
Bieg Burzyński

VI już Bieg Burzyński 
odbył się 2 czerwca 
w Burzynie. 

Impreza połączona 
była z I Pogórzańskimi 
Mistrzostwami w Nordic 
Walking. 

Na to wielkie biegowe święto 
w dolinie rzeki Białej przybyło wielu 
pasjonatów sportu oraz zdrowego 
trybu życia. Wydarzeniom towarzy-
szyła akcja charytatywna na rzecz 

tuchowskiej porodówki pn. „Igorek 
z motorami dla najmłodszych” konty-
nuowana na tuchowskim rynku.
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Przegląd strażackich orkiestr dętych

Uroczystość Bożego Ciała

Kolejny koncert jubileuszowy orkiestry z Siedlisk

VIII Sanktuaryjny Festyn Rodzinny  
i I Święto Rodziny „U Matki”Po raz czternasty 

w powiecie tarnowskim, 
a po raz pierwszy 

w Tuchowie odbył się 
Powiatowy Przegląd 
Strażackich Orkiestr Dętych 
im. Ksawerego Stefańczyka. 

Impreza została zorganizowana 
przez Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w  Tuchowie oraz 
Dom Kultury w  Tuchowie, przy 
wsparciu Powiatu Tarnowskiego. 
Patronat nad wydarzeniem objęli 
Starosta Tarnowski Roman Łucarz 
oraz Burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek. Wzięło w  nim udział 
sześć orkiestr strażackich z powiatu 
tarnowskiego. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy i  gratulujemy, życząc 
dalszych sukcesów.
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Uroczystość 
Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej nazywana 

Bożym Ciałem obchodzona 
60 dni po Wielkanocy w tym 
roku przypadła na 20 czerwca. 
Tradycyjne uroczystości 
związane ze świętem Bożego 
Ciała obejmują mszę świętą, 
po której następuje procesja 
do specjalnie postawionych na 
ten cel czterech ołtarzy, przy 

których czytane są fragmenty 
Ewangelii. 

Uroczyste procesje miały miejsce 
w całym kraju, również w Tuchowie 
i okolicznych miejscowościach. Wierni 
wyszli na ulice, by publicznie oddać 
pokłon Panu Jezusowi w Najświętszym 
Sakramencie oraz prosić o błogosła-
wieństwo w codziennym życiu.
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10-lecie swej działal-
ności 16 czerwca 
obchodziła Para-

fialna Orkiestra Dęta 
z Siedlisk. Po uroczystej 
mszy św. w paradzie jubi-
leuszowej na placu przy 
remizie OSP w Siedliskach 
udział wzięły zaproszone na 
tę uroczystość orkiestry  
z Woli Rzędzińskiej,  
Szczucina oraz Tuchowa,  

gdzie nastąpiła dalsza część 
świętowania.

Dom Kultury w  Tuchowie oraz 
Redakcja „Kuriera Tuchowskiego” 
składają serdeczne gratulacje z okazji 
Jubileuszu 10-lecia muzycznej działal-
ności oraz podziękowania za realizację 
wspólnych projektów i wkład w rozwój 
lokalnej kultury.
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Dzień Dziecka 
z Kogutkiem

Pod taką nazwą 
odbył się  
2 czerwca na 

tuchowskim rynku 
piknik dedykowany 
wszystkim dzieciom, 
a zorganizowany przez 
tuchowski samorząd 
wraz ze strażakami 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tuchowie 
oraz Domem Kultury 
w Tuchowie.

Było bezpiecznie, ekolo-
gicznie, zdrowo, edukacyjnie 
i wesoło, o  czym przeczytać 
Państwo mogą w artykule.
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9 czerwca Eucharystią 
w intencji rodzin, 
a w szczególności 

par małżeńskich 
z najdłuższym pożyciem 
małżeńskim, z całego 
powiatu tarnowskiego, 
w bazylice mniejszej 
w Tuchowie rozpoczął 
się VIII Sanktuaryjny 
Festyn Rodzinny będący 
jednocześnie I Powiatowym 
Świętem Rodziny „U Matki”.

Małżeństwa z najdłuższym stażem 
zostały uhonorowane listami gratu-
lacyjnymi. Po tym pięknym geście 
nastąpiły chwile ucztowania, zabawy 
oraz prezentacji zespołów z progra-
mami artystycznymi. Na zakończenie 
na scenie wystąpił zespół Redlin. 

Jubilatom składamy serdeczne 
gratulacje, a  wszystkim rodzinom 
życzymy budowania pięknej miłości.
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Wakacje  
w dobrej i ciepłej 
atmosferze

Burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek 
życzy wszystkim miesz-

kańcom miasta i gminy 
dobrego odpoczynku 
i wspaniałych wakacji oraz 
zaprasza na organizowane 
podczas letnich miesięcy 
wydarzenia. 
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Wielki Odpust 
Tuchowski 2019

1 lipca rozpoczyna 
się Wielki Odpust 
Tuchowski,  

który potrwa do 9 lipca. 
Zachęcamy do zapoznania 
się z jego programem oraz 
aktywnego uczestniczenia 
w uroczystościach.
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16 630 EURO 
dla Gminy 
Tuchów

Po raz dziesiąty Komisja 
Europejska udzieliła 
dofinansowania Gminie 

Tuchów. Tym razem  
w wysokości 16 630 euro  
na realizację projektu  
pn. „W wartościach solidaryzmu, 
integracji i dialogu potencjał  
i siła Unii Europejskiej”.

Projekt otrzymał dofinansowanie  
w wyniku konkursu grantowego przepro-
wadzonego w ramach programu Europa 
dla Obywateli – 2.1 Town Twinning.
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Kpt. Kazimierz 
Bojarski Kuba 
(1889 - 1914)

Publikujemy szesnasty 
z cyklu artykułów 
poświęconych patronom 

Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego 
w Tuchowie. Tym razem 
Lilianna Lipka przybliża 
sylwetkę kpt. Kazimierza 
Bojarskiego Kuby – dowódcy 
I baonu 1. Pułku Piechoty 
I Brygady Legionów Polskich 
w bitwie pod Łowczówkiem.
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130-lecie OSP w Piotrkowicach

W sobotę 22 czerwca br. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piotrko-

wicach świętowała jubileusz 
130-lecia istnienia. Należy 
podkreślić, że jest ona jedną 
z najstarszych jednostek 
Ochotniczych Straży  
Pożarnych w powiecie 
tarnowskim, a jej początki 
sięgają roku 1886.

Po mszy św. odprawionej 
w  intencji strażaków w  Kościele  
pw. św. Michała Archanioła w Piotr-
kowicach dalsza część uroczystości 
miała miejsce na placu przy remizie.

Z  okazji jubileuszu redakcja 
„Kuriera Tuchowskiego” składa 
gratulacje i  życzenia zawsze 
szczęśliwych powrotów z  akcji, 

bezpiecznej służby Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek. Niech pełniona 
służba będzie źródłem satysfakcji 
i powodem do dumy. 
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2 czerwca br. w Tuchowie 
odbył się XIV Przegląd 
Strażackich Orkiestr 

Dętych Powiatu Tarnow-
skiego im. Ksawerego 
Stefańczyka. Patronat nad 
przeglądem objęli Starosta 
Tarnowski Roman Łucarz 
i Burmistrz Tuchowa  
Magdalena Marszałek. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w  Tarnowie, Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w  Tuchowie 
i  Dom Kultury w  Tuchowie. Do 
konkursu przystąpiło 6 orkiestr 
z powiatu tarnowskiego: Filipowic 
(pod batutą Dominika Malika), 
Rzepiennika Strzyżewskiego (pod 
batutą Stanisława Zięby), Siemie-
chowa (pod batutą Zenona Pajora), 
Szerzyn (pod batutą Ireneusza 
Fotygi), Woli Rzędzińskiej (pod batutą 
Józefa Bałuta) i Żurowej (pod batutą 
Michała Króla). Orkiestry i  gości 
na przeglądzie witała Sanktuaryjna 
Orkiestra Dęta. Przegląd rozpoczął się 
od musztry paradnej. Każda z orkiestr 
zaprezentowała się w marszu, który 
rozpoczynał się przy ul. Sobieskiego, 
a kończył na tuchowskim rynku, gdzie 
meldunek o gotowości do przesłuchań 
konkursowych złożył prezes Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Tuchowie – 
druh Mieczysław Kras, a przyjął go 
wiceprezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Tarnowie – druh Andrzej 
Jarocha. Burmistrz Tuchowa Magda-
lena Marszałek powitała orkiestry 
oraz szacownych gości przybyłych na 
przegląd, a wśród nich: posła na Sejm 
RP Michała Wojtkiewicza, członka 
Zarządu Głównego ZOSP RP, zarazem 
wiceprezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Tarnowie – druha 
Andrzeja Jarochę, członka Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, zarazem wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego w Tarnowie 
– druha Grzegorza Gotfryda, członka 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Komendanta Gminnego 
w Tuchowie – druha Łukasza Giemzę, 
członka Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w  Krakowie 
– druha Wojciecha Koguta, starostę 
tarnowskiego Romana Łucarza, 
radnych powiatu tarnowskiego, 
zastępcę Komendanta Miejskiego 
PSP w Tarnowie – brygadiera Piotra 
Wójcika, sekretarza Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie 
– druha Mariana Nowaka, przewod-
niczącego Powiatowej Komisji Rewi-
zyjnej Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Tarnowie – druha 
Andrzeja Witka, członka Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w  Tarnowie, a  zarazem skarbnika 
Tarnowa – druha Sławomira Kola-
sińskiego, prezesa Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Tuchowie – druha 
Mieczysława Krasa, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w  Tuchowie 
Stanisława Obrzuta i radnych Rady 
Miejskiej, zastępcę burmistrza – 
Wiktora Chrzanowskiego, członków 
jury przeglądu: mjr. Dariusza 
Bylinę, chor. Tomasza Stroniasa,  
dr. hab. Włodzimierza Siedlika, 
redaktora czasopisma „Strażak” – 
Lecha Pyzika. Następnie głos zabrał 
starosta tarnowski Roman Łucarz, 

który życzył wszystkim orkiestrom 
powodzenia na przesłuchaniach 
konkursowych i pięknych wykonań 
przygotowanych i zaaranżowanych 
utworów muzycznych. Starosta 
wspólnie z  druhem Andrzejem 
Jarochą otworzyli przegląd, po 
czym wszystkie orkiestry z rynku 
do amfiteatru poprowadziła Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta. W amfite-
atrze każda z orkiestr wykonywała 
po trzy utwory muzyczne, a uwień-
czeniem przesłuchań był gościnny 
występ zespołu „Atria” działającego 
przy Domu Kultury w  Tuchowie. 
Po obejrzeniu musztry paradnej 
orkiestr oraz wysłuchaniu utworów 
jury postanowiło przyznać nagrody 
i wyróżnienia: 
•	 I miejsce dla Orkiestry Dętej OSP 

z Żurowej, 

•	 II miejsce ex aeguo dla Orkiestry 
Dętej OSP z Siemiechowa i Orkie-
stry Dętej OSP z  Rzepiennika 
Strzyżewskiego, 

•	 III miejsce dla Orkiestry Dętej OSP 
z Filipowic, 

•	 wyróżnienie dla Orkiestry Dętej 
OSP z Szerzyn, 

•	 honorowy dyplom za udział 
dla Orkiestry Dętej OSP z Woli 
Rzędzińskiej, 

•	 wyróżnienie za najlepszą paradę 
marszową dla Orkiestry Dętej OSP 
z Siemiechowa oraz Orkiestry Dętej 
OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego, 

•	 wyróżnienie za najlepszy dobór 
repertuaru dla Orkiestry Dętej 
OSP z Siemiechowa, 

•	 wyróżnienie za najlepsze wyko-
nanie marsza dla Orkiestry Dętej 
OSP z Żurowej, 

•	 wyróżnienie za najlepsze wyko-
nanie partii solowej dla Aleksandra 
Borowca z Orkiestry Dętej OSP 
z Żurowej, Andrzeja Króla z Orkie-
stry Dętej OSP z Filipowic, Grze-
gorza Łazarka z Orkiestry Dętej 
OSP z Siemiechowa, 

•	 wyróżnienie dla najlepszego 
kapelmistrza dla Stanisława Zięby 
z Orkiestry Dętej OSP z Rzepien-
nika Strzyżewskiego. 

Ceremonii  uhonorowania 
nagrodami i wyróżnieniami doko-
nali: burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, która wręczyła puchary, 
wicestarosta tarnowski Jacek 
Hudyma wręczył każdej orkiestrze 
czek na kwotę 2000 zł, a członek 
Zarządu Głównego ZOSP RP – 
druh Andrzej Jarocha – dyplomy. 

Na zakończenie wszystkim orkie-
strom podziękowali: burmistrz 
Magdalena Marszałek, wicestarosta 
Jacek Hudyma, a  druh Andrzej 
Jarocha przekazał pani burmistrz 
maskotkę strażaka, dziękując tym 
samym za zorganizowanie tego 
przeglądu w Tuchowie i życzliwość 
dla tego strażackiego i muzycznego 
wydarzenia. Jury oraz uczestnicy 
przeglądu podkreślili na koniec, że 
był on piękną prezentacją muzycz-
nego dziedzictwa kulturowego, 
wskazywał też na wspaniałą pracę 
i działalność orkiestr w zakresie 
edukacji muzycznej i kulturowej 
dzieci i  młodzieży. Na pytanie, 
czy „jest w  orkiestrach dętych 
jakaś siła”, mogli sobie odpowie-
dzieć i  się przekonać ci, którzy  
na przeglądzie byli.

JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH 
JAKAŚ SIŁA, BO TO BYŁO TAK
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16 630 EuRO dla GMINY TuCHÓW
JANuSzKOWaLSKI 

Miło nam poinfor-
mować, że Gmina 
Tuchów otrzymała 

16 630 euro na realizację 
projektu pn. „W wartościach 
solidaryzmu, integracji 
i dialogu potencjał i siła 
Unii Europejskiej”. Projekt 
otrzymał dofinansowanie 
z Komisji Europejskiej 
w wyniku konkursu gran-
towego przeprowadzonego 
w ramach programu  

Europa dla Obywateli –  
2.1 Town Twinning.

Realizacja projektu odbędzie 
się w  dniach 2-5 sierpnia 2019 r. 
w  ramach Międzynarodowego 
Spotkania Miast Bliźniaczych  
Tuchów 2019 oraz podczas Między-
narodowego Festiwalu Wina  
TUCHOVINIFEST. 

– To duże wyróżnienie dla Gminy 
Tuchów, jesteśmy jednym z 11 miast 
z Polski i 134 europejskich miast, które 
otrzymały dofinansowanie. Cieszymy 
się również, że Komisja Europejska 

po raz 10 udzieliła dofinansowania 
Gminie Tuchów. To oznacza, że reali-
zowane przez nas projekty wzmacniają 
więzi międzynarodowe, solidaryzm, 
utrwalają przyjaźń, wskazują na wagę 
tożsamości narodowych, kulturę oraz 
bezpieczeństwo i pokój, tak bardzo 
nam potrzebne w każdym z państw 
i w całej Unii Europejskiej – podkreśla 
Magdalena Marszałek, burmistrz 
Tuchowa.

JANuSzKOWaLSKI 

W dniu 24 czerwca 
2019 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mało-
polskiego odbyło się szko-
lenie dla Lokalnych Grup 
Działania, podczas którego 
dyrektor biura Pogórzań-
skiego Stowarzyszenia 
Rozwoju Daniel Słowik 
odebrał z rąk wicemarszałka 
Łukasza Smółki aneks do 
umowy ramowej, który 
zwiększa środki o dodat-
kowe 690 000 zł. 

Oprócz PSR aneksy do umów 
odebrali reprezentanci 11 Lokalnych 
Grup Działania: Stowarzyszenie LGD 
„Dolina Soły”, Stowarzyszenie LGD 
„Beskid Gorlicki”, Stowarzyszenie „Na 
Śliwkowym Szlaku”, LGD „Korona 
Sądecka”, Stowarzyszenie Dolina 
Karpia, Podhalańska Lokalna Grupa 
Działania, Stowarzyszenie LGD 
„Między Dalinem i Gościbią”, Stowa-
rzyszenie LGD „Jurajska Kraina”, 
Stowarzyszenie Piękna Ziemia 

Gorczańska, Stowarzyszenie LGD 
„Gorce-Pieniny” i Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszo-
wickiego „ProKoPaRa”.

Wicemarszałek Łukasz Smółka 
skierował do nich m.in. słowa: Nie 
sposób przecenić wkładu Lokalnych 
Grup Działania w rozwój małopolskich 
obszarów wiejskich. 
Wzrost przedsiębior-
czości na wsiach to 
w  głównej mierze 
Państwa zasługa 
i  sukces. Gratu-
luję najbardziej 
aktywnym mało-
polskim Lokalnym 
Grupom Działania 
i życzę powodzenia 
w  dalszej pracy na 
rzecz naszej Mało-
polski.

Należy nadmienić, że dodatkowa 
kwota uzyskana przez Pogórzańskie 
Stowarzyszenie Rozwoju zostanie 
przeznaczona na operacje z zakresu 
zakładania działalności gospodar-
czych. Nabór wniosków odbędzie 
się w dniach od 1 sierpnia 2019 r.  
do 14 sierpnia 2019 r.

690 000 zł dla Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju

Lato w rytmie dance!
Nadszedł długo wycze-

kiwany okres wakacji, 
a wraz z nim gorące 

lato. Dlatego artykuł też 
będzie lekki, wakacyjny, 
letni. 

Na wstępie wszystkim dzieciom, 
młodzieży i rodzicom życzę odpo-
czynku, samych miłych, niezapo-
mnianych chwil, dalekich podróży 
oraz bezpiecznych powrotów. Niech 
ten letni czas pozwoli naładować 
akumulatory pozytywną energią, 
która przyda się w następnym roku 
szkolnym.

Myśląc o dzieciach i młodzieży 
podejmujemy starania, aby systema-
tycznie wzbogacać ofertę kulturalną, 
organizować wolny czas. Dlatego 
w  czerwcu tego roku prosiliśmy 
Państwa o  wypełnienie ankiety, 
która pozwoli nam odpowiedzieć 
na pytanie: jakie zajęcia, warsztaty 
i inne formy spędzania wolnego czasu 
są najmilej widziane? Przygotowu-
jemy w Domu Kultury w Tuchowie 
profesjonalną i kolorową pracownię 
do prowadzenia zajęć, warsztatów 
i animacji, aby jeszcze w te wakacje 
zaprosić na nie dzieci i  młodzież. 
Podobne działania zaplanowaliśmy 
w filiach w Siedliskach i Jodłówce 
Tuchowskiej. Oczywiście zapraszamy 
również do kina, tam znajdziecie 
bogaty repertuar dla każdej grupy 
wiekowej.

Z  ogromnym entuzjazmem 
i  zainteresowaniem spotkał się 

pomysł zorganizowania dyskoteki 
w tuchowskim amfiteatrze. Bo kto 
z nas nie pamięta słynnych dyskotek 
„U Krokodyli”, które odbywały się 
najpierw w Domu Kultury, a później 
w Zajeździe. Odżyły wspomnienia, 
wróciły niezapomniane klimaty. 
Wiele osób przypomniało sobie lata 
swojej młodości, przyjaźnie i pierwsze 
miłości. Sentyment do tamtych 
dyskotek jest wielki, dlatego wielką 
radością było dla mnie spotkanie 
z Wami w sobotni wieczór 29 czerwca. 
Być może powtórzymy jeszcze taki 
„bal” w te wakacje. Zapraszam miesz-
kańców wszystkich miejscowości, bo 
przecież „U Krokodyli” dawno temu 
bawiła się cała gmina.

Powraca też temat ogródków 
piwnych na tuchowskim rynku. 
Mamy piękny, lecz pusty i  cichy 
rynek. Możemy mieć tętniący życiem, 
taki, na którym będziemy wspólnie 
spędzać letnie wieczory. Na ostatniej 
sesji radni Rady Miejskiej przyjęli 
odpowiednie zmiany prawa miejsco-
wego, aby umożliwić sprzedaż piwa 
na płycie rynku, za co im bardzo 
dziękuję. Mam nadzieję, że pierwsze 
takie tuchowskie wieczory przy dobrej 
muzyce zorganizujemy w tym sezonie 
letnim. 

Mówiąc o dobrej zabawie, już dziś 
zapraszam Państwa na duże wyda-
rzenie, które odbędzie się w dniach 
od 2 do 5 sierpnia. Dzięki pozy-
skaniu środków z Komisji Europej-
skiej, zorganizujemy tradycyjne już 
XX Międzynarodowe Spotkanie Miast 

Bliźniaczych i powitamy w naszym 
mieście liczne delegacje zagraniczne. 
To spotkanie będzie połączone 
z turniejem sołectw i stowarzyszeń 
oraz festiwalem wina Tuchovinifest, 
które planujemy na 3 i 4 sierpnia. 
Oczywiście jednym z  najważniej-
szych punktów tych wydarzeń będzie 
występ zespołu „Tulia”.

Każdy z nas zmaga się z wieloma 
trudnościami życia codziennego, 
większość ciężko pracuje. Ale czas na 
odpoczynek i zabawę też jest bardzo 
ważny, dlatego zachęcam miesz-
kańców całej gminy do włączenia się 
we wszystkie działania, aktywnego 
i licznego uczestnictwa w organizo-
wanych wydarzeniach. Mam nadzieję, 
że nasze starania spełnią Wasze 
oczekiwania i dostrzeżecie tę dobrą 
atmosferę i ożywienie w najbliższym 
otoczeniu.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek
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Tekst jest szesnastym z cyklu artykułów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia zawodowego i ustawicznego  
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Kpt. Kazimierz Bojarski Kuba (1889 - 1914)
Dowódca I baonu 1. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich w bitwie pod Łowczówkiem

LILIANNALIPKa 

z pozoru był Kuba-
-Bojarski uosobieniem 
miłej przeciętności... 

Regularna twarz, niskie, 
niepojętne czoło, czarne 
zmyślne i nieduże oczy, 
rumiane policzki i słod-
kawo wykrojone usta. 
a jednak był srogim, 
wypróbowanym żołnie-
rzem.  
 (Juliusz Kaden-Bandrowski)

Był to mężczyzna średniego 
wzrostu, brunet, o dobrych, od razu 
przywiązujących się oczach niedu-
żych, o twarzy rumianej, naturze 
junackiej. Mężny, pełen pogody 
i  wesela komendant batalionu. 
(Panteon Polski, r.1924 nr 2)

Kazimierz Bojarski urodził się 
15 stycznia 1889 roku w Zembo-
rzycach koło Lublina w zaborze 
rosyjskim. Jego rodzicami byli 
Ferdynand Bojarski oraz Joanna 
z domu Mirakowska. W roku 1902 
rozpoczął naukę w szkole handlowej 
w Lublinie. Podczas edukacji zetknął 
się z  ruchem socjalistycznym, 

którego stał się aktywnym człon-
kiem. Za udział w szkolnym strajku 
chłopiec został ze szkoły relego-
wany. Fakt ten nie osłabił jednak 
jego zapału do pracy w konspiracji. 
W 1905 roku wstąpił do Organizacji 
Bojowej PPS, w której odznaczył 
się wielką odwagą, przytomnością 
umysłu i  zimną krwią. Bojarski 
brał udział w wielu akcjach bojo-
wych, m.in. pod Kraśnikiem czy 
w napadzie na kasę kolejową pod 
Rejowcem. Dlatego też Kazimierz 
był intensywnie poszukiwany przez 
carską policję. Postanowił opuścić 
granice Królestwa Polskiego  i udać 
się do Krakowa. Tu został zatrzy-
many przez policję austriacką, 
która jednak nie wydała go w ręce 
rosyjskie. Kazimierz Bojarski prze-
niósł się do Lwowa. Podjął pracę 
zarobkową – został praktykantem 
w  fabryce elektrotechnicznej; 
wtedy też kontynuował działalność 
niepodległościową. W 1910 roku  
zdał eksternistycznie maturę 
i rozpoczął studia na lwowskiej poli-
technice; ostatecznie ich nie ukoń-
czył ze względu na wybuch wielkiej 
wojny. W ciągu tych  czterech lat 
Kuba został członkiem Związku 
Walki Czynnej – tajnej organizacji 
mającej za cel przygotowanie walki 
zbrojnej o wolność Polski. Kierował 
też pierwszą kompanią robotniczą 
ZWC we Lwowie, a od 1912 roku 
został członkiem Związku Strzelec-
kiego. Z jego ramienia brał udział 
w misjach organizacyjnych na teren 
Królestwa Polskiego. 

28 lipca 1914 roku wybuchła 
wojna, która zastała Bojarskiego 
we Lwowie. Kuba udał się do 
Krakowa, do organizowanych tam 
przez Piłsudskiego oddziałów. 
Brał udział w wyprawie kieleckiej 
oraz wszystkich bitwach 1. Pułku 
Piechoty Legionów Polskich aż 
do grudnia 1914 roku. Bojarski 
wyróżnił się w krwawej bitwie pod 
Laskami w październiku 1914 roku.  
Walcząc w szeregach I batalionu, 
dowodzonego przez Michała 
Żymierskiego, w  końcowej fazie 
ataku przejął dowództwo, gdy ranni 
zostali zarówno Żymierski, jak 
i jego zastępca, porucznik Pększyc-
-Grudziński. Tu też został ranny; 
mimo to walczył dalej. Nadzwy-
czajną dzielnością osobistą postawił 
baon w  oczach całej brygady na 

pierwszy plan. (Panteon Polski). 
Szybko awansował. W  połowie 
sierpnia 1914 roku został komen-
dantem 1. plutonu 1. kompanii 
I baonu 1. Pułku Piechoty Legionów 
Polskich, w  październiku objął 
dowództwo 3. kompanii I baonu 
1. PP LP oraz otrzymał awans 
na porucznika piechoty. Miesiąc 
później został mianowany kapi-
tanem piechoty, a po utworzeniu 
I  Brygady Legionów Polskich –  
19 grudnia 1914 roku – został 
komendantem I baonu 1. Pułku 
Piechoty, z  którym walczył 
w  bitwie pod Łowczówkiem. 
Był to ostatni bój w życiu Kuby.  
23 grudnia Od kuli karabinowej 
pada zabity dowódca mego baonu 
Kuba-Bojarski. Przypadek zdarzył, 
że zabity zostaje w momencie bezpo-
średniej rozmowy ze mną. Zgłosiłem 
się doń bowiem z prośbą o oddele-
gowanie paru żołnierzy do wyno-
szenia rannych z pola bitwy. Tak 
zapamiętał to wydarzenie żołnierz 
sanitariatu, Ferdynand Pawłowski.

Kazimierz Bojarski Kuba zmarł 
w Zakliczynie 24 grudnia 1914 roku.  
Tam też został pochowany.

Honory wojskowe oddały dwa 
plutony kawalerii. Orkiestra grała 
marsze bojowe. Trumnę do grobu 
nieśli: Belina, adiutant zmarłego 
Arlot, Jur-Gorzechowski i  inni 
bliscy przyjaciele i współtowarzysze 
bojowi. „Sokół” zakliczyński zorga-
nizował komitet budowy pomnika 

śp. Kuby i dnia 29 X 1924 urzą-
dził uroczystość odsłonięcia tego 
pomnika. (Panteon Polski)

Bojarski był bardzo cenionym 
żołnierzem. Juliusz Kaden-
-Bandrowski podkreślał, iż Nikt tak, 
jak Kuba-Bojarski, przez Brygadyera 
Piłsudskiego Kubusiem zwany – nie 
umiał wydać kolumnie komendy 
– maszerować!(...) Tyle było w tej 
komendzie serdeczności i powagi. (...)

Kaden podkreślał też, iż Bojarski 
lubił wszelką zewnętrzność wojsko-
wego stanu: Opięty był zawsze 
chrzęszczącymi rzemieniami, 
osobliwą i bogatą miał szablę, najsta-
ranniej naszyte oznaki, zaś najbar-
dziej podobały mu się sznury srebrne.

Męstwo Kuby zostało docenione 
przez podpułkownika Kazimierza 
Sosnkowskiego, który w rozkazie 
wydanym do żołnierzy po bitwie 
pod Łowczówkiem pisał: Co znaczy 
łamać polskie fronty, przekonał się 
nieprzyjaciel, przypuszczając szturm 
na centrum naszej pozycji, skąd 
odparty świetnym kontratakiem 
komendanta Bojarskiego, cofnął się 
w nieładzie...

Do napisania artykułu wyko-
rzystano: informacje z  zasobów 
internetowych, z wykazu legioni-
stów polskich z muzeum w Sule-
jówku, Panteon Polski r. 1924 nr 2, 
wspomnienia Ferdynanda Pawłow-
skiego, „Mogiły” Juliusza Kadena-
-Bandrowskiego.

„Przeciw wojnie” – Joanna SrebrozDzISŁAWAKRZEMIŃSKa

z okazji 80. rocznicy 
wybuchu II wojny  
światowej Fundacja 

Dzieło Miłosierdzia  
Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego podjęła 
inicjatywę promocji twór-
czości tarnowskiej malarki 
joanny Srebro-Drobieckiej 
(1932-2006). 

W  przeddzień rocznicy  
(14.06.1940 r.) pierwszego trans-
portu 728 polskich więźniów poli-
tycznych z Tarnowa do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz 
otwarta została wystawa obrazów  
J. Srebro w Oddziale BWA w Tarnowie – 
budynek dworca PKP, ul. Dworcowa 4.

Organizatorami tego wydarzenia 
jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa 
i  Biuro Wystaw Artystycznych 
w Tarnowie.

Joanna Srebro-Drobiecka urodziła 
się w Tarnowie. Studia artystyczne 
ukończyła na Akademii Sztuk Pięk-
nych w  Krakowie. Od początku 
była artystką niezależną, oryginalną 
i znakomitą. Brała udział w licznych 
wystawach (ok. 55) okręgowych, ogól-
nopolskich i zagranicznych. W swoich 
obrazach podejmowała różne tematy, 
w  tym – z  pobudek osobistych – 
wojenne.

Joanna Srebro otrzymała liczne 
nagrody, m.in. w 2002 roku – w rocz-

nicę 40-lecia pracy artystycznej – 
nagrodę Miasta Tarnowa w dziedzinie 
twórczości artystycznej. Jej prace 
znajdują się w  zbiorach Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie, Urzędzie 
Wojewódzkim w Tarnowie i Krakowie 
oraz w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą. 

Ostatni etap swojego życia spędziła 
w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie 
prowadzonym przez Zgromadzenie 
Sióstr św. Józefa, któremu przekazała 
znaczną część dorobku artystycznego. 

Wystawa w Tarnowie jest trzecią 
zorganizowaną przez ww. zgroma-
dzenie i  fundację. Pierwsza miała 
miejsce w  Bibliotece Publicznej 

w  Tuchowie w  2013 roku. Druga 
w 2016 r. na dziedzińcu Sanktuarium 
Matki Bożej w Tuchowie. Obecna 
wystawa w Tarnowie zatytułowana 
jest: „Przeciw wojnie. Joanna Srebro 
i  prace z  kolekcji Małopolskiej 
Fundacji Muzeum Sztuki Współcze-
snej”.

Ekspozycję tarnowskiej wystawy 
stanowi kilka obrazów wybranych 
przez pana Piotra Kuklę z BWA. Są 
to m.in.: „Za drutami” – tryptyk, 
1964 r.; „Dokąd będziemy zabijać” – 
1994 r.; „Najazd” – 1998 r.; „Problem 
z zegarem” – 1998 r. i inne.

– Wystawę tę gorąco polecam, gdyż 
związana jest z ważnymi rocznicami, 

o  których powinniśmy pamiętać:  
80. rocznicą wybuchu II wojny świa-
towej i  79. rocznicą I  transportu 
więźniów politycznych z Tarnowa do 
Auschwitz – mówi Ewa Łączyńska-
-Widz, dyrektor BWA. Wystawa 
prezentuje prace wybitnej artystki 
tarnowskiej, jaką była Joanna Srebro 
i równocześnie znakomitego współcze-
snego malarza urodzonego w Tarnowie 
– Wilhelma Sasnala. Prezentacja ma 
także charakter edukacyjny, dlatego 
serdecznie zapraszam uczniów 
i nauczycieli wszystkich szkół. 

Wystawa jest czynna od 13 czerwca 
do 30 września, w godz. 9-17 (oprócz 
poniedziałków i sobót). Wstęp wolny.
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IV Sympozjum Historyczne w Burzynie

Muzeum Miejskie w Tuchowie 
zaprasza mieszkańców gminy Tuchów, turystów oraz gości  do obejrzenia ekspozycji:

Tryptyku z Tuchowa – wybitnego dzieła polskiego malarstwa XV wieku 
autorstwa Jana z Nysy oraz 

witraża Izajasza Wizja Wiecznego Pokoju  zwanego również Oknami Ardona – arcydzieła 
urodzonego w Tuchowie Mordechaja Ardona.

Ekspozycja znajduje się w budynku „Sokoła”, ul. Chopina 5.

Ponadto zachęcamy do zwiedzania sal poświęconych I i II wojnie światowej, 
sali etnografii oraz sali im. Tadeusza Radwana mieszczących się

w budynku Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10.

Godziny otwarcia:
środa: 12.00-18.00   |   czwartek: 15.00-20.00   |   piątek: 14.00-20.00

Pozostałe dni tygodnia: po uprzednim zgłoszeniu
Kontakt: tel. 14 652 54 36, e-mail: muzeum@tuchow.pl

Medale „za zasługi
dla Obronności Kraju” 

PIOTRWĘGRZYN 

W piątek 14 czerwca 
w Urzędzie Miejskim 
w Tuchowie odbyła się 

uroczystość wręczenia medali 
„Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”.

Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak przyznał srebrne medale za 
„Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom 
z gminy Tuchów, których dzieci pełniły 
wzorową służbę wojskową.

Medale  wręczal i :  burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek, 
szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej 

Komendy Uzupełnień w  Tarnowie  
mjr Sławomir Śwituszak oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej w  Tuchowie 
Stanisław Obrzut.

Medale otrzymali: Maria Bajorek, Zofia 
Ciurej, Maria Gacek, Zofia i Władysław 
Gackowie, Maria Gut, Stanisława Grze-
siak, Barbara i Stanisław Kawowie, Maria 

Karcińska, Krystyna Kostur, Maria Madej, 
Władysław Piórkowski, Teresa i  Józef  
Paterowie, Krystyna i Jan Patykowie, Stani-
sława Płachno, Władysław Pawłowicz, 
Janina i Ryszard Rąpałowie, Maria Stań-
czyk, Barbara Smalarz, Barbara i Michał 
Wantuchowie, Maria i Stanisław Wiejaccy, 
Grzegorz Zieliński, Krystyna Zioło.
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HALINAPIOTROWSKa

1 czerwca 2019 roku 
w Burzynie odbyło się 
kolejne już sympozjum 

historyczne poświęcone 
przeszłości regionu oraz 
ludziom z nim związanych. 

W  Kaplicy Zgromadzenia Sług 
Jezusa zgromadzili się znamienici 
prelegenci oraz liczni goście, m.in.: 
burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, która to spotkanie objęła 
Honorowym Patronatem. Po raz 
kolejny swą obecnością zaszczyciła 
dr Aleksandra Arndt z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 
która wygłosiła bardzo ciekawy 
wykład „Profesor Jan Sajdak i ojcowie 
kościoła. Patrystyczne inklinacje 
słynnego burzynianina”. Wykład 
był niezwykły, czego dowodem były 
liczne gratulacje składane na ręce pani  
dr Aleksandry. Następnie wystąpił 
Mateusz Reczek, który przedstawił 
bardzo drażliwy i niechlubny temat 
„Rabacji galicyjskiej w  Burzynie 
i okolicy”. Całe spotkanie dopełniły 
i  uświetniły: występ chóru para-
fialnego z  Burzyna oraz koncert 
muzyki kameralnej w  wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Tuchowie. Rozstrzygnięty został 
również konkurs literacki pt. „O czym 
szumią Burzyńskie Lipy”. Ostatnim 
punktem sympozjum był wspólny 
posiłek i dyskusje. Serdeczne podzię-
kowania należą się dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka 
w Burzynie Annie Karcińskiej oraz 
gronu pedagogicznemu za organizację 
tego spotkania, ale przede wszystkim 
Tomaszowi Dudkowi, który jest inicja-
torem tych spotkań!
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Od 130 lat Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
ARTURSTaROSTKa

Jest jedną z najstarszych 
jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych 

w powiecie tarnowskim. jej 
początki sięgają roku 1886. 
W sobotę 22 czerwca br. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piotrkowicach świętowała 
jubileusz 130-lecia istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się 
przemarszem pocztów sztandaro-
wych i pododdziału towarzyszącego 
spod budynku remizy do Kościoła  
pw. św. Michała Archanioła w Piotrko-
wicach, gdzie o godz. 15.00 odbyła się 
msza św. w intencji strażaków, której 
przewodniczył i  homilię wygłosił 
kapelan ks. Krzysztof Kutek. Po jej 
zakończeniu pododdziały defilowały 
z kościoła na plac przy remizie, by 
wziąć udział w jubileuszowym apelu.

Wydarzenie swoją obecnością 
zaszczycili: poseł na Sejm RP Michał 
Wojtkiewicz, radni powiatu tarnow-
skiego, zastępca Komendanta Miej-
skiego PSP w Tarnowie bryg. Piotr 
Wójcik, członek Zarządu Wojewódz-
kiego ZOSP RP Grzegorz Gotfryd, 
przewodniczący komisji rewizyjnej 
ZOSP RP w Tarnowie Andrzej Witek, 
zastępca burmistrza Tuchowa Wiktor 
Chrzanowski, radni Rady Miejskiej 
w Tuchowie na czele z jej przewod-
niczącym Stanisławem Obrzutem, 
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław 
Kras, Komendant Gminny Ochrony 

Przeciwpożarowej Łukasz Giemza, 
kapelan strażaków ks. Krzysztof 
Kutek, księża z parafii Piotrkowice: 
ks. Stefan Michalski i ks. Mariusz 
Urbański, a także rodak ks. Tadeusz 
Cetera, sołtys Piotrkowic Kazimierz 
Solak, Parafialna Orkiestra Dęta 
z  Siedlisk, członkowie honorowi 
OSP Piotrkowice Czesław Turaj 
i Józef Sutkowski, strażacy i poczty 
sztandarowe jednostek OSP z gminy 
Tuchów, okolicznych miejscowości 
oraz zaprzyjaźnionej OSP Dziekanów 
Polski, a także sponsorzy, przyjaciele 
i sympatycy OSP Piotrkowice, miesz-
kańcy Piotrkowic i okolic.

Program oficjalnej części obchodów 
rozpoczęło złożenie meldunku 
o gotowości do uroczystości i prze-
gląd pododdziałów. Meldunek złożył 

dowódca uroczystości, naczelnik 
OSP Piotrkowice kpt. Przemysław 
Kulig, przyjął bryg. Piotr Wójcik. 
Później nastąpiło podniesienie flagi 
państwowej i odśpiewanie hymnu, po 
czym prezes Zarządu OSP Piotrkowice 
Dawid Siwek powitał przybyłych gości 
i przedstawił historię jednostki. 

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczeń. Meda-
lami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
odznaczeni zostali druhowie: Jan 
Kawa (Złoty Medal) oraz Przemy-
sław Kulig, Piotr Krupa i  Dawid 
Siwek (Brązowy Medal). Odzna-
kami „Strażak Wzorowy” odzna-
czeni zostali druhowie: Karol Tyrka, 
Mateusz Mączko, Mateusz Sutkowski, 
Mateusz Górski i Dawid Sobarnia. 
Odznakami za wysługę lat odzna-

czeni zostali druhowie: Czesław Turaj  
(70 lat), Józef Sutkowski (60 lat), Kazi-
mierz Solak, Roman Kulig, Roman 
Przebięda, Stanisław Chwistek i Józef 
Wzorek (50 lat), Jan Pszczonka  
(40 lat), Andrzej Sutkowski (35 lat), 
Piotr Sutkowski (30 lat), Piotr Krupa 
i Sławomir Kulig (15 lat), Jan Kawa 
i Mateusz Górski (10 lat), Katarzyna 
Sutkowska, Przemysław Kulig, Karol 
Tyrka, Bartosz Kulig, Dawid Sobarnia, 
Dawid Prokop, Nikodem Tyrka, 
Marcin Starostka, Mateusz Sutkowski, 
Mateusz Mączko, Krzysztof Wiącek, 
Konrad Stanuch, Krystian Kamy-
kowski, Bartłomiej Prokop i Adam 
Łątka (5 lat). Odznaką „Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza” wyróż-
nieni zostali druhowie: Zuzanna 
Sutkowska, Kacper Sutkowski, Filip 
Tyrka, Bartłomiej Stanuch, Mateusz 
Prokop i Wiktor Turaj. Odznaczenia 
wręczyli bryg. Piotr Wójcik, druhowie: 
Grzegorz Gotfryd, Andrzej Witek, 
Mieczysław Kras i Łukasz Giemza.

Po wręczeniu odznaczeń głos 
zabrał prezes Zarządu OSP Piotr-
kowice Dawid Siwek, który wraz ze 
skarbnikiem jednostki Mateuszem 
Górskim wręczył obecnym gościom 
honorowym pamiątkowe statuetki. 

Następnie o zabranie głosu popro-
szeni zostali goście honorowi, którzy 
w swych przemówieniach gratulo-
wali jednostce tak pięknego jubile-
uszu i składali serdeczne życzenia 
wszystkim strażakom. Radny powiatu 
tarnowskiego Bogdan Płachno 
w  imieniu starosty tarnowskiego 
Romana Łucarza przekazał na ręce 

prezesa Zarządu OSP Piotrkowice list 
gratulacyjny oraz promesę na kwotę 
tysiąca złotych. Bryg. Piotr Wójcik 
przekazał list gratulacyjny od Komen-
danta Miejskiego PSP w Tarnowie 
st. bryg. Piotra Szpunara. Zastępca 
burmistrza Tuchowa – Wiktor Chrza-
nowski i przewodniczący Rady Miej-
skiej w Tuchowie – Stanisław Obrzut 
wręczyli prezesowi okolicznościowy 
ryngraf od tuchowskich władz. 
Specjalne podziękowanie wystosowała 
również dyrektor szkoły podstawowej 
w Piotrkowicach Barbara Polek.

Po przemówieniach został odegrany 
przez orkiestrę hymn strażacki „Rycerze 
Floriana”, a dowódca uroczystości złożył 
meldunek o zakończeniu uroczystości. 
Jubileuszowy apel zakończyła defilada 
biorących w nim udział pododdziałów.

O oprawę muzyczną uroczystości 
zadbała Parafialna Orkiestra Dęta 
z Siedlisk pod batutą kapelmistrza 
Bogdana Stefana, która dodatkowo 
umiliła wieczór swoim koncertem. 
Następnie wystąpił zespół Atria 
z Domu Kultury w Tuchowie pod 
kierunkiem Andrzeja Jagody. Program 
jubileuszu zakończyła biesiada stra-
żacka z zespołem EFEKT.

W trakcie uroczystości druhowie, 
zaproszeni goście i przybyli miesz-
kańcy mieli możliwość wpisania się 
do księgi pamiątkowej oraz wbicia 
pamiątkowego gwoździa. 

Imprezie towarzyszył bufet 
z  grochówką strażacką i  innymi 
tradycyjnymi przysmakami, organi-
zatorzy zadbali również o atrakcje dla 
najmłodszych uczestników.
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Takie wydarzenie zdarza się raz na 10 lat
JANuSzKOWaLSKI 

zaczęło się tak. Był rok 
2008. – Myśl o zało-
żeniu orkiestry zrodziła 

się przy okazji 75-lecia 
parafii – mówi ks. jan 
Wieciech, proboszcz wspól-
noty i „ojciec założyciel” 
zespołu. 

Henryk Łątka, muzyk od 40 lat 
grający na trąbce, kiedyś w  skła-
dzie Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej 
z Tuchowa, wspomina, że po pogrzebie 
swojej mamy spotkał się z proboszczem 
ks. Janem i ten powiedział mu, że chce 
zakładać orkiestrę dętą. Pamiętam, 
że powiedziałem księdzu od razu, 
iż być może nie zdaje sobie sprawy 
z trudności: skąd wziąć ludzi, skąd 
wziąć (niemałe) pieniądze – mówi. 
Ksiądz Wieciech miał jednak plan 
i był konsekwentny. W lutym 2009 r.  
na pierwszym spotkaniu organiza-
cyjnym było 7 osób, które grały na 
instrumentach. Kiedy Bogdan Stefan 
podjął się funkcji kapelmistrza, pytał 
Henryka Łątkę, ilu przyszłych członków 
orkiestry korzysta z nut. Było ich na 
początku dwóch... Dziś jest zupełnie 
inaczej. W czerwcu w 39. Małopolskim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo 
Trąbity” w Nowym Sączu w kategorii 
orkiestr parafialnych zdobyli drugi raz 
w historii pierwsze miejsce. Otrzymali 
także nagrodę za najlepszą prezen-
tację i grę w marszu, choć występowały 
także orkiestry mundurowe. W orkie-
strze dziś gra 40 osób, choć był czas, 
że muzyków było i  60. – 70 proc. 
obecnego składu orkiestry zaczynało 
od zera tu, przy kościele, w ramach 
parafialnej szkoły muzycznej – mówi 
Bogdan Stefan. Przeszło przez tę szkołę, 
będącą indywidualnymi lekcjami gry 
na instrumencie, ponad 200 osób. 
(źródło: „Gość Niedzielny”) 

16 czerwca br. w Siedliskach odbyła 
się uroczystość jubileuszowa 10-lecia 
działalności artystycznej Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Siedlisk. Rozpoczęła 
się od uroczystej mszy św. w Kościele 
pw. Chrystusa Króla. Po mszy w para-
dzie jubileuszowej z kościoła na plac 
przy remizie OSP udział wzięły zapro-
szone przez jubilatkę orkiestry OSP 
z Woli Rzędzińskiej i Szczucina oraz 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta. Uroczy-
stość jubileuszową otworzył i gości 
powitał kapelmistrz Bogdan Stefan. 
Następnie wspólnie cztery orkiestry 
zagrały cztery utwory: Góralu czy ci 
nie żal, Pretty Woman, Orawa i Marsz 
Tytanic. Dla jubilatki orkiestra z Woli 
Rzędzińskiej zadedykowała utwory: 
Róża czerwona, Polka i  Kapitan 
Cook, a orkiestra ze Szczucina: Piraci 
z Karaibów oraz Mamy po 20 lat. Po 
krótkich dedykowanych koncertach 
kapelmistrz Bogdan Stefan podzię-
kował za udział w uroczystości jubi-
leuszowej kapelmistrzom orkiestr 
z Woli Rzędzińskiej – Józefowi Bału-
towi, ze Szczucina – Jarosławowi Dzię-
gielowi oraz sanktuaryjnej z Tuchowa 
– Piotrowi Kucharzykowi. Tuż przed 
koncertem orkiestry jubilatki Bogdan 
Stefan złożył podziękowania osobom 
i instytucjom o takiej treści: Z okazji 
Jubileuszu 10-lecia Parafialnej Orkie-
stry Dętej w Siedliskach słowa Oscara 
Wilde’a: „Wspaniałomyślność jest istotą 
przyjaźni” kierujemy do burmistrza 
Tuchowa Magdaleny Marszałek,  
ks. proboszcza Jana Wieciecha, Rady 
Miejskiej w Tuchowie, zastępcy burmi-
strza Wiktora Chrzanowskiego, byłego 
burmistrza Adama Drogosia, byłego 
burmistrza Mariusza Rysia, byłego 
zastępcy burmistrza Kazimierza 
Kurczaba, sołtysa Siedlisk Jerzego 
Urbanka, Domu Kultury w Tuchowie. 

Proszę przyjąć serdeczne podzię-
kowania za wspieranie orkiestry, 
życzliwość jej okazywaną i wszelkie 
dobro, którego doświadczyła. Wyra-
żając wdzięczność za czas miniony, 
wierzymy, że wasz mecenat zaowo-
cuje kolejnymi jubileuszami, a dzia-
łalność artystyczna naszej orkiestry 
będzie wzmacniać kulturę muzyczną 
i  promować gminę Tuchów. Listy 
okolicznościowe z gratulacjami na 
jubileusz 10-lecia orkiestry złożyli: 

burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, dyrektor Małopol-
skiego Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu – Antoni Malczak 
oraz w  imieniu Domu Kultury 
w Tuchowie – Maria Kras i Janusz 
Kowalski. Burmistrz Magdalena 
Marszałek z sołtysem Jerzym Urban-
kiem wręczyli członkom orkiestry 
róże. Orkiestra podczas galowego 
koncertu zagrała: marsza Na falach 
eteru, mieszankę melodii filmowych: 

You Raise Me Up, Fascinating Drums, 
czardasz Tokajer, melodię z filmu Król 
Lew i  na zakończenie Hallelujah. 
Podczas koncertu w kilku utworach 
orkiestrze towarzyszyły solistki: Alicja 
Rusin i Gabriela Sołtys. To było piękne 
muzyczne wydarzenie – takie, które 
zdarza się raz na 10 lat. Słowa skiero-
wane do jubilatki niech będą podsu-
mowaniem:

…składamy najserdeczniejsze 
gratulacje z okazji Jubileuszu 10-lecia 

działalności Parafialnej Orkiestry 
Dętej w Siedliskach. Jesteśmy pełni 
podziwu dla Państwa osiągnięć 
muzycznych oraz uznania za wkład 
w rozwój lokalnej kultury. Dzięku-
jemy za wspólnie realizowane projekty 
kulturalne oraz koncerty muzyczne. 
W ślad za słowami Platona: „Muzyka 
to dusza wszechświata, skrzydła 
umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie” 
życzymy dalszych sukcesów i radości  
muzykowania. 
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Marzenia się 
spełniają! 
Udało się! 
GRAŻYNAKaRaŚ 

Tak, właśnie tak, to 
na kilka miesięcy 
przed drugą niedzielą 

czerwca, zostało spełnione 
ciche, i jak dziś już można 
stwierdzić, piękne marzenie, 
aby połączyć VIII Sank-
tuaryjny Festyn Rodzinny 
z I Powiatowym Świętem 
Rodziny „U Matki”. Udało 
się – zapadła decyzja, że 
to wielkie rodzinne święto-
wanie będzie w Tuchowie 
pod czujnym i kochającym 
okiem Matki Bożej Tuchow-
skiej, która spogląda 
z cudownego obrazu na 
wszystkich przybywających 
przed jej wizerunek. 

W  piękną, słoneczną i  upalną 
niedzielę 9 czerwca odbyło się I Powia-
towe Święto Rodziny „U  Matki”  
i VIII Sanktuaryjny Festyn Rodzinny. 
Rodzinne świętowanie rozpoczę-
liśmy w samo południe Eucharystią 
koncelebrowaną przez proboszcza 
i kustosza o. Bogusława Augustow-
skiego w intencji rodzin, a szczególnie 
w intencji par małżeńskich z najdłuż-
szym pożyciem małżeńskim z całego 
powiatu tarnowskiego. 

Po zakończonej mszy św., na 
parkingu klasztornym rozpoczęliśmy 
wspólną zabawę, występy i biesiado-
wanie. Szczególnie wzruszającym 
momentem było uhonorowanie par 
małżeńskich z  najdłuższym poży-
ciem małżeńskim z całego powiatu 
tarnowskiego listami gratulacyjnymi: 
od starosty tarnowskiego – Romana 
Łucarza, proboszcza i kustosza Sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej – 
o. Bogusława Augustowskiego oraz 
burmistrza Tuchowa – Magdaleny 
Marszałek i ordynariusza Diecezji 

Tarnowskiej – ks. bp. Andrzeja Jeża. 
Gratulujemy małżonkom, którzy 
przeżyli razem 70 lat, ponad 60 lat 
i troszkę mniej, pomimo że nie brako-
wało w ich życiu różnych trudnych 
chwil. To ONI dają przykład młodemu 
(i nie tylko) pokoleniu, że sakrament 
małżeństwa jest na całe życie, że 
można rozwiązywać różne trudne 
sytuacje, ale potrzeba prawdziwej 
miłości, która „wszystko przebaczy 
i wszystko przetrzyma”.

Pomimo żaru, który spływał 
z bezchmurnego nieba, nie zabrakło 
licznie zgromadzonej publiczności. 
Cieszy fakt, że coraz więcej małżeństw 
i całych rodzin przyjeżdża z różnych 
stron naszego powiatu, okolicz-
nych miejscowości i Tuchowa, aby 
uczestniczyć w tym pięknym święcie 
rodzin. Bogaty program przygoto-
wany przez organizatorów sprawił, 
że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Najmłodsze pociechy sprawiły, że 
radość z  występów dzieci wywo-
łała uśmiech rodziców, dziadków, 

rodzeństwa i  słuchających, kiedy 
dawały popis swoich umiejętności 
na scenie. A były to dzieci z tuchow-
skich przedszkoli: z  Przedszkola 
Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr 
Św. Józefa i  z  Publicznego Przed-
szkola w Tuchowie oraz gościnnie 
ze Szkoły Podstawowej z Filipowic. 
Na deskach sceny podczas wielkiego 
Święta Rodzin w tuchowskim sanktu-
arium występowały również MAŻO-
RETKI „ROSSA” z Szerzyn. Te piękne 
„PEREŁKI” przedstawiły rewelacyjny 
pokaz swoich umiejętności – to się 
ogląda, tak trzymać! 

Bardzo piękny program przedsta-
wiła młodzież z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. M. Kopernika w Tuchowie 
i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. prof. Czesława Majorka 
z Ryglic. Repertuar rodzinny godny 
podziwiania i  naśladowania, ależ 
mamy utalentowaną młodzież!

Jak rodzinne świętowanie, to 
i orkiestra! Tak też było w tym roku. 
Zagrała dla nas obchodząca 10-letni 

jubileusz Parafialna Orkiestra Dęta 
z  Siedlisk pod batutą Bogdana 
Stefana. Trudno oprzeć się urokowi 
pięknego wykonania wielu utworów. 
Nie zabrakło też na estradzie Sank-
tuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa 
pod batutą Piotra Kucharzyka, która 
wprowadziła słuchających w zachwyt.

Jak przystało na tuchowskie sank-
tuarium, gdzie tuż obok zdobywają 
wiedzę i umiejętności pod bystrym 
i  czujnym okiem wykładowców  
i o. Macieja Sadowskiego – rektora 
seminarium, młodzi studenci – 
klerycy z  Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Tuchowie przed-
stawili swój śpiewający repertuar. 
Prezentowane i śpiewane piosenki 
w pięknym wykonaniu o. Macieja 
Sadowskiego oraz braci kleryków były 
inspiracją dla publiczności do grom-
kiego, wspólnego śpiewu i wspólnej 
zabawy. Serdeczne Bóg zapłać za 
duchową ucztę. 

Nie zabrakło też Zespołu Pieśni 
i  Tańca „ŚWIERCZKOWIACY”, 
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i I Powiatowe Święto Rodziny „u Matki”
którzy zaproszenie przyjęli i przyje-
chali. Przez moment poczuliśmy, że 
jesteśmy w Łowiczu. Za Wasze talenty, 
za świetne występy, za to, że czujecie 
ducha rodziny i byliście z nami skła-
damy wielkie dzięki, tym bardziej, że 
występ był charytatywny. 

Na koniec występów artystycz-
nych na scenę „wpadł jak burza” 
zespół REDLIN, który „zachocholił” 
wyjątkowym i pięknym koncertem 
całość rodzinnego świętowania. 
Ależ się działo na scenie podczas 
ich występów: ruch, rytmika, piękne 
wykonanie i pełny profesjonalizm 
– niech żałują ci, którzy „siedzieli 
w domach na kanapie”. 

W  tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowanie Staro-
ście Powiatu Tarnowskiego – 
p. Romanowi Łucarzowi za pokrycie 
w całości kosztów występu zespołu 
REDLIN.

Jakież by to było świętowanie, 
rodzinne świętowanie, gdyby zabrakło 
towarzyszących zabaw, gier, zamka 

dla dzieci, strażackiego miasteczka 
czy wielu wspaniałych upominków. 
U nas to wszystko było!

Głodny żołądek, to pusty żołądek, 
który domaga się pożywienia, 
a którego nie zabrakło na święcie 
rodzin w  tuchowskim sanktu-
arium. Stoiska dobrze zaopatrzone 
w  najlepsze, regionalne potrawy: 
wiejski chleb ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem lub wspaniałym pieczonym 
pasztetem, tuchowską i wiejską kieł-
basą, grillowaną karkówkę, pieczone 
skrzydełka i dramstiki oraz kiełbasę  
z grilla, wyśmienite ciasto, rureczki, 
babeczki i ciasteczka, coś dla ochłody, 
czyli napoje i  lody; najlepsze na 
świecie pierogi: ruskie, z mięsem 
i z kapustą. To wszystko u nas było! 
Wyśmienite, smaczne wyjątkowe!!!

Nasza młodzież pięknie kolo-
rowała twarzyczki najmłodszej 
widowni. Na upale, dzieci stały 
w  kolejce wytrwale, by przybrać 
postać kotka, myszki, motylka, 
różyczki itp.

Na loterii fantowej można było 
wygrać wiele nagród i zrobić sobie 
miłą niespodziankę.

W  długiej kolejce dzieci usta-
wiały się do zjeżdżalni – dmucha-
nego zamku oraz do strażackiego 
miasteczka. Nasi dzielni strażacy 
prowadzili różne zabawy i gry dla 
najmłodszych, udostępniali do oglą-
dania samochód. Za ich trud w pilno-
wanie porządku i  zabezpieczenie 
terenu oraz bycie w pełnej gotowości 
– dziękujemy! 

Dziękujemy Policji i  ochronie, 
która czuwała nad naszym bezpie-
czeństwem.

Aby ten wspaniały pomysł 
połączenia VIII SANKTUARYJ-
NEGO FESTYNU RODZINNEGO 
i  I  POWIATOWEGO ŚWIĘTA 
RODZINY mógł się odbyć, potrzeba 
było wiele wcześniejszych przygo-
towań, potrzeba było wielu ludzi, 
którzy swoją bezinteresowną postawą 
i ciężką pracą dadzą siebie – swój 
czas, zdrowie i chęci do współpracy.  

Za taką postawę, która nie liczy,  
ale daje, która nie wydaje opinii,  
ale wspiera i  służy innym –  
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM. 

Dziękujemy wszystkim SPON-
SOROM, którzy w jakikolwiek sposób 
zechcieli podzielić się swoim dobrem! 
Niech ten „dar serca” Bóg wynagrodzi 
WAM po tysiąckroć.

W  uroczystościach uczest-
niczyli przedstawiciele Zarządu 
Powiatu Tarnowskiego: Starosta 
Powiatu Tarnowskiego – Roman 
Łucarz, Wicestarosta Powiatu 
Tarnowskiego – Jacek Hudyma, 
Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
– Tomasz Stelmach oraz przed-
stawiciele władz samorządowych: 
Burmistrz Tuchowa – Magdalena 
Marszałek, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuchowie – Stanisław 
Obrzut, Zastępca Burmistrza – 
Wiktor Chrzanowski.

Wydarzeniu patronowali: Poseł na 
Sejm RP Michał Wojtkiewicz i Woje-
woda Małopolski Piotr Ćwik.

Jan Paweł II zachęcał do takiego 
świętowania niedzieli! Mówił, że: 
„Jest naprawdę sprawą najwyższej 
wagi, aby każdy chrześcijanin uświa-
domił sobie, że nie można żyć wiarą 
i w pełni uczestniczyć w życiu chrze-
ścijańskiej wspólnoty, jeśli nie bierze 
się regularnie udziału w niedzielnym 
zgromadzeniu eucharystycznym” 
oraz, że „Odpoczynek niedzielny 
pozwala sprowadzić do właściwych 
proporcji codzienne troski i zajęcia: 
rzeczy materialne, o które tak bardzo 
zabiegamy, ustępują miejsca warto-
ściom duchowym; osoby, wśród 
których żyjemy, odzyskujemy 
prawdziwe oblicze, gdy się z nimi 
spotykamy i nawiązujemy spokojną 
rozmowę”.

TAK BYŁO NA I POWIATOWYM 
ŚWIĘCIE RODZINY „U MATKI” 
i  VIII SANKTUARYJNYM 
FESTYNIE RODZINNYM w Sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej!

Mówimy do zobaczenia w przy-
szłym roku, jeśli Bóg pozwoli!!!
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VIII MIĘDzYPOKOLENIOWY PIKNIK CzERWCOWY
zDzISŁAWAKRZEMIŃSKa

„…Staś Majcher 
przygrywa, 
reszta wypo-

czywa, wszyscy dobrze 
wiemy, piknik uda się …” – 
to fragment piosenki kilka-
krotnie śpiewanej podczas 
tegorocznego pikniku, który 
zgromadził kilkaset osób 
w słoneczne, sobotnie popo-
łudnie 8 czerwca 2019 r. 
przy Domu Pogodnej jesieni 
w Tuchowie. 

Dekoracja placu i  rekwizyty 
sióstr św. Józefa witających gości nie 
budziły wątpliwości, iż podjęto temat 
„Jesteśmy na wczasach”. Dyrektor 
placówki s. Ewa Pacyfika Pławecka 
w  rytm piosenki „wyprowadziła” 
z  domu organizatorów pikniku, 
czyli personel i siostry z tuchowskiej 
wspólnoty, by razem już na scenie 
zainaugurować imprezę. Wśród 
gości honorowych była Prowincjalna 
Prowincji Tarnowskiej Zgroma-
dzenia Sióstr św. Józefa s. Antonia 
Piekarz, Fundatora Fundacji, 
czyli s.  Miriam Bilska (inicja-
torka pikniku), s. Alfonsa Grybel,  
oo. redemptoryści: o. W. Radowski, 
o. P. Kurcius, siostry służebniczki 
z tuchowskiej „Ochronki”, p. Michał 
Wojtkiewicz – poseł na Sejm RP,  
p. Wiktor Chrzanowski – wice-
burmistrz, p. Adam Drogoś – były 
burmistrz Tuchowa i  p. Janusz 
Łukasik – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w  Tuchowie. Na 
scenie zaprezentowano fotele dla 
seniorów zakupione po ubiegło-
rocznym pikniku, natomiast dochód 
z tegorocznego przeznaczony będzie 
na zakup wózka transportowo-kąpie-
lowego umożliwiającego kąpiel 
w  pozycji półleżącej. Przy okazji 
warto wspomnieć, że oddział DPJ 
wyposażony jest od kilku lat w nowo-
czesną wannę i podnośnik przysto-
sowany do kąpieli osób całkowicie 
leżących, a także od wielu lat dyspo-
nuje wózkami transportowo-kąpie-
lowymi, przeznaczonymi wyłącznie 
do kąpieli w pozycji siedzącej.

Różnorodność i  wysoką jakość 
występów artystycznych zapewniły 
dzieci z niepublicznego przedszkola 
prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr św. Józefa, a  także seniorzy, 
wolontariusze i pracownicy DPJ pod 
kierunkiem terapeutki zajęciowej 
Pauliny Kordeli oraz muzycy tego-
rocznej imprezy, czyli p. Stanisław 
Majcher – akompaniament i wokal, 
czyli urocze kobiety w  ludowych 
strojach reprezentujące Stowarzy-
szenie Społeczności Lokalnej „Moje 
Siedlisko” z  Siedlisk. Pod hasłem: 
„staropolska gościnność – kuchnia 
domowa” kryły się wyroby ekipy 
kuchni pod okiem szefowej s. Andże-
liki, czyli pierogi i bigos, chleb ze 
smalcem z klasztornej kuchni oraz 
grillowana przez trzy urocze panie 
i jednego pana kiełbaska i kaszanka. 
Przez cały czas serwowano napoje 
chłodzące i „gorące”! Z myślą o dzie-
ciach przygotowano zjeżdżalnię, 
wędkę szczęścia, watę cukrową, lody 
i malowanie twarzy. Przeprowadzono 
wiele zabaw integracyjnych typu 
„złoty pierścionek w pączku”, walc 
czekoladowy „panny Krysi”, loterię, 
aukcję itp. Tradycyjnie Fundacja 
Dzieło Miłosierdzia Im. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego przyznała wyróż-
nienia najlepszym wolontariuszom, 
czyli p. Barbarze Dudzie z Tuchowa 

i  p. Marcinowi Walkowiczowi 
z Tarnowa. Piknik mógł się odbyć 
dzięki ogromnemu wysiłkowi sióstr 
i pracowników DPJ. Zasadniczą rolę 
odegrali darczyńcy nie tylko z naszego 
środowiska, ale także z Belwederu 
w osobach Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i Pani Prezydentowej Agaty 
Kornhauser-Dudy. Wyjątkowo 
liczni uczestnicy pikniku zatańczyli 
„pociąg po świecie” i … poloneza 
poprowadzonego przez przełożoną 
tuchowskiej placówki s. P. Pławecką 
oraz proboszcza sanktuaryjnej parafii 
– o. B. Augustowskiego.

Zgodnie z ideą pomysłodawców, 
każdy piknik, a więc również tego-
roczny VIII Międzypokoleniowy 
Piknik Czerwcowy, realizuje kilka 
celów, do których należy m.in.: 
promocja dobrego i zdrowego wypo-
czynku, integracja mieszkańców DPJ 
z seniorami i rodzinami z lokalnego 
środowiska oraz podtrzymywanie 
tradycji staropolskiej gościnności. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować VIII Piknik,  
wspierając materialnie tę imprezę. 
W  dowód naszej wdzięczności 
zostanie odprawiona msza święta 
za dobroczyńców i  uczestników 
pikniku – 7 lipca 2019 roku  
o  godz. 10.30 w  kaplicy Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie. 

Oto nasi Dobroczyńcy:
•	 Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa – 

Prowincja Tarnowska
•	 Klasztor Ojców Redemptorystów 

w Tuchowie
•	 Poseł na Sejm RP – Michał Wojt-

kiewicz
•	 Gmina Tuchów
•	 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stanisław Obrzut
•	 PFRON
•	 Burmistrz Gminy Ryglice – Paweł 

Augustyn
•	 Burmistrz Miasta Dębica – 

Mariusz Szewczyk
•	 Pracownicy Domu Pogodnej 

Jesieni w Tuchowie
•	 Przyjaciele i  Sąsiedzi DPJ 

w Tuchowie
•	 Piekarnia K. i K. Jasikowscy
•	 Huta Szkła Gospodarczego –Wrze-

śniak Tadeusz
•	 Ignacy Strojny
•	 Salon Odnowy Biologicznej 

„ALTER EGO”
•	 Przychodnia Rodzinna „CARDEA”
•	 Salon Fryzjerski Agnieszka Lech
•	 Salon Kosmetyczny Łucja Starzyk-

-Ludwa
•	 Pizzeria Tuchowska
•	 SKLEP „Lejdis” Iwona Sajdak-

-Słowik
•	 DGE Diagnostyka Gazowo-Ener-

getyczna

•	 „Anko-Pol” Hurtownia odzieży 
roboczej i ochronnej

•	 „Soft” Hurtownia art. chemicznych 
i śr. czystości

•	 Apteka Twoje Leki
•	 Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 

„Sajdak”
•	 Sklep Papierniczo-Biurowy 

Danuta Piątek
•	 Ośrodek Rekreacji „Dolina Białej” 

Sajdak
•	 Pasieka Leśna Zdzisław Karwat
•	 „JWD” Hurtownia warzyw 

i owoców
•	 Katarzyna Skórska
•	 Tomasz Wantuch
•	 Czyste Powietrze Tuchów
•	 Wooden World Grzegorz Weso-

łowski
•	 Fundacja Auxilium
•	 Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
•	 Firma Księgarska Olesiejuk
•	 Edycja Świętego Pawła
•	 Wydawnictwo „Skrzat”
•	 Wydawnictwo „Znak”
•	 Agata Gajewska -Talaska
•	 Sklep Spożywczo-Przemysłowy 

„Sezamek” w Siedliskach
•	 „Apteka Rodzinna” Tarnów
•	 Firma „PŁOWIECKI” R. i  R. 

Płowieccy
•	 „RADO” Radosław Płowiecki 
•	 Ślubne Inspiracje Rękodzieło 

Aneta Gręda
•	 Wiceburmistrz Tuchowa Wiktor 

Chrzanowski 
•	 Stowarzyszenie „Moje Siedlisko”
•	 RIVER E. Kłósek, I. Kędzior
•	 Firma Handlowo-Usługowa PM 

Mateusz Ptaszkowski
•	 Poligrafia Redemptorystów 

Tuchów
•	 Przedsiębiorstwo „Siemion” 

Roman Pawiński
•	 Wytwórnia Papierowa Handmade 

by Kinga
•	 Rubicello Marek Przewoźnik

Zapraszając na przyszłoroczny 
piknik, s. P. Pławecka przypomniała 
o obchodach związanych z 100. rocz-
nicą śmierci ks. Zygmunta Gorazdow-
skiego – założyciela Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa i patrona fundacji. 
Dziewiąty piknik będzie zorganizo-
wany pt. „W Domu Ks. Zygmunta”.
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O godz. 10.00 mszą św. 
w amfiteatrze rozpoczęły 
się w Tuchowie główne 

uroczystości związane  
z Bożym Ciałem.

Eucharystii przewodniczył 
i homilię wygłosił proboszcz Parafii  
pw. św. Jakuba St. Ap. – ks. Alfons 
Górowski. W uroczystości udział wzięli: 
księża, oo. redemptoryści (z probosz-
czem Parafii NNMP w  Tuchowie  
o. Bogusławem Augustowskim na 
czele), klerycy WSD Redemptorystów, 

siostry zakonne, mieszkańcy miasta  
i gminy oraz przybyli pielgrzymi.

Tuż po zakończeniu mszy św. 
ulicami miasta przeszła uroczysta 
procesja eucharystyczna do czterech 
ołtarzy, która dla katolików stanowi 
publiczne wyznanie wiary. 

Idąc w procesji wierni modlili się, 
śpiewali pieśni; dzieci sypały kwiaty; 
młodzież i dorośli nieśli feretrony.

Obchody Bożego Ciała uświetnili: 
Sanktuaryjny Chór Mieszany, Chór 
Męski oraz Sanktuaryjna Orkiestra Dęta. 

Uroczystość zakończyła się 
w sanktuarium Matki Bożej Tuchow-
skiej.

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało w Tuchowie
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Boże Ciało w Lubaszowej
NICOLETTALISaK  

Podczas Uroczystości 
Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, po 

mszy świętej w kaplicy 
Wniebowzięcia NMP przeszła 
przez naszą miejscowość 
procesja, która podążała do 
czterech ołtarzy i zakończyła 
się w kościele parafialnym 
pw. św. Gerarda Majella.

Podtrzymując tradycję, również 
w tym roku nasza jednostka wzięła 
udział w  tej uroczystości. Jak co 
roku, druhowie nieśli baldachim 
nad Najświętszym Sakramentem oraz 
sztandar, a Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza chorągwie.

Jeden z ołtarzy został przygoto-
wany przez naszą jednostkę. Druhny 
i  druhowie z  wielkim zapałem 
wykonali ołtarz przy budynku  
OSP Lubaszowa. 



AMELIASWOSZOWSKa 

Szkolny Klub Wolon-
tariatu działający 
w szkole podstawowej 

w jodłówce Tuchowskiej 
rozwija się coraz prężniej. 

Przez cały rok szkolny ciężko 
pracowaliśmy nad różnymi projek-
tami, bezinteresownie angażując się 
w  pomoc innym. Po wytężonym 
wysiłku przyszedł czas na krótki 
odpoczynek. Naszym miejscem 
wypoczynku zostało Zakopane. 
Dzięki udziałowi w wielu inicjaty-
wach, część kosztów wyjazdu udało 
się nam pokryć z pieniędzy zebranych 
przez siebie. 

Wyruszyliśmy w niedzielę 19 maja 
2019 roku wraz z naszymi opieku-
nami: p. Elżbietą, p. Anią, p. Piotrem 
oraz o. Arturem Prusiem CSsR. Po 
przyjeździe do ośrodka i zakwate-
rowaniu udaliśmy się do kaplicy na 
mszę św., którą odprawił o. Artur. Po 
pysznym obiedzie przyszedł czas na 
pierwsze zwiedzanie – zaczęliśmy od 
Krupówek. Potem, jako wierni kibice, 
trzymaliśmy kciuki za naszą ulubioną 
drużynę w „strefie kibica”. Wieczór 
upłynął nam na integracji w bardzo 
miłej atmosferze, grając w „mafię” 
z o. Arturem. 

Następnego dnia po mszy św. 
udaliśmy się na kolejne zwiedzanie. 
Przed południem oglądnęliśmy 
Jaskinię Mroźną, a po obiedzie wybra-
liśmy się na spacer na Małą Łąkę. 
Po powrocie, korzystając z pięknej 
pogody, rozpaliliśmy grilla, by potem 
wspólnie zajadać się kiełbaskami. 
Wieczór rozpoczęliśmy konferencją, 
następnie mieliśmy czas na spowiedź. 
Potem przyszedł czas refleksji przy 
adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Po zakończeniu o. Artur zaprosił nas 
na seans filmowy, wspólnie obej-
rzeliśmy film Giver. To była nasza 
ostatnia noc w kościeliskim ośrodku.

We wtorek po mszy św. i śniadaniu 
po raz ostatni udaliśmy się na zwie-
dzanie Zakopanego oraz jego okolic. 
Wyjechaliśmy kolejką linową na 
Polanę Szymoszkową, a stamtąd prze-
szliśmy na Gubałówkę. Tam mogliśmy 
jeszcze kupić pamiątki z  naszego 
wyjazdu. Po obiedzie spakowaliśmy 
swoje rzeczy i z wielkim żalem, że to 

już koniec, wyjechaliśmy z Koście-
liska. 

W trakcie tych trzech dni mieliśmy 
czas na odkrywanie Boga w pięknie 
przyrody oraz w drugim człowieku. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym 
opiekunom za organizację tego 

wyjazdu, a o. Arturowi dziękujemy 
za przeprowadzenie tych rekolekcji, 
specjalne słowo do nas kierowane 
oraz możliwość rozmowy na różne 
tematy. Wyjazd ten na długo zostanie 
w naszej pamięci.
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II Parafialny Piknik Rodzinny w BurzynieW ciepłe czerwcowe 
popołudnie  
16 czerwca na 

terenie przyległym do 
Domu Zakonnego odbył się 
długo wyczekiwany festyn, 
na którym bawiły się całe 
rodziny z burzyńskiej parafii. 

Członkowie Rady Parafialnej, 
Akcji Katolickiej wraz z  siostrami 
ze Zgromadzenia Sług Jezusa już po 
raz drugi zorganizowali to rodzinne 
spotkanie. Nie zabrakło domowych 
wypieków, pieczonej kiełbaski, prze-
tworów i wielu innych smakołyków. 
Uczestnicy wzięli udział w licznych 
konkursach, m. in.: plastycznym, 
wiedzy religijnej, przeciągania liny, 
biegach w workach, a  także mini-
stranckim turnieju piłki nożnej. 

Z  tego miejsca dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację i pomoc w czasie pikniku, bo 
dzięki nim można było poczuć się jak 
w dużej, parafialnej rodzinie.

Do zobaczenia za rok!  (KB)

I Piknik Strażacki 
w Lubaszowej
NICOLETTALISaK  

8 czerwca 2019 r. na 
terenie szkoły podsta-
wowej odbył się I Piknik 

Strażacki z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany 
przez OSP Lubaszowa.

Piknik rozpoczął się meczem 
piłki nożnej, w którym udział wzięli 
strażacy oraz reprezentacja uczniów. 
Niestety, pomimo doskonałej formy 
i wielu staraniach, nasi strażacy nie 
poradzili sobie z wyzwaniem i prze-
grali z reprezentacją uczniów. Podczas 
całego pikniku odbywało się wiele 
pokazów, m.in. pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej ze wspa-

niałym pozorantem, naszym radnym 
panem Piotrem. Dzieci mogły też 
zobaczyć, jak wygląda praca stra-
żaków i  spróbować własnych sił 
podczas różnych konkurencji z nią 
związanych. Odbyły się liczne 
konkursy zarówno dla maluchów, jak 
i dla starszych, w których do wygrania 
było wiele cennych nagród. Dzięku-
jemy serdecznie za liczną obecność 
oraz wspólną zabawę.

OSP Lubaszowa pragnie podzię-
kować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji Dnia Dziecka, 
a  w  szczególności: Pani Dyrektor, 
Panu Radnemu, Strażakom OSP 
Tuchów, Pani Burmistrz, Panu Wice-
burmistrzowi i oczywiście wszystkim 
naszym Strażakom. 

„Łącząc pożyteczne 
z przyjemnym”
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Święto Rodziny w Karwodrzy
W upalną niedzielę  

16 czerwca w Domu 
Strażaka w Karwo-

drzy odbyło się „II Święto 
Rodziny – Mama, tata i ja!”. 

Organizatorzy, czyli Klub Kreatyw-
nych Kobiet i Stowarzyszenie Miło-
śników Karwodrzy zadbali o wiele 
atrakcji. Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 14.00 występem uczniów 
ze szkół podstawowych z Karwodrzy 
i Zabłędzy. Dzieci przedstawiły bajkę 
„Śpiąca Królewna”. Po zasłużonych 
brawach skorzystaliśmy z okazji, że 
odwiedził nas ojciec Piotr Kurcius 
i na jego ręce złożyliśmy życzenia dla 
niego, ojca proboszcza Bogusława 
Augustowskiego i  ojca Tomasza 
Jarosza z okazji Jubileuszu 25 lat ich 
święceń kapłańskich. Później na scenę 
wkroczyli druhowie z naszej OSP, 
dziękując mieszkańcom za zaanga-
żowanie w staraniach o zakup nowego 
samochodu dla naszej jednostki. 
Zaprosili wszystkich przed Dom Stra-
żaka na krótką prezentację nowego 
MANa i porównanie do odchodzą-
cego na zasłużoną emeryturę wysłu-
żonego Magirusa. Po części oficjalnej 
rozpoczęło się to, na co czekały 
wszystkie dzieci, czyli zabawa! Tańce, 
konkursy, zabawy i aktywne spędzanie 
tego niedzielnego popołudnia 
zapewnił nam nasz zaprzyjaźniony 
tuchowski HappyLand. Panie malo-
wały dzieciom twarze i włosy oraz 
animowały zabawę, która odbywała 
się w altanie za budynkiem Domu 
Strażaka. Również dzięki uprzejmości 
pana Wojciecha Pyrdy dzieci mogły 
zrobić sobie zdjęcia i przejechać się na 
kucyku. Każdy z uczestników mógł 
posmakować kiełbasy z grilla, ciast 
upieczonych przez Panie z KKK oraz 
pysznej lemoniady i mrożonej kawy 
domowej roboty. Dzieci w przerwie 
w zabawie dodatkowo zajadały się 
lodami. Tłumnie przybyli goście 
bawili się znakomicie. Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, by II Święto Rodziny 
w Karwodrzy udało się tak dobrze. 
Zapraszamy za rok.

Klub Kreatywnych Kobiet 
i Stowarzyszenie Miłośników 
Karwodrzy, Łukasz Włodarz

OJCOM JUBILATOM 
z OKAzJI 25-LECIA 
KAPŁAŃSTWA
Gdzie rzeka Biała swą wstęgą omija lipowe wzgórze,
Gdzie przed cudownym obrazem wotywne złocą się róże,
Gdzie w lipcu na Wielki Odpust zjeżdżają pielgrzymów tłumy,
Tam Was Chrystus zaprosił, na chwilę modlitwy, zadumy.
Z tej chwili zrodziła się druga, aż w końcu zmieniły się w lata
I zaczęliście żyć wiarą i głosić ją wobec świata.
To wtedy, ćwierć wieku temu, po latach zgłębiania wiedzy,
Poszliście z Dobrą Nowiną, Wy oraz Wasi koledzy.
Modlitwę konsekracyjną biskup odmówił nad Wami,
Dwadzieścia pięć lat już mija, a Wy wciąż jesteście z nami.
I choć przez wszystkie te lata, świat cały zwiedzony bez mała,
To trzech Was do Bazyliki, Maryja znowu wezwała.
I właśnie to dla Was i o Was ciąg dalszy rymów tych będzie,
Mniej patetycznie, lecz żartem, miejcie to proszę na względzie.
Ojciec Proboszcz Bogusław, co z Binarowej pochodzi,
Osiem lat już w Tuchowie nam Bazyliką dowodzi.
Twierdzi, że tutaj spokojniej niźli w Monachium bywało
I że tu w końcu się „mówi”, a tam się tylko „szprechało”.
W wolnej chwili, gdy wierni, spokój mu dadzą już święty,
Zaparza szklankę herbaty i wtedy jest wniebowzięty.
Lecz czasem ten relaks przerywa telefon, to furtian dzwoni:
„Proboszczu, Ojciec niech przyjdzie, po zaświadczenie oni”.
I trzeba szklankę herbaty odłożyć na chwilę późniejszą,
Bo tak wygląda opieka nad Bazyliką Mniejszą.
Ojciec Piotr za to inne ma w tej Parafii zadanie,
Wikariusz – to brzmi dumnie, lubią go tuchowianie.
Z Pszczyny trafił tu do nas, do tego miasteczka małego
I dobrze jest mu tu chyba, to widać po twarzy jego.
Przyjazdu z Osuchowej wcale już nie żałuje,
Dzieci do Pierwszej Komunii od lat nam przygotowuje,
W czasie wolnym kawę pija, bo ponad herbatę ją ceni,
Włącza muzykę, oczy zamyka i na nic Tuchowa nie zmieni.
A propos wspomnianej muzyki, jest tu mistrza nad mistrzami,
Ojciec Tomasz, co uczy kleryków: do, sol, re, fa, mi.
Podobno, wieść gminna niesie, że nawet stępione uszy,
Potrafi naostrzyć tak pięknie, że słyszą muzykę w swej duszy.
Z Gliwic pochodzi, więc wszystko, wskazuje, że Piasta jest fanem,
Lecz ponad piłkę kopaną, on woli kawę nad ranem.
Muzyka, kawa, film dobry i z klerykami zajęcia,
Fis, cis, gis, mole i dury, to jego muzyczne zaklęcia.
Wszystkim Wam Jubilaci, z ćwierćwieczem kapłaństwa waszego,
Życzymy wielu łask Bożych i dużo, dużo dobrego.
A jeśli coś w rymowance, nie jest prawdziwe do końca,
To znak, że mój informator, nie dotrwa zachodu Słońca.
Po raz kolejny składamy – stać nas, więc jesteśmy szczodrzy
100 lat życia w kapłaństwie – życzą mieszkańcy Karwodrzy.

Klub Kreatywnych Kobiet  
i Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy
Łukasz Włodarz, Karwodrza 29.V.2019 r.

Dzień Rodziny w ŁowczowieELŻBIETABaChULa 

Rodzina to najwyższa 
wartość w życiu czło-
wieka. 

To miłość, ciepło, poczucie 
bezpieczeństwa. Maj i czerwiec to 
miesiące, w  których świętujemy 
dzień mamy, dziecka i taty. Z tej okazji  
9 czerwca w słoneczną niedzielę Koło 
Gospodyń Wiejskich z  Łowczowa 
„Łowczowianki” zorganizowało Dzień 
Rodziny. Na przybyłych gości czekał 
szereg niespodzianek, począwszy 
od występu teatralnego przygoto-

wanego właśnie przez gospodynie, 
poprzez animacje i  atrakcje dla 
dzieci, na wspólnym biesiadowaniu 
przy melodii wygrywanej na akor-
deonie skończywszy. Czas spędzony 
wspólnie z innymi rodzinami okazał 
się niezwykle wartościowym, tak 
więc pełni optymizmu odliczamy dni 
do kolejnego Łowczowskiego Dnia 
Rodziny.
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Srebrny Jubileusz Kręgu Rodzin w Tuchowie przy 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 
geneza powstania
,,(...) Ja wiem, których wybrałem (...)” 
 (J 13,18)

GRAŻYNAKaRaŚ 

…Był luty roku 1994, 
a proboszczem 
naszej parafii był 

o. Stanisław Madeja. 

Jego marzeniem było, by rodziny 
naszej parafii otoczyć szczególną 
opieką, między innymi poprzez 
spotkania formacyjno-modlitewne. 
Marzenie to stało się rzeczywisto-
ścią, kiedy swój pomysł przedstawił 
o. Stanisławowi Gruszce, który w tym 
temacie miał już konkretne doświad-
czenia, współpracując z rodzinami 
w Toruniu i Bardzie. Późną jesienią 
1993 r. odbyły się dwa spotkania 
informacyjne, połączone z rozwa-
żaniem Pisma św. W lutym 1994 r. 
w Parafii Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tuchowie rozpoczęła 
swoje comiesięczne spotkania grupa 
małżonków, pod okiem modera-
tora. Jedynym warunkiem właści-
wego przeżycia spotkania było i jest 
wyciszenie spraw życia codziennego 
i  zgodne przybycie małżonków. 
Moderatorem został o. Stanisław 
Gruszka, założyciel naszej grupy, 
który od samego początku mówił, że: 
„są bowiem sprawy i tematy, których 
nie porusza się ani na ambonie, ani 
w konfesjonale – a  tu można”. Na 
pierwsze spotkanie oazowe, bo tak 
wtedy nazywaliśmy naszą grupę, 
przybyło osiem par, które reprezen-
towały wiele rodzin naszej parafii. Nie 
przejmowaliśmy się tym, bo początki 
kierują się swoim prawem.

Mijały kolejne miesiące i  lata 
i z upływem czasu oaza rodzin zaczęła 
się powiększać – zachęcana bezpo-
średnio przez moderatora i grupę 
małżeństw uczestniczących w spotka-
niach. 

Tak więc spotkania nasze odbywają 
się systematycznie, raz w miesiącu 
i zapowiadane są w ogłoszeniach para-
fialnych. Rozpoczynają się wspólną 
Eucharystią, a po zakończonej mszy 
św. spotykamy się w salce przy furcie 
klasztornej pod opieką naszych mode-
ratorów.

Na spotkaniach staramy się 
wzajemnie ubogacać duchowo 
i dzielić się osobistymi doświadcze-
niami w  realizowaniu powołania 
małżeńskiego i rodzinnego. Spotkania 
te pozwalają nam wyjaśnić i zrozu-
mieć wiele wątpliwości, które poja-
wiają się w  każdym małżeństwie 
i  rodzinie. Dzielimy się naszymi 
doświadczeniami w wychowywaniu 
dzieci, na nowo odczytujemy karty 
Ewangelii, analizujemy dokumenty 
Magisterium Kościoła.

Założyciel naszej wspólnoty 
powiedział, że: „Wspólnie uczymy 
się wiary, nadziei, miłości. Wspólnie 
sobie dopomagamy być sobą i być 
w tej rzeczywistości, w jakiej się znaj-
dujemy. To piękne, że kończy się jedna 
epoka, nastaje inna i następna, a my 
się spotykamy. Znaczy to, że niczym 
ogniwa kontynuujemy dzieło, zamie-
niamy je w dziedzictwo, pielęgnujemy 
je i ubogacamy”.

Systematyczne uczestnictwo 
małżonków w spotkaniach daje szansę 
rozwoju duchowego, wzrastania 
w wierze, umiejętności dokonywania 

wyborów życiowych, „dzielenia” 
się sobą, wzajemnego ubogacania 
i wspólnotowej modlitwy. Możemy 
też liczyć na siebie, czego doświad-
czamy na co dzień. Staramy się też 
włączyć w życie parafii, podejmując 
różnorakie wezwania. 

Tradycją Kręgu Rodzin jest orga-
nizowanie tak zwanych „rekolekcji 
w drodze”. Trwają one pięć dni i w tym 
świętym czasie rozważamy tajemnice 
różańca świętego, uczestniczymy we 
mszy św., słuchamy nauk rekolek-
cyjnych, które poświęcone są tema-
tyce małżeńskiej i rodzinnej. Zapra-
szamy na nie wszystkich małżonków 
z parafii. 

Wspólna modlitwa w grupie to 
siła grupy i  wartość nieoceniona. 
Realizujemy ją na każdym spotkaniu 
poprzez wspólną mszę św. oraz przez 
odmawianie dziesiątka różańca na 
zakończenie spotkania. Bierzemy też 
udział w nabożeństwach całego roku 
kościelnego. Stanowimy liczną grupę 
osób, która w niedziele i święta czyta 
Słowo Boże. Prowadzimy adoracje 
w czasie nabożeństwa 40-godzinnego, 
Triduum Paschalnego oraz Wielkiego 
Odpustu Tuchowskiego. Przygoto-
wujemy i prowadzimy drogę krzy-
żową, a od 2004 r., czyli od rocznicy 
stulecia koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Tuchowskiej, w każdą 
środę o godz. 17.20 przed nieustanną 
nowenną – polecamy rodziny naszej 
diecezji w modlitwie różańcowej.

Kilka razy jako grupa mieliśmy 
okazję uczestniczyć w Eucharystii 
transmitowanej przez Radio RDN, 
której przewodniczyli nasi modera-
torzy, a my czytaliśmy Słowo Boże. 
Po zakończonej mszy św. ze studia 
Radia RDN odmawialiśmy modlitwę 
różańcową. Delegacja Kręgu Rodzin 
brała też udział „na żywo” w audycji 
radiowej, która poświęcona była tema-
towi: „Pismo Święte w moim życiu”.

Przez wiele lat dane nam było 
spotykać się w naszej wspólnocie, 
przy wspólnym stole w wieczór sylwe-
strowy, razem z naszym dziećmi, by 
dalej rodzinnie o północy powitać 
Nowy Rok, uczestnicząc w Eucha-
rystii. 

Przez te kilkanaście lat formacji 
mamy w  dorobku bogate życie 
kulturalne i  rozrywkowe. Podczas 
wspólnych pielgrzymek i  spotkań 
poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, 
niektóre znajomości przerodziły się 
w przyjaźnie. Wszystkie spotkania 
i  pielgrzymki przypominają nam, 
że Bóg objawia siebie i czeka na nas 
wszędzie.

W nasz pielgrzymkowy kalendarz 
wpisują się systematyczne, wrze-
śniowe wyjazdy na Jasną Górę, gdzie 
uczestniczymy w  Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Małżeństw i  Rodzin. 
W  2006 r., podczas pielgrzymki 
małżeństw i  rodzin, w  godzinach 
nocnych: 2.00 – 3.00 nasza wspól-
nota prowadziła adorację w kaplicy 
przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej, reprezentując 
diecezję tarnowską.

Kościół Domowy – to wspól-
nota wspólnot rodzinnych (Wspól-
nota Chrystusowa), dlatego też na 
nasze spotkania zapraszamy inne 
grupy Domowego Kościoła, jak też 
przyjmujemy od nich zaproszenia 
i wyruszamy w drogę. Na zaproszenie 
proboszczów okolicznych parafii 

(Jodłówka Tuchowska, Siedliska, 
Ryglice, Zbylitowska Góra, Bochnia) 
wyjeżdżaliśmy na spotkania, by 
dzielić się swoimi doświadczeniami 
z osobami zainteresowanymi podję-
ciem życia w takiej wspólnocie oraz 
korzystać z  doświadczeń innych 
grup.

Przez kilka kolejnych lat, w czasie 
wakacji, dojeżdżaliśmy wieczorami 
do Ciężkowic, gdzie swoje reko-
lekcje przeżywały rodziny z Domo-
wego Kościoła z Torunia. Braliśmy 
udział w nabożeństwach, pogodnych 
wieczorach, korzystaliśmy z dorobku 
ich pracy, równocześnie ubogacając 
naszą wspólnotę nowymi doświad-
czeniami.

W  spotkaniach Kręgu Rodzin 
uczestniczyło i  uczestniczy wiele 
małżeństw, w  różnym wieku 
i  z  różnym stażem małżeńskim, 
wykształceniem, wnoszących 
różnorodność poglądów i  pomy-
słów. Inicjatywy Kręgu Rodzin doty-
kają też konkretnych prac na rzecz 
wspólnoty parafialnej, które można 
zauważyć okiem bystrego obser-
watora. W 2002, w 2008 i w 2010 r. 
podjęliśmy się budowy ołtarzy na 
uroczystość Bożego Ciała. Przed 
peregrynacją kopii cudownego 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w naszej parafii zaangażowaliśmy się 
w bezpośrednie przygotowanie deko-
racji naszych dróg i obejścia kościoła. 
W czasie uroczystości prowadziliśmy 
adorację i modlitwę różańcową. Zaan-
gażowaliśmy się w  przygotowanie 
obchodów 100-lecia koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Tuchow-
skiej, między innymi poprzez podjęcie 
prac w maju 2004 r. na placu koro-
nacyjnym, który został gruntownie 
uporządkowany. Krzyż został zdjęty 
i poddany gruntownej renowacji, taras 
wyczyszczony, ogrodzenie na nowo 
wykonane, a wokół postumentu posa-
dzone kwiaty i krzewy.

Wspólnota Kręgu Rodzin ma 
charakter otwarty i  dynamiczny, 
dlatego też małżonków, którzy pragną 
pogłębić swoją formację duchową, 
budować nowe więzi, nawiązywać 
nowe relacje, dzielić się własnymi 
doświadczeniami i korzystać z nich 
od innych par – zapraszamy na 
spotkania. 

Nad całością naszej formacji, 
modlitwy i  pracy opiekę sprawują 
moderatorzy, którzy są niestrudzeni 
w budowaniu i przekazywaniu Bożej 
miłości. Niestety, ze względów od 
siebie niezależnych odchodzą, prze-
chodząc do innej pracy w zakonie. Jak 
już wiadomo z powyższych informacji, 
pierwszym naszym moderatorem był 
o. Stanisław Gruszka. Następnie pieczę 
nad grupą przejął o. Kazimierz Fryzeł, 
a potem w kolejności: o. Mirosław 
Grakowicz i o. Eugeniusz Leśniak oraz 
o. Sylwester Cabała. 

W chwili obecnej moderatorem 
jest proboszcz o. Bogusław Augu-
stowski. Kapłan w naszej wspólnocie 
to: pasterz, siewca, rybak i budujący 
mosty, jako szczególny dar: „święty 
dar”, dar Boży.

Jeden z naszych moderatorów na 
piętnastolecie Kręgu Rodzin napisał: 
„Jak to dobrze, że Pan Bóg dał 
ludziom – ludzi, że im dał wiarę, serce, 
że ich pragnie mieć jedną rodziną 
– zapewne ma z tego chwałę, a my 
wszyscy radość”. 
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„Witaj Majowa Jutrzenko!”, czyli 
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste...”

MARzANNAGaWRON 

25 maja odbyła się 
w Siedliskach 
IX Rodzinna 

Majówka, tym razem 
w stylu retro. Po nabo-
żeństwie majowym przy 
figurce Matki Boskiej 
Fatimskiej w towarzystwie 
Parafialnej Orkiestry Dętej 
z Siedlisk udaliśmy się na 
boisko za remizą Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Tam przenieśliśmy się do 
roku 1919 i w tamtym klimacie 
w wyjątkowy sposób spędziliśmy 
niezapomniane chwile. Gwoź-
dziem programu była wizyta 
Ignacego Jana Paderewskiego 
i Hanki Ordonówny. Słuchaliśmy 
wielkich przebojów tamtych lat 
w wykonaniu wspaniałych solistów 
i wyjątkowego chóru absolwentów  
SP w Siedliskach, powołanego na tę 
okazję. Odbył się koncert orkiestry, 
konkursowy pokaz mody i konkurs 
kapeluszy retro. W kąciku fotogra-
ficznym można było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Dużą atrakcją 
dla dzieci była zabawa z klaunem 
i szczudlarzami. Do tego poczę-
stunek dla wszystkich uczestników 
w  postaci lodów, drożdżówek, 
kołaczy, swojskiego chleba, lemo-
niady, kiełbasek, kaszanki, ogórków 
kiszonych.

Impreza ta mogła odbyć się w tej 
formie dzięki środkom z realizowa-
nego projektu „Poznaj polskie drogi 
do niepodległości” w ramach FIO. 
Organizatorzy tego wydarzenia to 
Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 
Stowarzyszenie Siedliskie Forum 
Rozwoju, Rada Rodziców i Koło 
Gospodyń Wiejskich.

15 czerwca 2019 r.  
w Stowarzy-
szeniu „Nadzieja” 

miało miejsce tradycyjne 
spotkanie z przyjaciółmi pn. 
„Podaruj odrobinę czasu”. 

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. 
w plenerze na działce przy ul. Nadziei, 
celebrowaną przez opiekuna ducho-
wego grupy o. Adama Koślę, który 
także skierował homilię do wiernych. 
Słowa kazania skłaniały do refleksji 
nad potrzebą całkowitego zaufania 

Bogu i  stawania przed Bogiem 
w prawdzie, nad składaniem Bogu 
obietnic, nad zgubnym kierowaniem 
się w życiu fałszem.

Do podopiecznych słowa kate-
chezy przed mszą św. skierowali 
wolontariusze duchowni i świeccy 
w  przygotowanej scence na temat 
uczciwości i prawdy. 

Dalsza część spotkania odbywała 
się na agapie. Czas przebiegał miło 
w gorącej czerwcowej atmosferze, 
ale też w gorącym spotkaniu wspól-
noty serc. Miłą atrakcją był występ 
kleryków WSD Redemptorystów, 
którzy wraz ze swym rektorem  
o. Maciejem Sadowskim sławili Boga 
i Matkę Bożą Tuchowską pięknym 

śpiewem i  muzyką. Na spotkaniu 
można było nabyć Wiersze Grażyny 
Gut, które ukazały się z inicjatywy 
WSD jako możliwość pomocy 
w budowie ośrodka dla osób niepeł-
nosprawnych. Spotkanie zaszczycili 
swą obecnością przedstawiciele: 
Urzędu Miejskiego w Tuchowie, szkół, 
Domu Zakonnego Redemptorystów, 

Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, 
wspólnot parafialnych. Przybyło 
liczne grono przyjaciół – darczyńców. 
Dziękujemy za obecność ze Stowarzy-
szeniem „Nadzieja” i wszelką pomoc 
w zorganizowaniu spotkania.

Marian Gut 
prezes Stowarzyszenia 

„Nadzieja”

Spotkanie z przyjaciółmi „Podaruj odrobinę czasu”



MONIKAWĄSIKOWSKa

z Piotrem Damasiewi-
czem znamy się od 
dzieciństwa, wspólnie 

spędzaliśmy wakacje, 
na które przyjeżdżał 
z Wrocławia do babci. 

Zawsze towarzyszyła mu trąbka 
(chociaż gra na wielu instrumentach 
dętych i  klawiszowych). W  letnie 
wieczory słuchaliśmy jego koncertów, 
a  dźwięk wygrywanych melodii 
niósł się daleko po okolicy. 29 maja 
również miałam możliwość być na 
jego koncercie solowym, który odbył 
się w Parafii pw. św. Jakuba St. Ap. 
w  Tuchowie. Wrocławski trębacz 
jazzowy, zdobywca Fryderyka 
2012 w  kategorii jazzowy debiut 
roku za album nagrany z  orkie-
strą Aukso, założyciel Power of the 
Horns, wizjoner i animator sztuki, 
bandlider, dyrygent, aranżer i kompo-
zytor, uczestnik programu Take Five 
Europe, laureat licznych nagród 
i realizator wielu projektów muzycz-
nych i kompozytorskich. Reprezen-
tant Polski na międzynarodowych 
platformach Take Five Europe i Jazz 
Plays Europe, jego płyty od kilku lat 
są w ścisłej czołówce wydawniczej 
w Polsce. W swojej twórczości sięga 
do języka jazzu, XX-wiecznej muzyki 
klasycznej, muzyki najnowszej, w tym 
europejskiej muzyki improwizo-

wanej. Obecnie zostawił na pół roku 
muzyczny biznes i ruszył pieszo na 
niezwykłą pielgrzymkę. Tylko on, 
trąbka, muzyka i  kontemplacja. 
Pomysł zrodził się w Prowansji, gdzie 
nagrywał materiał, który ukaże się na 
kolejnej płycie. Jako muzyk stwierdził, 
że skoro rozwinął już solowe granie 
w kontemplacyjnym wymiarze, to 
dobrze byłoby to pogłębić. Zain-
spirowany szlakiem św. Jakuba  
13 maja wyruszył z  Korczowej 

i  podąża do Santiago de Compo-
stela, dając koncerty w  miejscach 
sakralnych. Jak mówi, jego Camino 
de Santiago to droga łącząca kilka 
wymiarów: przeżycia osobiste, 
duchowe z artystycznymi oraz pracą 
doktorską, gdzie bada charakterystykę 
brzmienia i  jego wpływ na zakres 
kontemplacji w obiektach sakralnych 
znajdujących się na szlaku św. Jakuba. 
Po krótkim recitalu i zarejestrowaniu 
brzmienia dźwięku w tuchowskim 

kościele św. Jakuba zostaliśmy zapro-
szeni na kolację i spędziliśmy miły 
wieczór przy dźwiękach muzyki 

gitarowej u ks. proboszcza Alfonsa 
Górowskiego. To niezwykłe spotkanie 
na długo pozostanie w naszej pamięci.

9 czerwca 2019 r. miesz-
kańcy i sympatycy 
Zabłędzy wzięli udział 

w wycieczce autokarowej do 
Zakopanego. Miejscowość ta 
potocznie nazwana „Zimową 
Stolicą Polski”, zlokalizo-
wana jest w bezpośrednim 
otoczeniu Tatr. W jej grani-
cach administracyjnych 
znajduje się znaczna część 
Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego. Wyruszyliśmy 
z Zabłędzy wcześnie rano, 
o godzinie 5.00, aby o 8.30 
uczestniczyć we mszy św. 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptów-
kach. 

Przewodnik oprowadzając nas 
wokół świątyni, opowiedział historię 
powstania tego miejsca i  budowy 
kościoła. Wybudowano go jako 
votum wdzięczności za ocalenie życia 
naszego papieża Jana Pawła II po 
zamachu z 13 maja 1981 roku. Opiekę 
nad tym miejscem kultu sprawują 
księża pallotyni. Obok kościoła znaj-
duje się istniejąca od lat 50. XX wieku 
kaplica. W niej umieszczona została 
figura Matki Bożej Fatimskiej, przeka-
zana przez prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, a ufundowana 
przez biskupa z Fatimy. 21 paździer-
nika 1987 r. została ona ukorono-
wana przez papieża Jana Pawła II. 
W otoczeniu świątyni znajduje się 
Park Fatimski, a w nim umieszczony 
został ołtarz, przy którym papież 
odprawił mszę św. w 1987 r.

Kolejnym miejscem zwiedzania 
była Gubałówka. Tam udaliśmy 
się kolejką krzesełkową z  Polany 
Szymoszkowej. Wspaniała słoneczna 
pogoda pozwoliła nam podziwiać 
najbardziej oddalone i rozpoznawalne 
pasma gór. Podziwialiśmy panoramę 
Tatr polskich, część słowackich oraz 
pasmo babiogórskie. Pełni wrażeń 
i cudownych widoków krajobrazu 
górskiego zwiedzaliśmy również niżej 
położne tereny Podhala. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje najstarsza 
zabytkowa ulica Zakopanego – 
Kościeliska, z historyczną zabudową 
w stylu góralskim. Związana jest ona ze 

sławnymi i znanymi Polakami, którzy 
dawniej tam mieszkali i  tworzyli 
historię powstania miasta Zakopa-
nego. To swego rodzaju „Muzeum 
Miasta”. Podziwialiśmy również 
najsłynniejszą w  Polsce skocznię 
narciarską – Wielką Krokiew imienia 
Stanisława Marusarza. Atrakcyjność 
i niezwykłe walory uzdrowiskowe, jak 
i przestrzenne Podhala przedstawił 
nam przewodnik podczas spaceru 
po najbardziej reprezentacyjnej 

ulicy Zakopanego – Krupówkach. 
Najciekawszą atrakcją zwiedzania był 
wyjazd kolejką linową na Kasprowy 
Wierch i podziwianie urzekających 
widoków pasm górskich rozciągają-
cych się wokół. Wspaniała aura pogo-
dowa umożliwiła nam niepowtarzalną 
widoczność. Kasprowy Wierch to 
szczyt w Tatrach Zachodnich o wyso-
kości 1987 m n.p.m. Na jego zboczu 
w 1938 r. zbudowano wysokogórskie 
obserwatorium meteorologiczne. 

Od 1945 r. jest to najwyżej położony 
budynek w Polsce.

Pełni niepowtarzalnych wrażeń, 
upojeni pięknem gór, o godzinie 18.00 
pożegnaliśmy Zakopane. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy „Gaździnę 
Podhala” – w Bazylice NMP w Ludź-
mierzu. Spacerkiem w pięknej scenerii 
zwiedzaliśmy Ogród Różańcowy. 
Przypomina on o pobycie papieża na 
Podhalu oraz jego nauce i znaczeniu 
modlitwy różańcowej. Pełni wrażeń 

i  urzekających widoków Tatr 
i Podhala, późnym wieczorem powró-
ciliśmy do Zabłędzy. 

Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom wycieczki za wspaniale 
spędzony wspólnie dzień w cudownej 
atmosferze wśród urzekającej scenerii 
naszych polskich gór, zwiedzając 
zimową stolicę Tatr. 

Radna i Sołtys Zabłędzy
Ewa Michałek
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Mieszkańcy zabłędzy w zakopanem
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Na szlaku św. Jakuba...

W Szkole Podstawowej w Piotrkowicach

R E K L A M A
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Niespodziankę z okazji 
Dnia Dziecka dla 
najmłodszych przygo-

tował tuchowski samorząd 
wraz ze strażakami z Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Tuchowie i Domem 
Kultury w Tuchowie.  
Nawiązując do imprezy, 
która w 2011 roku odbyła 
się w tym samym miejscu, 
w niedzielę 2 czerwca br.  
zorganizowano  
na tuchowskim rynku  
piknik pod nazwą  
„Dzień Dziecka z Kogutkiem”.

Na zaproszenie organizatorów 
w Tuchowie stawiły się służby i insty-
tucje związane z  szeroko pojętym 
bezpieczeństwem, dzięki temu na 
płycie tuchowskiego rynku spotkać 
można było przedstawicieli: Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie, której funkcjonariusze 
przywieźli ze sobą poduszkowiec oraz 
amfibię, Komisariatu Wodnego Policji 
w Krakowie, którzy zaprezentowali 
nowoczesną łódź motorową. Na stano-

wisku tuż obok można było podzi-
wiać radiowóz, stanowiący na co dzień 
wyposażenie tuchowskich policjantów, 
a także oznakowany pojazd i moto-
cykle Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 
Policjanci z  tarnowskiej drogówki 
wystąpili w podwójnej roli, gdyż poza 
prezentacją sprzętu przeprowadzili 
także egzamin na kartę rowerową 
dla uczniów ze szkół w Siedliskach 
i Lubaszowej na mobilnym miasteczku 
komunikacyjnym udostępnionym 
przez Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Tarnowie. Serię zabaw 
i konkursów, nie tylko dla dzieci, przy-
gotowała niezawodna ekipa Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnowie.

W ramach niedzielnego pikniku 
gościła także Fundacja ProDriver 
realizująca kampanię społeczną 
„Drogi bez promili” pod patronatem 

Starosty Tarnowskiego Romana 
Łucarza. Dzięki temu na tuchowskim 
rynku pojawił się symulator dacho-
wania, a  wszyscy odważni mogli 
spróbować swoich sił w pokonaniu 
slalomu, spoglądając na świat przez 
alkogogle. 

Jednym z punktów niedzielnego 
pikniku było oficjalne uruchomienie 
punktu i montaż defibrylatora AED 
w specjalnej kapsule zamontowanej 
na słupie ogłoszeniowym przy figurze 
św. Floriana. Tuż obok w namiocie 
zorganizowane zostały przez stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Tuchowie stanowiska do nauki 
pierwszej pomocy. Przy użyciu wersji 
treningowej AED oraz manekinów 
osób dorosłych i  dziecka wszyscy 
chętni, a było ich naprawdę sporo, 
mogli poznać zasady udzielania 
pierwszej pomocy właśnie z uwzględ-
nieniem użycia defibrylatora. 

Wśród wielu atrakcji nie mogło 
zabraknąć także Aktywnego 
Miasteczka Strażackiego, do którego 
tradycyjnie już ustawiła się długa 
kolejka milusińskich, którzy przy 
pomocy członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z tuchowskiej 
jednostki przynajmniej przez chwilę 
mogli spełnić jedno ze swoich dzie-
cięcych marzeń, tj. zostać straża-
kiem.

Bezpiecznie to także czysto, 
zdrowo i  ekologicznie, dlatego na 
płycie tuchowskiego rynku wśród 
prezentacji i pokazów swoje miejsce 
znalazł ekodoradca Urzędu Miej-
skiego w  Tuchowie i  jego stoisko, 
na którym można było dowiedzieć 
się m.in. „jak czuć się bezpiecznym 
w czystym środowisku”.

Wyjątkowym punktem pikniku 
była akcja charytatywna pn. „Igorek 
z  motorami dla najmłodszych”, 

podczas której chętni mogli skorzy-
stać z przejażdżki w zamian za wolne 
datki, które zostaną przekazane na 
tuchowską porodówkę.

Do przygotowanych atrakcji 
dostosowała się także pogoda, która 
„zaprezentowała” nam długo oczeki-
wane słońce i solidną dawkę letnich 
temperatur, a widoczny na twarzach 
dzieciaków zarówno tych małych, jak 
i dużych uśmiech to dowód, że orga-
nizatorom udało się trafić w gusta 
adresatów pikniku. Dodatkowo, 
w  połączeniu z  XIV Powiatowym 
Przeglądem Strażackich Orkiestr 
Dętych, udało się w niedzielne popo-
łudnie przygotować atrakcje zgodnie 
z zasadą „coś dla ducha, coś dla ciała”.

W  imieniu organizatorów 
serdecznie dziękujemy mieszkańcom 
gminy za tak liczny udział w pikniku 
oraz skorzystanie z przygotowanych 
atrakcji.

Dzień Dziecka z Kogutkiem
Było bezpiecznie, ekologicznie i zdrowo,  
edukacyjnie i kulturalnie, a przy tym radośnie i wesoło!
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„Podróże 
dalekie 
i bliskie”

3 czerwca br. 
w Muzeum Miejskim 
w Tuchowie odbył się 

finał III Małopolskiego 
Konkursu Literackiego 
„Podróże dalekie i bliskie” 
organizowanego przez 
Fundację Wspierania 
Edukacji i Kultury 
„Synergia”. honorowy 
patronat nad tą edycją 
objęła Burmistrz Tuchowa. 

Konkurs ma na celu: umożli-
wienie uczniom zaprezentowania 
wspomnień z  letnich i  jesiennych 
wędrówek, spotkań z interesującymi 
ludźmi, rozwijanie wrażliwości na 
różnorodność i  piękno przyrody 
w różnych miejscach Polski i poza 
jej granicami, rozbudzanie szacunku 
dla zabytków historii i sztuki, innych 
kultur, tradycji, obyczajów oraz rozwi-
janie umiejętności literackich. 

Gościem specjalnym finału był 
młody podróżnik Karol Gut, który 
opowiedział o swojej podróży auto-
stopem do Mongolii. 

Następnie laureaci konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody. A oto uczniowie wyróżnieni  
w III edycji.

W  kategorii klas I  – III szkół 
podstawowych:

I  miejsce – Julia Wyszyńska 
z SP im. Lady Sue Ryder w Woli 
Batorskiej (opiekun – pani Edyta 
Pyrka),

II miejsce – Anna Kocik z  SP 
w Janowicach  (opiekun – pani Bogu-
miła Kocik),

Wyróżnienie – Laura Ozga z SP 
w Brzozowej (opiekun – pani Renata 
Język).

W klasach IV – VI:
I miejsce – Marcelina Płacheta 

z SP w Łętowicach (opiekun – pani 
Grażyna Sęk),

II miejsce – Bartłomiej Kochan 
z SP im. Lady Sue Ryder w Woli 

Batorskiej (opiekun – pani Alicja 
Włodarczyk),

III miejsce – Julia Więcek z SP 
w Tuchowie (opiekun – pani Lidia 
Bień),

Wyróżnienie – Mateusz Kieroński 
z SP w Brzozowej (opiekun – pani 
Krystyna Gotfryd), Klaudia Kocik 
- z SP w Janowicach (opiekun – pani 
Bogumiła Kocik).

W klasach VII, VIII i III G:
I  miejsce – Joanna Pięta z  SP 

w Nowym Wiśniczu, 
II miejsce – Anna Sysło z  SP 

w Woli Lubeckiej (opiekun – pani 
Danuta Szczędor), Jakub Śledź 
z SP w Faściszowej (opiekun – pani 
Małgorzata Jaszczur-Rogowska),

III miejsce – Zuzanna Cudek 
z  SP w  Rzepienniku Marciszew-
skim (opiekun – pani Romana 
Gąsiorowska), Aleksandra Smolik 
z SP w Nowym Wiśniczu, 

Wyróżnienie – Karolina Cisoń 
z SP w Łętowicach (opiekun – pani 
Grażyna Sęk),

Nagroda specjalna za ciekawe 
zdjęcie – Marika Ptak z SP im. Lady 
Sue Ryder w Woli Batorskiej.

Laureatom oraz ich opiekunom 
gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów, wakacyjnego wypoczynku 
i zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu.

Katarzyna Skrzyniarz
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury „Synergia”
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Finał III Małopolskiego Konkursu Literackiego

ANNAFRYDMaN-
MISIURO 
HALINACYGNaR 

5 czerwca 2019 r. 
w szkole podstawowej 
w Karwodrzy 

zorganizowano Dzień 
Spółdzielni Feniks. Na tę 
uroczystość zaproszono 
gości, którzy wygłosili 
przemówienia, gratulując 
pomysłu w związku ze 
zorganizowaniem szkolnej 
spółdzielczości; chwalili 
także zaangażowanie 
uczniów w tę działalność.

Pani dyrektor E. Sawicka podzię-
kowała przybyłym gościom za uświet-
nienie swoją obecnością tego ważnego 
dla szkoły dnia.

Kolejnym etapem podczas tego 
wydarzenia było zaprezentowanie 
przez uczniów szkoły programu 
artystycznego. Wszystkich zachwycił 
występ dzieci z  kółka teatral-
nego, które przedstawiły sztukę  
pt. „Śnieżka”. Dopracowana gra 
aktorska, piękne stroje oraz dekoracje 
to duży atut tego występu.

Następnie swoje sportowe umie-
jętności zaprezentowała uczennica 
klasy czwartej, tańcząc do muzyki 
hip-hopowej oraz grupa dziewczyn, 
które wystąpiły z programem gimna-
stycznym z szarfami. Starsi uczniowie 
równo i z zacięciem tanecznym poka-
zali się w tańcu Belgijka.

Całość programu kilkakrotnie była 
przeplatana piosenkami w wykonaniu 
uczennic z kółka muzycznego.

Najważniejszym etapem podczas 
Dnia Spółdzielczości było wystą-
pienie opiekuna Spółdzielni Feniks 
i przedstawienie sprawozdania z 12 lat 
działalności tej organizacji na terenie 
szkoły. W prezentacji multimedialnej 
oraz ustnej ukazano zasady działania 
spółdzielni, jej organa, sposoby funk-

cjonowania w  szkole, finansowe 
włączanie się w akcje szkolne oraz 
nagradzanie aktywnych działaczy 
w formie dwudniowych wyjazdów.

Oto tekst wystąpienia opiekuna 
Spółdzielni Feniks: 

Działalność 
Spółdzielni
„Feniks”

Z  inicjatywy p. dyrektor naszej 
szkoły – p. Ewy Sawickiej – 13 lutego 
2007 r. w Zespole Szkół w Karwo-
drzy swoją działalność pod opieką 
p. Anny Kmak rozpoczęła Spół-
dzielnia Uczniowska, przyjmując 
nazwę „FENIKS”. Tak jak mityczny 
ptak Feniks spółdzielnia odrodziła 
się po zaprzestaniu działalności skle-
piku szkolnego prowadzonego przez 
p. Annę Frydman-Misiuro.

Najważniejszym dokumentem 
spółdzielni jest statut, który określa 
cele i zakres działania spółdzielni, 
zasady członkostwa oraz prawa 
i  obowiązki spółdzielcy. Infor-
muje także o organach spółdzielni, 
którymi są: Walne Zgromadzenie, 
Rada Nadzorcza, Zarząd. W statucie 
zawarte są także informacje doty-
czące funduszy i  rachunkowości 
spółdzielni.

Spółdzielnia wypełnia zadania 
statutowe, propaguje idee spół-
dzielczości w środowisku szkolnym, 
kształtując umiejętności zespo-
łowego działania i  gospodaro-
wania w  warunkach gospodarki 
rynkowej oraz od 2007 roku 
prowadzi sklepik. Pracują w  nim 
uczniowie naszej szkoły, sprzedając 
na każdej przerwie różnorodny towar: 
napoje, drożdżówki, kanapki, zdrową 
żywność (owocowe chipsy, zbożowe 
ciasteczka, batony, musli itp.). 

Członkami spółdzielni Uczniow-
skiej „FENIKS” są uczniowie od klasy 
piątej naszej szkoły, którzy uiszczą 
wpisowe i udziałowe oraz wykazują 
się chęcią współpracy i współdziałania 
w kolektywie uczniowskim. 

W kwietniu 2009 r. nowym opie-
kunem została p. Małgorzata Solarz, 
a od września 2009 r. obowiązki te 
przejęła p. Anna Frydman-Misiuro. 
Od 2017 r. spółdzielnia ma drugiego 
opiekuna – p. Katarzynę Kozioł.

Dyżurujący uczniowie pod opieką 
nauczyciela są odpowiedzialni za 
towar i utarg, dlatego też wyznacz-
nikiem dopuszczenia ucznia do 
pracy w sklepiku jest uzyskiwanie 
przez niego co najmniej dobrej oceny 
z matematyki i zachowania.

Wypracowane przez cały rok 
środki pieniężne spółdzielnia prze-
znacza na potrzeby spółdzielców, 
wspomaganie organizacji szkolnych, 
fundowanie nagród dla uczniów 
w konkursach szkolnych, prenumero-
wanie czasopisma „Komputer Świat” 
dla pracowni informatycznej. 

W  2008 r. z  wypracowanych 
środków spółdzielnia przeznaczyła 
1000 zł na zakup pierwszego sztan-

daru – dla Zespołu Szkół w Karwo-
drzy. W  2014 r. za kwotę 4016 zł 
spółdzielnia zakupiła i  przekazała 
do szkoły sprzęt audiowizualny 
(telewizor oraz konsolę z  grami). 
W grudniu 2014 r. za kwotę 1818 zł 
zakupiono stroje siatkarskie dla 
dziewcząt i chłopców, które zostały 
przekazane dla szkoły. W każdym 
roku szkolnym, w  zależności od 
utargu, spółdzielnia przekazuje od 400 
do 500 zł na potrzeby Rady Rodziców. 
Z tych funduszy dla uczniów wyróż-
niających się w nauce finansowany jest 
zakup nagród książkowych na koniec 
roku szkolnego. 

W roku szkolnym 2017/2018, na 
prośbę pani dyrektor, spółdzielnia 
przekazała 2000 zł na pomoc 
w sfinalizowaniu zakupu drugiego 
sztandaru – dla szkoły podstawowej 
w  Karwodrzy oraz dofinansowała 
zakup 5 kompletów strojów piłkar-
skich za kwotę 400 zł, a także nagrody 
w konkursach przedmiotowych. Spół-
dzielnia bierze też udział w akcjach 
charytatywnych.

Za odpowiedzialną pracę spół-
dzielnia co roku  nagradza uczniów 
drobnymi upominkami oraz orga-

nizuje i dofinansowuje atrakcyjną 
dwudniową wycieczką w  ciekawe 
zakątki naszej ojczyzny. Od początku 
funkcjonowania spółdzielni zostały 
zorganizowane następujące wyjazdy:

•	 w 2008 r. –  Beskid Sądecki 
oraz kulig

•	 w  2010 r. – rajd pieszy na 
trasie: Muszyna – Szczawnica 
– Krynica

•	 w 2011 r. – Lublin i Zamość
•	 2013 r. – piękny Wrocław 
•	 2014 r. – Krosno – Chyrowa 

– Iwonicz Zdrój
•	 2015 r. – powrót do Wrocławia
•	 2016 r. – Zakopane - 

Kasprowy Wierch 
•	 2017 r. – Gdynia, Gdańsk, 

Westerplatte
•	 2018 r. – Warszawa
•	 2019 r. – rajd pieszy na 

Wierchomlę i Jaworzynę do 
Krynicy.

Dziękujemy wszystkim opiekunom 
spółdzielni, opiekunom podczas 
wycieczek, paniom przygotowującym 
kanapki, a przede wszystkim uczniom 
systematycznie pracującym podczas 
przerw i wszystkim, którzy przyczynili 
się w jakikolwiek sposób do funkcjo-
nowania i rozwoju naszej spółdzielni 
– w szczególności Pani Dyrektor za 
zainicjowanie utworzenia Spółdzielni 
Uczniowskiej „FENIKS” i wspieranie 
jej rozwoju podczas tych wszystkich 
lat oraz pani prezes Fundacji Annie 
Bulka, oraz zastępcy fundacji panu 
Jerzemu Lubasowi, a także całemu 
zarządowi Fundacji Rozwoju Spół-
dzielczości Uczniowskiej w Krakowie 
za walkę o byt małych spółdzielców 
w szkołach i krzewienie wśród nich 
idei spółdzielczości.

Jako opiekun Spółdzielni Uczniow-
skiej „FENIKS” dziękuję naszym 
rodzimym spółdzielcom, Zarządowi 
– prezes Bożenie Górskiej i Radzie 
Nadzorczej.

Dzień Spółdzielni „Feniks”
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Finał projektu „Historia zatrzymana w kadrze…”
10 czerwca w Domu 

Kultury w Tuchowie 
odbył się finał 

projektu „historia zatrzy-
mana w kadrze” organi-
zowanego przez Fundację 
Wspierania Edukacji 
i Kultury „Synergia”,  
a dofinasowanego  
ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 

Projekt był cyklem przedsięwzięć 
adresowanych do 175 uczniów  
z 16 szkół podstawowych powiatu 
tarnowskiego. W jego ramach uczest-
nicy pracując w grupach pod kierun-
kiem opiekunów, odnajdywali w zbio-
rach rodzinnych stare zdjęcia i  je 
opisywali, w miarę możliwości robili 
współczesne zdjęcia miejsc ujętych 
na odnalezionych fotografiach, 
odnajdywali dawne sprzęty domo-
wego użytku i opisywali ich budowę 
i przeznaczenie oraz fotografowali 
współczesne odpowiedniki znale-

zionych sprzętów. Ponadto w każdej 
szkole grupy projektowe przygo-
towały wystawy zgromadzonych 
starych sprzętów domowego użytku, 
a  zgromadzone materiały zostały 
zdigitalizowane poprzez wykonanie 
skanu starych zdjęć oraz fotografii 
starych przedmiotów. Uczest-
nicy także przeprowadzili wywiad 
z najstarszymi mieszkańcami swojej 
miejscowości, wzięli udział w lekcji 
muzealnej „Tajemnice zamkowej 
kuchni i spiżarni” w muzeum „Zamek 
w Dębnie”, konkursie historycznym 
„Drogi do niepodległości, z miast, 
miasteczek i wiosek – z dni codzien-
nych do chwały” oraz  w  dwugo-
dzinnej prelekcji historycznej 
pana Zbigniewa Mirosławskiego  
pt. „Pierwsze niepodległe”, zorganizo-
wanej na terenie ich szkoły i skiero-
wanej do wszystkich uczniów danej 
placówki. W październiku uczniowie 
szkół projektowych uczestniczyli 
w  konkursie plastycznym „Pocz-
tówka okolicznościowa na 100-lecie 

odzyskania niepodległości”. Grupy 
projektowe brały udział także w kursie 
z  podstaw fotografii plenerowej 
i studyjnej oraz uczyli się skanowania 
i obróbki graficznej zdjęć. 

Finał projektu rozpoczął muzyczny 
akcent w wykonaniu zespołu smycz-
kowego ze Szkoły Muzycznej I stopnia 
w  Tuchowie prowadzonego przez 
panią Wiolettę Synycję. 

Następnie po krótkim wprowa-
dzeniu przedstawienie historyczne 
pt. „100 lat młodości” zaprezentowała 
grupa teatralna z SP we Wróblowicach.

Kolejnym punktem było zaprezen-
towanie wypracowanych materiałów 
przez poszczególne grupy projektowe 
oraz prezentacja laureatów konkursów 
organizowanych w ramach projektu.

Konkurs na pocztówkę z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości:

Na poziomie klas I – IV:
I miejsce – Bartosz Bradło 
SP w Lubczy,
II miejsce – Jakub Świderski 
SP w Stróżach,

III miejsce – Jakub Iwaniec 
SP w Ryglicach,
Wyróżnienie – Sandra Zielińska 
SP w Stróżach.

Na poziomie klas V – VIII szkół 
podstawowych i III gimnazjum:

I miejsce – Anna Lesiak 
SP w Lubczy,
II miejsce – Oliwia Pacura 
SP w Stróżach,
III miejsce – Maksymilian Nowak 
SP w Buchcicach,
Wyróżnienie
Wiktoria Kos SP w Zalasowej,
Natalia Cetera SP w Buchcicach,
Wiktoria Gąsior SP w Rzepien-
niku Biskupim,
Jakub Polak SP w Rzepienniku 
Strzyżewskim.

Konkurs historyczny „Drogi do 
niepodległości, z miast, miasteczek 
i wiosek – z dni codziennych do chwały”:

I miejsce – Aleksandra Stojak 
SP w Kowalowej,

II miejsce – Amelia Wolska
SP w Joninach,
III miejsce – Amelka Podlasek 
SP w Ryglicach. 
 
Konkurs „Cztery pory roku na 

zamku w Dębnie”:
I miejsce – Kinga Sułkowska 
SP w Stróżach,
II miejsce – Natalia Klocek 
SP w Stróżach,
III miejsce – Oliwia Pacura 
SP w Stróżach.

Dyplomy i  nagrody laureatom 
konkursów wręczał zastępca burmi-
strza Tuchowa pan Wiktor Chrza-
nowski. 

Serdecznie dziękujemy dyrek-
torom za przyjęcie projektu do swoich 
szkół oraz nauczycielom i uczniom za 
zaangażowanie w działania projek-
towe.

Katarzyna Skrzyniarz
Fundacja Wspierania 

Edukacji i Kultury „Synergia”

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

R E K L A M A

Ministerstwo dofinansowało 
Alfę Siedliska

W lutym 2019 roku 
alfa Siedliska złożyła 
do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki wniosek 
na dofinansowanie zajęć 
z drużynami dziecięcymi 
klubu. Na początku czerwca 
2019 roku ogłoszono listę 
rankingową, na której 
umieszczone zostały stowa-
rzyszenia, które dobrze 
opracowały dokumentację 
aplikacyjną i otrzymały 
dotację. Wniosek alfy 
Siedliska został rozpatrzony 
pozytywnie i uzyskał dofi-
nansowanie w wysokości 
10 000 zł, które przeznaczy 
na wsparcie zajęć treningo-
wych dla żaków i orlików.

Łączna wartość projektu opiewa na 
wartość 11 250 zł. Pozostała kwota to 
udział własny stowarzyszenia. Zajęcia 
będą trwały od 1.07.2019 roku do 
15.11.2019 roku. Oprócz kosztów 

zatrudnienia trenera zakupiony 
zostanie sprzęt. Będą to:

– piłki nożne z atestem – 8 sztuk,
– bramki przenośne aluminiowe 

z siatkami 5 x 2 m – 2 sztuki.
– Cieszymy się, że nasi podopieczni 

zyskają bardzo potrzebny sprzęt, w tym 
przede wszystkim nowe bramki dla 
orlików i młodzików (5 x 2m), ponieważ 
dotychczasowe stalowe bramki są za 
ciężkie i dzieciom bardzo trudno było 
je przestawiać – powiedział po otrzy-
maniu wiadomości z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – Jarosław Mirek 
– trener w Szkółce Piłkarskiej Alfa 
Siedliska.

– To już drugi rok, kiedy to nasze 
dokumenty aplikacyjne są pozytywnie 
rozpatrywane przez ministerstwo. 
Dzieci i  młodzieży na treningach 
ciągle nam przybywa, a nowy sprzęt 
jest niezbędny do prowadzenia zajęć 
– dodał.
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Z żYCIa LO W TUChOWIE
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie 
kwestuje na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego
TERESAPODRaZa

Już po raz trzeci 
uczniowie LO  
im. M. Kopernika 

w Tuchowie zaangażowali 
się w akcję charytatywną 
niesienia pomocy osobom 
przewlekle chorym pod 
hasłem: „Pola nadziei”,  
zbierając pieniądze na 
działalność Tarnowskiego 
hospicjum Domowego  
im. Bł. Fryderyka Ozanama 
z siedzibą przy ul. Krakow-
skiej. 

Ta akcja rozpoczęła się już jesienią 
posadzeniem cebulek żonkili wokół 
szkoły, a zakończyła w okresie około-
świątecznym zbieraniem pieniędzy 
do puszek. Zbiórka odbywała się 
przy Parafii pw. św. Jakuba Starszego 
Apostoła oraz na terenie tuchow-
skich szkół i wśród osób znajdują-
cych się na rynku miasta. Młodzież 
w podziękowaniu wręczała ofiaro-
dawcom wyhodowane wokół szkoły 
żonkile. Do kwestowania zaangażo-
wali się uczniowie klas pierwszych, 
a całą akcję koordynowała współ-
pracująca od wielu lat z hospicjum 
p. Teresa Podraza wspierana przez 
p. Annę Szymańską. Akcja spotkała 
się z pozytywnym oddźwiękiem ze 
strony mieszkańców Tuchowa, co 
zaowocowało zebraniem dość dużej 
kwoty pieniężnej przekazanej na 
konto hospicjum, za co też zosta-
liśmy wyróżnieni przez organizatorów 
podziękowaniem w czasie podsumo-
wania akcji „Pola nadziei”. 

Corocznie w  wielu miejscach 
Tarnowa i powiatu tarnowskiego odby-
wają się kwesty na rzecz Tarnowskiego 
Hospicjum Domowego. Hospicjum 
od wielu lat niesie bezinteresowną 
pomoc osobom będącym w ostatnich 
etapach rozwoju choroby nowotwo-
rowej w rodzinnym domu chorego. 
Hospicjum dysponuje sprzętem do 
rehabilitacji oraz świadczy opiekę 

medyczną, pielęgnacyjną i duszpa-
sterską, która obejmuje m.in.: walkę 
z  bólem, pomoc w  załatwieniu 
codziennych spraw, pomoc w zabie-
gach higienicznych, wsparcie dla 
rodziny w czasie choroby i w okresie 
żałoby. Szersze informacje na temat 
tej działalności można znaleźć 
na stronie internetowej placówki:  
http://www.hospicjum.net.pl

Dziękuję młodzieży za zaangażo-
wanie w czasie akcji „Pola nadziei”, 
a  ofiarodawcom za wielkie serce. 
Mam nadzieję, że nadal będziemy 
spotykać się z życzliwością i ofiar-
nością społeczności Tuchowa w czasie 
prowadzenia kolejnych zbiórek na 
rzecz Tarnowskiego Hospicjum 
Domowego.

Wojciech Mazurkiewicz z LO laureatem konkursu „Fit in Deutsch”
BEATANIEMIEC-
RYBa 

W ubiegłym 
miesiącu w auli 
PWSZ w Tarnowie 

odbył się konkurs 
z języka niemieckiego 
„Fit in Deutsch”  
organizowany corocznie 
przez Polskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli 
języka Niemieckiego 
przy współpracy z Insty-
tutem Goethego oraz 
pod patronatem Prezy-
denta Miasta Tarnowa 
i Kuratorium Oświaty 
w Krakowie. W konkursie 
brali udział uczniowie 
ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich 
z 3 powiatów.

Uczniowie pisali test na 
poziomie A1 i A2 (wg Europej-
skiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego), a  także B1 (dla 
uczniów z liczbą godzin ponad 
2 tygodniowo). Po czterech 
tygodniach poznaliśmy wyniki 
i okazało się, że wśród nagrodzo-
nych uczniów jest reprezentant 
naszego liceum – LO w Tuchowie 
– Wojciech Mazurkiewicz  
z  klasy 2b. W  konkursie brali 
udział także Arkadiusz Chaim 
i Patrycja Mierzwa, którzy upla-
sowali się tuż za nim. Wszyscy 
uzyskali liczbę punktów umożl-
wiającą zdobycie certyfikatu języ-
kowego na poziomie A2! Będzie 
to naszym celem w przyszłym 
roku szkolnym. Wojtek otrzymał 
specjalny dyplom oraz nagrodę 
rzeczową. 

Gratulujemy sukcesu 
i życzymy powodzenia w kolejnej 
edycji!

R E K L A M A



MAŁGORzATAGĄDEK

Kinga Schabowska  
z klasy IIa z LO w Tuchowie 
z towarzyszeniem szkol-

nego kolegi Marka jachera na 
pianinie zajęła w piątek –  
7 czerwca – III miejsce  
na XXI Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Francuskiej. 
Kinga wykonała piosenkę współ-
czesnej francuskiej piosenkarki 
Tal „Pas toi” – „Nie ty”.

Organizatorem było IV LO w Tarnowie. 
W konkursie brały udział dzieci z przed-
szkoli oraz uczniowie ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów i liceów Tarnowa. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
jedynym liceum spoza Tarnowa był nasz 
„Kopernik”. Przykro, że w całym powiecie 
tarnowskim i szeroko pojętej okolicy język 
francuski nie jest nauczany w żadnej innej 
szkole oprócz tuchowskiego liceum.

Tematem wiodącym tegorocznego 
konkursu była chanson d’amour – piosenka 
miłosna. Cóż piękniejszego niż francuska 
piosenka o miłości? Wysłuchaliśmy więc 
wielu pięknych utworów od Edith Piaf po 
piosenki współczesnych kompozytorów 
i wykonawców.

Piosenki były oceniane w kilku kate-
goriach: warunki głosowe i muzykalność, 
dobór repertuaru i interpretacja, poziom 
języka oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
W jury zasiedli: prof. dr hab. Wacław Rapak 
– profesor nadzwyczajny, dyrektor Insty-
tutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Carine 
Debarges-Dusza – wykładowca i lektor 
języka francuskiego w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej, mgr Marta Cichoń – 
nauczyciel muzyki, dyrygent szkolnego 
chóru „Discantus”, Andrzej Radzik – 

chórmistrz i  kierownik 
muzyczny Zespołu Pieśni 
i Tańca „Świerczkowiacy” 
oraz Władysław Strejczek 
– wszechstronnie uzdol-
niony muzyk. Obecna 
była również Maria 
Wypasek – wieloletnia 
wizytator Delegatury 
Kuratorium Oświaty 
w Tarnowie.

Ogromnie cieszy zain-
teresowanie piosenką 
francuską. Uczniowie 

chętnie się uczą przy 
jej pomocy. Lekcje stają 
się o  wiele ciekawsze, 
młodzież jest znacznie 
bardziej aktywna, gdy 
zajęcia są urozmaicane 
śpiewem. Nauka słow-
nictwa,  gramatyki, 
wymowy to niemal przy-
jemność, gdy oparte to jest 
na piosenkach. Dlatego 
kochajmy piosenki i uczmy 
się ich wraz z  językiem, 
który chcemy poznać.
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„Ochota  
na czytanie” 
po niemiecku 
w „Koperniku”
BEATANIEMIEC-
RYBa

Już od stycznia br. 
trwał konkurs 
zorganizowany 

przez Instytut 
Goethego w Krakowie 
pt. „Leselust”, 
którego celem było 
rozpowszechnianie 
czytelnictwa wśród 
młodzieży.

W  konkursie mogli brać 
udział uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych, a zadaniem w nim 
było przeczytanie krótkiej 
książki w języku niemieckim, 
a następnie napisanie recenzji, 
która zachęciłaby innych do jej 
przeczytania.

Do końca maja uczniowie 
mieli czas na wybranie, prze-
czytanie książki oraz zapo-

znanie się ze sposobem pisania 
recenzji.

Bardzo miłą niespodzianką 
było dla nas, że z 3 recenzji 
wysłanych z naszego liceum 
2 zostały nagrodzone.

Zaszczytne drugie miejsce 
zdobyła Emilia Kalupa  
z  klasy 2b, której recenzja 
ustąpiła tylko pracy uczennicy  
z V LO z Gliwic.

Przyznano też kilka wyróż-
nień, wśród których znalazła 
się recenzja Katarzyny Żaby, 
również z klasy 2b.

Sukces dziewcząt cieszy 
tym bardziej, że rywalizo-
wały one z  uczniami szkół 
z wielu miast, głównie połu-
dniowopolskich (Kraków, 
Rzeszów, Wrocław, Nysa, 
Przeworsk, Gliwice, Warka), 
a więc konkurencja była duża.  
Poradziły sobie z  nią bez 
trudu! 

Gratulujemy!

Sukces w konkursie 
piosenki francuskiej

„Kopernik”
Po prostu 

dobra szkoła!!!ul. Jana Pawła II 10

33-170 TUCHÓW

tel. 14 / 65 25 414

fax 14 / 65 23 183

I. PO GIMNAZJUM
1. Klasa humanistyczno-filologiczna. Przed-

mioty rozszerzone: język polski, historia, 
język angielski.

2. Klasa medyczna. Przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia, język angielski.

3. Klasa politechniczna. Przedmioty rozszer-
zone: matematyka, fizyka, język angielski.

4. Klasa informatyczna. Przedmioty rozszer-
zone: matematyka, fizyka, informatyka.

5. Klasa ekonomiczna. Przedmioty rozsz-
erzone: geografia, matematyka, język 
angielski.

6. Klasa turystyczno-sportowa. Przedmioty 
rozszerzone: biologia, geografia, zajęcia 
sportowe.

7. Klasa geograficzno-europejska. Przed-
mioty rozszerzone: geografia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski.

Drodzy 
uczniowie 
ostatnich klas 
gimnazjów i szkół 
podstawowych!

Przed Wami decyzja 
o wyborze dalszego kształcenia. 
Zapraszamy do kontynuacji 
nauki w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie! 
Przygotowaliśmy dla Was ofertę kształcenia, 
z którą możecie się już teraz zapoznać na naszej 
stronie internetowej w dziale Rekrutacja: http://
lo-tuchow.pl/index.php/strefa-ucznia/rekrutacja. 
Mamy nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu i, tak 
jak my, zostaniecie „Kopernikami”!

Życzymy Wam powodzenia na czekających Was już wkrótce 
testach, a potem czekamy w murach „Kopernika”! Z naszej szkoły 
są zadowoleni zarówno obecni jej uczniowie, jak i absolwenci.  
To PO PROSTU DOBRA SZKOŁA, znajdująca się w dodatku blisko 
Waszych domów. To nowoczesne liceum z tradycjami, w którym będziecie 
się czuli jak w rodzinie, bezpieczni, otoczeni naszą opieką i troską.

Zapraszamy!

PrOfIle KsZtAłceNIA w rOKU sZKOlNyM 2019/2020: 

II. PO sZKOle PODstAwOweJ
1. Profil psychologiczny. Przedmioty rozszerzone: 

język polski, biologia, język angielski.
2. Profil humanistyczny. Przedmioty rozszerzone: 

język polski, historia, język angielski. 
3. Profil europejski. Przedmioty rozszerzone: 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język 
angielski. 

4. Profil medyczny. Przedmioty rozszerzone: biologia, 
chemia, język angielski.

5. Profil turystyczno-sportowy. Przedmioty rozszer-
zone: geografia, biologia, język angielski. 

6. Profil biznesowy. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, geografia, język angielski.

7. Profil politechniczny. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka, język angielski. 

8. Profil informatyczny. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka, język angielski. 

9. Profil językowy. Przedmioty rozszerzone: język 
angielski, drugi język obcy.

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

 

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

Udka 
z kurczaka 
nadziewane 
warzywami

Udka z kurczaka to 
ciekawy i prosty 
pomysł na dobry 

obiad. Można je przyrzą-
dzić na wiele sposobów, 
ale w lecie najlepiej 
smakują z dodatkiem 
warzyw, więc podaję 
przepis na udka z kurczaka 
nadziewane warzywami.

Składniki:
•	 4 udka z kurczaka
•	 1 mała cukinia
•	 1 czerwona papryka lub ½ 

czerwonej i ½ żółtej papryki
•	 mały bakłażan
•	 1 cebula (może być czer-

wona)
•	 zioła prowansalskie
•	 gałązka tymianku
•	 ząbek czosnku

•	 2-3 łyżki oliwy
•	 sól, pieprz do smaku
•	 dowolne przyprawy do 

mięsa

Udka należy poddać trybowaniu, 
czyli usunąć z nich kości, gdyż takie 
świetnie nadają się do wypełnienia. 
Jak usunąć z nich kości tak, aby 
mięso zostało w jednym kawałku?

Udko składa się z dwóch kości: 
strzałkowej, która występuje przy 
pałce, czyli w dolnej części udka, 
i skokowej, którą udko przycze-
pione jest do korpusu. Bierzemy 
ostry, niezbyt duży nóż i zaczy-
namy od cięcia naokoło kości 
strzałkowej w dolnej części udka. 
Musimy przeciąć skórę i wszystkie 
ścięgna. Tępą częścią noża oddzie-
lamy mięso od kości strzałkowej. 
Odwracamy udko skórą w dół i to 
samo robimy z kością skokową. 
Następnie musimy oddzielić 
łączącą obie kości chrząstkę od 
mięsa i delikatnie wyjąć kość. Nie 
jest to wcale trudne i nawet, jeśli 
pierwsze udko nie wyjdzie nam 
idealne, to następne na pewno takie 
będą.

Tak przygotowane udka mary-
nujemy w  dowolny sposób. Ja 
najczęściej rozprowadzam w oleju 

wybrane przyprawy i tym nacieram 
udka. Pozostawiam je na kilka 
godzin w lodówce.

Cukinię, paprykę, bakłażan 
myję i kroję w 1 cm kostkę, cebulę 
w  półplastry, czosnek drobno 
siekam. Wszystkie warzywa 
mieszam, doprawiam do smaku 
przyprawami i polewam oliwą.

Udka faszeruję warzywami 
i spinam wykałaczkami.

Tak przygotowane udka układam 
w żaroodpornym naczyniu, posy-
puję pozostałymi warzywami 
i wkładam do nagrzanego piekar-
nika. Piekę je około 1,5 godziny 
w temperaturze 180˚ C.

Mogą być podane z dodatkiem 
ziemniaków lub ryżu i wybranej 
surówki, ale równie dobrze –szcze-
gólnie w lecie – mogą być samo-
dzielnym daniem.

Smacznego!

Spotkanie autorskie z Katarzyną BosackąBARBARA  
MaZURKIEWICZ 

30 maja 2019 r., 
korzystając z zapro-
szenia biblioteki 

Zespołu Szkół w Bochni, 
grupa uczniów Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie 
z klasy pierwszej o profilu 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych  oraz 
drugiej technikum ekono-
micznego pod opieką 
bibliotekarek miała okazję 
uczestniczyć w spotkaniu 
autorskim z Katarzyna 
Bosacką.

Spotkanie rozpoczęli uczniowie 
tamtejszej szkoły przedstawieniem 
gościa.

Katarzyna Bosacka – z wykształ-
cenia polonistka – jest dziennikarką 
telewizyjną i prasową, autorką publi-
kacji książkowych oraz kultowego 
programu „Wiem, co jem, wiem, co 
kupuję” w TVN Style. Prywatnie jest 
żoną Marcina Bosackiego, byłego 
ambasadora RP w Kanadzie, matką 
czwórki dzieci. Dała się poznać jako 
ambasadorka polskiej kuchni, swoj-
skich smaków i rodzimych produktów 
spożywczych. Przez trzy lata miesz-
kała w Waszyngtonie, gdzie jej mąż 
był korespondentem „Gazety Wybor-
czej”, a ona – „Wysokich Obcasów”. 
Jest laureatka Telekamery, Kryształo-
wego Pióra, Lauru Ekoprzyjaźni oraz 
głównej nagrody Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów – 
„Libertas et Auxilium”.

Pani Katarzyna – pasjonatka 
kuchni – mówiła, że najlepiej wypo-
czywa przy garach. Podczas spotkania 
zachęcała do spożywania polskich 
potraw. Wspomniała, że często odnosi 
wrażenie, że wstydzimy się polskiej 

kuchni: ziemniaków, kapusty, scha-
bowego. Szukamy wyrafinowanych, 
egzotycznych smaków. Przekony-
wała, że polska kuchnia nie musi 
być przaśna i buraczana, a może być 
elegancki i lekka, oparta na naszych 
lokalnych produktach. W  Polsce 
mamy dobre wędliny, sery, makarony, 
a przede wszystkim świeże, sezonowe 
owoce i warzywa, z których warto 
korzystać.

Zapytana, co najczęściej gotuje 
w swoim domu, odpowiedziała, że 
różnorodnie, ale zawsze zdrowo. Od 
wielu lat nie ma w swoim domu śmie-
ciowego jedzenia, nie używa kostek 
rosołowych, napojów gazowanych. 
Spożywa mało mięsa, unika słodyczy. 
Obecnie na stole królują sezonowe 
owoce: rabarbar i truskawki. Sercem 
domu jest kuchnia, a gotowanie stało 
się pasją całej rodziny, również dzieci. 
Zachęcała zebraną młodzież i nauczy-
cieli do wyeliminowania cukru. 
Cukier w dużych ilościach dodawany 
do przetworzonej żywności napędza 
apetyt, stąd w obecnych czasach coraz 
większym problemem staje się otyłość. 
Mówiła o efekcie Kubusia Puchatka: 

„im bardziej lubię miód, tym bardziej 
lubię miód”. Podkreślała, że w swoich 
programach opiera się na rzetelnych, 
sprawdzonych informacjach, konsul-
towanych ze specjalistami w zakresie 
medycyny oraz potwierdzonych bada-
niami i danymi instytucji zajmujących 
się tematyką żywienia.

Część wystąpienia poświęciła 
mitom żywieniowym, głośnym 
obecnie dyskusjom dotyczącym 
spożycia produktów mlecznych 
oraz jajek. Wspomniała również 
o niebezpieczeństwach płynących ze 
stosowania modnych diet, zwłaszcza 
w  okresie dojrzewania. Zwra-
cała uwagę na zagrożenia płynące 
z niedoboru ważnych dla organizmu 
składników. Sprawdziła, że w amery-
kańskim ministerstwie zdrowia jest 
zarejestrowanych 40 tysięcy diet, 
skatalogowanych i opisanych. Mitem 
jest to, że każda nowa dieta jest warto-
ściowa; jej zdaniem nie ma lepszej 
diety niż ta oparta zdrowych lokal-
nych i sezonowych produktach. Nazy-
wana przez kolegów „Matką Teresą 
polskiego spożywczaka” zachęcała 
do czytania etykiet na opakowaniu 

jedzenia, które kupujemy w sklepach 
i świadomego wyboru produktów.

Katarzyna Bosacka przedstawiła 
nam ideę nowej akcji o nazwie „Menu 
Wolności”.

Pomysł zrodził się w  związku 
z  obchodzoną 4 czerwca rocznicą 
pierwszych wolnych wyborów 
i szukaniem odpowiedzi na pytanie, 
co jadano podczas obrad okrągłego 
stołu?

Dowiedzieliśmy się, że pani Kata-
rzyna dotarła do zapisanej na taśmie 
filmowej wypowiedzi kelnera, z której 
wynikało, że na zakończenie obrad 
podano galaretkę drobiową (powinna 
być wieprzowa, ale wieprzowiny nie 
było), zupę pomidorową z  ryżem, 
bo makaronu również w sklepach 
nie było. Był też eskalop wieprzowy, 
ponieważ cielęciny również nie było, 
a na deser – pączki.

Tak więc zrodził się pomysł, by 
namówić Polaków, aby 30 lat później 
raz jeszcze usiedli do tego stołu, 
zjedli coś polskiego i byli razem. Do 
akcji przyłączyło się około 30 miast. 
Promują one własne produkty regio-
nalne: Kraków – obwarzanki, Szczecin 

– paprykarz szczeciński, Kielce – jajko 
z majonezem, a wszystko w liczbie 
1989 sztuk. 4 czerwca to okazja, żeby 
po 30 latach usiąść przy stole, zjeść 
potrawy z „Menu Wolności” i rozma-
wiać o tym, co wydarzyło się 4 czerwca 
1989 roku i dlaczego ta data jest taka 
ważna.

Katarzyna Bosacka zdradziła kilka 
prywatnych sekretów. Jest kolekcjo-
nerką filiżanek, ciągle znajduje nowe 
i ciekawe wzory. Kolejna jej pasja to 
czytanie książek. Czyta dużo literatury 
fachowej, z której korzysta w swojej 
pracy. Do ulubionych książek należą 
biografie. Młodzieży poleciła biografię 
ks. Józefa Tischnera, która odmieniła 
jej życie. Wśród ostatnio przeczyta-
nych wymieniła biografię K. Komedy 
i Z. Cybulskiego.

Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie, 
sporo się nauczyliśmy. Z  pewno-
ścią każdy z uczestników spotkania 
skorzysta z ogromnej wiedzy autorki 
i weźmie sobie do serca wskazówki 
dotyczące zdrowego stylu życia.

zaproszenie
Zapraszamy wszystkich chętnych 

do odbycia spaceru 
Szkolnym Szlakiem Pamięci 

oraz zwiedzania Szkolnej Sali Pamięci. 

Zwiedzanie z przewodnikiem będzie możliwe 
(po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie CKZiU) 

w poniedziałki i wtorki od 16.30 do 18.00.
Telefon 14 65 25 819
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ŁuKASzGaLaS 

4 czerwca br. w CKZiU 
w Tuchowie odbył 
się Międzygimna-

zjalny konkurs wiedzy 
o austrii. Był on kierowany 
do uczniów ostatnich klas 
szkół gimnazjalnych oraz 
do uczniów szkół podsta-
wowych naszego regionu, 
interesujących się historią, 
geografią, polityką,  
gospodarką, kulturą austrii 
oraz samym językiem 
niemieckim. Celem konkursu 
było wspieranie uzdolnień 
językowych uczniów,  
popularyzowanie języka 
niemieckiego, a także  
motywowanie ich  
do poszerzania wiedzy 
dotyczącej różnych dziedzin 
życia mieszkańców tego 
alpejskiego kraju.

W  konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół z Karwodrzy, Siedlisk 
oraz Tuchowa – łącznie 19 uczniów. 
Zgłoszone do niego osoby otrzymały 
3 tygodnie wcześniej szczegółowy 
zakres tematyczny oraz materiały 
pomocnicze w  przygotowaniu do 
quizu. Konkurs miał dwuetapową 
formułę: składał się z części pisemnej 
oraz ustnej. Część pisemna przepro-
wadzona została w języku polskim 
i  obejmowała zestaw 99 pytań 
w formie testów wyboru, przyporząd-
kowań, dokończeń zdań.

Do etapu ustnego przeszła 
najlepsza piątka z etapu pisemnego. 
W 8-rundowej części ustnej finaliści 
mieli do wyboru pytania w  języku 
polskim za 1 pkt i za 2 pkt (teoretycznie 
trudniejsze) oraz za 4 pkt w języku 
niemieckim, na które należało odpo-
wiedzieć także w tym języku.

W  etapie pisemnym najwyższą 
liczbę punktów uzyskał Kacper 

Lisiak z tuchowskiego gimnazjum, 
który nie dał sobie odebrać prowa-
dzenia w części ustnej quizu i osta-
tecznie został zwycięzcą konkursu. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
Weronika Bandyk z SP w Tuchowie. 
Zdobywcą trzeciego miejsca został 
czwarty po etapie pisemnym Szymon 
Rzońca z SP w Karwodrzy.

Do etapu ustnego zakwalifikowali 
się również Jakub Hołda (Gimnazjum 
w Tuchowie) oraz Karolina Lazaro-
wicz (SP w Karwodrzy).

Najlepsza piątka otrzymała 
dyplomy oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez organizatorów 
konkursu.

Organizatorzy gratulują wszystkim 
uczestnikom zdobytej w trakcie przy-
gotowań do konkursu wiedzy, laure-
atom dziękujemy za ich wolę walki 
oraz zaangażowanie w finale, dzięki 
czemu do samego końca nie brako-
wało emocji.

Międzygimnazjalny 
konkurs wiedzy o Austrii

Patronat

Burmistrz Tuchowa
Magdalena  Marszałek

                                                                                 

Wójt Gminy Szerzyny 
Grzegorz Gotfryd

Polski Związek 
Tenisa Stołowego 

Organizatorzy

Akademia Tenisa Stołowego 
WBM KRUPA 

Uczniowski Klub Sportowy 
„GROM” Szerzyny

Serdecznie zapraszamy na 

VI Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski 

Sędziów Tenisa Stołowego 
w tenisie stołowym 

oraz 

wystawę 
„Militaria I i II wojny 

światowej”, 

które odbędą się
6-7 lipca 2019 r.  

w hali sportowej MOSiR 
w Tuchowie 
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Od 27 maja  
do 1 czerwca 2019 r.  
uczniowie szkoły 

podstawowej w Piotrko-
wicach i kilku innych szkół 
z naszej gminy byli na 
sześciodniowej wycieczce 
w jarosławcu nad morzem. 

Dzień wyjazdu był trochę ciężki, 
bo trzeba było wstać już około trze-
ciej nad ranem i zapałką podpierać 
opadające powieki. Ale już na 
miejscu zbiórki zrobiło się przy-
jemnie i wszyscy podekscytowani 
spoglądali, czy autobus jedzie. Gdy 
nadjechał, zapakowaliśmy bagaże 
i trochę z zazdrością patrzyliśmy na 
drugi „wypasiony” autokar, którym 
pojechała część naszych kolegów. 
Ale nasz, żółty mógł być zapowie-
dzią pięknej pogody, piaszczystych 
plaż i  wspaniałego wypoczynku. 
Usiedliśmy na miejscach, pomacha-
liśmy rodzicom i ruszyliśmy w drogę. 
Podróż ciągnęła się długo i nie obyło 

się bez przygód, gdyż złapaliśmy 
„gumę”. Wezwane służby uporały się 
z awarią i ruszyliśmy dalej. Po wielu 
godzinach jazdy dotarliśmy wreszcie 
do Gdańska. Podczas spaceru po 
mieście mogliśmy podziwiać jego 
wspaniałą architekturę, m.in.: okazały 
gmach Bazyliki Mariackiej Wniebo-
wzięcia NMP, Dwór Artusa, Gdański 
Żuraw, Bramę Stągiewną, urokliwe 
kamieniczki i oczywiście fontannę 
Neptuna – symbol Gdańska. Po 
zakupie pamiątek ruszyliśmy w dalszą 
drogę. W  Jarosławcu czekała na 
nas obiadokolacja, którą zjedliśmy 
z  apetytem, a  następnie zostały 
nam przydzielone pokoje. Mimo 
zmęczenia jeszcze długo rozmawia-
liśmy z kolegami. Drugiego dnia poje-
chaliśmy na wycieczkę do Ustki, która 
jest zabytkowym miastem i najstarszą 
osadą rybacką. Podziwialiśmy tam 

zabytkową zabudowę i  port. Było 
trochę chłodno i mżył deszcz, lecz 
cieszyły nas super atmosfera i czas 
zawierania znajomości z kolegami 
z innych szkół. Trzeci dzień był nie 
lada wyzwaniem dla tych, co nie lubią 
się męczyć. W  tym dniu byliśmy 
na wycieczce w Łebie. Największą 
atrakcją tej miejscowości są ruchome 
wydmy położone na terenie Słowiń-
skiego Parku Narodowego. Gdzie 
się spojrzy, wszędzie biało i godziny 
zapadania się po kostki w piachu, 
który mieliśmy w  butach i  skar-
petkach. Niektórzy szli więc boso, 
a nawet pogubili buty. Długi, ponad 
10 kilometrowy marsz przyprawił 
niektórych o ból nóg, który został 
„wyleczony” na wieczornej dysko-
tece. Oprócz wycieczek chodziliśmy 
oczywiście nad morze. Na szczęście 
pogoda poprawiła się, więc można 

było zamoczyć nogi w  wodzie. 
Ponadto spacerowaliśmy po plaży, 
zbierali muszle i  zasypywaliśmy 
kolegów w  piasku. W  ośrodku 
mieliśmy kryty basen, z  którego 
często korzystaliśmy. Zajęcia na 
pływalni wszystkim „zielonym stwo-
rzeniom” sprawiały wiele radości. Ci, 
którzy byli pierwszy raz na zielonej 
szkole musieli przejść ciężki chrzest. 
Próbę przejścia na kolanach po paty-
kach i kamieniach, bieg i strzelanie 
do celu wszyscy przeszli pomyślnie. 
Otuchy dodawała pani dyrektor, 
która także przystąpiła do chrztu. 
Później kandydatom polano głowy 
wodą morską i  otrzymali nowe 
imiona. Czas niestety zbyt szybko 
płynął i w piątek wieczorem wszyscy 
udaliśmy się na plażę, żeby pożegnać 
morze. Było super, czerwona kula 
słońca powoli zbliżała się do tafli 

wody, szumiały fale, a morski wiatr 
zachęcał, żebyśmy tu jeszcze wrócili. 
Filmowaliśmy te widoki i wysyłaliśmy 
najbliższym, żeby też mogli poczuć 
ten klimat. W  sobotę o  godzinie 
8 ruszyliśmy w  drogę powrotną. 
Po drodze zwiedziliśmy zamek 
w  Malborku, największą budowlę 
ceglaną w Europie wzniesioną przez 
rycerzy z krzyżami na płaszczach. 
To niesamowite wrażenie, jak patrzy 
człowiek na tyle wieków i podziwia, 
jakim kunsztem wykazali się ludzie 
średniowiecza. Na zamku zwiedzi-
liśmy m.in. zbrojownię i wystawę 
bursztynów. A później długa, długa 
droga do domu. Wreszcie około 
godziny 1.30 byliśmy na parkingu. 
Zmęczenie, zmęczenie… ale magia 
morza pozostanie.

Bartek Stanuch
kl. 7

uczniowie z Piotrkowic na wycieczce w Jarosławcu

Podsumowanie gminnego 
współzawodnictwa sportowego 
szkół za rok 2018/2019 
MAREKSREBRO

17 czerwca 
w Urzę-
dzie Miej-

skim w Tuchowie 
z udziałem dyrek-
torów i nauczy-
cieli wychowania 
fizycznego szkół 
podstawowych 
oraz dyrektor GaO 
agnieszki Ryndak 
odbyło się podsu-
mowanie gminnego 
współzawodnictwa 
sportowego szkół 
podstawowych za rok 
szkolny 2018/2019.

Spotkanie poprowadzili oraz 
wręczyli pamiątkowe puchary 
i dyplomy burmistrz Tuchowa Magda-
lena Marszałek i dyrektor MOSiR – 
Gminny Organizator Sportu Szkol-
nego w Tuchowie Marek Srebro.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
rywalizacja sportowa szkół odby-
wała się w dwóch grupach wieko-
wych. Igrzyska Dziecięce, w których 
uczestniczyły dzieci klas szóstych 
rocznika 2006 i młodsze oraz Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej dla roczników 
2003-2005.

Tegoroczne współzawodnictwo 
sportowe Igrzysk Dziecięcych przed-
stawia się następująco:

1 miejsce SP Piotrkowice 148 pkt – 
1000 zł na zakup sprzętu sportowego
2 miejsce SP Tuchów 140 pkt – 800 zł
3 miejsce SP Lubaszowa 120 pkt – 
600 zł
4 miejsce SP Karwodrza 107 pkt – 
500 zł
5 miejsce SP Meszna Opacka 96 pkt 
– 400 zł
6 miejsce SP Siedliska 91 pkt
7 miejsce SP Jodłówka Tuchowska 
84 pkt
8 miejsce SP Burzyn 66 pkt
8 miejsce SP Dąbrówka Tuchowska 
66 pkt
10 miejsce SP Łowczów 49 pkt
11 miejsce SP Trzemesna 43 pkt
12 miejsce SP Buchcice 40 pkt 

Wyniki współzawodnictwa 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

1 miejsce SP Tuchów 150 pkt, 
uczestniczyła w 16 zawodach (100 % 
frekwencja) – 1000 zł
2 miejsce SP Siedliska 134 pkt, 
uczestniczyła w 16 zawodach (100 % 
frekwencja) – 800 zł
3 miejsce SP Jodłówka Tuchowska 
120 pkt., uczestniczyła w 15 zawo-
dach – 600 zł
4 miejsce SP Buchcice 100 pkt., 
uczestniczyła w 11 zawodach – 500 zł
5 miejsce SP Karwodrza 92 pkt, 
uczestniczyła w 10 zawodach – 400 zł
6 miejsce SP Łowczów 58 pkt
7 miejsce SP Meszna Opacka 40 pkt
8 miejsce SP Burzyn 33 pkt
9 miejsce SP Trzemesna 24 pkt
10 miejsce SP Lubaszowa 16 pkt
11 miejsce Dąbrówka Tuchowska 12 pkt

Sukces wieńczy dzieło!
ELŻBIETABaRaN 

Deszcz nagród na 
uroczystym podsumo-
waniu Wojewódzkiego 

Projektu Ekologicznego – 
Ekoszkoła 2019  
dla Szkoły Podstawowej  
im. Marii Kotulskiej 
w jodłówce Tuchowskiej 
w II kategorii wiekowej: 
klasy VII, VIII szkoły 
podstawowej i gimnazjum!

5 czerwca w auli Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego – Delega-
tura Urzędu w Tarnowie odbyła się 
konferencja zorganizowana przez 
Kuratorium Oświaty w  Krakowie 
– Delegatura w  Tarnowie, podsu-
mowująca XI edycję ,,Wojewódz-
kiego Projektu Ekologicznego –  
Ekoszkoła 2019”, opracowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Borzę-
cinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borzęcinie Dolnym, przy wsparciu 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty. 

Podczas konferencji podsumo-
wano projekty dotyczące utrwalania 
i pogłębiania wiadomości przyrod-

niczo-ekologicznych, budowania 
świadomości ekologicznej, rozbu-
dzania wrażliwości na piękno środo-
wiska naturalnego, kształtowania 
aktywnej postawy i kultury ekolo-
gicznej oraz inspirowania dzieci, 
uczniów, nauczycieli i rodziców do 
pracy na rzecz ochrony środowiska.

W  tej ekologicznej inicjatywie 
wzięło udział 79 placówek oświato-
wych z 18 powiatów Małopolski .

Działania ekologiczne prowadzone 
w naszej szkole w ramach tego przed-
sięwzięcia, odbywające się w pięciu 
obszarach – rundach, określonych 
regulaminem konkursu, opisaliśmy 
szczegółowo w  artykule zamiesz-
czonym na łamach kwietniowego 
wydania „Kuriera Tuchowskiego”. 

Teraz przyszedł czas na podsumo-
wanie i zebranie owoców wytężonej pracy.

Miło nam poinformować, że 
nasza szkoła w II kategorii wiekowej, 
obejmującej klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej i gimnazjum, otrzy-
mała aż trzy nagrody – w  trzech 
rundach konkursowych – zdoby-
wając w każdej z nich zaszczytne 
trzecie miejsce!!!

Serdecznie gratulujemy!
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Brąz dla "VOICE I"  
na 46. Między- 
narodowym 
Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego 
w Wasilkowie 
PAWEŁPOTĘPa 

W dniach 7-9 czerwca 2019 r. 
zespół taneczny „VOICE I” 
reprezentował Dom Kultury 

w Tuchowie na 46. Międzyna-
rodowym Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego  
w Wasilkowie  
koło Białegostoku. 

W tegorocznej edycji festiwalu swoje umiejęt-
ności taneczne zaprezentowało ok. 1400 tancerzy 
z Polski, Litwy i Białorusi. Już po raz czwarty nasza 
grupa wzięła udział w tej prestiżowej imprezie 
i  odniosła kolejny spektakularny sukces. Tym 
razem „VOICE I” wywalczył zasłużony brązowy 
puchar i tym samym udokumentował swoją pozycję 
w kraju. Zespół konkurował na równi z najlepszymi 
zespołami, które od lat zaliczane są do czołówki 
Polski. Grupy te są zrzeszone w wielu federa-
cjach tanecznych, dlatego walka z nimi o miejsca 
na podium jest bardzo trudna, a czasem wręcz 
nierealna. Konkurowanie z nimi na parkiecie oraz 
bezpośrednia konfrontacja to duże wyzwanie dla 
„VOICE I”. Wszystko to poprzedzone zostało ciężką, 
całoroczną pracą, która w końcowym efekcie przy-
niosła zamierzone rezultaty. Gratulujemy!

W  lipcu zespół po raz drugi, tym razem 
w  nowym składzie dwóch grup: „VOICE I” 
i „VOICE II” wyjeżdża do Bułgarii, gdzie, najle-
piej jak tylko potrafi, będzie reprezentował Polskę 
i Tuchów podczas odbywającego się tam „Balkan 
Folk Festiwal 2019”. 

Należy nadmienić, że tuchowska grupa gościła już 
w Czarnogórze, Macedonii, Bułgarii i nadal planuje 
udział w przyszłorocznych międzynarodowych  
festiwalach.

Życzymy 
powodzenia!
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Bo wszystko ma swój początek i koniecANNAMaDEjSKa 

3 czerwca – początek 
miesiąca, początek 
tygodnia, a jednak 

koniec… Koniec drogi, jaką 
przeszły nasze dzieci, ucząc 
się w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie. 
Koniec pięknej podróży, 
bogatej w doświadczenia, 
artystyczne przeżycia, 
którego uwieńczeniem był 
wspaniały koncert absol-
wentów w Centrum Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej.

Podczas niego uczniowie, przygo-
towani przez nauczycieli, zaprezen-
towali wachlarz swych muzycznych 
zdolności w  występach solowych, 
szkolnej orkiestry kameralnej, zespołu 
perkusyjnego, zespołu jazzowego oraz 
chóru. Przyjemnie było oglądać nasze 
dzieci, które tak bardzo w przeciągu 
6 lat się zmieniły. Nie tylko wyrosły, 
spoważniały, zawarły piękne przy-
jaźnie, ale przede wszystkim nabrały 
pewności siebie, nauczyły się odpo-
wiedniej prezencji. Gdy grają, robią 
to profesjonalnie, robią to pięknie, 
czerpią z tego radość i dają tę radość 
słuchającym, pozostawiając – parafra-
zując słowa pani Szymańskiej – ciepły 
ślad na naszych sercach.

Za ten rozwój, za radość tworzenia, 
za poczucie prawdziwego rozwoju; za 
poświęcenie, trud, życzliwość i zrozu-
mienie jako rodzice absolwentów 
serdecznie dziękujemy Wam Kochani 

Pedagodzy. Wiemy, że bez dobrych 
nauczycieli nie ma dobrej szkoły, 
nie ma dobrych uczniów. Wiemy, 
że bez odpowiedniego podejścia nie 
ma sukcesów. Dziś mamy pewność, 
że zaszczepiliście miłość do sztuki 
w sercach naszych dzieci i na zawsze 
zostaniecie częścią ich życia. I choć 
może nie wszystkie podejmą naukę 
w szkole muzycznej kolejnego stopnia, 
to z pewnością te sześć lat pozwo-
liło im na odkrycie wielu talentów, 
a nam – rodzicom – uzmysłowiło, 
jakie pokłady umiejętności mają 
nasze dzieci i jak bardzo są pracowite.  
Za to Kochane Dzieci bardzo Wam 
dziękujemy.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do dyrektora Jana M. Gładysza, 
który mając w walizce garść dobrych 
chęci, zapał i  zdeterminowanie, 
otoczony ludźmi okazującymi pomoc 
i wsparcie: władzom miasta, dyrek-
torom i  pracownikom instytucji 
publicznych, wyruszył w drogę po 
sukces naszych dzieci. Dziś szkoła 
cieszy się własnym budynkiem, 
osiągnięciami uczniów i nauczycieli, 
szacunkiem i  sympatią lokalnego 
środowiska, i oby tak dalej. Życzymy 
szerokiej drogi, wyrażając nadzieję, 
że w Tuchowie powstanie oczekiwany 
przez rodziców II stopień.
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Jak co roku, 31 maja szkoła 
podstawowa w jodłówce 
Tuchowskiej obchodziła swoje 

święto. Niestety, wciąż niewiele 
osób zna piękną, choć jednocze-
śnie tragiczną historię patronki 
tej placówki. 

Maria Kotulska urodziła się 1.08.1896 roku 
w Tarnowie. Od 1926 roku była związana ze 
szkołą w Jodłówce Tuchowskiej – najpierw 
jako nauczycielka, później jej kierowniczka. 
Poza szerzeniem oświaty starała się, wraz 
z mężem Bronisławem, czynnie uczestni-
czyć w życiu wsi oraz pomagać jej miesz-
kańcom wśród których po I wojnie światowej 
panował analfabetyzm. Po wybuchu II wojny 
światowej państwo Kotulscy dołączyli do 
walki z okupantem, wstępując w szeregi 
Armii Krajowej. Niestety, przyszło im za 
to zapłacić wysoką cenę. 12 lutego 1943 r. 
wydano rozkaz, aby aresztować Bronisława 
Kotulskiego. Udało mu się uciec, jednak 
w odwecie za jego czyn żołnierze gestapo 
zastrzelili jego żonę. Maria Kotulska zginęła 
na schodach szkoły w Jodłówce Tuchowskiej. 

Podobnie jak rok temu, w inscenizację 
dotyczącą życia patronki szkoły włączyli się 
panowie z grupy teatralnej „Trubadur” dzia-
łającej przy Zakładzie Karnym w Tarnowie – 

Mościcach, pod okiem p. Marcina Sitko oraz 
wolontariusze ze szkoły podstawowej wraz 
ze swoją opiekunką p. Elżbietą Wiejacką. 

Uroczystość przebiegała w niezwykłej 
atmosferze. Muzyka, dekoracje, kostiumy 
– to coś, bez czego nie ma dobrego przedsta-
wienia. Do tego święta wszystko było przygo-
towane z wielką starannością, a także dbało-
ścią o szczegóły. Scenariusz zawierał nie 
tylko elementy biografii państwa Kotulskich. 
Przybliżył także działalność partyzantów 
na terenie gminy Tuchów. Wysiłek w to 
włożony był tego wart, gdyż Maria Kotulska 
poświęciła całe swoje życie, dosłownie, jak 
i w przenośni, aby mieszkańcom Jodłówki 
Tuchowskiej żyło się lepiej. My, współcześnie 
żyjący, jesteśmy jej to po prostu winni. Także 
naszym dzielnym żołnierzom, walczącym 
z okupantem, winni jesteśmy szczególne 
miejsce w pamięci.

Jeden z  członków grupy teatralnej 
wyróżnia się nie tylko talentem aktorskim, 
ale również niezwykłym talentem do szki-
cowania. Zwieńczeniem przygotowań oraz 
całej uroczystości było wręczenie portretu 
Marii Kotulskiej na ręce p. dyrektor szkoły 
podstawowej, wykonanego właśnie przez 
niego. Używając tylko i wyłącznie różnych 
ołówków, namalował postać patronki 
oddając wiernie to, co do tej pory znajdo-
wało się jedynie na zdjęciach.

Jej pamięć pozostanie 
z nami na zawsze…



MAŁGORzATAMUSIaŁ

Wiele dzieci pracuje 
ciężko przez 
cały rok szkolny, 

by później w nagrodę 
wyjechać na upragnioną 
ZIELONĄ SZKOŁĘ lub 
po prostu wycieczkę. 
Taka motywacja działa 
pozytywnie na uczniów, 
ponieważ wiedzą, że ich 
wysiłek jest zauważony. 
Warto jednak wybrać 
odpowiednie miejsce 
docelowe, które będzie 
miało wartości edukacyjne, 
ale również sprawiało 
dzieciom przyjemność 
i wiązało się z zasłużonym 
odpoczynkiem. W tym 
roku trasa wiodła przez 
całą Polskę, ,,zahaczając’’ 
o wspaniały Gdańsk. 
W dość szybkim tempie 
udało się zobaczyć jego 
najpiękniejsze zabytki 
i… zakupić pamiątkowy 
magnes.

Już sama nazwa wskazuje na 
to, że głównym celem ZIELONEJ 
SZKOŁY jest bezpośredni kontakt 
z naturą. Takie wyjazdy najczęściej 
odbywają się z  dala od wielkich 
miast, prowadząc do miejsc, które są 
cenne pod względem edukacyjnym. 
My dotarliśmy nad sam Bałtyk, co 
od razu poczuliśmy w  oddechu 
rześkim powietrzem, szumem wody 
i krzykiem mew. Urokliwy Jarosła-
wiec – niewielka miejscowość na 
Wybrzeżu Słowińskim ze wspania-
łymi ośrodkami wypoczynkowymi, 
bliskość morza, spokój, piękne 
klify, ale również plaża naturalna 
i  sztuczna. Oprócz sztucznej plaży 
w  Holandii, ta z  Jarosławca, plaża 

Dubaj to obecnie jedyna tego typu 
plaża w Europie, która jest w stanie 
oprzeć się sztormom i wymywaniu 
piasku. Te miejsca były szczególnie 
cenne pod względem edukacyjnym, 
przyrodniczym i geograficznym, ale też 
rekreacyjnym i wypoczynkowym. Nie 
obyło się bez poszukiwania bursztynu.

Spacery po Jarosławcu, zakupy 
pamiątek, pyszne lody, rurki i gofry 
wypełniały czas między basenem, 
ogniskiem, dyskoteką, rozgrywkami 
sportowymi. Wolny czas wśród grona 
rówieśników szybko minął.

Mówiąc o  zaletach ZIELONEJ 
SZKOŁY, przede wszystkim trzeba 

wspomnieć o wartościach edukacyj-
nych. Dzieci poznały nowe tereny, 
ale również inną kulturę. Wycieczki 
do Ustki i Łeby na ruchome wydmy, 
w  obrębie Słowińskiego Parku 
Narodowego – jedyne tego rodzaju 
w  Europie. Rzut oka na cudowne 
jezioro przybrzeżne. W  drodze 

powrotnej zwiedzanie Zamku 
w Malborku – największej budowli 
z cegły w Europie i piękno polskich 
krajobrazów widziane z okien auto-
karu potwierdzają stwierdzenie, że 
podróże kształcą. Ważne jest także to, 
że dzieci mogły odpocząć i nauczyć 
się odrobinę samodzielności.
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W Szkole Podstawowej w Lubaszowej
zIELONA SzKOŁA - JAROSŁAWIEC   27 maja - 1 czerwca 2019
Czym właściwie jest ZIELONa SZKOŁa?

IV edycja najpopularniejszej w Polsce akcji 
czytelniczej JAK NIE CzYTAM, JAK CzYTAM – 
w szkole w Lubaszowej również po raz czwarty

MAŁGORzATAMUSIaŁ

Siła akcji wynika z jej 
prostoty. Polega na 
wspólnym czytaniu 

książek w całej Polsce 
w tym samym czasie.  
By pokazać, że dzieci 
i młodzież czytają więcej, 
niż dorośli. Wbrew 
stereotypowi. a przede 
wszystkim, by w radosny 
i bliski dzieciom sposób 
promować czytelnictwo.  
Co roku bierze w niej udział 
ponad 400 tys. osób  
z ponad 2 tys. szkół 
i bibliotek. Tegoroczna 
edycja odbyła się 7 czerwca 
o godz. 10.00.

Tradycyjnie nie zawiedli najmłodsi 
– pamiętali o przyniesieniu książe-
czek. A że czytanie nie jest jeszcze 
ich mocną stroną, dlatego w cieniu 
altany wysłuchali i obejrzeli Bajkę 
o Wiśle narracji Magdaleny Zaręb-
skiej, cenionej autorki książek dla 
dzieci i  dorosłych z  ilustracjami 
Karoliny Szopy. Książka zawiera 
elementy opowieści otwartej kami-
shibai, dzięki którym zwiększa się 
interakcja z publicznością, opowieść 
staje się „żywym obrazem”.

Bajka o  Wiśle – ekscytująca 
i żywiołowa podróż z Nurtem Rzeki. 
Nowoczesna bajka – przypowieść, 
ukazuje bieg rzeki Wisły od jej źródeł 
do ujścia (a nawet dalej…) widziany 
oczami dwóch niezwykłych podróż-
niczek.

Doskonała pozycja o charakterze 
edukacyjnym. Piękne i  wyraziste 
ilustracje flory i  fauny rzeki i  jej 
brzegów, przeplatane są przystankami 
w znanych i mniej znanych miejscach 
na mapie Polski.

Bajka o Wiśle nie tylko ukazuje 
piękno i różnorodność Królowej Rzek. 
To opowieść o odwadze i ciekawości 
życia, które są niezbędnymi elemen-
tami, aby osiągnąć cel. Ta opowieść 
jest jednak przede wszystkim zapro-
szeniem w  podróż od źródeł ku 
nieznanemu, aż po wymarzony cel.
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14 czerwca przed-
szkolaki zaprosiły 
swoich rodziców 

do szkoły, aby wspólnie 
świętować Dzień Mamy 
i Taty. Dzieci długo ćwiczyły 
i przygotowywały bogaty 
program, żeby pokazać 
rodzicom, jak bardzo ich 
kochają. Uroczystość rozpo-
częły obrady sądu. Po jednej 
stronie zasiedli obrońcy 
mamy, po drugiej obrońcy 
taty. Każda ze stron przed-
stawiła swoje argumenty, 
więc sąd miał do rozwią-
zania niełatwą zagadkę. Po 
wysłuchaniu obu stron sąd 
orzekł, że racji nie może 
przyznać nikomu i że oboje 
rodzice potrzebni są dziecku 
w domu. Przedszkolaki 
złożyły rodzicom życzenia, 
zaśpiewały też piosenki dla 
mamy i taty. Punktem fina-
łowym był taniec z balono-
wymi sercami. Na niejednej 
rodzicielskiej twarzy widać 
było wzruszenie. 

Po zakończeniu pierwszej części 
na rodziców czekały ciasteczka, a na 
dzieci lody. Drugą część rozpoczęła 
przepiękna prezentacja przygotowana 
przez panią Anię Cudek. Przy dźwię-
kach muzyki pojawiły się rodzinne 
zdjęcia i zdjęcia naszych przedszko-
laków z  wypowiedziami na temat 
rodziców. Było wzruszająco i zabawnie, 

słychać było śmiechy i komentarze. 
Po prezentacji dzieci pokazały, czego 
nauczyły się w przedszkolu: śpiewały 
piosenki,  tańczyły. Potem przyszedł 
czas na wspólną zabawę. Były też 
konkursy: tatusiowie siłowali się na 
rękę, mamusie skakały na skakance, 
a rodziny konkurowały w przeciąganiu 
liny. Najbardziej mocarnym tatą został 
pan Sylwester Moździerz, najbardziej 
skoczną mamą pani Katarzyna Witek, 
a najmocniej pociągającymi rodzinami 
państwo Kolbuszowie i Damianowie. 
Na koniec dzieci miały jeszcze jedną 
niespodziankę. Podarowały rodzicom 
w prezencie z okazji ich święta własno-
ręcznie wymalowane kubeczki.

Kochamy Was całym sercem 
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu w Lubaszowej

Literackie urodzinki w przedszkolu 
(wrzesień 2018 - czerwiec 2019) – 27 jubilatów
MAŁGORzATAMUSIaŁ

DROGI CZYTELNIKU,
ZAPRASZAMY CIĘ  

NA NASZE URODZINY.
OBCHODZIMY JE  
W TEJ KSIĄŻCE.

JESTEŚ MILE WIDZIANY,  
JEŚLI JESZCZE ISTNIEJESZ.

PRAWIE WSZYSCY

Takie słowa zaproszenia widnieją 
na okładce książki pt. Urodziny 
prawie wszystkich.

We wrześniu 2018 r. zaczęliśmy 
obchodzić literackie urodziny 
w  przedszkolu. Ale to nie święto-
wanie urodzin bohaterów literackich,  
np. 51 urodziny Reksia, 61 Misia 
Uszatka, czy 71 Dzieci z Bullerbyn. 
Przecież każdy z  nas obchodzi 
urodziny. Lubimy ten dzień spędzić 
w  gronie najbliższych nam osób, 
z tortem urodzinowym i prezentami. 
Z nadzieją na pozyskanie nowych 
czytelników podjęłam wyzwanie. 
Co miesiąc od września do czerwca 
gościłam w przedszkolu na urodzinach 
dzieci. Były to wyjątkowe spotkania 
– zamiast słodyczy – lektura książki 
Toona Tellegena Urodziny prawie 
wszystkich połączona z przyrodni-
czymi ciekawostkami i  zabawami. 
Toon Tellegen – holenderski pisarz 
i poeta. W Holandii zdobył wszystkie 
ważniejsze nagrody w dziedzinie lite-
ratury dziecięcej. Książka zawiera  
49 wariacji na temat urodzin w zbiorze 
zwierzęcych opowiadań.

Opowiadania Tellegena pełne są 
absurdalnych przygód i  prostych 
prawd. Dowcipne, melancholijne, 
filozoficzne, poetyckie, wzruszające 

– bawią i  zachwycają czytelników 
w każdym wieku.

Pisemnie, posępnie, nieokiełznanie, 
w myślach, sennie, jako list, w gościnie, 
samemu ze sobą, w deszczu, na dębie, 
za murem, padając… Toon Tellegen 
zabiera nas do zwariowanego lasu 
znanego z książki „Nie każdy umiał 
się przewrócić”, by pokazać, na jak wiele 
sposobów obchodzi się w nim urodziny. 
W tej książce świętują je prawie wszyscy 
– a każdy robi to po swojemu.

My po trosze też robiliśmy to ,,po 
swojemu”, kończąc radosnym happy 
birthday.

Do przeczytania książki zachęcam 
również starsze dzieci. 

A może będzie ona jedną z atrakcji 
również na Twoich urodzinach?

Dziękuję za współpracę paniom 
Ani Cichy i Ani Cudek – wychowaw-
czyniom przedszkolaków.

KINGAKULaS  

zapraszamy Państwa 
do bibliotecznej Małej 
Galerii „Przedstawmy 

się”, gdzie tym razem 
można zobaczyć wystawę 
fotografii. autorką zdjęć jest 
Karolina hajduga – uczen-
nica klasy o profilu technik 
fotografii w ZSOiT im. jana 
Szczepanika w Tarnowie.

Uroczyste otwarcie wystawy 
odbyło się we wtorek 11 czerwca, 
na wernisaż pomimo upałów przy-
było wiele osób. Autorka opowiadała 
o  swoich pracach, przedstawiając 
okoliczności ich powstania. Karolina 
zdecydowała się pokazać 50 kadrów, 
których wybranie nie było z pewno-
ścią łatwe, o  czym wie każdy, kto 
swoje cyfrowe galerie próbuje pose-
gregować i przygotować do wywo-
łania… Na ścianach Małej Galerii 
zawisły więc różnorodne prace. 
Sporo portretów z zainscenizowanych 
sesji, niektóre z nich zabawne, inne 
liryczne. Soczyste makra przybliżające 
odbiorcy urodę przyrody. Wspaniałe 

fotografie plenerowe, a tu krajobrazy, 
zarówno miejskie, jak i  wiejskie, 
dalekie i całkiem bliskie.

Karolina mówi, że od najmłod-
szych lat fascynowała się fotografią. 
Lubi, schowana za obiektywem, 
oglądać ludzi i przyrodę, by uchwycić 
emocje, historie i piękno chwili. Stale 
doskonali swój warsztat, gdyż wiąże 
swoją przyszłość z profesjonalną foto-
grafią.

Wystawę będzie można oglądać 
przez wakacje w godzinach otwarcia 
biblioteki. Zapraszamy!

Świat zatrzymany 
w mgnieniu oka



BOŻENAWRONa 

W organizowanej przez 
Instytut Książki 
wizycie studyjnej 

w bibliotekach austrii 
i Niemiec wzięło udział  
50 bibliotekarzy z całej 
Polski. Zaproszono także 
mnie, jako dyrektora Biblio-
teki Publicznej w Tuchowie. 
Celem wyjazdu było odwie-
dzenie najbardziej intere-
sujących architektonicznie 
obiektów bibliotecznych 
oraz bibliotek, które reali-
zują ciekawe programy 
proczytelnicze. Zapropono-
wano nam, abyśmy naocznie 
poznali możliwości projekto-
wania i efektywnego wyko-
rzystywania przestrzeni 
bibliotecznych, poznali 
sposoby zarządzania nimi 
oraz zapoznali się z progra-
mami przeznaczonymi dla 
różnych kategorii czytel-
ników w Niemczech. 

I tak rozpoczęła się moja wielka 
przygoda biblioteczna.

W poniedziałek 3 czerwca wcze-
snym rankiem wyruszyliśmy z placu 
Matejki w Krakowie. Naszą grupę, 
liczącą 50 bibliotekarzy, uzupełniły 
4 osoby z Instytutu Książki. Byli to: 
Jakub Pacześniak odpowiedzialny za 
całość wyjazdu, zajmujący się w Insty-
tucie programami dla bibliotek oraz 
promocją literatury polskiej w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej, a  także 
tłumacz z literatury czeskiej; Kata-
rzyna Wasiutyńska odpowiedzialna za 
kontakty z niemieckimi bibliotekami, 
a w Instytucie zajmująca się kampanią 
Mała Książka Wielki Człowiek; Artur 
Szlosarek – tłumacz oraz współor-
ganizator zagranicznej części semi-
narium, pracownik berlińskiej filii 
Instytutu Książki oraz Józef Gałoński 
– tłumacz z języka niemieckiego. 

Jako pierwszą odwiedziliśmy 
nowoczesną Bibliotekę i Centrum 
Nauczania Wiedeńskiego Uniwer-
sytetu Ekonomii i Biznesu, zapro-
jektowaną przez słynną pracownię 
Zahy Hadid, architektki wyróżniającej 
się ekspresyjną twórczością. Bryła 
obiektu w Wiedniu została uformo-
wana przez poziome i skośne linie, 
stanowi jeden z siedmiu budynków 
kampusu uniwersyteckiego, zapro-
jektowanych przez najznamienitszych 
architektów z całego świata.

Wszyscy byliśmy pod dużym 
wrażeniem obiektu, jego ogromnej 
powierzchni i rozmachu. Biblioteka 
przypominała duży statek wyciecz-
kowy. Wnętrza supernowoczesne, 
dużo przestrzeni, pełna automaty-
zacja wszystkich procesów bibliotecz-
nych. Wyposażenie tej biblioteki to 
szczyt marzeń każdego bibliotekarza. 
Ponadto budynek w pełni ekologiczny, 
ogrzewany wodami termalnymi 
poprzez specjalną instalację ukrytą 
w ścianach obiektu oraz z maksy-
malnym wykorzystaniem światła 
naturalnego.

Po wizycie w bibliotece i obiedzie 
wyruszyliśmy metrem do centrum 
Wiednia. Artur Szlosarek poprowa-
dził nas uliczkami Wiednia i opowie-
dział o najciekawszych miejscach. Na 
koniec zaprosił wszystkich na słynne 
kiełbaski, przysmak wiedeńczyków.

Ogromnie zmęczeni dotarliśmy 
do hotelu, z którego już wczesnym 
rankiem wyruszyliśmy do Niemiec. 
Przed nami kolejne 500 kilometrów. 
Około 14.00 dotarliśmy do Augs-
burga. Obiad w zabytkowej ratuszowej 
restauracji rozpoczął naszą wizytę 
w  tym pięknym mieście. Miejska 
biblioteka w Augsburgu zaskoczyła 
wielu kolorystyką wspaniałych wnętrz 
– dużo pomarańczowego i czerwo-

nego połączonego z bielą, a okrągła 
bryła wyróżniała się w przestrzeni 
miasta, przyciągając użytkowników. 
Podobnie jak w  Austrii wszystkie 
nowo wybudowane budynki użytecz-
ności publicznej w Niemczech mają 
ogrzewanie ekologiczne i wykorzy-
stują naturalne światło.

Zwieńczeniem dnia była kolacja 
w zabytkowym browarze i typowo 
niemieckie dania. Rankiem następ-
nego dnia wyruszyliśmy do Stuttgartu. 
Na trasie minęliśmy ogromny stadion 
w Monachium, gdzie gra i trenuje 
Robert Lewandowski.

Biblioteka miejska w Stuttgarcie 
uznawana jest za jedną z najpiękniej-
szych bibliotek na świecie. Monu-
mentalny gmach, który powstał 
na terenach poprzemysłowych, na 
początku był tam jedynym obiektem. 
Na elewacji tego ogromnego, sześcien-
nego budynku wyraz biblioteka 
pojawia się z czterech stron świata, 
na każdej ze ścian w innym języku: 
angielskim, niemieckim, arabskim 
i koreańskim. Koncepcja architekto-
niczna przewidziała pomieszczenie 
o nazwie „serce biblioteki”, które ma 
służyć do oczyszczenia umysłu, to 
również sześcian, o  niebagatelnej 
długości boku – białe ściany pomiesz-
czenia z niewielkimi oknami sięgają 
czwartego piętra, na środku sufitu 
świetlik, a pod nim maleńka minima-
listyczna fontanna i więcej nic! Książki 
i multimedia znajdują się powyżej, na 
kolejnych czterech kondygnacjach, 
także całych w  bieli, to po prostu 
trzeba zobaczyć! Infrastruktura 
zachwyca oko każdego użytkownika. 
Rozwiązania techniczne i prowadzone 
tam różnorodne działania biblio-
teczne stały się dla nas bibliotekarzy 
– uczestników wyjazdu – inspiracją, 
myślę, że niektóre z pomysłów będę 
mogła zrealizować w naszej tuchow-
skiej bibliotece. Z żalem opuszaliśmy 
Stuttgart.

Oddalony o 70 km Schwäbish Hall 
był kolejnym celem naszej podróży. 

Szybki obiad we włoskiej restau-
racji, a po nim spacer do biblioteki. 
Miasteczko cudowne, kręte, wąskie 
uliczki, przepiękne budynki, typowe 
dla południowych Niemiec. Miejska 
biblioteka usytuowana jest w  jego 
centrum. Mieści się w ogromnym, 
przeszklonym budynku, w którego 
ścianach odbijają się sąsiadujące 
zabytki. W bibliotece mnóstwo czytel-
ników, widać, że to miejsce jest bardzo 
przyjazne dla użytkowników. Dużo 
elementów drewnianych i ciekawy 
wystrój wnętrz przykuł naszą uwagę. 

Ale przed nami kolejne 130 kilo-
metrów i późnym wieczorem przy-
jeżdżamy do Norymbergi. Po kolacji 
w niezwykle klimatycznej, regionalnej 
restauracji i zakwaterowaniu w hotelu 
w  centrum miasta czas na spacer. 
Pomimo iż godzina bardzo późna, 
trudno było zrezygnować z okazji 
obejrzenia jednego z  najpiękniej-
szych niemieckich miast. Rankiem 
wyruszyliśmy do Miejskiej Biblioteki 
w Norymberdze. Jej gmach został 
nadbudowany nad starymi murami 
średniowiecznej kamienicy. Nowo-
czesny budynek główny jest połą-
czony ze starą częścią klasztorną, 
która wyposażona w piękny dziedzi-
niec, obecnie z kawiarnią dla czytel-
ników, znakomicie realizuje zadania 
wielofunkcyjnej biblioteki miejskiej. 
W skarbcu biblioteki norymberskiej 
przechowywane są zabytkowe księgi 
z IX wieku, a pierwsze świadectwo 
wypożyczenia książki pochodzi 
z wieku XIII.

Około godziny jedenastej wyru-
szamy do oddalonego o  210 km 
Zwickau. Biblioteka miejska, po 
której oprowadzał nas sam dyrektor 
placówki, mieści się w zabytkowym 
spichlerzu. Niemal zrujnowany 
budynek przywrócono do użytku 
i przeznaczono na potrzeby książ-
nicy. Trzypoziomowy gmach posiada 
wysoki strych (także wielopozio-
mowy), w konstrukcji którego zacho-
wały się wsporniki i elementy więźby 

z XV w. Wnętrze budynku zostało 
przebudowane, przystosowane do 
potrzeb placówki. Powstała piękna 
i zarazem funkcjonalna biblioteka 
o powierzchni 3,7 tys. m2. Bardzo 
podobały nam się jej wnętrza, wspa-
niałe oświetlenie i doskonałe połą-
czenie historii z  nowoczesnością. 
Jedziemy w  dalszą podróż, przed 
nami oddalony o 220 km Cottbus. 
Rankiem czeka nas wizyta w ostatniej 
już placówce. Biblioteka Uniwersy-
tetu Technicznego w  Chociebużu 
jest z kolei przykładem architektury 
awangardowej. Siedmiokondygna-
cyjny budynek o opływowych kształ-
tach (taki sam wolny dostęp z każdej 
strony), skonstruowany na bazie 
betonu i  żelaza, otoczony szklaną 
fasadą pokrytą literami alfabetów 
całego świata, spełnia wiele funkcji. 
Znajdują się tu wypożyczalnie, 
czytelnie, mediateka, sale wykładowe 
i konferencyjne. Budynek zaprojekto-
wany został przez biuro architekto-
niczne Herzog & de Meuron z Bazylei. 
Bibliotekę można znaleźć w rankin-
gach najbardziej interesujących archi-

tektonicznie obiektów naukowych. 
Dominująca kolorystyka to czerwień, 
seledyn i fuksja oraz wszechobecny 
metal. Imponujące schody i spiralne 
lampy, ogromne przestrzenie oraz 
sam gmach na zewnątrz dostar-
czają nam ogromnych estetycznych 
wrażeń. Nasz wyjazd jednak dobiega 
końca, wyruszamy przez Wrocław do 
Krakowa, aby wieczorem rozjechać się 
w różnych kierunkach Polski.

Jedna z uczestniczek napisała na 
swoim fanpage’u, iż wybrano 50 wyjąt-
kowych bibliotekarzy z całej Polski. 
Niezaprzeczalnie czuliśmy się wyjąt-
kowi, nie tylko dlatego, iż nas wybrano, 
lecz także dzięki temu, co zobaczyliśmy 
i jakie nowe doświadczenia zawodowe 
zdobyliśmy. Jestem bardzo wdzięczna 
Instytutowi Książki za to zaproszenie, 
które jest dla mnie ogromnym wyróż-
nieniem. Czułam się zaszczycona, 
mogąc reprezentować biblioteki z Mało-
polski i zobaczyć tak wyjątkowe i inspi-
rujące miejsca. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą atmosferę 
i  cieszę się z  nowych znajomości.  
To była niesamowita przygoda!
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… w Tuchowie
BOŻENAWRONa 

Pod takim właśnie 
hasłem odbył się  
16 Tuchowski Maraton 

Głośnego Czytania, który 
jest częścią ogólnopolskiej 
akcji organizowanej przez 
Fundację Cała Polska Czyta 
Dzieciom. 

Wydarzenie zorganizowaliśmy 
13 czerwca w okolicach amfiteatru, 
a do czytania zaprosiliśmy tuchow-
skich sportowców. Czytali dla nas: 
Jakub Karpiel, aktualny mistrz Polski 
w  taekwondo oraz trener sekcji 
tuchowskiej; Krzysztof Gut, meda-
lista Mistrzostw Polski i trener sekcji 
Judo przy MOSiR w Tuchowie oraz 
Jarosław Mirek, trener piłkarski klubu 
Alfa Siedliska. Korzystając z pewnej 
pogody, całość odbyła się na świeżym 
powietrzu, a wspaniali lektorzy mieli 
dużo miejsca na przeprowadzenie 
pokazów i  zabaw ruchowych dla 
młodych słuchaczy. W wydarzeniu 
uczestniczyły dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Tuchowie oraz Niepu-
blicznego Integracyjnego Przedszkola 
w Tuchowie. Serdecznie dziękujemy 
dyrektorom placówek i  wycho-
wawcom za chęć udziału w  zaję-
ciach, a przedszkolakom za wspaniałą 
atmosferę. Słowa wdzięczności należą 
się również pracownikom Domu 
Kultury, którzy pomogli w przygoto-
waniu imprezy. 

Na koniec wielkie brawa dla czyta-
jących – wasza pasja, zaangażowanie 
i uśmiech mogą stać się początkiem 
dla kolejnych wspaniałych spor-
towców w naszej gminie.

… w Siedliskach
ANNACZOPEK  

4 czerwca przy pięknej 
słonecznej aurze 
w Domu Kultury 

w Siedliskach odbyło się 
spotkanie z dziećmi klas 
pierwszych i drugich szkoły 
podstawowej w Siedliskach.

W pierwszej odsłonie Lokomotywę 
Juliana Tuwima czytał nauczyciel 
wychowania fizycznego Waldemar 
Siwek, a  dzielnie go wspomagała 
wicedyrektor szkoły – Agnieszka 
Ciepielowska. Dzieci wcieliły się 
w rolę lokomotywy, naśladując i poka-
zując elementy czytanego wiersza, 
a następnie same przedstawiły scenki 
do wiersza Jana Brzechwy Na stra-
ganie. W drugiej odsłonie wystąpił 
i zajęcia z piłką poprowadził Jarosław 
Mirek – czynny sportowiec, trenu-
jący i prowadzący szkółkę piłkarską 
„Alfa Siedliska”, czytał jedną ksią-
żeczkę z serii przygód o Franklinie 
pt. Franklin gra w piłkę nożną Paulette 
Bourgeois oraz Mistrzowie sportu 
Anny Edyk. Potem był piłkarski quiz 
dotyczący zawodników oraz polskich 
i zagranicznych klubów. Dzieci wyka-
zały się nie lada wiedzą, odpowia-

dały błyskawicznie na zadane pytania, 
zwłaszcza chłopcy. Na koniec zagrano 
krótki meczyk i poćwiczono rzuty 

karne do bramki. Była to dobra lekcja 
wychowawcza połączona ze sportem 
na świeżym powietrzu. 

bibliotekaczerwiec 2019 | nr 6 (80) 29
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3 czerwca dzieci z przed-
szkola oraz klas I – III 
zastały zaproszone  

wraz z wychowawcami  
do biblioteki na  
10. Maraton Głośnego 
Czytania w ramach akcji 
„Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. Należy zaznaczyć, że 
od 1-9 czerwca przypadał 
18. Ogólnopolski Tydzień 
Czytania, a jego hasło 
przewodnie to: Sportowcy 
czytają dzieciom – wycho-
wanie przez sport i czytanie. 

Rodzice przywieźli dzieci do 
biblioteki na godzinę ósmą. Jako 
pierwsza czytała wiersze o sporcie 
biegaczka pani Beata Słomska, która 
jest mieszkanką naszej miejscowości 
i należy do klubu LKS w Burzynie. 
Zaprezentowała dzieciom dyplomy, 
medale i puchary zdobyte w 2018 r., 
kiedy to została Sportowcem Roku 
w Małopolsce. Wszyscy gratulowali 
pani Beacie oraz życzyli dalszych 
sukcesów, również w maratonach, 
w których pragnie wystartować.

Na godzinę 8.45 zostali zaproszeni 
strażacy OSP w Jodłówce Tuchow-
skiej. Prezes Krzysztof Wantuch czytał 
wiersz Rafała Wejnera pt. „Pożar”. 
Wielką frajdę dzieciom sprawił 
ruch na świeżym powietrzu podczas 
prezentacji samochodu i jego wypo-
sażenia. Tutaj pomocą służyli strażacy 
Krzysztof Barnaś i Marcin Szary.

Dzieci miały okazję poznać naszą 
nową pielęgniarkę panią Katarzynę 

Leszkiewicz, która czytała wiersze 
edukacyjne pt.: „Coś o zębach szczot-
kowaniu” oraz „Maksowi wypada 
ząb”. Była także pogadanka o higienie 
osobistej, odżywianiu i uprawianiu 
sportu.

Na zakończenie pobytu w biblio-
tece odbyły się zajęcia plastyczne 
z panią Bernadetą Kukułką. Na odpo-
wiednio przygotowane deseczki dzieci 
naklejały wzory z serwetek papiero-
wych, następnie zostały one poma-
lowane odpowiednim lakierem. Tak 
powstały pamiątki wykonane metodą 
decoupage, które dzieci otrzymały 
w prezencie na Dzień Dziecka.

Był także czas na zabawę w biblio-
tece i  na świeżym powietrzu. 
Serdecznie dziękuję wszystkim czyta-
jącym oraz pani Bernadecie Kukułce 
za okazane serce, dzieciom i wycho-
wawcom za przybycie i dobrą zabawę.

10. Maraton 
Głośnego Czytania 
w Jodłówce Tuchowskiej

„Człowiek nie jest istotą jednowymiarową, sportowiec musi zarówno dużo ćwiczyć, 
jak i czytać” – Irena Koźmińska – Prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom  
podczas inauguracji tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 

„Sportowcy czytają dzieciom – 
wychowanie przez sport i czytanie”
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Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem 
„Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej

Beneficjent: Gmina Tuchów

Cel projektu: Rozwiązanie istotnych problemów społecznych mieszkańców 
obszaru rewitalizacji gminy Tuchów poprzez stworzenie na terenach 
podworskich infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, dostosowanej 
do potrzeb różnych grup odbiorców.

1 czerwca zawodnicy 
4BIKE gościli w jeleniej 
Górze u naszej 

medalistki olimpijskiej 
i mistrzyni świata 
w kolarstwie górskim,  
która objęła swoim 
patronatem – już po raz 
dziesiąty – zawody jelenia 

Góra Trophy – Maja 
Włoszczowska MTB Race.

Zawody w  Parku Paulinum jak 
zwykle miały klasę HC przyznaną 
przez UCI (Międzynarodową Unię 
Kolarską). Jest to druga kategoria 
w hierarchii wyścigów kolarskich tuż 
po Pucharze Świata. Punkty przyzna-

wane w tym wyścigu zaliczane są do 
rywalizacji w ramach Pucharu Polski 
MTB 2019, dlatego występy na takich 
zawodach to ogromne wyzwanie, 
tym bardziej, że zawodnicy startują 
w jednym szeregu z mistrzami Europy 
i  medalistami mistrzostw świata – 
i tu poprzeczka zawieszona została 
wysoko. Zawodnicy cenią sobie trasę 

tego wyścigu pomimo tego, że należy 
do najtrudniejszych technicznie. 
Poza naturalnymi walorami krajo-
brazu organizatorzy dokładają wiele 
„sztucznych” utrudnień, co sprawia, że 
jest to jedna z najbardziej widowisko-
wych tras w Polsce, a nawet Europie. 
Każdy sportowiec wie, że nie zawsze się 
wygrywa, ale i tym razem walka została 
podjęta przez zawodników 4 BIKE. 
Wyniki przedstawiają się następująco: 
Jakub Solarz – 26 miejsce, 
Albert Hudyka – 27 miejsce, 

Gabriela Hudyka – 12 miejsce, 
Dawid Hudyka – 14 miejsce, 
Bartłomiej Janas – 13 miejsce, 
Gabriela Rutka – 11 miejsce. 

Niektórych wyniki z tego wyścigu 
zapewne nie zachwycą – dla nas 
stanowią kolejną, pokonaną prze-
szkodę w dążeniu do sukcesu. Gratu-
lujemy zawodnikom uzyskanych not. 
Trzymamy kciuki w kolejnych startach.

Zarząd 4BIKE

4BIKE w rowerowej stolicy Polski!
albert hudyka Gabriela hudykaBartłomiej janas jakub SolarzDawid hudyka
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Sukces znad 
Bystrzycy
Lista obowiązkowych 

imprez z cyklu Puchar 
Polski MTB XC z roku na 

rok zwiększa się. 

Pojawiają się nowe lokalizacje, 
których dotąd na mapie kolarskich 
zawodów tej rangi nie było – do tego 
są to dość odległe zakątki Polski. 
W  niedzielę 9 czerwca zawodnicy 
UKS GK 4BIKE startowali w zawo-
dach w Lublinie. Tu nie da się osiągać 
sukcesu, mając ręce w kieszeniach – 
tu potrzebne są intensywne treningi 
oraz doświadczenie. Tym razem 
niezłą formą wykazała się Gabriela 
Hudyka i dzięki dobrej walce uzyskała 
3 miejsce. Nie umniejsza to jednak 
wyników pozostałych startujących 
z naszej drużyny. Bartłomiej Janas – 
6 miejsce, Paweł Janas – 13 miejsce, 
Mikołaj Rutka – 14 miejsce, Gabriela 
Rutka – 9 miejsce, Dawid Hudyka –  
11 miejsce, Albert Hudyka – 6 miejsce. 
Na duży doping zasługuje Kuba Osika, 
który tego dnia miał defekt. Liczymy 
jednak, że dobra passa wróci do niego 
już niebawem, czego mu serdecznie 
życzymy. Wszystkim mocno kibicu-
jemy i życzymy cierpliwości, mając 
świadomość, że cierpliwość jest gorzka, 
ale jej owoce są słodkie. /J. J. Rousseau/ 
Powodzenia!

Zarząd 4BIKE

Nikt się nie spodziewał, 
że tak szybko minie rok 
i znów przyjdzie nam 

przygotowywać się  
do kolejnych – już VI – 
zawodów w kolarstwie 
górskim o Puchar  
Burmistrza Tuchowa. 

Pora na podsumowania. Gdyby 
ktoś miał jeszcze wątpliwości i uwagi 
co do samej realizacji tego typu 
eventu, warto żeby pochylił się nad 
tym tekstem. Niektórzy pytali – po 
co? Inni dziwili się, „że się chce”, że 
poświęca się swój prywatny czas – 
mnóstwo czasu na wszelkie przy-
gotowania związane z wytyczeniem 
trasy, zabezpieczeniem, urozmaice-
niem. Sama budowa mostu, który 
miał dodać „adrenaliny” do zjazdów, 
zajęła prawie dwa dni, obmyślanie 
atrakcji dla najmłodszych, realizacja 
konkursu plastycznego pt. „Jeżdżę 
bezpiecznie z 4BIKE”, przygotowanie 
upominków i nagród, praca w biurze 
zawodów… długo by wymieniać. 
Myślę, że kto nie przeżył i nigdy nie 
organizował tego typu imprezy, nie 
wie, jakie to ma znaczenie, że ten 
niby „stracony” czas, ta ciężka praca, 
poświęcenie, wszelki wysiłek włożony 
w to przedsięwzięcie przez całą naszą 
ekipę sprawiają, że mamy większy 
szacunek dla siebie. Jesteśmy z siebie 
dumni! I żeby dla wszystkich było 
jasne – mamy świadomość tego, że 
sami nie dalibyśmy rady. Wdzięczni 
jesteśmy wszystkim, którzy nas 
wspierali i  dopingowali do pracy, 
wdzięczni tym, którzy nas karmili: 
paniom ze stowarzyszeń: Aktywni 
Lubaszowianie oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z Siedlisk, których „złote” 
ręce przygotowały najlepsze na 
świecie ciasta, naleśniki i obłędne 
pierogi. Pięknie dziękujemy również 
sponsorom wszystkich nagród – 
i tym obecnym z nami i tym, którzy 

wspierali nas duchowo. To dzięki 
Wam impreza na długo zostanie 
niejednemu w pamięci. Ogromne 
podziękowania dla służb porząd-
kowych – strażaków-ochotników 
z Siedlisk i Dąbrówki Tuchowskiej 
pod kierunkiem pana Jana Mleczko 
oraz ratowników, którzy na szczęście 
nie musieli interweniować i do bazy 
wrócili z kompletem zabranych ze 
sobą opatrunków i leków. Dzięku-
jemy obecnemu z nami w tym dniu 
panu Wiktorowi Chrzanowskiemu 
– wiceburmistrzowi Tuchowa, 
a także radnemu Lubaszowej – panu 
Piotrowi Kwaśnemu i pani sołtys – 
Marii Wiśniowskiej. Kolejna edycja 
zawodów w  kolarstwie górskim 
rozreklamowała region tuchowski 
na niemal cały kraj. Za nimi poszła 
również w  świat kolarski piękna 
opinia wystawiona przez między-

narodowego sędziego głównego 
zawodów pana Krzysztofa Dymka, 
który ocenił trasę i przygotowanie 
imprezy porównując ją z Pucharem 
Polski. Zjeżdżalnia i kula sprawiły 
dzieciakom wiele radości, a  przy 
okazji tak zmęczyły, że nasze pociechy 
zasnęły tego wieczoru szybciej niż 
zwykle. Miło nam, że przybyliście 
w tę pogodną niedzielę – szczególnie 
zadowoleni byli chyba najmłodsi 
startujący. Dla nas widok niezapo-
mniany to mały kolarz na biegówce, 
na dwóch lub trzech kółkach, który 
mknie do mety z zawrotną prędko-
ścią i przecudnym uśmiechem na 
twarzy. Bezcenne… Takie chwile 
radości budują szczęśliwy świat. 
Nie chcielibyśmy nikogo pominąć – 
każdy gość, każdy uczestnik, każdy 
mieszkaniec i kibic był dla nas ważny. 
Każdemu, kto życzliwie spoglądał na 

VI Puchar Burmistrza Tuchowa, czyli wielkie ściganie

wszelkie działania związane z przy-
gotowaniem zawodów, każdemu, 
kto wspierał nas swoją obecnością 
i służył pomocą, dopingował, kiedy 
przychodziły trudności, każdemu, kto 
był w tych dniach z nami – serdecznie 
dziękujemy. Wszystkim zawodnikom 
i  amatorom gratulujemy udanych 
i bezpiecznych startów. Liczymy, że 
jeszcze do nas wrócicie… Mamy też 
nadzieję, że wynieśliście z tej imprezy 
wiele miłych wspomnień i od tej pory 
będziecie kibicować nie tylko zawod-
nikom 4BIKE, ale wszelkim działa-
niom sportowym kierowanym do 
mieszkańców. Wiele opinii na temat 
tego wydarzenia zostało już przyto-
czonych, ale gdyby ktoś jeszcze miał 
wątpliwości pozostaje podsumować. 
Wiadomo, że udana impreza to taka, 
na której nie masz czasu poprawić 
makijażu… Czy ktoś miał na to 
czas???? Ja nie miałam. A zgodnie 
z  tegorocznym hasłem konkursu 
rysunkowego pozostaje założyć 
kask, wsiąść na rower i przemierzać 
urokliwe zakątki gminy Tuchów.

Podsumowanie 
wyników 
zawodów:

Kolarze UKS 4BIKE w bardzo 
licznym składzie wystartowali  
w 6. edycji Pucharu Szlaku Solnego  
o Puchar Burmistrza Tuchowa. Zaczy-
nając od najmłodszych wywalczyli 
następujące miejsca:

Dzieci do 6 lat: 
- Aleksandra Dydyk – 1 miejsce 
- Zuzanna Kapustka – 3 miejsce 
- Miłosz Piech – 2 miejsce 
- Piotr Rutka – 11 miejsce

Dzieci do 10 lat: 
- Maja Dydyk – 3 miejsce 
- Laura Molczyk – 5 miejsce

Żaki: 
- Paweł Janas – 4 miejsce 
- Mikołaj Rutka – 6 miejsce 
- Antoni Kras – 14 miejsce

Młodzik: 
- Bartłomiej Janas – 2 miejsce 
- Filip Chrzanowski - 12 miejsce 
- Jakub Osika – 13 miejsce 
- Gabriela Rutka – 6 miejsce

Junior młodszy: 
- Dawid Hudyka – 3 miejsce

Junior: 
- Patryk Piech – 6 miejsce 
- Gabriela Hudyka – 1 miejsce

Orlik: 
- Albert Hudyka – 4 U23 / 5 elita 
- Jakub Solarz – 6 U23 / 8 elita 
- Marcin Twardon – 9 

Tak dobre występy naszych 
zawodników sprawiły, że jako klub 
zajęliśmy drugie miejsce, co w klasy-
fikacji generalnej po 6. edycjach  
daje nam również 2 miejsce. Gratulu-
jemy wszystkim zawodnikom i trzy-
mamy kciuki za kolejne udane starty.

Zarząd 4BIKE
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LIDERKI zAKOŃCzYŁY SEzON 
– uKS LIDER MOSiR TuCHÓW
Podsumowanie sezonu siatkarskiego 2018/2019

Uczniowski Klub Sportowy Lider 
zakończył sezon startowy 2018/2019. 
W  tym roku w  klubie trenowało  
28 zawodniczek w dwóch grupach 
wiekowych: kadetki (16) oraz juniorki 
i seniorki (12). Większość zawodni-
czek to mieszkanki gminy Tuchów, 
uczennice szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

Głównymi celami funkcjonowania 
klubu były: rozwijanie zainteresowań 
i  pasji sportowych, propagowanie 
żeńskiej siatkówki, podnoszenie 
umiejętności siatkarskich oraz popu-
laryzacja zdrowego stylu życia, a także 
promocja gminy Tuchów.

Zawodniczki z  grupy kadetek  
(13 osób) rozpoczęły sezon od 
uczestnictwa w letnim obozie spor-
towym, który odbył się w  dniach  
20-25 sierpnia 2019 r. na terenie 
obiektów sportowych CKZiU 
w Tuchowie.

Podczas obozu przeprowadzono:
•	  zajęcia motoryczno-siłowe: 

trening obwodowy metodą 
bodybuilding z użyciem specja-
listycznych trenażerów i sprzętu 
sportowego,

•	 zajęcia mające na celu doskona-
lenie techniki i taktyki,

•	 zajęcia aerobowe poprawia-
jące wydolność  (step aerobik, 
low impact, high impact, hi lo 
combo, latino aerobik, body 
sculpt),

•	 ćwiczenia koordynacyjne,
•	 ćwiczenia relaksujące – elementy 

jogi stretching,
•	 tańce i zabawy integacyjne,
•	 ćwiczenia z  elementami 

taekwondo.
W  ramach obozu sporto-

wego zorganizowano wyjazd na 
pływalnię do parku Wodnego TOSiR 
w Tarnowie, wycieczkę integracyjną 
do „Skamieniałego Miasteczka” 
w  Ciężkowicach, zajęcia w  piłce 
plażowej oraz przeprowadzono pełną 
procedurę związaną z  badaniami 
lekarskimi.

Celem obozu sportowego było 
zintegrowanie grupy oraz przygoto-
wanie zawodniczek do uczestnictwa 
w Małopolskiej Lidze Kadetek, orga-
nizowanej przez MZPS w Krakowie. 

W tym roku do rozgrywek Mało-
polskiej Ligi Kadetek zgłosiła się 
rekordowa liczba 32 drużyn. Po roze-
graniu dwóch turniejów kwalifika-
cyjnych zespoły zostały podzielone 
na poszczególne strefy: wschodnią, 
centralną i  zachodnią. W  ramach 
rozgrywek drużyna UKS Lider roze-
grała 19 meczów siatkarskich.

Małopolska 
Liga Kadetek 

I turniej kwalifikacyjny: Jedynka 
Tarnów, Omega Rzuchowa, AS 
Niepołomice, Wanda Kraków, Elite 
Kraków, UKS Lider

II turniej kwalifikacyjny: Solna 
Wieliczka, UKS Lider, Salos Kraków

I turniej ligowy: UKS Lider, Salos 
Kraków, Solna Wieliczka

II turniej ligowy: UKS Lider 
Jedynka Tarnów, AS Niepołomice

III turniej ligowy: Iskry Grybów, 
UKS Lider, Salos Kraków

IV turniej ligowy: GAS Rozwój 
Szerzyny, Lider Tuchów, Iskry 
Grybów

V turniej ligowy: UKS Lider, Salos 
II Kraków,

VI turniej ligowy: UKS Lider, 
Jedynka Tarnów, UKS Lider, Poprad 
Stary Sącz

W 6 turniejach ligowych liderki 
jeden turniej wygrały, dwa razy zajęły 
2 miejsce, trzy razy zdobyły 3 miejsce.

Drużyny 
rywalizujące 
z UKS Lider 
w MLK

Salos Kraków, AS Niepołomice,  
Jedynka Tarnów, Elite Volley Kraków, 
Omega Rzuchowa, Wanda Kraków, 
Poprad Stary Sącz, GAS Rozwój 
Szerzyny, Iskry Grybów, Solna 
Wieliczka.

Drużyny juniorek 
i seniorek  
rywalizowały 
w POGóRZaŃSKIEj  
aMaTORSKIEj 
LIDZE  
KOBIET (PaLS)

W tym roku do zawodów przystą-
piły drużyny reprezentujące 6 gmin 
powiatu tarnowskiego: UKS Lider 
MOSiR Tuchów, LO Gromnik, UKS 
Jedynka Tarnów, MKS Ryglice, GAS 
Rozwój Szerzyny, TKKF Pogórze 
Ciężkowice. Rozgrywki prowadzone 

były od listopada 2018 r. Po pięciu 
miesiącach zmagań oraz rozegraniu 
45 meczów wyłoniono zwycięzców 
i  rozdano pamiątkowe nagrody. 
Na uwagę zasługuje coraz wyższy 
poziom sportowy oraz organizacyjny.  
Te ciekawe, wywołujące wiele emocji 
oraz skupiające coraz większą rzeszę 
sympatyków spotkania, zorganizo-
wane pod patronatem TKKF w Cięż-
kowicach, już na stałe wtopiły się 
w sportowy krajobraz Pogórza Cięż-
kowickiego. Pogórzańska Amatorska 
Liga Siatkówki Kobiet w opinii uczest-
ników zmagań okazała się strzałem 
w dziesiątkę, pozwalającym rozwijać 
pasje i  zainteresowania w  sposób 
zorganizowany. Wiele spotkań stało 
na wysokim poziomie, dostarczając 
kibicom wiele sportowych emocji. 
Liga PALS stała się w regionie dosko-
nałą formą integracji środowisk siat-
karskich; tu młodsze siatkarki mogą 
uczyć się tej pięknej dyscypliny sportu 
od starszych koleżanek w bezpośred-
niej rywalizacji.  Drużyna z Tuchowa 
odniosła 9 zwycięstw, doznała  
6 porażek.

Tabela końcowa Ligi PALS:
1. GAS Rozwój Szerzyny
2. Jedynka Tarnów
3. UKS  Lider MOSiR Tuchów
4. TKKF Pogórze Ciężkowice
5. LO Gromnik
6. MKS Ryglice
Ważną częścią działalności UKS 

Lider Tuchów był udział w turniejach 
siatkarskich kobiet oraz ich organi-
zacja. W 12 turniejach  tuchowianki 
8 razy okazały się najlepsze, dwa razy 
zajęły 2 miejsce, raz 3 miejsce.

Turnieje  
siatkarskie 
w sezonie 
2018/2019:

Igrzyska Małopolski LZS (piłka 
plażowa) – I miejsce 

Turniej o Puchar Dyrektora ZSOiZ 
w Ciężkowicach – I miejsce

Turniej siatkarski o puchar Lidera 
(OPEN) – II miejsce

Turniej w Ciężkowicach w ramach 
projektu KLUB – I miejsce

Turniej mikołajkowy MRG 
Tuchów – I miejsce

Turniej świąteczny w Ryglicach – 
I miejsce

Turniej  w Ciężkowicach o puchar 
UKS Cieszko – I miejsce

Turniej Finałowy PALS –  
III miejsce

 Turniej dwójek siatkarskich – 
I miejsce

 Międzynarodowy turniej o puchar 
Katarzyny Mróz – X miejsce

VI Turniej o  Puchar LIDERA 
(kadetki) – II miejsce

Turniej o puchar burmistrza gminy 
Ryglice – I miejsce 

UKS Lider  
MOSiR Tuchów  
w statystyce:

1355 – przejechanych kilometrów
164 – godzin meczowych 
152 – rozegrane sety
80 – jednostek treningowych
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63 – rozegrane spotkania
37 – zwycięstw
25 – porażek
28 – zawodniczek trenujących 

w klubie
21– klubów rywalizujących z UKS 

Lider w sezonie 2018/2019
20 – rozegranych turniejów 
16 – zawodniczek mających aktu-

alne licencje MZPS
12 – hal sportowych, w których 

rozgrywano mecze i  turnieje siat-
karskie 

1 – trener

Zarząd UKS Lider Tuchów składa 
podziękowania za współpracę oraz 
pomoc w prowadzeniu działalności 
sportowej i  statutowej: Urzędowi 
Miejskiemu w  Tuchowie, MOSiR 
Tuchów, CKZiU w Tuchowie, Komisji 
do Spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tuchowie, Centrum 
Zdrowia Tuchów, Domowi Kultury 
w Tuchowie, Firmie „KOSTA”, DH 
Trójka, Drukarni Poligrafia Redemp-
torystów, firmie „BODMAN”, 
wszystkim wolontariuszom, kibicom 
i sympatykom klubu. 

VI Bieg Burzyński oraz 
I Pogórzańskie Mistrzostwa
w Nordic Walking 

JAROSŁAWMaKOWIEC

W niedzielę 2 czerwca 
w Burzynie odbył się 
VI Bieg Burzyński 

oraz I Pogórzańskie 
Mistrzostwa w Nordic 
Walking – wielkie biegowe 
święto w dolinie rzeki Białej. 
W sumie we wszystkich 
konkurencjach biegowych 
oraz Nordic Walking 
wystartowało blisko  
600 osób.

Już o godzinie 10.00 swoje starty 
miały dzieci, podzielone na 4 kate-
gorie wiekowe. Łącznie na starcie 
stanęło blisko 250 najmłodszych 
adeptów biegania. Każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy medal, 
a  najlepsi otrzymali nagrody 
rzeczowe.

O  godzinie 11.00 w  ramach  
VI Biegu Burzyńskiego na dystansie 
10  km wystartowało ponad 
260 zawodników oraz liczna grupa 
Nordic Walking 70 uczestników na 
dystansie 5 km. Trasa w Burzynie 
nie należy do najłatwiejszych, gdyż 
pierwsze 3 km to podbieg, który 
miejscami stromy, a później nastę-
puje zbieg i od ok. 5 km trasa robi 
się płaska.

Tegoroczną edycję biegu wygrał 
Michał Jamioł z Kielc, drugie miejsce 
zajął Robert Makowiec z Burzyna 
(LKS Burzyn), a trzecim zawodni-
kiem był Dariusz Kułynycz z Niepo-
łomic.

Wśród kobiet  pier wsze 
miejsce zajęła Patrycja Świer-
czek z Jadownik, druga była Anna 
Wszołek z Rożnowic, a trzecia Agata 
Wieczorek z Tarnobrzega.

Każdy z  zawodników kończą-
cych bieg otrzymał odlewany 
medal i  poczęstunek. Zawodnicy 
mogli skosztować również domo-
wych wypieków, a także skorzystać 
z pomocy masażystów. Na stadionie 
dla najmłodszych były przygoto-
wane różne atrakcje oraz strefa 
zabaw. Wydarzeniu towarzyszyła 
również akcja charytatywna. Po 
zakończeniu biegu wśród wszyst-
kich uczestników zostały rozloso-
wane nagrody rzeczowe, a później 
nastąpiła dekoracja pierwszych trójek 
tak wśród kobiet, jak i mężczyzn. 
Nagrody rzeczowe otrzymali również 
zawodnicy i zawodniczki z pierw-
szych trójek z poszczególnych kate-
gorii wiekowych. W biegu głównym 
wystartowała liczna grupa biegaczy 
z miejscowego klubu LKS Burzyn 
oraz gminy Tuchów.
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TERESASZYMaŃSKa 
ALEKSANDERKajMOWICZ 
Płacze pani słowikowa w gniazdku 
na akacji,
bo pan słowik przed dziewiątą miał 
być na kolacji.
Tak się godzin wyznaczonych pilnie 
zawsze trzyma,
A tu już po jedenastej i słowika nie ma”

/Spóźniony słowik J. Tuwim/

Robinia akacjowa 
(Robinia pseudoacacia) 
nazywana też robinią 

białą – to drzewo z rodziny 
bobowatych. 

 Jest drzewem liściastym, średniej 
wielkości (ok. 20-25 m wys.) o dość 
egzotycznym pokroju. Na pędach 
i gałęziach robinii akacjowej wystę-
pują pary dużych i ostrych cierni. 
Kwitnie obficie na przełomie maja 
i  czerwca. Kwiaty są białe, silnie 
pachnące, zebrane w zwisające grona. 
Z kwiatów rozwijają się owoce – strąki 
pełne nasion, które przypominają 
strąki grochu. Drzewo to pochodzi 
ze wschodnich rejonów Stanów Zjed-
noczonych. Do Europy sprowadził je 
Jan Robin, botanik i ogrodnik króla 
francuskiego Henryka IV. Było to na 
początku XVII wieku. Od nazwiska 
botanika nazwano go robinierem. 
Potem drzewo przedostało się do 
Niemiec. Tam nazywano go akazie 
lub akazienbaum. Z Niemiec przywę-
drowało do Polski. Niemiecką nazwę 
akazie próbowano zastąpić polskim 
grochodrzew, jednak w potocznym 
języku nazwa się nie przyjęła. Były 
jeszcze inne nazwy, np. ostostręczyna, 
ostrostrężyna i grochownik. Zwycię-
żyła akacja i do dzisiaj potocznie tak 
nazywa się to drzewo. W XVII wieku 
szwedzki uczony, botanik Karol 
Lineusz, uporządkował systema-
tykę roślin i tzw. akacji nadał nazwę 
łacińską Robinia pseudoacacia.

Dlaczego pseudoakacja? Bo to 
nie jest akacja. Właściwa akacja to 
drzewo strefy tropikalnej. Od niepa-
miętnych czasów rośnie w Australii. 

Jest składnikiem tamtejszego buszu, 
tzw. skrubu. Należy do drzew kolcza-
stych, półpustynnych. Gałązki akacji 
wchodzą w  skład herbu Australii 
i innych symboli tego kraju. Rośnie 
również w Nowej Gwinei, na Hawa-
jach i najliczniej w Afryce. Akacje na 
afrykańskich sawannach mają charak-
terystyczną, rozłożystą, płaską koronę 
o parasolowatym kształcie. Akacje 
senegalskie zawierają sok, który 
wykorzystuje się do otrzymywania 
gumy arabskiej. Kolce niektórych 
akacji na sawannach osiągają długość 
ok. 9 cm. Nawet głodne zwierzęta 
unikają kontaktu z nimi, z wyjątkiem 
żyraf, które swoim długim, szorstkim 
językiem obrywają i  zjadają liście 
z tych drzew. 

Nasza robinia biała, lub jak ktoś 
woli robinia akacjowa, lub robinia 
pseudoakacja, a potocznie akacja, 
to drzewo bardzo rozpowszech-
nione. Jest niewybredna co do gleby. 
Dobrze znosi suszę. Źle rośnie tylko 
na glebach ciężkich i mokrych. Lubi 
miejsca słoneczne i ciepłe. I tam może 
być nadmiernie ekspansywna, a nawet 
inwazyjna. System korzeniowy robinii 
jest rozległy i głęboki, tworzy liczne 
odrosty, zwłaszcza z korzeni uszko-
dzonych. Należy do drzew pionier-
skich. Jej korzenie żyją w symbiozie 
z  bakteriami wyłapującymi azot 
atmosferyczny, a tym samym może 
rosnąć i rozrastać się na nieużytkach, 
wyrobiskach piaskarni, wysypiskach, 
suchych zboczach, gdzie ma działanie 
glebochronne. Jest odporna na zanie-
czyszczenia powietrza. Właściciele 
pól, działek (zwłaszcza starsze poko-
lenie), na których terenie są skarpy 
zagrożone osuwaniem, wiedzieli, 
że trzeba tam posadzić akacje. Na 
przykład pan Stanisław z Buchcic, 
którego dom rodzinny jest przy takiej 
skarpie mówi, że dzięki temu, że jego 
dziadek posadził tam akacje, grunt  

nie osuwa się. W sąsiedztwie, gdzie 
na tej skarpie rosną wierzby i brzozy, 
ziemia się osuwa. 

Drewno akacjowe jest cenione, 
ponieważ jest twarde, lekkie, 
elastyczne, trwałe, odporne na gnicie 
i uszkadzanie przez owady (szkod-
niki drewna). Jest też doskonałe na 
opał. U nas akacja występuje często. 
Spotkać ją można w kępach wśród 
pól, na zboczach, na poboczach dróg. 
Rośnie np. na wysokiej skarpie przy 
ul. Wróblewskiego w Tuchowie. Na 
skarpie schodzącej ku rzece Białej, za 
kościołem św. Jakuba też rosną akacje. 
Największe skupiska robinii akacjowej 
w Polsce zlokalizowane są nad Odrą 
i w okolicach Zielonej Góry. W Ciga-
cicach (między Sulejowem a Zieloną 
Górą) rośnie duży las robiniowy. Są to 
najprawdopodobniej pozostałości po 
dawnych plantacjach tych drzew, posa-
dzonych przed wojną, z których pozy-
skiwano paliki na plantacje winorośli. 

Robinia akacjowa jest cenną rośliną 
miododajną. Jej kwiaty wydzielają 
dużo nektaru, ale tylko w  ciepłe, 
upalne dni, przy słonecznej pogo-
dzie. Budowa kwiatu akacji utrudnia 
pszczołom dojście do nektarników. 
W czasie upałów jest to ułatwione 
i pszczoły masowo zbierają nektar na 
kwitnących akacjach. Miód akacjowy 
jest jasny, długo nie krystalizuje, a po 
skrystalizowaniu jest biały lub jasno-
słomkowy. 

Kwiaty robinii akacjowej są 
również surowcem zielarskim. 
Stosuje się je w schorzeniach dróg 
moczowych, a w lecznictwie ludowym 
również przy reumatyzmie. Dawniej 
wykorzystywano kwiaty akacjowe 
także w kuchni, smażono z nich konfi-
tury. Farbiarze pozyskiwali z  tych 
kwiatów barwnik do farbowania 
jedwabiu, wełny i bawełny. 

Odpowiedź na postawione na 
początku pytanie jest prosta. Robinia 

pseudoakacja, to według polskich 
botaników grochodrzew. Nazwano 
ją tak dlatego, że jej owoce przypo-
minają strąki grochu. Należy do tej 
samej rodziny botanicznej, a więc 
ma podobne cechy morfologiczne 
kwiatu. Poza tym żyje w symbiozie 
z bakteriami, które pozyskują dla niej 
azot z powietrza. Z takiej symbiozy 
korzystają wszystkie rośliny (również 
groch) zaliczone do rodziny bobowa-
tych. Dawniej nazywane były rośli-
nami motylkowymi.

Poeta, ksiądz Jan Twardowski 
– świetny obserwator przyrody – 
w wierszu dedykowanym Zbignie-
wowi Herbertowi napisał: 
Tu znowu jest tak samo i nic się nie 
zmienia
trójkątne liście brzozy i olchy okrągłe
akacja pachnie jak za czasów Prusa
obowiązkowo bo zawsze przed  
deszczem...

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Co wspólnego ma akacja z grochem?

Kwiaty akacji akacja w pełni kwitnienia
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2 czerwca na tuchowskim 
rynku zorganizowany 
został piknik  

edukacyjny o tematyce  
dotyczącej ochrony powietrza. 

W  ramach pikniku przeprowa-
dzone zostały dwa konkursy wiedzy 
ekologicznej dla dzieci i młodzieży: 
Questing „Ekoturysta Gminy Tuchów” 
oraz konkurs połączony z prezen-
tacją mody ekologicznej. Konkursy 
przeprowadzone zostały w  formie 
ustnej oraz pisemnej. Cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy 
wspierali i pomagali swoim pocie-
chom. Celem konkursów było wyło-
nienie zwycięzców, którzy wykażą się 
największą wiedzą z zakresu ekologii 
oraz jakości powietrza. Laureaci otrzy-
mali: dyplomy, torby ekologiczne, 
smycze oraz nagrody rzeczowe. 
Zapewne zdobyta wiedza będzie przy-
datna i przyczyni się do podniesienia 
ekologicznej świadomości młodego 
pokolenia oraz troski i zwiększenia 
dbałości o czyste powietrze. Podczas 
pikniku edukacyjnego można było 
się dowiedzieć m.in. „jak czuć się 
bezpiecznym w czystym środowisku”. 
Dla dorosłych piknik edukacyjny był 
również dobrą okazją do zapoznania 
się z  możliwościami pozyskania 
dotacji na wymianę kotłów, a także do 
poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony 
powietrza.

Piknik edukacyjny
Co można zrobić, 
aby powietrze było czyste?

Projekt pn.: ,,Poprawa jakości powietrza w Gminie Tuchów poprzez wymianę 
starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 

domowych - na nowe wykorzystujące również paliwa stałe”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,   

4 Oś priorytetowa regionalna polityka energetyczna,  
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)-SPR.
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Sekretne życie zwie-
rzaków domowych 2 
oraz Pokemon: 

Detektyw Pikachu 3D  
to filmy dla dzieci,  
na które zapraszamy  
do naszego kina.

Zobaczymy tu drugą część wiel-
kiego przeboju Sekretne życie zwie-
rzaków domowych. Pierwsza część – 
bardzo popularna na całym świecie. 
W  obecnej poznamy dalsze losy 
najsłodszych zwierzaków świata, 
które, gdy tylko zamykamy drzwi 
wychodząc do szkół i pracy, prowadzą 
swoje pełne przygód sekretne życie. 
A  dowcipny i  uroczy Pokemon 
Pikachu tym razem w roli detektywa, 
który wraz z przyjaciółmi łączy siły, 
aby rozwikłać tajemniczą zagadkę.

Dla dorosłych: X-Men: Mroczna 
Phoenix – kolejna odsłona kina akcji 
oraz melodramat Trzy kroki od siebie. 
Następnie dwie polskie produkcje: 
historyczny Krew Boga i sensacyjny 
Ja teraz kłamię. No i gratka dla fanów 
Eltona Johna: Rocketman i wreszcie 
Godzilla II: Król potworów.

Miłych wrażeń!
Serdecznie zapraszamy!!!

  X-men: Mroczny Phoenix
Jean Grey, 

jedna z pierw-
szych członkiń 
X-Men, nigdy 
w  pełni nie 
rozumiała głębi 
i  złożoności 
swojej mocy. 
Podobnie jak 
je j  mentor 
i   przyjaciel 

Charles Xavier, Jean potrafi doko-
nywać niezwykłych rzeczy siłą swego 
umysłu. Jest ona jednak znacznie 
potężniejsza niż Charles – i każdy 
inny mutant na naszej planecie. 
Po tym, jak misja powstrzymania 
kosmicznej katastrofy prawie ją 
zabija, Jean powraca przemieniona, 
a doświadczenie, którego doznała, 
uwalnia prawdziwy potencjał jej 
nieprawdopodobnej mocy. Jean 
wymyka się spod kontroli i powoli 
przemienia się w  swoje alter ego, 
nadprzyrodzoną siłę, znaną jako 
Mroczny Phoenix i zaczyna zagrażać 
więzom, które łączą drużynę X-Men. 
Kiedy X-Men przygotowują się, by 
odeprzeć kosmiczną inwazję, która 
może zniszczyć życie na Ziemi, muszą 
także stawić czoło zagrożeniu, jakie 
sprowadza na nich jeden z członków 
ich rodziny.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
21 czerwca – 26 czerwca 
godz. 19:30 
Wersja 2D z napisami
28 czerwca – 3 lipca godz. 19:30

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

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

  Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 

Druga część 
wielkiego prze-
boju Sekretne 
życie zwie-
rzaków domo-
wych. Pierwsza 
część cieszyła 
się na całym 
świecie gigan-
tyczną popular-

nością, ściągając do kin tłumy widzów. 
Zachwytu nie kryli także krytycy 
filmowi. Poznamy dalsze losy najsłod-
szych zwierzaków świata, które, gdy 
tylko zamykamy drzwi, wychodząc do 
szkół i pracy, prowadzą swoje pełne 
przygód sekretne życie.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
28 czerwca – 3 lipca godz. 10:00*, 
15:00, 17:00
5 lipca – 10 lipca godz. 10:00*, 
15:00, 17:00
12 lipca – 17 lipca godz. 10:00*, 
15:00

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

  Trzy kroki od siebie
Stella Grant 

(Haley  Lu 
Richardson) już 
za chwilę będzie 
miała siedem-
naście lat… Jak 
każda nastolatka 
nie odrywa się od 
laptopa i z całego 
serca kocha 
swoich najlep-

szych przyjaciół. Od innych nastolatek 
odróżnia ją jednak to, że większość 
życia spędza w szpitalu, cierpiąc na 
mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, 
zasady i samokontrola – to dzięki nim 
żyje. Wszystko to zostanie poddane 
wielkiej próbie, gdy pozna czarują-
cego Willa Newmana (Cole Sprouse), 
również pacjenta szpitala. Ich rodzącą 
się bliskość torpeduje… dystans, który 
muszą od siebie zachować – trzy kroki 
– aby nie pogorszyć swej sytuacji 
zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy 
uczucie zaczyna wymykać się spod 
kontroli? A do tego Will nie chce się 
leczyć, nie wierzy w życie odmierzane 
dystansem trzech kroków. To właśnie 
Stella spróbuje wszystkiego, by zawalczył 
o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić 
kogoś, kogo kochasz, jeśli nawet nie 
możesz go dotknąć?

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
5 lipca – 10 lipca godz. 19:30

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

  ja teraz kłamię 
A k t o r k a 

Celia (Maja 
Ostaszewska), 
jej partner – 
reżyser Mat 
(Rafał Maćko-
wiak)  oraz 
n a s t o l e t n i a 
p i o s e n k a r k a 
Yvonne (Paulina 
Wa lendz i a k) 

to trójka celebrytów, biorących 
udział w kontrowersyjnym telewi-

zyjnym show „Konfesjonał Gwiazd”. 
Każde z nich wierzy, że zwycięstwo 
w  programie, w  którym muszą 
wyjawić publiczności swoje największe 
sekrety, przyniesie wielkie pieniądze 
oraz pomoże w realizacji najskryt-
szych marzeń. Dla Yvonne ma to być 
powrót na szczyty list przebojów, dla 
Celii i  Mata szansa na nakręcenie 
wspólnego filmu. Kiedy cała trójka 
ponosi porażkę, sprawy zaczynają się 
komplikować. Związek aktorki i reży-
sera wchodzi w niebezpieczny zakręt, 
kariera piosenkarki wisi na włosku. 
Wtedy właśnie do Mata zgłasza się 
prowadząca show, Kai (Agata Buzek) 
i oferuje mu pomoc w sfinansowaniu 
filmu. Ale stawia warunek – rolę, 
którą miała zagrać Celia, dostanie… 
Yvonne. Decyzja podjęta przez Mata 
wywoła prawdziwy rollercoaster 
zdarzeń, w  czasie których na jaw 
zaczną wychodzić wszystkie, najbar-
dziej skrywane tajemnice bohaterów. 
Kto z nich kłamie? Kto mówi prawdę? 
Jakie są ich prawdziwe motywacje? 
Wielki finał telewizyjnego widowiska 
przyniesie odpowiedzi.

Seanse: 
Wersja 2D
12 lipca – 17 lipca godz. 17:00

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

  Krew Boga 
W c z e s n e 

średniowiecze. 
Na ostatnią 
p o g a ń s k ą 
wyspę cudem 
u n i k n ą w s z y 
śmierci, dociera 
rycerz Willi-
brord (Krzysztof 
P i e c z y ńs k i ) . 
O k r u t n i e 

doświadczony przez los, lecz twardo 
stąpający po ziemi wojownik, już 
dawno zginąłby, gdyby nie pomoc 
Bezimiennego (Karol Bernacki) 
– pełnego ideałów chłopaka, skry-
wającego przed światem prawdziwą 
tożsamość. Pomimo różnic w świa-
topoglądzie i  podejściu do religii, 
mężczyźni zostają towarzyszami 
podróży. Kontynuują wędrówkę połą-
czeni wspólnym celem – chcą odna-
leźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę 
pogan. Chociaż chrystianizacja miesz-
kańców to jedyny sposób, by uchronić 
ich przed zbliżającą się zagładą, misję 
bohaterów spróbują zatrzymać kapłan 
pogan oraz ich wódz, Geowold. Ich 
działania wystawiają poglądy obcych 
na wielką próbę. Jednak w ostatnim 
bastionie „starej wiary” Willibrord 
i Bezimienny mogą liczyć na nieocze-
kiwanego sojusznika. Jest nim Prahwe 
– charyzmatyczna córka Geowolda. 
Wkrótce miłość skonfrontuje się  
z  nienawiścią, dialog z  przemocą, 
szaleństwo z zasadami, a wielu będzie 
musiało zginąć...

Seanse: 
Wersja 2D
12 lipca – 17 lipca godz. 19:30

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

   Pokémon: Dedektyw 
Pikaczu 3D

Cała historia rozpoczyna się 
w  momencie, kiedy niezrównany 
prywatny detektyw Harry Goodman 
znika w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, a jego 21-letni syn Tim próbuje 
ustalić, co się wydarzyło. W śledz-

twie pomaga 
mu były partner 
H a r r y ' e g o 
– detektyw 
Pikachu, prze-
z a b a w n y , 
d o w c i p n y 
i   u r o c z y 
Pokémon, który 
potrafi wprawić 
w  osłupienie 

nawet samego siebie. Tim i Pikachu, 
którzy odkrywają, że są w stanie się 
ze sobą porozumiewać, łączą siły, 
aby rozwikłać tajemniczą zagadkę, 
przeżywając jednocześnie trzyma-
jącą w napięciu przygodę. Wspólnie 
poszukują poszlak, przemierzając 
rozświetlone neonami ulice Ryme 
City – rozległej, nowoczesnej metro-
polii, w której ludzie i Pokémony żyją 
tuż obok siebie w hiperrealistycznym 
świecie. Spotykają na swojej drodze 
różne Pokémony i odkrywają wstrzą-
sający spisek, który może położyć 
kres tej harmonijnej koegzystencji 
i zagrozić całemu światu Pokémonów.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
19 lipca – 24 lipca 
godz. 10:00*, 15:00

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

  Rocketman 2D
N i e p r a w -

d o p o d o b n a 
historia jednej 
z największych 
gwiazd muzyki 
w   h i s tor i i 
popu i  rocka. 
Poznamy Eltona 
Johna na chwilę 
przed prze-
łomem w  jego 

karierze. „Rocketman” to niezwykła 
podróż przez życie – od nieśmiałego 
geniusza pianina Reginalda Dwighta 
po absolutną międzynarodową mega 
gwiazdę popu, znaną jako Elton John. 
Inspirująca, poruszająca opowieść, 
osadzona w muzyce Eltona Johna, 
w którego postać wciela się Taron 
Egerton. Na naszych oczach chłopak 
z małego miasteczka stanie się jedną 
z  ikon popkultury i  największych 
osobowości XX wieku.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami 
19 lipca – 24 lipca godz. 17:00

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

  Godzilla II: Król potworów
Kolejna odsłona filmowego  

MonsterVerse, opowiada historię o boha-
terskich czynach członków krypto zoolo-
gicznej agencji Monarch, którzy muszą 
zmierzyć się z całą zgrają gigantycz-

nych potworów. 
W tym również 
z  potężnym 
Godzillą, który 
staje do walki 
z   Mothrą, 
R o d a n e m 
i swoim najgroź-
n i e j s z y m 
wrogiem — trzy-
głowym Królem 

Ghidorahem. Kiedy te pradawne super 
gatunki, o których istnieniu dawno zapo-
mniano, ponownie powstają, rozpoczyna 
się walka o dominację... A to stawia na 
szali przetrwanie ludzkości.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
19 lipca – 24 lipca godz. 19:30

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

Źródło: https://www.filmweb.pl/

Lipiec w kinie promień w Tuchowie

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

*seanse o godz. 10:00, 
dla grup zorganizowa-
nych po wcześniej-
szym zgłoszeniu

R E K L A M A

R E K L A M A

KINO CYFROWE 3D 

PROMIEŃ W TUCHOWIE
 

https://ekobilet.pl/dom-kultury-w-tuchowie

Premiery światowego kina,

filmy edukacyjne i science fiction.

Seanse: 6 dni w tygodniu

(z wyjątkiem czwartku).

Seanse dodatkowe

dla grup zorganizowanych,

po uprzednim zgłoszeniu.

Repertuar dostępny na:

http://www.kino.tuchow.pl/repertuar/

Kontakt: tel. 14 6525 436,

e-mail: kinotuchow@interia.pl

ZAPRASZAMY!
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PIELGRZYMKI

WIELKI ODPUST 
TUCHOWSKI

WIECZORY MARYJNE
1 lipca – Koncert strażackich orkiestr dętych
2 lipca – Koncert Sanktuaryjnego Chóru
3 lipca – Koncert  Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej 
4 lipca – Koncert Parafialnej Orkiestry Dętej 

z Siedlisk Tuchowskich
5 lipca – Młodzieżowe czuwanie z redemptorystami  

(Eucharystia o godz. 22.00)
6 lipca – Modlitwa różańcowa na dróżkach maryjnych
7 lipca – Koncert Zespołu „Tehilah”
8 lipca – Koncert Zespołu „Kumotry”
9 lipca – Koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej

T R A N S M I S J E :
Radio Maryja – 4 lipca godz. 15.00
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz –

7 lipca godz. 11.00

ZAKOńCZENIE ODPuSTu
wtorek  9 lipca 

godz.  18.30

PROGRAM DNIA
  6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu  

i Eucharystia bez homilii
  6.30 – Godzinki ku czci NMP
  7.00 – Eucharystia (prymaria)
  8.40   i   10.40 – Modlitwy o powołania
  9.00 – Eucharystia (wotywa)
11.00 – Eucharystia – suma z procesją eucharystyczną
14.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.00 – Eucharystia 
16.30 – Różaniec na dróżkach różańcowych 
17.15 – Droga krzyżowa na dziedzińcu sanktuaryjnym
18.00 – Nieszpory Maryjne 
  (wtorek: Nabożeństwo do św. Gerarda; 
  środa: Nieustanna Nowenna)
18.30 – Eucharystia z procesją eucharystyczną
20.00 – Wieczór Maryjny 

UWAGA! 
Program niedzielny rozpoczynamy o godz. 5.00 
odsłonięciem obrazu i Eucharystią z homilią

1  l i P c A  ( P O N i E D Z i A Ł E K )    Maryja uczy łagodności wobec innych
 18.00 – Rozpoczęcie odpustu 
     Pielgrzymka strażaków, policjantów i orkiestr dętych

2  l i P c A  ( W T O R E K )   Maryja uczy miłości w służbie życiu
 11.00 – Pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych, służby zdrowia oraz pracowników CARITAS i DPS      
 15.00 – Pielgrzymka osób konsekrowanych
 18.30 – Pielgrzymka matek w stanie błogosławionym i małżeństw pragnących potomstwa 

   oraz Akcji Katolickiej

3  l i P c A  ( Ś R O D A )    Maryja uczy opanowania w dzisiejszych czasach 
 11.00 – Pielgrzymka żołnierzy AK, kombatantów i żołnierzy represjonowanych oraz harcerzy
 15.00 – Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej oraz Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego
 18.30 – Pielgrzymka uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę

4  l i P c A  ( c Z WA R T E K )   Maryja uczy cierpliwości w wychowywaniu
    9.00 – Pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty
 11.00 – Pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i ojców redemptorystów przeżywających 
    jubileusz 50 lat kapłaństwa oraz kapłanów seniorów 
 15.00 – Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci i błogosławieństwo małych dzieci
 18.30 – Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Kręgów Kościoła Domowego, 
    Poradnictwa Rodzinnego oraz małżeństw przeżywających jubileusze

5  l i P c A  ( P i ĄT E K )   Maryja uczy radości z pojednania
    9.00 – Pielgrzymka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
 11.00 – Pielgrzymka przyjaciół misji zagranicznych i wspierających misje 
 15.00 – Pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych, służby zdrowia oraz pracowników CARITAS i DPS      
 18.30 – Pielgrzymka czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czcicieli Niepokalanego Serca NMP, 
    Róż Różańcowych oraz przyjaciół Radia Maryja

6  l i P c A  ( S O B O TA )    Maryja uczy uprzejmości w rodzinie 
    9.00 – Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 11.00 – Pielgrzymka kolejarzy
 13.30 – V Piesza Franciszkańska Pielgrzymka do Tuchowa
 15.00 – Pielgrzymka dzieci i błogosławieństwo małych dzieci
 18.30 – Pielgrzymka leśników, myśliwych i pracowników parków krajobrazowych

7  l i P c A  ( N i E D Z i E l A )   Maryja uczy zachować pokój serca w kryzysach
    9.00 – Pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego
 11.00 – Pielgrzymka ludzi pracy, pracujących za granicą, bezrobotnych  

   oraz przedsiębiorców i pracodawców
 15.00 – Pielgrzymka Rycerzy Kolumba
 18.30 – Pielgrzymka rowerzystów, motocyklistów i kierowców

8  l i P c A  ( P O N i E D Z i A Ł E K )   Maryja uczy dobroci w kulturze przemocy i odrzucenia
    9.00 – Pielgrzymka Grup Modlitewnych Ojca Pio
 11.00 – Pielgrzymka rolników i pszczelarzy
 18.30 – Pielgrzymka emerytów i rencistów 

9  l i P c A  ( W T O R E K )   Maryja uczy wierności w życiowych wyborach
 11.00 – Pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i ojców redemptorystów przeżywających  

   jubileusz 25 lat kapłaństwa i kapłanów z dekanatu Tuchowskiego 
 15.00 – Pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej, scholi, ministrantów i lektorów
 18.30 – Eucharystia w intencji dobroczyńców klasztoru i sanktuarium w Tuchowie

Maryjo, naucz  nas  życia  w  mocy  Bożego  Ducha ROZPOCZęCIE ODPuSTu
poniedziałek  1 lipca

godz. 18.00

S A K R A M E N T  P O K u T Y 
I  P O J E D N A N I A
6.30 – 19.30 (dzień powszedni)
5.00 – 19.30 (niedziela)


