oto zgrana 

paczka superbo-
haterów z dżungli! 
Pasiasty kung-fu 
pingwin – Maurice, 
jego pasiasty syn, 
kung-fu… złota 
rybka – Junior, 
genialny wyrak – 

Gilbert, waleczny goryl – Miguel 
oraz czarująca nietoperka – Batricia. 
Na drodze wesołej bandy staje 
piroman koala – Igor, który wiele lat 
temu miał plan zniszczenia dżungli. 
Wtedy zagładę powstrzymała tygry-
sica – mama Maurice’a. Teraz szalony 
koala ma szansę się zemścić. Kumple 
z dżungli – na ratunek!

Seanse: 
Wersja 2d
20 kwietnia – 25 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

   Maria Magdalena 
Maria Magdalena 

to głęboko ludzkie 
spojrzenie na jedną 
z najbardziej tajem-
niczych i  zarazem 
najbardziej niezro-
zumianych kobiet 
wszech czasów. 
Biblijna biografia 

opowiada historię Marii (dwukrotnie 
nominowana do Oscara® Rooney 
Mara), młodej kobiety, szukającej 
nowej drogi życia. Skrępowana hierar-
chią i obyczajowością swych czasów, 
Maria przeciwstawia się swej tradycjo-
nalnej rodzinie i dołącza do nowego 
społecznego ruchu kierowanego przez 
Jezusa z Nazaretu (trzykrotnie nomi-
nowany do Oscara® Joaquin Phoenix). 
Wkrótce odnajdzie tam dla siebie 
miejsce, znajdując się w sercu podróży 
wiodącej do Jeruzalem.

Seanse: 
Wersja 2d z dubbingiem
20 kwietnia – 25 kwietnia 
godz. 17:00
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Kobieta sukcesu
Główną boha-

terką jest Mańka 
( A g n i e s z k a 
Więdłocha), szefowa 
firmy w  wielkim 
mieście, której życie 
nagle wywraca się 
do góry nogami. Jej 
biznes pada ofiarą 

nieuczciwej konkurencji, związek 
z  Norbertem (Mikołaj Roznerski) 
przeżywa kryzys, a  pod drzwiami 
mieszkania kobieta zastaje Lilkę 
(Julia Wieniawa), młodszą siostrę 
uosabiającą chaos, tak obcy perfek-
cyjnej Mańce. W jej życie – za sprawą 

psa i przypadku – wkracza również 
Piotr (Bartosz Gelner), którego wbrew 
sobie i mimo serii nieporozumień 
zdaje się przyciągać. Jako przebojowa 
kobieta sukcesu Mańka nie zamierza 
się poddawać i skupia się na walce 
o  przetrwanie firmy i  zdemasko-
wanie oszustów! Czy nie straci przez 
to z oczu siostrzanej przyjaźni i szansy 
na coś nowego?

Seanse: 
Wersja 2d
20 kwietnia – 25 kwietnia 
godz. 19:30
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Wszystkie pieniądze 
świata 

Miliarder Jean 
Paul Getty jest 
znany z nieustępli-
wego charakteru 
i  skąpstwa. Gdy 
grupa nieznanych 
sprawców porywa 
jego ukochanego 

wnuka i  żąda wielomilionowego 
okupu, Getty odmawia zapłacenia 
choćby dolara. Zrozpaczona matka 
porwanego – Gail robi wszystko, by 
skłonić teścia do zmiany zdania, ale 
bez skutku. Czas ucieka, a porywacze 
zaczynają tracić cierpliwość. Życie 
chłopca wisi na włosku i nic nie wska-
zuje na to, że uda się jeszcze zapobiec 
tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka 
tajemniczy mężczyzna twierdząc, że 
jest wysłannikiem Jean Paula Getty-
’ego, specjalizującym się w sprawach 
„nie do rozwiązania”…

Seanse: 
Wersja 2d z napisami
27 kwietnia – 2 maja godz. 17:00
28 kwietnia – seans odwołany
CENY BILETóW 2d: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł 

   Tomb Raider
Lara Croft to 

niepokorna córka 
ekscentrycznego 
podróżnika, który 
zniknął, gdy dziew-
czyna miała kilkana-
ście lat. Teraz, jako 
21-letnia kobieta, 
podąża własną 

ścieżką, odmawiając spełnienia woli 
ojca, który chciał dla niej spokojnego 
życia. Zostawia wszystko za sobą 
i udaje się w ostatnie znane miejsce 
jego pobytu. Poszukując śladów, musi 
odnaleźć osławiony grobowiec na 
mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. 
Jeśli nie przezwycięży własnych lęków, 
może nie przeżyć niezwykle niebez-
piecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, 
by poznać tajemnicę zniknięcia ojca 
i zyskać miano tomb raidera?

Seanse: 
Wersja 3d  z dubbingiem 
27 kwietnia – 2 maja godz. 19:30
28 kwietnia – seans odwołany
1 maja – seans odwołany
CENY BILETóW 3d: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł,
grupowy 14 zł

*seanse o godz. 10:00, dla 
grup zorganizowanych po 
wcześniejszym zgłoszeniu 

WIOSNĄ W KINIE PROMIEŃ

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien


