
W grudniu 2019 r. 
został rozstrzygnięty 
konkurs na graficzne 

opracowanie logo promu-
jącego jubileusz 680-lecia 
nadania praw miejskich dla 
Tuchowa. Decyzją 
jury zwycięzcą 
konkursu 
został Robert 
Karwat.

O r g a n i z a -
torem konkursu 
był Burmistrz 
Tuchowa, który 
jego realizację 
powierzył Domowi 
Kultury w Tuchowie. 
Przedmiotem konkursu 
było graficzne opracowanie 
projektu logo promującego jubileusz 
680-lecia nadania praw miejskich dla 
Tuchowa, przypadający na rok 2020.

Celem konkursu było uzyskanie 
oryginalnego projektu logo promu-
jącego jubileusz 680-lecia lokacji 
Tuchowa, które stanie się oficjalną 

identyfikacją graficzną miasta i będzie 
przeznaczone do celów populary-
zatorskich, promocyjnych, kore-
spondencyjnych, identyfikacyjnych 
i reklamowych. Zaprojektowane 

zwycięskie logo będzie wyko-
rzystywane we wszystkich 

działaniach, wydarze-
niach i wydawnictwach 

związanych z obcho-
dami 680-lecia 
Tuchowa, w szcze-
gólności umiesz-
czane będzie na: 
papierze firmowym 
i innych akcyden-

sach poligraficz-
nych, zaproszeniach, 

plakatach, ulotkach, 
ogłoszeniach prasowych 

i w spotach telewizyjnych, gadże-
tach okolicznościowych, nośnikach 
elektronicznych i w grafice inter-
netowej oraz na nośnikach reklamy 
zewnętrznej.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w konkursie.
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Statuetki „Melaniusz” 
2019/2020 wręczone!  

Profesor Andrzej Jasiński 
po raz kolejny zaszczycił 
Tuchów swoją obecnością     

Wojciech Skruch nowym 
prezesem zarządu Spółki 
Komunalnej „Dorzecze Białej”

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…

Uroczystość wręczenia 
honorowych wyróż-
nień miała miejsce 

w niedzielę 19 stycznia br.  
w tuchowskim Domu 
Kultury podczas noworocz-
nego spotkania.

W tym roku za zasługi dla rozwoju 
miasta i gminy Tuchów Kapituła przy-
znała trzy wyróżnienia. Statuetką 
„Melaniusz” uhonorowani zostali:

• ks. dr Andrzej Gerard Dyl
• dr Mariusz Lesław Krogulski
• Niemiecko-Polski Krąg Przy-

jaciół Illingen

Uroczystość uświetnił koncert 
młodzieżowego zespołu Towarzystwa 
Miłośników Tuchowa oraz występ 
grup kolędniczych z Piotrkowic 
i Łowczowa, zaś degustację tuchow-
skich potraw regionalnych przygoto-
wały stowarzyszenia i koła gospodyń 
wiejskich z gminy Tuchów, za co im 
serdecznie dziękujemy. 

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego” 
serdecznie gratuluje nagrodzonym, 
składając równocześnie wyrazy 
uznania i podziękowania za działal-
ność i pracę na rzecz naszej tuchow-
skiej społeczności! 

▶ str. 4-5

Wielka i nietuzinkowa 
postać polskiej 
kultury, znakomity 

pianista, profesor i pedagog, 
znany w całej Polsce 
i na świecie, a przy tym 
niezwykle ciepły, skromny, 
otwarty i serdeczny  
człowiek, który rokrocznie  
od 10 lat przyjmuje zapro-
szenie i przyjeżdża do 
naszego miasta. Tak też 
było 23 stycznia 2020 r. 
To ogromny zaszczyt dla 
Tuchowa móc gościć profe-
sora Andrzeja Jasińskiego. 

Profesor Andrzej Jasiński po raz 
pierwszy przyjechał do Tuchowa 
w 2010 r. podczas obchodów 670-lecia 
miasta. Pełnił wówczas funkcję Hono-
rowego Przewodniczącego Ogólno-
polskiego Konkursu Pianistycznego 
im. I. J. Paderewskiego (tak pozostało 
do dziś), zagrał niezapomniany recital 
i pięknie opowiadał o Chopinie. 
To m.in. dzięki jego rekomendacji 
skierowanej do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego utwo-
rzona została w Tuchowie szkoła 
muzyczna. Zawsze ciepło i z uzna-
niem mówi o Tuchowie, dobrze się 
tu czuje i chętnie powraca, a witany 
jest z wielką radością i serdecznością.

W 2017 r. dla podkreślenia 
jego zasług dla rozwoju miasta 

i gminy Tuchów otrzymał statuetkę  
„Melaniusz” …za wspieranie swoim 
wybitnym autorytetem pianisty – 
pedagoga rozwoju kultury muzycznej 
w Tuchowie i promocję naszego miasta. 

Jego biografia jest niezwykle 
bogata i ciekawa.

Postać profesora Andrzeja Jasiń-
skiego w swoim reportażu przy-
bliża Janusz Kowalski, nazywając go 
„Orędownikiem rozwoju tuchowskiej 
kultury” i „Przyjacielem Tuchowa” – 
takim też jest.

▶ str. 6-7

Jest tuchowianinem, 
absolwentem ekonomii 
i prawa, specjalistą 

w zakresie finansów publicz-
nych i pozyskiwania środków 
unijnych, doświadczonym 
samorządowcem; od 2014 r. 
radnym Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, 
w obecnej kadencji przewod-
niczącym Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów oraz 
Komitetu Audytu. Wojciech 
Skruch, o którym mowa,  
od 1 stycznia 2020 r.  
pełni funkcję prezesa 
zarządu Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
w Tuchowie.

Bez wątpienia podjęcie się zarzą-
dzania tak dużą spółką i o takim 
charakterze to ogromne wyzwanie 
i odpowiedzialność, bo jak podkreśla 
nowy prezes: (…) dobre funkcjono-
wanie spółki to nowe szanse rozwojowe 
dla gmin-wspólników z możliwością 
oddziaływania na okoliczne samo-
rządy gminne. 

O planach rozwoju spółki, jej dużej 
roli, jaką odgrywa w zakresie ekologii 
i czystego powietrza oraz zaspaka-
jania potrzeb mieszkańców doty-
czących dostarczania wody, odbioru 
nieczystości i odpadów w rozmowie 
Janusza Kowalskiego z Wojciechem 
Skruchem.

▶ str. 2

22 grudnia 2019 r.  
w atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia 

mieszkańców miasta i gminy 
wprowadzili organizatorzy 
I Świątecznego Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego  
i Wieczerzy Wigilijnej na 
tuchowskim rynku. Każdy 
mógł poczuć magię nadcho-
dzących świąt, zasmakować 
tradycji, rodzinnie i radośnie 
spędzić czas i co najpięk-
niejsze – podarować go 
innym.

Pozostając w świątecznym 
klimacie, w okresie bożonarodze-
niowym od grudnia 2019 r. do stycznia 
2020 r. szkoły, instytucje, organizacje, 
stowarzyszenia i koła gospodyń wiej-
skich, działające na terenie miasta 
i gminy Tuchów zorganizowały wiele 
noworocznych koncertów kolęd, 
świątecznych konkursów i kierma-
szów, balów i zabaw karnawałowych. 
Były spotkania opłatkowe i wspólne 
kolędowanie oraz jasełka. Na łamach 
gazety publikujemy relacje z tych 
wydarzeń. To był piękny świąteczny 
czas – niech trwa jak najdłużej.

Zjednoczeni  
i pełni empatii

Mieszkańcy gminy 
Tuchów angażują się 
w życie społeczne 

środowiska, w którym żyją, 
współtworzą uroczystości, 
uczestniczą w wydarze-
niach.

O potrzebie wspólnoty i o wdzięcz-
ności wobec wszystkich tworzących 
ją mieszkańców w tekście burmistrza 
Tuchowa.

▶ str. 3

Trzej bracia 
legioniści: 
Stefan, 
Zygmunt i Józef 
Pomarańscy    

Bohaterami dwudzie-
stego pierwszego 
tekstu Lilianny Lipki 

z cyklu artykułów poświę-
conych patronom Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczów-
kiem są bracia Pomarańscy: 
Stefan, Zygmunt i Józef.

Pochodzili z patriotycznej rodziny, 
walczyli i zginęli za wolność i niepodle-
głość Ojczyzny.

Wszyscy trzej przeszli przez piekło 
w obozach koncentracyjnych, w których 
spędzili ostatnie dni swojego życia. 

▶ str. 10

Pierwsze 
dziecko powiatu 
tarnowskiego 
w 2020 r. 
przyszło na świat 
w Tuchowie

Ma na imię Tymon, 
jest synem Justyny 
i Tomasza z Chojnika. 

Przyszedł na świat 15 minut 
po przywitaniu Nowego 
Roku w Centrum Zdrowia 
Tuchów, sprawiając wielką 
radość rodzicom.

W imieniu władz województwa 
małopolskiego Tymona oraz szczę-
śliwych rodziców odwiedził z gratula-
cjami wicemarszałek Łukasz Smółka, 
przekazując prezenty oraz symbo-
liczny czek na wyprawkę dla dziecka. 
Malec otrzymał również prezenty 
ufundowane przez Centrum Zdrowia 
Tuchów, które wręczył dyrektor 
medyczny lek. med. Jacek Cehak. 

▶ str. 34

Mamy logo 680-lecia  
miasta Tuchowa!   
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Redakcja zastrzega sobie 
prawo skracania artykułów 
i korespondencji oraz opatry-
wania ich własnymi tytułami.

Artykułów niezamawianych 
redakcja nie zwraca i nie 
ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam.

Wojciech Skruch 
tuchowianin od wielu 
pokoleń.

Urodził się w Tuchowie, tu uczył 
się w szkole podstawowej, a później 
w liceum ogólnokształcącym. 
Studiował ekonomię i prawo na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie – filia w Rzeszowie. 
Jest specjalistą w zakresie finansów 
publicznych i pozyskiwania środków 
unijnych. Jeden z najbardziej 
doświadczonych samorządowców. 
Przez 21 lat pełnił funkcję skarb-
nika Gminy Cieżkowice. Przez 
12  lat (I,  III  i IV kadencja) radny 
Rady Powiatu Tarnowskiego, jej 
przewodniczący w latach 2010-2013 
i wiceprzewodniczący w latach  
2006-2010, 2013-2014. Od 2014 roku 
radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, w obecnej kadencji prze-
wodniczący Komisji Budżetu, Mienia 
i Finansów i Komitetu Audytu. 

Trudno znaleźć bardziej 
kompetentną, lepiej 
przygotowaną i doświad-
czoną osobę na stano-
wisko prezesa zarządu 
Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
w Tuchowie. Funkcję tę 
pełni pan od 1 stycznia 
2020 r. W kontekście tego, 
co przytoczyłem rozpoczy-
nając naszą rozmowę,  
chcę pana zapytać,  
czy to stanowisko traktuje 
pan jako nowe wyzwanie 
w pana karierze, bo należy 
podkreślić, że nie jest 
to ciepły stołek i łatwa 
funkcja?

W swojej dotychczasowej karierze 
zawodowej starałem się zawsze, aby 
do kolejnych wyzwań podchodzić po 
uprzednim przygotowaniu meryto-
rycznym i zdobyciu niezbędnego 
doświadczenia. Pracę zawodową 
rozpocząłem w samorządzie gminnym 
i powiatowym, cały czas doskonaląc 
wiedzę na specjalistycznych kursach 
i studiach podyplomowych, jedno-
cześnie w praktyce poznając model 
funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego. Po kilku latach 
stało się dla mnie jasne, że mnogość 
nakładanych na samorządy zadań 
doprowadzi do ograniczenia ich 
zdolności inwestycyjnych i rozwojo-
wych. Krótko mówiąc – oczekiwania 

społeczne względem zapewnienia 
podstawowych usług komunalnych 
będą mocno ograniczone, albo wręcz 
niemożliwe. Stąd wśród samorzą-
dowców powstał pomysł powołania 
spółki, obecnie jest to Spółka Komu-
nalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o., 
której mogłoby zostać powierzone 
realizowanie zadań samorządowych 
w zakresie wodno-kanalizacyjnym. 
Kolejne lata jej funkcjonowania tylko 
potwierdzają moją diagnozę. Podjęcie 
się zarządzania spółką w tych okolicz-
nościach to niewątpliwie ogromne 
wyzwanie. Dobre funkcjonowanie 
spółki to nowe szanse rozwojowe 
dla gmin-wspólników, a także innych 
samorządów gminnych. 

Zarządzanie spółką nie 
należy do prostych, a szcze-
gólnie taką. Udziałowcami 
są gminy z różnym zasobem 
infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej i potencjałem, 
setki kilometrów sieci,  
to wszystko powiązane jest 
z realizacją projektów  
ze środków unijnych.  
Do tego obostrzenia usta-
wowe oraz gro przepisów 
i ciągła presja o czyste 
środowisko. Da się to pogo-
dzić i jak to może wyglądać 
w praktyce? 

Każda z gmin-udziałowców ma 
swoje uwarunkowania, swoje ocze-
kiwania, i różne cele. Część z gmin 
dopiero od kilku lat rozbudowuje 
swoją infrastrukturę, inne stoją przed 
koniecznością wymiany istniejących, 
mocno już wyeksploatowanych 
i awaryjnych sieci. Wszystkie te cele 
trzeba ważyć, aby zapewnić zrówno-
ważony i stabilny rozwój spółki przy 
zachowaniu płynności finansowej 
i stabilności gospodarczej. Wymogi 
środowiskowe co do sposobu zago-
spodarowania ścieków komunalnych 
czy odpadów wymuszają na miesz-
kańcach konieczność wylegitymo-
wania się ze sposobu ich zagospoda-
rowania. Spółka wychodzi naprzeciw 
tym oczekiwaniom, prowadząc ciągły 
proces inwestycyjny w każdej z gmin. 
Jest oczywiste, że oczekiwania są 
większe od możliwości finansowych 
spółki, jej wspólników oraz dostęp-
ności funduszy, w tym pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej. Istnieje 
też kres racjonalności rozbudowy sieci 
w terenach o bardzo rozproszonej zabu-
dowie mieszkaniowej. Mimo iż w ciągu 

najbliższych czterech lat zamierzamy 
zainwestować ponad 50 mln zł, ciągle 
jeszcze będzie wiele potrzeb w zakresie 
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Wyważenie tych relacji, prowadzenie 
ciągłego dialogu w celu uzyskania 
konsensusu będzie największym 
wyzwaniem najbliższych lat. 

Kiedy przyjmuje się w zarzą-
dzanie taką dużą firmę 
i o takim charakterze, jaką 
jest spółka, czy dokonuje się 
swego rodzaju inwentary-
zacji lub audytu, nazwijmy 
własnego i zarządczego, 
po to, aby poznać dotych-
czasowe zasoby i poten-
cjał firmy i na bazie tego 
planować rozwój i przy-
szłość?

Niewątpliwie moim atutem jest 
doświadczenie oraz fakt, iż nie przy-
szedłem do spółki spoza obszaru 
jej działania, więc wiele z aspektów 
jej działalności nie było mi obcych. 
Niemniej jednak, aby dobrze planować 
jej rozwój, trzeba poznać kadrę i jej 
potencjał oraz specyfikę działalności. 
Przychodząc do spółki, wkracza się 
do funkcjonującego zespołu, trzeba 
więc na bieżąco podejmować decyzje 
zarządcze, a równolegle – jak trafnie 
pan to określił – audytować poszcze-
gólne jej działy. Spółka realizuje 
kilka dużych inwestycji, a jednocze-
śnie przygotowujemy nowe. Jedną 
z pierwszych decyzji było urucho-
mienie procesu inwestycyjnego dla 
budowy sieci kanalizacji, sanitarnej 
i wodociągowej na ulicy Okólnej 
w Tuchowie, a wiele z nich jeszcze 
przed nami. Mocną stroną spółki jest 
profesjonalna kadra, która z pełnym 
profesjonalizmem realizuje swoje 
obowiązki. Planując rozwój spółki, 
zamierzam korzystać z już posia-
danego potencjału oraz potencjału 
gmin będących udziałowcami spółki. 
Wspólne działanie pozwoli na reali-
zację celów określonych w wielolet-
niej prognozie rozwoju infrastruktury 
oraz nakreślenie kolejnych.

Spółka Komunalna 
„Dorzecze Białej” to firma, 
która działa na dość rozle-
głym obszarze, bo obejmuje 
4 gminy: Tuchów, Ryglice, 
Rzepiennik Strzyżewski 
i Ciężkowice. Odpowiada 
za podstawowe potrzeby 
ludzi, czyli dostarczenie im 

wody, odbiór nieczystości 
płynnych i ich oczyszczanie 
oraz odbiór odpadów. Gdyby 
mógł się pan odnieść do tej 
odpowiedzialności.

Długość sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej, liczne obiekty sieciowe 
umożliwiające odbiór nieczystości 
płynnych i dostawę wody do wszyst-
kich użytkowników wymagają ciągłego 
monitoringu ich stanu technicznego. 
Największym zagrożeniem dla tego 
procesu jest czas, który w sposób 
nieubłagany zwiększa ryzyko awarii 
i ich częstotliwość. Stąd po etapie 
intensywnego rozwoju infrastruk-
tury wyzwaniem będzie stopniowa 
wymiana awaryjnych odcinków sieci, 
szczególnie wodociągowej, w tym na 
obszarze gminy Tuchów. Czeka nas 
wymiana magistral wodociągowych 
na terenie Dąbrówki Tuchowskiej 
i Jodłówki Tuchowskiej oraz rozbu-
dowa stacji uzdatniania wody w Luba-
szowej. Bez tych inwestycji niemoż-
liwy będzie dalszy rozwój spółki oraz 
utrzymanie najwyższych standardów 
świadczonych usług.

Wiem, że ceny wody, 
ścieków i odpadów mają 
wiele uwarunkowań 
i w niewielkim stopniu zależą 
od działań spółki czy gmin 
w tym zakresie. Niemniej to 
jedna z ważniejszych spraw, 
z którą przyjdzie się panu 
zmierzyć. Czy są możliwe na 
przyszłość dobre rozwiązania 
dla dobrych cen?

Polityka cenowa to bardzo deli-
katna kwestia. Wymaga wypośrodko-
wania oczekiwań pomiędzy jakością 
usług świadczonych przez spółkę, 
koniecznością zapewnienia płyn-
ności finansowej spółki, ale również 
– o czym nie można zapominać – 
przyzwoitych warunków pracy kilku-
dziesięciu bardzo zaangażowanych 
pracowników, którzy codziennie 
sumiennie wywiązują się ze swoich 
obowiązków. Głównym determi-
nantem wysokości taryfy jest amor-
tyzacja, która z kolei jest wynikiem 
prowadzonych inwestycji w coraz 
trudniejszych warunkach terenowych 
i coraz bardziej rozproszonej zabu-
dowie. Nie bez znaczenia na wysokość 
taryf wpływają koszty energii elek-
trycznej oraz wzrost wynagrodzeń. 
Przygotowujemy się do opracowania 
nowej taryfy na kolejny, trzyletni okres. 
Za wcześnie jednak jeszcze mówić 

o tym, jak będą się one kształtować, 
ale mogę zapewnić, że dołożymy 
wszelkich starań, aby ich wysokość 
była społecznie akceptowalna. 

W obecnych czasach coraz 
bardziej zwracamy uwagę 
na ekologię i czyste środo-
wisko, bo walczymy o nie. 
Rola spółki w tym zakresie 
jest ogromnie ważna. Czy 
i jakie ewentualne widzi pan 
kierunki, a może strategie, 
na przyszłość, które miesz-
kańcom dawałyby komfort 
życia w zdrowym środo-
wisku ze zdrową wodą? 

Poza statutową działalnością 
spółki, o której wiele zostało już 
powiedziane, wydaje się konieczno-
ścią podjęcia wspólnie z gminami 
będącymi wspólnikami spółki 
w zakresie działań informacyjnych. 
Mówimy o konieczności ograniczenia 
zużycia wody, co nie tylko zmniejsza 
nasze rachunki, ale również ogranicza 
ilość odprowadzanych do oczyszczalni 
ścieków, co w konsekwencji nie tylko 
zmniejsza obciążenie środowiska, ale 
i naszych portfeli. Ważne jest kształ-
towanie postaw braku akceptacji 
dla zachowań, które zanieczyszczają 
wody gruntowe poprzez niekontro-
lowane odprowadzanie nieczystości 
płynnych do ścieków wodnych czy 
przydrożnych rowów. Poza działa-
niami informacyjnymi konieczne 
są inwestycje doskonalące procesy 
uzdatniania wody czy oczyszczania 
ścieków. W najbliższych latach czeka 
nas gruntowna modernizacja techno-
logii stacji uzdatniania wody w Luba-
szowej. Zamierzamy również zadbać 
o czyste powietrze poprzez budowę 
na naszych obiektach instalacji foto-
woltaicznych. 

Dziękuję za rozmowę.

ANNAMADEJSKA 

„Twórzcie kulturę (…), 
w której obok nowych 
wymiarów, jakie niosą 

czasy, pozostanie – jak u dobrego 
gospodarza – miejsce na rzeczy 
dawne, uświęcone tradycją”.  
  (Jan Paweł II)

22 grudnia tuchowski rynek stał się miej-
scem, w którym zrobiliśmy dla siebie, jako 
wspólnoty, coś najpiękniejszego – podarowa-
liśmy sobie czas. Pod takim właśnie hasłem 
przebiegła wieczerza wigilijna połączona ze 
świątecznym kiermaszem, który zaskakiwał 
bogactwem specjałów kulinarnych oraz świą-
tecznych ozdób przygotowanych przez stowa-
rzyszenia, koła gospodyń wiejskich, fundacje, 
szkoły z terenu gminy Tuchów. 

Były tradycyjne pierogi i na słodko, i na 
wytrawnie, barszcz zakwaszany naturalnie, zupa 

grzybowa z dodatkiem śliwki, zupa z jagnięciny, 
uszka z grzybami, krokiety z pieczarkami, pyszne 
chleby, kulebiaki, ciasta, pachnące przyprawy, 
herbatki z cynamonem, imbirem i goździkami, 
grzaniec tuchowski, i wiele innych smakołyków. 
Oprócz nich przepiękne stroiki i świąteczne 
ozdoby, ale również sianko, po raz kolejny rozda-
wane przez strażaków. 

Gwar ludzkich rozmów, wspomnienia 
zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, 
dziecięca radość przy zagrodzie z owiecz-
kami i kozami, ciepła, rodzinna atmosfera, 

Z Wojciechem Skruchem prezesem zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” 
rozmawiał Janusz Kowalski

I Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wieczerza Wigilijna
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melodia kolęd śpiewanych 
przez zespoły i dobro, które 
mogliśmy ofiarować potrze-
bującym, rejestrując się jako 
potencjalni dawcy szpiku kost-
nego i komórek macierzystych 
oraz wykonując kartki, które 
zostały przekazane dzieciom 
z oddziałów onkologicznych 
w szpitalach. W takiej atmos-
ferze oczekiwaliśmy momentu 
kulminacyjnego – wigilijnej 
wieczerzy. 

A gdy zaświeciła pierwsza 
gwiazdka, byliśmy wszyscy 
razem. Zgromadziliśmy się 
przy tuchowskiej szopce, 
przy narodzonym Jezusie, by 

przypomnieć sobie, że wraz 
z Jego przyjściem na świat 
my rodzimy się ponownie. 
Na symbolicznym stole poja-
wiło się Betlejemskie Światło 
Pokoju, wysłuchaliśmy frag-
mentu ewangelii o naro-
dzeniu Chrystusa, podzieli-
liśmy się pobłogosławionymi 
wcześniej opłatkami, życząc 
sobie zdrowia i pomyśl-
ności, zjedliśmy symboliczną 
potrawę wigilijną i trwaliśmy 
przy stole, słuchając kolęd 
i oglądając jasełka.

Oprócz pierwszej gwiazdki 
na niebie nie zabrakło również 
Ciebie i za to Ci dziękujemy! 

FO
T. KRZ
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SIŃ

SKI

Gmina Tuchów zadziwia 
mnogością i różno-
rodnością inicjatyw 

społecznych, zaangażowa-
niem tak wielu instytucji, 
stowarzyszeń i mieszkańców 
w organizację wspólnych 
wydarzeń. Bywa, że padają 
tu i ówdzie pytania – po co? 
Czy warto się angażować? 
Dla kogo?

Każdy numer „Kuriera Tuchow-
skiego” świetnie pokazuje tę aktyw-
ność społeczną. Na łamach miesięcz-
nika opisujemy uroczystości gminne, 
szkolne, sołeckie. Organizują je 
również nasze parafie, stowarzy-
szenia, druhowie, kluby sportowe 
i świetlice, ale także pojedyncze 
osoby. Każde wydarzenie ma swój 
niepowtarzalny klimat. To zasługa 
tych, którzy je przygotowują, ale 
i tych, którzy w nich uczestniczą – 
od dzieci, przez młodzież szkolną,  

po seniorów. Nieodzownie towa-
rzyszy uśmiech, dobre słowo 
i życzliwość, które pozostają w nas 
jeszcze przez dłuższy czas. Szcze-
gólny charakter tych spotkań zdobyły 
organizowane w tym roku kiermasze 
świąteczne. Ten ostatni, bożonaro-
dzeniowy, połączony z wieczerzą 
wigilijną, przyciągnął tłumy na 
tuchowski rynek. 

Nieodzownym elementem aktyw-
ności naszej gminy stały się imprezy 
charytatywne – turniej dla Julki, finał 
WOŚP, koncerty i bal dla „Nadziei”, 
misyjny jarmark z aniołami. Mimo 
że większość z nich powtarzamy 
co roku, zawsze możemy liczyć 
na hojność i zrozumienie, co jest 
wyrazem współodpowiedzialności za 
los tych, których życie doświadczyło 
najmocniej. Ogromnie zaskoczyła 
nas wszystkich mobilizacja miesz-
kańców i organizacja pomocy dla 
rodziny z Buchcic, która w ostatnim 
czasie straciła w pożarze swój dom. 

Praca przy porządkowaniu i odbu-
dowie domu, przygotowanie posiłków, 
liczne zbiórki pieniędzy, w tym ta 
największa – internetowa, dekla-
racje firm budowlanych. Taka goto-
wość do niesienia wszelkiej pomocy 
i wsparcia potrzebującym świadczy 
o dużej wrażliwości i otwartości na 
los drugiego człowieka.   

Jest jeszcze jeden cenny element, 
który warto podkreślić. W wielu 
miejscowościach naszej gminy znaj-
dują się osoby, które chętnie włączają 
się w prace porządkowe, wspierając 
tym samym samorząd, radnych 
i sołtysów. Za tę pracę nie oczekują 
zapłaty i pochwały, wystarczy im 
zwykłe „dziękuję”, a nagrodą jest 
satysfakcja z dobrze wykonanego 
zadania. Mam dla tych osób ogromny 
szacunek i dług wdzięczności wobec 
nich. I mam też nadzieję, że  czytają 
„Kuriera” – bo zależy mi na tym, 
aby ten przekaz do nich wszystkich 
dotarł. 

Pytacie jeszcze czy warto?
Tak! Warto! Po to, aby poczuć, że 

żyje się we wspólnocie, a budowanie 
więzi społecznych to coś ważnego. 
Dla kogo? Dla nas wszystkich, bo 
gmina to nasza rodzina, a o rodzinę 
trzeba dbać. W mocnej rodzinie 
łatwiej zaufać, zrozumieć, pokonać 
trudności, zażegnać spory, wyjaśnić 
nieporozumienia. A w chwilach zwąt-
pienia można liczyć na pomoc. Można 
poczuć, że nie jesteś sam – jesteś kimś 
ważnym i żyjesz w wyjątkowym 
miejscu, do którego chce się wracać. 
Nawet, gdy życie daleko Cię poniesie. 

Dlatego też z całego serca dziękuję 
wszystkim tym, którzy swoją aktyw-
nością społeczną budują ducha naszej 
gminy. To od nas zależy, jak my sami, 
i otoczenie, będziemy postrzegać 
naszą wspólnotę. Tych, którzy jeszcze 
nie mieli okazji działać, zachęcam. 
Wybierzcie formę, która Wam odpo-
wiada i przyłączcie się. Przekonajcie 
się sami, że wspólne działanie daje 

ogromną satysfakcję i czyni życie 
lepszym. Doskonałym momentem na 
włączenie się będą liczne uroczystości 
i wydarzenia związane z obchodami 
ważnej rocznicy, jaką jest 680-lecie 
nadania przez króla Kazimierza Wiel-
kiego praw miejskich dla Tuchowa. 
Wspólnie twórzmy historię naszej 
małej Ojczyzny.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Aktywni społecznie – twórzmy wspólnotę
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UHONOROWANI STATUETKĄ „MELANIUSZ”  
ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU MIASTA  
I GMINY TUCHÓW 2019/2020

JANUSZKOWALSKI 

W niedzielę 19 stycznia 2020 r. 
w tuchowskim Domu Kultury 
odbyło się noworoczne 

spotkanie połączone z wręczeniem 
honorowych wyróżnień statuetką 
„Melaniusz”.

Tegoroczną uroczystość rozpoczęła grupa 
kolędnicza z Piotrkowic. Następnie burmistrz 
Magdalena Marszałek w swoim wystąpieniu 
odniosła się do minionego 2019 roku oraz 
przedstawiła założenia planistyczne na rok 2020.  
Po wystąpieniu nastąpiło uroczyste wręczenie statu-
etki „Melaniusz”. Decyzją Kapituły uhonorowani 
zostali: dr Mariusz Lesław Krogulski, ks. dr Andrzej 
Gerard Dyl, Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół  
w Illingen. Wręczenia statuetek oraz okoliczno-
ściowych dyplomów dokonali: burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek, przewodniczący Rady 

Miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut. Laudacje 
odczytał zastępca burmistrza Wiktor Chrzanowski.

Po ceremoni wręczenia statuetek koncert 
wykonała młodzieżowa grupa artystyczna 
Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Trady-
cyjnie przewodniczący Rady Miejskiej  
w Tuchowie wzniósł toast noworoczny wraz  
z życzeniami pomyślnego i dobrego Nowego 
Roku.

W tym roku poczęstunek dla zgromadzo-
nych gości przygotowały koła gospodyń wiejskiej 
oraz stowarzyszenia z gminy Tuchów. Wspaniałe 
potrawy regionalne wabiły swoim niezwykym 
wyglądem, a smakowanie ich było prawdziwą 
ucztą dla podniebienia. 

Na zakończenie wystąpiła grupa kolędnicza  
z Łowczowa oraz grupa kolędnicza z Piotr-
kowic.

… za badanie dziejów Tuchowa i liczne 
publikacje historyczne naszemu miastu poświę-
cone oraz działania na rzecz utrwalenia dzie-
dzictwa kulturowego minionych pokoleń

Pan dr Mariusz Lesław Krogulski
– rodzinnie 
z w i ą z a n y 
z Tuchowem, 
doktor nauk 
h u m a n i -
stycznych, 
p o d p u ł -
k o w n i k 
r e z e r w y , 
h i s t o r y k 
o znacznym 
d o r o b k u 
badawczym, 
publicysta, 
autor ponad 
30 publikacji 
książkowych 
i około 200 
ar ty kułów 

prasowych, działacz społeczny i polityczny. 
W swoim bogatym dorobku naukowym wiele 
pozycji poświęcił naszemu miastu, publikując je 
zarówno w postaci artykułów w „Tuchowskich 
Wieściach”, w których zamieścił ich około 20, 
jak i w zapoczątkowanym w roku 2013 cyklu 

wydawniczym „Materiały do dziejów Tuchowa” 
– dotychczas opublikował dziewięć tomów, 
wśród nich m.in.: Krogulscy. Linia tuchowska, 
Księga uchwał Bractwa Różańca Świętego 
/…/w kościele parafialnym św. Jakuba, Księga 
wpisowa do Bractwa Dobrej Śmierci /…/, Księga 
zaślubionych /…/, Księga zgonów /…/, Metryka 
chrztów /…/, Protokoły posiedzeń Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie (1898-1922) 
[i] (1922-1947), Spuścizna minionych pokoleń. 
Przygotowane do druku są dwie prace: Boha-
terowie niepodległości z ziemi tuchowskiej 1914-
1921 oraz Stary cmentarz w Tuchowie.

Niezależnie od tego wspierał i wspiera nadal 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tuchowie, prze-
kazując nieodpłatnie książki (ponad 40), w tym 
wiele z własnych wydawnictw.

W roku 2007 podjął próbę założenia towa-
rzystwa ochrony starego cmentarza w Tuchowie. 
Przedsięwzięcie nie doszło do skutku ze względu 
na znikome zainteresowanie władz i miesz-
kańców Tuchowa. Jednakże niedługo potem, 
kontynuując niejako tę inicjatywę, lokalni dzia-
łacze zainteresowali się nią i w efekcie po kilku 
latach tuchowski stary cmentarz został wpisany 
na listę zabytków.

W tym samym czasie, współpracując z artystą 
konserwatorem (L. Karwat), zapoczątkował 
akcję odnawiania zabytków na tym cmentarzu. 
Z własnych funduszy odnowił dwa najstarsze 
nagrobki zmarłych z rodziny Krogulskich.

… za działalność duszpasterską, naukową 
i charytatywną, za trwałą obecność 
w duchowym życiu lokalnego Kościoła, a także 
w życiu kulturalnym miasta i gminy Tuchów

Ks. dr Andrzej Gerard Dyl 
był w latach 
1992-2012 
p r o b o s z -
czem parafii 
w Buch-
cicach. Po 
p r z e j ś c i u 
na emery-
turę nadal 
n i e s t r u -
dzenie pełni 
p o s ł u g ę 
d u s z p a -
s t e r s k ą 
w parafii pw. 
św. Jakuba 
w Tuchowie. 
P o n a d t o 
od 2001 r. 

jest duszpasterzem trzeźwości w dekanacie 
tuchowskim oraz aktywnym członkiem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Podejmuje wiele starań na rzecz prze-
ciwdziałania uzależnieniom, zwłaszcza naduży-
waniu alkoholu.

Ma znaczące osiągnięcia w badaniu 
i upowszechnianiu historii regionu, udoku-
mentowane obszernymi publikacjami, jak 
„Dwuimienne sioło” – zarys monografii wsi 
Buchcice, a także szkic o dziejach tej wsi 
pomieszczony w II tomie „Kamieni milo-
wych”, historia erygowania parafii w Buchci-
cach i budowy tamtejszego kościoła czy budowy 
kaplicy w Dąbrówce Tuchowskiej – te ostatnie 
zamieszczane w „Tuchowskich Wieściach”. 

Wspiera osoby duchowne i świeckie nie tylko 
radą i modlitwą, lecz także materialnie. Dzia-
łalność charytatywną prowadzi bez rozgłosu 
– dopiero niedawno wyszło na jaw, że uchronił 
jedną z rodzin przed realną eksmisją. Sam 
prowadzi życie skromne, jest otwarty na pomoc 
potrzebującym.

Ks. dr Dyl, który w 2018 roku obcho-
dził złoty jubileusz święceń kapłańskich, jest 
duszpasterzem i wychowawcą wielu pokoleń. 
Konsekwentnie kształtuje postawy moralno-
-patriotyczne tak młodzieży, jak i dorosłych. 
Zachęca do zainteresowania się historią regionu 
i kultywowania tradycji oraz dobrych obyczajów. 
W swoich homiliach, starannie przygotowa-
nych i wygłaszanych poprawną polszczyzną, nie 
ogranicza się jedynie do egzegezy tekstów litur-
gicznych, lecz przystępnie wyjaśnia znaczenie 
elementów polskiej tradycji.

Poprzez swoją działalność wpisał się w życie 
lokalnej społeczności i jest trwale w niej obecny.

powstał w 2003 roku w wyniku wcześniej-
szego nawiązania kontaktów obydwu miast 
w 1994 r., polegających pierwotnie na corocznych 
wymianach młodzieżowych między tuchowskim 
liceum i tamtejszymi szkołami. Wzbudziły one 
wśród mieszkańców gminy Illingen duże zain-
teresowanie naszym regionem. Nauczyciele 
i opiekunowie, którzy przyjeżdżali z młodzieżą 
do Tuchowa, oraz rodziny niemieckie przyj-
mujące Polaków u siebie w domach postano-
wili wspólnie założyć stowarzyszenie o nazwie 

„Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół”. Jego 
członkowie przybliżają mieszkańcom gminy 
Illingen historię, kulturę, zwyczaje i codzienne 
życie mieszkańców naszego regionu. Corocznie 
odbywają się wzajemne wizyty mieszkańców 
naszych gmin. Przebieg tych wizyt relacjonują 
na łamach tamtejszych czasopism. Zapraszają 
na występy naszych artystów; występowali tam: 
Sanktuaryjny Chór Mieszany, Sanktuaryjna 
Orkiestra Dęta, zespół wokalno-taneczny 
z Siedlisk, B. Gładysz-Wszołek, A. Stanisław-

czyk, P. Harańczyk. Stowarzyszenie robi bardzo 
wiele w kierunku promowania naszego miasta 
i regionu w swoim środowisku. Jest otwarte 
na dalszą współpracę i poszerzanie partner-
stwa na różne dziedziny życia społecznego.  
Reaguje pozytywnie i chętnie na każde zapro-
szenie do udziału w naszych lokalnych wyda-
rzeniach. Odległość 1300 km i trudy podróży 
– jak mówią jego członkowie – rekompen-
suje im perspektywa przyjemności spędzenia 
wspólnie czasu oraz zobaczenia i nauczenia się 
czegoś nowego. Nawet zaproszenie do udziału 
w konkursie literackim w ubiegłym roku nie 
pozostało bez echa: członkowie stowarzy-
szenia nadesłali trzy utwory, napisane przez 
jego członków i sympatyków. Działanie Kręgu  
w Illingen wzbudziło w tamtejszym środo-
wisku zainteresowanie naszym regionem 
i Polską w ogóle; kilku jego członków podjęło 
naukę języka polskiego, niektórzy urządzili 
w swoich domach „kąciki polskie”, gdzie zbie-
rają wszystkie pamiątki związane z wizytami  
w Tuchowie. W wyniku ich zaproszeń wielu 
mieszkańców naszego miasta i gminy miało 
możliwość poznać Illingen, Kraj Saary, spędzić 
tydzień w atmosferze serdeczności i gościnności, 
z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz 
bogatym programem kulturalno-rozrywkowym. 
Po każdej wizycie w Illingen dzielą się swoimi 
wrażeniami na łamach „Tuchowskich Wieści” 
i zawsze są one pozytywne.

Działania Niemiecko-Polskiego Kręgu Przy-
jaciół obejmują: 

• promocję Tuchowa i regionu, 
• edukację: wzajemne poznawanie, doce-

nianie walorów, zauważanie braków,
• integrację: poszerzanie znajomości, 

nawiązywanie przyjaźni,
• kulturę: wzajemne kulturalne wzboga-

canie się poprzez udział w imprezach, 
rozrywce, wypoczynku.

... für Pflege und Festigung der wechselsei-
tigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
Schulen, Vereinen, Familien und Einzelper-
sonen mit der Partnergemeinde Tuchów

Der Deutsch-Polnische Freundeskreis Illingen 
wurde 2003 gegründet, als Folge der früheren 
Kontaktaufnahme der beiden Städte im Jahr 1994, 
die ursprünglich aus alljährlichem Jugendaus-
tausch zwischen dem Tuchower Lyzeum und 
dem Illtal-Gymnasium Illingen bestanden hat. 
Diese Kontakte haben unter den Einwohnern der 
Gemeinde Illingen ein Interesse für unsere Region 
erweckt. Die Lehrer/innen und Betreuer/innen, 
die mit den Jugendlichen nach Tuchów einge-
troffen waren, wie auch die deutschen Familien, 
die die PolenInnen zu Hause zu Gast empfangen 
hatten, gründeten gemeinsam den Verein, der den 
Namen „Deutsch-Polnischer Freundeskreis“ trägt. 
Seine Mitglieder/innen bringen den Bewohnern 
der Gemeinde Illingen unsere Geschichte, Kultur, 
Sitten und Bräuche und alltägliches Leben unseres 
Gebietes näher. Alljährlich finden Wechselbesuche 
von den Einwohnern/innen unserer Gemeinden 
statt. Über den Verlauf dieser Besuche wird 
auf den Seiten der lokalen Zeitungen berichtet.  
Der Deutsch-Polnische Freundeskreis lädt unsere 
Künstler zu Aufführungen ein; Dort haben aufge-
treten: Sanktuarium-Chor, Sanktuarium-Blaska-
pelle, Gesangs- und Tanzgruppe aus Siedliska,  
B. Gładysz-Wszołek, A. Stanisławczyk,  
P. Harańczyk. Die Verein tut viel, um unsere 
Stadt und Region in seinem Umfeld bekannt zu 
machen. Er ist offen auf weitere Zusammenarbeit 
und Erweiterung der Partnerschaft auf verschie-
denen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. 
Die Vereinmitglieder/innen nehmen immer gern 
Einladungen zur Teilnahme an unseren lokalen 
Ereignissen an. Die Entfernung von 1300 km und 
Ermüdung wegen der langen Reise ersetzt ihnen – 
wie sie sagen – die Aussichten auf das Vergnügen, 

… za podtrzymywanie i utrwalanie wzajemnych przyjacielskich stosunków pomiędzy szkołami, 
związkami, rodzinami i pojedynczymi osobami z partnerskiej gminy Tuchów

Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół w Illingen 
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gemeinsam Zeit zu verbringen, etwas 
Neues zu sehen und kennen zu lernen. 
Sogar die Einladung zu dem Literatur-
wettbewerb 2017 ist nicht unbemerkt 
geblieben: der Verein hat drei Werke 
zugeschickt, die von seinen Mitglie-
dern und Anhängern geschrieben 
wurden. Die Handlungen des DPFK 
Illingen haben das Interesse an unserer 
Region und Polen überhaupt in dortiger 
Umgebung geweckt; einige von seinen 
Mitgliedern lernen Polnisch, manche 
richten in Zuhause „polnische Ecke“ ein, 
wo sie alle mit Besuchen in Tuchów 
verbundenen Andenken sammeln. 
Dank ihren Einladungen hatten viele 
Einwohner/innen unserer Stadt und 
Gemeinde die Möglichkeit, Illingen, Saar-
land kennen zu lernen, einige Tage in der 
Atmosphäre der Herzlichkeit und Gast-
freundlichkeit zu verbringen, mit voller 
Verpflegung und Unterkunft und mit 
reichem Kultur- und Unterhaltungspro-
gramm. Nach jedem Besuch in Illingen 
berichten sie von ihren Eindrücken auf 
den Seiten der „Tuchowskie Wieści“ und 
sie sind immer unvergeßlich vortrefflich.

Die Maßnahmen des Deutsch-Polni-
schen Freundeskreises richten sich 
besonders auf:
• Förderung von Tuchów und Region,
• Bildung: gegenseitiges Kennenlernen, 

richtige Einschätzung der Vorteile, 
Wahrnehmung der Nachteile,

• Integration: persönliche Kontakte 
pflegen, Freundschaften schliessen,

• Kultur: gegenseitige kulturelle Berei-
cherung durch Teilnahme an Veran-
staltungen, Unterhaltung, Erholung.

FO
T. W

O
JC

IEC
H

 KRA
S

Po raz pierwszy na tej uroczystości  
degustację tuchowskich potraw regio-
nalnych przygotowały stowarzyszenia 
i koła gospodyń wiejskich z gminy 
Tuchów:
• Stowarzyszenie Społeczności 

Lokalnej „Moje Siedlisko”
• Stowarzyszenie „Nasza 

Dąbrówka Tuchowska”
• Stowarzyszenie Miłośników 

Karwodrzy
• Stowarzyszenie „Aktywni Luba-

szowianie”
• Echo Twojej Okolicy z Karwodrzy
• Klub Kreatywnych Kobiet 

w Karwodrzy
• Koło Gospodyń Wiejskich 

„Siedliszczanie”

• Koło Gospodyń Wiejskich 
„Łowczowianki”

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jodłówce Tuchowskiej

• Koło Gospodyń Wiejskich 
„AleBabki” w Piotrkowicach

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w Trzemesnej

Dekorację stołu przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich w Buchcicach.

Dziękujemy wszystkim za zaanga-
żowanie oraz tak liczne uczestnictwo 
w tej jedynej w roku i niepowtarzalnej 
ze względu na swój klimat uroczy-
stości honorowania osób za zasługi 
dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.
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O prof. Andrzeju Jasińskim – przyjacielu Tuchowa
Janusz Kowalski
WIELKA POSTAĆ – JEGO 
ŚWIAT I WYDARZENIA

Profesor Andrzej Jasiński. Wielka 
postać polskiej kultury muzycznej, 
którą trafnie można określić słowami 
Fryderyka Chopina: „Czas to najlepsza 
cenzura, a cierpliwość – najdosko-
nalszy nauczyciel”.

Pianista i pedagog, urodzony 
23  października 1936 w Często-
chowie, gdzie skończył szkołę podsta-
wową, a od 1952 roku uczęszczał do 
średniej szkoły muzycznej. W latach 
1952-1959 studiował w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Kato-
wicach, w klasie fortepianu u Włady-
sławy Markiewiczówny, a dalej od 
roku 1960 do 1961 kształcił się 
pod kierunkiem Magdy Tagliaferro 
w Paryżu. W 1960 r. zdobył I nagrodę 
na Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Marii Canals 
w Barcelonie. Koncertować zaczął już 
w trakcie studiów, grał we wszyst-
kich filharmoniach w Polsce, a także 
w Niemczech, Francji, Czechach, 
Słowacji, Rosji, Brazylii, Urugwaju 
i Japonii. Brał udział w festiwalach 
muzycznych w Słupsku, Dusznikach, 
Warszawie, Wrocławiu. Z Józefem 
Stomplem grał koncerty na dwa 
fortepiany z towarzyszeniem orkie-
stry. Pracował z Kwintetem Dętym 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia. Nagrywał dla stacji 
radiowych i telewizyjnych w kraju 
oraz za granicą. Z Wielką Orkiestrą 
Polskiego Radia i Telewizji wykonał 
kilka nagrań archiwalnych. 

Od 1962 roku prof. Andrzej 
Jasiński prowadzi działalność peda-
gogiczną na Akademii Muzycznej 
w Katowicach. W latach 1972-1996 
oraz 2003-2005 kierował Katedrą 
Fortepianu. Od roku 1979 do 1982 
prowadził również klasę fortepianu 
w Hochschule für Musik w Stut-
tgarcie. Jest wykładowcą Letniej 
Akademii Muzycznej „Mozarteum” 
w Salzburgu, prowadzi kursy piani-
styczne w „Incontri col Maestro” 
w Imoli we Włoszech oraz m.in.: 
we Francji, w Holandii, Niemczech, 
Austrii, Japonii, USA oraz w krajach 
Ameryki Południowej (Urugwaj, 
Brazylia, Argentyna). Spod jego wiel-
kiej muzycznej osobowości wyszło 
grono wspaniałych pianistów, a wśród 
nich Krystian Zimerman, Jerzy Ster-
czyński, Wojciech Kocyan, Krzysztof 
Jabłoński, Joanna Domańska, 
Zbigniew Raubo, Regina Strokosz-
-Michalak, Rafał Łuszczewski, 
Magdalena Lisak, Beata Bilińska, 
Anna Górecka, Robert Marat, Hubert 
Salwarowski, Dariusz Pawlas. 

Profesor zasiada w jury między-
narodowych konkursów pianistycz-
nych, m.in. w Warszawie (Konkurs 
Chopinowski: lata 1975, 1980, 1985, 
1990, 1995, 2015 – członek, lata 2000, 
2005 i 2010 – przewodniczący), oraz 
w konkursach pianistycznych na 
całym świecie, m.in. w: Bolzano, 
Brukseli, Dublinie, Fort Worth, Leeds, 
Moskwie, Vercelli, Monachium, 
Paryżu, Amsterdamie, Terni, Buda-
peszcie, Utrechcie, Bonn, Cagliari, 
Dortmundzie, Zwickau, Pekinie, 
Pretorii, Seulu, Tokio, Tel Awiwie, 
Miami, Taipei, Kurytybie, Casablance, 
Rabacie, Marrakeszu, Monterrey. 

Prof. Andrzej Jasiński został 
uhonorowany wieloma odznacze-
niami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1975), 
Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej (2002), Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski 
(2005), Złotym Medalem „Zasłu-

żony Kulturze Gloria Artis” (2005), 
Doroczną Nagrodą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2019). Od 
lat związany z Katowicami i Śląskiem 
wielokrotnie otrzymywał nagrody od 
lokalnych instytucji i władz (m.in. 
Nagroda Rozgłośni Polskiego Radia 
w Katowicach, Nagroda Prezy-
denta Miasta Katowice, Nagroda 
im. Walentego Roździeńskiego, 
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, 
Nagroda im. Karola Miarki, Nagroda 
Lux ex Silesia). W latach 2005-2014 
zasiadał w Radzie Programowej Naro-
dowego Instytutu Fryderyka Chopina. 
Otrzymał trzy tytuły doktora honoris 
causa – w roku 2006 nadał mu go Senat 
Akademii Muzycznej w Katowicach, 
2007 – Senat Akademii Muzycznej 
w Warszawie, a w 2015 – Lwowska 
Narodowa Akademia Muzyczna.

MIAŁ JAKIŚ DRYG  
DO MUZYKI

„Każdy człowiek powinien 
zdawać sobie sprawę z faktu, 
że dobre i trwałe wyniki osią-
gnąć można jedynie drogą krót-
kich, lecz ciągłych, codziennych 
wysiłków. Jednorazowy wysiłek 
jest kompletnie jałowy. Prawdziwą 
umiejętność zarówno w nauce 
i w sztuce, jak i w każdych innych 
zajęciach, zdobyć można tylko 
codzienną pracą i codziennym 
wysiłkiem. I to jest bezwzględnie 
pewne” – powiadał Ignacy Jan Pade-
rewski, a słowa te bardzo pasują do 
drogi, jaką przebył Andrzej Jasiński 
i jego osiągnięć. (Fragmenty artykułu 
Tadeusza Piersiaka z „Gazety Wybor-
czej” z 02.12.2010 r.):

„(…)Rodzice Andrzeja Jasińskiego 
mieszkali w Gnaszynie. Mama praco-
wała jako urzędniczka w fabryce 
włókienniczej na Stradomiu. Ojciec 
był organistą. (…)  Prowadził orkiestrę 
parafialną. - Często zabierał mnie na 
próby – wspomina dzisiejszy profesor. 
- Uczył członków zespołu gry na 
różnych instrumentach. Pamiętam, 
że kiedy miałem ze trzy lata, a jeden 
z uczniów nie mógł wydobyć odpo-
wiedniego dźwięku, ojciec prosił: 
«Jędruś, zagraj C». Brałem więc 
baryton (sakshorn) do ręki i podobno 
wydobywałem czysty dźwięk. To był 
pierwszy sygnał, że mam jakiś dryg 
do muzyki (…). Z Gnaszyna profesor 
nie pamięta wiele. W 1939 roku 
wybuchła wojna (…) - Pamiętam, 
że moja rodzina ruszyła do ucieczki 
– wspomina Jasiński. - Nie wiem 
już czym, pewnie furmanką. Jecha-
liśmy za Częstochowę, w kierunku 
Warszawy (…). Zamieszkaliśmy na 
Stradomiu. (…) Ta dzielnica stała 
się krainą dzieciństwa Andrzeja. 
Tam przeżył wojnę. (…) - Słuchanie 
radia było przez okupanta zakazane 
– przedstawia jedno z wojennych 
wspomnień. - Miał je sąsiad, spoty-
kaliśmy się u niego często wieczorami. 
Ktoś to usłyszał. Pewnego dnia przy-
szli Niemcy: - Gdzie radio? Dorośli 
tłumaczyli: - Nie mamy. - A co grało? 
- Andrzejek grał! Kazali mnie budzić. 
Wstałem w długiej koszuli nocnej, 
posadzili mnie do pianina i kazali 
grać. Ojciec otworzył nuty jakiejś 
sonaty Mozarta. Ile miałem lat? Ze 
sześć. Dość, że Niemcy uwierzyli 
w moje granie i już radia nie szukali. 
(….) Śmieje się: - Nie byłem chłopcem 
przykutym do pianina. Bywało tak, 
że ćwiczę, ćwiczę, a tu nagle cisza. 
Rodzice zaglądają do pokoju, a tu 
okno otwarte i syna nie ma (....).  Ulica 
Piastowska była wtedy wybrukowana 
„kocimi łbami”. To po nich Andrzej 

dojeżdżał na rowerze do podsta-
wowej szkoły muzycznej w centrum 
Częstochowy. Też czepiał się jadą-
cych samochodów. Kiedyś w Alejach 
wypadł z zakrętu. Z kół zrobiła się 
ósemka, łokcie i kolana podrapane, 
a rowerzysta nie wiedział ze wstydu, 
gdzie głowę schować. Do domu wrócił 
z rowerem na plecach. (…) Kiedy 
skończył się czas podstawówki na 
Stradomiu, i przyszła kolej na dalszą 
edukację, zrodził się problem. Chło-
piec o dwa lata wyprzedzał przecież 
rówieśników. Szkoła muzyczna już 
dawno przymknęła na to oko, ale 
gimnazja ogólnokształcące nie chciały 
przyjąć tego do wiadomości. Wtedy 
Jasiński został postarzony. Ojciec 
poprosił o pomoc kolegę organistę 
ze Świętej Rodziny i razem sprokuro-
wali nową metrykę. Dopiero na studia 
świeżo upieczony maturzysta poszedł 
w przepisowym wieku według starego 
świadectwa urodzenia – jako 16-latek. 
(…) Kiedy Andrzej nie miał jeszcze 
sześciu lat, ojciec zawiózł go do 
Warszawy, żeby pokazać zdolnego 
syna tamtejszym pedagogom. Małego 
pianisty posłuchał dyrektor konser-
watorium, spodobało mu się. Zwołał 
wszystkich profesorów obecnych 
w budynku. Przyszło kilkanaście 
osób, dla których częstochowianin 
zagrał swój repertuar. Było też coś 
na cztery ręce – do fortepianu siadła 
z chłopcem prof. Marcelina Jacy-
nowa. - Jakie uderzenie, jaki rytm – 
wołała zauroczona. - Niech zostanie 
w Warszawie, ja się nim zajmę jak 
matka. Ale dyrektor zdecydował, 
że Jasiński ma trafić pod opiekę 
mężczyzny. Zadzwonił do prof. 
Zbigniewa Drzewieckiego, najsław-
niejszego pedagoga pianistyki. - Tu 
jest taki chłopczyk, prosimy, aby pan 
go uczył. - Zostałem na pół roku 
w Warszawie (…), w jakimś zakładzie 
dla chłopców, chyba u salezjanów. (…) 
Chopin był w Warszawie zakazany 
przez okupanta. Czasem jednak ktoś 
robił tajne koncerty tej muzyki. Drze-
wiecki zabierał swojego ucznia i sadzał 
w pierwszym rzędzie. Nic dziwnego, 
że Chopin ma dla Jasińskiego szcze-
gólny smak. Na koniec warszawskiej 
edukacji prof. Drzewiecki powiedział 
ojcu Andrzeja: - Panie Jasiński, on jest 
bardzo zdolny, ale i bardzo młody. 
Niech go pan jeszcze nie męczy, przyj-
dzie jego czas (…). Pierwszą nauczy-
cielką Andrzeja w szkole muzycznej 
w Częstochowie była pani Jadwiga 
Borowiecka, która przyjechała tutaj 
z Warszawy. Na zakończenie szkoły, 
już po egzaminie w 1948 roku, dała 
mu książkę z pedagogicznym wpisem: 
Bóg Ci dał talent Andrzejku, ale byś 
był kimś, trzeba wytrwałej pracy 
i wielkiego umiłowania świata tonów. 
Wszelkie inne zainteresowania muszą 
zejść na drugi plan, wtedy sam nie 
doznasz zawodu i nas nie zawiedziesz. 
Kiedy wróciła do Warszawy, chciała 
żeby chłopiec uczył się u niej. Jasiński 
pojechał nawet z ojcem do stolicy 
i zdał egzamin do szkoły muzycznej, 
ale zostać nie chciał. Nadal się uczył 
w Częstochowie. (...) Świat często-
chowianina zamykał się w kwadracie 
ulic: Staszica, Jasnogórska, Kościuszki. 
Tam działały wtedy liceum im. Trau-
gutta, szkoła muzyczna, orkiestra 
symfoniczna. Po występie orkiestry 
prof. Borkowska zapraszała wybra-
nych uczniów na herbatkę, i na 
omówienie koncertu. Miała świado-
mość, że nie wystarczy tylko grać. (…) 
- Jako jej uczeń pojechałem na prze-
słuchanie wojewódzkie do Katowic. 
Zająłem pierwsze miejsce, ale było 

bardzo zimno na sali. Zagrałem 
Legendę Paderewskiego, jako drugi 
utwór miałem przygotowaną etiudę 
Maurycego Moszkowskiego, utwór 
bardzo trudny, do którego trzeba mieć 
dobrze rozgrzane palce. Jury spytało 
mnie, czy mimo zimna chcę grać tę 
etiudę? - Chcę – odpowiedziałem, 
bo zagrał we mnie duch sportowy. 
Po tym konkursie już miałem nawią-
zane kontakty w katowickiej uczelni”. 

WIELE NAUCZYŁ SIĘ 
OD SWOJEGO UCZNIA 
KRYSTIANA ZIMERMANA

Karol Szymanowski powiedział 
kiedyś piękne słowa: „Artyści na 
najwyższym szczeblu nadają barwę 
i wyraz epoce, w której żyją” i one 
idealnie pasują do otrzymanej przez 
profesora Andrzeja Jasińskiego 
najbardziej zaszczytnej akade-
mickiej godności – tytułu doktora 
honoris causa. Taką go uhonorowano 
w 2006 roku w Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach. Laudację wygłosił profesor 
Józef Stompel. (Fragmenty laudacji): 
„(…)Oto po raz trzeci Uczelnia 
nasza – ta Aula – jest miejscem 
szczególnego Wydarzenia. I powiem, 
że pewnie... już po raz ostatni, tuż 
obok bowiem wyrasta nowy obiekt, 
z przepiękną – jak zapowiadają – 
salą koncertową, w której zapewne 
odbywać się będą w przyszłości 
równie podniosłe uroczystości jak 
obecna chwila – nadania najwyższej 
godności akademickiej, doktoratu 
honoris causa. Godność to niezwykła, 
honorująca jednostki wybitne, ludzi 
o ogromnych zasługach w dziedzinie, 
w której działają, ludzi niepowta-
rzalnych, oryginalnych i jedynych. 
Nazwiska Henryka Mikołaja Górec-
kiego i Krystiana Zimermana, dziś 
już – można rzec – ludzi-instytucji, 
znaczą w dziedzinie kompozycji 
i wykonawstwa całą epokę. Nie 
ma dziś bodaj sali koncertowej na 
kulturalnej mapie świata, gdzie nie 
wykonywano by dzieł naszego pierw-
szego doktora honoris causa, ani też 
miejsca na wspomnianej mapie, 
do którego nie dotarłby ze swoją 
sztuką Krystian Zimerman. Obok 
tak pięknie rozwijającej się działal-
ności koncertowej coraz większą rolę 
w życiu Andrzeja Jasińskiego zaczyna 
jednak odgrywać nauczanie – ono 
stanie się jego wielkim powołaniem, 
przeznaczeniem – i prawdziwą pasją. 
Pamiętam inne słowa Jego Profe-
sorki, Władysławy Markiewiczówny, 
wypowiedziane w gronie pedagogów 
i studentów naszej Uczelni już po 
sukcesie Krystiana Zimermana: »bo 
On jest nauczycielem z Bożej Łaski! 
»Szanowni Państwo! Oto cała prawda 
o naszym dzisiejszym bohaterze: 
Krystian Zimerman nie był przypad-
kowym sukcesem młodego pedagoga; 

faktem jest, iż talent niezwykle uzdol-
nionego dziecka spotkał się z drugim 
talentem – natchnionego pedagoga 
(…). W ubiegłym roku w marcu, 
kiedy nasz dzisiejszy Doktorant 
wygłaszał laudację na cześć swego 
wychowanka Krystiana Zimermana, 
odbierającego wówczas to samo 
zaszczytne wyróżnienie, padły słowa 
wzruszające – stwierdzenie Profe-
sora, iż wiele nauczył się od swojego 
ucznia. Niech ta najwyższa godność 
akademicka, którą dziś otrzymujesz, 
będzie uhonorowaniem Twojej osoby 
– Twojej postawy i działalności, a dla 
Uczelni – jeszcze jednym powodem 
do satysfakcji i dumy”.

MAŁA OJCZYZNA I JEJ 
OBYWATEL

Wojciech Kilar kiedyś wypowie-
dział takie słowa: „Najważniejsze 
jest przemawianie do drugiego 
człowieka. Taki jestem, że ja nie 
widzę sensu w uprawianiu muzyki 
wyłącznie dla muzyki; tylko wtedy 
ten zawód wydaje mi się wart upra-
wiania, jeśli on coś ludziom daje”. 
I te słowa mają taką treść, jaką prze-
kazuje ludziom Andrzej Jasiński. 
Kiedy otrzymywał tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Katowic, 
Marcin Krupa, prezydent Katowic, 
zawarł treść uchwały nadającej tytuł 
w swojej sentencji:

„Profesor Jasiński jest nie tylko 
wybitnym wirtuozem fortepianu, 
niezrównanym pedagogiem, wycho-
wawcą, ale i wspaniałym człowiekiem, 
obdarzonym najcenniejszymi przy-
miotami. Jego dobroć i otwartość na 
drugiego człowieka, wręcz tkliwość 
w stosunku do wychowanków, defi-
niują jego postać lepiej, niż wszystkie 
nagrody i wyróżnienia, których bez 
liku zgromadził w swoim długim 
i owocnym życiu. To dlatego jest 
dziś tak niepodważalnym autory-
tetem i trudno dościgłym wzorem 
dla wielu pokoleń muzyków, peda-
gogów oraz melomanów. A my, przed-
stawiciele katowickiego samorządu 
wraz z całą lokalną społecznością, 
jesteśmy dumni z jego dokonań oraz 
wdzięczni za te wszystkie twórcze 
oraz pracowite lata oddane Akademii 
i spędzone wspólnie w naszej małej 
ojczyźnie. Tytuł Honorowego Obywa-
tela Katowic byłby dowodem uznania 
nadzwyczajnych zasług profesora 
wobec świata muzycznego i samych 
Katowic, które między innymi dzięki 
jego dokonaniom mogą cieszyć 
się tytułem kreatywnego miasta 
UNESCO w dziedzinie muzyki”.
 
ORĘDOWNIK ROZWOJU 
TUCHOWSKIEJ KULTURY

„Rytm jest muzyki tętnem. 
Równa się biciu serca, świadczy 
o jego istnieniu, dowodzi jego 
żywotności” – słowa I.J. Paderew-
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skiego są niejako odniesieniem do 
tego, co Kapituła Tuchowskiego 
Wyróżnienia „Melaniusz” w swoim 
uzasadnieniu przedstawiła: „Za 
zasługi dla rozwoju miasta i gminy 
Tuchów honorowe wyróżnienie 
statuetką „Melaniusz” dla profe-
sora Andrzeja Jasińskiego za wspie-
ranie swoim wybitnym autorytetem 
pianisty – pedagoga rozwoju kultury 
muzycznej w Tuchowie i promocję 
naszego miasta”. (Fragment laudacji 
Kapituły Tuchowskiego Wyróżnienia 
„Melaniusz”). 

(…) Od 2012 r. przewodniczy 
pracom jury Małopolskiego Konkursu 
Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego 
dla uczniów społecznych ognisk 
muzycznych i szkół muzycznych 
I st. Sam dwukrotnie koncertował 
w naszym mieście, przygotowując 
publiczność do koncertu poprzez 
wprowadzenie i charakterystykę 
granych przez siebie utworów. 
W 2013  r. poparł swoim autory-
tetem starania władz miasta o utwo-
rzenie szkoły muzycznej, pisząc list 
do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Ma więc swój 
udział w tym, że szkoła muzyczna 
w naszym mieście istnieje od wrze-
śnia 2013 roku i kształci ponad  
150 uczniów w grze na fortepianie, 
gitarze, altówce, skrzypcach, wiolon-
czeli, flecie, klarnecie, saksofonie, 
trąbce, puzonie i perkusji. Ponadto 
pan profesor w różnych miejscach 
swego pobytu w Polsce, poprzez 
informację i prezentację pokon-
kursowego folderu, poszerza zain-
teresowanie nauczycieli młodych 
adeptów pianistyki muzycz-
nymi zmaganiami w Tuchowie. 
Prof. Jasiński to wzorzec człowieka 
i pedagoga, którego cechuje niezwykła 
skromność, bezinteresowność, żywe 
zainteresowanie drugim człowie-
kiem, subtelność i empatia w rela-
cjach międzyludzkich, wytrwałość, 
cierpliwość, ogromna wiedza, rozległe 
doświadczenie, a nade wszystko – jak 
wspominają studenci profesora – 
uczciwość i umiejętność czytelnego 
i skutecznego przekazywania tego 
wszystkiego swoim uczniom. Jego 
otwarte i serdeczne podejście, szcze-
gólnie do młodych muzyków, sprawia, 
że w tej relacji nawiązuje się wyjąt-
kowa nić, która pozwala każdemu 
dostrzec oryginalność swego talentu, 
nawet w najmniejszym wymiarze. 
Jest to bardzo widoczne podczas 
tuchowskich zmagań konkursowych 
i spotkań z uczniami oraz ich peda-
gogami. Jest szczęśliwy, jeśli młodzi 
adepci muzyki odnajdują w niej nie 
tylko piękno, ale i duchowe spełnienie. 
Muzyka jest – według niego – przyja-
cielem człowieka, którego nigdy nie 
zawiedzie.

PRZYJACIEL TUCHOWA 
– MECENAT OGÓLNOPOL-
SKIEGO KONKURSU  
PIANISTYCZNEGO  
IM. I.J. PADEREWSKIEGO

„Zabraniano nam Słowackiego, 
Krasińskiego, Mickiewicza. Nie 
zabroniono nam Chopina. A jednak 
w Chopinie tkwi wszystko, czego 
nam wzbraniano: barwne kontusze, 
pasy złotem lite, posępne czamarki, 
krakowskie rogatywki, szlacheckich 
brzęk szabel, naszych kos chłopskich 
połyski, jęk piersi zranionej, bunt 
spętanego ducha, krzyże cmen-
tarne, przydrożne wiejskie kościółki, 
modlitwy serc stroskanych, niewoli 
ból, wolności żal, tyranów przekleń-
stwo i zwycięstwa radosna pieśń”. 
Tak pięknie powiedział o Chopinie 
z czasów walki o niepodległość 
Polski Ignacy Jan Paderewski. 
Czytając te słowa, przypomniał się 
mi recital profesora Andrzeja Jasiń-
skiego w Tuchowie w 2010 r. i jego 
piękne opowiadania o Chopinie. Po 

10 latach od tamtego wydarzenia 
miałem przyjemność i zaszczyt 
z profesorem porozmawiać.

Panie profesorze, czym zasłużyło 
sobie miasto Tuchów lub też co ma 
takiego w sobie, że zaszczyca go 
pan swoimi wizytami corocznie od  
10 lat i obdarza go swoją niezwykłą 
osobowością?

Mógłbym pytanie odwrócić, czym 
ja sobie zasłużyłem, że jestem z taką 
serdecznością tu zapraszany i witany. 
Ja mam wielką satysfakcję, jak widzę 
działalność tego miasta. A patrząc 
od góry, od władz miasta, patrząc na 
to, jak wygląda, w jakim miejscu się 
znajduje, jaką ma bogatą historię, to 
jestem tym wszystkim zafascynowany. 
A już sam konkurs w Tuchowie… 
Bywam na największych konkursach 
na świecie, ale takiego przyjemnego 
jury i wspaniałych uczestników nie 
zawsze spotykam. Cieszy mnie to, że 
w konkursie bierze udział dużo dzieci 
tak pięknie uzdolnionych, tak pięknie 
grających i wyglądających, o które 
się troszczą pedagodzy i rodzice. To 
wszystko daje nadzieję na przyszłość, 
że kultura pomimo tej nowoczesności, 
która nie zawsze daje dobre rezul-
taty szczególnie w kulturze, sztuce, 
czy muzyce,  to widząc te dzieci i ten 
konkurs, widzi się też bardzo dobre 
prognozy na przyszłość.

W 2010 roku podczas obchodów 
670-lecia Tuchowa zaszczycił pan 
miasto swoją obecnością i niezapo-
mnianym recitalem. Jest rok 2020 
miasto obchodzi jubileusz 680-lecia 
i czeka na pański koncert.

Chciałbym bardzo zagrać, ale teraz 
tak muszę powiedzieć, że teraz jestem 
w gorszej sytuacji, ponieważ w ręce 
wytworzyły się mi takie niedyspo-
zycje, one są z przepracowania i to nie 
na fortepianie tylko z przepracowania 
fizycznego. To są takie różne zmiany, 
które mi trochę utrudniają granie, ale 
niemniej w dalszym ciągu gram, bo się 
nauczyłem tego, że wszystko znajduje 
się w muzyku: technika, jakość dźwięku 
i interpretacja, i sugestywność. Wszystko 
to jest w muzyku, czyli to mam, ale z tą 
ręką to taka jest moja trochę niewygoda. 
Będę się starał zagrać, ale chciałbym to 
zrobić może jeszcze z kimś, żebym nie 
był jedyną gwiazdą, która nie aż na tyle 
zasługuje. Wstępnie już rozmawiałem 
z pewną osobą.

Pan profesor zasługuje na wielką 
wdzięczność Tuchowa i ona taka 
jest, a kontynuując, że wstępnie 
pan rozmawiał o wspólnym reci-
talu w Tuchowie z jeszcze jednym 
pianistą, brzmi tajemniczo, pytanie 
zatem, czy to może się udać?

Porozmawiam z tą osobą, ale nie 
wiem, czy będzie to możliwe i kiedy. 

Podczas konkursów ocenia 
pan pianistów profesjonalistów, 
studentów, a w Tuchowie na naszym 

konkursie ma pan do czynienia 
z dziećmi, to pewnie duża różnica? 

W tej edycji konkursu poziom był 
znakomity. Oczywiście w tej liczbie 
uczestników znajdują się ci, którzy są 
na początku tej drogi i ci, którym już 
niedużo brakuje do pianistów koncer-
tujących. Mieliśmy to na koncercie 
laureatów, czyli niektórzy z nich grają 
już z wirtuozerią godną uznanych 
mistrzów klawiatury.

Panie profesorze w 2013 roku 
pomógł pan Tuchowowi w utwo-
rzeniu szkoły muzycznej. Pana list 
wspierający tę inicjatywę z uznaniem 
został odczytany w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ostatnimi laty szkół muzycznych 
w Polsce powstało bardzo dużo. Jak 
pan to ocenia?

Cieszę się, że dołożyłem skromną 
cegiełkę do utworzenia szkoły 
muzycznej w Tuchowie. To bardzo 
dobrze, że powstały szkoły i dzieci 
się mogą uczyć. To widać. Jeśli liczba 
uczniów z różnych szkół jest mniejsza, 
to odbija się to na jakości egzaminów 
do wyższych uczelni muzycznych 
i liczbie chętnych. Utworzone szkoły 
temu powinny zapobiegać. Ale 
też widzą pedagodzy, że młodzież 
mająca predyspozycje intelektualne 
i psychiczne wybiera inny zawód, 
który jest zwodem łatwiejszym i to 
jest trochę niepokojące.

Panie profesorze pozwolę sobie 
napisać o panu swego rodzaju 
reportaż na podstawie materiałów, 
które są ogólnodostępne. Przygoto-
wując się do niego, dowiedziałem 
się dużo o pana życiu, nieustannej 
pracy, ciągłym obcowaniu z muzyką 
i talencie wrodzonym. Geny przeka-
zujemy naszym dzieciom i to mnie 
intryguje. Zatem moje pytanie może 
banalne jest, ale nie omieszkam go 
zadać. Czy w pańskiej rodzinie 
wszyscy grają? Intryguje mnie 
również dlatego, że lubię muzykę, 
chciałbym grać, ale jak się dowie-
działem od moich nauczycieli, że 
słoń mi na ucho nadepnął, zanie-
chałem nauki.

U mnie jest inaczej. Ojciec był 
organistą i jak miałem 4 lata uczył 
mnie grać na pianinie. Jak miałem 
6 lat, to już sobie nieźle radziłem. 
Zawiózł mnie wtedy do Warszawy. 
Tam na uczelni muzycznej poka-
załem, co potrafię i słuchający mnie 
powiedzieli, że z niego coś będzie 
i będzie się uczył u profesora Drze-
wieckiego, a on był sławą wielką. 
Ponieważ były jakieś małe problemy, 
musiałem wrócić do Częstochowy 
i później się zadomowiłem w Katowi-
cach, gdzie zastałem moją profesorkę, 
która była dla mnie wielkim autory-
tetem i którą do tej pory serdecznie 
wspominam. A jeśli chodzi o rodzinę, 
wszyscy brzdąkają, grają na czymś. 
Ale nie zawodowo. Ostatnio wnuk był 
w liceum muzycznym, w przedostat-

niej klasie powiedział tak: - Dziadku 
nie gniewaj się, ale widzę, że to jest 
trudna sprawa, potrzeba wielkiego 
talentu, poświęcenia i pracy, dlatego 
nie gniewaj się, ale zmienię zawód. 
Powiedziałem mu: - Dostałeś dobry 
fortepian ode mnie. Będziesz sobie 
grał i będziesz miał inny zawód i też 
dobrze. A nawiasem mówiąc, byłem 
kiedyś na wykładzie sławnego lekarza, 
takiego od mózgów – neurologa, który 
mówił, że ci którzy uczą się na jakimś 
instrumencie lub mają do czynienia 
z muzyką lub coś grają, a nawet sami 
intensywnie słuchają, mają lepsze 
mózgi i też wtedy dzieci się lepiej 
rozwijają, mają lepsze zdolności do 
nauki języków obcych i matematyki 
również. To dlatego, bo muszą być 
zaangażowane obie półkule. Starsi 
mają lepszą pamięć i nie zapadają 
tak na choroby. Tak że to jest dosyć 
ważne, aby być z muzyką. I tenże lekarz 
właśnie mówi: - A czy mógłby pan 
posłuchać, bo ja chcę panu coś zagrać? 
A ja pytam: - Po co? Bo ja przed przyj-
mowaniem pacjentów dwie godziny 
gram na fortepianie, a za tydzień mam 
prywatny koncert dla przyjaciół i chcę 
wiedzieć, jak to wychodzi. I zagrał 
perfekcyjnie sonatę Beethovena. Tak 
że często mówię do rodziców i peda-
gogów: - Uczcie swoje dzieci, nawet 
jeśli nie będą zawodowymi muzykami, 
to warto, będą mieć piękniejsze życie, 
ciekawsze i lepsze zdrowie.

Dziękuję panie profesorze, czy 
coś jeszcze?

Tak chciałbym jeszcze wyrazić 
tutaj uznanie dla władz miasta, pani 
burmistrz Magdaleny oraz wszyst-
kich związanych z muzyką, ze szkołą 
muzyczną, Domem Kultury, uznanie 
do czego z nimi to miasto, tą drogą 
kultury, sztuki i muzyki, doszło. To 
naprawdę imponujące.

Dziękuję bardzo serdecznie za 
rozmowę.
ROZSTROIŁA SIĘ NUTA 
W FORTEPIANIE

„Muzyka jest wyższym objawie-
niem niż wszystka mądrość i jaka-
kolwiek filozofia”. Tak twierdził 
Ludwig van Beethoven. Doświad-
czając bycia z profesorem Jasińskim, 
co do tej maksymy ma się absolutne 
przekonanie, zwłaszcza gdy muzyk 
pianista objawia ją w sposób natu-
ralnie ludzki, acz szczególny.

Kto poznał profesora Andrzeja 
Jasińskiego, ma zapewne związane 
z nim jakieś wspomnienia. Opowiem 
o swoich. Dżentelmeni nie mówią 
o pieniądzach, wiem, dlatego też 
profesor o nich nie mówił, a ja chcąc 
ratować honor gminy, musiałem. No 
i tu był mały kłopot. W 2010 roku 
organizowaliśmy w Tuchowie 
obchody 670-lecia miasta i chcie-
liśmy, aby jeden z koncertów był 
w wykonaniu kogoś wyjątkowego. 
Jan Gładysz – dyrektor Społecznego 
Ogniska Muzycznego – zaproponował 
profesora Andrzeja Jasińskiego. On 
też w imieniu burmistrza zaprosił 
profesora i uzgodnił termin jego 
recitalu. Mnie pozostało uzgodnić 

z profesorem honorarium. Zate-
lefonowałem z pytaniem o kwotę, 
a profesor odpowiedział: - Na pociąg 
żeby było, i nic więcej nie powiedział. 
Dżentelmeni nie mówią o pienią-
dzach. Ale ja miałem dylemat. Znałem 
kwoty honorariów artystów, ale jak 
to ustalić, kiedy profesor o pienią-
dzach rozmawiać nie chce. Kolejna 
rozmowa i pytanie, aby nie urazić 
profesora i słyszę, że nie robi tego dla 
pieniędzy. Przed koncertem zapropo-
nowałem umowę o dzieło, profesor 
zobaczył kwotę i powiedział, że nie 
podpisze i żeby go nie namawiać, chce 
na pociąg parę złotych. Zrobiło mi się 
głupio i nie wiedziałem, co powie-
dzieć. Był piękny recital fortepia-
nowy, piękne opowiadania o muzyce, 
o sztuce, o kulturze. Kiedy później 
przyjeżdżał do Tuchowa i go pozna-
wałem, powoli rozumiałem wielkość 
i piękno wielkich ludzi tego świata.

W roku szkolnym 2012/13, wraz 
z ówczesnym burmistrzem Mariu-
szem Rysiem i Janem  Gładyszem, 
przygotowywaliśmy dokumentację 
aplikacyjną do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o utwo-
rzenie w Tuchowie szkoły muzycznej. 
Pana profesora Andrzeja Jasińskiego 
poprosiliśmy o rekomendację. Pan 
profesor, jak mówił, z radością reko-
mendację napisał. Pojechaliśmy 
do Warszawy z segregatorem prze-
różnych dokumentów, które miały 
udowodnić, że w Tuchowie taką 
szkołę koniecznie trzeba utworzyć. 
W ministerstwie przyjął nas ówczesny 
dyrektor Departamentu Szkolnictwa 
Artystycznego – profesor Wiktor 
Jędrzejec. W segregatorze dokumenty 
ułożone były tak, aby pierwszym był 
list profesora Andrzeja Jasińskiego. 
Dyrektor departamentu otworzył 
segregator i powiedział: - O proszę, 
rekomendacja profesora Jasińskiego. 
Skoro tak, utworzenie szkoły jest już 
tylko formalnością. 

Na jednej z edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Pianistycznego  
im. I.J. Paderewskiego podczas prze-
słuchań coś się stało z fortepianem. 
Rozstroiła się jego struna. Na takim 
instrumencie grać się nie da. Stroiciel 
mógł przyjechać dopiero za jakieś trzy 
godziny, a może i dłużej. Konster-
nacja. Pan profesor spytał nas, czy 
mamy klucz, to może on by nastroił. 
Jan Gładysz przywiózł klucz ze 
swojego domu. Pan profesor ściągnął 
marynarkę, zakasał rękawy i zabrał się 
za strojenie fortepianu. Popracował 
i po chwili powiedział: - Nie jestem 
stroicielem, ale może zagrają młodzi 
wirtuozi na takim podstrojonym 
fortepianie, bo ja się na fortepianach 
tylko trochę znam. 

Zakończę słowami Fryderyka 
Chopina – ulubionego przez 
Andrzeja Jasińskiego kompozy-
tora i pianisty: „Posługujemy się 
dźwiękami, aby tworzyć muzykę, 
tak jak posługujemy się słowami, 
aby tworzyć język”. Mam nadzieję, 
że tym pisanym językiem choć 
trochę przybliżyłem tę wielką postać 
polskiej kultury – postać profesora 
Andrzeja Jasińskiego.
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Noworoczny koncert 
uczniów SM w Tuchowie 
dla „Nadziei”
BARBARAGŁADYSZ- 
WSZOŁEK 

Tradycje koncertu chary-
tatywnego dla Stowa-
rzyszenia Rodziców 

i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych „NADZIEJA” 
sięgają początku lat dzie-
więćdziesiątych ubie-
głego stulecia. Z taką 
inicjatywą wystąpił po raz 
pierwszy Sanktuaryjny Chór 
Mieszany, dedykując swój 
koncert kolęd tym, którzy 
w życiu mają z pewnością 
inaczej i trudniej niż wielu 
z nas.

Idea pomocy szybko została 
podjęta przez tuchowski Dom Kultury 
i następne koncerty odbywały się już 
na sali widowiskowej z udziałem 
różnych wykonawców i grup muzycz-
nych działających na terenie miasta 
i gminy. Tegoroczny koncert w całości 
został przygotowany przez uczniów 
Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie, 
która w naszym mieście działa już od 
6 lat i kształci dzieci i młodzież w grze 
na różnych instrumentach. Właśnie 
ci młodzi artyści od serca chcieli coś 
ofiarować swoim rówieśnikom, aby 
swoimi muzycznymi prezentacjami 
ich uradować. Przed właściwym 
rozpoczęciem tej noworocznej 
imprezy miało miejsce ogłoszenie 
wyników na piosenkę o św. Mikołaju, 
której twórcami byli uczniowie naszej 
szkoły (patrz tekst obok). Na tuchow-
skiej scenie wystąpili uczniowie 
z poszczególnych klas instrumen-
talnych. Na fortepianie swoje umie-
jętności zaprezentowali: Albert 
Bajorek (R. Twardowski – Burleska, 
M. Ponte Intermezzo), Aleksandra 
Godniak (M. Levitzki Walc op. 26) 
i Sergiusz Zduń (E. Rocherolle Salon 
muzyczny) z klasy Anny Szajer oraz 
Patrycja Stańczyk (J.F. Burgmuller 
Poranny dzwonek) z klasy Piotra 
Dudy. Dźwiękiem skrzypiec raczyli 
słuchających Joanna Burza (A. Cofalik 
Antylopa), Gabriela Gutkowska  
(N. Lewi Tarantela), Gabriela Smosna 
(A. Cofalik Kukułka) i Gabriela Skot-
nicka (G. Kuper Tarantela) z klasy 
Wioletty Synycji, Lena Marcinek  
(D. Obijalska Pinokio), Jakub Łempa 
(E. Iwan Oberek) i Maciej Stankowski 
(E. Iwan Wirujący Walczyk) z klasy 
Karoliny Wrony oraz Zuzanna Górka 
(A. Vivaldi Koncert a-moll, cz. 1) 
z klasy Krzysztofa Puta. Wiolonczelę 
zaprezentowała Nikoletta Kubicz  
z klasy Katarzyny Wrony  (B. Marcello 
Sonata e-moll, cz. 1 i 2). Akompa-
niament w grupie instrumentów 
smyczkowych realizowała na forte-

pianie Barbara Gładysz-Wszołek. 
Zuzanna Kluzek (F. Sor Etiuda  
nr 18) oraz Zuzanna Patyk (L. Brouver 
Etiuda nr 11) z klas gitary Aleksandra 
Manasterskiego i Grzegorza Kłaka. 
Sekcję instrumentów dętych przedsta-
wili: Agnieszka Antoł (E. Kohler Walc 
róż) z klasy fletu H. Lis, Jakub Stru-
gała (A. Chailleaux Andante et allegro) 
z klasy saksofonu Grzegorza Kluzka, 
Jakub Podrazik (kolęda Triumfy Króla 
Niebieskiego) z klasy trąbki Andrzeja 
Króla i Piotr Głaz (K. Saint-Saëns 
Słoń) z klasy puzonu Tomasza Ożoga 
oraz trio klarnetowe (S. Moniuszko 
Pieśń wieczorna) z klasy Kazimierza 
Króla. Instrumentom dętym na 
fortepianie towarzyszył Waldemar 
Różański.

Licznie zgromadzona publicz-
ność gromkimi brawami nagrodziła 
młodych wykonawców. Na zakoń-
czenie w gorących, pełnych wzru-
szenia i uznania słowach, przemawiali 
prezes stowarzyszenia, Marian Gut 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej, Stanisław Obrzut, dziękując za 
włączenie się w akcję pomocy bliźnim 
i potrzebującym, za otwarte serce na 
cierpienie innych i chęć niesienia im 
pomocy także w muzyczny sposób.
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BARBARAGŁADYSZ- 
WSZOŁEK 

Do historii przeszła już 
23. edycja tuchow-
skiego konkursu, który 

miał miejsce 23 stycznia 
2020 roku w urokliwym 
i przyjaznym sztuce 
miasteczku w południowej 
Polsce. 

Na muzyczne zmagania dostarcza-
jące tylu artystycznych wrażeń zgło-
siło się 46 wykonawców w wieku od 6 
do 13 lat, którzy rywalizowali w trzech 
grupach wiekowych. Ostatecznie 
swój program podczas przesłuchań 
w sali widowiskowej Domu Kultury 
zaprezentowało 44 uczniów repre-
zentujących szkoły muzyczne I st. 
od Legionowa przez Kielce, Bochnię, 
Domosławice, Kraków, Krzeszowice, 
Łącko, Nowy Sącz, Sobolów, Stary 
Sącz, Tarnów, Trzcianę, Tuchów, 
Wadowice, Wieliczkę, Żegocinę, 
Żębocin po Rzeszów. Jury w składzie: 
prof. Andrzej Jasiński (AM Kato-
wice), Agnieszka Schulz-Brzyska 
(KUL Lublin), Marzena Pawlak 
(OSM Warszawa) i Anna Szajer 
(ZSM Tarnów, SM Tuchów) posta-
nowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:

Grupa I, kl. I, II oraz III c.6 oraz 
kl. I oraz II c.4

I miejsce ex aequo:
Sanae Harada (PSM I i II st. Wadowice)
Bartosz Wątroba (Archidiecezjalna 
SM I st. Kraków)

II miejsce ex aequo:
Sofiia Kotiuk (SM I st. Domosławice)
Hanna Stan (ZSM Wieliczka)
Anna Zimowska (ZPSM Kraków)

III miejsce ex aequo:
Nadia Kopkowicz (PSM I i II st. 
Nowy Sącz)
Hanna Lesiak (ZSM nr 1 Rzeszów)
Zuzanna Wojdak (SM I st. Żegocina)
Julian Hoffman (SM I i II st. Kraków)

Wyróżnienie ex aequo:
Maciej Kaja (ZSM Wieliczka)
Piotr Kopeć (SM I st. Żębocin)
Luiza Tokarz (Katolicka Niepubliczna 
OSM Nowy Sącz)
Anna Waśko (SM I st. nr 1 Kraków)

Grupa II, kl. IV i V c.6 oraz  
kl. III c.4

I miejsce Benedykt Heszen (Archi-
diecezjalna SM I st. Kraków)
II miejsca Laura Skubis (Niepu-
bliczna SM I st. Legionowo) 
III miejsce Radosław Sikora (ZPSM 
Kielce)
Wyróżnienie ex aequo:
Julia Białkowska (SM I st. Łącko)
Zofia Ciesielka (Katolicka Niepu-
bliczna OSM Nowy Sącz)
Mila Husak (SM i st. Kraków)
Mieszko Salomon (OSM I st. Kraków)
Dymitr Szostak (OSM I st. Kraków)

Grupa III, kl. VI c.6 oraz kl. IV c.4

I miejsce Jadwiga Czarnecka  
(SM I st. Domosławice)
II miejsce ex aequo:
Maria Durnaś (ZPSM Kielce)

Maria Kolary (ZSM Wieliczka)
III miejsca ex aequo:
Anna Michniak (SM I st. Sobolów)
Wojciech Wądrzyk (PSM I i II st. 
Wadowice)
Wyróżnienie:
Amelia Ciochoń (ZSM I i II st. 
Tarnów)
Marta Rzeźnik (SM I st. Trzciana)

Nagrodę za osobowość sceniczną 
– ufundowaną przez SPAM oddział 
w Lublinie w postaci zaproszenia 
do udziału w koncercie w sezonie 
artystycznym 2020/2021 – otrzy-
mali: Jadwiga Czarnecka i Bartosz 
Wątroba.

 
Rozdanie nagród miało miejsce po 

przesłuchaniu każdej z 3 grup wieko-
wych w Tuchowie. Ich fundatorami 
byli: burmistrz Tuchowa Magda-
lena Marszałek, starosta tarnowski 
Roman Łucarz oraz Centrum Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej, repre-
zentowane przez dyrektora Łukasza 
Haka. Koncert laureatów tradycyjnie 
odbył się w muzycznej świątyni połu-
dniowej Polski, Dworku Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej. 

W organizacji przedsięwzięcia 
aktywnie wspierał SM I st. i SOM 
w Tuchowie Dom Kultury z dyrek-
torem Januszem Kowalskim na czele, 
a także sklep DH Trójka i piekarnia 

Więcek, zapewniając uczestnikom 
i osobom towarzyszącym poczę-
stunek. Słowa wdzięczności kierujemy 
również pod adresem przełożo-
nego redemptorystów w Tuchowie,  
o. Witolda Radowskiego za życzliwą 
gościnę od lat przygotowaną dla 
jurorów konkursu.

W ocenie jury poziom konkursu był 
wysoki, a na szczególną uwagę zasłu-
guje liczna grupa uczestników z małych 
miejscowości, często z niedawno 
powstałych szkół muzycznych, które 
umożliwiają owym „sienkiewiczowskim 
młodym talentom” realizację marzeń, 
zapewniając dzieciom i młodzieży 
edukację, która w dużych centrach 
muzycznego kształcenia, ze względów 
logistycznych i finansowych, byłaby  
niemożliwa. 

Tegoroczne, ważne dla Tuchowa 
muzyczne wydarzenie wpisuje się 
w obchody 680-lecia lokacji miasta, 
kolejnego już XVIII Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycznego  
im. F. Chopina, a także w jubileusz 
10-lecia obecności prof. Andrzeja 
Jasińskiego w Tuchowie. Zamykając 
23. edycję konkursu po koncercie 
laureatów, burmistrz Magdalena 
Marszałek wyraziła swoją radość 
z jego przebiegu, podziękowała 
uczestnikom za udział, gratulowała 
nagrodzonym i zaprosiła na kolejny 
24. konkurs w 2021 roku.

XXIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny  
im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie 
rozstrzygnięty 
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NATALIAPAWLAK 

6 grudnia w Szkole 
Muzycznej I st. 
w Tuchowie został ogło-

szony Konkurs Mikołajkowy. 
Polegał on na skompono-
waniu własnej melodii do 
tekstu p. Moniki Czoik-
-Nowiskiej pt. Mikołaj. 
Konkurs dedykowany był 
wszystkim uczniom naszej 

szkoły, którzy chcieli spró-
bować swoich sił jako 
kompozytorzy.

W konkursie wzięło udział 
20 uczniów, w tym – co bardzo nas 
cieszy – połowę stanowiły dzieci 
klasy pierwszej, czyli najmłodsi nasi 
wychowankowie! Piosenki młodych 
kompozytorów oceniało jury w skła-
dzie: Tomasz Ożóg – przewodni-
czący, Natalia Pawlak – organizator 

i pomysłodawca konkursu oraz  
Grzegorz Kluzek. Wyłonienie laureatów 
nie było prostym zadaniem, wszystkie 
prace były ciekawe i pomysłowe. 
Po długich i wnikliwych obradach 
zostało wyróżnionych 7 prac: Kacpra 
Piaskowego (wyróżnienie), Jakuba 

Piaskowego, Tymoteusza Marcinka  
(III miejsce ex aequo), Emanueli 
Hudyki, Jakuba Barana (II miejsce  
ex aequo), Mai Michalik i Aleksandra 
Burszewskiego (I miejsce ex aequo). 

Finał konkursu odbył się 
18.01.2020  r. podczas Koncertu 

Noworocznego dla „Nadziei” orga-
nizowanego przez naszą szkołę. 
Piosenki laureatów I miejsca zostały 
wykonane przez zespół wokalny 
prowadzony przez Alicję Stani-
sławczyk-Karwat, a także zespół 
rytmiczny przygotowany przez 
Natalię Pawlak.

Konkurs miał na celu umożli-
wienie dzieciom i młodzieży prezen-
tacji własnej twórczości oraz propa-
gowanie edukacji kompozytorskiej 
w naszej szkole. Widząc duże zain-
teresowanie uczniów tego typu dzia-
łaniami, myślimy, aby w przyszłości 
podążać za ich potrzebami i zorgani-
zować warsztaty dla młodych kompo-
zytorów. Nauczą one uczniów tworzyć 
muzykę świadomie i w bardziej 
dojrzały sposób. Wierzymy, że kolejne 
edycje przysporzą wiele radości nie 
tylko odbiorcom, ale także samym 
twórcom.

Laureatom Konkursu Mikołaj-
kowego serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów na 
drodze kompozytorskiej, jak również 
wykonawczej!

Mikołajkowy Konkurs 
rozstrzygnięty!

Sukces nauczycielki SM I st. w TuchowieRAFAŁPAWLAK 

Cichy anioł, synonim 
współczesnego nauczy-
ciela, dla którego dobro 

dziecka jest najwyższą 
wartością – podaje rękę, 
prowadzi, wspiera, doradza, 
troszczy się o każdego 
wychowanka. 

Angażuje się bez reszty w swoją 
pracę. Mimo różnych zawirowań, 
„trwa na posterunku”. Są tacy nauczy-
ciele… Niewątpliwie w te słowa Marii 
Kuzin – pracownika Zakładu Peda-
gogiki PWSZ – wpisuje się osoba 
Natalii Pawlak – nauczycielki rytmiki 
i przedmiotów teoretyczno-muzycz-
nych w tuchowskiej szkole muzycznej. 
Niedługi staż, ale jakże intensywnej 
pracy, pozwolił jej na zebranie wspo-

mnień i przeżyć z dotychczasowych 
działań dydaktycznych. Ukazały 
się one w pamiętniku nauczyciela, 
za który autorka na ogólnopolskim 
konkursie otrzymała II MIEJSCE.

Kilka miesięcy temu Uczelnia 
Państwowa im. J. Grodka w Sanoku 
– Zakład Pedagogiki oraz Uniwer-
sytet Rzeszowski – Kolegium Nauk 
Społecznych, Instytut Pedagogiki, 
Wydział Pedagogiczny ogłosiła Ogól-
nopolski Konkurs pn. „Pamiętnik 
Nauczyciela. Blaski i cienie autory-
tetu pedagoga”. Prace konkursowe 
nadesłali nauczyciele z całej Polski, 
zarówno starsi stażem, jak i młodsi  
z kilkuletnim doświadczeniem  
w zawodzie. W większości byli to 
poloniści, ale również nauczyciele 

nauczania wczesnoszkolnego, chemii, 
przyrody, rytmiki i muzyki. Konkurs 
został rozstrzygnięty w dniu święta 
KEN, a wręczenie nagród miało 
miejsce 14 grudnia 2019 r. w Centrum 
Sportowo-Dydaktycznym Uczelni 
Państwowej im. J. Grodka w Sanoku. 
Jednak najważniejsza nagroda ukaże 
się za kilka miesięcy, jak zapewnili 
organizatorzy – zostanie wydana 
publikacja pt. Pamiętnik Nauczyciela. 
Blaski i cienie autorytetu pedagoga, 
która będzie zbiorem konkursowych, 
nauczycielskich autobiografii, w tym 
także Natalii Pawlak.

Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych 

sukcesów!

Koncert w bazylice mniejszej w Tuchowie
KATARZYNAWRONA 

16 stycznia w Bazylice 
pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi 

Panny w Tuchowie odbył 
się wyjątkowy koncert 
uczniów i nauczycieli Szkoły 
Muzycznej I stopnia.

Licznie zgromadzona publiczność 
wysłuchała pięknych kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu zespołów instru-
mentalnych, zespołów wokalnych 
oraz chóru i orkiestry działających 
w szkole. 

Koncert rozpoczął zespół wokalny, 
złożony z uczniów klasy pierwszej, 
przygotowany przez Alicję Stanisław-
czyk-Karwat. Następnie zaprezento-
wały się dwa zespoły smyczkowe: trio 
skrzypcowe prowadzone przez Karo-
linę Wronę i zespół przygotowany 
przez Wiolettę Synycję. Przepiękne 
polskie kolędy zabrzmiały także  
w wykonaniu trio klarnetowego Kazi-
mierza Króla oraz kwartetu sakso-
fonowego i sekstetu dętego przygo-
towanych przez Grzegorza Kluzka 
i Tomasza Ożoga. Orkiestra smycz-
kowa pod batutą Katarzyny Wrony 
zaprezentowała zróżnicowany reper-

tuar bożonarodzeniowy. Publiczność 
ze wzruszeniem wysłuchała także 
szkolnego chóru przygotowanego 
przez Alicję Stanisławczyk-Karwat 
w kolędzie Z nieba wysokiego i pasto-
rałce O święta noc, której autorem 
tekstu jest o. Henryk Pagiewski CSsR. 
Uwieńczeniem koncertu było 
wspólne kolędowanie chóru, orkie-
stry i zgromadzonej publiczności. 
Szkolna społeczność składa ogromne 
podziękowania i słowa wdzięczności 
kustoszowi bazyliki, o. Bogusławowi 
Augustowskiemu CSsR, za serdeczne 
przyjęcie młodych muzyków oraz za 
wszelką życzliwość, pomoc i wsparcie. 

 S Z K O Ł A " 
MUZYCZNA
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Tekst jest dwudziestym pierwszym z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Bracia Pomarańscy
Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojca ojciec i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,
szukając drogi przez krew i blizny
do naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,
że spadną wreszcie kajdany z nóg
i nim wy męskich dojdziecie sił,
jawą się stanie, co dziadek śnił:
szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny
łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan,
nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran,
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowy świętej wolności siew:
i wy pójdziecie, pomni puścizny,
na bój dla waszej Ojczyzny!

(Jerzy Żuławski (1874-1915), 
młodopolski poeta, prozaik,  

ojciec polskiej fantastyki, legionista)

LILIANNALIPKA 

Przyszli legioniści: 
Stefan, Józef i Zygmunt 
byli synami Józefa 

Pomarańskiego. 

Był on najpierw skrzypkiem 
Orkiestry Włościańskiej w Zamo-
ściu, następnie dyrygentem orkiestry 
zdrojowej w Ciechocinku, wreszcie 
założycielem zwierzynieckiej orkie-
stry ordynackiej. Matka, Maria 
z Doranttów, była córką pioniera 
przemysłu cukrowniczego w Króle-
stwie Polskim. Chłopcy pochodzili 
z patriotycznej rodziny: pradziadek 
Wawrzyniec Pomarański, włościanin 
spod Zamościa, był uczestnikiem 
powstania listopadowego. Z kolei 
dziadek Paweł Pomarański brał udział 
w powstaniu styczniowym. 

Najstarszy z całej trójki był Stefan. 
Urodził się 7 września 1893 roku 
w Warszawie. Do momentu śmierci 
ojca w 1902 roku (chłopiec miał wtedy 
9 lat) mieszkał z rodziną w Zwie-
rzyńcu, z którego wdowa Maria 
wraz z chłopcami przeniosła się do 
Zamościa. Stefan najpierw uczęsz-
czał do szkoły w Zwierzyńcu, a po 
przeprowadzce do rosyjskiej placówki 
w Zamościu. Po strajku szkolnym 
w 1905 roku przeniósł się do prywat-
nego gimnazjum Mariana Rychłow-
skiego w Warszawie. Do Stefana 
kolejno dołączali młodsi Pomarańscy. 
W 1914 roku przyszły legionista zdał 
egzamin maturalny. Jeszcze podczas 
nauki szkolnej zarówno Stefan, 
jak i jego bracia zaangażowali się 
w konspiracyjną działalność niepodle-
głościową. Byli członkami Organizacji 
Młodzieży Narodowej oraz Organi-
zacji Młodzieży Niepodległościowej 
„Zarzewie”. W sierpniu 1911 roku 
Stefan zorganizował w szkole pierwszą 
tajną męską drużynę skautów dzięki 
wsparciu samego właściciela gimna-
zjum, wspomnianego już wcześniej 
Mariana Rychłowskiego. Był on 
dawnym zesłańcem politycznym 
i mentorem obozu niepodległościo-
wego. Uważał, że wkrótce wybuchnie 
wojna i dlatego młodzież powinna być 
na nią przygotowana. Stefan swojej 
drużynie skautowej (której człon-
kiem będzie także jego brat Zygmunt)  
nadał imię Romualda Traugutta. 

W roku 1912 najstarszy Pomarański 
wstąpił w szeregi Polskich Drużyn 
Strzeleckich, gdzie przyjął pseu-
donim Borowicz. Po ukończeniu 
kursu instruktorskiego drużyn 
strzeleckich w Rabce, trwającego 
od grudnia 1913 roku do stycznia 
1914 roku, przyjechał na krótko do 
Zamościa. Zdążył tu jednak założyć 
koło strzeleckie. Od 15 lipca do 
2 sierpnia 1914 roku Borowicz wziął 
udział w kursie instruktorskim PDS 
w Nowym Sączu, przerwanym przez 
ogłoszenie mobilizacji strzeleckiej 
z racji wybuchu wojny.

Macie bić się, umierać i zwyciężać 
dla Ojczyzny! Hasło wasze: Śmierć 
Rosyi! (J. Piłsudski)

W lipcu 1914 roku Stefan Poma-
rański przyprowadził z Nowego Sącza do 
Krakowa pluton kursu instruktorskiego 
PDS. Tak wspominał tamte chwile:

Bocznymi ulicami Krakowa szedł 
oddział Polskich Drużyn Strzeleckich 
z Dolnych Młynów (...) ku Olean-
drom.(...) Prowadził nas podchorąży 
Burhardt. (...) Szliśmy cicho, poważnie, 
pewnym krokiem akcentując swe 
postanowienie. Przechodnie patrzyli 
na nas z uśmiechem dumy. Było 
nas 75, wszyscy Królewiacy, wybrani 
uczniowie ostatniej szkoły wojskowej 
Drużyn w Nowym Sączu. O godzinie 6 
po południu stanęliśmy na placu ćwiczeń 
w Oleandrach. (...) W chwilę potym 
stanął obok nas takiż sam oddział ze 
szkoły letniej Związków.(...) Następnie 
rozpoczęła się organizacja Kompanji.(...)

Wraz ze Stefanem na krakow-
skie Oleandry przybył Zygmunt 
Pomarański, 16-letni wówczas chło-
piec. Obaj bracia stali się jednymi 
z pierwszych strzelców, którzy zasilili 
szeregi 1. Kompanii Kadrowej, która 
pierwsza, obaliwszy międzyzaborowe 
słupy graniczne, weszła na teren 
Królestwa Polskiego. Młodzi strzelcy 
w napięciu oczekiwali na tę chwilę:

Z niecierpliwością oczekujemy 
rozkazu do wymarszu. Dopiero nazajutrz 
[5 sierpnia 1914 r. – L.L.] zerwano nas ze 
snu przed świtem. Stanęliśmy w 15 minut 
na boisku, gotowi do wymarszu. Komen-
dant odebrał raport, poczym ruszy-
liśmy ku bramie wyjściowej. Nareszcie! 
Z bramy skręciliśmy na prawo, a więc ku 
granicy rosyjskiej. Po chwili minęliśmy 
Komendanta Głównego [Józef Piłsudski 
– L.L.], który z Szefem i ze sztabem stał 
przy drodze. Patrzał nam badawczo 
w oczy. Ani jeden się nie zawahał.(...) 
Ćwiczenia wypadły dobrze i zadowoliły 
Komendanta.(...) 

Wreszcie historyczny dzień 6 sierpnia. 
[1914 r – L.L.] Jak dnia poprzedniego 
wstaliśmy przed świtem. Na boisku dano 
nam żywność na dwa dni (chleb i dwie 
konserwy). (...) Wtem adiutant zawezwał 
wszystkich oficerów na odprawę. Czeka-
liśmy ze drżeniem serca na jej wynik. 

Niebawem wrócili. Radość biła od nich 
– byliśmy pewni swego.(...) Komenda – 
i ruszyliśmy tym razem już rzeczywiście 
ku Królestwu. Z pieśnią na ustach szedł 
w 160 ludzi przedni oddział Wojska 
Polskiego na wymarzoną wojenkę.(...) 
O godzinie 9 minut 45 minęliśmy słupy 
graniczne.(...) Z bronią u nogi odśpie-
waliśmy „Rotę”. Poczym naładowaliśmy 
broń. (Stefan Pomarański)

(...) Od Krakowa przyszli –
od Wawelu –
wojnę czynić ogromną w niewielu...
– wolni szli –
młodzi –
junacką watahą,
w szarych czapczynach hardzi 

orłów blachą... (...) (Jan Gajzler)

12 sierpnia 1914 roku 1. Kompania 
Strzelców stanęła pod Kielcami. Tak 
opisywał tamten dzień Stefan:

Kompanie nasze stoją już 
w szeregu rozwiniętym na gościńcu. 
Czekamy na Komendanta Głównego. 
Niebawem przyjechał ze sztabem od 
strony Chęcin. Ruszyliśmy. Na czele 
Komendant. Pozwolono nam śpiewać: 
kadrówka śpiewała swoją własną, 
ułożoną podczas tych kilku dni marszu 
piosenkę: „Raduje się serce, raduje się 
dusza...”. Skwar był okrutny. Myśmy 
szli szybko, niezmordowanie, by dojść 
jak najprędzej do pierwszego wielkiego 
miasta Królestwa – stolicy ziemi Kielec-
kiej. Godzina 1 po południu – widać 
już miasto. Nigdy nie zapomnę chwili 
wkroczenia do Kielc. Ludność uprze-
dzona już o naszym przybyciu przez 
Beliniaków i komisarzy wojskowych 
(...) wyległa tłumnie na nasze powi-
tanie. Rzucano nam kwiaty pod nogi, 
witano okrzykami nieskrępowanej 
radości. Myśmy szli hardo, ze śpiewem 
na ustach, choć rwało nam się coś 
w duszach. Weszliśmy do miasta. Tłum 
ruszył za nami.(...) Szliśmy główną 
ulicą miasta, ku dworcowi kolejowemu.

Tego samego dnia, 12 sierpnia, 
doszło w Kielcach do pierwszych 
starć strzelców z patrolami rosyj-
skimi, podczas których Zygmunt 
został ranny jako pierwszy spośród 
żołnierzy Kadrówki. Stefan Poma-
rański rozpoczął swoją walkę 
o Niepodległą jako podoficer.  
12 listopada (według innych źródeł 
11 listopada) 1914 roku awanso-
wany został na stopień podporucz-
nika, następnie objął komendę nad  
IV plutonem 1. kompanii III baonu 
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich. 
Od 6 stycznia 1915 roku dowodził 
II plutonem 3. kompanii III baonu 
1.PP I Brygady Legionów Polskich. 
Walczył w bitwie pod Łowczówkiem, 
podczas której wyróżnił się wielką 
odwagą; mimo iż był kontuzjowany, 
pozostał na polu walki. Podczas walk 
Borowicz był dwukrotnie ranny – pod 

Konarami w maju 1915 roku oraz pod 
Tarłowem w czerwcu tegoż roku. Po 
powrocie do zdrowia został odko-
menderowany do pracy w Polskiej 
Organizacji Wojskowej, został też 
komendantem Szkoły Podchorą-
żych POW, a także orędownikiem 
działań na rzecz unifikacji organi-
zacji w jeden Związek Harcerstwa 
Polskiego. Podjął też studia histo-
ryczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim. 9 lipca 1917 roku Stefan na 
własną prośbę został zwolniony 
z POW, wrócił do służby w 1. Pułku 
Piechoty. Już 5 dni później został 
aresztowany przez niemieckie władze 
okupacyjne i osadzony w warszaw-
skiej cytadeli, następnie przewie-
ziony do obozu dla internowanych 
oficerów legionowych w Szczypiornie 
(po tzw. kryzysie przysięgowym). 
Stąd zbiegł do Zamościa i ukrywał 
się pod zmienionym nazwiskiem 
Roszko (nazwisko panieńskie pierw-
szej żony poślubionej w 1915 roku). 
Stefan Pomarański vel Roszko wraz 
ze swoim bratem Zygmuntem założył 
w Zamościu „Księgarnię Polską”, 
wydawał w kolejnych latach wolnej już 
Polski wiele prac historycznych i serie 
wydawnicze, jak choćby „Biblio-
teczkę Żołnierza”. Służył w wojsku 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
Do rezerwy przeszedł w 1935 roku. 
Kontynuował studia historyczne, 
które ukończył w 1922 roku. Później 
doktoryzował się i otrzymał stopień 
naukowy doktora w 1932 roku. 
Pracował w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych, był dyrektorem Archiwum 
Skarbowego. Napisał też cieszącą się 
dużą popularnością biografię Józefa 
Piłsudskiego. Nadszedł wrzesień 
1939 roku. Najstarszy Pomarański brał 
udział w obronie Lwowa, po której 
przeszedł granicę z Rumunią i został 
internowany na jej terytorium aż do 
1944 roku. Wtedy też został areszto-
wany przez gestapo i przewieziony do 
obozu we Flossenburgu, gdzie zginął 
15 grudnia 1944 roku.

Drugi z braci legionistów – 
Zygmunt Pomarański – urodził się 
20 grudnia 1897 roku w Zamościu. 
Podobnie jak Stefan edukował się 
w gimnazjum Rychłowskiego. Jako 
uczeń gimnazjalny był członkiem 
„Zarzewia” i pierwszej drużyny 
skautowej w Warszawie. Od roku 
1913 należał do Polskich Drużyn 
Strzeleckich, tu przyjął pseudonim 
Brzózka (Brzóska). Wybuch pierw-
szej wojny zastał go, podobnie jak 
starszego brata, w Nowym Sączu na 
kursie strzeleckim; stąd wyruszył 
do Krakowa i tam został żołnie-
rzem Niepodległej jako strzelec 
1. Kompanii Kadrowej, z którą wszedł 
do Kielc 12 sierpnia 1914 roku. Jak 
już wcześniej wspomniano, Zygmunt 
był pierwszym rannym w potyczce 
z Rosjanami w Kielcach – został 
raniony kulą szrapnelową w rękę. 
Jak pisał w swoich wojennych wspo-
mnieniach Stefan Pomarański, przeżył 
on wówczas tragedię, gdyż nie mógł 
znaleźć brata Zygmunta. Wyrzucał 
sobie, że pozwolił 16-latkowi iść ze 
sobą na wojnę. Szczęśliwie, Brzózka 
był tylko niegroźnie ranny. 

Zygmunt, podobnie jak Stefan, 
walczył w szeregach 3. kompanii 
III baonu 1. Pułku Piechoty Legionów. 
Uczestniczył też w krwawej bitwie 
pod Łowczówkiem w 1914 roku, 
o czym świadczy wpis w karcie 

wojskowej. W grudniu 1915 roku 
został on oddelegowany do pracy 
w POW. Dwa lata później losy braci 
zbiegły się na nowo. Otworzyli oni 
w Zamościu „Księgarnię Polską”, 
którą prowadził młodszy z nich 
pod nazwą Z. Pomarański i Spółka. 
Firma wydała ok. 200 tytułów książek 
i broszur oznaczonych własnym 
sygnetem wydawniczym. W latach 
1919-1921 Zygmunt brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po 
jej zakończeniu przeszedł do rezerwy 
w stopniu porucznika. W latach trzy-
dziestych sprawował funkcję komor-
nika Sądu Grodzkiego w kilku miej-
scowościach, był także notariuszem. 
Po wybuchu II  wojny światowej 
Zygmunt prowadził sklep oraz był 
czynnym działaczem konspiracyjnym, 
najpierw w Służbie Zwycięstwu 
Polski, a następnie w Związku Walki 
Zbrojnej w Zamościu. Był też pierw-
szym komendantem zamojskiego 
obwodu ZWZ. W lutym 1941 roku 
Zygmunt Pomarański został areszto-
wany przez gestapo i wywieziony do 
KL Auschwitz, gdzie zginął 29 wrze-
śnia tegoż roku.

Zygmunt odziedziczył po ojcu 
talent muzyczny. Nie mógł grać ze 
względu na kontuzję ręki, dlatego 
komponował muzykę. Żartowano, że 
był najlepszym kompozytorem między 
notariuszami i najlepszym rejentem 
między kompozytorami. Tworzył 
muzykę do wierszy Iłłakowiczówny, 
Leśmiana, u którego odbywał praktykę 
notarialną. To za jego namową zaczął 
gromadzić i wydawać swoje kompo-
zycje. Jest autorem m.in. muzyki 
do popularnej piosenki żołnierskiej 
„O mój rozmarynie...”.

Józef Pomarański ps. Wrzos, 
trzeci z braci legionistów, urodził 
się 13 marca 1896 roku w Alek-
sandrówce. Podobnie jak bracia 
edukował się w gimnazjum Rychłow-
skiego, tak jak i oni był członkiem 
„Zarzewia”, należał do skautingu oraz 
działał w PDS. W roku 1915 wstąpił 
do Legionów Polskich, był szere-
gowcem sanitarnym w 4. kompanii 
V baonu I Brygady Legionów 
Polskich. W bitwie pod Kostiuch-
nówką w lipcu 1916 roku został 
ranny. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej, a następnie 
studiował leśnictwo i uzyskał tytuł 
inżyniera leśnika. Pracował w tym 
zawodzie, w 1936 roku objął posadę 
nadleśniczego w Gidlach. Po wybuchu 
II wojny światowej wstąpił do ZWZ 
i objął funkcję komendanta dywersji, 
a następnie komendanta podobwodu 
AK Gidle. W kwietniu 1942 roku Józef 
został aresztowany przez gestapo 
i przewieziony do KL Auschwitz, tam 
zamordowany w sierpniu 1942 roku.

W 2018 roku powstał film w reży-
serii Leszka Wiśniewskiego pt.: Trzy 
losy, jedna Polska – bracia Pomarańscy.

(...) i wy pójdziecie, pomni puścizny,
na bój dla waszej Ojczyzny!
 
Bibliografia:

 – portal internetowy Żołnierze 
Niepodległości

 – S. Pomarański, W awangardzie. 
Ze wspomnień Piłsudczyka.

 – zyciezamoscia.pl
 – salontradycjipolskiej.pl
 – zamosconline.pl
 – przewodnikzamosc.pl
 – ipsb.nina.gov.pl
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Koncert Kolęd w wykonaniu  
Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego

Dziewięćdziesiąt lat 
minęło jak jeden dzień

W niedzielę 6 stycznia br., 
o godz. 17.00 odbył się 
Koncert Kolęd przed 

cudownym obrazem Matki 
Bożej Tuchowskiej w wyko-
naniu Sanktuaryjnego Chóru 
Mieszanego z Tuchowa.

Patrząc na cud Narodzenia Bożej 
Dzieciny, widzimy, że wybrał On 
ciszę nocy na prowincji i środowisko 
prostych pasterzy. Chłód ubogiej 
stajni, surowość szorstkiego żłobu, 
proste pieluszki, którymi Maryja 
owinęła Niemowlę – wszystko to 
składa się na niepowtarzalny koloryt 
tamtej wyjątkowej Nocy Narodzin. 

W tym roku w czasie koncertu 
zaprezentowane zostały kolędy 
i pastorałki polskie. Zabrzmiały więc 
rytmy krakowiaka, mazura, poloneza 
i pieśni góralskiej. Dziś dzień wesoły, 
dziś jest Boże Narodzenie głosiła 
pierwsza kolęda. Klimat następ-
nych utworów i ich tytuły oddają 
treść: W Betlejem przy drodze jest 
szopa zła srodze, a tam się rozgościła 
Matka Jezusa miła, Przy onej dolinie,  
Do szopy, Jadą pastuszkowie.

Zbawca pochyla się nad 
konkretnym ludzkim bólem, 
by wnieść w niego iskrę radości 
i nadziei. Śpiewał więc chór senty-
mentalnie i z tęsknotą za Bogiem, 
który daje radość: Złocista gwiaz-
deczka, W ubogiej stajence, W mroźną 
noc grudniową, Kolęda sieroty. Jakże 

wymowne są słowa współczesnej 
kolędy sieroty: Ziemia Ciebie wita 
lodem swoich serc, przy Tobie ja 
czuwam, by nie skradł Cię wróg. Byś 
łzy me sieroce z udręczonych lic, rączką 
swoją otarł wśród samotnych dróg. 
Wyciągnij swoją Boską rączkę i otrzyj 
moje łzy. 

Śpiew kolęd, czy uczestnictwo 
w koncertach daje wiele radości, 
kiedy brzmią swojskie, patriotyczne 
rytmy; pełen dynamizm w krako-
wiaku (słowa i muzyka Jan Czech)  
My z krakowskiej krainy…, tempo 
mazura Hej, gdyśmy o północ ku…, 
i bliska nam kolęda góralska Nad regle 
turnice, hej leci z nieba granie…, A spis 
Bartek, Zagrały fulorki. W okresie 
Bożego Narodzenia Serca ludzkie się 

radują, biją szczęściem, jak te dzwony, 
przyszedł na świat Bóg Zbawiciel, Pan 
nasz z niebios objawiony.

W s z y s t k i m ,  o b e c n y m 
i nieobecnym na Koncercie Kolęd, 
składamy serdeczne życzenia:

Radość bije w przestrzenie, czuje 
każde stworzenie, jaka dana mu 
z nieba pociecha. Bowiem Boskie 
to Dziecię, do każdego na świecie, 
z łona Matki się również uśmiecha.  
Dedykujemy również kolędę W górę serca.

Niech Boża Dziecina błogosławi 
rodzinom i każdej osobie w naszym 
mieście i w naszej gminie. Niech 
panuje pokój, życzliwość i szczęście.

Janina Wszołek 
chórzystka
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Koncerty noworoczne 
Sanktuaryjnej 
Orkiestry Dętej
PAWEŁSTAŃCZYK 

W styczniu nie mogło 
zabraknąć Koncertu 
Noworocznego Sank-

tuaryjnej Orkiestry Dętej, 
która tegoroczny program 
zaprezentowała 12 stycznia 
w bazylice mniejszej 
w Tuchowie.

Orkiestra pod batutą Piotra Kucha-
rzyka zagrała zarówno dla licznie zgro-
madzonej publiczności z Tuchowa, 
jak i pobliskich miejscowości. Całość 
rozpoczęła się od kolędy opubliko-
wanej już w 1853 roku – Wśród nocnej 
ciszy. Następnie konferansjer, brat 
Norbert Żukliński CSsR, zaprosił na 
występ, który podzielony został na 
dwa bloki. W pierwszym zabrzmiały 
tradycyjne polskie kolędy: A wczora 
z wieczora, Gore Gwiazda, Z naro-
dzenia Pana, Przybieżeli do Betlejem, 
Kolęda dla nieobecnych Zbigniewa 
Preisnera oraz Dzień jeden w roku 

Czerwonych Gitar. Kolorytu dopełnił 
śpiew wokalistów – Anny Sikorskiej 
i Artura Starostki.

Druga odsłona miała charakter 
zagraniczno-rozrywkowy. W nim 
Sanktuaryjna Orkiestra Dęta wyko-
nała kojarzące się ze świętami Bożego 
Narodzenia: Last Christmas, Chri-
stmas Carl March, Merry Christmas 
Everyone, We Wish You a Merry Chri-
stmas, Jingle Bells Forever oraz Feliz 
Navidad.

Na zakończenie Sanktuaryjna 
Orkiestra Dęta rozdała zgroma-
dzonym w bazylice drobny upominek, 
zaś na pożegnanie wykonała odda-
jący charakter Bożego Narodzenia 
Znak Pokoju w opracowaniu Bartka 
Szułakiewicza.

Występ ten został powtórzony 
również dwa tygodnie później, 
kiedy to tuchowska orkiestra miała 
zaszczyt zaprezentować się w parafii 
św. Rodziny prowadzonej przez księży 
misjonarzy w Tarnowie.

Dziewięćdziesiąt lat 
to czasu szmat – tak 
powiedział Jubilat 

Józef. – To ja mam dzie-
więćdziesiąt lat? To nie 
prawda, bo nie wyglądam – 
żartował.

Uroczystość zaczął świętować 
wraz z rodziną i bliskimi osobami 
12 stycznia u Matki Bożej w Tuchowie, 
gdzie całe swoje długie życie tam 
podąża, a i służył nieraz pomocą. Na 
uroczystości jubilata gościli również 
przedstawiciele straży pożarnej, 
którzy złożyli piękne życzenia 
i dziękowali panu Józefowi za zało-
żenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Karwodrzy. Podczas urodzinowego 
spotkania padło wiele życzeń, słów, 
a najwięcej wspomnień, wesołych  
i wzruszających też. Dokładna data 
urodzenia to 22 stycznia. Dokładnie  
w Dzień Dziadka. Jubilat to już 
nie tylko dziadek 13 wnucząt, 
ale i pradziadek 10 prawnucząt...  
Do wspomnień i życzeń dzieci jubilata 
dołączyły wiersz... 

MÓJ DOM SKROMNY 
RODZINNY DOM... 

 
A w nim pomalowane na zielono  
i niebiesko ściany -  
krzywy pasek szlaczkiem wyrów-
nany…  
MÓJ DOM pachnący pieczonym 
chlebem  
i strzelającym w piecu drewnem,  
a nad ciepłą blachą ojciec masuje 
zmarznięte ręce,  
a potem czyniąc znak krzyża przy 
kolacji,  
składa mijający dzień Bogu  
w podzięce. 

 
Mama piecze placki na blasze, przy-
nosi świeże mleko –  
a może jeszcze kawa zbożowa  

i kolacja dla wszystkich gotowa. 
MÓJ DOM – RODZINNY DOM  
mały trochę ciasny, różnie się miało, 
a i działo się wiele.  
Przychodzili sąsiedzi, rodzina,  
przypadkowi goście i przyjaciele. 

 
MÓJ DOM  
a w nim Moja mama i jej spraco-
wane ręce  
i mój ojciec, który z pracy wraca  
nie odpoczywa, bo pole go wzywa 
i zagony i łąki i zwierzyna.  
Matki i ojca ręce całować chcę  
w podzięce,  
ZA WYCHOWANIE, za wiary 
przekazanie,  
za wspólne WĘDROWANIE.

MÓJ DOM – Otoczony wiosny 
zielenią,  
ogrzany lata słońcem, 
otulony dywanem jesieni,  

zasypany mieniącym śniegiem.  
TĘSKNIĘ ZA TYM WSZYSTKIM  
ZA ODPOCZYNKIEM W CIENIU 
JABŁONI CZY GRUSZY-  
JAK I ZA TYM  
CO MNIE UCIESZY LUB 
WZRUSZY.



MARIAKRAS 

6 stycznia 2020 r. byliśmy świad-
kami kolejnego już w dziejach  
Tuchowa tak uroczystego 

pochodu – III Tuchowskiego Orszaku 
Trzech Króli, który rozpoczęła  
msza św. o godz. 10.30 w sanktu-
arium Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tuchowie.

Hasłem tegorocznego orszaku były słowa: 
„Cuda, cuda ogłaszają”, będące fragmentem 
refrenu kolędy Dzisiaj w Betlejem, jednej 
z najczęściej śpiewanych polskich kolęd. 

Przepiękne kolędowe utwory, których 
autorami byli polscy poeci, a muzykę do nich 
komponowali wybitni kompozytorzy, są głęboko 
teologiczne, a równocześnie bardzo jasne w prze-
kazie. Bez wątpienia zasługują na zaszczytne 
miejsce w ulicznych jasełkach. Zapewne dlatego 
Fundacja Orszak Trzech Króli – główny orga-
nizator Orszaku Trzech Króli – wybrała je jako 
myśli przewodnie tegorocznego pochodu.

O roli kolęd tak mówił Ojciec Święty Jan 
Paweł II na spotkaniu z rodakami w Watykanie 
23 grudnia 1996 roku: Kolędy nie tylko należą 
do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą 
historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, 
ogromne bogactwo. (…) Trzeba, ażebyśmy tego 
bogactwa nie zagubili. Dlatego też, łamiąc się 
dzisiaj z Wami opłatkiem wigilijnym, życzę, 
abyście wszyscy, drodzy Rodacy (…) śpiewali 
kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad 
całą ich treścią, i byście w nich odnajdywali 
prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się 
Człowiekiem.

Idea wspólnego kolędowania prześwieca nam 
od zarania dziejów. W tym roku z kolędami na 
ustach uczestnicy tuchowskiego orszaku prze-
mierzyli drogę z bazyliki mniejszej do amfite-
atru miejskiego. Podczas przejścia wybrzmiały 
zarówno te znane, jak i zapomniane fragmenty 
polskich kolęd, od najstarszej Anioł Pasterzom 
mówił, do tych najbardziej współczesnych – 
kolęd, które dla każdego z nas są wspomnieniem 
z dzieciństwa, radosnym czasem przeżywanym 
w gronie najbliższych, sposobem na zagłę-
bienie się w treść Bożego Narodzenia, a przede 
wszystkim modlitwą. 

Tradycyjnie już III Tuchowski Orszak Trzech 
Króli zawierał kilka scenek. Osoby biorące 
w nich udział śpiewały polskie kolędy oraz 
ich fragmentami przemawiały do uczestników 
orszaku. Było to bardzo wymowne, ponieważ to 
właśnie kolędy najlepiej, najpiękniej i głęboko 
teologicznie, a jednocześnie prosto mówią 
o Bożym Narodzeniu.

W pierwszej scence w kaplicy polowej anioł 
rzekł do Józefa: - Józefie, synu Dawida, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki; albowiem 

z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Józef bez wahania zwrócił się do Maryi: 
-W drogę Maryjo, Betlejem czeka, Bóg do każdego 
chce przyjść człowieka! Za wyrokiem Boskim, 
w Betlejem Żydowskim narodzi się nam Dzie-
ciątko.

Za Józefem i Maryją, w koronach na głowach, 
z orszakowymi śpiewnikami i chorągiewkami 
w ręku, ze śpiewem na ustach, wyruszyli w drogę 
uczestnicy tuchowskiego orszaku. 

Orszak zatrzymał się przed dworem, 
w którym Herod zadawał sobie pytanie:  
- Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,/ I jako 
słońce niebo jaśnieje?

Anioł zaś głosił radosną nowinę: - Chrystus, 
Chrystus nam się narodził/ Aby nas od piekła 
oswobodził.

Aniołowie Trzech Mędrców witali i tak 
śpiewali: - Mędrcy świata, monarchowie,/ gdzie 
spiesznie dążycie? (…)/ Wieść okropna, wieść to 
smutna, Herod spisek knuje.

Trzej Królowie Heroda się nie przestraszyli, 
czym prędzej w drogę do Betlejem wyruszyli.

Melchior radośnie zawołał: -O gwiazdo Betle-
jemska,/ zaświeć na niebie mym. (…)/ Zaprowadź 
do stajenki,/ leży tam Boży Syn,/ Bóg-Człowiek 
z Panny Świętej,/ dany na okup win.

Baltazar ku niebu wzrok swój skierował:  
- Bracia, patrzcie jeno,/ jak niebo goreje! /Znać, 
że coś dziwnego/ w Betlejem się dzieje!

A Kacper im wtórował: -Patrzcie, jak tam 
gwiazda,/ światłem swoim miga, (…)/ Jak prorok 
powiedział:/ Panna zrodzi Syna,/ dla ludu całego/ 
szczęśliwa nowina; (…).

Trzej Królowie wraz ze swoimi orszakami: 
europejskim, azjatyckim i afrykańskim wyru-
szyli za gwiazdą, ona wskazywała im drogę 
i poprowadziła do tuchowskiego amfiteatru, 
który w tym dniu stał się Betlejem.

Wraz z orszakiem wyruszyli wierni – miesz-
kańcy miasta i gminy, którzy dość licznie wzięli 
udział w tym wydarzeniu. 

Orszak przeszedł ulicami: Wysoką, 
Tarnowską i Zieloną, zatrzymując się przy 
MOSiR-ze, gdzie królowie udali się na posiłek 
do karczmy. 

Przechodząc ul. Jana Pawła II, orszak dotarł 
na tuchowski rynek, gdzie byliśmy świadkami 
walki dobra ze złem, a następnie ruszył w stronę 
amfiteatru, gdzie narodziło się Dziecię.

Maryja Dzieciąteczku ślicznie zaśpiewała, 
do snu Je kołysała. 

Przybieżeli do Betlejem pasterze,/ grając 
skocznie Dzieciąteczku na lirze. Pełni natchnienia, 
pewni zbawienia, upadli na kolana, kolędy 
zaśpiewali, pokłon Dzieciątku oddali. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi/ Anieli 
grają, Króle witają/ pasterze śpiewają, bydlęta 
klękają/ cuda, cuda ogłaszają. 

Do stajenki (…) Trzej Królowie, (…)/  
od wschodu przybyli/ I dary Panu, (…)/  
kosztowne złożyli.

Upadli na twarz i oddali Mu pokłon, a otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 

Król Europy – Kacper: Witaj, Jezu ukochany,/ 
od patryjarchów czekany./ Od proroków ogło-
szony,/ Od narodów upragniony.

Król Azji – Melchior: Witaj, Dzieciąteczko 
w żłobie,/ wyznajemy Boga w Tobie,/ coś się 
narodził tej nocy,/ byś nas wyrwał z czarta mocy. 

Król Afryki – Baltazar: Witaj, Jezu nam zjawiony,/ 
witaj, dwakroć narodzony,/ raz z Ojca przed wieków 
wiekiem,/ a teraz z Matki człowiekiem. 

Przybył również król Kazi-
mierz Wielki. W roku jubile-
uszowym 680-lecia Tuchowa 
on także pragnął Dzieciątku 
się pokłonić, historię Tuchowa 
przypomnieć i odsłonić. 2 listo-
pada Roku Pańskiego 1340 r. 
w Krakowie król Kazimierz 

Wielki nadał opatowi tynieckiemu Bogusła-
wowi przywilej na zmianę w Tuchowie prawa 
polskiego na magdeburskie. Historia ta w akcie 
lokacyjnym miasta jest zapisana, w tym dniu 
uroczystym przez króla Kazimierza została 
odczytana. 

Król Kazimierz małemu Dzieciąteczku oddał 
pokłon, powierzając miasto i gminę Tuchów 
Jego opiece: 

Jezu Maleńki, Dziecino Kochana!
Ja Kazimierz Wielki z Bożej łaski król Polski, 

oddaję Ci hołd Jezu kochany.
Przez wieki, przez pokolenia wyczekiwany, 

dla zbawienia nam dany.
Pokłon Ci składam, od wieków królujesz 

w Tuchowie, Panie nad pany.
Dziś po 680 latach przybywam, by w roku 

jubileuszowym miasto Tuchów Tobie Jezu oddać 
w opiekę na kolejne lata. Niech brat szanuje brata, 
w zdrowiu i w chorobie, w bogactwie i w biedzie. 
Miej w opiece każdego, który jest w potrzebie. 

O błogosławieństwo dla ludzi, wiosek i miasta 
proszę, Tobie akt lokacyjny w darze przynoszę. 

Króluj nam o Jezu nad tuchowską krainą, 
niech wiara, nadzieja i miłość, zgoda i życzliwość 
w tuchowskim ludzie nigdy nie zaginą. 
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Każdy powinien mieć swojego anioła!

Pachnąca świętami kulinarna podróż!

Orszak Trzech Króli Lubaszowskie Jasełka
MAŁGORZATAZIĘBA 

12 stycznia amatorski 
zespół teatralny 
działający 

w ramach Stowarzyszenia 
„Aktywni Lubaszowianie” 
wystawił w sali widowi-
skowej OSP sztukę  
pt. Lubaszowskie Jasełka. 

W sztuce wzięło udział około 
26 osób. Licznie zgromadzeni goście 
z sąsiednich miejscowości oraz miesz-
kańcy Lubaszowej żywo reagowali 
na grę aktorów. Swoją obecnością 
zaszczycili nas ojcowie redempto-
ryści z Willi oraz bracia nowicjusze. 
Sala była wypełniona po brzegi. Dzię-
kujemy mieszkańcom za przybycie 
i zapraszamy za rok. 

ANNAMADEJSKA 

Czuć bliskość i wsparcie 
innych to ważne, by 
żyć, by znajdować 

w sobie siłę, by przezwy-
ciężać to, co czasem zsyła 
los. Takie poczucie bycia 
blisko innych wyraziły 
dzieci, które podczas świą-
tecznego kiermaszu na 
tuchowskim rynku  
22 grudnia włączyły się 
w akcję „Wylosuj Anioła”.

Jest to akcja pisania kartek, prowa-
dzona przez Fundację „Gdy Liczy się 
Czas”. Jej celem jest niesienie wsparcia 
dzieciom leczonym na onkologii. 
Chore dzieci zmagają się z bólem, 
lękiem i niepewnością. Kartki, które 
do nich trafiają, mają przywrócić im 
nadzieję, radość, poczucie bezpie-
czeństwa – stać się oknem na świat, 
stać się siłą.

Dzieci z przygotowanych 
elementów wykonały własne kartki, 
pięknie je ozdabiając, wklejając kolo-
rowe rysunki z Tuchowem. Pisały 

o tym, kim są, co lubią robić, czym 
się interesują i posyłały moc życzeń 
powrotu do zdrowia.

W tę akcję włączyć się można 
w każdym momencie, jest ona bezter-
minowa, tak jak – niestety – bezter-
minowy jest pobyt w szpitalach dzieci 
chorych na nowotwory. 

Oprócz kartek można dzie-
ciom sprawić radość, spełniając ich 
marzenia. Więcej informacji znajduje 
się na stronie fundacji i jej profilu 
społecznościowym.

MAŁGORZATA 
WOJTANOWSKA 

17 grudnia w filii  
tuchowskiego Domu 
Kultury w Siedliskach 

odbyły się warsztaty przy-
gotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w zakresie 
wypieku i dekorowania świą-
tecznych pierniczków. 

Udział w warsztatach wzięło  
45 dzieci z Tuchowa, Jodłówki Tuchow-
skiej i Siedlisk, a gościem honorowym 
była burmistrz Tuchowa – Magdalena 
Marszałek. W oczekiwaniu na warsz-
taty dzieci wzięły udział w zabawach, 
quizach i grach, a później wysłuchały 
krótkiej pogadanki na temat tradycji 
związanych z wypiekaniem pierników. 

Po niej przeszły do konkretnej pracy. 
Ciasto piernikowe pachniało cyna-
monem i przyprawami korzennymi, 
a jego wałkowanie i wykrawanie spra-
wiało wiele radości naszym małym 
gościom. Zapach pieczonych ciaste-
czek wprowadził nas w atmosferę 

świąt Bożego Narodzenia. Dekoro-
wanie piernikowych serc było czymś 
niezwykłym – lukier, bakalie, kolorowe 
posypki, migdały, orzechy to to, co 
najbardziej lubimy i z czego możemy 
stworzyć przepiękne ozdoby, według 
własnego pomysłu. Warsztaty te były 

integracją dzieci z poszczególnych 
środowisk, ale zarazem zabawą i wspa-
niałą lekcją wypiekania pierników.
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MAŁGORZATAZIĘBA 

Mieszkańcy Lubaszowej 
w niezwykły sposób 
uczcili święto Trzech 

Króli. 

Przez miejscowość przeszedł już  
5. Orszak Trzech Króli. Barwny 
korowód prowadzili trzej mędrcy na 
koniach. Wszyscy tłumnie zgroma-

dzili się przy remizie OSP. Członkowie 
stowarzyszenia „Aktywni Lubaszo-
wianie” ubrani w kolorowe stroje, 
mieszkańcy, niosący na głowach 
korony oraz naklejki i chorągiewki, 
ze śpiewem na ustach wyruszyli do 
kościoła parafialnego. Przygrywał 
nam pięknie kolędy Jakub Baran. 
Wydarzenie to bez wątpienia inte-
gruje społeczność i buduje wspólnotę 
lokalną. 
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Jezusa narodzonego wierni powi-
tali, radośnie Jemu wszyscy zaśpiewali. 

Radujmy się z Narodzenia Pana, 
radujmy się w roku obchodów 
680-lecia Tuchowa. 

W imieniu organizatorów  
III Tuchowskiego Orszaku Trzech 
Króli składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim uczestnikom 
orszaku oraz osobom, które przyczy-
niły się do jego organizacji i przepro-
wadzenia. Wielkie Bóg zapłać! Szczęść 
Boże na Nowy Rok! 

* * *

Orszak Trzech Króli – wydarzenie 
religijne o charakterze edukacyjno-
-kulturalnym, z zachowaniem tradycji 
i prawd wiary katolickiej, promujące 
wartości kultury narodowej i chrze-
ścijańskiej.

Po tegorocznym III Tuchowskim 
Orszaku Trzech Króli nasuwa się 
refleksja, czy w Tuchowie potrzebne 
jest takie wydarzenie? Czy trzeba 
i warto organizować orszak? Zada-
jemy sobie pytanie, czy w 2021 r. 
i w kolejnych latach ulicami naszego 
miasta powinien wyruszyć Tuchowski 
Orszak Trzech Króli?

Wbrew pozorom jest to bardzo 
duże przedsięwzięcie, wymagające 
dużego nakładu pracy, zaangażowania 
i poświęcenia wolnego czasu. Wyma-
gające zdyscyplinowania i odpowie-
dzialności. Czy warto podjąć taki 
trud?

Wszystkich, którym organizacja 
tuchowskiego orszaku leży na sercu 
i chętnie, bez żadnego przymusu, 
z poczuciem odpowiedzialności, 
chcą włączyć się w jego przygoto-
wanie, serdecznie zapraszamy do 
współpracy! Bowiem, by orszak mógł 
zostać zorganizowany, potrzeba wielu 
chętnych, zaangażowanych i odpo-
wiedzialnych osób do współpracy: 
przedstawicieli parafii, szkół, insty-
tucji, stowarzyszeń i organizacji dzia-
łających na terenie miasta i gminy 
Tuchów. To nasza wspólna inicjatywa 
i wspólne dzieło, największe tuchow-
skie uliczne jasełka, świadectwo naszej 
wiary, tradycji i kultury. 

Zatem, czy warto i czy chcemy je 
kontynuować?
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Z żYCIA LO W TUCHOWIE
DNI KULTURY
Jak co roku w liceum 

ogólnokształcącym 
w Tuchowie odbyło się 

najbardziej wyczekiwane 
przez wszystkich uczniów 
wydarzenie – Dni Kultury. 

Każdy z nas rozpoczął przygoto-
wania zaraz po tym, kiedy otrzyma-
liśmy tematy i zasady konkurencji, 
w jakich będziemy rywalizować 
z kolegami z innych oddziałów. 
Wewnątrz klas podzieliliśmy się 
tak, aby każdy miał okazję wykorzy-

stać swoje zdolności. Na tworzenie 
koncepcji występów oraz prezentacji, 
intensywne próby i przygotowania 
mieliśmy około miesiąca. Zmagania 
konkursowe zaczęły się 18 grudnia, 
od prawdopodobnie najbardziej 
widowiskowej kategorii, jaką jest 
taniec. Najlepszą okazała się tu klasa 
1a, inkasując maksymalną liczbę 
punktów. Zaraz po zakończeniu 
tanecznych zmagań, w salach lekcyj-
nych, odbyły się wystawy na temat 
„Tablica Mendelejewa w żywieniu”, 
po której 45 punktów na swoje konto 
mogła dopisać klasa 1b. Na koniec 
dnia odbył się konkurs piosenki, 
którego tematem w tym roku była 

twórczość Juliana Tuwima. Po zaciętej 
walce tryumfowały klasy 2a i 2b, które 
ex aequo zdobyły najwyższe miejsce 
na podium. Drugiego dnia szansę 
na wykazanie się mieli sportowcy, 
najlepszymi spośród nich okazali się 
uczniowie 3a. Następnie mogliśmy 
obejrzeć przygotowane przez klasy 
prezentacje na temat cyberprzemocy 
w grach komputerowych, w tej kate-
gorii największą liczbę punktów jury 
przyznało klasie 1e. W ostatnim 
zadaniu tego dnia, jakim było zapre-
zentowanie przygotowanych wcze-
śniej materiałów promocyjnych na 
temat naszej szkoły, zwycięstwo 
odniosła klasa 3a. Trzeciego, końco-

wego dnia zmagań, zanim wszyscy 
udaliśmy się na wigilie klasowe, 
czekały na nas jeszcze dwie kategorie. 
W pierwszej z nich klasy prezento-
wały zwyczaje i życzenia świąteczne 
w wylosowanej wcześniej gwarze, 
odmianie językowej lub dialekcie. 
Następnie wyświetlano nagrane przez 
nas teledyski do utworu Stanisława 
Moniuszki Prząśniczka. W obu kate-
goriach bezkonkurencyjna okazała się 
klasa 2a. W klasyfikacji generalnej 
najwięcej punktów – 319 zdobyła 
klasa 2a, wygrywając tegoroczne Dni 
Kultury. Na drugim miejscu uplaso-
wała się klasa 2b, z liczbą punktów 
286. Ostatnie miejsce na podium 

trafiło do klasy 3b, której udało się 
zapracować na 278 punktów. 

Warto jednak zaznaczyć, że każdy, 
kto zaangażował się w Dni Kultury 
jest wygranym, jest to świetna okazja 
do integracji klasy, a także między 
klasami. Przez udział w tym wyda-
rzeniu uczymy się umiejętności takich 
jak: współpraca, pokojowe rozwiązy-
wanie konfliktów, umiejętność pójścia 
na kompromis, dobra organizacja 
pracy i wielu innych, które na pewno 
będą dla nas przydatne w przyszłości. 
Wszyscy z niecierpliwością czekamy 
na kontynuację zabawy w przyszłym 
roku.

Alicja Kloch kl. 2a
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Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
CENTRUM SMAKU

„Prząśniczki i młodzieńcy”KATARZYNAARMATYS- 
-KAWALERSKA  

Dni Kultury w tuchow-
skim ogólniaku orga-
nizowane są jako 

impreza cykliczna  
już od 34 lat!

Jest to wydarzenie, które znane jest 
nie tylko uczniom i rodzicom naszej 
szkoły, ale również w środowisku 
lokalnym, a nawet wśród uczniów 
innych szkół. Realizacja tego projektu 
daje ogromne szanse na zaprezento-
wanie swoich umiejętności, talentów 
oraz wiedzy na forum szkoły. 

Impreza ma charakter rywalizacji 
międzyklasowej, a do poszczególnych 
konkurencji klasy przygotowują się 
samodzielnie, układają choreografię 
do tańca, wypożyczają stroje, przed-
stawiają fragmenty spektakli, śpie-
wają, rywalizują w konkurencjach 
sportowych, plastycznych z dziedziny 
filmu i wielu innych.

Patronami tegorocznych zmagań 
konkursowych byli: Stanisław 
Moniuszko i Julian Tuwim, ponadto 
realizowano tematykę w ramach 
międzynarodowego roku języków 
rdzennych, cyberprzemocy w grach 
komputerowych, a także 150. rocz-
nicy powstania układu okresowego 
pierwiastków.

Nagrody finansowe dla zwycięzców 
corocznie funduje Rada Rodziców 
działająca przy LO w Tuchowie.

Zdarza się oczywiście, że zacięta 
rywalizacja prowadzi do konfliktów, 
które jednak zawsze na zakończenie 
imprezy zapominane są pod wpływem 
radości, doznań artystycznych i mile 
spędzonych chwil w gronie szkolnych 
przyjaciół i znajomych. 

Zmagania konkursowe dostarczają 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom 
wielu niezapomnianych przeżyć  

i emocji. Niejednokrotnie są źródłem 
wielkich przyjaźni, trwających 
znacznie dłużej niż nauka w murach 
tuchowskiego „Kopernika”. 

Dziewczęta z Kopernika  
najlepsze w powiecie  
w koszykówce

Sukcesy licealistów w piłce ręcznej 
Finał Powiatowy Licealiady Młodzieży w piłce ręcznej

URSZULAGINTER 

Po okresie świątecznym, 
w którym królowały 
serniki, makowce, 

ciasta z masami, zapewne 
każdy chętnie do kawy lub 
herbaty zjadłby coś lżej-
szego, mniej kalorycznego.

Proponuję zdrowe, szybkie  
w wykonaniu i naprawdę smaczne 
ciastka z żurawiną, w składzie 
których znajdują się płatki owsiane 
i żurawina (a więc dużo błonnika); 
cukier można w nich zastąpić stewią. 
Po upieczeniu i wystygnięciu umiesz-
czam je w plastikowym pojemniku 
i przez kilka dni pozostają świeże  
i smaczne.

Drugi przepis to wyśmienite 
muffinki z marchewką. Nie tylko są 

bardzo smaczne, ale również 
zdrowsze od tradycyjnych ciast.

Ciastka z żurawiną 
(na 22 sztuki)

• 180 g mąki orkiszowej
• 150 g płatków owsianych
• 160 g masła
• 75 g cukru kryształu lub stewii
• 80 g suszonej żurawiny
• szczypta proszku do pieczenia

Mikserem utrzeć masło z cukrem 
lub stewią aż do otrzymania puszy-
stego kremu. (Stewia jest słodzikiem 
o mocy słodzącej większej niż zwykła 
sacharoza, więc można jej dać 
mniej). Mąkę wymieszać z płatkami 
i proszkiem do pieczenia. Suche 
składniki wsypać do maślanego 
kremu i dokładnie wymieszać. 
Dodać żurawinę i ponownie wymie-
szać. Żurawinę można zastąpić 
rodzynkami lub innymi suszonymi 
owocami.

Przełożyć ciasto na stolnicę  
i szybko zagnieść, nadając mu kształt 
wałka o średnicy 5-6 cm. Przełożyć 
na talerz lub deskę, owinąć papierem 
do pieczenia i wstawić na około  
1 godzinę do lodówki.

Po upływie tego czasu wałek 
z ciasta pokroić w plastry około 
1 cm. Podczas krojenia ciastka 
mogą się kruszyć, wówczas należy 
je ponownie zlepić i uformować 
odpowiedni kształt. Ułożyć na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia  

i piec 20 minut w piekarniku  
w temperaturze 180°C. Ciastka mają 
mieć złocisty kolor.

Muffinki marchwiowe
• 200 g marchewki
• 2 jajka
• 160 g cukru
• 1 szklanka oleju słonecznikowego
• 15 g proszku do pieczenia
• 50 g migdałów
• 1 cytryna (wymyta i sparzona)
• szczypta soli
• masło, bułka tarta do posypania 

foremek

• cukier puder do posypania

Marchew umyć, obrać, pokroić 
na kawałki i zmiksować lub zetrzeć 
na drobnej tarce.

Zmiksowaną marchew polać 
sokiem z cytryny, dobrze wymie-
szać, by dokładnie wchłonęła sok 
i nie ściemniała.

Jajka utrzeć z cukrem do 
uzyskania puszystej masy, dodać 
olej, mąkę, proszek do pieczenia, 
posiekane migdały, skórkę startą  
z 1/2 cytryny i sól. Składniki dokładnie 
wymieszać i na koniec dodać 
marchew. Ponownie wymieszać.

Ciasto rozlać do foremek na 
muffinki wysmarowanych masłem 
i posypanych bułką tartą lub wyło-
żonych papilotkami. Foremki 
napełniać do 2/3 wysokości. Piec  
20-25 minut w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 180°C. 
Po wyjęciu wystudzić, wyjąć 
z foremek i posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

PAWEŁSŁOWIK 

16 grudnia 
w Zakliczynie 
szkoły średnie 

z powiatu tarnowskiego 
spotkały się na turnieju 
koszykówki, który miał za 
zadanie wyłonić Mistrza 
Powiatu. 

Do zawodów przystąpiło siedem 
szkół, w tym dwie z Tuchowa – repre-
zentacja LO i CKZiU. Tytuł mistrzyń 
powiatu obroniły po raz drugi z rzędu 
nasze licealistki, wygrywając zdecydo-
wanie wszystkie spotkania.

Wyniki turnieju dziewcząt:
1 miejsce – LO Tuchów
2 miejsce – CKZiU Tuchów
3 miejsce  – ZSOiZ Gromnik
4 miejsce  – ZSP Zakliczyn
5-6 miejsce  – ZSP Ryglice
5-6 miejsce  – ZSLiT Wojnicz
7 miejsce  – ZSOiZ Ciężkowice

Skład drużyny:
Anna Wąs, Karolina Karwat, 

Gabriela Hudyka, Wiktoria 

Sosnowska, Kinga Schabowska, Marta 
Jamka, Katarzyna Kurczab, Olga Gut, 
Barbara Pikusa.

Tydzień wcześniej w Wojniczu 
swoje zawody rozegrali chłopcy, 

którzy po bardzo zaciętych i wyrów-
nanych meczach zajęli V-VI miejsce.

Opiekunowie: 
Dorota Kajmowicz, 

Paweł Słowik

PAWEŁSŁOWIK 

W rozegranych  
15 i 17 stycznia na 
obiektach tuchow-

skiego MOSiR-u i CKZiU 
Mistrzostwach Powiatu 
wzięło udział 6 drużyn 
reprezentujących szkoły 
ponadpodstawowe. 

Rywalizowano w dwóch grupach, 
z których dwie najlepsze drużyny 
awansowały do grupy finałowej, 
gdzie rozgrywki toczyły się systemem 
każdy z każdym z zaliczeniem meczu 
z poprzedniej rundy. Reprezentacja 
LO chłopców wygrała trzy kolejne 
mecze, pokonując ZSOiZ Gromnik, 
ZSLiT Wojnicz, ZSOiZ Ciężkowice. 
Czwarty mecz decydował o pierw-
szym miejscu, w którym reprezentanci 
„Kopernika” ulegli sąsiadom z CKZiU. 

Reprezentantki LO natomiast 
najbardziej zacięty mecz rozegrały 
z uczennicami z Gromnika, w poje-
dynku padł remis. Wysoka wygrana 
z Ryglicami i CKZiU zdecydowała, 

że to tuchowskie licealistki mogły po 
raz kolejny cieszyć się ze zwycięstwa 
w turnieju i awansu do zawodów rejo-
nowych. Kierujemy podziękowania 
do dyrektora MOSiR-u pana Marka 
Srebro za udostępnienie obiektu 
w celu organizacji turnieju chłopców. 
Gratulacje dla wszystkich uczniów 
z Tuchowa. 

Wyniki turnieju chłopców:
1 miejsce  – CKZiU Tuchów
2 miejsce  – LO Tuchów
3 miejsce  – ZSOiZ Gromnik
4 miejsce  – ZSOiZ Ciężkowice
5-6 miejsce  – ZSP Ryglice
5-6 miejsce  – ZSLiT Wojnicz
Skład drużyny:
Karol Knapik, Michał Karpiel, 

Kuba Torba, Bruno Potok, Tomasz 
Więcek, Marcel Filus, Arkadiusz 
Stanuch, Dawid Dziadosz, Dominik 
Gronkowski, Hubert Świderski, 
Dawid Smalarz, Bartek Słowik

Wyniki turnieju dziewcząt:
1 miejsce – LO w Tuchowie
2 miejsce – ZSOiZ w Gromniku
3 miejsce – CKZiU w Tuchowie

4 miejsce – ZSP 
w Ryglicach

5 miejsce – 
ZSOiZ w Cieżko-
wicach

5 miejsce – 
ZSLiT w Wojniczu

Skład drużyny:
G. Hudyka, 
W. Sosnowska, 
A. Wąs, 
K. Karwat, 
K. Schabowska, 
O. Jamróz, 
K. Kipiel, 
O. Gut, 
B. Pikusa, 
K. Kurczab, 
W. Adamczyk, 
M. Jamka, 
M. Giemza

Opiekunowie: 
Dorota 

Kajmowicz, 
Paweł Słowik
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Kiermasz bożonarodzeniowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
EWAKAWA 
MARTACHRUŚCIEL-ZOŃ
RENATAPRZĘCZEK 

Święta to magiczny czas, 
kiedy ludzkie serca 
szczególnie otwierają 

się na potrzeby innych 
i dlatego w dniach  
18 i 19 grudnia 2019 roku 
w naszej szkole został 
zorganizowany kiermasz 
bożonarodzeniowy. 

Jak co roku do sprzedaży zostały 
wystawione wytwory pracy dzieci, 

nauczycieli i rodziców. Można było 
kupić własnoręcznie wykonane 
kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, 
stroiki, świece wigilijne, bombki, 
ciastka itp. 

Dochód ze sprzedaży wyniósł 
4 960 zł i został w całości przeznaczony 
na Stowarzyszenie Rodziców i Przy-
jaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”. 

Z całego serca dziękujemy 
rodzicom, nauczycielom i uczniom, 
którzy swoją pracą, zaangażowa-
niem włączyli się w akcję. Dzięki ich 
wrażliwym sercom, hojności, empatii 
i poświęconemu czasowi można było 
tak wiele zdziałać.

Nasze uczennice: Marysia 
i Karolina na 24. Regionalnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w Żabnie
MARTACHRUŚCIEL-ZOŃ

W dniach 7-9 stycznia 
2020 r. w Gminnym 
Centrum Kultury 

w Żabnie odbył się  
24. Regionalny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. 

Brało w nim udział 118 dzieci 
w wieku od 4 do 15 lat z województwa 
małopolskiego. Konkurs podzielony 
był na kategorie wiekowe. W kategorii 
klas 1-3 brało udział 48 dzieci. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice 

z klasy 1b: Maria Grzenia i Karolina 
Więcek, przygotowane przez wycho-
wawcę Martę Chruściel-Zoń. Karolina 
Więcek zajęła 2 miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i książki, 
a zwycięzcy 12 stycznia otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe, które 
wręczone zostały podczas Koncertu 
Finałowego w Centrum Kultury 
w Żabnie.

Wszystkim uczestnikom i dziękuję 
za dostarczenie wspaniałych wrażeń 
artystycznych, a laureatom gratuluję 
pięknego Koncertu Finałowego.

II happening bożonarodzeniowy

VII Gminny Konkurs Świątecznej  
Piosenki Obcojęzycznej

JUSTYNAJAWORSKA-
LIPKA 
KATARZYNAKRUPA 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej  
im. Stanisława Staszica 

w Tuchowie już po raz 
drugi zorganizowali happe-
ning bożonarodzeniowy na 
tuchowskim rynku. 

Dziewczyny i chłopcy – pod 
opieką nauczycieli: J. Jaworskiej-Lipki, 
B. Kielawy i K. Krupy – przebrani 
w stroje aniołów i diabłów spacerowali 
w sobotę 21.12.2019 roku, rozdając 
mieszkańcom Tuchowa i gminy 
świąteczne życzenia, słodycze oraz 
uśmiech. Wraz z nami Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza obdarowywała 
przechodniów siankiem na stół wigi-
lijny oraz gałązkami choinkowymi. 
Mamy nadzieję, że sprawiliśmy 
Państwu przyjemność i że ten rodzaj 
akcji przygotowującej nas do świąt 
Bożego Narodzenia na trwałe wpisze 
się w świąteczny krajobraz naszego 
miasta.

JUSTYNAJAWORSKA- 
LIPKA 
PAULINASTACHURA-BUŚ

18 grudnia 2019 roku 
w Domu Kultury 
w Tuchowie odbył 

się VII Gminny Konkurs 
Świątecznej Piosenki 
Obcojęzycznej, którego 
organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie.

Do udziału w konkursie zgło-
siło się siedem szkół podstawo-
wych z naszej gminy. Na scenie 
swoje umiejętności zaprezentowało  
34 wykonawców, których występy 
oklaskiwali goście, burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek, wice-
przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Jerzy Odroniec, dyrekcja 
szkoły podstawowej w Tuchowie 
oraz rodzice młodych artystów. Jury 
w składzie: przewodniczący – Tadeusz 
Goliszewski, członkowie – Michalina 
Ropska oraz Paulina Kloch oceniali 
występy w trzech kategoriach:  

klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-
-VIII. Młodzi artyści prezentowali 
piosenki świąteczne głównie w języku 
angielskim oraz niemieckim. 

Jury po długich naradach wyłoniło 
zwycięzców:

Kategoria klasy 1-3
Miejsce I: 

klasa 1b SP w Tuchowie
Miejsce II:

Liliana Bajorek – SP Burzyn
Joanna Burza – SP Burzyn

Miejsce III: 
Aleksandra Sadko – SP Zabłędza
Kornelia Wójcik – SP Piotrkowice

Szczególne wyróżnienie za akcent: 
Liliana Bajorek – SP Burzyn

Kategoria klasy 4-6
Miejsce I: 

Emilia Wajda – SP Siedliska
Miejsce II: 

Maja Przęczek – SP Tuchów
Anna Sarad – SP Siedliska

Miejsce III:
Daniel Grzyb – SP Lubaszowa
Magdalena Kaczka – SP Siedliska

Kategoria klasy 7-8
Miejsce I: 

Julia Rąpała – SP Tuchów

Maja Nalepka – SP Burzyn 
Miejsce II: 

Aleksandra Walocha – SP Tuchów
Zuzanna Okaz – SP Lubaszowa

Miejsce III: 
Wiktoria Łątka – SP Tuchów
Filip Chrzanowski – SP Lubaszowa

Konkurs Świątecznej Piosenki 
Obcojęzycznej odbywa się co roku 
dzięki życzliwości członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tuchowie, która jest 
fundatorem nagród dla zwycięzców 
oraz upominków dla wszystkich 
uczestników konkursu – bardzo 
dziękujemy. Podziękowania przekazu-
jemy również Piekarni Ewa i Andrzej 
Więcek, D.H. Trójka – Janusz Grzenia 
oraz Domowi Kultury w Tuchowie. 
Dziękujemy bardzo za pomoc 
i liczymy na wsparcie w kolejnych 
edycjach konkursu.

Gratulujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w VII Gminnym 
Konkursie Świątecznej Piosenki Obco-
języcznej. Wasze występy były wyjąt-
kowe i zapadły głęboko w nasze serca. 

Zapraszamy  
już w grudniu 2020 r.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
BURZYN

ANNASAJDAK 

Akcje charytatywne 
w naszej szkole są 
bardzo istotnym 

elementem wychowania, 
bowiem uczą dzieci 
i młodzież wrażliwości na 

potrzeby innych, rozwijają 
uczucie empatii oraz kształ-
tują pozytywną postawę 
wobec cierpiących i potrze-
bujących. 

Wystarczy przyjrzeć się, jak młodzi 
ludzie, którzy robią coś dla innych, 
uczą się skutecznej komunikacji ze 

swoimi rówieśnikami, z którymi 
muszą się na coś umówić, jak uczą 
się współpracy i planowania. Praca 
dla innych to także szkoła odpowie-
dzialności za drugiego człowieka, 
szkoła inicjatywy, a przede wszystkim 
empatii, której we współczesnym 
świecie coraz wyraźniej brakuje. 
Okres przedświąteczny 
to właśnie czas, kiedy 
szczególnie myślimy 
o ludziach biednych, 
samotnych, potrze-
bujących nie tylko 
pomocy materialnej, 
ale dobrego słowa, 
wsparcia, rozmowy. 
W tym roku szkolnym 
uczniowie naszej szkoły 
wraz z nauczycielami 
i rodzicami wzięli udział w kilku 
takich akcjach:
• Akcja „POLACY - RODAKOM” – 

przygotowane zostały paczki świą-
teczno-noworoczne dla Polaków 
mieszkających za naszą wschodnią 
granicą;

• Akcja „SZKOŁO POMÓŻ I TY” 
– sprzedawane były cegiełki, 
z których dochód został prze-
znaczony na Fundację NA 
RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POMÓŻ I TY;

• Akcja zbierania maskotek 
i pomocy plastycz-
nych dla krakow-
skiego oddziału 
Fundacji „MAM 
MARZENIE”;

• „ M I S Y J N Y 
JARMARK Z ANIO-
ŁAMI” – z którego 
dochód przeznaczony 
został na pomoc 
p o t r z e b u j ą c y m 
w krajach misyjnych;

• „SZKOLNY KIERMASZ ŚWIĄ-
TECZNY” – z którego dochód 
m.in. przeznaczony został na 
Stowarzyszenie „WSZYSTKIE 
DZIECI NASZE SĄ”;

• „KOLĘDA MISYJNA” – zebrane 
datki przeznaczone zostały na 

pomoc potrzebującym w krajach 
misyjnych;

• W tym roku po raz pierwszy 
uczniowie, chcąc podarować 
drugiemu człowiekowi chwilę 
radości, wyruszyli z życzeniami do 
osób starszych, samotnych i chorych 
z naszej miejscowości. Wręczyli 
odwiedzającym własnoręcznie 
przygotowane kartki z życzeniami 
oraz drobne upominki;

• ŚWIĄTECZNY TURNIEJ 
CHARYTATYWNY DLA JULKI 
– w turnieju wzięli udział nasi 
uczniowie należący do UKS Burzyn 
z sekcji piłki nożnej, a dobrą zabawę 
przy muzyce zapewniła grupa 
cheerleaderek.

Nauczmy się pomagać innym, 
ponieważ życzliwość, umiejęt-
ność okazywania dobrych uczuć to 
świetny posag na przyszłość. Dzieci, 
które nie przechodzą obojętnie obok 
nieszczęścia drugiego człowieka, 
lepiej odnajdą się w społeczeństwie 
jako dorośli.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie 
wiedzą, jak pomagać innym!

Miarą twojego 
człowieczeństwa 

jest wielkość  
twojej troski 
o drugiego  
człowieka

Babcia jest trochę rodzicem, 
trochę nauczycielem
i trochę najlepszym 
przyjacielem.

Jak spędzić aktywnie wolny czas?
ANNASAJDAK 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. 
prof. Jana Sajdaka 

w Burzynie propagują różne 
formy aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

Jedną z nich jest doskonalenie, a dla 
niektórych nauka, umiejętności jazdy na 

łyżwach. W ramach programu „Trzymaj 
formę” uczniowie wraz z opiekunami 
pojechali na lodowisko do Tarnowa. 
Program ten to inicjatywa propagująca 
zdrowy styl życia poprzez zbilansowane 
odżywianie połączone z regularną 
aktywnością fizyczną. Zabawa na lodo-
wisku jest doskonałą zachętą do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Po takim 
wyjeździe apetyty na aktywność fizyczną 
na pewno będą większe.

ANNASAJDAK 

22 stycznia odbyła się 
wyjątkowa uroczy-
stość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, na którą 
zostali zaproszeni babcie  
i dziadkowie uczniów klas 0-3. 

Dzień Babci i Dziadka to dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń i radości, 
to dzień, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu. W tym roku zaproszeni goście 
nie zawiedli i przybyli na uroczystość 
bardzo licznie. 

Część artystyczna rozpoczęła się 
przedstawieniem jasełkowym w wyko-
naniu uczniów klas trzecich. Następnie 
swoje umiejętności artystyczne zapre-

zentowały dzieci oddziału przedszkol-
nego oraz uczniowie klasy I i II. Część 
artystyczna zakończyła się życze-
niami i wręczeniem laurek, i drob-
nych upominków wykonanych przez 
wnuczęta. Głos zabrała także dyrektor 
szkoły, która zwróciła uwagę na ogromną 

rolę dziadków w wychowaniu młodego 
pokolenia. Zaproszeni goście zostali 
podjęci słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez rodziców. Spotkanie 
upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze, 
a babcie i dziadkowie opuszczali naszą 
szkołę ze wzruszeniem.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
PIOTRKOWICE
II miejsce oraz wyróżnienie 
w Konkursie Świątecznej 
Piosenki Obcojęzycznej
SYLWIAKURCZAB

18 grudnia 2019 r. 
uczennice klasy II 
wzięły udział  

w VII Gminnym 
Konkursie Świą-
tecznej Piosenki 
Obcojęzycznej, orga-
nizowanym przez 
Szkołę Podstawową 
im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie.

Kornelia Wójcik śpie-
wając piosenkę Little Snow-
flake, wywalczyła III miejsce 
w kategorii wiekowej  
klas I-III, natomiast  

Aneta Cich i Wiktoria Kusek śpie-
wające w duecie piosenkę We Wish 
You a Merry Christmas zdobyły  
wyróżnienie. Serdeczne gratulacje!

Jasełka BożonarodzenioweRENATAMĄCZKO 

Boże Narodzenie to czas, 
kiedy wszyscy stają 
się dla siebie bardziej 

życzliwi, milsi i zapomi-
nają o wszelkich sporach 
i waśniach. 

Aby podkreślić wyjątkowy 
charakter tych świąt, uczniowie 
naszej szkoły tradycyjnie, jak co roku, 
wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe, 
do których scenariusz napisała 
Beata Czuba, a pomocy w przy-
gotowaniu scenografii i rekwi-
zytów udzieliła Renata Mączko.

20 grudnia 2019 roku, 
podczas szkolnej Wigilii 
nasi młodzi aktorzy świetnie 
i z ogromnym zaangażowa-
niem wcielili się w swoje role, 
przypominając w ten sposób 
wydarzenia sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat, kiedy to 
w Betlejem narodziło się Boże 
Dzieciątko. Dzieci wcieliły się 
w role Maryi i Józefa, pasterzy, 
aniołów, trzech króli, przyby-
wających złożyć pokłon Jezu-
sowi narodzonemu w ubogiej 
stajence. Nie zabrakło też 
Heroda i diabełków. Świet-
ności inscenizacji dodały 
pastorałki, kolędy śpiewane 
przez uczennice klasy piątej, 
które napełniły wszystkich 
świąteczną radością i sprawiły, 

że poczuliśmy magię zbliżających się 
świąt. Drugie przedstawienie miało 
miejsce 22 grudnia w kościele para-
fialnym. Do wspólnego kolędowania 
włączyła się zgromadzona publicz-
ność. Cieszymy się ogromnie, że w tak 
wyjątkowym momencie byli z nami 
rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.

Kiedy część artystyczna dobiegła 
końca, występujący aktorzy otrzy-
mali gromkie brawa. Występ był 
niezwykłym przeżyciem zarówno dla 
aktorów, nauczycieli, jak i przybyłych 
gości. Grę młodych aktorów utrwali-
liśmy na fotografiach. Te jasełka będę 
zapamiętane przez wszystkich, a na 
kolejne czekamy z niecierpliwością.

SZKOŁA PODSTAWOWA
LUBASZOWA

ODZNACZENIE DLA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W LUBASZOWEJ
KATARZYNAMAJCHER

11 stycznia 2020 r. 
odbyło się 
spotkanie opłat-

kowo-noworoczne Okręgu 

Tarnów Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

Na uroczystości pojawiło się 
wielu znamienitych gości, a wśród 
nich władze samorządowe Tarnowa 

i powiatu tarnow-
skiego,  przed-
stawiciele służb 
mundurowych oraz 
kombatanci i dele-
gacje poszczególnych 
kół z terenu Okręgu 
Tarnów. Gościem 
honorowym był 
płk Zdzisław Baszak, 
uczestnik wojny 
obronnej, jedyny 
żyjący żołnierz 

16. Pułku Piechoty, oficer dywersji 
AK, uczestnik akcji „III MOST”, wielo-
letni prezes, aktualnie prezes hono-
rowy Okręgu Tarnów ŚZŻAK. W tak 
dostojnym gronie nasza szkoła została 
uhonorowana zaszczytnym wyróż-
nieniem. Na ręce dyrektor Barbary 
Duszy zostało wręczone odznaczenie 
dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu 
AK „Barbara” w Lubaszowej za zasługi 
na płaszczyźnie kultywowania pamięci  
o Armii Krajowej. 

Jesteśmy bardzo dumni z odzna-
czenia, a zarazem szczęśliwi, że 
nasze starania zostały dostrzeżone 
i docenione. Jest to również moty-
wacja do dalszych działań zgodnych 
z etosem wyznaczonym przez naszego 
patrona oraz zobowiązanie do krze-
wienia pamięci o wydarzeniach, dzięki 
którym żyjemy dziś w wolnym kraju.

W świątecznej atmosferze 
ANNATOTOŚ 

Boże Narodzenie to czas, 
kiedy wszyscy stają się 
dla siebie mili, życzliwi 

i przynajmniej na chwilę 
zapominają o wszelkich 
sporach i kłopotach.

 Aby podkreślić wyjątkowy 
charakter tych świąt, uczniowie 
klasy III i VI przy wsparciu wokalnym 
klasy V przedstawili Jasełka Bożonaro-
dzeniowe. Był św. Józef z Maryją, anio-
łowie, pastuszkowie, trzej królowie 
i dzieci. Publiczność po raz kolejny 
mogła przeżyć historię Maryi i Józefa 

szukających schronienia w tę chłodną 
grudniową noc. 

Piękny śpiew kolęd i pastorałek 
uświadomił wszystkim, że święta 
Bożego Narodzenia są już bardzo 
blisko. Po zakończonym występie 
wszyscy uczniowie i nauczyciele 
złożyli sobie życzenia, łamiąc się 
opłatkiem. Następnie uczniowie udali 
się do klas na symboliczny wigilijny 
poczęstunek.

Kilka dni później na zaproszenie 
ojca proboszcza uczniowie przedsta-
wili jasełka po raz drugi w pięknej 
świątecznej scenerii przed ołtarzem  
w kościele św. Gerarda dla miesz-
kańców i przybyłych gości.
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Dzień Seniora
BEATACZUBA 

 
Babciu, Babciu coś Ci dam 
Tylko jedno serce mam, 
A w tym sercu róży kwiat 
Babciu, Babciu żyj 100 lat! 

Ktoś kiedyś powie-
dział, że gdyby nie 
było dziadków, trzeba 

by było ich wymyślić. 

Bo babcia i dziadek to nie takie 
zwykłe osoby. To instytucja dzia-
łająca całą dobę, płacąca podatki 
sercem i odbierająca wynagro-
dzenie od wnuków w walucie 
nazywanej wdzięcznością. Babcia 
pamięta o urodzinach, imieninach, 
zakończeniach roku i wspiera 
wnuki drobnymi sumami przy 
okazji odbierania emerytury czy 
renty. Ma dla wnuczka jakiś przy-
smak i zawsze bierze jego stronę 
w konfliktach na linii rodzic 
– dziecko. Gotowa do pomocy 
i wyręczenia w wielu pracach 
domowych. Dziadek poszuka 
listewki do latawca i odprowadzi do 
przedszkola. Po prostu są i kochają.  
Tę miłość i oddanie było widać 
w sobotę, 18 stycznia na spotkaniu 
z okazji Dnia Seniora zorgani-

zowanym przez szkołę, Radę 
Rodziców i Koło Gospodyń Wiej-
skich „AleBabki” w Piotrkowi-
cach. Licznie zgromadzeni babcie 
i dziadkowie ze wzruszeniem oglą-
dali występy dzieci z przedszkola 
i klas 1-3. Były tańce i piosenki, 
wierszyki i życzenia. Własno-
ręcznie wykonane upominki 
sprawiły obdarowanym wiele 
radości. Odwiedzili ich też kolęd-
nicy z koncertem kolęd i życzeń. 
Część artystyczną zakończyło 
odśpiewanie gościom gromkiego 
„Sto lat” i złożenie życzeń przez 
dyrektor szkoły Barbarę Polek, 
przewodniczącą koła Małgorzatę 
Oleksowicz i przewodniczącą 
Rady Rodziców Jadwigę Kitę. 
Potem były już tylko rozmowy, 
śmiechy i wspólne śpiewanie kolęd, 
a następnie piosenek biesiadnych. 
Wszystko to przy suto zastawionych 
stołach sukcesywnie zapełnianych 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Zgodna współpraca 
pomiędzy szkołą, Radą Rodziców 
i Kołem Gospodyń Wiejskich 
pozwoliła kolejny raz zorganizować 
wspaniałą imprezę, zintegrować 
środowisko i wywołać uśmiechy na 
wielu twarzach i małych buźkach 
oraz okazać wdzięczność naszym 
seniorom.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA NA LUDOWO
Niech nam żyją wszystkie babcie
I dziadkowie też.

ANNACICHY 

We wtorek w szkole 
podstawowej  
w Lubaszowej licznie 

zgromadzili się dziadkowie, 
by wraz ze swoimi wnukami 
uczcić swoje święto. 

Dzieci starannie przygotowywały się 
do tego dnia, aby podziękować babciom 
i dziadziom za miłość, troskę, pomoc. 
Dyrektor Barbara Dusza serdecznie powi-
tała przybyłych gości. Następnie na scenę 
wkroczyły przedszkolaki. Dziewczynki 
pięknie prezentowały się w krakowskich 
spódniczkach, czerwonych koralach 
i wiankach na głowie. Przedszkolaki 
zaprezentowały program z wykorzy-
staniem ludowych melodii, piosenek 
i tańców. Dziadkowie nucili razem  
z wnukami znane sobie piosenki: Miała 
baba koguta, Krakowiaczek jeden miał 
koników siedem, Poszło dziewczę po ziele. 
Zatańczyły również trojaka do piosenki 
Zasiali górale… Program zakończyła 
piosenka dla dziadków na ludową 
melodię.

Potem zaprezentowały się pierw-
szaki. Czerpiąc z bogatej skarbnicy 
polskich legend, przygotowały wraz  
z wychowawczynią – panią Małgosią – 
bajkę o smoku wawelskim. Dekoracja  
i piękne stroje przeniosły nas do czasów 
króla Kraka, kiedy to dzielny szewczyk 
Skuba pokonał smoka. Występ został 
nagrodzony dużymi brawami. Część 
artystyczną zakończyła piosenka z życze-
niami w wykonaniu wszystkich dzieci.

Po występach dziadkowie zostali 
zaproszeni na pyszne domowe ciasto 
przygotowane przez rodziców. Zostali 
też obdarowani przez wnuki własno-
ręcznie wykonanymi przez nich prezen-
tami. Był też czas na wspólne zdjęcia.

Mamy nadzieję, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci, jak i dziadków.

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK” – ogólnopolska 
kampania społeczna promująca 
czytelnictwo w bibliotece  
szkolnej rozpoczęta
Pilotażowy projekt Insty-

tutu Książki jest skiero-
wany do uczniów klas 

pierwszych.

Wykorzystując magię świąt i czas 
otrzymywania prezentów, wręczono 
pierwszakom wyprawki czytelnicze 
z nadzieją na rozbudzenie ich pasji 
do czytania.

Antologia Pierwsze czytanki dla… 
to starannie dobrany zestaw utworów 
wybitnych polskich poetów i pisarzy 
dziecięcych, w którym znajdują 
się zarówno pozycje klasyczne, jak  
i współczesne. W gronie autorów 
znajdziemy m.in.: Joannę Papu-
zińską, Wandę Chotomską, Czesława 
Janczarskiego czy Hannę Januszewską.  

W publikacji obecni są również: 
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, 
Anna Onichimowska, Małgorzata 
Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał 
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna 
Kulmowa, Marcin Brykczyński,  
Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke. 
Całość została wzbogacona znako-
mitymi ilustracjami artysty Józefa 
Wilkonia.

Małgorzata Musiał 
Nauczyciel bibliotekarz 



Edukacja ekologiczna i prawi-
dłowa segregacja odpadów, wspólna 
akcja dzieci i samorządu: „Nasz 
pierwszy EKO BIZNES”!

ELŻBIETABARAN 

Segregacja odpadów jest 
jedną z metod ograni-
czenia ilości odpadów 

podlegających składo-
waniu przez odzyskiwanie 
surowców nadających się do 
ponownego użytku lub prze-
tworzenia i wykorzystania 
ich do produkcji nowych 
materiałów. 

Segregować odpady możemy 
wszyscy, bez wyjątku, to dziecinnie 
proste!

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kotulskiej w Jodłówce 
Tuchowskiej wiedzą, że segregując, 
dajemy odpadom szansę na drugie 
życie. Ponadto zmniejszamy zanie-
czyszczenie środowiska poprzez 
ograniczenie ilości śmieci depono-
wanych na składowiskach. Dzięki 
recyklingowi osiągamy niższe koszty 
produkcji nawet o 60%, ograniczamy 
zanieczyszczenie powietrza, gleby, 
wody, emisję gazów cieplarnianych, 
produkcję odpadów przemysłowych. 
Użycie surowców wtórnych przekłada 
się w procesie produkcyjnym na obni-
żenie zużycia energii, w porównaniu 
do procesu opartego na surowcach 
pierwotnych, o kilkadziesiąt procent.

Nasza społeczność szkolna 
zwraca szczególną uwagę na aspekty 
dotyczące ochrony środowiska 
i  edukacji ekologicznej. W ubie-
głym roku braliśmy udział w Woje-
wódzkim Projekcie Ekologicznym  
„EkoSzkoła 2019”, zdobywając nagrody 
aż w trzech kategoriach, a w tym roku 
przystąpiliśmy do realizacji wspólnej 
akcji dzieci i samorządu: „Nasz pierwszy 
EKO BIZNES”. Zapewne wszyscy zada-
jemy sobie czasem pytania, czy warto 
być „EKO’’, czy to się opłaca?

Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że 
dbając o środowisko i żyjąc bardziej 
ekologicznie, nie tylko inwestujemy 

w zdrowie, ale możemy także zaosz-
czędzić czas i pieniądze.

Dlatego z entuzjazmem zaangażo-
waliśmy się we wspólną akcję dzieci 
i samorządu: „Nasz pierwszy EKO 
BIZNES. Butelki zbieramy i zara-
biamy!” Akcja ma na celu zbiórkę 
butelek plastikowych typu PET. 
Zostaną one zawiezione przez gminę 
do firmy recyklingowej, a otrzymane 
środki finansowe zostaną przezna-
czone na zakup sprzętu sportowego 
i koszy do segregacji.

Akcja jest bardzo prosta. Przy-
nosimy czyste butelki, odkręcamy 
plastikowe nakrętki, zdejmujemy 
etykiety, a tworzywo zgniatamy 
i wrzucamy do oznaczonych pojem-
ników przygotowanych do tego celu 
w szkole. Nakrętki przeznaczamy na 
cele charytatywne, więc umieszczamy 
je w innym pojemniku. Gotowe! 
Właśnie w ten sposób można poda-
rować plastikowej butelce drugie 
życie, a naszą błękitną planetę, 
uratować przed górą śmieci. To dzie-

cinnie proste, a dla Ziemi znaczy tak 
wiele!

Poza korzyścią finansową zbiórka 
ma na celu utrwalanie proekologicz-
nych postaw i nawyków związanych 
z ochroną środowiska naturalnego.

Edukacja ekologiczna jest ważna. 
Ważna dla nas i dla przyszłych 
pokoleń. Nie wolno jej zaniedbywać!

Dlatego w roku szkolnym odbywa 
się w naszej szkole wiele działań mają-
cych na celu pracę nad świadomością 
ekologiczną, której wyznacznikami są: 

szacunek do natury, przestrzeganie 
zasad ochrony przyrody, przeciw-
działanie zagrożeniom środowiska. 
Wiedza ekologiczna jest ważna, 
ponieważ znajomość zależności 
i praw rządzących przyrodą pozwala 
na jej efektywną ochronę i uniknięcie 
katastrof ekologicznych. Staramy się 
o tym nie zapominać!

W styczniu uczniowie klas II-VIII 
wzięli udział w szkolnym konkursie 
ekologicznym: „Jestem Mistrzem 
Segregacji!”, przygotowanym i prze-
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SZKOŁA PODSTAWOWA
JODŁÓWKA 
TUCHOWSKA
Wyjątkowy Wigilijny Dzień

Są święta w naszym kalendarzu najdroższe i najbliższe,
bo wywołują falę marzeń najczulszych i najmilszych.
Ich dziwny czar ten nastrój stwarza dla życia najważniejszy, 
rozlewa się na ludzkich twarzach uśmiechem najpiękniejszym.
Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, dusze 
radością szczęścia i wesela i czystych, wielkich wzruszeń.

HALINASZARA 

20 grudnia 2019 roku 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej  

im. Marii Kotulskiej  
w Jodłówce Tuchowskiej 
zgromadzili się, by wraz 
z zaproszonymi gośćmi 
uczestniczyć w szkolnej 
Wigilii. 

Uczniowie klas III i V przedsta-
wili bożonarodzeniową insceni-
zację Spotkanie Szymona z Jezusem. 
Następnie odbyło się wspólne śpie-
wanie kolęd oraz spotkanie z misjo-
narzem. Do naszej szkoły przyjechał 
o. Artur Pruś, który jako misjonarz 
posługuje w Rosji. Podczas spotkania 
opowiadał o swojej pracy, budowie 
kościoła i życiu ludzi tam mieszkają-
cych. Na zakończenie było wspólne 
łamanie się opłatkiem, składanie sobie 
życzeń oraz czas przy wigilijnym stole.

Innowacje ekologiczne w naszej szkole
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ELŻBIETAMARIA  
WIEJACKA 

Wolontariat to każdy 
rodzaj świadomie 
podjętej, dobro-

wolnej pracy, którą 
świadczy się bezpłatnie 
na rzecz innych, i która 
wykracza poza więzi 
rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. 

Wolontariuszem może zostać 
każdy, kto chce dzielić się swoją 
wiedzą oraz umiejętnościami, a przy 
okazji zdobywać nowe. Niezależnie 
od tego, w jakim jesteśmy wieku, jakie 
posiadamy wykształcenie, a  także 
jakie mamy poglądy – zawsze jest ktoś, 
kto czeka na naszą pomoc. 

W 1985 r. Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ustanowiło dzień 5 grudnia Między-
narodowym Dniem Wolontariusza. 
Ma on na celu wyrażenie uznania dla 
wolontariuszy na całym świecie za ich 
trud, poświęcony czas, za bezintere-
sowne niesienie pomocy potrzebu-
jącym, za dzielenie się swoimi umie-
jętnościami. 

Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, 
że Międzynarodowy Dzień Wolon-

tariusza jest dobrą okazją do tego,  
by pokazać światu, jak wielką rolę 
odgrywają osoby zaangażowane  
w pracę społeczną na rzecz innych; 
zarówno na poziomie lokalnym, 
krajowym, jak i międzynarodowym. 

5 grudnia to także doskonały 
moment dla samych wolontariuszy, by 
pochwalili się zrealizowanymi inicja-
tywami i zachęcili do współdziałania 
wszystkich tych, którzy na razie stoją 
z boku lub zastanawiają się, czy się do 
takiej roli nadają. 

W Szkole Podstawowej im. Marii 
Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej 
ten dzień również był dobrą okazją 
do promocji idei wolontariatu oraz 
dokonań Szkolnego Klubu Wolon-
tariatu, który działa aktywnie już od 
ponad roku. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że ochotników do wspól-
nych akcji ciągle przybywa. Jedni 
wolontariusze kończą szkołę i ją 
opuszczają, ale w ich miejsce poja-
wiają się nowi. W tym roku szkolnym 
zgłosiło się ich aż 24.

Jako Szkolny Klub Wolontariatu 
podejmujemy różne działania: orga-
nizujemy zbiórki, a także kiermasze 
charytatywne; wykonujemy rozmaite 
ozdoby, które przekazujemy na cele 
charytatywne; przygotowujemy 
kartki z życzeniami oraz własno-
ręczne wypieki z okazji różnych świąt, 

obdarowując nimi chorych, star-
szych i samotnych; współpracujemy 
z różnymi instytucjami oraz stowarzy-
szeniami, pomagając im w realizacji 
celów statutowych; uczestniczymy  
w czuwaniach młodzieżowych, tudzież 
wyjazdach rekolekcyjnych; przy-
gotowujemy różne przedstawienia, 
często angażując w nie grupę teatralną  
z Zakładu Karnego w Tarnowie-
-Mościcach.

5 grudnia 2019 r. był w naszej 
szkole szczególnym dniem, ponieważ 
35 uczniów z klas: V, VI, VII i VIII 
obchodziło wtedy swoje święto.

Z tej okazji przygotowali oni, pod 
okiem swoich opiekunów, wyjątkową 
akademię, podczas której zaprezento-
wali indywidualne talenty wokalne, 
aktorskie, artystyczne, informa-
tyczne…

WOLONTARIUSZE NA MEDAL

prowadzonym przez nauczycielkę 
biologii, Elżbietę Baran.

Tematyka konkursu obejmowała 
wiadomości i umiejętności doty-
czące segregacji surowców wtórnych 
i śmieci. Praca włożona w przygoto-
wania do testu nie poszła na marne, 
gdyż dzięki temu wiemy, jak prawi-
dłowo segregować tworzywo sztuczne, 

metale, baterie, szkło, odpady biode-
gradowalne, zimny popiół, odpady 
zielone, odpady zmieszane itp. 
Wiemy, gdzie powinny trafić baterie, 
małe elektroodpady (np. odkurzacze, 
żelazka, zegarki, drukarki, laptopy, 
telefony, komputery itp.). Potra-
fimy prawidłowo selekcjonować 
odpady i umieszczać je we właści-

wych koszach. Znamy i rozumiemy 
znaczenie pojęć: ekologia, ochrona 
środowiska, segregacja, recykling 
itp. Wiedza ta zaowocuje dbałością 
o nasze lokalne środowisko, a więc 
stanowi inwestycję w lepsze jutro.

Uczniowie klas 0-I stawiali 
pierwsze kroki w nauce prawidłowej 
segregacji pod czujnym okiem star-
szych koleżanek: Wiktorii, Zuzi 
i Natalki, które przygotowały dla 
naszych najmłodszych podopiecznych 
ciekawą lekcję dotyczącą ochrony 
środowiska, zwieńczoną krótkim 
pokazem i quizem-zabawą.

Na lekcjach techniki uczniowie 
mogli wykazać się kreatywnością, 
gdy wykonywali plakaty dotyczące 
segregacji odpadów i prace praktyczne 
według inwencji własnej, wykonane 
wyłącznie z materiałów odpadowych. 
Pomysłowość młodych ludzi jest 
nieograniczona, zatem na wystawach 
pojawiły się misternie opracowane 
roboty, egzotyczni bohaterowie rodem 
z filmów fantastycznych oraz pojazdy 
z odległej przyszłości, które możemy 
sobie jedynie wyobrazić.

W ramach innowacji ekologicznej, 
bibliotekarka szkolna, Elżbieta 
Wiejacka, przygotowała i przepro-
wadziła Szkolny Konkurs Orto-
graficzny o tematyce ekologicznej. 
W szranki z trudnościami ortograficz-
nymi stanęli uczniowie klas IV-VIII. 
Okazuje się, że pokonywanie trud-
ności językowych może stanowić inte-
resujący sposób na wpajanie młodym 
ludziom ekologicznych postaw. 

Ochrona środowiska, rozumiana 
jako całokształt działań na rzecz 
polepszania stanu środowiska natu-
ralnego, nie jest łatwa, obejmuje 
szereg inicjatyw oraz koncepcji. Są 
to działania wielokierunkowe i wielo-
aspektowe, mające charakter zarówno 
naukowy, jak i polityczno-społeczny. 

Szkoła powinna odgrywać w tym 
procesie ważną rolę, by wychować 
pokolenie świadome swojej odpo-
wiedzialności za środowisko natu-
ralne, z którego zasobów czerpiemy. 
Pokolenie szanujące przyrodę, które 
żyjąc ekologicznie, będzie nieustannie 
poszukiwać rozwiązań najbardziej 
przyjaznych środowisku.

Słowa piosenki: Kto, jeśli nie Ty? 
Kto, jeśli nie my? Kto, jeśli nie ja, 
pomagać innym ma? wyśpiewane 
przez najmłodszych wolontariuszy 
wprowadziły zebranych w niezwykły 
nastrój zadumy oraz zastanowienia się 
nad ideą wolontariatu. Odpowiedź 
na pytania z piosenki może być tylko 
jedna – Ty, i ja, pomagać innym mam.

Scenka przedstawiająca problemy 
i potrzeby dzieci z domu dziecka 
uwrażliwiła na potrzeby innych ludzi, 
a krótki film o tym, że dobro zawsze 
powraca, wywołał wzruszenie na 
niejednej twarzy.

Zaprosiliśmy również wszystkich 
zebranych do zabawy, w której wspólnie 
odgadywaliśmy hasła krzyżówki, okre-
ślające cechy, którymi powinien się 
odznaczać każdy wolontariusz.

Nie zabrakło także niespodzianek 
dla samych wolontariuszy. Każdy  
z nich otrzymał swój imienny iden-
tyfikator z logo Szkolnego Klubu 
Wolontariatu oraz kubek, który już 
zawsze będzie przypominał – jestem 
WOLONTARIUSZEM.

Siedmioro wolontariuszy, którzy 
wyróżnili się w swojej pracy, otrzy-
mało tytuł „Wolontariusza na medal” 
oraz pamiątkowe maskotki.

By ten dzień na długo został 
w pamięci, każdy z uczestników 
spotkania obdarowany został 
słodkim serduszkiem, upieczonym 
przez rodziców wolontariuszy. Całość 
zakończył film, niosący następujące 
przesłanie: „Prosty gest dobroci 
tworzy nieskończoną falę, która do 
Ciebie powróci”.

Dlaczego młodzi ludzie chcą być 
wolontariuszami?

Niech sami o tym opowiedzą…

Praca wolontariusza to najwspa-
nialsza forma pomocy, jaką można 
sobie wyobrazić. Pełne zaangażo-
wanie bez oczekiwania materialnego 
wynagrodzenia. Są jednak korzyści, 
których na pieniądze nie da się 
przeliczyć; choćby uśmiech dziecka 
podczas niesienia mu pomocy czy 
wdzięczność osoby potrzebującej. 
Wolontariat to działanie pro bono. 
Działający nie oczekują i nie otrzy-
mują za swoją aktywność wynagro-
dzenia. Skąd zatem rosnąca popular-
ność wolontariatu? Myślę, że sprawia 
to fakt, że pomaganie jest wartością 
samą w sobie. Jest to najlepsza moty-

wacja do tego, aby się zaangażować  
w wolontariat. Ola, kl. VI

Jestem wolontariuszem, ponieważ 
lubię i chcę pomagać ludziom. Sprawia 
mi to przyjemność. Przejmuje mnie 
los biednych osób. Poprzez swój 
wolontariat chcę się przyczynić do 
tego, by ci ludzie mieli lepiej. 

Paulina, kl. VI

Wolontariat to dla mnie chęć 
niesienia pomocy innym ludziom. 
Wolontariusze moim zdaniem są grupą 
ludzi o dobrym sercu, którzy chcą poda-
rować innym ludziom miłość, radość 
i pomocną dłoń. Warto pomagać, bo 
dzięki temu my czujemy się lepsi, a świat 
jest piękniejszy. Dzięki naszej pomocy 
dzieci mają wiele radości – a czy jest 
coś piękniejszego niż uśmiech dziecka?

Karolina, kl. V

Jestem wolontariuszem, ponieważ 
bezinteresowne pomaganie innym 
sprawia mi ogromną radość. To wspa-
niałe uczucie, kiedy mogę zrobić coś 
dobrego dla innych – nic w zamian 
nie dostając. Magda, kl. V 

Jestem wolontariuszem, ponieważ 
lubię robić coś dobrego dla innych, 
przez co sama czuję się lepiej, bo czuję 
się potrzebna. 

Bycie wolontariuszem to też szansa 
na poznanie nowych ludzi, często 
chorych i nieszczęśliwych lub bied-
nych. Poznając takich ludzi, mogę 
sobie uświadomić, jakie moje życie 
jest szczęśliwe. Ania, kl. V

Jestem wolontariuszem, ponieważ 
lubię pomagać potrzebującym. Uwiel-
biam patrzeć na ich uśmiech z każdej 
najmniejszej rzeczy. Lubię spędzać  
z nimi czas i sprawiać im przyjem-
ność poprzez rozmawianie z nimi  
i pocieszanie ich.

Wiktoria, kl. VIII

Jestem wolontariuszem, ponieważ 
bardzo lubię pomagać innym. Dzięki moim 
niewielkim działaniom mogę sprawić 
uśmiech u osób czujących się samotnie. 
Nawet mały gest może sprawić, że osoby 
niekochane poczują się wyjątkowe. 

Poprzez działania, które są podej-
mowane przez Szkolny Klub Wolonta-
riatu, poszerzamy dobro wokół siebie.

Natalia, kl. VIII 



DANUTAKAPAŁKA 

Pod takim hasłem  
10 stycznia 2020 r. 
odbył się wieczór kolęd  

i pastorałek w Szkole 
Podstawowej i Publicznym 
Przedszkolu im. Kornela 
Makuszyńskiego  
w Dąbrówce Tuchowskiej.

Na początku dyrektor szkoły 
i przedszkola, Bernadeta Wróbel, powi-
tała wszystkich zebranych gości. Naszą 
uroczystość zaszczycili: burmistrz 
Tuchowa – Magdalena Marszałek, 
sekretarz gminy – Jerzy Laska, radni 
Rady Miejskiej: Jerzy Odroniec i Grze-
gorz Borgula, Stowarzyszenie „Nasza 
Dąbrówka Tuchowska”, sołtys, społecz-
ność lokalna oraz zawsze obecni 
w takich chwilach rodzice uczniów 
i przedszkolaków.

Na scenie wystąpili uczniowie szkoły 
podstawowej, przedstawiając w piękny 
sposób historię kolęd i pastorałek. Każda 
klasa miała okazję zaprezentować wybraną 
przez siebie kolędę. Nie zabrakło również 
instrumentalnych wykonań utworów. 
Dzieci złożyły wszystkim obecnym wzru-
szające życzenia. Uroczysty i pogodny 
nastrój udzielił się całej publiczności, która 

gromkimi brawami nagrodziła występ 
uczniów. Po tym występie kolędy zaśpie-
wali członkowie Stowarzyszenia „Nasza 
Dąbrówka Tuchowska”. Dopełnieniem 
całego spotkania było wspólne kolędo-
wanie i poczęstunek. 

Wszyscy opuszczali mury szkolne 
z poczuciem, że byli świadkami 

wzruszającej uroczystości, kulty-
wującej przepiękną tradycję świąt 
Bożego Narodzenia. Myślę, że nieza-
pomniana atmosfera tego wieczoru, 
pełna serdeczności i wzajemnej 
życzliwości wpłynie na integrację 
całej społeczności w Dąbrówce  
Tuchowskiej.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
DĄBRÓWKA 
TUCHOWSKA
„Spotkanie wigilijne”

„Hej kolęda, kolęda…”

DANUTAKAPAŁKA 

Wigilia Bożego Naro-
dzenia to jeden 
z najpiękniejszych 

dni w roku, dlatego też 
19.12.2019 r. w naszej 
Szkole Podstawowej 
i Publicznym Przedszkolu 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Dąbrówce Tuchowskiej 
przeżywamy go bardzo 
uroczyście.

Dzieląc się opłatkiem, składamy 
sobie nawzajem najlepsze życzenia 
wszelkiej pomyślności i wesołych 
świąt. Dzięki pomocy rodziców dzieci 
mogły skosztować pyszne dania wigi-
lijne oraz słodkości, a przy pięknie 
wystrojonych stołach miały okazję 
poczuć magię nadchodzących świąt. 

Po posiłku dzieci przedszkolne, 
uczniowie szkoły, nauczyciele 
oraz rodzice dzieci mogli obejrzeć 
piękne i wzruszające przedstawienie 
pt. Najpiękniejszy prezent wykonane 
przez zaproszony teatr. Prezentowana 
inscenizacja skłoniła do refleksji 
i przemyśleń nad istotą Bożego Naro-
dzenia i nad tym, co w życiu jest tak 
naprawdę ważne.

Takie podniosłe chwile utrwa-
liły dzieciom znajomość tradycji 
i zwyczajów świątecznych, lecz 
również, co najważniejsze, wzmoc-
niły bliskie i serdeczne relacje między 
sobą.

SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEDLISKA
„Dzień rodziny” w Siedliskach
AGNIESZKA 
CETNAROWSKA 

Są takie dni w przed-
szkolnym kalendarzu, 
do których wszystkie 

dzieci przygotowują się 

bardzo solidnie i na które 
czekają z wypiekami na 
twarzy. „Dzień rodziny” to 
wspaniały czas zarówno 
dla rodziców, jak i dzieci, 
pełen wzruszeń, radości 
i uśmiechu, a przede 
wszystkim jest to czas, 

który mogą spędzić tylko ze 
sobą bez pośpiechu i z dala 
od codziennych zmartwień.

Z tej okazji, 23 stycznia 2020 r. 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
przy szkole podstawowej w Siedli-
skach zaprosiły panie dyrektor Lucynę 
Jamkę i Agnieszkę Ciepielowską oraz 
swoich najbliższych na uroczysty 
program artystyczny. Dyrektor 
Lucyna Jamka serdecznie powitała 
wszystkich gości, zwracając uwagę 
na to, jak ważną rolę w naszym życiu 
pełni rodzina.

W przepięknej scenografii oraz 
wyjątkowej atmosferze dzieci wspa-
niale wystąpiły. Następnie przed-
szkolaki złożyły życzenia swoim 
bliskim i zaprosiły na słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców,  

aby w szczególny sposób okazać 
swoim bliskim szacunek i po raz 
kolejny podziękować za miłość, cier-
pliwość i zrozumienie.

Dalsza cześć „Święta Rodziny” 
miała charakter zabawowo-biesiadny. 
Oj, co się tu działo! Gwar, śmiech  
i radość słychać było w całej szkole.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
ZABŁĘDZA
10 stycznia 2020 r. 

w Szkole Podsta-
wowej im. Jana 

Pawła II w Zabłędzy odbyła 
się wieczornica pt. „Zaśpie-
wajmy Jezuskowi dziś”, 
połączona z prezentacją 
książki Jeden uśmiech, 
jedna łza Janiny Halagardy.

W bajecznym bożonarodze-
niowym nastroju dzieci szkolne przed-
stawiły piękne jasełka, a następnie 
licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Zabłędzy i Karwodrzy oraz zapro-
szeni goście wspólnie śpiewali polskie 
kolędy. Muzyczną oprawę zapewnił 
rodzinny, młodzieżowy zespół.

Zaproszeni goście recytowali kilka 
wierszy naszej poetki z prezentowa-
nego tomiku Jeden uśmiech, jedna łza.

Bardzo mi miło, że to już kolejna 
książka napisana przez mieszkańców 
naszej wsi. Przypomnę, że wcześniej 
były to:

– Kamienie milowe – tom I i II  
– gdzie historię Zabłędzy i kolei 
tuchowskiej opisywał Krzysztof 
Jasiński, który również wydaje od 
2007 roku corocznie gazetę „Nasza 
Wieś Zabłędza”,

– Album o pszczołach – wydany 
z okazji 80-lecia Koła Pszczelarzy 
w Tuchowie, oraz wiele publikacji 
związanych z pszczelarstwem i orni-
tologią autorstwa Alberta Radwana,

– publikacje naszej lokalnej poetki 
pani Janiny Halagardy, a ostatnio 
tomik wierszy Jeden uśmiech, jedna 
łza.

Pragnę państwu przybliżyć autorkę 
tej książki.

Janina Halagarda to mieszkanka 
naszej miejscowości, emerytowana 
nauczycielka i poetka.

W 1981 r. rozpoczęła pracę 
w naszej szkole w Zabłędzy jako 
nauczyciel. W tym czasie studiowała 
i robiła awans zawodowy – nauczy-
ciela dyplomowanego. W Zabłędzy 
wyszła za mąż i tu zamieszkała. 
To osoba o wielkim sercu i pasji twór-
czej, kochająca dzieci i bardzo zaan-
gażowana w wychowanie młodego 
pokolenia. Wspólnie z mężem wycho-
wała 4 własnych dzieci. Obecnie dużo 
czasu poświęca wnukom. Po przejściu 
na emeryturę swój wolny czas wypeł-
niała, realizując pasję twórczą, jaką 
jest pisanie wierszy o różnorodnej 
tematyce: dla dzieci i dorosłych. 
Prowadzi bloga pt. „Jeden uśmiech, 
jedna łza”. Jej wiersze są kontynuacją 
relacji z dziećmi, żywym słowem 
dającym radość i zabawę. W swoim 
dorobku ma ponad 1000 wierszy.  
Od kilku lat publikuje je w „Kurierze 
Tuchowskim” oraz w Internecie. 

W 2015 roku Dom Kultury 
w Tuchowie wydał jej publikację 
pt. Koszyczek Mańki, zawierającą 
50 wierszy dla dzieci o tematyce 
wiosennej.

W 2017 r. ukazały się Zimowe 
całusy – wiersze o tematyce zimowej 
oraz Malowane fraszki – zabawna 
kolorowanka do spędzania wolnego 
czasu z dziećmi i do rodzinnego 
czytania. Wiersze jej autorstwa 
ukazały się w licznych antologiach.  

Od kilku lat pracuje w grupach 
poetyckich i literackich, tj.: Peron 
Literacki, Kształty Słów, Satyra, 
Poezja, Kawiarenka Poetycka, a także 
publikuje wiersze w wielu antologiach, 
m.in. w almanachu „Ursynowski Czas 
z Twórczością Amatorską”.

Za swoje utwory została wielo-
krotnie nagradzana w Polsce 
i za granicą przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Artystów Autorów 
Dziennikarzy Prawników Virtu-
aliaART w Belgii, a także profesora 
Jana Miodka w konkursie „Czy to 
gwarą, czy polszczyzną, nasza mowa 
jest ojczystą”. W swoim dorobku 
ma kilka książek, a jej wiersze znaj-
dują się w podręcznikach szkolnych 
w Chicago w USA w Polskiej Szkole 
Katolickiej im. św. Ferdynanda.

Autorka w swoich utworach 
promuje również naszą miejscowość, 
gminę, naszych mieszkańców, piękno 
wspaniałego krajobrazu i przyrody, 
które nas otaczają. Napisała kilka 
wierszy specjalnie na nasze festyny 
dożynkowe tematycznie związane 
z obchodami dorocznego święta 
w Zabłędzy. Zawsze chętna i zaan-
gażowana w sprawy naszej małej 
ojczyzny. Bardzo dziękuję jej za wielo-
letnią pomoc i troskę o nasze lokalne 
środowisko.

Książka Jeden uśmiech, jedna łza 
to tomik zawierający 130 wierszy 
o różnorodnej tematyce. Serdecznie 
polecam do nabycia i przeczytania.

Autorce gratuluję serdecznie 
i podziwiam twórczość, zdolność 
oraz talent. Cieszę się bardzo, że 
nasza wieś się rozwija i ma tak zacnych 
i utalentowanych mieszkańców.  
Asiu – kontynuuj i rozwijaj swoje 
pasje, przynosząc innym radość 
i szczęście, zarażaj uśmiechem 
i gorącym sercem, ciepłem i dobrocią. 
Życzę Ci za poetą, abym dożyła tej 
pociechy, aby Twoje książki trafiły (nie 
pod strzechy, bo ich już nie ma), ale do 
jak najliczniejszego grona odbiorców.

Ewa Michałek
Radna i sołtys Zabłędzy

Wieczornica
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SZKOŁA PODSTAWOWA
MESZNA OPACKA

Rodzinne Kolędowanie w Sanktuarium 

ANETAROPSKA 

W zimowy styczeń 
wpisane są 
szczególne święta, 

które wzbudzają radosne 
emocje. To oczywiście 
święto babci i dziadka. 

Dziadkowie to wielki skarb dla 
wnuków, zawsze mają dla nich czas, 
rozumieją ich rozterki, a przede 
wszystkim kochają ich bezgraniczną 
odwzajemnioną miłością. Wnuki 
często są dla nich całym światem. 

W podzięce za ich wielkie serce 
dzieci z przedszkola zaprosiły swoje 
babcie i dziadków na uroczyste 

spotkanie. Grupa młodsza swoich 
gości przyjęła w klimacie ludowym. 
Piosenki z minionych lat w wyko-
naniu maluszków wywołały niemałe 
wzruszenie wśród zebranych.

Dzieci z grupy starszej natomiast 
przygotowały przedstawienie znanej 
baśni H. Ch. Andersena pt. Królowa 

śniegu. Oczywiście nie zabrakło 
życzeń i drobnych upominków oraz 
gromkiego „Sto lat”. Dziadkowie 
nie kryjąc radości i dumy ze swoich 
wnucząt, brawami nagradzali występy 
dzieci.

Na zakończenie goście wsłuchali 
się w Odę do starości wygłoszoną 

przez panią dyrektor. Wiersz Wisławy 
Szymborskiej dość mocno wszystkich 
rozbawił.

Babcie i dziadkowie miło spędzili 
czas przy poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców. Wszystkim 
gościom życzymy wielu, wielu lat 
w zdrowiu i radości!!!

Dzień Babci i Dziadka To czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie.
Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia.
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.   (Rudolph Giuliani)

GRAŻYNAKARAŚ 

To już czwarte Rodzinne 
Kolędowanie  
w Sanktuarium za nami, 

zorganizowane w niedzielę 
26 stycznia 2020 r. przez 
wspólnotę Kręgu Rodzin 
działającą przy parafii NNMP 
w Tuchowie. 

Jak było? Było pięknie, a wszystko 
to za sprawą naszych najmłodszych 
gwiazd estrady z Przedszkola Niepu-
blicznego Zgromadzenia Sióstr 
Św. Józefa, Ochronki Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek BDNP Przed-
szkola Niepublicznego, Przedszkola 
Publicznego w Tuchowie, Zespołu 
Muzycznego ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Staszica w Tuchowie 
oraz Juli Baran, która pięknie wyre-

cytowała wiersz autorstwa Beaty 
Kołodziej pt. Jak wygląda Pan Bóg 
i Wiktorii Baran, która zaśpiewała 
utwór Mario, czy już wiesz. Swoją 
obecność na tym pięknym świę-
towaniu zaznaczyli klerycy WSD 
Redemptorystów, którzy animowali 
śpiew kolęd, za co składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.

To rodzinne kolędowanie rozpo-
częliśmy jak zwykle wspólną Euchary-
stią o godzinie 14.00. Można i należy 
cieszyć się, że na nasze zaproszenie 
przybyło bardzo wielu parafian i piel-
grzymów. Swoją obecnością zaszczycił 
nas Wiktor Chrzanowski – zastępca 
burmistrza Tuchowa z rodziną. I tu 
pragniemy wyrazić naszą wdzięcz-

ność Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych  
za wsparcie tego pięknego spotkania. 
Nie zabrakło też ojców z tuchowskiego 
klasztoru na czele z przełożonym 
wspólnoty klasztornej o. W. Radow-
skim oraz proboszczem i kustoszem 
sanktuarium o. B. Augustowskim.

Dzieci z wyżej wymienionych 
przedszkoli i młodzież ze szkoły 
podstawowej w Tuchowie zostali 
starannie przygotowani przez swoich 
nauczycieli.

Naszą wdzięczność składamy 
na ręce dyrektorek i dyrektora 
oraz nauczycieli. Cieszy też fakt, że 
najmłodsze pociechy Tuchowa przy-
prowadziły ze sobą swoich rodziców, 

dziadków, babcie i rodzeństwo. My zaś 
wszyscy mogliśmy podziwiać wspa-
niałe występy najmłodszych artystów 
sceny tuchowskiej. 

Miejmy nadzieję, że znów za rok 
spotkamy się na Rodzinnym Kolę-
dowaniu w Sanktuarium i będzie 
to już małe jubileuszowe spotkanie.
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Laboratorium wśród książekNoc w Bibliotece 

Darmowe warsztaty w bibliotece!!! 
 

BOŻENAWRONA 

Odkryj świat 
nowych technologii 
w kreatywny 

i bezpieczny sposób. Weź 
udział w nieprzeciętnych 
warsztatach z programo-
wania! 

Poznaj nowe możliwości robota 
Photon, który podbija serca dzieci 
i dorosłych na całym świecie!

Ogłaszamy zapisy na bezpłatne 
warsztaty, które odbędą się 24 lutego 
w naszej bibliotece w Tuchowie.

Planujemy dwa bloki warsztatowe 
o godzinie 12.30 oraz 14.00 maksy-
malnie dla 20 osób w każdej grupie. 
Warsztaty przeznaczone są dla uczest-
ników w wieku od 8 do 14 lat. 

Ponadto w tym samym dniu 
o godz.15.30 odbędą się konsultacje 
dla nauczycieli chcących podnieść 
swoje kompetencje i uczyć progra-
mowania z wykorzystaniem robotów 
Photon (liczba miejsc – 15).

Uczestnicy będą mieli okazję stwo-
rzyć trzy unikatowe projekty, dzięki 
którym poznają nieograniczone 
możliwości, jakie daje połączenie 

Scratcha z Photonem. Wezmą udział 
w szyfrowaniu zachowań Photona, 
wyścigu robotów oraz prostej grze, 
w której kontrolerem będą czujniki 
robota.

Na pewno nie będziecie 
się nudzić!

Najważniejsza informacja to, że 
warsztaty poprowadzi firma Photon 

Entertainment z Białegostoku – 
twórcy robota Photon.

Wszystko w ramach realizacji 
projektu Link do przyszłości i współ-
pracy tuchowskiej biblioteki z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Niewiele jest bibliotek w Polsce, 
które będą mieć możliwość przepro-
wadzenia w swoich placówkach tak 

atrakcyjnych warsztatów. Fakt, że 
znaleźliśmy się na tej liście, jest dla 
nas ogromnym wyróżnieniem.

Obecnie nauczanie programowania 
od najmłodszych lat jest niezbędne. 
Jeśli nie chcemy ograniczać naszym 
dzieciom i młodzieży ich właściwego 
rozwoju, ich szans na rynku pracy, to 
wprowadzanie w świat nowych tech-
nologii jest koniecznością.

Szansa na takie warsztaty już się 
nie powtórzy.

Dlatego zachęcam gorąco do zgła-
szania się chętnych w bibliotece pod 
numerem telefonu 14 652 50 08 lub 
osobiście!!!

Jeszcze kilka słów o samym 
Photonie. Został zaprojektowany 
w Polsce trzy lata temu przez firmę 
z Białegostoku. Obecnie uczy dzieci 
programowania już w blisko trzech 
tysiącach polskich przedszkoli i szkół 
podstawowych, nie licząc prywat-
nych, małych użytkowników. Robi 
też karierę na świecie: jest dostępny 
w szesnastu krajach na czterech 
kontynentach i w czternastu wersjach 

językowych. Największym zaintere-
sowaniem cieszy się w Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, we  Francji, 
w Niemczech, Singapurze, na 
Tajwanie i w Australii. W każdym 
kraju jest dostosowywany do szkolnej 
podstawy programowej. Pojedyncze 
sztuki trafiły do kolejnych 42 krajów, 
m.in.: do Afganistanu, Pakistanu, 
Argentyny, Chile, Malezji czy Japonii. 
Teraz robot wchodzi na rynek chiński.

Jest innowacyjnym narzędziem 
do nauczania programowania prze-
znaczonym zarówno dla młodszych 
uczniów, jak i dzięki zastosowaniu 
sztucznej inteligencji, dla uczniów 
szkół średnich.

W naszej bibliotece od trzech lat 
wykorzystujemy Photony do prowa-
dzenia zajęć w Lokalnym Klubie 
Kodowania. Teraz chcemy, aby więcej 
osób poznało to doskonałe narzę-
dzie, aby Photon zagościł w szkołach 
naszej gminy na lekcjach informa-
tyki. Rozbudzajmy pasję do progra-
mowania, gdyż ta umiejętność jest 
niezbędna w wielu zawodach.

ANNAWABNO-RZEPKA

Już po raz kolejny filia 
Biblioteki Publicznej 
w Jodłówce Tuchow-

skiej wspólnie z biblioteką 
szkolną zorganizowały dla 
dzieci „Noc w Bibliotece”. 

W tej pięknej akcji uczestniczyło  
37 uczniów wraz z opiekunami. 
Zorganizowano mnóstwo atrakcji. 
Wśród nich quizy, gry planszowe  
i łamigłówki. Odbyło się spotkanie 

Młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu Książki oraz głośne czytanie 
Opowiadań dla łobuzów i nie tylko 
Grzegorza Kasdepke. Ponadto 
dzieci brały udział w konkursach: 
„Mistrz Pięknego Czytania”, „Mistrz 
sudoku”, „Mistrz piłkarzyków”, 
„Mistrz rysunku” – „Mój ulubiony 
bohater”, „Mistrz puzzli”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji imprezy oraz uczestnikom 
za wspólnie spędzony czas. Kolejne 
spotkanie już podczas Ogólnopolskiej 
Nocy Bibliotek. Zapraszamy! 

ANNAWABNO-RZEPKA

W sobotę 18 stycznia  
w filii Biblioteki  
Publicznej  

w Jodłówce Tuchow-
skiej odbyło się kolejne 
spotkanie Klubu Młodego 
Odkrywcy. 

Tym razem nasi mali badacze 
eksperymentowali z wodą. Klubo-
wicze poznali budowę cząsteczki 
wody i rysowali kropelki. Dzieci 
przeprowadziły samodzielnie 
cztery doświadczenia, do których 
użyły łatwo dostępnych składników 
(ocet, soda oczyszczona, barwniki 
spożywcze, czerwona kapusta i atra-
ment). Obserwowaliśmy „nurkujące 
rodzynki”, poznając przy tym proces 
adsorpcji. Bardzo zaskoczył nas atra-
ment. Wlewaliśmy go do ciepłej 
i zimnej wody. W zimnej nadal był 
niebieski, a w ciepłej kolor zniknął. 
Jednak po wlaniu „magicznej 
substancji” kolor nagle ponownie 
się pojawiał. Klubowicze stworzyli 
również barwny „most wodny” oraz 
nauczyli się badać pH roztworów. 
Dzieci były zachwycone, gdy mogły 
wlewać, przelewać, wsypywać  
i wkraplać różne kolorowe substancje 
i roztwory do innych i obserwować 
zachodzące reakcje chemiczne. 

 Dziękujemy pani Magdalenie Szarej 
za przeprowadzenie zajęć, a dzieci 

zapraszamy na kolejne spotkanie już 
za miesiąc!
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Bal Noworoczny dla „Nadziei” w Szkole Podstawowej  
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
11 stycznia 2020

Spotkanie rozpoczęło 
się mszą św. odpra-
wioną przez proboszcza 

parafii pw. Chrystusa Króla 
w Siedliskach  
ks. Jana Wieciecha 
w intencji stowarzyszenia 
„Nadzieja” i darczyńców 
balu. 

W liturgii posługiwał br. Paweł 
jako diakon redemptorysta – 
wolontariusz duchowny „Nadziei”.  
Zaproszenie na to miłe, tradycyjne, 
zimowe spotkanie skierowali: dyrektor 
szkoły – Lucyna Jamka wraz z gronem 
pedagogicznym. W organizację 
spotkania włączyły się licznie osoby, 
które swym zaangażowaniem spra-
wiły wiele radości osobom niepełno-
sprawnym i ich rodzicom. Spotkanie 
zaszczycili swą obecnością: radna 
Rady Miejskiej w Tuchowie – Małgo-
rzata Gacek, księża parafii w Siedli-
skach, klerycy WSD Redemptorystów 

w Tuchowie i gospodarze szkoły. Była 
okazja do wspólnego kolędowania przy 
akompaniamencie zespołu złożonego 
z uczniów i absolwentów szkoły oraz 
stowarzyszenia „Moje Siedlisko”. Panie 
w regionalnych krakowskich strojach 
śpiewały i tańczyły z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Była też mile oczeki-
wana chwila, gdy do podopiecznych 
stowarzyszenia „Nadzieja” przybył 
jeszcze raz św. Mikołaj. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, pracownicy 
szkoły i rodzice uczniów zatroszczyli 
się o różne smakołyki, które pojawiły 
się obficie na stołach. W programie 
w świątecznej aranżacji wystąpili 
uczniowie szkoły, zachwycając swym 
tańcem i śpiewem. Spotkanie było dla 
uczestników miłym prezentem nowo-
rocznym. Dziękujemy każdej osobie, 
która swym zaangażowaniem okazała 
pomoc „Nadziei”. 

Grażyna Gut 
Sekretarz stowarzyszenia 

„Nadzieja”

Drodzy Państwo! 
Serdecznie zapraszamy na Trzeci Bal Charytatywny, 

z którego dochód przeznaczony będzie na budowę 
Domu „Nadziei”.

Kolejne spotkanie otwartych serc będzie świadectwem wspólnoty 
i jedności w tym ważnym dla osób niepełnosprawnych dziele. Liczymy 
na Państwa obecność 8 lutego w Domu Weselnym „Słoneczne Wzgórze” 
w Rzepienniku Biskupim. Szczegóły dotyczące balu znajdują się na plakacie. 

Już dziś życzymy, aby wspólnie przeżyte chwile były dla uczestników 
czasem wyjątkowej radości i satysfakcji.

Dziękujemy również osobom spoza stowarzyszenia, które ofiarnie 
angażują się w organizację balu.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie – Zarząd  



KATARZYNA 
WOJTANOWSKA 

25stycznia 2020 roku  
w Szkole 
Podstawowej 

im. St. Staszica w Tuchowie 
odbyło się kolejne już – 
dwudzieste – spotkanie 
integracyjne  
Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Osób  
Niepełnosprawnych 
„Nadzieja”. 

Nauczyciele naszej szkoły na czele 
z Dorotą Cich przygotowali zabawę 
karnawałową dla osób niepełno-
sprawnych. Uroczystość rozpoczął 
dyrektor szkoły podstawowej – Józef 
Wzorek. Wśród przybyłych gości 
byli: Marian Gut – prezes stowarzy-
szenia wraz z małżonką, wicedyrektor 
szkoły – Wanda Siwek oraz nauczy-
ciele tuchowskiej szkoły podstawowej 

i rodzice osób niepełnosprawnych. 
Na spotkaniu nie zabrakło również 
występów. Część artystyczną przy-
gotowała Marta Chruściel-Zoń ze 
swoimi uczniami. Mali artyści recy-
towali wiersze, śpiewali pastorałki 
i grali na instrumentach. Na balu 
bawili się podopieczni stowarzyszenia 
wraz z wolontariuszami, którymi byli 
uczniowie naszej szkoły. Wszyscy 

otrzymali piękne, ręcznie wykonane 
korony i kotyliony. Po wyczerpującej 
zabawie podopieczni zostali zapro-
szeni na poczęstunek, a na koniec 
zabawy zostały im wręczone prezenty, 
które zostawił dla nich św. Mikołaj. Na 
sali panowała niezwykła atmosfera. 
Wszyscy bawili się znakomicie.

Ta charytatywna impreza ma na 
celu integrację osób niepełnospraw-

nych z młodzieżą naszej szkoły oraz 
pokazanie im możliwości zaangażo-
wania się w pomoc drugiemu czło-
wiekowi.

Dziękujemy wszystkim spon-
sorom, dzięki którym mogliśmy po 
raz kolejny zorganizować spotkanie. 
Na długo pozostanie ono w naszej 
pamięci.
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DOMINANTA 
W TUCHOWIE
ZDZISŁAWAKRZEMIŃSKA

W niedzielę 19 stycznia 
2020 r. Tuchów 
gościł niemal 

40-osobowy Młodzieżowy 
Chór Dominanta ze Stasz-
kówki. Najpierw chór 
koncertował w Sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej, 
gdzie przybył na zaproszenie 
proboszcza i kustosza  
o. Bogusława Augustow-
skiego.

 Drugim miejscem występów 
była kaplica Domu Pogodnej Jesieni. 
Tu chór zaprezentował kilka kolęd, 
a następnie zaprosił do śpiewania 

wszystkich słuchaczy, którym 
zapewnił akompaniament m.in. na 
klawiszach i na skrzypcach.

Członkowie chóru połączyli 
występ w DPJ z odwiedzinami swojej 
rodaczki – s. Jordany.

W obu miejscach koncerty dostar-
czyły wiele radości i wzruszeń, wzbu-
dzając podziw i uznanie opiekunów 
oraz zachwyt entuzjazmem i zaanga-
żowaniem niezwykle utalentowanej 
młodzieży.

Młodzieżowy Chór Domi-
nanta został założony w 2017 roku 
z inicjatywy proboszcza parafii  
pw. św. Wojciecha w Staszkówce – 
ks. Krzysztofa Jarmuły. Założycielem 
i dyrygentem jest organista tamtejszej 
parafii Piotr Burkot.

Przy ul. św. Józefa 9ZDZISŁAWAKRZEMIŃSKA

W sobotę 18 stycznia br. 
w gościnnej świetlicy 
Domu Pogodnej 

Jesieni przy ul. św. Józefa 9 
w Tuchowie odbyło się 
„VI Kolędowanie z… 
barszczykiem”.

Głównym celem stycznio-
wych spotkań zainicjowanych 
przez Fundację Dzieło Miło-
sierdzia im. św. ks. Zygmunta  
Gorazdowskiego jest integracja środo-
wiska lokalnego i pielęgnowanie 
tradycji śpiewania polskich kolęd. 

W tym roku w kolędowaniu udział 
wzięło 109 osób! Byli to mieszkańcy, 
pracownicy DPJ i siostry józefitki 
z tuchowskiej wspólnoty (38 osób), 
goście spoza miasta i gminy Tuchów 
(20 osób), mieszkańcy prawo- i lewo-
brzeżnej części Tuchowa, czyli sąsiedzi 
DPJ i sympatycy fundacji (41 osób) 
oraz 10 wolontariuszy (z Tarnowa, 
Pleśnej, Lichwina i Tuchowa).

Oprócz tytułowego kolędowania 
i barszczyku były kapuśniaczki, 
placki, napoje, ale też radosne i głośne 
wokalno-muzyczne jasełka w wyko-
naniu mieszkańców i pracowników 
DPJ. Mikrofon należał do wszyst-
kich, repertuar został… wyczerpany, 
a wykonawcy? Chyba też, bo wycho-
dząc, umawiali się słowami: „Do zoba-
czenia znów – przy ul. św. Józefa 9!”. 

Podczas sobotniego spotkania 
wspomniano jubileusz 680-lecia 
Tuchowa, m.in. wysłuchano Hymnu 
Tuchowa w wykonaniu Kingi i Moniki 
– wolontariuszek ze SP im. S. Staszica 
w Tuchowie oraz rozdano okazjonalne 
długopisy.

Współorganizatorem kolędo-
wania był Dom Pogodnej Jesieni 

w Tuchowie. Na uwagę zasługuje 
ogromne zaangażowanie i troska 
personelu świeckiego i zakonnego 
o przygotowanie i przebieg spotkania. 

Imprezę współfinansowała 
burmistrz Tuchowa – Magdalena 
Marszałek. 

Kalendarium wydarzeń kulturalno-
-rozrywkowych przy ul. św. Józefa 

jest bogate. Niezwykłą okazją jest 
zainaugurowane 1 stycznia br. świę-
towanie 100. rocznicy śmierci ojca 
założyciela Zgromadzenia Sióstr Świę-
tego Józefa i patrona Fundacji Dzieło 
Miłosierdzia pw. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego. Tegoroczne plany 
zawierają także kontynuację naszych 
obchodów 680-lecia Tuchowa.

Zabawa karnawałowa dla „Nadziei”
25 stycznia 2020 r.

Niepełnosprawność jest tajemnicą 
miłości Boga: wynika z tego, że Bóg 
nie daje po równo, bo chce abyśmy byli 
sobie potrzebni.
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TERESASZYMAŃSKA 
Lis się z piskiem pod cis wciska,
Zębiskami z pyska błyska,
A cis ciska się na lisa
- w lesie lisie ma być cisza!

/Urszula Kozłowska, Lis i cis/

Cis (Taxus) to drzewo 
iglaste należące do 
botanicznej rodziny 

cisowatych. 

Jest drzewem zimozielonym. Może 
mieć formę drzewa (do ok. 20 m 
wysokości) lub rosłego krzewu. Nie 
wydziela żywicy. Jeżeli chodzi o wystę-
powanie, to jego naturalny zasięg jest 
dosyć porozrywany. Obejmuje środ-
kową i zachodnią Europę, północną 
Afrykę, południowo-zachodnią Azję. 
Cis rośnie bardzo powoli, lubi wilgoć 
w powietrzu, miejsca cieniste, mgły, 
łagodny nadmorski klimat, dlatego 
tak dobrze rośnie w Anglii. W Polsce 
osiąga północno-wschodnią granicę 
zasięgu. Rośnie u nas tylko jeden 
gatunek cisa – cis pospolity (Taxus 
baccata). Jest drzewem długo-
wiecznym i pod tym względem 
zajmuje pierwsze miejsce wśród euro-
pejskich drzew, daleko w tyle pozo-
stają za nim najstarsze dęby. W Polsce 
do najstarszych cisów zaliczany jest 
słynny Cis Henrykowski (cis w Henry-
kowie), który rośnie koło Lubania 
na Dolnym Śląsku, ma ok. 1300 lat. 
Najstarszymi cisami w Europie są: 
okaz rosnący w północnej Walii, który 
ma ok. 1500 lat oraz cis z Fortingall 
w Szkocji, którego wiek określa się na 
ok. 3000 lat (jest to najstarsze drzewo 
tego gatunku na świecie). 

Już sama długowieczność tego 
drzewa lokuje go na szczególnej 
pozycji wśród iglastych, a tych szcze-
gólnych cech ma więcej. Właśnie te 
wyróżniające go właściwości spowo-
dowały, że został prawie całkowicie 
wytrzebiony. Obecnie podlega u nas 
ochronie gatunkowej. Ta prawna 
ochrona cisa w Polsce ma swoje 
początki już w średniowieczu. Tak 
zwany statut warcki, zatwierdzony 
w 1423 r. przez króla Władysława 
Jagiełłę, zawiera następujący frag-
ment: Jeśliby, kto wszedłszy w las 
drzewa, które znajdują się być wielkiej 
ceny jako jest cis, albo im podobne, 
porąbał, ten może być przez pana albo 

dziedzica pojman, a na rękojemstwo 
tym, którzy oń prosić będą ma być dan. 
(wg Gottwald K. 1922 r.). Dlaczego 
cis musiał podlegać ochronie? Otóż 
uważa się, że w zamierzchłej prze-
szłości cis nie był wcale rzadkim 
gatunkiem w naszych lasach. Jednak 
ze względu na cenne właściwości jego 
drewna (twarde, elastyczne, sprężyste, 
odporne na wilgoć, nie deformuje się, 
łatwo się go obrabia i poleruje) wyci-
nano cisy bez ograniczeń. Było wielkie 
zapotrzebowanie na drewno cisowe. 
Doskonale nadawało się na łuki, 
kusze, włócznie, dziryty itp. A więc 
w średnich wiekach było surowcem 
strategicznym. Łuki były wtedy bardzo 
groźną bronią i wprowadziły przełom 
w technice i taktyce wojennej. Później 
również, mimo aktów prawnych, które 
miały chronić cisy, dalej je wycinano, 
gdyż drewno było doskonałe na meble, 
sarkofagi, fortyfikacje wodne, narzę-
dzia itp. W XVI i XVII wieku wywo-
żono nasze drewno cisowe do Anglii, 
Holandii, a jeszcze w XIX wieku do 
krajów płn. Afryki. 

Ponieważ cis nigdy nie tworzył 
w Polsce zwartych lasów, a stanowił 
tylko domieszkę, został niemal całko-
wicie wytępiony. Dzisiaj w lasach się 
go nie spotyka, występuje prawie 
wyłącznie w rezerwatach. Takim 
najbardziej znanym w Polsce jest 
rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona 
Wyczółkowskiego w Wierzchlesie 
(Bory Tucholskie). Został założony 
w 1956 r. Charakterystycznym dla 
tego rezerwatu jest cis o imieniu 
„Chrobry”. Polscy leśnicy próbują 
powstrzymać odwrót tego cennego 
gatunku. Od 2006 roku obowiązuje 
w leśnictwie zarządzenie, które ma 
przywrócić cisy do naszych lasów. Jest 
to Program ochrony i restytucji cisa 
pospolitego (Taxus baccata) w Polsce. 
Na terenie naszego Nadleśnictwa 
Gromnik również program ten jest 
realizowany. 

Jakie jeszcze charakterystyczne 
cechy odróżniają cisy od innych igla-
stych? Jest to np. dwupienność, czyli 
rozdzielnopłciowość (kwiaty męskie 

i żeńskie na osobnych drzewach). 
Także owoce cisa są inne, nie są to 
szyszki, a tzw. nibyjagody. Nasionko 
jest zagłębione w czerwonej, soczystej, 
kieliszkowatej osnówce. 

Ludzie od niepamiętnych czasów 
wiedzieli, że cis jest drzewem 
trującym. W starożytności uważany 
był za drzewo śmierci i w mito-
logii rósł w Hadesie. Dzisiaj wiemy, 
że te trujące właściwości cisa są 
spowodowane alkaloidem – taksyną. 
Taksynę zawierają prawie wszystkie 
części cisa, a więc igły, gałęzie, nasiona 
(z wyjątkiem czerwonych osnówek). 
Cis jest trujący dla ludzi i zwierząt,  
np. koni, krów, królików. Niektóre 
zwierzęta leśne, np. sarny, jelenie, 
obgryzają cisowe gałązki i żywią 
się nimi. Nie szkodzą im i nie tracą 
życia, jak dawniej stosunkowo często 
zdarzało się to koniom. Nasionami 
również bezkarnie żywią się ptaki, 
głównie drozdowate (kosy, kwiczoły, 
paszkoty, drozdy), także sójki, zięby, 
rudziki i kowaliki. Ptaki przyczyniają 
się do rozsiewania nasion cisów. 

Chociaż cis pospolity znikł prawie 
zupełnie ze stanowisk naturalnych, 
to nadal jest cenionym krzewem 
ozdobnym. Ludzie wyhodowali wiele 

odmian, które sadzą w ogrodach, 
parkach, na skwerach itp. Jest ceniony, 
gdyż bardzo dobrze znosi przyci-
nanie, formowanie, nie potrzebuje 
dużo słońca, odnawia się z dolnych 
części, nawet gdy się go przytnie 
bardzo nisko. Doskonale nadaje się na 
żywopłoty (dla cierpliwych, ponieważ 
rośnie bardzo wolno). 

W Tuchowie można zobaczyć 
sporo cisów spełniających rolę 
ozdobną. Te równo przystrzyżone, 
kuliste krzewy na rynku – to cisy. 
Kilka wyższych krzewów rośnie 
również na skwerze o. Marcina Mela-
niusza. Cisy na tym skwerze pasują 
bardzo do postaci zakonnika z odle-
głych wieków, gdyż są przedstawicie-
lami gatunku, który także pochodzi 
z tych odległych, zamierzchłych 
czasów. Za kościołem św. Jakuba 
również rośnie krzew cisowy i też 
bardzo tam pasuje (ma cień i jasne 
tło kościelnych murów). 

Im częściej tnie się cisy, tym 
bardziej się zagęszczają. Ogrod-
nicy zalecają strzyc cisy wiosną, 
przed ruszeniem wegetacji, i latem  
(do sierpnia). Można ich też nie przy-
cinać, a wybrać sobie odmianę, która 
sama w sobie ma odpowiadający nam 

kształt np. kolumnowy, wąski, szerszy, 
o gałęziach rozłożystych, karłowy itp. 

Z ciekawostek dotyczących cisa 
można przytoczyć np. taką, że legen-
darny Robin Hood strzelał z cisowego 
łuku, a strzały trafiały bezbłędnie do 
celu z odległości 300 m. Staronie-
mieckie imię Iwo – oznacza tego, 
który posiada cisowy łuk. Nasz król 
– Stefan Batory jeździł na koniu maści 
cisawej, który jak przekazały źródła 
nazywał się Turnian cisawy i był łysy 
(czyli miał na głowie biały pas od 
czoła w kierunku nozdrzy, podobnie 
jak koń ze znanej lektury szkolnej 
„Łysek z pokładu Idy”). Maść cisawa 
u koni to kolor czerwono-brunatny 
i pochodzi od barwy drewna ciso-
wego. Wspomniany wyżej rezerwat 
cisowy w Borach Tucholskich 
nazwano im. Leona Wyczółkowskiego 
dlatego, że ten wybitny malarz i grafik 
(1852-1936) za obraz pod tytułem Cis 
Chrobry uzyskał pierwszą nagrodę na 
wystawie w Wenecji w 1932 r. 

Chociaż mamy astronomiczny 
środek zimy, to cisy są nadal 
żywozielone. Możemy je łatwo rozpo-
znać i zobaczyć w mieście, gdyż inne 
drzewa i rośliny nie rozpraszają naszej 
uwagi i nie zakłócają widoczności.

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Cis – iglak inny niż wszystkie

Cis przed budynkiem 
tuchowskiego Sokoła

Cisy na tuchowskim rynku

W niedzielę 26 stycznia  
2020 r. w remizie 
OSP w Siedliskach 

gościliśmy naszych seniorów 
przybyłych na zaproszenie 
KGW w Siedliskach i Rady 
Sołeckiej na wspólne trady-
cyjne świętowanie i nowo-
roczne spotkanie.

 Istotnym punktem tego spotkania 
był występ grupy kolędniczej z kapelą 
z Ołpin w inscenizacji widowiska   
Herody. Grupa nawiązała do tradycji 

wystawiania Herodów sięgającej 
czasów średniowiecznych miste-
riów religijnych. Treść nawiązuje 
do fragmentu ewangelii opisującego 
urządzoną przez króla Heroda rzeź 
niewiniątek.Wątki biblijne mieszają 
się z elementami polskiego folkloru 
ludowego. W grupie kolędniczej nie 
było dziewcząt, bo ich obecność, 
jak wtedy wierzono, mogła wróżyć 
nieszczęście, zatem wszystkie role 
żeńskie musieli zagrać mężczyźni. 
Oglądając  przedstawienie, mieliśmy 
okazję spotkać się z królem Herodem, 

jego   marszałkiem i żołnierzami, 
z aniołem, Żydem, diabłem, Turkiem, 
ułanem i oczywiście śmiercią. Postacie 
te zostały pokazane z wielką swobodą 
i aktorstwem. Dialogi czy monologi 
poszczególnych postaci wywoły-
wały salwy śmiechu, ale i też pewną 
zadumę. Do tego charakterystyczne 
stroje i głosy dodawały widowisko-
wości tym postaciom. Wspierała ich 
kapela wykonująca dobrane kolędy, 
a do ich śpiewu włączali się wszyscy 
uczestnicy. Duże brawa, które otrzy-
mali wykonawcy świadczą, że wido-

wisko się podobało wszystkim. Należy 
nadmienić, że w kapeli gra na trąbce 
nasz krajan, członek Rady Sołeckiej 
oraz Parafialnej Orkiestry Dętej 
Henryk Łątka, skąd nasze już liczne 
kontakty z tą kapelą. Po występie 
panie z KGW ugościły wszystkich 
gorącym poczęstunkiem, a potem 
przy kawie, herbacie i ciastku, każdy 
mógł porozmawiać ze spotkanymi 
znajomymi i jeszcze posłuchać 
kapeli. W trakcie spotkania głos 
zabrał najstarszy senior Maksymi-
lian Kras, który nawiązał do występu 
grupy i podziękował tym wszystkim, 
którzy nawiązują do tradycji naszych 
przodków w szerzeniu takich wido-
wisk, przypominając, że w naszej wsi 

od lat była kultywowana ta tradycja 
i jest ona podtrzymywana przez panie 
z koła, i zawsze coś się dzieje cieka-
wego w tym zakresie, za co wszystkim 
organizatorom dziękujemy. 

Na zakończenie przewodnicząca 
koła Małgorzata Wojtanowska 
i sołtys Jerzy Urbanek podziękowali 
wszystkim występującym i uczest-
nikom spotkania. 

W imieniu seniorów chcę również 
podziękować organizatorom tego 
spotkania za to, że nie zapominają 
o seniorach i mam nadzieję, że za rok 
znowu się spotkamy w tak uroczystym 
dniu.

Senior Zygmunt Bień

Dzień Seniora w Siedliskach
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OCHRONA POWIETRZA: 
przedstawiciele Banku Światowego w Tuchowie
Ubóstwo energetyczne 

i wsparcie najuboż-
szych mieszkańców 

Tuchowa były tematami 
spotkania roboczego 
pracowników Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie 
z przedstawicielami Banku 
Światowego.

We wtorek 21 stycznia br. w Mini-
sterstwie Rozwoju w Warszawie 
odbyło się kolejne posiedzenie grupy 
roboczej ds. ubóstwa energetycznego, 
której członkiem jest Wiktor Chrza-
nowski, zastępca burmistrza Tuchowa. 

Spotkanie dotyczyło propono-
wanych zmian w programie STOP 
SMOG na podstawie doświadczeń 
gmin: Tuchów, Skawina, Pszczyna 
i Niepołomice. – Planowane do 
wprowadzenia zmiany w programie 
STOP SMOG są przez nas ocze-
kiwane i z pewnością wpłyną na 
wzrost zainteresowania programem 
przez większą liczbę gmin. Problem 
ubóstwa energetycznego jest ogromny. 
W każdej gminie w Polsce jest grupa 
mieszkańców, która nie jest w stanie 
poradzić sobie z tym problemem 
samodzielnie – mówi Wiktor 
Chrzanowski, zastępca burmistrza 
Tuchowa. Wniosek Gminy Tuchów 
do programu STOP SMOG jest na 
etapie podpisania porozumienia. 

Co to jest 
ubóstwo 
energetyczne?

Gospodarstwo domowe można 
uznać za ubogie energetycznie, jeżeli 
ma trudności w zaspokojeniu swoich 
potrzeb energetycznych (ogrze-

wania, ciepłej wody, elektrycz-
ności) z powodu niskiego dochodu 
lub charakterystyki mieszkania. 
Trzy główne czynniki wpływające 
na ubóstwo energetyczne to: niskie 
dochody gospodarstw domowych, 
niska efektywność energetyczna 
zamieszkiwanych budynków i posia-
danych urządzeń oraz nieefektywne 
korzystanie z energii i urządzeń 
przez gospodarstwa domowe.

W 2016 roku 12,2% mieszkańców 
Polski było dotkniętych ubóstwem 
energetycznym. W ujęciu absolutnym 
oznaczało to 4,6 mln osób zamiesz-

kujących 1,3 mln gospodarstw 
domowych. W Małopolsce ubóstwo 
dotyczy 14,6% domów jednorodzin-
nych, tj. 88 438 budynków.

Bank Światowy 
dostrzega 
problem

Podczas spotkania grupy robo-
czej w Warszawie Reena Badiani-
-Magnusson z Banku Światowego 
przedstawiła metodologię, podejście 

i wstępne sugestie dot. opracowania 
propozycji kryteriów dochodo-
wych dla gospodarstw domowych 
o niskich dochodach. W wyniku 
dyskusji zastępca burmistrza 
Tuchowa zaprosił Reenę Badiani-
-Magnusson do odwiedzenia 
Tuchowa, aby przedstawić specyfikę 
problemu na przykładzie gminy do 
20 tys. mieszkańców. Zaproszenie 
to zostało przyjęte z wielkim entu-
zjazmem. Efektem tego była wizyta 
robocza przedstawicieli Banku Świa-
towego w Tuchowie, która odbyła 
się w czwartek 23 stycznia. Udział 

w spotkaniu wzięli przedstawi-
ciele Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ekodoradca, komendant gminny 
OSP, zastępca burmistrza i burmistrz 
Tuchowa. 

Gmina Tuchów 
jako przykład 
ubóstwa 
energetycznego

Przedstawiciele Banku Świa-
towego szczegółowo dopytywali 
o specyfikę problemu ubóstwa 
energetycznego w Tuchowie. 
Informacje przygotowane przez 
pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej były pomocne i cenne 
dla ekspertów banku. – Prezentacja 
problematyki ochrony powietrza na 
przykładzie Tuchowa daje szanse na 
lepsze skonfigurowanie programów 
pomocowych. Gmina Tuchów jest 
zdeterminowana w walce o czyste 
powietrze. Spotkanie z tak doświad-
czonymi ekspertami pozwoliło nam 
pokazać problemy, z jakimi zmie-
rzają się gminy takie jak Tuchów – 
podkreśla Magdalena Marszałek, 
burmistrz Tuchowa.

Reena Badiani-Magnusson jest 
starszym ekonomistą w Banku 
Światowym. W ciągu ostatnich  
9 lat pracowała nad zagadnie-
niami ochrony socjalnej, rozwoju 
społecznego i ubóstwa w kilku 
krajach w Europie i Azji Środkowej  
i Wschodniej, Pacyfiku i Afryce. 
Reena jest doktorem nauk ekono-
micznych na Wydziale Ekono-
micznym Uniwersytetu Yale.

UM Tuchów

Czujniki jakości powietrza POLAIR 2.0
WIKTORCHRZANOWSKI

Na terenie miasta 
Tuchowa zamon-
towano system 

pomiaru jakości powie-
trza PolAir 2.0. 

Celem projektu PolAir 2.0 
jest opracowanie kompletnego 
systemu, modułowego, szyb-
kiego i taniego do monitoro-
wania oraz prognozowania 
stanu jakości powietrza.

Proj ekt  re a l i zowany 
jest przez polsko-francu-
skie konsorcjum w składzie: 
Kapitech (lider projektu), 
WeatherForce, Integrated Solu-

tion oraz Artur Badyda s.c.. 
Kapitech Sp. z o.o. otrzymał finan-
sowanie na realizację projektu 
PolAir 2.0 w ramach programu 
Climate-KIC’s Pathfinder.

Projekt PolAir 2.0 ma na celu 
dostarczenie produktu opartego 
na własnych czujnikach jakości 
powietrza oraz własnych analiz 
danych satelitarnych i meteoro-
logicznych przeprowadzonych 
przez ekspertów w dziedzinie 
jakości powietrza, meteorologii 
i ekspertów w dziedzinie IT. 
Dodatkową zaletą projektu 
jest określenie indywidualnych 
warunków wdrażania czujników 
jakości powietrza dla każdego 
miasta. 

Wyniki pomiarów 
dostępne są na stronie  

http://polair.eu/city/tuchow
W projekcie uwzględnione 

zostały informacje pochodzące 
z analizy zdjęć satelitarnych 
dostarczonych przez satelity 
Sentinel-5P, które są przezna-
czone do badania jakości powie-
trza. Dzięki tym komponentom 
i metodologii projekt PolAir 2.0 
ma znaczącą przewagę rynkową 
nad obecnie dostępnymi syste-
mami w Polsce.

Kapitech współpracuje 
z dwoma miastami pilotażowymi, 
które wyraziły swoje zaintereso-
wanie uczestnictwem w projekcie 
PolAir 2.0. Tymi miastami są 

Zduńska Wola w woj. łódzkim 
oraz Tuchów w woj. małopol-
skim.

W ramach projektu 
w Tuchowie bezpłatnie zain-
stalowanych zostało 6 czuj-
ników jakości powietrza. Jeden 
z czujników, zainstalowany na 
budynku kaplicy cmentarnej 
przy ul. Mickiewicza, dodatkowo 
analizuje oprócz temperatury 
i wilgotności, również średnią 
prędkość wiatru i sumę opadu. 

Instytucja odpowiedzialna:
Kapitech Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
Tel. +48 698 542 337
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Zachęcamy miesz-
kańców gminy Tuchów 
do starania się 

o dofinansowanie mikro-
instalacji fotowoltaicznych 
z programu Mój Prąd.  
 
II nabór wniosków 
od 13 stycznia 2020 roku 
do 18 grudnia 2020 roku 
lub do wyczerpania alokacji 
środków

Jak uzyskać 
dofinansowanie? 

1. Kup i zamontuj mikroinsta-
lację fotowoltaiczną.

2. Poczekaj na instalację przez 
zakład energetyczny licznika 
dwukierunkowego.

Ważne!
Instalacja 
nie może być 
przyłączona 
przed 
23.07.2019 r.

3. Podpisz umowę dwustronną 
z dystrybutorem energii 
o przyłączeniu mikroinstalacji 
do sieci elektrycznej.

4. Złóż wniosek w II naborze od 
13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.

5. O wyniku oceny wniosku 
zostaniesz poinformowany 
mailem.

6. Aktualny status wniosku 
możesz sprawdzić online. 
Wnioski odrzucone można 
składać ponownie po usunięciu 
powodu odrzucenia. 

7. Wypłata dotacji do 5000 zł.

Potrzebujesz 
porady? 

Szczegółowych informacji 
o programie udzielają Doradcy Ener-
getyczni za pośrednictwem strony 
https://doradztwo-energetyczne.
gov.pl oraz pod numerem telefonu 

22 45 95 990 w dni robocze 8.00-
15.00, wybierając: nr wewnętrzny 1  
- jeśli chcesz uzyskać informację 
o programie (np. jak złożyć 
wniosek) nr wewnętrzny 2 - jeśli 
chcesz uzyskać informację o statusie 
złożonego wniosku

Kto może 
skorzystać 
z programu? 

Program skierowany jest do 
osób fizycznych wytwarzających 
energię elektryczną na własne 
potrzeby, które mają zawartą umowę 
kompleksową (z Operatorem Sieci 
Dystrybucyjnej – OSD, zakładem 
energetycznym) regulującą kwestie 
związane z wprowadzeniem do sieci 
energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji.

O dotację 
w programie  
Mój Prąd  
możesz ubiegać 
się, jeśli: 
• Twoja instalacja jest już 

wykonana i podłączona do 
sieci elektroenergetycznej 
(m.in. posiadasz licznik 
dwukierunkowy);

• Twoja instalacja fotowolta-
iczna jest o mocy 2-10 kW 
i jest przeznaczona na cele 
mieszkaniowe;

• Wydatki poniosłeś od  
23 lipca 2019 r. i instalacja 
nie została zakończona 
przed tą datą;

• Twoja inwestycja nie jest 
rozbudową już istniejącej 
instalacji.

Co zyskasz? 
Zwrot do 50% kosztów inwe-

stycji, maksymalnie 5000 zł na 
instalację.

Dotacja jest zwolniona 
z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie 
zostały pokryte wsparciem możesz 
odliczyć od podatku (ulga termo-
modernizacyjna).

Dotacje 
z programu  
Mój Prąd 

Zostało zatwierdzonych już 
21 256 wniosków.

W budżecie projektu zostało do 
alokacji 868 066 450 złotych

Dzięki programowi zredu-
kowaliśmy już emisję CO2  
o 122 200 000 kg/rok

Nie czekaj! 
II nabór wniosków trwa od 

13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub 
do wyczerpania alokacji środków.

WIKTORCHRZANOWSKI

Ulga polega na odli-
czeniu od podstawy 
obliczenia podatku 

(przychodów - w przy-
padku podatku zryczał-
towanego) wydatków 
poniesionych na realizację 
przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego w budynku 
mieszkalnym jednoro-
dzinnym.

Komu 
przysługuje ulga?

Ulga przysługuje podatnikowi, 
który jest właścicielem lub współ-
właścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego.

Co jest 
przedsięwzię-
ciem termo-
moderniza-
cyjnym?

Przedsięwzięciem termomoder-
nizacyjnym jest:

• ulepszenie, w wyniku którego 
następuje zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię dostar-
czaną na potrzeby ogrzewania 
i podgrzewania wody użyt-
kowej oraz ogrzewania do 
budynków mieszkalnych;

• ulepszenie, w wyniku którego 
następuje zmniejszenie strat 
energii pierwotnej w lokal-
nych sieciach ciepłowni-

czych oraz zasilających je 
lokalnych źródłach ciepła, 
jeżeli budynki mieszkalne, do 
których dostarczana jest z tych 
sieci energia; spełniają wyma-
gania w zakresie oszczędności 
energii, określone w przepi-
sach prawa budowlanego, 
lub zostały podjęte działania 
mające na celu zmniejszenie 
zużycia energii dostarczanej 
do tych budynków;

• wykonanie przyłącza tech-
nicznego do scentralizowa-
nego źródła ciepła, w związku 
z likwidacją lokalnego źródła 
ciepła, w wyniku czego nastę-
puje zmniejszenie kosztów 
pozyskania ciepła dostarcza-
nego do budynków mieszkal-
nych;

• całkowita lub częściowa 
zamiana źródeł energii na 
źródła odnawialne lub zasto-
sowanie wysokosprawnej 
kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej 
nie można korzystać w przypadku 
budynku będącego w budowie.

Co podlega 
odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki, 
które:

• są wymienione w załączniku 
do rozporządzenia Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 
21 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia wykazu rodzajów 
materiałów budowlanych, 

urządzeń i usług związanych 
z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych  
(Dz. U. poz. 2489);

• dotyczą przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, 
które zostanie zakończone 
w  okresie 3  kolejnych lat, 
licząc od końca roku podat-
kowego, w którym podatnik 
poniósł pierwszy wydatek;

• zostały udokumentowane 
fakturą wystawioną przez 
podatnika podatku od 
towarów i usług niekorzysta-
jącego ze zwolnienia od tego 
podatku;

• nie zostały sfinansowane 
(dofinansowane) ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej lub wojewódz-
kich funduszy ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej 
lub zwrócone podatnikowi 
w jakiejkolwiek formie;

• nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przy-
chodów, odliczone od przy-
chodu na podstawie ustawy 
o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne lub uwzględ-
nione przez podatnika 
w związku z korzystaniem 
z ulg podatkowych w rozu-
mieniu Ordynacji podatkowej.

W przypadku gdy poniesione 
wydatki były opodatkowane podat-
kiem od towarów i usług, za kwotę 
wydatku uważa się wydatek wraz 

z tym podatkiem, o ile podatek od 
towarów i usług nie został odliczony 
na podstawie ustawy o podatku od 
towarów i usług.

Jak odlicza się 
ulgę?

Odliczenia dokonuje się 
w zeznaniu za rok podatkowy, 
w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie 
znalazła pokrycia w dochodzie 
(przychodzie) podatnika za rok 
podatkowy, podlega odliczeniu 
w kolejnych latach, nie dłużej 
jednak niż przez 6 lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie stosuje się również do 
przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego rozpoczętego przed dniem  
1 stycznia 2019 r., które zostało 
zakończone po dniu 31 grudnia 
2018  r., jednak nie później niż 
w okresie 3 kolejnych lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym 
podatnik poniósł pierwszy wydatek. 
W takim przypadku odliczeniu 
podlegają wydatki poniesione 
w okresie od 1 stycznia 2019 r., 
maksymalnie do dnia, w którym 
upływa wyżej wskazany termin. 

Ile można 
odliczyć?

Kwota odliczenia nie może prze-
kroczyć 53 000 zł w odniesieniu do 
wszystkich realizowanych przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych 
w poszczególnych budynkach, 
których podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.

Utrata prawa  
do ulgi

Jeśli podatnik nie zrealizuje 
przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjnego w terminie trzyletnim, 
jest on obowiązany do zwrotu 
ulgi, co oznacza doliczenie kwot 
uprzednio odliczonych z tego 
tytułu do dochodu (przychodu) za 
rok podatkowy, w którym upłynął 
trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym 
skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot 
odliczonych wydatków na realizację 
przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego, jest obowiązany doliczyć 
odpowiednio kwoty uprzednio 
odliczone do dochodu (przychodu) 
w zeznaniu składanym za rok podat-
kowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Program dofinansowania mikroinstalacji 
fotowoltaicznych MÓJ PRĄD

Ulga termomodernizacyjna



środowisko32 styczeń 2020 | nr 1 (87)



miasto i gminastyczeń 2020 | nr 1 (87) 33

I Memoriał im. Gerarda KwiekaJAROSŁAWKANIEWSKI

19 stycznia w hali 
MOSiR w Tuchowie 
odbył się I Memo-

riał im. Gerarda Kwieka 
– byłego piłkarza oraz 
prezesa MKS Tuchovii 
Tuchów. W turnieju wzięło 
udział osiem zespołów 
oldbojów: Unia Tarnów, 
Tarnovia Tarnów,  

Wolania Wola Rzędzińska, 
Dunajec Zakliczyn,  
Ciężkowianka Ciężkowice, 
Westovia Tarnów, Energy 
Guide oraz Tuchovia. 

Najlepszą drużyną okazała się 
Unia Tarnów, wygrywając w finale 

z Tarnovią Tarnów 2:1. W meczu 
o 3 miejsce Wolania Wola Rzędzińska 
ograła Tuchovię 1:0. Najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrano 
Tomasza Libere (Unia Tarnów), 
królem strzelców został zdobywca 
4 bramek – Piotr Brożek (Wolania 
Wola Rzędzińska).

Rywalizacja stała na wysokim 
poziomie. Wśród zawodników poja-
wili się ci, którzy jeszcze niedawno 
grali na boiskach ekstraklasy, I i II ligi. 
Na trybunach zasiadła najbliższa 
rodzina śp. Gerarda – córka Agnieszka 
oraz brat Grzegorz. Cieszymy się, iż 
byli z nami podczas tej uroczystości.

Był to czas wspomnień oraz 
rozmów dotyczących kolejnego 
wydarzenia. Pierwszy Memoriał 
im. Gerarda Kwieka za nami. Jednak, 
jak wspólnie ustaliliśmy, na pewno 
nie ostatni.

Partnerzy memoriału:
• MOSiR Tuchów
• Partner techniczny – Sport 

Centrum Jacek Stawarz, Piotr 
Mleczko

• PSB Kosta
• SPAR Tuchów
• Firma Kolor – Krzysztof Ryś
• Firma remontowo-budowlana 

Piotr Kozioł
• Sound Protectors – Krzysztof 

Mężyk
• Focus Eye fotografia – Sylwia 

Sajdak
• Organizator – Jarosław Kaniewski 

SPAR Tuchowska Liga Futsalu

22 280,06 zł zebrano w Tuchowie 
podczas 28. Finału WOŚP

Tradycyjnie w drugą 
niedzielę stycznia 
odbył się 28. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku 
graliśmy pod hasłem:  
„Dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagno-
stycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie 
zabiegowej”. Tuchowski 
sztab WOŚP miał swoją 
siedzibę w Domu Kultury. 
Od samego rana wolonta-
riusze zbierali pieniądze  
do puszek.

Od godziny 18.00, przy dobrej 
muzyce, prowadzona była licytacja 
gadżetów WOŚP oraz ofiarowanych 
przez darczyńców przedmiotów, 
karnetów i voucherów. O godz. 20.00 
zakończyliśmy akcję na tuchowskim 
rynku tradycyjnym światełkiem do 
nieba, wypuszczając 50 balonów 
LED. Wszystkim, którzy włączyli się 
w tę akcję, dziękujemy za życzliwość 
i zrozumienie oraz wsparcie. 

W Tuchowie 28. Finał WOŚP 
podsumowaliśmy kwotą 22 280,06 zł. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych.

Serdecznie dziękujemy wolon-
tariuszom za podjęty trud i pracę. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
którzy włączyli się w akcję, ofiaro-
wując przedmioty z przeznaczeniem 
na licytację. Dziękujemy również 
wszystkim, którzy wsparli działania 
sztabu w Tuchowie, zapewniając 
wyżywienie wolontariuszom prowa-
dzącym zbiórkę pieniędzy oraz funk-
cjonariuszom tuchowskiej policji za 
wsparcie 28. Finału WOŚP i czuwanie 
nad bezpiecznym jego przeprowa-
dzeniem. 

Organizatorzy 
Sztabu WOŚP w Tuchowie

Pierwszy Świąteczny 
Turniej Charytatywny 
dla Julki
29 grudnia 2019 roku 

odbył się Pierwszy 
Świąteczny Turniej 

Charytatywny organizowany 
przez nowo powstałe stowa-
rzyszenie TS Tuchovia. 

Celem turnieju było zgromadzenie 
środków na leczenie 2,5-letniej Julki, 
mieszkanki Burzyna. Dzięki wielkiej 
hojności mieszkańców naszej gminy 
udało się zebrać ponad 7400 zł!  
W turnieju piłkarskim wzięło udział 
25 dzieci. Dodatkowo najmłodsi mogli 
skorzystać z wielu atrakcji, takich jak: 

animacje, malowanie twarzy, konkursy, 
dmuchany zamek, poczęstunek oraz 
wspólne kolędowanie. Pierwszy Świą-
teczny Turniej Charytatywny zakoń-
czył się wielkim sukcesem. Członkowie 
stowarzyszenia Towarzystwo Spor-
towe Tuchovia pragną podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym  
w ten projekt. Była to pierwsza tego 
typu impreza organizowana przez 
stowarzyszenie, lecz na pewno nie 
ostatnia!

Stowarzyszenie  
Towarzystwo Sportowe 

Tuchovia
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Małopolska położna  
na medal pracuje w CZT

Edyta Szumowicz – 
położna Centrum 
Zdrowia Tuchów 

i wykładowczyni Szkoły 
Rodzenia spółki medycznej 
z Pogórza zwyciężyła 
w Małopolsce w konkursie 
„Położna na medal”. Pod 
względem liczby głosów, 
które oddały na nią 
pacjentki, uplasowała się 
w pierwszej dziesiątce 
w kraju. Konkurs ma na celu 
podnoszenie świadomości 
związanej z opieką okołopo-
rodową oraz wychowaniem 
dzieci. 

- Fantastyczna, pełna ciepła i życz-
liwości kobieta. Pracująca z ogromnym 
zaangażowaniem i pełnym profesjona-
lizmem. Tak o wojewódzkiej laureatce 
zmagań napisały same pacjentki, które 
nominowały ją do konkursu. 

Ona sama pytana o to, co daje jej 
praca, mówi o poczuciu, że czyni coś 
dobrego, pomagając oczekującym 
wsparcia kobietom w najważniejszym 
momencie życia.

- Bycie położną to wyjątkowa przy-
goda życia, w której mogę łączyć pracę 
z pasją, co daje olbrzymią satysfakcję. 
Nie wyobrażam sobie siebie w innej 
roli. Jestem szczęśliwa, bo każdego dnia 
mogę z uśmiechem na twarzy powie-
dzieć: jestem położną i jestem z tego 
dumna – mówi Edyta Szumowicz. 
Podkreśla, że sukces w postaci uznania 
w oczach pacjentek nie jest tylko jej 
zasługą. Opowiada, że spotkała na 
swojej drodze wielu wspaniałych 
ludzi, bez których zapewne nie byłoby 
jej w tym miejscu. 

- Podziękowania należą się moim 
rodzicom, którzy wspierali mnie na 

każdym kroku i mężowi, który dzielnie 
znosi moją nieobecność w domu 
i w miarę możliwości zastępuje mnie 
przy trójce naszych dzieci. Dziękuję też 
prezesom Centrum Zdrowia Tuchów, 
którzy dziewięć lat temu umożliwili mi 
podjęcie pracy i rozwinięcie skrzydeł 
oraz lekarzom, z którymi tworzymy 
wspaniały zespół. Jestem wdzięczna 
wszystkim pacjentkom, które nam 
zaufały, rodząc w tuchowskim szpi-
talu i oddając głos na mnie w plebi-
scycie, i oczywiście Wam – Dziewczyny 
Położne (Teresa Słowik, Małgorzata 
Gwóźdź, Bożena Janowiec, Anna 
Kapałka, Marta Gdowska i wiele 
innych), które tak serdecznie przyjęły-
ście mnie do swojego grona i z każdym 
dniem, i dyżurem przekazywałyście mi 
tajniki sztuki położniczej. Mój sukces 
jest też Waszym, dla mnie wszystkie 
jesteście na medal – przekonuje 
położna CZT.

Dodajmy, że konkursowi, prowa-
dzonemu przez Akademię Malucha 
Alantan, towarzyszy prowadzona od 
2014 roku kampania. Ma ona na celu 
podnoszenie świadomości roli, jaką 
położne odgrywają w opiece około-
porodowej. Organizatorzy udowad-
niają, że specjalistki biorące udział 
w odbieraniu porodów charakteryzuje 
nie tylko troskliwość i opiekuńczość, 
ale też coraz wyższe kompetencje 
medyczne i związana z nimi odpo-
wiedzialność. Konkurs promuje też 
możliwość korzystania z bezpłatnych 

porad – raz tygodniowo od 21. tygo-
dnia ciąży i dwa razy od 32. tygodnia 
– wśród kobiet w ciąży przygotowu-
jących się do porodu. 

Dodajmy, że Edytę Szumowicz 
w konkursie poparło 293 osoby. Głosy 
można było oddawać przez 9 miesięcy, 
do końca ubiegłego roku. Jedna osoba 
mogła oddać tylko jeden głos. Aby 
zagłosować, trzeba było podać numer 
telefonu i adres e-mail.

Podarunki dla pierwszego 
Małopolanina
Pierwszy mieszkaniec 

powiatu tarnowskiego 
urodzony w tym roku 

okazał się też pierwszym 
mieszkańcem Małopolski. 
Przypomnijmy, że Tymon 
(52 cm, 2800 g) przyszedł 
na świat siłami natury 
piętnaście minut po północy 
w Centrum Zdrowia Tuchów. 

Gratulacje podczas odwiedzin 
nowo narodzonych dzieci w imieniu 
władz województwa złożył rodzicom 
wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Wręczył on także pani Justynie 
i panu Tomaszowi z Chojnika 
prezenty oraz symboliczny czek na 
wyprawkę dla dziecka.

Matę edukacyjną dla Tymona oraz 
bon podarunkowy dla rodziców do 

niemowlęcego centrum handlowego 
ufundowało także Centrum Zdrowia 
Tuchów, reprezentowane przez wice-
prezesa zarządu Grzegorza Jurczaka. 

Prezenty przekazał rodzicom 
dyrektor  medyczny CZT 
lek. med. Jacek Cehak. 

- Serdecznie gratuluję rodzicom 
dzieci, które przyszły na świat w pierw-
szym dniu Nowego Roku. Wierzę, 
że to dobry znak. Życzę maluchom 
i ich rodzicom przede wszystkim dużo 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na 
każdy dzień – mówił wicemarszałek 
Łukasz Smółka.

Dodajmy, że w tym roku pierwszych 
Małopolan, urodzonych o tej samej 
porze, było dwóch. Drugie dziecko to 
syn pani Anny i pana Jakuba z Zatora 
– Antoś, który urodził się w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 
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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.

Świadczenia nagłe 
w Tuchowie
Dobra wiadomość dla 

mieszkańców Pogórza. 
Część pacjentów 

z urazami, którzy dotychczas 
trafiali na szpitalne oddziały 
ratunkowe w Tarnowie, 
jest teraz zaopatrywana 
w Centrum Zdrowia Tuchów. 
Kilka poradni zawarło  
dodatkowe kontrakty na 
świadczenia, które reali-
zowane są od początku 
nowego roku. 

Chodzi o zabezpieczenie tak 
zwanych świadczeń nagłych. Do 
Poradni Urazowo-Ortopedycznej 
trafiają chorzy ze złamaniami, 
zwichnięciami, urazami mięśni lub 
ścięgien oraz ze skręceniami. Takich 
przypadków jest bardzo dużo. Samych 

wewnętrznych uszkodzeń stawu 
kolanowego w ubiegłym roku zare-
jestrowano w Tuchowie blisko 450, 
a uszkodzeń barku ponad 800. Teraz 
w związku z nowymi kontraktami 
pacjenci z takimi urazami zaopa-
trywani są na miejscu, a świad-
czenia finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Pomoc na miejscu dotyczy także 
zaopatrywania ran, oparzeń i złamań 
u dzieci oraz młodzieży oraz urazów 
oczu. Podobne rozwiązania wpro-
wadzono bowiem także w Poradni 
Chirurgii Dziecięcej oraz w Poradni 
Okulistycznej. 

Dodajmy, że na nowych zasa-
dach lekarze przyjmują pacjentów 
w poradniach zlokalizowanych w szpi-
talu rodzinnym Centrum Zdrowia 
Tuchów. 

Świadczenia w stronę 
promocji zdrowia i profilaktyki
Centrum Zdrowia 

Tuchów potwierdza 
jakość świadczeń 

obecnością w złotej setce 
polskich szpitali. Spółka 
medyczna z Pogórza 
znalazła się także w gronie 
dziesięciu najlepszych 
świadczeniodawców 
w Małopolsce. Na liście 
zebrano szpitale, których 
szefowie nie boją się odważ-
nych decyzji i wychodzą ze 
swoimi działaniami poza 
teren lecznic, prowadząc 
akcje zdrowotne i nama-
wiając do badań profilak-
tycznych. Było to jednym 
z istotnych kryteriów ocen 
w zestawieniu, które przy-
gotował dziennik „Rzecz-
pospolita” wraz z Centrum 
Monitorowania Jakości. 

Według samych twórców rankingu 
tegoroczna edycja pokazuje, że po 
etapie inwestycji przyszedł czas na 
dbałość o doświadczenie pacjenta. 
Staje on w centrum, a realizowane 
inwestycje mają się przekładać na 
komfort chorego. W przygotowaniu 
rankingu oceniany jest też sprzęt, 
jakim dysponuje placówka. Przy-
pomnijmy, że w tym roku Centrum 
Zdrowia Tuchów zakupiło najnowo-
cześniejsze na świecie diagnostyczne 
urządzenie ultrasonograficzne. 
Gwarantuje ono znakomitą jakość 
obrazu w połączeniu z nowoczesną 
technologią objętościowego prze-

twarzania wiązki ultradźwiękowej. 
USG dziesiątej generacji jest wyko-
rzystywane między innymi do badań 
w ramach autorskiego programu 
spółki „Dobry początek” . Pozwala on 
na kompleksową opiekę prenatalną, 
dedykowaną dla pań, które nie speł-
niają warunków uczestnictwa w bada-
niach finansowanych przez NFZ, czyli 
mają mniej niż 35 lat. Jak pokazuje 
najnowszy ranking „Rzeczpospolitej” 
lokalni liderzy stawiają na komplek-
sową opiekę i nowoczesne procedury. 
Ich stosowanie w Tuchowie przypie-
czętowały w tym roku wizyty potwier-
dzające utrzymanie standardów norm 
jakości ISO. Spółka mocno angażuje 
się też w profilaktykę zachorowań. 
Realizacja autorskiego programu 
promocji profilaktyki jelita grubego 
sprawiła, że obecnie Pracownia Endo-
skopii wykonuje dwa razy więcej 
takich świadczeń, niż w przeszłości. 
Ruszył także dodatkowy program 
profilaktyki raka piersi z obszernym 

modułem promocyjnym w postaci 
spotkań, publikacji oraz realizacji 
audycji radiowych. Panie w powiatach: 
tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, 
gorlickim i w samym Tarnowie otrzy-
mują niezbędne informacje na temat 
choroby i jej profilaktyki. Ponadto 
pacjentki, które zdecydują się na 
przeprowadzenia badań w Tuchowie 
otrzymują też zwrot kosztów dojazdu. 

W XVI Ogólnopolskim Rankingu 
Szpitali „Rzeczpospolitej” Bezpieczny 
Szpital wzięły udział placówki, 
w których odbywa się blisko 60% 
wszystkich hospitalizacji. Dodajmy, 
że w zestawieniu, którego wyniki 
niedawno się ukazały, Centrum 
Zdrowia Tuchów zdobyło też tytuły 
Brylantu Polskiej Gospodarki 
w 11.  edycji konkursu i Geparda 
Biznesu w 13. zestawieniu pod tym 
hasłem. Tutaj firmy były oceniane 
pod względem wskaźników ekono-
micznych i efektywności prowadzenia 
działalności gospodarczej.

POMOŻESZ, BO MOŻESZ – MASZ TO W GENACH
JUSTYNAJAWORSKA-
LIPKA 
KATARZYNAKRUPA 

Pod takim hasłem  
22 grudnia 2019 r.  
w Tuchowie został 

zorganizowany Dzień Dawcy 
Komórek Macierzystych dla 
chorych na nowotwory krwi 
do bazy fundacji DKMS. 
Rejestracja osób, które 
zdecydowały się uratować 
swojego genetycznego  
bliźniaka, odbywa się  
w Tuchowie od wielu lat.

Tym razem organizatorami akcji 
było Towarzystwo Miłośników 
Tuchowa oraz Szkoła Podstawowa  
im. Stanisława Staszica w Tuchowie. 
Akcję zorganizowano podczas 
I Świątecznego Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego i Wieczerzy 

Wigilijnej na tuchowskim rynku. 
Dziękujemy władzom Tuchowa za 
udostępnienie ratusza, aby w spokoju, 
ciszy oraz cieple rejestrować zgła-
szające się osoby. Udało nam się do 
bazy zarejestrować 22 osoby. Wielu 
tuchowian przyszło się pochwalić, że 

jest już w bazie i to dzięki naszym 
akcjom organizowanym na terenie 
gminy. Przychodzili i tacy, którzy mają 
już za sobą oddanie komórek macie-
rzystych. Dzielili się swoimi wraże-
niami, zachęcali do świadomej decyzji 
o zostaniu dawcą szpiku kostnego. 

Jesteśmy z nich dumni i zazdrościmy. 
Pamiętamy jeden rok, gdy zarejestro-
waliśmy 123 osoby podczas „Wehi-
kułu Czasu” – imprezy automobi-
lowej. Może wynik wyda się komuś 
zbyt mały, jednak to 22 szanse na życie 
dla tych, którzy na tę szansę czekają. 

Bardzo dziękujemy i zapraszamy 
nowe osoby w wieku 18-55  lat 
w szeregi potencjalnych dawców 
komórek macierzystych. Po więcej 
informacji kierujemy na stronę 
Fundacji DKMS z Warszawy.
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Pogórzańska 
Drużynowa 
Liga Szachowa

X JUBILEUSZOWY 
DRUŻYNOWY TURNIEJ 

SZACHOWY 
O PUCHAR BURMISTRZA 

TUCHOWA 2020

ROMANKAWA 

W Tarnowie 7 grudnia 
2019 r. rozegrany 
został finałowy 

turniej szachowy w ramach 
Pogórzańskiej Drużynowej 
Ligi Szachowej. W turnieju 
wzięło udział 17 drużyn 
czteroosobowych z powiatu 
tarnowskiego. Tym razem 
zwyciężyła STRUSINIANKA 
Tarnów. W kategorii junior-
skiej wygrali NIEOBLI-
CZALNI z Pogórskiej Woli.

Klasyfikację generalną PDLSz – 
2019 wygrał UKS LISEK Lisia Góra, 
przed GRUPĄ AZOTY Tarnów 
i STRUSINIANKĄ. W klasyfikacji 
indywidualnej mistrzów szachownic 
– Jakub Wąs z Tuchowa zwyciężył na 
drugiej szachownicy. 

Po VI edycjach PDLSz 2014-2019 
najlepszą drużyną jest zespół Grupa 
Azoty – Tarnów. Na drugim miejscu 
jest Dolina Białej-Sajdak, a podium 
uzupełnia drużyna z Pleśnej – 
Goldeny. W klasyfikacji juniorskiej 
prowadzi KANA Tarnów, drugi jest 
MOSiR Tuchów, a trzecie miejsce 
zajmuje klub szachowy z Łęgu 
Tarnowskiego.

Skład Doliny Białej: Jan Pradel, 
Jakub Wąs, Krzysztof Kuchar-
czyk i Władysław Sajdak. Skład 
drużyny MOSiR: Piotr Bakuliński, 
Mateusz Walocha, Damian Wiejacki 
oraz Tomasz Łukasik. Po zakoń-
czeniu turnieju zarząd ligi wręczał: 
puchary, medale, statuetki, dyplomy, 
a św. Mikołaj najmłodszym szachi-
stom przekazał upominki. 

W ciągu sześciu edycji w latach 
2014-2019 udział wzięło 70 drużyn 
z powiatu tarnowskiego, to jest ponad 
250 szachistów. Łącznie rozegrano 
36 turniej po 7 rund. W turniejach 
jednodniowych uczestniczyło średnio 
16 drużyn czteroosobowych. Roze-
grano ponad 7300 partii szachowych. 

19 stycznia w Łęgu Tarnowskim 
rozpoczęliśmy VII edycję 2020. 
Zawody wygrał zespół Feniksy 
z Tarnowa. W kategorii junior-
skiej wygrała szkoła podstawowa 
z Rzuchowej. Sponsorami PDLSz są 

tuchowskie Firmy: Mikulec, Insplast, 
Ubezpieczenia „Masz Nas”, Pol-Farm.

Zapraszamy drużyny na kolejne 
tegoroczne turnieje do Rzuchowej, 
Pleśnej, Burzyna, Żabna, Lisiej Góry, 
Tarnowa i Woli Rzędzińskiej. Każdy 
turniej jest oddzielnie nagradzany. 
Natomiast 6 grudnia 2020 r. zostanie 

rozegrany turniej finałowy z nagro-
dami w klasyfikacjach generalnych. 
Szczegółowych informacji udziela 
koordynator ligi: Roman Kawa  
tel. 537 378 388. 

Sędzią zawodów był Czesław 
Markiewicz. 

Sukces siatkarek UKS Lider Tuchów
UKS Lider Tuchów vs Podkarpacie Bobowa 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 25-19)
SŁAWOMIRWASIEK 

Doskonale spisała się 
drużyna UKS Lider 
Tuchów w spotkaniu  

VI kolejki Ligi PALS. 

Zadanie nie było łatwe, do Tuchowa 
zawitała bowiem drużyna Podkarpacia 
Bobowa – zespół, który przewodzi 
tegorocznym rozgrywkom, drużyna 
z wieloletnią tradycją siatkarską. Po 
porażce w ostatnim meczu były obawy, 
czy zespół z Tuchowa nie załamie się 
i zareaguje pozytywnie. Były one jednak 
nieuzasadnione. Liderki pokazały 
bowiem swój prawdziwy potencjał. 
Bardzo dobre przyjęcie, spokój i opano-
wanie rozgrywających oraz skuteczna 
i dojrzała gra na skrzydłach spowodo-
wały, że tuchowianki grały pewnie i to 
one cieszyły się ze zwycięstwa. Udowod-
niły, że są drużyną z charakterem, która 
potrafi wyciągnąć wnioski z porażek 
i zostawiwszy „serce” na boisku, wznieść 
się na wyżyny swoich możliwości. Brawa 
również dla drużyny z Bobowej, która 
dostroiła się do zaangażowania tucho-
wianek i wysoko zawiesiła poprzeczkę 
– dzięki temu kibice mogli obejrzeć 
siatkówkę na wysokim poziomie.

VI Edycja Pogórzańskiej Drużynowej Ligi Szachowej – 2019

Dolina Białej Sajdak - Tuchów

FO
T. JERZ

Y KU
C
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Otwarcie turnieju przez PANIĄ BURMISTRZ 
MAGDALENĘ MARSZAŁEK o godz. 9.30

Dom Kultury w Burzynie

29 lutego 2020 r. (sobota)
godz. 9.00 – potwierdzenie udziału drużyn 
szachowych z imiennymi składami

UCZESTNICY:
- czteroosobowe drużyny sołeckie, osiedlowe  
oraz stowarzyszeń itp. z gminy Tuchów  
bez ograniczeń wiekowych 
- czteroosobowe drużyny juniorskie (szkolne do 18 lat) 
z poszczególnych szkół z gminy Tuchów

NAGRODY:
Puchary dla pięciu najlepszych drużyn w turnieju
Puchary dla pięciu najlepszych drużyn juniorskich
Statuetki dla mistrzów poszczególnych szachownic
Medale i dyplomy dla drużyn szachowych

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
SOŁTYSI SOŁECTW, RADY SOŁECKIE,  

PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLOWYCH, RADNI GMINY,  
KAPITANOWIE DRUŻYN,  

DYREKTORZY SZKÓŁ Z GMINY TUCHÓW
zgłaszają drużyny do 26 lutego br. na adres kontaktowy

e-mail: romankawa@gmail.com, tel. 537378388 Roman Kawa
lub czes.mar.@interia.pl, tel. 697488747 Czesław Markiewicz

 Tempo gry P’ 15 Liczba rund: 7-9

Drużyny kojarzone komputerowym programem ChessArbiter
Wpisowe: 30 zł od drużyny

Zakończenie turnieju i rozdanie nagród około godz. 13.30

AKADEMIA SZACHOWA
Roman Kawa, Czesław Markiewicz
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Powiatowa licealiada w piłce ręcznej – 
Tuchów stolicą piłki ręcznej w regionie
Złote medale szczypiornistów z CKZiU w Tuchowie
Piłkarki ręczne z CKZiU na III miejscu
SŁAWOMIRWASIEK 

8.01.2020 r. w hali  
sportowej MOSiR 
w Tuchowie odbyły 

się mistrzostwa powiatu 
tarnowskiego w piłce 
ręcznej chłopców. 

Celem zawodów było wyłonienie 
najlepszej drużyny, która będzie repre-
zentować powiat tarnowski w finale 
rejonowym. W turnieju wzięło udział 
6 szkół z powiatu tarnowskiego, które 
rywalizowały w dwóch grupach. Klasą 
dla siebie byli „szczypiorniści” z CKZiU 
w Tuchowie, którzy wygrali wszystkie 
swoje spotkania. W drodze po złote 
medale pokonali swoich rówieśników 
z: ZSOiZ w Ciężkowicach, ZSP w Rygli-
cach, ZSOiZ w Gromniku oraz – 
w bezpośredniej rywalizacji o I miejsce 
– sąsiadów z LO w Tuchowie. Dwa 
dni później, 10 stycznia, w hali spor-
towej CKZiU w Tuchowie rywalizo-
wały dziewczęta. W szranki również 
stanęło 6 szkół z powiatu tarnow-
skiego. Spotkania były wyrównane, 
zacięte i emocjonujące. Zawodniczki 
z CKZiU w Tuchowie spisały się bardzo 
dobrze. Zakończyły rywalizację na 
III miejscu – na podium ustąpiły 
swoim rówieśniczkom z ZSOiZ 
w Gromniku oraz z LO w Tuchowie, 
które zajęły I miejsce.

GRATULUJEMY!!!

Komunikat 
policji
Komisariat Policji 

w Tuchowie prowadzi 
tzw. działania prioryte-

towe. 

W okresie od 1 stycznia  
do 30 czerwca 2020 roku działaniem 
tym został objęty w Tuchowie rejon 
ulic: Rynek, Kościuszki i Ogrodowej, 
gdzie obowiązuje strefa zamieszkania.

Pomimo obowiązujących tam 
przepisów kierujący pojazdami 
nie stosują się do zakazu parko-
wania poza miejscami wyznaczo-
nymi, nie ustępują pierwszeństwa 
pieszym, którzy mogą korzystać 
z całej szerokości drogi. Najczęściej 
popełnianymi wykroczeniami przez 
kierujących w tym rejonie jest parko-
wanie w miejscach niedozwolonych, 
tamowanie ruchu, nieustępowanie 
pierwszeństwa. Ponadto kierujący nie 
stosują się do znaku „zakaz wjazdu” 

na płytę rynku od frontu 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie. Od chwili wpro-
wadzenia strefy zamieszkania 
w tym rejonie podejmowano 

kilkanaście interwencji oraz kilkadzie-
siąt kontroli pojazdów. Wpływały także 
ustne skargi mieszkańców. W więk-
szości przypadków kierujący popełniają 
wykroczenia, gdyż nie znają aktualnych 
przepisów dotyczących strefy zamiesz-
kania. Do wykroczeń tych dochodzi 
w każdy dzień tygodnia, najczęściej 
w godzinach od 7.00 do 17.00.

Mając na uwadze powyższe, 
rejon ten został objęty szczególnym 
nadzorem przez patrole policji, 
których zadaniem jest zmniej-
szenie liczby popełnianych wykro-
czeń, a także udrożnienie ruchu, co 
w szczególności ma miejsce we wtorki 
podczas targu. 

W przypadku wystąpienia tako-
wych nieprawidłowości proszę 
o natychmiastowe przekazywanie 
telefonicznie informacji do Komisa-
riatu Policji w Tuchowie.

st. asp. Robert Nalepka

R E K L A M A



kultura38 styczeń 2020 | nr 1 (87)

GRZEGORZNIEMIEC 

Styczeń to dobry czas 
na podsumowanie 
poprzedniego roku. 

Działające w Domu Kultury 
w Tuchowie kino „Promień” 
również podsumowało 
swoją roczną działalność. 

W 2019 roku odwiedziło nas  
18220 widzów! W repertuarze pojawiło 
się 96 tytułów, wśród nich największą 
oglądalnością cieszyła się produkcja 
Disney’a - Kraina Lodu 2, gromadząc 
przed ekranem 2776 widzów! 

Rok 2020 zapowiada się równie 
dobrze dla wszystkich fanów dobrego 
kina. Możemy spodziewać się 
m.in. kilku świetnych kontynuacji 
kinowych hitów, w planach są także 
nowe animacje, filmy familijne oraz 
świetne kino akcji. 

Pierwszą w tym roku superbohaterką 
pojawiającą się na dużym ekranie będzie 
Harley Quinn w filmie Birds of Prey – 
światowa premiera 7 lutego. 5 czerwca 
premiera drugiej części przygód Diane 
Prince, znanej lepiej jako Wonder 
Woman. Marvel Studio również ma coś 
do zaoferowania swoim fanom, miano-
wicie 1 maja do kin trafi film Black 
Widow opowiadający o losach znanej 
już nam bohaterki Natashy Romanowej. 
Jeśli fani Avengersów zastanawiają się,  
co producent oferuje w zamian, mamy 
odpowiedź: The Eternals – światowa 
premiera 6 listopada.

Reżyserką filmu o nowej drużynie 
superbohaterów została Chloé 
Zhao, a wśród aktorów zobaczymy 
m.in.: Richarda Maddena (Ikaris), 
Kumaila Nanjiani (Kingo), Salmę 
Hayek (Ajak), Donę Lee (Gilgamesh) 
oraz Angelinę Jolie w roli Theny. 

Polska kinematografia także 
prezentuje kilka tytułów na ten rok.  
To przede wszystkim horror W lesie 
dziś nie zaśnie nikt – premiera 
w piątek 13 marca. Jak zapowiada 
producent to pierwszy polski horror 
z  krwi i kości. Drugim filmem, 
o którym może być głośno, jest 
Magnezja – premiera 2 października, 
czyli gangsterski kryminał z nutką 
westernu, którego akcja rozgrywa się 
w 20-leciu międzywojennym. 

Filmy akcji 2020 roku to głównie 
kontynuacje kolejnych przygód 
agenta 007 – Jamesa Bonda – Bond 25 – 
premiera 25 lutego oraz teamu Szybcy 
i wściekli 9 – premiera 22 maja.

Młodszych widzów zapraszamy 
do kina na Sonic. Szybki jak błyska-
wica – premiera 28 lutego – czyli film 
opowiadający historię najszybszego 
na świecie jeża Sonika, który próbuje 
odnaleźć swoje miejsce na nowej 
planecie – Ziemi. Jest to ekranizacja 
międzynarodowego przeboju, cyklu 
gier wideo (SEGA) z serii SONIC. 
Bajki, których terminy premier warto 
już znać, to: Scooby-Doo – premiera 
15 maja, Trolle 2 – premiera 29 maja 
oraz produkcja Disney’a Co w duszy 
gra – premiera 19 czerwca. 

Serdecznie zapraszamy!!!

 Psy. W imię zasad 
Po latach 

o d s i a d k i 
Franz Maurer 
w y c h o d z i 
z więzienia 
i  w k r a c z a 
w nową Polskę, 
w której nic nie 
jest takie, jak 
zapamiętał. Kto 
i co czeka na 

człowieka, który przez ostatnie ćwierć 
wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie 
się w świecie, w którym dawne zasady 
i lojalność przestały obowiązywać? 
Tego dowiemy się, gdy los ponownie 
połączy Franza i „Nowego”. Ich 
spotkanie zmieni wszystko.

Seanse: 
Wersja 2D
24 stycznia – 29 stycznia 
godz. 19:30
31stycznia – 5 lutego 
godz. 17:00 
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Tajni i fajni 
Tajni i fajni 

to animowana 
komedia, której 
akcja toczy się 
w świecie między-
n a ro d ow y c h 
s z p i e g ó w 
n a j w y ż s z e j 
klasy. Superagent 
Lance Sterling 
(Will Smith) 

i naukowiec Walter Beckett (Tom 
Holland) są niemal dokładnymi 
przeciwieństwami. Lance jest pewny 
siebie, elegancki i obyty. Walter 
natomiast nie jest zbyt kontaktowy, 
ale nadrabia to sprytem i inwencją, 
wynajdując niesamowite gadżety, 
które Lance wykorzystuje podczas 
swych niezwykłych misji. Wydarzenia 
przybierają nieoczekiwany obrót, gdy 
Walter i Lance odkrywają, że dziwnym 
zrządzeniem losu muszą polegać na 
sobie w całkiem nowy sposób. A jeśli 
ta niedobrana para nie sprawdzi się 
jako zgrany duet, cały świat znajdzie 
się w niebezpieczeństwie...

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
24 stycznia – 29 stycznia 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D z dubbingiem
31 stycznia – 5 lutego 
godz. 10:00*, 15:00 
1 lutego – kino nieczynne
CENY BILETÓW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Gwiezdne wojny: Skywalker. 
Odrodzenie 

L u c a s -
film i reżyser 
J. J. Abrams 
raz jeszcze 
łączą siły, aby 
zabrać widzów 
w spektaku-
larną podróż do 
odległej galak-
tyki w filmie 
G w i e z d n e 

wojny: Skywalker. Odrodzenie. Saga 
rodziny Skywalkerów dobiega końca. 
Tego po prostu nie można przegapić! 
Czym zaskoczą w finale twórcy jednej 
z najbardziej kultowych serii w historii 
kina? Jaki będzie finał odwiecznej 

batalii pomiędzy jasną i ciemną stroną 
mocy?

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
31 stycznia – 5 lutego godz. 19:30
CENY BILETÓW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Urwis 
Po śmierci 

bogatej właści-
cielki Urwis musi 
nauczyć radzić 
sobie w życiu.

Seanse: 
Wersja 2D 
z dubbin-
giem
7 lutego – 12 

lutego
godz. 10:00*, 15:00 
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Doktor Dilittle
Po stracie 

żony, siedem 
lat wcześniej, 
ekscentryczny 
doktor John 
Dolittle (Robert 
Downey Jr.), 
słynny nauko-
wiec i lekarz 
w e t e r y n a r i i 
w wiktoriańskiej 
Anglii, wiedzie 

pustelniczy tryb życia, w otoczeniu 
menażerii swych egzotycznych zwierząt. 
Kiedy jednak młoda królowa zapada 
na śmiertelną chorobę, nieustraszony 
doktor wyrusza w pełną przygód podróż 
na mityczną wyspę, gdzie spodziewa się 
znaleźć lekarstwo dla królowej. Wyko-
rzysta w tym swą odwagę i niepod-
rabialne poczucie humoru, odkryje 
wiele niezwykłych stworzeń i spotka 
się ponownie ze starymi wrogami. 
W wyprawie towarzyszyć mu będzie 
młoda, pewna siebie uczennica (Harry 
Collett) oraz wesoła ferajna przyjaciół-
-zwierząt, w tym lękliwa gorylica, entu-
zjastycznie nastawiona do świata kaczka 
(o – cóż – ptasim móżdżku), niezwykły 
duet składający się z cynicznego strusia 
i optymistycznego słonia oraz praw-
dziwa twardzielka – papuga, najbardziej 
zaufana przyjaciółka Dolittle’a.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
7 lutego – 12 lutego godz. 17:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Jak zostałem gangsterem. 
H i s t o r i a 
prawdziwa 

Jak zostałem 
g a n g s t e r e m . 
Historia praw-
dziwa to film 
o przyjaźni 
i  m i ł o ś c i 
w czasach, 
w  któr ych 
p o z w o l e n i e 
sobie na emocje 

może okazać się tragiczne w skut-
kach. W życiu bohatera liczą się tylko 
dwie osoby – najbliższy przyjaciel 
i ukochana kobieta, a światem jego 
interesów rządzi przemoc. Akcja 
filmu zaczyna się w latach 70-tych 
– już wtedy młody bohater wie, że 
adrenalina smakuje bardziej niż 
mleko w proszku. Z czasem odkrywa 
też pragnienie pieniędzy, władzy 

i bycia ponad prawem. Rozpoczyna 
się transformacja, a jego gangsterski 
talent rozkwita. Wspólnie z przyja-
cielem buduje własną armię. Oparta 
na faktach historia bohatera po raz 
pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze 
polskich mafiosów: zaczynali w kreszo-
wych dresach i stworzyli organizację 
przestępczą, która przez chwilę pano-
wała nad całym krajem. Finał tej 
historii nie został jednak napisany 
pociskami i krwią – czasem słowo rani 
mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń 
mogą być lekarstwem, nawet w najbar-
dziej okrutnych rękach.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
7 lutego – 12 lutego godz. 19:30 
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Superpies i Turbokot
Jak zostać 

S u p e r p s e m ? 
Wystarczy 50 lat 
w kosmosie! 
Po powrocie na 
Ziemię, lojalny 
pies wyrusza na 
poszukiwania 
swojego właści-
ciela. Na swoje 
nieszczęście, 

trafia do małego miasteczka, gdzie 
złowrogi glina Niemilak prowadzi 
obławę na bezbronne zwierzęta. 
Z pomocą Superpsu przychodzi... 
Turbokot! Zanim jednak wspólnymi 
siłami odnajdą dom, czeka ich masa 
przygód, dzięki którym odkryją 
w sobie moc superbohaterów.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
14 lutego – 19 lutego
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Zenek 
H i s t o r i a 

c h ł o p a k a 
z podlaskiej wsi, 
który realizuje 
swoje wielkie 
marzenie, by 
śpiewać i bawić 
tłumy. Dzięki 
uporowi, cięż-
kiej pracy i wielu 
wyrzeczeniom 

osiągnął niebywały sukces.

Seanse: 
Wersja 2D
14 lutego – 19 lutego 
godz. 17:00, 19:30
21 lutego – 26 lutego 
godz. 17:00

22 lutego - seans odwołany 
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Śnieżka i Fantastyczna 
Siódemka

Pamiętacie, 
jak wygląda 
K r ó l e w n a 
Śnieżka? To 
teraz o niej 
zapomnijcie, 
bo w tej bajce 
na początku 
wygląda nieco… 
inaczej. Jest po 

prostu troszeczkę niższa i okrąglejsza 
niż zazwyczaj. Jednak, kiedy przypad-
kowo w jej ręce wpada para magicznych 
pantofelków, za ich sprawą dziewczyna 
zmienia się nie do poznania i przy-
biera postać klasycznej królewny, jaką 
dobrze znacie. Wkrótce poznaje zawa-
diacką bandę siedmiu krasnoludków. 
Ona jeszcze tego nie wie – ale każdy 
z miniaturowych dżentelmenów to tak 
naprawdę książę, na którego rzucono 
podstępny czar. Jeżeli któryś z nich 
chce odzyskać dawną postać przystoj-
nego młodzieńca, musi zostać poca-
łowany przez najpiękniejszą kobietę 
na świecie. Kiedy w życiu siedmiu 
krasnoludków pojawia się pełna uroku 
Śnieżka w czerwonych pantofelkach, 
każdy zaczyna zabiegać o jej względy 
i obowiązkowego całusa. Jednak 
czyha na nich ogromne niebezpie-
czeństwo. Oto zła macocha królewny 
za pomocą czarów pragnie odzyskać 
swoją młodość. Skrywającą swój sekret 
Śnieżkę i wymyślające coraz to nowe 
zaloty krasnoludki czeka wielka przy-
goda. Wkrótce wszyscy przekonają 
się, że prawdziwe piękno to rzecz 
bezwzględna, jeśli patrzy się sercem!

Seanse: 
Wersja 2D
21 lutego – 26 lutego 
godz. 10:00*, 15:00
22 lutego - seans odwołany
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Bad Boy 
Kiedy w grę 

wchodzi kobieta, 
nawet więzy 
krwi przestają 
mieć jakiekol-
wiek znaczenie. 
Przekonają się 
o tym dwaj 
bracia, których 
ścieżki życiowe 
rozeszły się 

dawno temu. Starszy Piotr (Maciej 
Stuhr) został policjantem, dla młod-
szego Pawła (Antoni Królikowski) 
napady, kradzieże i narkotyki to styl 

CO DO KIN WNIESIE ROK 2020?

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien



Strefa Przedsiębiorcy 
DESK to zupełnie 
DARMOWE miejsce dla 

przedsiębiorców. 

Aby móc korzystać ze strefy 
biznesowej, należy jednorazowo 
zarejestrować się, a następnie zare-
zerwować dane miejsce poprzez 
stronę internetową lub telefonicznie. 
Formularz rejestracyjny jest bardzo 
prosty, gdyż zawiera tylko imię, 
nazwisko, nazwę firmy oraz jej NIP, 
a także numer telefonu i adres e-mail 
do kontaktu. DESK jest miejscem, 
gdzie można spokojnie popracować, 
zorganizować spotkanie lub szko-
lenie. Naszym głównym celem jest 
umożliwienie rozwoju zarówno 
małym, jak i całkowicie nowym 
na rynku firmom poprzez zapew-
nienie im komfortowych warunków 
do pracy. Przestrzeń daje możliwość 
poznania ludzi z różnych branż, 
a także sprzyja nawiązywaniu 
nowych kontaktów. 

Każdy przedsiębiorca nie posiada-
jący własnego biura może skorzystać 
z pomieszczeń:

• Sali konferencyjnej - wypo-
sażonej w rzutnik, ekran oraz 
tablice magnetyczną. Pomiesz-

czenie to przeznaczone jest dla 
max 12 osób.

• Sali bilateralnej - sala do spotkań 
indywidualnych. Idealne 
miejsce do przeprowadzenia 
np. rozmowy kwalifikacyjnej. 

• Sali komputerowej - dostępnych 
5 stanowisk komputerowych. 
Istnieje możliwość skorzystania 
z laptopa.

Ponadto w Strefie Przedsiębiorcy 
DESK można skorzystać z darmowego 
WiFi, natomiast w recepcji użytkow-
nicy mają możliwość bezpłatnego 
wydrukowania, skserowania oraz 
zeskanowania swoich dokumentów. 
Dla nowo zarejestrowanych osób przy-
gotowane są „gadżety deskowe”. Biuro 
mieści się w samym centrum Tarnowa 
przy ulicy Wałowej 16, jest to zatem 
kolejna zaleta dla klientów. Dzięki 
dogodnej lokalizacji obiekt jest chętnie 
odwiedzany nie tylko przez lokal-
nych przedsiębiorców, ale również 
osoby z całej Polski. Z darmowej 
strefy można korzystać od ponie-

działku do piątku w godz. 8.00-20.00. 
Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do odwiedzenia jedynej 
w Tarnowie BEZPŁATNEJ strefy 
coworkingu.

Strefa przedsiębiorcy DESK prowa-
dzona jest przez Fundację Regio-
nalnego Rozwoju Edukacji. Projekt 
współfinansowany z budżetu Miasta 
Tarnowa w kwocie 124 900,00 zł.

życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność 
mężczyzny, uwikłanego w przynależność 
do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr 
Stramowski), kończy się, kiedy za sprawą 
donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświad-
czony glina, postanawia wyciągnąć brata 
z celi, w czym wspiera go nowa dziew-
czyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat 
znajdująca paragrafy na najtrudniejsze 
przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia 
wszystko i inicjuje serię obfitujących 
w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wyko-
rzystując nadarzające się okazje, próbuje 
przejąć kontrolę nad największym klubem 
piłkarskim w mieście. Nie dostrzega 
jednak, że od dawna jest na celowniku 
tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez 
Adama (Andrzej Grabowski) i proku-
rator Annę (Małgorzata Kożuchowska). 
Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz 
bardziej angażuje się w fascynującą znajo-
mość i związane z nią nielegalne interesy. 
Wkrótce będzie musiała wybierać między 
lojalnością wobec Piotra a rodzącym się 
uczuciem do jego brata.

Seanse: 
Wersja 2D
21 lutego – 26 lutego godz. 19:30
28 lutego – 4 marca godz. 17:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 Gang zwierzaków 
Gdy w Robopolis 

mieście przyszłości 
władzę przejmują 
zbuntowane roboty, 
ludzie muszą 
natychmiast opuścić 
miasto. Grupa 
rozpieszczonych, 
przyzwyczajonych 
do luksusów zwie-
rzaków domowych, 
z elegancką kotką 

Bellą na czele, nie bardzo umie radzić 
sobie bez swoich opiekunów. Co innego 
bezpański pies Roger. On jest w siódmym 
niebie. Zna ulice jak własną kieszeń 
i bez nadzoru ludzi łatwo potrafi zdobyć 
smaczne kąski i wywieść w pole mecha-
nicznych stróżów prawa. Wkrótce jednak 
nawet on zaczyna tęsknić za ludźmi, bo 
roboty zaczynają się coraz bardziej pano-
szyć i planują zburzenie całego miasta. 
Roger, jego przyjaciel Bob, czyli robot 
o gołębim sercu, oraz Bella i jej zadzie-
rający nosa kompani, muszą połączyć 
siły w walce o swoje domy, miasto, może 
nawet cały świat, a przy okazji o swoich 
kochanych opiekunów.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
28 lutego – 4 marca 
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

 1917 
Dwaj brytyjscy 

szeregowcy Scho-
field i  Perry 
u schyłku I wojny 
światowej otrzy-
mują ogromnie 
ryzykowną misję, 
od której powo-
dzenia zależy życie 
ich towarzyszy. 
Muszą przedrzeć 

się za linię wroga i przekazać rozkaz 

odwołujący atak, który w świetle nowych 
informacji nie ma najmniejszych szans 
powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić 
misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 
żołnierzy, a wśród nich brata Schofielda.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
28 lutego – 4 marca godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

Źródło: https://www.filmweb.pl/
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*seanse o godz. 10:00,  
dla grup zorganizowa-
nych po wcześniejszym 
zgłoszeniu

Szanowni Państwo!
Zawiadamiamy, że w lutym 2019 roku 
uległa zmianie nazwa oraz adres 
naszej firmy z dotychczasowej:

Zakład Pogrzebowy 
Salvation 

Andrzej Skrężyna
na

Zakład Pogrzebowy 
Angelus 

Andrzej Skrężyna

ul. Kolejowa 9
33-170 Tuchów

Tel. 696-207-826
663-013-769

(14 652 62 92)
Jest to budynek obok stadionu 

Tuchovii (była siłownia), w której 
posiadamy własną chłodnię, 
kaplicę oraz duży wybór akceso-
riów pogrzebowych.

Z poważaniem
Andrzej Skrężyna

DESK Strefa Przedsiębiorcy 
BEZPŁATNA przestrzeń biurowa w Tarnowie!

Telefon: +48 14 639 08 75
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com

www.desktarnow.pl
Fb: www.facebook.com/DESKWalowa16
Fb: www.facebook.com/FRRE.Tarnow/

IG: www.instagram.com/strefaprzedsiebiorcydesktarnow/

17 grudnia 2019 roku na zebraniu Kapi-
tuły Tuchowskiego Wyróżnienia „Mela-
niusz”, w wolnych wnioskach, wystą-

piłem z propozycją zajęcia się odfałszowaniem 
historii Tuchowa, czyli ujawnieniem błędów 
popełnionych przez autorów niektórych pozycji 
na zasadzie tradycyjnej erraty i rozesłania jej 
do szkół gminy Tuchów. 

Propozycję uzasadniłem swoim wystąpieniem następująco:
Szanowna Kapituło Tuchowskiego Wyróżnienia „Mela-

niusz”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie z sierpnia 
2006 roku jesteśmy upoważnieni do przyznawania wyróżnień 
honorowych za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów. 
W gminie tuchowskiej jest już wielu nagrodzonych za ten typ 
działalności. Zwracam więc uwagę Szanownej Kapitule na para-
graf 12., punkt 3. i 5., równocześnie informując, że do publikacji 
historycznych prezentujących tuchowskie wydarzenia zakradło 
się wiele „błędów pióra”,  jak i błędów merytorycznych. 

Myślę, że czas najwyższy, aby te błędy wyeliminować dla 
dobra nauki i naszych dzieci, bo teraz uczą się historii Tuchowa 
czasem wyglądającą na zakłamaną, np. w pracy „Prepozy-
tura benedyktyńska w Tuchowie 1460-1821” – na stronie 64 
podano,  że M. Melaniusz „po ukończeniu Akademii Krakow-
skiej w 1616 roku został proboszczem tuchowskim”. Lapsus 
ten został już skorygowany w pozycji „Marcin Melaniusz –  
XVII-wieczny tuchowski kapłan, pisarz, dobroczyńca” –  
Aleksandra Wojtanowska, Tuchów 2014.

Kolejny błąd pojawił się w pracy „Tuchów – Miasto i Gmina 
do roku 1945”, gdzie na stronie 209 jest notka, że: „Marcin Mela-
niusz w 1513 roku wpłacił 1 grosz opłaty za naukę na Akademii 
Krakowskiej”, a na drugiej stronie –  czyli 210 –  podano, że „rodo-
wity tuchowianin o. Marcin Melaniusz, po ukończeniu Akademii 
Krakowskiej w 1616 roku, został proboszczem tuchowskim.” 

Tu sądzę autor trochę w datach się pomylił, bo w zapisie 
twierdzi, że ww. tuchowianin studiował od 1513 aż do 1616 roku, 
czyli 103 lata. O tym, że został proboszczem Tuchowa brak jest 
informacji w dokumentach.

W publikacji Prepozytura benedyktyńska w Tuchowie  
1460 -1821 na stronie 71 w tabeli w pozycji 2. i 3. odwołano się 
do tych samych lat, odwołując się do publikacji Szołdrskiego – 
typowy błąd pióra i brak właściwych danych do jednego okresu. 

Są też błędy merytoryczne. Takich błędów jest bardzo 
dużo, gdyż w zbyt wielu publikacjach nie ma przeprowa-
dzonej korekty.

Biorąc pod uwagę dobro naszej dorastającej młodzieży, 
powinniśmy dostarczać im w drukach zwartych informacje 
zgodne z prawdą. 

Kochany Czytelniku, jeśli masz wiedzę historyczną, czas 
i chęć do naukowej pracy, to zgłoś się do dyrekcji Domu Kultury, 
gdyż organizujemy zespół historyków chcących się zająć wyło-
wieniem potknięć autorskich w wielu publikacjach. 

Praca będzie polegała na tzw. „erracie”, dobrze znanej 
z dawnych wydawnictw.

Z poważaniem
Aleksander Kowalik

Członek ww. Kapituły

Drogi Czytelniku!

R E K L A M A
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