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Orkiestra wspiera CZT
Wielka Orkiestra 

Świątecznej 
Pomocy pomaga 

w walce z zagroże-
niem koronawirusem. 
Do Centrum Zdrowia 
Tuchów dotarł trans-
port  trójwarstwowych 
maseczek chirurgicz-
nych od Fundacji WOŚP. 
W sumie dostaliśmy 2000 
sztuk tego wyposażenia 
ochrony osobistej. Bardzo 
dziękujemy!

Maseczki chirurgiczne wyko-
nane z włókniny polipropyle-
nowej zapewniają optymalną 
ochronę przed zakażeniami 
drogą kropelkową. Dzięki trzem 
warstwom materiału posiadają 
filtrację powyżej 98%. Pomaga to 
w ochronie zarówno personelu 
medycznego, jak i pacjentów. 
Jednocześnie także umoż-
liwia swobodne oddychanie. 
Maseczki będą wykorzysty-
wane m.in. w Porodówce Nowej 
Generacji w Szpitalu Rodzinnym 
w Tuchowie. 

Centrum Zdrowia Tuchów 
zwracało się do Fundacji WOŚP 
z prośbą o wsparcie. Fundacja 
w czasie epidemii aktywnie 
włącza się w pomoc dla placówek 
medycznych w całym kraju. Jak 
podkreśla Jurek Owsiak, najwięcej 
próśb o dodatkowy sprzęt ochrony 
osobistej przesłały właśnie 
oddziały położnicze. 

Przypomnijmy, że w przeszłości 
dzięki orkiestrze Oddziały Neona-
tologii Centrum Zdrowia Tuchów  

i Centrum Zdrowia Dąbrowa 
Tarnowska otrzymały urządzenia 
do screeningowego badania słuchu 
maluchów. Dla Porodówki Nowej 
Generacji w Tuchowie Fundacja 
WOŚP przekazała także stano-
wisko resuscytacyjne oraz  inku-
bator zamknięty. Ponadto na liście 
orkiestrowych zakupów znalazły 
się kardiomonitor i lampa do foto-
terapii oraz urządzenie do pomiaru 
orientacyjnego poziomu żółtaczki 
– bilirubinometr.

Podstawy nowej normal-
ności – najważniejsze 
stałe zasady bezpie-

czeństwa.

Zależy nam przede wszystkim na 
dalszej ochronie obywateli, dlatego 
będą obowiązywać nas wszystkich 
niezmienne zasady bezpieczeństwa. 
Muszą się one stać podstawą nowej 
normalności. Są to:
• zachowanie 2-metrowej odległości 

w przestrzeni publicznej od innych,
• obowiązkowe zasłanianie nosa 

i ust w miejscach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej 

wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sani-

tarnych w miejscach gromadzenia 
ludzi (dezynfekcja i utrzymanie 
odpowiedniego dystansu),

• kwarantanna i izolacja dla osób zara-
żonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy 
znoszenia 
ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpie-
czeństwa zaczęły obowiązywać od 
poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty 
wejścia w życie pozostałych etapów 
będą ustalane na bieżąco na podstawie 
dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP
OD 20 KWIETNIA 2020
Działalność gospodarcza 
– nowe zasady w handlu 
i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia 
więcej osób jednorazowo zrobi zakupy 
w sklepie:

• do sklepów o powierzchni mniej-
szej niż 100 m2 wejdzie maksy-
malnie tyle osób, ile wynosi liczba 
wszystkich kas lub punktów płat-
niczych pomnożona przez 4,

• w sklepach o powierzchni więk-
szej niż 100 m2 na 1 osobę musi 
przypadać co najmniej 15 m2 
powierzchni.

Życie społeczne – otwarte 
lasy, rekreacja, starsza 
młodzież na ulicach bez 
dorosłych

• Przemieszczanie w celach rekre-
acyjnych

Umożliwimy również przemiesz-
czanie się w celach rekreacyjnych. Co 
to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz 
mógł wejść do lasów i parków, a także 
biegać czy jeździć na rowerze – jeśli 
od tego zależy Twoja kondycja 
psychiczna. Pamiętaj jednak, że 
przebywać na zewnątrz możesz tylko 
pod warunkiem zachowania dystansu 
społecznego i zasłaniania twarzy!

Uwaga! Place zabaw nadal pozo-
stają zamknięte!

• Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły 
uczestniczyć w mszy lub innym obrzę-
dzie religijnym, będzie zależała od 
powierzchni świątyni. W kościele na 
1 osobę będzie musiało przypadać co 
najmniej 15 m2 powierzchni.

• Osoby powyżej 13. roku życia na 
ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 
13. rok życia, będzie mogła przemiesz-
czać się bez opieki osoby dorosłej. 
Będzie musiała jednak zachować 
odpowiedni 2-metrowy dystans od 
innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe  
zdejmowanie  
obostrzeń –  
kolejne daty  
wyznaczane po 
analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie prze-
prowadzało cotygodniową ewaluację 
zmian, jakie zachodzą w zasadach 

bezpieczeństwa. Przejście do dalszych 
etapów zdejmowania obostrzeń 
zależeć będzie od:

• przyrostu liczby zachorowań 
(w tym liczby osób w stanie 
ciężkim),

• wydajności służby zdrowia 
(zwłaszcza szpitali jedno-
imiennych),

• realizacji wytycznych sanitar-
nych przez podmioty odpo-
wiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli 
zarówno przyspieszać wprowadzanie 
nowych poluzowań, jak i spowalniać 
zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane 
etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:
• otwarcie sklepów budowlanych 

w weekendy,
• otwarcie hoteli i innych miejsc 

noclegowych z ograniczeniami.

Życie społeczne
• otwarcie niektórych instytucji 

kultury: bibliotek, muzeów 
i galerii sztuk.

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:
• otwarcie zakładów fryzjerskich 

i kosmetyczek,

• otwarcie sklepów w galeriach 
handlowych z istotnymi ograni-
czeniami,

• gastronomia – umożliwienie 
działalności stacjonarnej z ogra-
niczeniami.

Życie społeczne:
• wydarzenia sportowe do 50 osób 

(w otwartej przestrzeni, bez 
udziału publiczności),

• organizacja opieki nad dziećmi 
w żłobkach, przedszkolach 
i w klasach szkolnych 1-3 – usta-
lona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:
• otwarcie salonów masażu i sola-

riów,
• umożliwienie działalności siłowni 

i klubów fitness.

Życie społeczne
• teatry i kina w nowym reżimie 

sanitarnym.

Kolejne etapy powrotu do normal-
ności będą wprowadzane stopniowo, 
gdy przyrost zachorowań  w naszym 
kraju będzie niski. Nie oznacza to 
jednak, że powinniśmy rezygnować 
z dyscypliny społecznej i przestrze-
gania obowiązujących ograniczeń. 
Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak 
szybko będą wprowadzane kolejne 
etapy powrotu do nowej rzeczywi-
stości!

Źródło: gov.pl

Nowa normalność: etapy znoszenia 
ograniczeń związanych z COVID-19

Pół miliona złotych 
na wał domykający
Sejmik Województwa Mało-

polskiego dnia 27 kwietnia 
2020 r. udzielił pomocy 

finansowej na rzecz Gminy 
Tuchów w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. „Budowa prawo-
brzeżnego 
domykającego 
wału przeciw-
powodziowego 
na rzece Białej 
Tarnowskiej, 
przy obwodnicy 
drogowej DW 
nr 977 miasta 
Tuchowa”.

Wartość pomocy finansowej: 500 000,00 zł
Budowa wału domykającego jest inwestycją 

towarzyszącą realizowanej wspólnie przez 
Województwo Małopolskie i Gminę Tuchów 
budowy obwodnicy Tuchowa. Konieczność 
wykonania wału domykającego została stwier-
dzona i narzucona przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie dopiero po 
wydaniu decyzji środowiskowej dla obwod-

nicy Tuchowa z 2014 r. Inwestycja towarzy-
sząca musi być skoordynowana czasowo 
z budową obwodnicy Tuchowa.

– Realizacja takiego zadania w całości 
przez Gminę Tuchów wykracza poza możli-
wości finansowe Gminy, dlatego zwróciłam się 
z prośbą o udzielenie przez Województwo Mało-

polskie pomocy finan-
sowej z przeznaczeniem 
na ten cel. Prośba została 
pozytywnie rozpatrzona 
za co serdecznie dziękuję 
Witoldowi Kozłowskiemu 
– marszałkowi Woje-
wództwa Małopolskiego 
oraz Łukaszowi Smółce 
– wicemarszałkowi Woje-
wództwa Małopolskiego 

oraz wszystkim radnym Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego. Szczególnie dziękuję 
Wojciechowi Skruchowi – radnemu Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, a zarazem 
przewodniczącemu Komisji Budżetu, Mienia 
i Finansów Sejmiku za wsparcie i koordyno-
wanie udzielenia pomocy finansowej przez 
Województwo – mówi Magdalena Marszałek, 
burmistrz Tuchowa.



Na początku roku 2020 
na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie 

firma Umbra Design Bożena 
Wojtanowska opracowała 
System Identyfikacji Wizu-
alnej Gminy Tuchów – czyli 
spójny, konsekwentny 
zestaw reguł i wzorców 
definiujących markę miasta 
i gminy oraz sposób jej 
prezentacji. 

Zaplanowaliśmy wiele działań 
promocyjnych, które skutecznie 
pokrzyżowała epidemia korona-
wirusa. Dzisiaj chcemy chociaż 
w minimalny sposób zaprezentować 
Państwu system wizualizacji, który 
będzie służył nam przez najbliższe 
miesiące i lata. Na ukończeniu są 
również prace związane z nową stroną 
internetową Tuchowa, którą opraco-
wuje mój zastępca, Wiktor Chrza-
nowski. Rok jubileuszowy 680-lecia 
miasta Tuchowa jest idealną okazją, 
aby wdrożyć działania promocyjne, 
pozytywnie wpływające na wizerunek 
Gminy Tuchów – otwartej i dyna-
micznej, ze wspaniałymi, kreatyw-
nymi i prężnie działającymi miesz-
kańcami.

Opracowany dokument ma za 
zadanie wzmocnić i ujednolicić przekaz 
promocyjny stosowany w regionie 
w różnorodnych przedsięwzięciach 
marketingowych, powstających na 
różnych płaszczyznach: tożsamości 
lokalnej, promocji kultury, turystyki, 
nauki, sportu, gospodarki itd.

System Identyfikacji Wizu-
alnej Gminy Tuchów standaryzuje 
zasady użycia logo w komunikacji 
poprzez zastosowanie jednolitej, 
spójnej linii graficznej w dopusz-
czalnych wariantach. Opracowany 
zestaw reguł i układów graficznych 
wyznacza standard prezentacji marki 
na różnych poziomach komunikacji. 
Jest systemem wzorców i zestawień 
graficznych, na podstawie których 
powinny być projektowane i realizo-
wane wszelkie elementy komunikacji 
marki miasta i gminy.

Logo składa się z piktogramu oraz 
nazwy miasta. Piktogram jest uprosz-
czoną formą liścia. Jest symbolem 
nawiązującym do natury, przyrody, 
organicznych elementów. Może się 
kojarzyć z liściem lipy, często spoty-
kanym drzewem w tym regionie. 
Zastosowane liternictwo również 
nawiązuje do natury, nieforemnych 
brzegów fauny i flory. Piktogram może 
kojarzyć się jednocześnie z drogą, 
ścieżką wśród pól, wzgórz, z krajo-
brazem małopolskiego Pogórza, 
w jakim zlokalizowana jest gmina 
Tuchów. Piktogram jest również iden-

tyfikowany jako abstrakcyjne kształty, 
które mogą być odczytywane jako 
otwartość formy, zawierają celową 
mnogość interpretacji. Poprzez usta-
wienie piktogramu pod kątem około 
45 stopni logo cechuje się dynamiką. 
Piktogram wyznaczający ruch jest 
również symbolem kreatywności, 
odwagi, wzrostu, rozwoju gospo-
darczego. Logotyp jest jednocześnie 
uniwersalną, nowoczesną, abstrak-
cyjną, wielowymiarową i oryginalną 
formą. Kształt piktogramu może być 
również interpretowany jako drzewo, 
czy korzenie, przez co buduje się 

tożsamość samych mieszkańców 
miejscowości. Podstawowym zało-
żeniem przy tworzeniu logotypu była 
jego czytelność i przejrzystość.

Kolorystyka logotypu nawiązuje 
do 3 dziedzin życia miasta i gminy 
Tuchów, działów szczególnie promo-
wanych:

kolor niebieski – kolor nawiązu-
jący do herbu Tuchowa, mieszkańców 
gminy, kultury, oświaty, tradycji, 
historii i sportu,

kolor różowy – odnosi się do 
rozwoju i przedsiębiorczości,

kolor zielony – odnosi się do 
natury, przyrody, ekologii.

Nie zapominamy, że jesteśmy 
częścią Małopolski – więc kolory 
nawiązują również do tych zawartych 
w logo naszego województwa.

Rozwijająca się epidemia pokrzy-
żowała nam wiele planów, ale mimo to 
chcemy część z nich wdrożyć. Jednym 
z tych planów jest uruchomienie przez 
Dom Kultury sprzedaży gadżetów 
promujących naszą gminę, z wyko-
rzystaniem zasad zawartych w nowo 
opracowanym Systemie Identyfikacji 
Wizualnej. Bardzo brakuje nam takich 
gadżetów, które miałby możliwość 
zakupić na pamiątkę turysta, ale 

i mieszkaniec gminy – dla siebie 
lub jako prezent dla bliskiej osoby. 
Dlatego przygotowujemy się do sprze-
daży przez internet. Śledźcie nasze 
strony i profile społecznościowe, 
z pewnością tuchowskie gadżety 
przypadną Państwu do gustu.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek
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Budujemy markę gminy

Dwa respiratory dla CZT od mieszkańców Pogórza
Cztery dni zbiórki 

publicznej. 
Ponad 550 ludzi 

wielkiego serca, 
którzy zdecydo-
wali się wesprzeć 
inicjatywę. Przede 
wszystkim jednak 
ogromne poczucie 
solidaryzmu całego 
Pogórza. Tak wyglą-
dają okoliczności 
akcji zainicjowanej 
przez władze gminy 
Tuchów z burmistrz 
Magdaleną Marszałek 
na czele. Efektem jest 
blisko 103 tysiące 
złotych zgroma-
dzonych na koncie 

portalu zrzutka.pl. 
Pieniądze posłużą 
do zakupu urządzeń, 
które będą ratować 
życie pacjentom 
Szpitala Rodzinnego 
w Tuchowie.  

Mieszkańcy Pogórza 
udowodnili po raz kolejny 
swoją wyjątkowość. – No 
proszę, jakie owoce przy-
nosi wspólny cel – bo ludzi 
dobrej woli jest więcej! Brawo 
– napisał pan Stanisław 
w komentarzu do zbiórki. 
– Połączył nas wspólny cel. 
W jedności siła – wtórował 
mu pan Piotr.

– Jest to najpiękniejszy 
prezent od mieszkańców i dla 
mieszkańców na 680-lecie 
lokacji miasta Tuchowa 
– podsumowała zbiórkę 
Magdalena Marszałek. 

Pozostaje nam podzię-
kować wszystkim zaanga-
żowanym w całe przed-
sięwzięcie. Kłaniamy się 
nisko władzom gminy, 
mieszkańcom, przedsię-
biorcom, strażakom, stowa-
rzyszeniom. To rzeczywiście 
historyczne wydarzenie – 
największa zbiórka w historii 
gminy Tuchów! A przy okazji 
idealny prezent na Światowy 
Dzień Zdrowia!
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O. Stanisław Ignacy 
Wzorek – rodotiwy 
tuchowianin z ulicy 

Długiej (ur. 27.07.1959 r.), 
absolwent technikum 
mechanizacji w Tuchowie. 
Od 1987 r. kapłan w Zgro-
madzeniu Najświętszego 
Odkupiciela (Redempto-
ryści). 

W wieku 33 lat podjął wymarzoną 
pracę misyjną w Boliwii. Wybrany 
do posługi wikariusza, przełożonego 
prowincji na lata 2019-2022 przeniósł 
się do Vallegrande, gdzie był prze-
łożonym wspólnoty i proboszczem 
parafii Najsłodszego Imienia Jezus. 
Zmarł nagle 17 marca 2020  r. po 
ostrym ataku niewydolności serca. 
Przeżył 60 lat. Pogrzeb o.  Stani-
sława odbył się 18 marca, jego ciało 
spoczęło na cmentarzu w Valle-
grande. 19 marca w domu rodzinnym  
śp. o. Stanisława, w którym mieszka 
mama i brat Józef z rodziną, mszę 
świętą odprawił o. Adam Kośla, 
jego bliski współpracownik z misji 
w Boliwii. Cała wspólnota tuchowska 
20 marca pożegnała o. Stanisława 
podczas mszy świętej, której prze-
wodniczył proboszcz parafii NNMP 
w Tuchowie, o. B. Augustowski. Niech 
wspomnienia kilku osób pozwolą 
jeszcze na chwilę zatrzymać czas 
i pamięć o jednym z nas, którym 
był o. Stanisław Wzorek, wyjątkowy 
ambasador Tuchowa. 

Drodzy Bracia i Siostry, jestem pod 
wrażeniem Waszej tak licznej obec-
ności na tej uroczystości pogrzebowej. 
Wasza obecność tutaj jest świadectwem 
i dowodem wdzięczności wobec posługi 
ojca Wzorka. 

W tym ziemskim życiu: są ludzie, 
którzy nigdy nie czynią zła, tylko 
dobro; są ludzie, którzy rodzą się, żyją 
i umierają, kochając i służąc innym;  
są ludzie, którzy porzucili wszystko dla 
miłości wobec Boga i żeby podążać za 
Jezusem; są ludzie, którzy nie szukają 
osobistej chwały, poklasku, honorów 
i zaszczytów, którzy nie biegną za 
bogactwem tego świata, ale wszystko co 
robią, czynią z miłości do Boga i bliź-
nich; są ludzie w naszym życiu, którzy 
całkowicie poświęcają się innym, 
nie oczekując niczego w zamian, 
a motorem do ich działania jest wiara, 
wiara w Boga, Boga życia.

Ojciec Wzorek właśnie taki był. 
Dziękuję ojcu Stanisławowi za 
wszystko, za jego niezłomny charakter. 
To właśnie jego charakter nie pozwalał 
mu wydawać poleceń, nie rozkazywał 
nic nikomu, wszystko co robił, chciał 
robić samodzielnie, własnymi rękami. 
On nie wysyłał ludzi, żeby katechi-
zowali innych, on sam katechizował 
i był bardzo wymagający; nie szukał 
spawaczy do pracy, on sam spawał; 
nie wzywał hydraulików do pracy 
przy rurociągach, sam je instalował; 
nie zwoływał grup do sprawowania 
liturgii, sam się modlił, śpiewał i przy-

gotowywał liturgię; wymagał jedynie, 
żeby wszyscy w niej uczestniczyli, i żeby 
przybywali licznie.

Kochany Ojcze Stanisławie, byłeś 
bardzo wymagający wobec siebie 
i wobec innych. Ja, jako prowincjał, 
przełożony ojca Wzorka, nigdy nie 
musiałem go do niczego zachęcać, 
niczego mu wskazywać. Musiałem go 
raczej hamować, powstrzymywać, bo 
on czasami szedł za szybko, zawsze był 
pierwszy, przed wszystkimi.

Dziękuję za Twoją empatię i za 
przykład, ale przede wszystkim, dzię-
kuję za zbudowanie żywego, dynamicz-
nego, wiernego i oddanego Kościoła.

Dziękuję, że tu z nami zostałeś, na 
tej ziemi, bo ten lud jest Ci wdzięczny. 
Fakt, że tak licznie dziś tutaj przybył, 
świadczy właśnie o tym, że Cię doce-
niał, wie, kim byłeś i chce wyrazić 
swoją wdzięczność.

(Fragmenty homilii  
ojca Boris Calzadilla,  

Vallegrande, 18.03.2020 r.)

Główną sprawą życia Stasia był 
Jezus Odkupiciel i Jego Ewangelia. 
W tym to odnalazł fundamentalny 
sens życia, swoją siłę i swoje niepo-
wodzenia, swoje całkowite oddanie 
i swoje wątpliwości. 

Drogi Stasiu! Tak do Ciebie się 
zwracałem, zdrabniając Twoje imię, 
bo byliśmy sobie bliscy jako ludzie, 
współbracia, przyjaciele. Jak każdy 
człowiek miałeś pragnienia, w naszych 
braterskich, przyjacielskich rozmowach 
w sali wspólnej, w klasztorze w Santa 
Cruz, kiedy ucichły rozmowy ludzi, 
młodzieży, dzieci, katechetów, którzy 
tak chętnie gromadzili się przy naszej 
parafii, kiedy wróciliśmy z posługi 
z różnych kaplic rozsianych po teryto-
rium tej ogromnej parafii, opowiadałeś 
o swoich pragnienia. Te pragnienia były 
związane z mszą świętą i kapłaństwem. 
Jako kilkuletnie dziecko pragnąłeś 
(nie zabawek ani rowerka, ani piłki) 
być ministrantem. Wówczas Twoja 
Mama zaprowadziła Cię do sanktu-
arium, do brata Władysława i to on 
nauczył Cię ministrantury. Pragnąłeś 
nie tyle zostać jakimś sławnym czło-
wiekiem, politykiem, muzykiem, ani 
nawet  założyć rodzinę, Ty miałeś 
jasny cel: być zakonnikiem, redemp-
torystą, kapłanem. Pragnąłeś wyje-
chać na misje. Przełożeni przez kilka 
lat na to się nie zgadzali. Ale Ty byłeś 
w tym proszeniu wytrwały, a kto prosi, 
otrzymuje. W sumie w Boliwii spędziłeś  
27 lat, od 1993 roku. Co Ty tam robiłeś? 
Ktoś powie: był kilka razy w zarzą-
dzie prowincji, 3 razy wikariuszem 
prowincjała; inny powie, że był budow-
niczym kościołów, dziesiątek kaplic, 
wybudował seminarium. To wszystko 
prawda. Ale po co Ty to robiłeś?

Drogi Ojcze Stasiu, kościoły budo-
wałeś po to: aby w godnych warunkach 
była sprawowana Najświętsza Ofiara; 
aby w godnych warunkach mogli się 
z Nim spotykać i w Nim, i z Nim, i przez 
Niego mogła być budowana wspólnota 
kochających się braci i sióstr; aby Jezus 
Chrystus był adorowany w Najświęt-
szym Sakramencie; by czczona była 
Jego Matka, Mamita Maria, jak mówią 
o Niej czule Boliwijczycy; by odzyski-
wali zdrowie duszy, oczyszczając się 
z grzechów. Mówiłeś: „Niech się zbliżą 
wszyscy do konfesjonału”. Wielu nie 
otrzymywało rozgrzeszenia z różnych 
przyczyn, ale to była okazja, by pocie-
szyć, zachęcić, pouczyć, udzielić błogo-
sławieństwa.

Wybudowałeś seminarium, aby 
klerycy mieli godne warunki życia, mając 
przy tym nadzieję, że dobrze przygotują 
się do kapłaństwa. Zawsze starałeś się 
i dbałeś o powołania do zgromadzenia.

Wraz z budowaniem kościoła 
z cegieł budowałeś ten żywy Kościół. 
Tam gdzie byłeś proboszczem, tam 
kwitło życie przy parafii i w sercach 
ludzi: tysiące dzieci przygotowanych 
do sakramentu spowiedzi i komunii 
świętej, tysiące młodzieży przygo-
towanej do bierzmowania, solidna 
formacja setek katechetów, liderów 
grup, formacja małżonków. Nie oszczę-
dzałeś się: zawsze modlitwa, praca 
duszpasterska, praca fizyczna, troska 
o chorych, umierających, ubogich.

Miałeś jeszcze jedno pragnienie. 
Czasami rozmawialiśmy o śmierci. 
Wtedy mówiłeś: „Ja umrę młodo, 
chciałbym umrzeć przy codziennej 
pracy i abym odszedł z tego świata 
w Boliwii”. Wszystkie, czy prawie 
wszystkie, Twoje pragnienia były zwią-
zane z kapłaństwem i Eucharystią – 
one się spełniły w twym życiu.

(Fragmenty homilii,   
którą wygłosił  

o. Adam Kośla 20.03.2020 r. 
w czasie mszy św.  
w Bazylice NNMP 

w Tuchowie)

Mieliśmy to szczęście być nie tylko 
w jednej klasie podstawówki, ale też 
w grupie, którą zjednał sobie i prowa-
dził katecheta naszej sanktuaryjnej 
parafii. Stasiu Wzorek był ułożonym, 
uprzejmym, skromnym i lubianym 
kolegą, który miał swoje miejsce wśród 
nas... energicznych, spontanicznych, 
i... pozytywnie szalonych. Brał udział 
w spotkaniach w salce katechetycznej, 
w niedzielnych wypadach po okolicy 
i kilkudniowych, np. do Łomnicy. 

Zatem, gdy po latach dowiedziałam 
się, że jest w seminarium, i to redemp-
torystowskim, nie zdziwiłam się, 
a nawet ucieszyłam. Odtąd z takim 
samym dystansem, jak i zaciekawie-
niem „śledziłam” Jego kapłańską drogę, 
podkreślając z dumą, że był moim 
szkolnym kolegą. 

Minęło trochę czasu i spotkaliśmy 
się osobiście: On – misjonarz z dalekiej 
Boliwii i ja – z redakcji „Tuchowskich 
Wieści”, w których opublikowano 
później część naszej rozmowy. 

Kilka lat temu – podczas lipcowego 
Wielkiego Odpustu Tuchowskiego – 
z radością i bez wahania przyjął 
zaproszenie na kameralne spotkanie 
z byłymi znajomymi. Idąc naszą para-
fialną ulicą, uśmiechał się do starszych 
mieszkańców, a nawet zatrzymał się, 
by zamienić z nimi choć parę zdań. 

Nasze wieczorne kilkuosobowe 
spotkanie trwało dłużej, niż się spodzie-
waliśmy. To był niezwykle interesujący 
czas z dojrzałym, doświadczonym 
i bystrym misjonarzem. Chętnie 
opowiadał o boliwijskich realiach 
życia, o pięknie swojego kapłań-
stwa; nie uciekał od trudnych pytań, 
spokojnie i z uśmiechem odpowiadał, 
wzbudzając coraz to większe zaintere-
sowanie w nas – którym tematy sensu 
prawdziwego życia, wiary, dylematów 
moralnych, znaczenia Kościoła Kato-
lickiego w Polsce i na świecie nie były 
i nie są obojętne. Oczywiście rozmowy 
pozostały niedokończone...

Przy kolejnych okazjach jedno-
myślnie stwierdzamy, że fajnie było 
w towarzystwie Stasia powrócić do 
lat młodości, a równocześnie – nie 
zważając na kilkudziesięcioletnią 
przerwę – tu i teraz na nowo poczuć 
więź, jaka powstała „pod okiem Matki 
Bożej Tuchowskiej” wzajemnie między 
nami i indywidualnie z Kościołem. 

Zdzisława Krzemińska

Przypominam sobie czas szkoły 
podstawowej, kiedy to lekcje religii 
dla dzieci z terenu NNMP odbywały 

Z Tuchowa do Vallegrande

Rekreacja nad Białą, po lekcji religii w salce parafialnej 
przy sanktuarium MB Tuchowskiej.

U góry: drugi z prawej – Stanisław Wzorek. 
Archiwum prywatne Z. Krzemińskiej

Prymicje 1987 r.

Boliwia - powitanie na lotnisku Tarija 21.07.1992 r.
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się w sali katechetycznej przy kościele 
i prowadzone były przez ojców redemp-
torystów. We wspomnianych lekcjach 
uczestniczyli wszyscy uczniowie 
z danego rocznika bez podziału na 
klasę A, B, C, tak jak to było w szkole. 
Tu, na religii, tworzyliśmy niejako 
zgraną parafilaną klasę. Z tych 
lekcji, choć bardzo słabo, ale jednak, 
pamiętam dziś już niestety śp. Staszka 
Wzorka. Był małomówny, poważny 
i chyba nieśmiały.

Gdy po kilkunastu latach, nie miesz-
kając już w Tuchowie, dowiedziałam 
się, że został zakonnikiem-redemp-

torystą przywołałam w pamięci Jego 
osobę i pierwsze skojarzenie, jakie mi 
się nasunęło, to: „Pamiętam Go... był 
bardzo życzliwym kolegą”.

Cztery lata temu, gdy przyjechał na 
kolejny urlop do Tuchowa z dalekiej 
Ameryki Południowej, miałam okazję 
po kilkudziesięciu latach spotkać się ze 
śp. Stanisławem w małym gronie osób 
z tejże klasy szkoły podstawowej. 

Kilka godzin wspólnej rozmowy na 
temat Jego pracy w Boliwii, ciekawych 
spostrzeżeń nt. wyzwań stojących przed 
kapłanem pracującym wśród biednych 
ludzi z diametralnie innej kultury i... 

tęskniącym za powrotem do nich, 
uzmysłowiło mi, że był człowiekiem 
bardzo wrażliwym, oddanym swojej 
pracy i spełnionym. 

Małgorzata Jagiełło  

Pamięć nasza nie jest doskonała… 
Spośród moich wychowanków, a jest 
ich bez mała pięciuset, sporej części nie 
zapamiętałem. Ale są też i tacy, których 
pamiętam. Należy do nich Staszek 
Wzorek. Mimo upływu ponad czter-
dziestu lat, oczyma wyobraźni widzę 
Go na jednym, ciągle zajmowanym 
miejscu w gabinecie polonistycznym… 

Naukę w trzyletnim technikum podjął 
po ukończeniu zasadniczej szkoły 
zawodowej. W 1980 roku otrzymał 
tytuł technika mechanika i złożył 
egzamin dojrzałości. Zapamiętałem 
Go jako ucznia dobrego, pracowitego, 
obowiązkowego, zdyscyplinowa-
nego; nie tylko nie sprawiał kłopotów 
wychowawczych, ale pomagał mi jako 
wychowawcy, będąc łącznikiem między 
mną a zespołem kolegów. Był prze-
wodniczącym samorządu klasowego 
przez – o ile mnie pamięć nie myli – 
trzy lata pobytu w szkole i przewo-
dził licznemu, bo około czterdziestu 
uczniów liczącemu, zespołowi. I robił 
to chyba dobrze, jeśli przez kolejne lata  
ów zespół powierzał Mu tę funkcję.

Spotkałem się z Nim przypadkowo 
kilkanaście lat temu, gdy przyjechał 
do Tuchowa na wakacje. Okoliczności 
nie pozwoliły jednak, aby mi szerzej 
opowiedział o swojej misjonarskiej 
posłudze w Boliwii. Skądinąd docho-
dziły do mnie wiadomości, że uczynił 
tam wiele dobrego. Wybrał przecież 
służbę Bogu poprzez służbę ludziom.

Odszedł… Szkoda – mógł jeszcze 
wiele dobrego zrobić.

Józef Kozioł

Żaden moment nie jest dobry, 
aby odejść… a śmierć zawsze wiąże 
się z ogromną stratą. Tak jest i tym 
razem. Jego nagłe odejście bardzo mnie 
zaskoczyło. 

Jako ministrant w sanktuarium 
Matki Bożej w Tuchowie bardzo mile 
wspominam Stasia. W czasie mojej 

posługi przy sprawowaniu mszy świętej 
i innych nabożeństw liturgicznych jako 
starszy ministrant uczył i pomagał, by 
wszystko odbywało się godnie i pięknie. 
Przekonywał, że ministrant na co dzień 
musi dawać dobry przykład. Taki 
przykład sumiennego wypełniania 
obowiązków związanych z przynależ-
nością do Liturgicznej Służby Ołtarza 
sam nam przekazywał.

W późniejszym czasie jako starszy 
ministrant miałem możliwość uczest-
niczyć w Jego drodze do kapłaństwa. 
Spotykałem Go w kościele jako kleryka 
przygotowującego się do kapłaństwa, 
co też bardzo miło wspominam. 
Byłem obecny jak składał w 1986 roku 
w tuchowskim sanktuarium śluby 
wieczyste. Brałem udział w święce-
niach kapłańskich, jakie przyjął z rąk  
abpa Jerzego Ablewicza w maju 
1987  roku. W tym samym roku 
w czerwcu uczestniczyliśmy w piel-
grzymce papieża Jana Pawła II do 
Polski, do Tarnowa. Dla Stasia było to 
pierwsze ważne doświadczenie kapłań-
skie, ponieważ służył pielgrzymom jako 
spowiednik. 

W kolejnych latach, jak przebywał 
na urlopie wypoczynkowym w swoim 
rodzinnym Tuchowie, miałem możli-
wość kilku spotkań i rozmów o Jego pracy 
w Boliwii połączonych ze wspomnie-
niami. Mówił, że chciał zostać kapłanem-
-misjonarzem i był nim do końca.

Dzięki transmisji internetowej 
z Boliwii mogłem uczestniczyć w Jego 
pogrzebie. 

Krzysztof Jasiński 

Z rodziną w czasie wakacji – TuchówŚlub brata JózefaBoliwia – chrzest

Sukces!
Uczennica Angelika 

Słowik z klasy forte-
pianu Anny Szajer 

Prywatnego Profesjonal-
nego Konserwatorium 
Muzycznego II stopnia 
w Tuchowie zajęła I miejsce 
na XI Międzynarodowym 
Konkursie Music Competi-
tion w Serbii w Belgradzie. 

Uczennicy i nauczycielowi Prywat-
nego Profesjonalnego Konserwa-
torium Muzycznego II stopnia 
w Tuchowie serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!
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LILIANNALIPKA 

(...) Wierzyliśmy zawsze chyba, 
maszerując drogą naszą, pełną trudu 
i krwi, ciemności i strasznych blasków 
ognia – że przed nami, na końcu całej 
drogi, wznosi się ta oto wielka, niepod-
legła Ojczyzna! (...) Wierzyliśmy, że 
pod przewodem najmężniejszego 
człowieka, żołnierza, który powstał 
żywcem z najwspanialszych kart 
tradycji Narodu, idziemy drogą walki 
ku wolności naszej Ojczyzny. (...)

(J. Kaden-Bandrowski)

Ppor. Józef Rybka Bożywoj
1889-1916

Dowódca 1. plutonu 1. kompanii 
w I batalionie 1. Pułku Piechoty

I Brygady Legionów Polskich 
w bitwie pod Łowczówkiem

Przyszły podporucznik i legio-
nista, pochodzący z ziemi bocheń-
skiej, urodził się 12 stycznia 1889 roku 
w Cikowicach w chłopskiej rodzinie 
Jana i Katarzyny z domu Kasprzyk. 
Miał trzech braci i sześć sióstr. Ze 
względu na biedę dwóch synów 
emigrowało do Ameryki. Józef 
został przez rodziców przeznaczony 
do stanu duchownego, dlatego też 
po ukończeniu szkoły realnej uczył 
się dalej w gimnazjum filologicznym 
im. Kazimierza Wielkiego w Bochni, 
w którym zdał egzamin maturalny 
w 1909 roku. W tym też roku rozpo-
czął studia na wydziale chemii 
Akademii Rolniczej w Dublanach, 
które ukończył w roku 1913. Został na 
niej asystentem. Już w trakcie studiów 
Józef Rybka zaangażował się w działal-
ność organizacji niepodległościowej 
– Polskiego Związku Wojskowego. 
W roku 1910, po powołaniu jawnych 
struktur związku, stał się człon-
kiem Polskich Drużyn Strzeleckich. 
W kolejnym roku ukończył szkołę 
oficerską i otrzymał stopień podcho-
rążego. Został jednym z pierwszych 
dziesięciu oficerów PDS. 

W latach 1911-1912 pełnił 
funkcję dowódcy dublańskiej Szkoły 
Podchorążych PDS, po czym prze-
szedł do rezerwy. Nie na długo. 
30  lipca 1914 roku, po ogłoszeniu 
mobilizacji w szeregach Polskich 
Drużyn Strzeleckich, Rybka stanął 
na czele grupy studentów z Dublan 
i dotarł wraz z nimi do Krakowa, gdzie 
z połączonych Związków Strzeleckich 
i „Drużynniaków” powstały kompanie 
kadrowe. 6 sierpnia 1914 roku Rybka 
Bożywoj rozpoczął swoją strzelecką, 
a następnie legionową epopeję. Już 
9 października 1914 roku, podczas 
pobytu w Jakubowicach, Rybka został 
podporucznikiem. Został mianowany 
dowódcą 1. plutonu I baonu w 1. Pułku 
Piechoty Legionów, na którego czele 
walczył w bitwie pod Łowczówkiem 
pod koniec grudnia 1914 roku. W tym 
boju odznaczył się męstwem: prze-
łamał na czele plutonu linie obrony 
wroga, wziął jeńców i zdobył sprzęt 
wojskowy. Bożywoj nieprzerwanie 
od sierpnia 1914 roku brał udział we 
wszystkich bojach legionów – aż do 
swojej ostatniej bitwy w życiu pod 
Kostiuchnówką w lipcu 1916 roku. 
Była to najcięższa i najkrwawsza bitwa 
wszystkich trzech brygad Legionów 
Polskich. Józef Rybka dowodził w tym 
czasie 1. kompanią 1. Pułku Piechoty 
I Brygady Legionów. 5 lipca 1916 roku 

obsadził swoim oddziałem pozycje na 
Polskiej Górze (...) zluzował przemę-
czone walką oddziały 5. pp Leg. i wciąż 
pomimo ognia huraganowego zorgani-
zował kompanię do odparcia ataków 
rosyjskich. Po przetrzymaniu ognia 
huraganowego ukazały się pod linią 
1. komp. gęste fale atakującej piechoty 
nieprzyjac. Ppor. Rybka ze spokojem 
i wielką przytomnością umysłu kierując 
ogniem karabinowym i całą walką, 
która prędko przechodzi w walkę na 
granaty ręczne, przykładem swym 
daje wzór żołnierzowi, jak ma walczyć 
z nieprzyjacielem, i tym sposobem 
przełamuje cały impet nieprzyjacielski. 
Odwrót komp. zarządza dopiero 
w ostatniej chwili, gdy nieprzyjaciel 
przez sąsiedni odcinek przedarł się na 
nasze tyły i zaczął obchodzić 1. komp., 
starając się przerwać linię odwrotu. 
Zarządzając odpór i regularny odwrót, 
sam kierował strażą tylną, w walce 
tej zginął bohaterską śmiercią.  
(M. Gałęzowski z wniosku o przy-
znanie Virtuti Militari).

Uczestnik tych walk, Ferdynand 
Pawłowski Kamera, tak po latach 
zanotował w swoich wspomnieniach:

(...) Delegowany bowiem pluton 
Bożywoja zaraz po dołączeniu do 5 pp 
został wciągnięty w wir zaciekłej walki 
o odzyskanie mostków na Garbachu, 
z której nie powrócił żaden świadek. 
Wszyscy zginęli. Padł komendant 
plutonu Bożywoj, padł sierżant Szarski, 
padł kapral Kram (...).

Sierż. Tadeusz Sowa Zaliwski
(1893-1916)

Żołnierz 4. kompanii  
1. Pułku Piechoty  

I Brygady Legionów Polskich 
w bitwie pod Łowczówkiem

Urodził się 20 sierpnia 1893 roku 
w Szarwarku, powiat Dąbrowa 
Tarnowska (inne źródła wskazują jako 
miejsce narodzin Wierzchosławice) 
w rodzinie Wojciecha – nauczyciela 
– i Jadwigi z domu Mierzwa. Uczęsz-
czał do tarnowskiego gimnazjum, 
jednak wskutek wypadku przerwał 
edukację w roku 1910 w 4. klasie; dalej 
pobierał nauki prywatnie. Wiadomo, 
że w 1911 roku zdał egzamin do klasy 
6. dębickiego gimnazjum, jednak 
ostatecznie dalej uczył się w domu. 
W roku 1912 Tadeusz został człon-
kiem tarnowskiego Związku Strze-

leckiego, w którym współpracował 
m.in. z Janem Stylińskim Selimem 
– późniejszym legionowym kolegą. 
Przyjął pseudonim Zaliwski – od 
nazwiska jednego z przywódców 
sprzysiężenia podchorążych powsta-
łego przed wybuchem powstania listo-
padowego w 1830 roku.

Po wybuchu wojny już w sierpniu 
1914 roku znalazł się w formacjach 
strzeleckich Józefa Piłsudskiego, 
a następnie w 1. Pułku Piechoty 
Legionów Polskich. Marek Gałę-
zowski w swojej książce pt.: My 
idziemy w zórz świtanie... zamieścił 
fragment wspomnień Józefa Wilczyń-
skiego Olszyny, który tak scharakte-
ryzował sylwetkę Zaliwskiego:

16 września 1914. Środa. – Prze-
marsz z Lubasza do Bolesławia. (...) 
Gdyśmy przechodzili przez jedną 
z tych wiosek, wyszła z domostwa 
jakaś starsza wieśniaczka, a kiedy 
zobaczyła nas maszerujących już 
tak wczas rano, zaczęła się litować 
nad niedolą żołnierską i współczując 
nam życzliwie, mówiła: „Biedacy! 
Taki świat drogi przeszli” itp. Na to 
mój służbowy sierżant kompanijny  
(4. kompanii), Sowa „Zaliwski”, 
którego humor prawie nigdy nie pusz-
czał, podchwycił to jej odezwanie się 
w mig i – jak tylko skończyła – zawołał 
ku niej dobrotliwie: „No widzicie 
matko! A mocie syr?” – Rozbawiło to 
wszystkich, a kobiecina wprawdzie nie 
ser, ale co miała, to wyniosła przed 
chatę dla żołnierzy.

Tadeusz Sowa walczył w bitwie 
pod Łowczówkiem, po krwawym 
boju przeszedł z 1. Pułku Piechoty 
do 5., w którym służył aż do śmierci. 
Wkrótce formacja ta otrzymała swoją 
własną nazwę – pułk „Zuchowa-
tych”. Również po bitwie, 1 stycznia 
1915 roku, Zaliwski awansował na 
stopień podporucznika. Walczył dalej 
nad Nidą, gdzie w maju 1915 roku 
został ranny w nogę podczas natarcia 
na Beradz. M. Gałęzowski podaje 
szczegóły walk: W ataku na Włostów-
-Beradz jako dowódca plutonu podczas 
ataku pomimo bardzo silnego ognia 
artyleryjskiego zachowuje zupełną 
swobodę ruchów, prowadząc dalej 
pluton, dodając otuchy ludziom 
swoimi piosenkami, którzy zaprze-
stali zupełnie zwracać na ogień arty-
leryjski uwagę (...), co odciążyło inne 
odcinki walki. Po rekonwalescencji 

Sowa wrócił do swojego pułku, 
został ponownie ranny. Po powrocie 
na linię frontu wziął udział w bitwie 
pod Kostiuchnówką, w której zginął 
5 lipca 1916 roku. Pod Polską Górą 
w czasie kontrataku zapędza się aż 
poza druty pozycji honwedów [piechota 
węgierska – L.L. , zmuszając nieprzy-
jaciela do ucieczki. (...) Ppor. Zaliwski 
kilka jeszcze razy przechodzi do ataku 
na bagnety, odrzuca ścigającego go 
nieprzyjaciela – jednak tutaj zostaje 
zabity. (z wniosku o nadanie VM). 
W chwili śmierci miał 22 lata.

„Najtęższe pióro II Rzeczpospolitej”
Ppor. Juliusz Kaden-Bandrowski

1885-1944
Oficer ordynansowy w sztabie 
I Brygady Legionów Polskich
w bitwie pod Łowczówkiem

Mało kto dziś pamięta o Juliuszu 
Kaden-Bandrowskim, lecz przed 
wojną [II wojną światową – L.L.] 
jego nazwisko wymieniano w tak 
doborowym towarzystwie jak: Boy-
-Żeleński, Tuwim czy Iwaszkiewicz. 
Dla wielu ludzi zdawało się, że zostanie 
spadkobiercą Stefana Żeromskiego.  
(P. Rzewuski)

Juliusz Kaden-Bandrowski urodził 
się 24 lutego 1885 roku w Rzeszowie. 
Jego ojciec, Julian Bandrowski, był 
lekarzem, publicystą i dyrektorem 
teatru. Z kolei matka, Helena Kaden, 
była śpiewaczką i pianistką. Chło-
piec pobierał nauki w gimnazjach 
we Lwowie, a następnie w Krakowie, 
gdzie zdał maturę. Początkowo 
wszystko wskazywało na to, że Kaden 
zostanie pianistą. Nie tylko zresztą 
matka była utalentowana muzycznie – 
wuj Juliusza, Aleksander Bandrowski, 
był słynnym barytonem operowym 
występującym choćby w La Scali 
czy w Mediolanie. Chłopiec, jak się 
wkrótce okazało, miał też talent lite-
racki, podobnie jak jego brat Jerzy, 
który to został powieściopisarzem, 
tłumaczem literatury angielskiej 
i dziennikarzem. Kaden-Bandrowski 
studiował w konserwatoriach we 
Lwowie, Krakowie, Lipsku, a następnie 
w Konserwatorium Królewskim 
w Brukseli, które ukończył z odzna-
czeniem. Juliusz nie został jednak 
muzykiem – w dzieciństwie złamał 
rękę, a skutki tego urazu odczuwał 
coraz bardziej w wieku młodzień-
czym, co w zasadzie uniemożliwiało 
mu granie na fortepianie. Kaden 
podjął w Brukseli jeszcze studia filo-

zoficzne i jednocześnie rozpoczął 
karierę publicystyczną. Jak podaje 
Paweł Rzewuski, w ciągu kilku lat 
Bandrowski opublikował niemal setkę 
artykułów o sztuce i sprawach krajo-
wych, drukowanych m.in. w pismach: 
„Naprzód”, „Tygodnik Ilustrowany” 
czy „Scena i Sztuka”. W tym czasie 
Juliusz zaangażował się też w działal-
ność niepodległościową, m.in. w PPS, 
w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, 
w Związkach Strzeleckich i Związku 
Walki Czynnej. Jeszcze przed wybu-
chem wojny zadebiutował powieścią 
Niezguła. Wkrótce powstała kolejna 
powieść pt.: Zawody, która otrzy-
mała pierwsze pozytywne recenzje, 
a w 1913 roku trzecia pod tytułem 
Proch. W tym też roku Kaden 
powrócił do Krakowa i tu rozpoczął 
wraz z wybuchem wielkiej wojny 
w 1914 roku swoją epopeję legionową. 
Już 8 sierpnia tegoż roku Bandrowski 
znalazł się w oddziałach strzeleckich 
Piłsudskiego. Był współtwórcą odezwy 
do Polaków z Królestwa Polskiego, 
do którego weszły pierwsze formacje 
strzeleckie. 

Kaden wybił się (...) bardzo 
szybko jako adiutant dowódcy 
I Brygady, oficer werbunkowy 
i przede wszystkim kronikarz bojów 
legionowych, właściwie pierwszy 
współtwórca legendy Legionów i ich 
wodza. Rosła ona pod jego piórem 
w krótkich impresjach, na gorąco, 
tuż po bitwie, na chwilowych posto-
jach, niemal w marszu spisywa-
nych, we wrażeniach, reportażach, 
wspomnieniach, nekrologach pole-
głych w walce towarzyszy broni. (...)  
(M. Rysiewicz)

10 listopada 1914 roku 
Bandrowski został oficerem ordy-
nansowym w sztabie oddziału 
Piłsudskiego, a następnie w I Bryga-
dzie Legionów. Wtedy też awan-
sował na stopień podporucznika 
piechoty. Był naocznym świadkiem 
powstania I Brygady w Nowym 
Sączu i pobytu legionistów w tym 
niezwykle gościnnym mieście, a także 
wymarszu stamtąd żołnierzy w rejon 
Łowczówka. Tak opisał to ostatnie 
wydarzenie w Drodze wolności:

Wyszykowały się na rynku Nowego 
Sącza [20 grudnia 1914 roku – L.L.] 
wszystkie bataliony 1 pułku równym 
poważnym frontem. Pada komenda. 
Sino-niebieski pluton za plutonem 
na zakręcie placu wyłamuje się 
z frontu. W kilku chwilach wielka 
kolumna czwórkowa gotowa jest już 
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Tekst jest dwudziestym czwartym z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Śmierć się tak ściśle plecie na wojnie z życiem...
(J. Kaden-Bandrowski)

ppor. Józef Rybka Bożywoj sierż. Tadeusz Sowa 
Zaliwski
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do wymarszu. Wymarsz smutny, 
w takim zakłopotaniu przyjęty przez 
miasto. Chcieli nas mieć na wilii. (...) 
Orkiestra gra „Hej, strzelcy wraz”. 
Na czoło kolumny wyjeżdża podpuł-
kownik Kazimierz Sosnkowski ze swą 
świtą. Jakaś pani wyrywa się z tłumu, 
podaje białe chryzantemy, chce coś 
powiedzieć, ale ucieka zawstydzona.
(...) Ruszyliśmy drogą do Zbyszyc na 
Paleśnicę. (...) W rowach przydrożnych 
leżą nieszczęsne, poharatane konie. (...) 
Na gościńcu, na polach, puste blaszanki 
konserw, wdeptane w błoto naboje, 
to znów, przez górę wyrżnięta szara 
pręga okopów. (...) Pod nogami kałuże 
krwi rżniętego bydła, kości, stare czapki 
żołnierskie, śmierć i ziąb, i błoto.

22 grudnia 1914 roku rozpoczęła 
się krwawa bitwa pod Łowczówkiem, 
w której Kaden- Bandrowski brał 
udział. Oto krótkie fragmenty opisu 
tych walk pozostawione przez niego:

22 grudnia 1914 r. ponure, wietrzne 
południe zastało 1-szy pułk w okolicy 
Brzezia, skąd widać było lesiste, piękne 
góry. Żołnierze szli wesoło, prawiąc 
o Bożym Narodzeniu.(...) Teren leżący 
przed nami objęty był już walką.(...) 
Mieliśmy wyprzeć nieprzyjaciela 
z pozycyj, które rano przeważającą siłą 
odebrał, opanował Mesznę Szlachecką 
i wzgórza.(...)

Dnia 24 grudnia 1914, kochanego 
dnia wilii, bój nie zelżał na chwilę. 
Do kwatery dowódcy coraz przyby-
wali oficerowie po sytuację, dzielni, 
spokojni. Trudno raczej powiedzieć, jak 
tylko, że najwyższa cnota wojenna speł-
niała się tego dnia, zwłaszcza gdy na 
centrum pozycji przypuścili Rosjanie 
szturm, przygotowany gwałtownym 
ogniem artylerii, walącej w okopy.(...) 
Między jednym meldunkiem a drugim 
skorzystał z wolnej chwili porucznik 
kawalerii Orlicz (było to na kwaterze 
podpułkownika Sosnkowskiego) 
oznajmiając, że ma ze sobą opłatek. 
Oficerowie zmieszali się, podporucznik 
Dzieduszycki, piszący właśnie rozkaz, 
pochylił się nagle nad stołem, by ukryć 
gwałtowne wzruszenie. Mimo rozgłosu 
ustawicznych salw, łamanie opłatka 
słychać było tak wyraźnie (...).

25 grudnia (...) Oddziały nasze 
zeszły z pozycji, zostawiając przed sobą 
stosy nieprzyjacielskich trupów (...), 
u wroga sławę „atczajallnych polskich 
achotnikow”, podziw wśród szeregów 
współwalczącej armii i najcenniejsze, 
tak dawno między sercem polskim 
a ziemią nie wiązane ogniwo: z ran 
żołnierskich, w świście kul, w łomocie 
armat, na grudy upływającą krew. (...) 
(J. Kaden-Bandrowski)

Z okresu legionowego pochodzą 
liczne wspomnienia, które w okresie 
międzywojnia przyniosły Kade-
nowi sławę. Są to: Piłsudczycy, 
Mogiły, Bitwa pod Komarowem. 
Dzięki nim autor zyskał miano 

pierwszego literata Legionów. Po 
dymisji Piłsudskiego z legiono-
wego dowodzenia Bandrowski 
przeszedł do 5. Pułku Piechoty 
I Brygady, gdzie został dowódcą 
plutonu, a wkrótce adiutantem. 
Po kryzysie przysięgowym w lipcu 
1917 roku, jako poddany austriacki, 
został wcielony do c. i k. armii. 
Po krótkim w niej pobycie Juliusz 
włączył się w działania POW, 
m.in. biorąc udział w rozbra-
janiu Austriaków w Krakowie. 
Następnie walczył o Lwów i Galicję 
Wschodnią oraz w wojnie polsko-
-bolszewickiej; pełnił wtedy funkcję 
szefa biura prasowego Naczelnego 
Dowództwa. Po zakończeniu tychże 
walk Kaden-Bandrowski publikował 
swoje dzieła, m.in. Generał Barcz, 
Czarne skrzydła, Mateusz Bigda. 
Był też przewodniczącym Związku 
Zawodowego Literatów Polskich 
i sekretarzem generalnym Polskiej 
Akademii Literatury. Po zamachu 
majowym w 1926 roku był najbar-
dziej uznanym pisarzem obozu 
sanacji. Juliusz był ojcem bliźniaków 
– Andrzeja i Pawła. Obaj chłopcy 
oddali swoje życie za walkę o wolność 
Polski w czasie II wojny światowej: 
pierwszy z nich jako podporucznik 
AK w czerwcu 1943 roku podczas 
akcji w Warszawie, drugi zginął 
w czasie powstania warszawskiego 
we wrześniu 1944 roku w randze 
porucznika AK.

We wrześniu 1939 roku Kaden 
objął funkcję szefa działu propagandy 
prasowej w Komisariacie Cywilnym 
przy Dowódcy Obrony Warszawy. 
Po kapitulacji stolicy 28 września 
1939 roku został nauczycielem tajnych 
kompletów i muzyki. 

6 sierpnia 1944 roku Juliusz Kaden-
-Bandrowski został ciężko ranny 
w swoim mieszkaniu. Z powodu 
odniesionych ran umarł dwa dni 
później, 8 sierpnia.
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Biblioteka w dobie pandemii
BOŻENAWRONA 

Koronawirus – mały 
wirus, który potrafił 
zmienić cały świat, 

w jakim dotychczas żyliśmy.

Nie będę pisać o wszystkich aspek-
tach naszego codziennego życia, które 
uległy zmianom oraz ograniczeniach, 
jakich nigdy jeszcze nie doświadcza-
liśmy. Napiszę o bibliotece – instytucji, 
która zawsze była otwarta, zapew-
niała dostęp do książek oraz innych 
wydarzeń kulturalnych i z dnia na 
dzień została zamknięta. Stało się to 
12 marca 2020 roku, kiedy to decyzją 
rządu wszystkie biblioteki w Polsce, 
w tym także wszystkie placówki 
w naszej gminie, zostały zmuszone, 
by zawiesić swoją działalność. 

Według informacji z dnia 
16  kwietnia 2020 roku, podanych 
podczas konferencji prasowej premiera 
Mateusza Morawieckiego i ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz 
na stronie www.gov.pl – przygoto-
wano dla nas cztery etapy znoszenia 
ograniczeń związanych z COVID-19. 
Pierwszy etap, który rozpoczął się 
20 kwietnia, nie uwzględnia jeszcze 
bibliotek. Dopiero w drugiej fazie 
planowane jest otwarcie niektórych 
instytucji kultury, takich jak biblioteki. 
Jednak nie podano jeszcze daty, kiedy 
to nastąpi.

Pomimo iż nie można wypo-
życzać książek, ani organizować 
żadnych wydarzeń, staramy się Was 
nie zostawiać samych. Uruchomiliśmy 
nową stronę internetową biblioteki. 
Pojawiło się na niej kilka nowinek, 
z których warto skorzystać. Formularz 
„Pytanie do bibliotekarza” umożliwia-
jący szybki kontakt z nami, formularz 
„Zaproponuj do zbiorów” pozwala-
jący na podpowiedzenie nam tytułów 
książek, które chcielibyście wypoży-
czyć u nas. Funkcjonuje wewnętrzna 
wyszukiwarka treści ułatwiająca 
szybkie pozyskanie potrzebnych 
informacji. Strona podzielona jest 
w ten sposób, aby jak najszybciej 
można było zapoznać się z naszą ofertą 
i z niej korzystać. Tak więc zachęcam 
wszystkich do odwiedzenia naszej 
nowej strony. Oczywiście możecie 
na bieżąco przeglądać nasz katalog 
online, zobaczyć, jakie nowości 

pojawiają się w naszych zbiorach, bo 
pomimo zamknięcia dla użytkow-
ników, nie przestałyśmy kupować 
nowych książek, aby nie umknęły 
nam tytuły, na które czekacie. 

Rozumiem, że brak dostępu do 
książek, jest dla wielu z Was dużym 
utrudnieniem, dlatego zachęcam do 
korzystania z naszych zbiorów online. 
Mamy w ofercie kody dostępu do 
zbiorów cyfrowych na platformie 
Ibuk Libra oraz Legimi. Są tam książki 
ze wszystkich dziedzin, zarówno 
naukowe, popularnonaukowe, jak 
i literatura piękna dla dorosłych 
i dzieci. W ofercie mamy też kody 
dostępu do kursów online do nauki 
pięciu języków obcych (angielski, 
niemiecki, hiszpański niemiecki, 
włoski) oraz dwa kursy specjalistyczne 
(kurs szybkiego pisania na klawiaturze 
oraz ćwiczenia pamięci). Gdyby ktoś 
postanowił podnieść swoje kompe-
tencje w czasie, gdy zmuszony jest 
do przebywania w domu, to gorąco 
zachęcam do skorzystania z tej możli-
wości, wystarczy kontakt przez e-mail.

Na bieżąco na naszej stronie inter-
netowej oraz Facebooku zamiesz-
czamy informacje i linki, odsyłające 
do informacji na temat tego, gdzie 
w sieci za darmo możecie uczestniczyć 
w takich wydarzeniach literackich, 
jak: wirtualne spotkania z pisarzami, 
głośne czytanie czy ciekawe konkursy. 
Wiele wydawnictw udostępnia 
darmowe e-booki, o tym też infor-
mujemy. Zamieszczamy informacje 
o stronach, na których znajdziecie 
dostęp do legalnych źródeł kultury: 
obejrzycie darmowe spektakle 
teatralne i filmowe, przeglądniecie 
zbiory archiwalne, wirtualnie odwie-
dzicie muzea itp.

Pomimo iż jesteśmy dla Was 
zamknięci, to cały czas pracujemy. 
Kupujemy nowe książki, uzupełniamy 
intensywnie nasz katalog online 
i przygotowujemy się do otwarcia 
biblioteki w nowej rzeczywistości.

Czekają nas duże zmiany 
i wyzwania. Dostosowanie biblio-
teki do funkcjonowania w tych 
rygorystycznych czasach zmusi nas 
do wprowadzenia wielu ograni-
czeń. Niestety długo nie będziemy 
prowadzić warsztatów, organizować 
wernisaży czy spotkań autorskich. 
Będziemy zmuszeni do czasowego 
zniesienia wolnego dostępu do półek 

z książkami, egzemplarze będzie mógł 
podawać jedynie bibliotekarz. Zwra-
cane zbiory będą poddawane dwuty-
godniowej kwarantannie, co znacznie 
wydłuży czas oczekiwania na niektóre 
tytuły. Będą wprowadzane także ogra-
niczenia związane z liczbą osób prze-
bywających jednocześnie w bibliotece 
oraz wszystkie zalecenia sanitarne, 
takie jak: rękawiczki, maseczki czy 
odstępy pomiędzy osobami. Ale to 
wszystko dopiero przed nami. Kiedy 
będziemy znać konkretne rozporzą-
dzenia, poinformujemy Was o tym, 
jak skorzystać z biblioteki, poprzez 
informację w internecie i na drzwiach 
wejściowych do placówek. 

Najważniejszą sprawą i priory-
tetem jest teraz zdrowie i bezpie-
czeństwo zarówno pracowników, jak 
i wszystkich korzystających z naszych 
zbiorów. Dlatego będziemy stosować 
się ściśle do wszystkich obowiązują-
cych przepisów i zaleceń. Liczę na 
Wasze zrozumienie, gdyż tylko tak 
możemy ustrzec się przed zagroże-
niem, które niesie groźna choroba, 
jaką niewątpliwie jest COVID-19.

Na zakończenie życzę wszystkim 
zdrowia, aby groźny wirus omijał 
naszą społeczność lokalną, byśmy 
wszyscy zjednoczyli się, by przetrwać 
ten trudny czas i móc swobodnie 
cieszyć się tym, co jeszcze przyniesie 
nam życie. Jeszcze raz zachęcam do 
korzystania z naszej nowej strony 
www i do kontaktu z nami: poprzez 
dostępne formularze, bądź mailowo, 
i do śledzenia naszego Facebooka.

www.biblioteka.tuchow.pl
biblioteka@tuchow.pl

Młodzież 
realizująca 
projekt w ramach 
Programu 
„Równać Szanse 
2020” przeniosła 
działania do 
internetu.  
Jedną z ich akcji 
jest zachęcanie 
do noszenia 
maseczek! 
 
Noś więc jak oni!
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Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Uczennice CKZiU na praktykach we Francji
Od 2 do 14 marca 2020 r. 

miałyśmy okazję odbyć 
praktyki zawodowe 

w Francji. 

Dlaczego właśnie tam? Chcia-
łyśmy sprawdzić siebie w obcych 
nam warunkach, zdobyć większe 
doświadczenie oraz wiedzę, ale 
również poznać nowe osoby i zoba-
czyć, jak naprawdę wygląda praca 
za granicą.

Pierwszy raz w życiu podróżo-
wałyśmy samolotem. Było to dla 
nas niezapomniane przeżycie, które 
wywołało ogromne emocje. Wylą-
dowałyśmy w Paryżu, z którego 
odbyłyśmy 2-godzinną podróż 
samochodem do Saint-Jean-de-Braye.  
Po przybyciu zostałyśmy podzielone 
na dwie grupy i zamieszkałyśmy 
u dwóch różnych tamtejszych rodzin, 
które ciepło nas przyjęły. Traktowały 
nas jak swoich bliskich.

Następnego dnia każda z grup 
rozpoczęła pracę. Na początku 
odbyłyśmy również krótką rozmowę 
z właścicielami restauracji (oczywi-
ście w języku angielskim). Później 
oprowadzono nas po restauracji, 
przedstawiono nam cały personel, 
a następnie rozdzielono nas na 
sekcje: jedna pracowała w kuchni, 
druga na sali. Godziny pracy 
miałyśmy ściśle zaplanowane 
od 10.00 do 14.30 oraz od 18.00  
do 22.00. W restauracji pano-
wała rodzinna atmosfera, wszyscy 
byli dla siebie przyjaciółmi, więc 
my miałyśmy szanse bezstresowo 
nabywać nowe umiejętności. 

W dni wolne od pracy (niedziela 
i poniedziałek) nasi opiekunowie 
zabierali nas na wycieczki. Odwiedzi-
łyśmy zamek Chateau de Montresor. 
Był to zamek należący do polskiej 
rodziny Branickich. Naszą przewod-
niczką była Polka. W kolejne dni 
zwiedziłyśmy dwa zbudowane w stylu 
romańskim klasztory: Saint-Aignan 
i Saint-Benoît-sur-Loire. Byłyśmy 



Tarta serowa
URSZULAGINTER 

Tarta to jedno z tych dań, 
które natychmiast rozpo-
znajemy dzięki charak-

terystycznemu wyglądowi 
potrawy. Może być daniem 
obiadowym, kolacyjnym lub 
przekąską. Przygotowujemy 
je na słono i słodko, a dobór 
dodaków zależy od naszej 
wyobraźni i smaku.

Najczęściej przygotowujemy je na 
kruchym lub francuskim cieście. Jakiś 
czas temu zaciekawił mnie przepis na 
spód tarty wykonany z ciasta półfrancu-
skiego serowego – od tej pory często go 
wykorzystuję, więc polecam. Dodatek 
roztopionego sera camemmbert na górze 
tarty daje bardzo smaczny efekt.

Składniki na ciasto:
• 125 g mąki pszennej
• 125 g sera białego
• 75 g masła 
• około 1/2 łyżeczki soli
• 3 płaskie łyżki mielonych migdałów 

– opcjonalnie
• szczypta suszonego lub świeżego 

rozmarynu
• 1/2 jajka lub tylko żółtko
• Nadzienie:
• 200 g gęstej śmietany 18% (kwaśnej, 

homogenizowanej z kubeczka)
• sól i świeżo zmielony pieprz
• 120 g sera camembert
• 50-80 g sera pleśniowego lub dowol-

nego ulubionego 
• pojedynczy filet z kurczaka
• 2 łyżki oleju
• 1 gruszka
• 4-5 łyżek płatków migdałów 
Wykonanie:

Ciasto serowe na spód: na stolnicę 
przesiać mąkę, dodać zmielony ser i masło 
(mocno schłodzone), posiekać wszystko 
nożem na drobne kawałeczki. Dodać sól, 
rozmaryn, żółtko (opcjonalnie migdały) 
i zagnieść ciasto, łącząc składniki w jedno-
litą kulę. Włożyć do lodówki na minimum 
1 godzinę (najlepiej na całą noc). 

Gdy ciasto się schładza, należy przy-
gotować kurczaka. Umyty filet pokroić 
w paski, doprawić solą, pieprzem i polać 
olejem (można dodać również trochę 
rozmarynu).

Przygotować blaszkę do pieczenia tarty 
lub inną o podobnych wymiarach. Posma-
rować ją masłem i wyłożyć papierem do 
pieczenia. Rozwałkować ciasto, podsy-
pując stolnicę niewielką ilością mąki. 
Wyłożyć spód i 1 cm boków formy 
i wstawić do lodówki na czas nagrzania 
piekarnika.

Piekarnik nagrzać do 200°C (góra 
i dół, bez termoobiegu). Wstawić blaszkę 
z ciastem i piec przez 20 do 30 minut 
na jasnobrązowy kolor (sprawdzić, 
czy spód też jest zrumieniony na złoty 
kolor). Gdyby spód podczas pieczenia się 
podnosił, wystarczy ugnieść go delikatnie 
widelcem. Wyjąć formę, nie wyłączać 
piekarnika. 

W trakcie pieczenia ciasta usmażyć 
pokrojone kawałki kurczaka, pokroić ser 
camemmbert, drugi rodzaj sera pokru-
szyć lub zetrzeć na grubych oczkach, 
obrać i pokroić w ósemki gruszkę (jeżeli 
ktoś nie lubi łączenia owoców z mięsem 
i serem, gruszki można nie dodawać). 
Śmietanę wymieszać ze szczyptą soli 
i pieprzu.

Na upieczony spód (może być gorący) 
wyłożyć śmietanę doprawioną solą 
i pieprzem. Ułożyć kawałki kurczaka, 
posypać pokruszonym wybranym przez nas 
serem oraz ułożyć plasterki camemmberta. 
Górę posypać płatkami migdałów. Wstawić 
do piekarnika. Piec przez 5-10 minut aż sery 
się roztopią. Wyjąć z piekarnika. Można 
podawać z rukolą (uzyskamy wytrawny 
smak) lub konfiturą żurawinową, która 
pozostawi słodki posmak.

Smacznego!
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CENTRUM SMAKU

także w Orleanie, gdzie 
zobaczyłyśmy katedrę 
Sainte-Croix oraz 
rynek.

Miałyśmy również 
przyjemność zasma-
kować w kuchni francu-
skiej, spróbować wielu 
rodzajów serów oraz 
typowo francuskich 
dań, takich jak: ślimaki 
czy żabie udka – wbrew 
pozorom były pyszne! 

Miałyśmy również 
spotkanie z młodzieżą 
francuską, która miło 
nas przyjęła.

Pobyt we Francji był 
dla nas niesamowitą 
przygodą. Niestety, po 
dwóch tygodniach tam 
spędzonych musia-
łyśmy (ze względu na 
pandemię) wrócić do 
Polski. 

Sylwia Gogola, 
Iwona Hołda,  

Klaudia Szczepanek, 
Wiktoria Ulanecka 
uczennice klasy 3 

technikum  
gastronomicznego
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Z żYCIA LO W TUCHOWIE
Być głową w „Chmurze”, ale niekoniecznie bujać w obłokach
TERESAPODRAZA 

Liceum Ogólnokształcą-
cego im. M. Kopernika 
w Tuchowie włączyło się 

od października 2019 r. do 
realizacji projektu „Współ-
czesna szkoła – zajęcia 
on-line” współfinansowa-
nego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Poddziałanie 
10.1.4 Małopolska Chmura 
Edukacyjna RPO WM na lata 
2014-2020. 

W tym roku szkolnym realizowane 
są zajęcia z biologii, prowadzone 
przeze mnie, oraz z fizyki prowa-
dzone przez dyrektora Zbigniewa 
Budzika. Szkolnym administra-
torem projektu jest Paweł Słowik. 
Zajęcia z biologii odbywają się 
w ścisłej współpracy z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim, gdzie prowa-
dzone są wykłady i pokazy, a z fizyki 
z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie. Opiekunem projektu 
z ramienia uczelni dla biologii jest  
dr Robert Czuchnowski – przed-
stawiciel UJ, dla fizyki dr inż. Paweł 
Janowski z AGH, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Edukacji reprezentuje 
Paweł Kaczyński, a Starostwo Powia-
towe Ewelina Januś. 

Uczestnictwo w projekcie Mało-
polska Chmura Edukacyjna wymagało 
od nas dużych przygotowań technicz-
nych i organizacyjnych. Trzeba było 
odbyć odpowiednie szkolenia, zorga-
nizować salę do wideokonferencji 
i wypełnić różnorodne dokumenty. 
We wrześniu dokonaliśmy rekrutacji 
młodzieży. Do zajęć z biologii zakwa-
lifikowało się 15 uczniów z klasy 2b 
(rozszerzających ten przedmiot), a do 
zajęć z fizyki uczniowie z klasy 2a i 3a, 
również z klas o rozszerzonej fizyce. 
Młodzież napisała testy wiedzy, na 
starcie przygotowane przeze mnie 
z biologii i dyrektora z fizyki, oraz 
testy diagnostyczne przygotowane 
przez uczelnię. Zajęcia rozpoczęły się 
pod koniec października i odbywać 
się będą do końca roku szkolnego.

Dzięki uczestnictwu w projekcie 
szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce 
dydaktyczne. Ze środków Woje-
wództwa Małopolskiego, środków 
Powiatu Tarnowskiego oraz funduszy 
unijnych pracownia biologiczna 
otrzymała kilkadziesiąt pomocy, 
np.: 16 mikroskopów, model szkie-
letu człowieka, fartuchy laboratoryjne 
dla każdego uczestnika, zestawy 
preparacyjne, akwarium, pojemniki 
do hodowli zwierząt, łaźnię wodną, 
model skóry człowieka, model ucha, 
atlas anatomiczny oraz dużą liczbę 
odczynników chemicznych i biolo-
gicznych niezbędnych do prowa-
dzenia zajęć. Zakupiono również 
pomoce naukowe do zajęć z fizyki: 
ławę optyczną, różne czujniki, kolo-
rymetr, zestawy do badania II zasady 
termodynamiki i inne. Łączna lista 
pomocy dydaktycznych obejmuje 
ponad 150 pozycji.

Realizacja projektu wymagała 
obecności nowoczesnej bazy tech-
nicznej, którą zakupiono z funduszy 
projektowych. Sprzęt do wideokonfe-
rencji zainstalowany został w szkole 
w sali biologicznej przez przedstawi-
cieli AGH, a Paweł Słowik – Admini-

strator Jednostki Dydaktycznej (AJD) 
– ukończył 72-godzinne szkolenie 
m.in. z zakresu sieci komputerowych, 
systemów audiowizualnych, narzędzi 
pracy grupowej i sprawuje nad nim 
opiekę. 

Paweł – okiem administra-
tora: „W skład całej infrastruktury 
w naszym budynku wchodzi bardzo 
wysokiej jakości sprzęt, m.in.: nowa 
sieć bezprzewodowa na urządzeniach 
meraki, 3 zestawy do telekonferencji 
(stacjonarny, mobilny, personalny), 
oprogramowanie, licencje itd... Moim 
zadaniem jako AJD jest czuwanie 
nad poprawnym funkcjonowaniem 
infrastruktury szkolnej, dokony-
wanie napraw i zgłaszanie poważ-
niejszych usterek do centrum MCHE 
w Krakowie, zarządzanie kontami 
uczestników projektu i nauczy-
cieli na portalu MCHE oraz udział 
w szkoleniach. Ze względu na liczbę 
podmiotów, innowacyjność, jakość 
użytego sprzętu i oprogramowania 
projekt Małopolska Chmura Eduka-
cyjna jest unikalny na skalę światową, 
bierze w nim udział jak na razie ponad 
120 placówek z całej Małopolski. 
Wszystkie szkoły i uczelnie mogą za 
pomocą sprzętu się ze sobą komu-
nikować”.

Zajęcia w ramach projektu Mało-
polska Chmura Edukacyjna to 
dwugodzinne warsztaty dla każdej 
grupy realizowane co dwa tygodnie 
(łącznie 30 godzin na każdą grupę), 
obejmujące zagadnienia poszerza-
jące wiedzę biologiczną i fizyczną, 
np.: z anatomii człowieka, ewolucji, 
znajomości adaptacji organizmów 
do ich środowisk życia, z fizjologii 
roślin, optyki, itp. W czasie warsz-
tatów, przebywając w sali wideokon-
ferencyjnej naszej szkoły, łączymy się 

wraz z innymi liceami (z Krakowa, 
Tarnowa, Gorlic, Myślenic i Zako-
panego), z pracownikami Zakładu 
Antropologii Instytutu Zoologii 
i Badań Biomedycznych UJ. Młodzież 
może słuchać wykładów oraz oglądać 
prezentacje i eksponaty udostępniane 
przez prowadzących zajęcia. Jedno-
cześnie w szkole uczniowie wykonują 
te same doświadczenia, obserwacje, 
analizują wcześniej przygotowane 
przeze mnie materiały i okazy, 
adekwatnie do scenariuszy przeka-
zanych przez przedstawicieli z uczelni. 
Młodzież na zajęciach wykonywała 
już np.: sekcję owadów i dżdżownicy, 
preparowała serce, nerki i płuca świni, 
skrzela i pęcherz pławny ryb, obser-
wowała kości i pióra ptaków oraz 
rozpoznawała hodowane w akwarium 
protisty, wykonywała analizy bioche-
miczne i fizjologiczne. W czasie odby-
wających się zajęć online uczniowie 
odpowiadają również na pytania 
prowadzących oraz sami mogą dzielić 
się swoimi spostrzeżeniami. Warsz-
taty w ramach projektu to kontakt 
z prawdziwym laboratorium biolo-
gicznym, nauka wykonywania prepa-
ratów, przeprowadzanie doświadczeń 
i różnorodne obserwacje eksponatów, 
które są dostępne w szkole często tylko 
dlatego, że włączyliśmy się do tak 
unikalnego przedsięwzięcia. 

Projekt MCHE obejmuje też udział 
w zajęciach bezpośrednio na uczelni – 
z biologii młodzież była w Krakowie 
na UJ w grudniu, a z fizyki w lutym na 
AGH. Tematem zajęć z biologii była 
„Daktyloskopia, czyli co kryją odciski 
naszych palców”. Każdy uczeń mógł 
zdjąć odciski swojej dłoni i dokonać 
obserwacji oraz analizy podstawo-
wych cech identyfikacyjnych według 
wcześniej poznanych zasad opisu linii 

papilarnych dotyczących rodzajów 
wzoru i klasyfikacji minucji oraz 
zróżnicowania typów wzorów na 
świecie. Uczniowie dowiedzieli się, jak 
powstają i jak są zbudowane listewki 
skórne, poznali pełnione przez nie 
funkcje, poznali mechanizm pozosta-
wiania odcisków palców na różnych 
powierzchniach. Młodzież mogła też 
doświadczyć choć przez kilka godzin 
atmosfery wyższej uczelni i poczuć się 
jak prawdziwi studenci na zajęciach 
w Instytucie. 

Zaangażowanie się w projekt Mało-
polska Chmura Edukacyjna to nie 
tylko regularne zajęcia online z tych 
dwóch przedmiotów, ale również 
możliwość skorzystania z warsztatów 
weekendowych, które organizowane 
są dwa razy w roku szkolnym oraz 
dodatkowo w wakacje. Grudniowe 
warsztaty weekendowe odbyły się 
w dniach 6-8.12.2019 r. w Krakowie 
i Tarnowie. 43 uczniów z naszej 
szkoły korzystało z zajęć w zakresie 
języka angielskiego, języka niemiec-
kiego, chemii i przedsiębiorczości. 
Warsztaty, zakwaterowanie i wyży-
wienie oraz transport były opłacane 
z funduszy Województwa i unij-
nych, a uczniowie mogli realizować 
odpowiednie projekty na zajęciach, 
zgodnie z wybranym przedmiotem. 
Dwie uczennice za aktywny udział 
i zdobytą wiedzę wygrały tablety 
w przeprowadzonych na zakończenie 
konkursach. To, iż warsztaty wzbu-
dziły zainteresowanie młodzieży, 
może potwierdzić fakt, że swój akces 
do udziału w warsztatach weekendo-
wych w kwietniu zgłosiło kolejnych 
54 uczniów szkoły (głównie z biologii 
i geografii). Zajęcia te ze względu na 
panującą aktualnie sytuację zostały 
przesunięte na jesień.

Reasumując, warto by odpowie-
dzieć na pytanie, czy podjęcie się 
udziału w tak dużym przedsięwzięciu 
było dla szkoły dużym wyzwaniem. 
Z mojego punktu widzenia same 
zajęcia wzbudzają zainteresowanie 
uczniów i wymagają ode mnie sporo 
czasu na przygotowanie odpowied-
nich materiałów do lekcji. Najczęściej 
muszę zdobyć jakieś żywe okazy lub 
narządy zwierząt, odpowiednio wcze-
śniej przygotować hodowlę, wydru-
kować nieraz po 7-10 stron materiałów 
dla każdego ucznia i przede wszystkim 
przygotować w pracowni mikroskopy, 
zestawy do preparowania, odczynniki, 
okazy w formalinie, gabloty, szkie-
lety, plansze, itp., a zajęcia odbywają 
się od 7.30 rano. Młodzież musi 
dotrzeć na 5-10 minut wcześniej, 
co wymaga od niej sporo wysiłku 
związanego najczęściej z dojazdem 
z okolicznych miejscowości. Jak do 
tej pory wszyscy są odpowiedzialni 
i wywiązują się rzetelnie z podję-
tych obowiązków. Oprócz zdobytej 
specjalistycznej wiedzy, uczniowie 
mogą mieć jeszcze inne, dodatkowe 
korzyści z udziału w tych zajęciach. 
Jeśli ktoś lubi samodzielnie przepro-
wadzać badania, wykonywać sekcje, 
analizować własnoręcznie pobrane 
próbki, a nie tylko czytać opisy 
z książki, interpretować dane z tabel 
i wykresów czy oglądać ilustracje – to 
na pewno na warsztatach z biologii 
nie będzie się nudził. Tym bardziej, 
że każdy uczeń może mieć do dyspo-
zycji mikroskop i zestaw pomocy 
do doświadczeń. W nowym roku 
szkolnym być może lekcje online 
będą zorganizowane również z innych 
przedmiotów i młodzież będzie mogła 
pogłębić swoje zainteresowania także 
w innej dziedzinie. 
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Nauka zdalna w tuchowskim „Koperniku”

Jeszcze wczoraj byli 
uczniami liceum 
w Tuchowie, każdego 

dnia można ich było spotkać 
w salach lekcyjnych i na 
szkolnych korytarzach. 
Dzisiaj – już jako studenci 
wybranych przez siebie 
kierunków i uczelni – wspo-
minają szkołę, której są 
absolwentami:

DAMIAN KUPIEC
Mechanika i Budowa Maszyn
Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie... 
Wybór profilu politechnicznego 
w tej placówce jakimś cudem nie 
był pomyłką, mimo wielu błędów 
popełnianych przeze mnie nałogowo 
w życiu. W tej szkole miałem wiele 
okazji do rozwijania swoich umie-
jętności czy zainteresowań. Znala-
złem się w środowisku sprzyjającym 
chłonięciu wiedzy i nawiązywaniu 
przyjaźni. Spotkałem nauczycieli 
z pasją. No i jeszcze… Dni Kultury! 
Nie słyszałem o podobnych tradycjach 
w innych szkołach średnich. Chyba 

żadne inne liceum nie aktywuje tak 
mocno swoich uczniów do dodat-
kowej pracy poza lekcjami. Zdarzało 
mi się siedzieć w szkole do godziny 
osiemnastej bez wracania do domu, 
by razem z kolegami i koleżankami 
przygotowywać się do projektów. 
Nigdy nie zapomnę też kółek astrono-
micznych prowadzonych do późnych 
godzin nocnych w naszym szkolnym 
obserwatorium.

Polecam wszystkim  
liceum w Tuchowie!

JAKUB PYPEĆ
Turystyka i rekreacja 
Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie

Kiedy przyszło mi wybrać szkołę 
średnią, wiele się nie zastanawiałem. 
Wybrałem oczywiście „Kopernika” 
w Tuchowie, profil geograficzno-
-europejski. Uznałem, że szkoła 
nie musi być w czołówce najlep-
szych liceów w Polsce, żeby spędzić 
w niej udane trzy lata. Nie myliłem 
się – już w dniu inauguracji roku 
szkolnego dowiedzieliśmy się, że 

LO w Tuchowie będzie uczestni-
czyć w programie Erasmus+. Pomy-
ślałem, że to będzie coś dla mnie. Rok 
później wyjechaliśmy do Turcji, gdzie 
spędziłem cudowne dziewięć dni. Ale 
wymiana międzynarodowa to tylko 
część czasu spędzonego w liceum. 
Najważniejsi są ludzie – nauczyciele, 
którzy mają poczucie misji oraz kole-
żanki i koledzy, z którymi można było 
ciekawie wykorzystać czas nauki. 
„Kopernik” to niezliczone wycieczki, 
spotkania, niepowtarzalny czas Dni 
Kultury. Dzięki cudownej atmosferze 
i poświęceniu nauczycieli zdaliśmy 
maturę i dostaliśmy się na wymarzone 
studia. Jako student z przyjemnością 
powracam do mojej szkoły i jednocze-
śnie zachęcam do wstąpienia w szeregi 
uczniów liceum imienia najwybitniej-
szego polskiego astronoma.

ANNA NAWÓJ
Filologia polska 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wybierając szkołę średnią, 
słyszałam nierzadko od rówieśników, 
że chcąc się dostać na dobrą uczelnię, 

muszą ukończyć liceum w większym 
mieście.

Ja jednak, jak zwykle wybijając się 
z grupy, wybrałam Tuchów i z zaufa-
niem uścisnęłam dłoń „Koperni-
kowi”. Nie zawiodłam się. Tuchowskie 
liceum przygotowało mnie świetnie 
do egzaminu dojrzałości, którego 
wynik jest kluczem do sukcesu 
w rekrutacji na studia. Dostałam 
się bez najmniejszego problemu na 
każdy z wybranych kierunków. Osta-
tecznie zdecydowałam się studiować 
polonistykę w murach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Już na pierwszych 
zajęciach upewniłam się w tym, że 
dzięki świetnemu wsparciu kadry 
nauczycielskiej z liceum nie byłam, 
mówiąc kolokwialnie, „zielona” 
w temacie i poczułam się pewnie 
na swoim kierunku. Każdemu, kto 
myśli, że wybierając tuchowskie LO, 
traci szansę na wymarzone studia, 
mówię: nic bardziej mylnego! Jeśli 
dasz od siebie zaangażowanie i chęci, 
to uwierz, że ta waluta w „Koperniku” 
owocuje potężnym zyskiem. Bardzo 
lubię wracać do tej szkoły ze świado-
mością, że spotkam tam zawsze tonę 
uśmiechu i życzliwości. Zawdzięczam 
mojemu liceum nie tylko wiedzę, ale 
także to, że pozwolił mi ukształtować 
swoją osobowość i wejść w dorosłość 
pewnym krokiem.

ANNA RYZNAR
Turystyka i rekreacja
Uniwersytet Rzeszowski

Gorąco polecam liceum 
w Tuchowie, ponieważ jest to szkoła 
jedyna w swoim rodzaju. Panuje tutaj 
atmosfera, jakiej nigdzie indziej nie 
znajdziesz. Ludzie są dla siebie mili, 
jest dużo uśmiechu oraz wiele cieka-
wych pomysłów na spędzenie czasu 
wolnego, np.: turnieje sportowe, 

spotkania klasowe, liczne akcje chary-
tatywne, konkursy itp., w których 
wszyscy chętnie biorą udział. Dzięki 
temu możemy spędzić ze sobą czas 
i poznać się bliżej. Jest mnóstwo kółek 
zainteresowań. Każdy znajdzie dla 
siebie coś, w czym będzie się spełniać. 
W naszej szkole nie można się nudzić. 

Poszerzać horyzonty i zdobywać 
wiedzę pomaga nie tylko wykwalifi-
kowana kadra, otwarta na współpracę 
z uczniami, ale również dobrze wypo-
sażone klasopracownie, dostosowane 
do potrzeb danego kierunku. Dzięki 
temu, że w „Koperniku” uczęszczałam 
na profil sportowo-turystyczny, nie 
miałam problemu z wyborem studiów 
i dostaniem się na wymarzony 
kierunek, gdyż ta szkoła świetnie 
mnie do tego przygotowała. Liczne 
obozy sportowe organizowane na tym 
profilu obudziły u mnie sportowego 
ducha i miłość do turystyki, którą 
dalej rozwijam na studiach.

Z perspektywy czasu wiem, że 
gdybym drugi raz miała wybierać 
liceum, nie zmieniłabym swojej 
decyzji.

Absolwenci liceum o szkole

ANNASZYMAŃSKA 

Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 
w sprawie szczegól-

nych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19 nałożyło na 
szkoły obowiązek zdalnego 
nauczania. 

Nie inaczej jest w tuchow-
skim liceum. Nauczyciele realizują 
podstawę programową oraz plan 
nauczania w poszczególnych oddzia-
łach, modyfikując je do zdalnych 
metod nauczania. Lekcje prowa-
dzone są różnymi metodami. Mate-
riały do uczniów docierają za pomocą 
e-dziennika, poczty elektronicznej, 
komunikatorów internetowych, apli-
kacji. Prowadzone są również lekcje 
w formie wideo i audio na żywo. 
Uczniowie mogą kontaktować się 
z nauczycielami i dyrektorem szkoły, 
wykorzystując e-dziennik, media 
społecznościowe i telefon. Zaanga-
żowanie w naukę, obowiązkowość 
uczniów oraz dobra współpraca 
z nauczycielami pozwalają reali-
zować naukę w tym trudnym i nieco-
dziennym dla wszystkich czasie. 

Dla każdego z nas okres 
izolacji to trudny 
i niekomfortowy czas. 

My, jako młodzi ludzie, musimy 
mierzyć się z brakiem spotkań z przy-

jaciółmi, wspólnych wycieczek lub po 
prostu niemożliwością codziennego 
uczęszczania do szkoły. Na pomoc 
przyszło nam zdalne nauczanie, dzięki 
któremu choć w małym procencie 
możemy poczuć się jak w naszym 
liceum. Codziennie, zgodnie z planem 

lekcji, bierzemy aktywny udział 
w wideolekcjach, rozwiązujemy 
różnorodne zadania oraz korzystamy 
z dodatkowych materiałów eduka-
cyjnych udostępnianych nam przez 
nauczycieli. Dzięki e-dziennikowi 
oraz portalom społecznościowym 

szybko możemy kontaktować się 
z nauczycielami, którzy w razie 
pytań rozwiewają nasze wątpliwości. 
Ponadto zdalne nauczanie pozwala 
nam na „wirtualne” spotkania 
klasowe, przez co pomimo wielu 
tygodni niewidzenia się pozostajemy 
ze sobą w kontakcie. Jak widzicie, 

my uczniowie również staramy się 
odnaleźć w tej trudnej sytuacji i nie 
zaniedbywać naszych obowiązków 
szkolnych. Wam Drodzy Nauczyciele 
pragniemy gorąco podziękować za 
Waszą otwartość i pomoc w naszej 
niecodziennej edukacji!

JULIA OPAŁKA kl. 2a
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12 marca 2020 r. cała 
społeczność Szkoły 
Podstawowej  

im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedli-
skach, jak i wszystkie szkoły 
w Polsce, stanęła przed 
nowym, nieznanym dotąd 
wyzwaniem – Minister 
Edukacji Narodowej 
w związku z epidemią 
zawiesił zajęcia w szkołach!

12 i 13 marca odbywały się 
jeszcze tylko zajęcia opiekuńcze, a od 
16 marca całkowicie zamknięto szkoły 
dla uczniów. 

Pierwszego dnia zawieszenia 
zajęć w naszej szkole odbyliśmy 
długie zebranie Rady Pedagogicznej, 
podczas którego ustaliliśmy zasady 
pracy w czasie zawieszenia zajęć. 
Dzięki tym ustaleniom od 16 marca 
rozpoczęło się w naszej szkole zdalne 
nauczanie – przez pierwszy tydzień 
wszyscy uczyliśmy się nowych form 
i metod pracy zdalnej, próbowaliśmy 
różne komunikatory, prowadziliśmy 
rozmowy z uczniami i ich rodzi-
cami. Dzięki temu, kiedy Minister 
Edukacji Narodowej wprowadził już 
obowiązkowe kształcenia na odległość 
od 25 marca br., byliśmy wszyscy – 
nauczyciele, uczniowie, rodzice – 
w pełni gotowi do wykonywania pracy 
w takiej formie. Odbyliśmy wtedy 
za pomocą aplikacji Zoom zdalne 
zabranie Rady Pedagogicznej, podczas 
którego przyjęliśmy ,,Procedury okre-
ślające pracę Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach w związku z wprowa-
dzeniem od 25 marca 2020 r. kształ-
cenia z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość”.

Zdalne nauczanie w naszej szkole 
odbywa się za pomocą różnorodnych 
form i metod:

- w oddziałach przedszkolnych 
nauczyciele kontaktują się za pomocą 
grupy na portalu internetowym Face-
book. Tam zamieszczają materiały na 
temat zajęć, karty pracy, filmy oraz 
linki do potrzebnych materiałów.

Podobnie za pomocą grupy na Face-
booku prowadzone są z przedszkola-
kami ciekawe zajęcia logopedyczne. 

- w klasach I-III nauczyciele kontak-
tują się z uczniami za pośrednictwem 
ich rodziców. Wykorzystują do tego 
celu dziennik elektroniczny i pocztę 
elektroniczną. Codziennie wieczorem 
albo rano przekazują informację na 
temat zajęć, aby od rana dzieci mogły 
pracować. Zapoznają rodziców 
z celami zajęć, informują o czasie, jaki 
powinny one zająć dzieciom oraz jakie 
ćwiczenia i zadania należy wykonać, 
na co zwrócić uwagę. Pracę opierają 
głównie na podręcznikach i kartach 
pracy, które dzieci posiadają.

Do opisów lekcji dołączają: audio-
booki np. z lekturami, zagadki panto-
mimiczne, prezentacje, krótkie filmy, 
np. ,,Pauza – co oznacza w muzyce?”, 
filmy instruktażowe np. „Zdrowa 
sałatka warzywna”, karty pracy, gry 
i zabawy interaktywne zaczerpnięte 
z zasobów scholaris.pl lub innych 
dostępnych źródeł np. „Hans Chri-
stian Andersen i jego baśniowy świat”.

- w klasach IV-VIII oprócz opisa-
nych wyżej form i metod nauczyciele 
prowadzą za pomocą różnych aplikacji 
wideolekcje: np. z plastyki, muzyki 
i techniki za pomocą aplikacji Zoom, 
język polski w klasie V za pomocą 
aplikacji Cisco Webex, a lekcje z fizyki 
w klasie VII i VIII za pomocą apli-
kacji G Suide oraz Classroomu – 
bezpłatne usługi dla użytkowników 

korzystających z osobistego konta 
Google. Obecnie przygotowujemy 
się do korzystania z aplikacji Office 
365, który został bezpłatnie udostęp-
niony szkołom, a który jest zsynchro-
nizowany z naszym e-dziennikiem. 
Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie 
mają założone konta. 

Często uczniowie korzystają 
z materiałów przygotowanych 
przez wydawnictwa, np. Migra czy 
Oxford oraz ze stron internetowych,  
np. E-angielski.com, rzadziej oglądają 
lekcje emitowane w TVP.

Poza lekcjami wynikającymi 
z planu uczniowie mają możliwość 
wzięcia udziału w różnego rodzaju 
konkursach i projektach. 

Na przykład uczniowie klasy III 
zrealizowali przy pomocy rodziców 
dwa projekty:

1. e-Doświadczenia Młodego 
Odkrywcy. „Owoce, warzywa – 
samo zdrowie” – uczniowie pozna-
wali zasady zdrowego odżywiania, 
różnicowali owoce i warzywa, oglą-
dali film instruktażowy „Jak wykonać 
sałatkę warzywną?”, przygotowy-
wali wspólnie z rodzicami zdrowy 
posiłek oraz samodzielnie wykony-
wali kartę z przepisem na ten posiłek 
do „Klasowej książki kucharskiej” 
(pomysł zaczerpnięty z zasobów 
scholaris.pl).

2. Długoterminowy projekt 
badawczy „Wzrastanie roślin”, gdzie 
badali, czego potrzebują rośliny, 
żeby rosnąć. Uczniowie prezentowali 
wyniki swojej pracy za pomocą zdjęć: 
roślin, kart obserwacji i wykonanych 
plakatów.

Zaś uczniowie klasy Ib wyko-
nują makietę swojej miejscowości. 
Każdy uczeń ma wykonać w domu 
jeden model budynku, np.: szkoły, 
kościoła, sklepów, domu kultury, 
ośrodka zdrowia, straży lub swojego 
domu, który znajduje się w Siedli-
skach, zrobić zdjęcie i przesłać do 
nauczyciela. Po przyjściu do szkoły 
złożą na wspólną makietę. Wykonują 
te modele z pudełek papierowych  
np. po zapałkach albo innych 
surowców wtórnych.

Wielu uczniów przygotowuje 
się do konkursów organizowanych 
w szkole, ale i o szerszym zasięgu,  
np. trzech uczniów kl. V-VI przygoto-
wuje się do konkursu historycznego: 

,,Szlakiem po Tuchowie i okolicach” 
Edycja II. Średniowiecze. Wykonali 
plakat oraz zapoznali się z cało-
ścią materiału objętego konkursem. 
Uczniowie kl. VIII przygotowują się 
do kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego „Kresy – 
polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Kontynuujemy działania w ramach 
organizowanych w naszej szkole 
Dni Kultury Polskiej. W tym roku 
szkolnym uczniowie klasy VIII zapla-
nowali przedstawić całej społecz-
ności szkolnej utwór pt. Balla-
dyna. W obecnej sytuacji, żeby nie 
zaprzepaścić dotychczasowej pracy 
uczniów, kiedy spotkania w szkole 
są niemożliwe, postanowiłyśmy 
zmobilizować uczniów do nagrywania 
swoich kwestii, a potem podjąć próbę 
zmontowania poszczególnych scen. 
Do prób wykorzystamy aplikację 
Teams. Mamy nadzieję, że uda nam 
się nakręcić filmik, który zostanie jako 
pamiątka po obecnej klasie VIII.

W ramach zdalnej nauki w czasie 
„ogólnopolskiej kwarantanny” 
uczniowie naszej szkoły za namową 
pani od plastyki chwyciły za kredki 
i farby i przygotowały podziękowanie 
dla personelu medycznego troszczą-
cego się o zdrowie mieszkańców na 
terenie naszej gminy. W wykonanie 
tych symbolicznych kart najmłodsi 
włożyli wiele serca. Życzenia, które 
pojawiły się na kartkach, zawierają 
wiele wzruszających słów. Często 
zaangażowani w pracę byli także inni 
domownicy. W ten sposób powstały 
rodzinne podziękowania.

Na najbliższe tygodnie w szkole 
planowane są jeszcze konkursy, 
które mogłyby być przeprowadzone 
w kwietniu i maju w formie online:

• Warsztaty i konkursy z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Ziemi

• Dni Języka Angielskiego
• Internetowy konkurs wiedzy 

o krajach anglojęzycznych
• Konkurs na najciekawszą 

prezentację multimedialną pt. 
„Wirtualna podróż po krajach 
anglojęzycznych”.

Świadomi jesteśmy, że dla dzieci 
i młodzieży to trudny czas i nowa 
stresująca sytuacja, dlatego ze wspar-
ciem, pomocą, poradą spieszą: pani 
pedagog, pani bibliotekarka oraz 

wychowawczyni świetlicy, które 
nawiązały kontakt z rodzicami oraz 
uczniami.

Aby umożliwić naszym niektórym 
uczniom naukę na odległość, wypo-
życzyliśmy im ze szkoły 12 tabletów 
oraz 16 laptopów, które mamy na 
stanie szkoły dzięki zwycięstwu 
w dwóch informatycznych konkur-
sach. Czekamy jeszcze na odbiór  
5 laptopów, które pozyskał dla szkół 
Urząd Gminy w Tuchowie. Złożyłam 
także zapotrzebowanie do Kuratorium 
Oświaty na laptopy dla 3 potrzebują-
cych uczniów.

Omówiłam tylko część inicjatyw, 
które podejmują nauczyciele oraz 
uczniowie. 

Uczniowie naszej szkoły w więk-
szości rzetelnie wywiązują się ze 
swoich obowiązków, chętnie uczest-
niczą w lekcjach wideo, poszerzają 
swoją wiedzę informatyczną.

Jak zawsze tak i teraz nauczyciele 
naszej szkoły stanęli na wysokości 
zadania i poświęcają mnóstwo czasu 
i energii, aby w sposób przystępny 
i ciekawy, na miarę możliwości 
uczniów, przekazać wiedzę. Oprócz 
lekcji z planu prowadzą wszystkie 
zajęcia z pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej: rewalidacyjne, 
korekcyjno-kompensacyjne, logope-
dyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, 
szachowe, rozwijające umiejętność 
uczenia się i artystyczne.

Uznanie i podziękowanie należy się 
również rodzicom naszych uczniów, 
którzy pomimo prowadzenia domu, 
wykonywania pracy zawodowej, 
z ogromnym zaangażowaniem i odpo-
wiedzialnością wspierają swoje dzieci 
w czasie kształcenia na odległość.

,,Wszystko w życiu jest po coś” – 
również ten trudny obecnie dla nas 
czas. Wyzwala w nas pokłady energii, 
mobilizuje do czynienia dobra, 
pozwala na chwilę zatrzymać się 
w codziennym zabieganiu, dostrzec 
obecność drugiego człowieka i piękno 
otaczającego nas świata, uzmysławia, 
co tak naprawdę w życiu jest ważne. 

Patron naszej szkoły kardynał 
Stefan Wyszyński poprzez swoje 
życie i czyny daje nam przykład, jak 
z godnością przyjmować trudy życia. 
Nie możemy Go zawieść.

Lucyna Jamka
Dyrektor szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEDLISKA
Kształcenie na odległość
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SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
Twardy orzech do zgryzienia, 
czyli o konkursie gramatycznym

Ujrzała Maryna w nizinie Staw 
Gąsienicowy.

Wiatr kołysał ponurość jego wód 
wśród mgieł, w pomroce…

(Kazimierz Przerwa-Tetmajer)

W roku szkolnym 
2019/2020 odbyła 
się XV edycja Mało-

polskiego Konkursu Lite-
rackiego „Na tatrzańskim 
szlaku”, w którym uczniowie 
Szkoły Podstawowej  
im. Stanisława Staszica od 
początku biorą udział. Nie 
inaczej było i w tym roku. 

Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkół podstawowych woje-
wództwa małopolskiego.

W regulaminie konkursu czytamy:
„Tematem konkursu są Tatry, 

refleksje i emocje związane 
z obserwacją gór oraz wędrówkami 
tatrzańskimi szlakami i koniecz-
nością ochrony tego wyjątkowego 
miejsca”.

W tym roku uczniowie mieli do 
wyboru dwie formy literackie:

– legenda twórcza związana 
z Tatrami, uwzględniająca niesamowi-
tość atmosfery i refleksji wynikających 
z przeżywania wędrówki górskiej; 

– baśń – Tatry zamknięte 
w wyobraźni.

Z naszej szkoły udział w konkursie 
wzięli: Jakub Różycki z kl. 8b oraz 
uczniowie klasy 6b: Zuzanna Baku-
lińska, Wiktoria Łazarek, Jakub 
Madejski, Milena Nicpoń, Jan Szary, 
Aleksander Szeląg, Julia Więcek. 
Klasę 5d reprezentowała Julia Rąpała 
(nauczyciel Urszula Osika).

Z przyjemnością informuję, iż 
laureatami konkursu zostali:
Jakub Różycki – I miejsce
Zuzanna Bakulińska – wyróżnienie 
Aleksander Szeląg – wyróżnienie 

Po raz pierwszy od 15 lat, ze 
względu na ogłoszenie na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, nie odbę-
dzie się uroczyste podsumowanie 
konkursu w Zakopanem. Nagrody 
zostaną przesłane pocztą. 

Jakub jest uczniem Katarzyny 
Skrzyniarz, szóstoklasiści – Renaty 
Gąsior.

Gratuluję wszystkim dzieciom, 
które wzięły udział w konkursie. 
Powstały, dzięki umiejętnościom 
pisarskim, wyobraźni i chęci własnej, 
piękne, ciekawe baśnie i legendy. 

Zapraszam do lektury prac naszych 
laureatów.

O Marysi,  
która stopiła serce olbrzyma

(baśń)

Za górami, za lasami w maleń-
kiej, drewnianej chatce mieszkała 
dziewczynka o imieniu Marysia. 
Zawsze radosna i uśmiechnięta 
potrafiła rozruszać nawet najwięk-
szego ponuraka. Gdziekolwiek 
się pojawiała, robiło sie gwarno 
i wesoło, a jej perlisty śmiech na 
długo zostawał w uszach każdego, 
kto go usłyszał. Była niczym promyk 
słońca, rozświetlający każdy dzień. 
Dziewczynka wiodła spokojne 
i szczęśliwe życie, chętnie poma-
gała rodzicom i opiekowała się 
młodszym rodzeństwem. Niestety 
pewnego dnia nadszedł kres jej 
beztroskiego dzieciństwa, a stało się 
to za sprawą tajemniczego stwora, 

który pojawił się w wiosce i zaczął 
nękać jej mieszkańców. 

Był to olbrzym o wyjątkowo 
szkaradnej twarzy, który wędrował 
od domu do domu w poszukiwaniu 
swojej przyszłej żony. Pech chciał, 
że trafił do domu Marysi, w którym 
oprócz niej mieszkały jej dwie młodsze 
siostrzyczki. Potworowi wpadła w oko 
szczególnie najmłodsza – Alina i to 
ją chciał zabrać ze sobą. Marysia, 
widząc rozpacz rodziców i przera-
żenie siostry, zaproponowała, że ona 
zostanie żoną olbrzyma, na co ten 
przystał, choć początkowo niechętnie. 
Dziewczynka bardzo bała się życia 
u boku nieznajomego, ale pochlipując 
cichutko, pożegnała się z rodziną 
i udała się w podróż w nieznane. 

Wędrowali kilka dni i nocy, 
a gdy dotarli do celu, okazało się, 
ku uciesze Marysi, że przynajmniej 
miejsce, w którym ma spędzić resztę 
swoich dni, jest piękne i malownicze. 
Co prawda mieszkanie stwora była 
to jama wydrążona w skale, jak się 
można było spodziewać obskurna, 
zimna i odstraszająca... ale widok 
rozpościerający się przed oczyma 
dziewczynki zapierał dech w piersi. 
Marysia po raz pierwszy w swoim 
życiu zobaczyła góry i od razu poko-
chała to miejsce. Patrząc na szczyty 
otaczające ją z każdej niemalże strony, 
poczuła się bezpiecznie i radość 
napełniła jej serce. Jak bardzo chcia-
łaby podzielić się nią z najbliższymi... 
niestety wiedziała, że to niemożliwe. 
U stóp góry, w której mieściła się 
jama, znajdowało się wielkie jezioro. 
Jego woda wydawała się ciemna 
za sprawą cieni rzucanych przez 
okoliczne szczyty, a w rzeczywistości 
była przejrzysta i niemalże szafirowa. 
Ilekroć dziewczynka spoglądała na 
taflę, jej serce biło mocniej. Zachwyt 
mieszał się z niedowierzaniem. Jak 
to możliwe, że wśród gór ukryte są 
jeziora? – zdawała się pytać samą 
siebie. I choć nieraz ukradkiem obcie-
rała łzy spływające po jej policzkach, 
to i tak starała się dostrzegać dobre 
strony całej tej sytuacji. 

Życie Marysi u boku olbrzyma 
było trudne, szczególnie doskwierała 
jej samotność i tęsknota. Jej jedyny 
towarzysz prawie w ogóle z nią nie 
rozmawiał, a jeśli już, to krzyczał. 
Nigdy się nie uśmiechał. Znikał na 
kilka dni i wówczas dziewczynka 
sama musiała się o siebie troszczyć. 
Ale właśnie wtedy wymykała się 
z jamy i wędrowała górskimi szla-
kami. Podziwiając piękno tatrzań-
skiej przyrody, zastanawiała się 
wielokrotnie, co zrobić, by zmiękczyć 
lodowate serce olbrzyma. Oczyma 
wyobraźni widziała siebie ze swoimi 
najbliższymi. Tak bardzo chciałaby 
z nimi przemierzać górskie szczyty. 
Marysia miała nieodparte wrażenie, 
że góry „wołają” ją do siebie. Czuła, 
że jakaś niepojęta siła pcha ją coraz 
wyżej i wyżej. Z czasem nie mogła 
się już doczekać kolejnych zniknięć 
olbrzyma, wiedziała, że wówczas 
będzie mogła obcować z tym, co tak 
bardzo ostatnio pokochała. 

Pewnego jesiennego dnia, gdy 
Marysia została sama, postanowiła 
udać się nad Czarny Staw. Usiadła 
na brzegu jeziora i zaczęła rozmy-
ślać o swoich rodzicach i rodzeń-
stwie. Jej oczy zaszkliły się, a gdy je 
przetarła, ze zdumieniem zauważyła, 
że z jeziora wyłania się jakaś postać. 
Była to piękna kobieta o długich, 
złotych włosach i głosie delikatnym 
jak powiew wiatru. Dziewczynka 
domyśliła się, że to rusałka i począt-

kowo przestraszyła się, ale po chwili 
rozmowy już wiedziała, że to dobra 
istota. Opowiedziała ona Marysi 
historię olbrzyma, który jako dziecko 
został porzucony przez rodziców 
w górach, bo był brzydki i inny niż 
jego rówieśnicy. Dorastał wśród 
niedźwiedzi, wilków i innych tatrzań-
skich zwierząt, a ponad wszystko nie 
lubił ludzi. To za sprawą rodziców stał 
się bezduszny i okrutny, a wiedząc, że 
budzi strach swoim wyglądem, posta-
nowił wykorzystywać to, by krzywdzić 
innych. 

– Czy nic nie jest w stanie zmięk-
czyć jego serca? – zapytała zasmucona 
dziewczynka.

– Jest na to jeden sposób, niestety 
nikomu dotąd się to nie udało – 
odpowiedziała rusałka, ale kto wie, 
może to właśnie ty dokonasz tego, co 
dla innych nieosiągalne. Widzisz tę 
spiczastą górę rozpostartą na zacho-
dzie? To Kościelec. Na jego szczycie 
znajduje się głaz. Gdyby udało ci się 
tam dotrzeć i wymówić tajemnicze 
zaklęcie, dotykając kamienia, serce 
olbrzyma uległoby przemianie. Wielu 
śmiałków już próbowało, ale żaden 
niestety nie wrócił z wyprawy...

– Dlaczego? – zapytała dziew-
czynka.

– O tym musisz przekonać się sama 
– odparła rusałka, po czym zanurzyła 
się w wodzie jeziora i zniknęła. 

Marysia była gotowa zrobić 
wszystko, by zmienić serce olbrzyma. 
Chciała to zrobić nie tyle dla siebie, 
co dla niego. Postanowiła wybrać się 
na Kościelec, nie wiedziała jednak, 
że droga będzie tak długa i trudna. 
Po kilku godzinach wędrówki była 
tak zmęczona, że nogi odmawiały jej 
posłuszeństwa, ale jakaś znana jej już 
siła mówiła: dalej, dalej... Im wyżej 
wspinała się dziewczynka, tym było 
trudniej. Ośnieżone kamienie stawały 
się coraz bardziej śliskie, a i chłód 
coraz bardziej dotkliwy. W pewnym 
momencie wyczerpana Marysia 
poślizgnęła się i straciła równowagę. 
Kamień, na którym stała, obsunął się 
i ostatkiem sił chwyciła się za wysta-
jący kawałek skały. Wisząc nad prze-
paścią, wiedziała, że nie ma już dla 
niej ratunku. Najbardziej żałowała 
tego, że już nigdy nie zobaczy najbliż-
szych. Gdy drobna ręka dziewczynki 
zaczęła drżeć z przesilenia, nagle nie 
wiadomo skąd pojawił się olbrzym. 
Przez moment przyglądał się jej ze 
zmarszczonymi brwiami i widać było, 
że toczy walkę sam ze sobą. Zasta-
nawiał się, czy pomóc dziewczynce, 
czy pozwolić jej spaść w przepaść. 
W ostatnim momencie chwycił 
Marysię w swoje wielkie łapy i w ten 
sposób uratował jej życie.

– A jednak twoje serce nie jest 
z kamienia – krzyknęła dziewczynka, 
zarzucając ręce na szyję olbrzyma 
i obdarzając go siarczystym całusem. 

– To ty sprawiłaś, że zmiękło 
– odparł zmieszany. Dopiero, gdy 
zobaczyłem, że mogę cię stracić, 
uświadomiłem sobie, że... wiele dla 
mnie znaczysz. Wiem, że pokochałaś 
góry tak jak ja, ale twoje serce jest 
z najbliższymi. Wracaj do nich i bądź 
szczęśliwa. Ja zostanę tu w Tatrach, bo 
tutaj jest mój dom. Tu jestem szczę-
śliwy wśród wilków, kozic, niedź-
wiedzi i świstaków. Mam nadzieję, 
że jeszcze nieraz tu wrócisz. Chcę 
byś zawsze pamiętała, że górska 
przyroda piękna i zachwycająca może 
być również groźna i niebezpieczna. 
Człowiek może korzystać ze wszelkich 
dobrodziejstw gór, ale musi robić to 
umiejętnie i rozważnie. 

21 lutego 2020 roku 
w Szkole Podsta-
wowej Nr 113 

im. Leopolda Węgrzyno-
wicza w Krakowie odbył 
się Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy z Gramatyki Języka 
Polskiego dla uczniów z woje-
wództwa małopolskiego. 

Szkołę Podstawową im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie w etapie woje-
wódzkim reprezentowali następujący 
uczniowie:

W kategorii klas IV-VI: Jakub 
Madejski, Alicja Rojek, Julia Więcek 
– wszyscy z z kl. VIb.

W kategorii klas VII-VIII: Alek-
sandra Walocha z kl. VIIb, Zuzanna 
Łukasik z kl. VIIIa, Jakub Różycki 
z kl. VIIIb. 

Na konkursie w Krakowie 
uczniowie zmierzyli się z różnymi 
zadaniami z nauki o języku.

Jak co roku, ponownie miło mi 
poinformować, iż Zuzanna Łukasik 
zajęła I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. 

W Krakowie debiutowała Julia 
Więcek, która została laureatem 
III miejsca. 

Zadania konkursowe nie nale-
żały do najłatwiejszych. Zdania bez 
przyimka, spójniki wśród przy-
imków, zdania bez spójnika, formy 
zaimków w zdaniu, związki wyrazowe 
w zdaniu… – szóstoklasiści mieli 
twardy orzech do zgryzienia. 

Które wyrażenie jest poprawne? 
Czy półtorej litry wody, półtora litra 
wody, a może półtorej litra wody lub 
półtora litry wody? Szereg zadań ze 
składni – z tymi ćwiczeniami zmie-
rzyli się ósmoklasiści. 

Pochwały należą się wszystkim 
naszym uczniom, którzy godnie 
uczcili przypadający 21 lutego 
Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Ponadto mogli porównać 
swoje umiejętności z umiejętnościami 
rówieśników ze szkół województwa. 
A tu już nie mamy czego się wstydzić. 

Uczniów klas ósmych przygoto-
wała Katarzyna Skrzyniarz, szósto-
klasistów i siódmoklasistkę niżej 
podpisana.

Renata Gąsior

Czy dobrze „Czytam, znam,  
rozumiem” Pana Tadeusza  
Adama Mickiewicza?
RENATAGĄSIOR 

5 marca 2020 roku 
w Tarnowie odbył się 
finał Małopolskiego 

Konkursu Czytelniczego 
„Czytam, znam, rozumiem” 
dla uczniów klas VII i VIII 
szkół podstawowych –  
II edycja. 

Z radością informujemy, iż dwie 
uczennice Szkoły Podstawowej  
im. Stanisława Staszica w Tuchowie 
zdobyły tytuł finalisty. Są to Julia 
Kielawa z klasy VIIb i Zuzanna 
Łukasik z klasy VIIIa. 

Małopolski Konkurs Czytelniczy 
„Czytam, znam, rozumiem” orga-
nizowany jest przez Towarzystwo 
Literackie im. Adama Mickiewicza 
Oddział w Tarnowie oraz instytucje 
współpracujące: III Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mickie-
wicza w Tarnowie, Zakład Filologii 
Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. J. Słowac-
kiego w Tarnowie. Patronat objął 
Małopolski Kurator Oświaty. 

Najpierw na etapie szkolnym Julia 
i Zuzanna wraz z Julią Rąpałą, Seba-
stianem Ziomkiem, 
Jakubem Różyckim, 
Szymonem Kwiat-
kowskim rozwiązy-
wały zadania pisemne 
dotyczące znajomości 
lektur. Każda edycja tego 
konkursu zawiera utwór 
Adama Mickiewicza Pan 
Tadeusz oraz utwory 

wybrane. W tym roku były to: Latarnik 
Henryka Sienkiewicza i Szkice spod Monte 
Cassino Melchiora Wańkowicza. 

Do drugiego etapu: eliminacji 
rejonowych pisemnych zakwalifiko-
wały się Julia Kielawa, Julia Rąpała 
i Zuzanna Łukasik.

W obu pisemnych etapach uczen-
nice musiały posiąść wiedzę i umiejęt-
ności wyszukiwania głębszego sensu 
utworów literackich i rozumienia 
podstawowych środków artystycz-
nego wyrazu; znajomość gatunków 
literackich dotyczących lektur 
konkursowych. Znajomość treści 
i problematyki to rzecz oczywista. 

Etap ustny wymagał umiejętności 
stosowania argumentacyjnej formy 
wypowiedzi oraz poprawnego, logicz-
nego i sugestywnego mówienia na wska-
zany temat. Tutaj łatwo już nie było. 

Zuzannę Łukasik do konkursu 
przygotowała Katarzyna Skrzyniarz. 
Julię Kielawę – Renata Gąsior. 

Gratulujemy uczennicom sukcesu, 
a przede wszystkim wytrwałości 
i pracowitości. Wszak przeczytanie 
epopei narodowej wymaga nie lada 
wysiłku i zrozumienia jej treści. 

Czy nie przepełnia nas poczucie 
dumy i radości, gdy czytamy tak znane 
wszystkim słowa?

(…) Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

Tatry baśniowe i legendarne,  
czyli o sukcesie literackim naszych uczniów
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Marysia wróciła do domu, jednak 

nie zapomniała o górach. Co roku 
odwiedzała Tatry, i choć nie spotkała 
już nigdy ani olbrzyma, ani rusałki, to 
czuła, że opiekują się nią z ukrycia. 
Wiedziała, że jest tu bezpieczna, 
dlatego, gdy czuła, że jej życie dobiega 
już końca, usiadła nad brzegiem 
jeziora i patrząc w szafirową toń wody, 
oparła głowę na głazie i odeszła.

A olbrzym o dobrym już sercu 
wyrył później na tym kamieniu słowa:

„Ujrzała Maryna w nizinie Staw 
Gąsienicowy. Wiatr kołysał ponurość 
jego wód wśród mgieł, w pomroce…”

Jakub Różycki, 
 klasa 8b

Gniewomir
(baśń)

Dawno temu w Tatrach żył sobie 
chłopiec o imieniu Gniewomir. 
Miał dwie siostry i trzech braci, 
a jego rodzice byli góralami. Na co 
dzień zajmował się wypasem owiec. 
Szanował przyrodę i z całego serca 
kochał zwierzęta. Gdy grał na swojej 
fujarce, wszystkie zwierzęta przycho-
dziły, aby posłuchać muzyki. Chłopiec 
zastanawiał się, dlaczego zwierzęta 
tak go lubiły. Pewnego słonecznego 
dnia wiosny jeden z braci przybiegł do 
Gniewomira i natychmiast kazał mu 
iść do domu. Okazało się, że matka 
jest ciężko chora.

– Synu, podobno istnieje kwiat, 
który ma magiczne moce i może 
uleczyć każdą chorobę. Chciałbym 
cię prosić o to, abyś go odnalazł 
i najszybciej, jak się da, dostarczył 
matce – powiedział ojciec.

– Tato, dlaczego akurat ja? – spytał 
ze zdziwieniem.

– Kwiatu pilnuje brunatny niedź-
wiedź, a dobrze wiem, że przyjaźnisz 
się ze zwierzętami, a one z tobą – 
uzasadnił odpowiedź.

– Zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, aby go zdobyć – odpowiedział 
z powagą chłopiec. 

Następnego dnia o świcie Gnie-
womir wyruszył w daleką podróż. 
Od ojca dowiedział się, że najpierw 
musi dojść do doliny z pięcioma 
stawami. Z każdą godziną słońce 
świeciło mocniej i chłopcu było coraz 
goręcej. Dotarł do szałasu na polanie. 
Po dłuższym czasie czekało go strome 
podejście. Z prawej strony odsłaniał 
się widok na góry. W słońcu zieleniały 
kosodrzewiny, wyżej mgły przesła-
niały zaśnieżone szczyty. Nasz bohater 
postanowił, że na chwilę odpocznie 
przy zimnym strumyku. Dolina była 

tak piękna, że miało się ochotę wsko-
czyć do połyskującej od słońca wody 
i pływać razem rybami. Wyciągnął 
pajdę chleba i zaczął jeść, gdy nagle 
usłyszał piskliwy głosik, który wołał 
o pomoc:

– Ratunku! Na pomoc!
– Gdzie jesteś? – zapytał chłopiec.
– Spójrz w dół – powiedziała 

tajemnicza istota.
– Aaa! Kim ty jesteś? – krzyknął 

przeraźliwie.
– Duszek leśny. Przepraszam, czy 

mógłbyś mi pomóc? Przewróciłam 
się i bardzo boli mnie noga. 

Gniewomir od razu opatrzył ranę 
i zaproponował wspólną podróż. 
Istotka zgodziła się i zaoferowała 
pomoc w znalezieniu magicznej 
rośliny. Gdy nastał wieczór, księżyc 
oświecał granatowe jeziorka i leśne 
szemrzące strumyki. Na noc zatrzy-
mali się w grocie skalnej, w której 
chłopiec rozpalił ognisko. Spędzili 
miło czas, śpiewając piosenki 
i opowiadając historie. Duszek 
powiedział Gniewomirowi, że 
muszą wyjść na Giewont, aby odna-
leźć lekarstwo. Nastał nowy dzień 
i zgodnie z ustalonym wcześniej 
planem wyruszyli. W dole było 
słychać szum bystrego potoku. Im 
wyżej się wspinali, tym ciężej było 
im złapać oddech. Gdy znajdowali się 
w połowie drogi, napotkali świstaki, 
które sprzątały ogromny bałagan.

– Przepraszam, ile zajmie nam 
wędrówka na sam szczyt góry? – 
zapytał uprzejmie duszek.

– Przykro mi, ale nie dostaniecie się 
na górę. Wataha wilków nie pozwala 
tam nikomu wejść – rzekł jeden ze 
świstaków. – Podobno wilki chcą 
zniszczyć kwiat, po który rzekomo 
ma przyjść jakiś chłopiec.

Przyjaciele zastanawiali się, o co 
może chodzić wilkom. Tak czy owak 
zadecydowali, że wyjdą na szczyt 
i zdobędą kwiat. Dalsza droga poszła 
im znacznie szybciej. Wymagało to 
nie lada odwagi, bo wilki nie należą 
do najmilszych zwierząt. Wychodzili 
w milczeniu. Po pewnym czasie dotarli 
na szczyt Giewontu, widok zapierał 
dech w piersiach. Na horyzoncie 
widniały potężne, zielone drzewa, 
a nad nimi unosiły się chmury, które 
przybierały przepiękne kształty. Teraz 
trzeba jeszcze namówić zwierzęta, aby 
pozwoliły na rozmowę z niedźwie-
dziem.

– Proszę, kogo my tu mamy! Gnie-
womir, który gra na fujarce – szydziły 
z chłopca wilki.

– Przyszedłem was prosić 
o magiczny kwiat.

– Umówmy się tak, że jeśli odpo-
wiesz na trzy zagadki, które zada ci 
brunatny niedźwiedź, otrzymasz 
kwiat. Jeśli nie, to kwiat zostanie 
zniszczony – rzekł przywódca watahy.

Nagle usłyszeli potężny ryk 
i z oddali wyłonił się strażnik rośliny. 
Gniewomir i duszek cofnęli się.

– No to co? Zaczynamy. Co jest 
małe, delikatne i fioletowe? – zapytał 
olbrzym.

– Krokus – odpowiedział po chwili 
namysłu chłopiec.

– Jesteś sprytny, ale czy na tyle, 
żeby rozwiązać tę zagadkę. Zawsze 
przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie 
dzisiaj. Co to takiego?

Gniewomir długo się zastanawiał, 
więc niedźwiedź powtórzył pytanie.

– To jest jutro – powiedział tym 
razem niepewnie.

– Jeszcze jedna zagadka. Tym 
razem będzie na tyle trudna, że nie 
odpowiesz. Jak rzucone jajko może 
przelecieć dwa metry i się nie rozbić?- 
zapytał.

– To proste. Jajko należy rzucić 
na większą odległość np. trzy metry, 
wtedy dwa metry przeleci w całości 
– odpowiedział.

Tak jak się umawiali, Gniewomir 
otrzymał kwiat i razem z duszkiem 
wyruszył w podróż powrotną. Nie 
minęło dwa dni, a oni wrócili do 
domu. Chłopiec dał roślinę ojcu, 
a on kobiecie. Kilka dni dochodziła do 
siebie, a następnie wyzdrowiała. Chło-
piec znów pasł owce wśród fioleto-
wych krokusów i pszczół zapylających 
kwiaty. Zwierzęta słuchały muzyki 
granej na fujarce. Jedna rzecz się zmie-
niła: duszek leśny został najlepszym 
przyjacielem Gniewomira. Stali się 
nierozłączni. 

Cała ta niezwykła opowieść poka-
zuje, że dobro zawsze wróci, nawet ze 
zdwojoną siłą i że w przyrodzie zawsze 
znajdziemy coś pięknego.

Zuzanna Bakulińska,  
klasa 6b

Legenda o Dolinie 
Chochołowskiej

Na tatrzańskiej Polanie Chocho-
łowskiej co wiosnę rozkwitają pach-
nące krokusy, to dzięki nim dolina 
zyskuje swój urok i zachęca tury-
stów do odwiedzin. Skąd jednak na 
zboczach gór wzięły się te kwiaty? 

Dawno temu w górach żyła 
Maryna, córka bacy. Była piękna, 
miała długie, jasne włosy uplecione 
w warkocz, oczy błyszczące jak 

diamenty. Codziennie chodziła na 
rozległe hale wypasać owce. 

Pewnego razu na polanie zwanej 
„Chochołowską” zobaczyła wysokiego, 
ciemnowłosego chłopca. Przestraszona 
Maryna wpatrywała się w niego, gdyż 
nigdy w górach nikogo nie spotkała. 
Po chwili nieznajomy rzekł:

– Mam na imię Pietrek. A ty, 
piękna dziewczyno, jak się zwiesz?

– Maryna –  odpowiedziała – Co 
ty tu robisz?

– Wpatruję się w najpiękniejsze 
oblicze, jakie w życiu widziałem – 
oznajmił.

Zakochali się w sobie od pierw-
szego wejrzenia. Rozmawiali przez 
chwilę, aż Maryna powiedziała:

– Muszę już wracać.
– Spotkajmy się jutro po południu 

w tym samym miejscu – zapropo-
nował chłopak. 

– Dobrze – zgodziła się Maryna.
Wracając do chaty, cały czas 

myślała o Pietrku. Przy wieczerzy 
opowiedziała bacy o nowym 
znajomym, a on rzekł jej tak:

– Wiem, o kim mówisz. Jego dziad 
jest moim największym rywalem 
w wyrobie owczego sera. Maryniu, 
nie możesz się z nim widywać. 

– Ojcze, będę się spotykać, z kim 
zechcę! – krzyknęła dziewczyna, 
wybiegając do swojej izby.

Marynie śniło się w nocy, że razem 
z Pietrkiem biegali po górskich łąkach. 
Słońce oświetlało im drogę, a oni biegli 
przed siebie, trzymając się za ręce. 
Górski wiatr halny szumiał, tworząc 
muzykę, do której zaczęli tańczyć. 
Wysoko nad nimi rozpościerały się 
Tatry. Ich szczyty były białe niczym 
owcze mleko. Góry sięgały nieba, 
a puszyste chmury tańczyły, tworząc 
mgły, okalające wypinające kamienną 
pierś szczyty. Purpurowe promienie 
słońca usiłowały się wcisnąć na każdy 
wierzchołek…

Rano obudziła się bardzo wcze-
śnie, aby wyprowadzić owce na hale, 
ponieważ czekała na spotkanie z Pietr-
kiem. W samo południe odprowadziła 
zwierzęta do zagrody i wyruszyła na 
Polanę Chochołowską. Gdy dotarła na 
miejsce, zobaczyła chłopca leżącego 
na trawie, wpatrującego się w niebo. 
Maryna powiedziała:

– Witaj! Mam dla ciebie złą wiado-
mość. Mój ojciec nie pozwolił mi się 
z tobą widywać.

– Nie przejmuj się bacą – odpowie-
dział. – Czekałem na ciebie.

– Co będziemy robić? – zapytała 
dziewczyna.

– Zabiorę cię w piękne miejsce, lecz 
nie tak piękne jak ty – rzekł.

Pietrek wziął dziewczynę za rękę. 
Szli przez zielone doliny, aż dotarli 
nad staw. Szklana tafla wody lekko 
kołysała się dotknięta przez wiatr. 
Wokół wyrastały góry przysłonięte 
delikatną mgłą, otulającą smreki gęste 
jak szczotka i kosodrzewinę. Widok 
zapierał dech w piersiach.

Nagle dziewczyna poślizgnęła się 
na jednym z kamieni i wpadła do 
wody. 

– Pomocy! – krzyknęła. – Nie 
umiem pływać!

– Nie bój się! – uspokoił ją Pietrek.,
Wskoczył do wody, złapał Marynę 

i wyciągnął na brzeg. Córka bacy nie 
dawała oznak życia. Chłopak wziął ja 
na ręce i przyniósł do Doliny Chocho-
łowskiej. Dopiero tam dziewczyna, 
ożywiona promieniami słońca, wstała 
i powiedziała:

– Dziękuję ci.
– Gdybym cię stracił, nie miałbym 

po co żyć – odpowiedział.
Dziewczyna pocałowała go w poli-

czek i odeszła do domu. Gdy dotarła 
do chaty, musiała tłumaczyć się ojcu.

Zakochani spotykali się codziennie 
przez miesiąc, aż pewnego dnia 
Maryna zastała Pietrka ubranego 
w elegancki góralski strój. Podeszła 
do niego i przytuliła się. Przez kilka 
chwil stali w milczeniu, aż chłopak 
złapał ją za rękę i zapytał:

– Maryno, czy zostaniesz moją 
żoną?

– Tak! – odpowiedziała urado-
wana.

Pocałowali się, a chłopak na 
znak miłości wręczył jej krokus. Ich 
szczęście nie trwało jednak długo, 
ponieważ zaczęło się chmurzyć. 
Pietrek powiedział:

– Odprowadzę cię do domu.
– Dobrze –zgodziła się.
Gdy doszli do chaty Maryny, 

w oknie zobaczyli bacę, który zaczął 
im złorzeczyć, ponieważ nie chciał 
widzieć Pietrka przy swej córce. 
Wyklął dziewczynę i wygnał z domu. 
W tym momencie zaczęło grzmieć, co 
zwiastowało nadejście burzy. Zako-
chani, nie bacząc na błyskawice, 
ruszyli przed siebie, aż dotarli na 
Polanę Chochołowską. Tam stało się 
nieszczęście. Marynę i Pietrka trafił 
piorun! Obydwoje, martwi, runęli na 
ziemię.

Pochowano ich obok siebie na 
Polanie Chochołowskiej, a w miejscu, 
gdzie znajduje się ich grób, wyrastają 
krokusy – symbol ich nieszczęśliwej 
miłości.

Aleksander Szeląg,  
klasa 6b

Z radością infor-
mujemy, że  
w tym trudnym 

dla nauki czasie 
otrzymaliśmy wiado-
mość o sukcesie 
naszego ucznia 
Alberta Bajorka  
z klasy fortepianu 
Anny Szajer.  
Na XI Międzynaro-
dowym Konkursie 
Music Competition  
w Serbii w Belgra-
dzie Albert otrzymał 
I miejsce.

Uczniowi, rodzicom 
or a z  n au c z yc i e l ow i 
serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów!

Szanowni Państwo!
Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie ogłasza nabór  

na nowy rok szkolny 2020/2021. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce  

i ograniczeniem do minimum indywidualnych kontaktów, na stronie szkoły,  
w zakładce REKRUTACJA,  

są podane wszelkie informacje dotyczące 
tej czynności wraz z wnioskiem  
i oświadczeniem do wypełnienia 

i przesłania go w formie elektronicznej  
na adres: sm@tuchow.pl 

Termin składania wniosków  
– do 10 czerwca 2020 r.,  

natomiast badanie przydatności kandydata  
do nauki w szkole  

zaplanowane jest na 15.06.2020 r.

Do zobaczenia w szkole!
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Chirurg dentysta 
dostępny

Kolonoskopia wraca 
z ograniczeniami 

Chirurgia stomatolo-
giczna w trybie pilnym. 
Ten typ świadczeń 

uruchomiło na powrót 
Centrum Zdrowia Tuchów. 

Przyczyna to potrzeby pacjentów 
pytających o chirurgiczne leczenie 
jamy ustnej i okolic przyległych. 
Minister Zdrowia rekomenduje 
jednak ograniczenie zakresu świad-
czeń do wykonywania procedur 
niezbędnych w przypadku wykony-
wania pilnej interwencji, tj. wystę-
powania bólu, procesów zapalnych 
i ropnych, urazów, torbieli oraz 
stanów z wysokim ryzykiem wystą-
pienia powikłań u pacjentów.

Chirurgia stomatologiczna jest 
konieczna, kiedy stan zęba pacjenta 
nie pozwala na jego dłuższe zacho-
wanie i może stanowić źródło infekcji. 
W takiej sytuacji odpowiedni zabieg 
wybiera i przeprowadza lekarz chirurg 
stomatolog. Tego typu zabiegi wyko-
nywane są najczęściej w znieczuleniu 
miejscowym. 

Wizyty są organizowane według 
rekomendacji Grupy Roboczej 
Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego w sprawie postępowania 
w gabinetach stomatologicznych 
w okresie podwyższonego zagro-
żenia epidemiologicznego. Rejestracja 
odbywa się zatem w formie telefo-
nicznej. Podczas rozmowy przeprowa-
dzany jest wywiad epidemiologiczny. 

Przy wejściu do poradni pacjent prze-
chodzi kontrolę epidemiologiczną 
w formie bezdotykowego pomiaru 
temperatury ciała oraz wypełnienia 
obowiązkowej deklaracji epidemio-
logicznej. Zarówno z pomieszczenia, 
gdzie pacjent oczekuje na zabieg, 
jak i z samego gabinetu lekarskiego 
usunięte zostały wszelkie zbędne 
przedmioty, łącznie z nieużytko-
wanym podczas zabiegu sprzętem. 
Pozostały sprzęt jest odpowiednio 
zabezpieczony. Po każdej wizycie 
przeprowadzana jest dezynfekcja 
powierzchni płaskich, komputera, 
bardzo dokładna dezynfekcja lampy 
unitu, klamek drzwi, pochwytów, 
przycisków i sterylizacja wszystkich 
instrumentów, które są używane 
wewnątrz jamy ustnej. 

Na razie świadczenia są realizo-
wane w Poradni Centrum Zdrowia 
Tuchów przez dwa dni w tygodniu: 
w poniedziałki i wtorki. Szczegóły 
dotyczące udzielania świadczeń 
można poznać w rejestracji, dzwoniąc 
pod numer: 14 65 35 100. 

Rak jelita grubego 
należy do nowotworów 
najbardziej obarczo-

nych śmiertelnością. Co roku 
umiera na niego do 12 tys. 
Polaków. Najskuteczniejsze 
w ograniczeniu liczby 
zgonów jest jak najszybsze 
rozpoczęcie terapii. Dlatego 
Centrum Zdrowia Tuchów 
wznawia realizację podsta-
wowych zabiegów diagno-
stycznych dla tej choroby. 
Są one jednak wykonywane 
tylko ze wskazań lekarskich. 
Badania kolonoskopowe 
jako program profilaktyczny 
nadal pozostają zawieszone.   

Endoskopowe badanie jelita 
grubego umożliwia dokładne 
obejrzenie błony śluzowej. W ten 
sposób można diagnozować zarówno 
zapalne choroby jelita, jak i scho-
rzenia nowotworowe. Istotna jest 
także diagnostyka stanów przedra-
kowych czyli gruczolaków, popu-
larnie zwanych polipami. Co ważne, 
poza wartościami diagnostycznymi 
kolonoskopii, w trakcie tego badania 
można też wykonać niektóre zabiegi 
terapeutyczne, polegające np. na 
usuwaniu polipów. 

Badanie w CZT są wykonywane 
zgodnie z wytycznymi Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii, 
dotyczącymi wykonywania endo-
skopii w czasie epidemii. Oznacza to, 
że pacjenci diagnozowani w trybie 
pilnym są kwalifikowani do grupy 
wysokiego ryzyka.

Wywiad epidemiologiczny prze-
prowadzany jest podczas rozmowy 
telefonicznej z pacjentem w dniu 
poprzedzającym badanie. W chwili 

przybycia chorego do pracowni 
wywiad jest powtarzany, z zasto-
sowaniem standardowej ankiety. 
Dokonywany jest także pomiar 
temperatury ciała. Dekontaminacja, 
czyli usunięcie i unieszkodliwieniu 
substancji potencjalnie niebezpiecz-
nych dla zdrowia, wykonywana jest 
po każdym badaniu. Dotyczy to 
sprzętu, stołu do badań, mebli oraz 
podłogi. 

Przypomnijmy, że obecnie 
podstawą do przeprowadzenia kolo-
noskopii jest skierowanie wydane 
przez lekarza ubezpieczenia zdro-

wotnego, który realizuje finansowane 
przez NFZ świadczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej albo reha-
bilitacji leczniczej, a także opieki 
psychiatrycznej i leczenie uzależ-
nień. Aby dokładnie zbadać i obej-
rzeć ścianę jelita, należy opróżnić ją 
ze wszelkich resztek pokarmowych. 
Dlatego przed badaniem trzeba 
przestrzegać zaleceń dietetycznych. 
Informacje o nich są przekazywane 
podczas rejestracji.  Aby się zare-
jestrować, należy telefonować pod 
numer: 14 65 35 258 lub 65 35 231.
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TERESASZYMAŃSKA
Znowu żółte podbiały i brązowe skrzypy
słońce na łuku wzgórza zapala
przedwiośniem.

(J. Baranowicz)

Skrzyp /Equisetum/ to 
obok paproci i widłaków 
jedna z najstarszych 

roślin na świecie. 

W Polsce występuje 9, a na świecie 
ok. 15 gatunków skrzypu. Podobnie 
jak paprocie, mchy i widłaki, skrzyp 
należy do roślin zarodnikowych, czyli 
nie kwitnie i nie wytwarza nasion. 
Rozmnaża się generatywnie przez 
zarodniki, a wegetatywnie poprzez 
podziemne kłącza. Skrzypy wytwa-
rzają dwa rodzaje pędów: zarodniko-
nośne i płonne. Obecnie (kwiecień) 
możemy zaobserwować pędy zarodni-
konośne. Na naszych terenach spotyka 
się głównie skrzyp polny, ale często 
również występuje skrzyp olbrzymi, 
natomiast rzadszy jest skrzyp leśny 
(także błotny i bagnisty). W kwietniu 
(zależnie od pogody może być to 
już w marcu) skrzypy wypuszczają 
z ziemi pędy zarodnikonośne. Bez 
trudu można je zauważyć, gdyż są 
bardzo charakterystyczne, niepo-
dobne do żadnej rośliny. Pędy te 
u skrzypu polnego są żółto-brunatne 
lub czerwonawe, wysokości ok. 20 cm, 
zakończone kłosem zarodniono-
śnym. U skrzypu olbrzymiego pędy 
te są większe (wys. od 40 do 50 cm), 
brązowawe, podzielone łuskami na 
człony, z jasnym początkowo kłosem 
zarodnikowym na wierzchołku. Po 
dojrzeniu i wysypaniu zarodników 
pędy te obumierają, a z podziemnego 
kłącza wyrastają pędy płonne. Są jasno-
zielone, przypominają choineczkę. Ich 
łuskowate listki ułożone są w okółkach, 

zawierają chlorofil, a więc asymilują. 
Skrzyp polny dorasta do ok. 20-30 cm 
wysokości. W nazewnictwie ludowym 
mówiono na niego np. skrzyp karto-
flowy, jedlinka, krzemionka, sosnka, 
koński ogon, przęstka. Roślina ta 
przy gnieceniu skrzypi (zawiera dużo 
krzemu), stąd botaniczna polska nazwa 
– skrzyp. Łacińska nazwa rodzajowa 
equisetum oznacza końską grzywę. 
Skrzyp olbrzymi rośnie także u nas 
i można spotkać całe jego zarośla na 
terenach wilgotnych, np. w paryjach, 
nad strumykami, rowami, przy źródli-
skach itp. Jest to najwyższy w Polsce 
skrzyp (do 2 m wysokości) i do 
2014 roku był pod całkowitą ochroną 
gatunkową. Występuje głównie 
w Polsce południowej, na Pogórzu. 
Jest to najbardziej okazały skrzyp, który 
rośnie poza strefą tropikalną. 

Rzadziej spotykanym u nas 
skrzypem jest skrzyp leśny. Rośnie 
w cienistych, wilgotnych lasach. Jego 
pokrój jest wiotki, delikatny. Jest 
rośliną trującą, podobnie jak skrzyp 
błotny. Najbardziej znanym, pospo-
licie występującym u nas skrzypem, 
jest skrzyp polny /Equisetum arvense/. 
Jest to uporczywy, trudny do wytę-
pienia chwast, co nie przeszkadza 
mu być również znaną od dawna 
rośliną leczniczą. Rośnie na polach, 
łąkach, w rowach, głównie na stano-
wiskach wilgotnych. Jest wskaźnikiem 
zakwaszonej gleby. Jego rozgałęzione 
kłącza i korzenie sięgają do głębokości  
ok. 2 m, dlatego tak trudno go 
wytępić. Nie poddaje się nawet 
chemicznym środkom chwastobój-
czym. Widać to dobrze np. na pobo-
czach dróg, na ścieżkach cmentar-

nych i innych, gdzie ludzie stosują 
środki chwastobójcze. Wszystkie 
rośliny (np. tak potrzebne tam trawy) 
giną, a skrzypy zostają i opanowują 
ten teren. Ze względu na zawartość 
składników, takich jak rozpusz-
czalne związki krzemu (także potas, 
mangan, żelazo), kwasy organiczne, 
witamina C, karotenoidy, garbniki 
i inne, skrzyp polny należy do roślin 
leczniczych. U ludów pierwotnych 
stanowił pożywienie. Również takie 
zastosowanie miał później, w okre-
sach głodu. W starożytności był już 
używany jako lek. Dzisiaj stosuje się 
go w schorzeniach dróg moczowych, 
chorobach reumatycznych, gośćco-
wych, skórnych i przemiany materii. 
Skrzyp polny ma również zasto-
sowanie w kosmetyce (szampony, 
płyny do włosów i do kąpieli, kremy 

i inne). Kiedyś stosowano te rośliny 
do farbowania tkanin. Ze względu na 
dużą zawartość krzemionki, skrzypy 
służyły dawniej do czyszczenia i pole-
rowania przedmiotów metalowych.  
Od czasów starożytnego Rzymu do 
XVIII wieku używane były jako skro-
baczka do garnków, patelni i innych 
naczyń metalowych, zwłaszcza cyno-
wych. Polerowano również nimi 
drewniane instrumenty muzyczne. 
Były jednym ze składników proszków 
ściernych i polerujących. 

Skrzyp /Equisetum/ to jedyny 
współcześnie występujący rodzaj 
z większej gromady paprotników. 
Wykształcił się prawdopodobnie 
w trzeciorzędzie (od 70 do 1 mln lat 
temu) ze znacznie starszego rodzaju 
skrzypów kopalnych. W dziejach 
naszej planety był okres węglowy 
– karbon (ok. 300 mln lat temu). 
Pojawiły się wtedy na ziemi gady 
kopalne, a wśród roślin królowały 
drzewiaste paprotniki, do których 
zaliczają się w systematyce bota-
nicznej również skrzypy. Te kopalne 
skrzypy (zwane kalamitami) osiągały 
wysokość naszych niedużych drzew 
(ok. 20 m wysokości). Skrzypy te, 
razem z paprociami i widłakami, prze-
trwały do naszych czasów w postaci 
pokładów węgla. Przodków naszego, 
powszechnie znanego skrzypu znaleźli 
więc paleobotanicy w prowadzonych 
badaniach skamielin i innych śladów 
po roślinach kopalnych. W tym 
świetle nie można pominąć skrzypu 
jako ciekawej, rosnącej wokół nas 
rośliny.
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CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Skrzyp – roślina z przeszłości

Skrzyp polny - pędy zarod-
nonośne

Skrzyp olbrzymi - kłosy 
zarodnonośne

Skrzyp olbrzymi - pędy 
wegetatywne

R E K L A M A

Wojciech Kras   
fotograficznym odkryciem roku 2020

Młody, utalen-
towany 
fotograf, 

mieszkaniec 
naszej gminy 
w eliminacjach 
powiatowych 
plebiscytu „Gazety  
Krakowskiej” 
Wybieramy  
Fotograficzne 
Talenty Roku 2020 
zajął II miejsce.

Nie j e dnok rot n ie 
mogliśmy oglądać 
niezwykłe relacje foto-
graficzne jego autor-
stwa z wydarzeń kultu-
ralnych, uroczystości 
religijnych i patrio-
tycznych oraz szkol-
nych organizowanych 
w Tuchowie i w gminie, 
które na bieżąco publi-
kowane są m.in. na: 
Facebooku Domu 
Kultury w Tuchowie, 
stronie www.tuchow.pl 
oraz w „Kurierze 
Tuchowskim”.

Serdecznie
gratulujemy!

Życzymy bystrego oka, 
niezwykłych ujęć, wielu 
pięknych zdjęć uchwy-
conych i zatrzymanych 
w kadrze obiektywu.
 Redakcja



Wypalanie wyschnię-
tych traw oraz 
nieużytków rolnych 

to proceder niebezpieczny 
i zagrożony wysokimi 
karami. To także nikomu 
niepotrzebne działanie. 
Pożary niszczą środowisko, 
mogą mieć groźne konse-
kwencje dla każdego z nas, 
a na dodatek nie przynoszą 
nikomu niczego dobrego.

WYPALANIE 
TRAW TO TYLKO 
STRATY!

Suche trawy płoną błyskawicznie. 
Każdy taki pożar może okazać się 
bardzo trudny do opanowania. 
W oka mgnieniu ogień potrafi prze-
nosić się na sąsiednie obszary, lasy 
oraz zabudowania. Niejednokrotnie 
oznacza to dla kogoś utratę dorobku 
całego życia. W płomieniach giną 
też ludzie!

Wypalanie suchych traw w przy-
drożnych rowach zagraża bezpie-
czeństwu kierowców oraz pasażerów 
aut. Zadymienie bywa przyczyną 
groźnych kolizji i wypadków. 
Możliwe są też zatrucia.

Na łąkach ogień niszczy miejsca 
lęgowe ptaków. W płomieniach 
giną: żaby, jaszczurki, jeże, zające, 
lisy, borsuki, kuny, nornice, krety, 
ryjówki i inne drobne gryzonie. 
By uporać się ze skutkami pożaru, 
spalony las potrzebuje kilkudzie-
sięciu lat. W przypadku torfowiska 
trwa to kilka tysięcy lat! Torf gasi się 
wyjątkowo trudno, a walka z ogniem 
trwa czasami nawet kilka miesięcy.

Wbrew powtarzanym opiniom, 
wypalanie traw nie użyźnia gleby, 
lecz wręcz ją wyjaławia. Ogień 
zatrzymuje proces gnicia resztek 
roślinnych i tworzenia warstwy 
urodzajnej. Płomienie zabijają 
dżdżownice oraz mrówki, które 
mają zasadniczy wkład w proces 

rozkładu masy organicznej, prze-
wietrzania gleby oraz wzbogacania 
jej w próchnicę. Giną także pszczoły 
i trzmiele, czego skutkiem jest mniej 
zapylonych kwiatów, a następnie 
niższe plony.

KARY DLA 
PODPALACZY!

Zgodnie z art. 131 pkt 12 Ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 

16 kwietnia 2004 roku – Kto wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcino-
wiska lub szuwary, powinien liczyć się 
z mandatem w wysokości od 20 do 
500 złotych. W oparciu o art. 82 § 3 
Kodeksu wykroczeń – Kto na terenie 
lasu, na terenach śródleśnych, na 
obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, 
jak również w odległości do 100 m od 
nich roznieca ogień poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu albo pali 
tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach 
utwardzonych i miejsc wyznaczonych 
do pobytu ludzi oraz § 4 Kto wypala 
trawy, słomę lub pozostałości roślinne 
na polach w odległości mniejszej niż 
100 m od zabudowań, lasów, zboża 

na pniu i miejsc ustawienia stert 
lub stogów bądź w sposób powodu-
jący zakłócenia w ruchu drogowym, 
a także bez zapewnienia stałego 
nadzoru miejsca wypalania można 
ukarać mandatem w wysokości 
50-500 złotych.

Ustawa o ochronie przyrody 
przewiduje jednak dla sprawców 
podpaleń również grzywny do 

5 000 złotych. Jeśli pożar będzie 
stanowił zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub mienia, trzeba liczyć 
się z karą od roku do 10 lat więzienia. 
Rolnikom, którzy nie przestrzegają 
zakazu wypalania traw, grozi utrata 
części dopłat bezpośrednich.

Źródło: UM TUCHÓW
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Mieszkasz w budynku 
wielolokalowym  
i chcesz wymienić kocioł? 
Daj nam znać!

Apelujemy: nie wypalaj traw!

Urząd Miejski w Tuchowie infor-
muje, że prowadzi zapisy 
dla osób zainteresowanych 

wymianą urządzenia grzewczego, 
które w budynkach wielolokalowych 
mieszkalnych (bloki lub kamienice) 
posiadają nieekologiczne źródło 
ciepła na paliwa stałe.

Jeżeli w najbliższym czasie myślisz o zmianie 
swojego źródła ogrzewania i jesteś właścicielem 
lokalu mieszkalnego, zgłoś się do ekodoradcy 
w Urzędzie Miejskim w Tuchowie – ul. Rynek 1, 
biuro 15 lub zadzwoń pod numer telefonu:  
14 65 25 176, wew. 58, 65; adres e-mail: um@tuchow.

www.mapadotacji.gov.pl

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.
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Ze względu na zawie-
szenie zajęć w szkołach 
i wdrożenie nauczania 

zdalnego pragniemy 
podzielić się z Państwem 
sugestiami dotyczącymi 
nauki dzieci w domu. 

Jak zorganizować dzieciom 
warunki do efektywnej 
nauki w domu?

Zadbaj o to, aby dziecko rozpo-
czynało dzień tak, jakby chodziło do 
szkoły (mycie, ubieranie, pościelenie 
łóżka, zjedzenie śniadania), wtedy 
mózg otrzyma sygnał, że nadszedł 
czas pracy i nauka będzie łatwiejsza. 
Nie należy zaczynać dnia od gier czy 
surfowania po internecie, bo trudno 
będzie potem zabrać się do pracy 
i skupić na nauce.

Duże znaczenie ma pomieszczenie, 
w którym dziecko się uczy. Jeżeli to 
możliwe, dobrze, żeby pracowało 
we własnym pokoju albo w takim 
pomieszczeniu, gdzie może mieć 
spokój. Biurko i miejsce do siedzenia 
muszą być dopasowane do wzrostu 
dziecka. Miejsce pracy powinno być 
jasne, właściwie oświetlone, uporząd-
kowane; rzeczy, podręczniki, których 
uczeń nie potrzebuje przy pracy, nie 
powinny znajdować się na biurku. 
Niezbędne przybory szkolne (ołówki, 
długopisy, słowniki, kalkulator) 
powinny zawsze być pod ręką. 

Przygotuj urządzenie, z którego 
dziecko będzie korzystało podczas 
nauki zdalnej (naładowany telefon, 
tablet, komputer), pozostałe urzą-
dzenia należy wyłączyć (np. radio, 
telewizor). Poznaj plan pracy na dany 
dzień – jakie zajęcia, ile czasu dziecko 
potrzebuje na naukę.

Po zajęciach online odrabianie 
zadań warto rozpocząć od najtrud-
niejszego zagadnienia, kiedy uczeń 
jest jeszcze na bieżąco z przeka-
zanym materiałem i nie jest bardzo 
zmęczony. Podczas samodzielnej 
nauki dziecka dbaj o krótkie przerwy, 
które nie powinny być jednak prze-
znaczone na zabawę ani czynności 
dla dziecka bardzo atrakcyjne. Zbyt 
długa przerwa wymusza duży wysiłek 
ponownego skupienia się na nauce 
i odnalezienie właściwego rytmu, co 
dla niektórych dzieci stanowi duży 
problem. Natomiast odrywanie od 
ulubionej zabawy powoduje silną 
frustrację i żal do rodzica.

Pomagaj tylko tyle, ile jest to 
konieczne. Stałe siedzenie koło dziecka 
i obserwowanie, co ono robi, sygnali-
zuje mu Twoją gotowość do pomocy 
w każdej chwili. Może doprowadzić 
do tego, że zwątpi w swoje możliwości 
lub sprowokuje do unikania samo-
dzielnego wysiłku i oczekiwania na 
rozwiązanie zadania przez rodzica. 
W razie problemów wspólnie poszu-
kajcie pomocy (podręczniki, filmiki 
edukacyjne, nauczyciel); poszu-
kując rozwiązań razem z dzieckiem, 
wzmacniasz jego poczucie wartości 
i świadomość, że potrafi sobie pora-
dzić. Podawanie gotowych rozwiązań 
uczy go unikania podejmowania prób 
i wszelkich wyzwań.

Okazywanie zainteresowania (czy 
dziecko radzi sobie z takim sposobem 
pracy, jak zorganizowane są zajęcia, 
jaki harmonogram, jakie zadania, 
jakie przedmioty w danym dniu, czy 
ma kontakt z rówieśnikami z klasy, 
czy wie, jak radzą sobie inni, czy może 
liczyć na pomoc kolegów…) może 
zdziałać bardzo wiele. Tutaj wsparcie 
rodziców jest niezastąpione.

A po zajęciach….
Zachęcaj dziecko do aktywności 

fizycznej – pamiętaj, że Twoje dziecko 
nie ma teraz zajęć z wychowania 
fizycznego, nie może uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach sportowych, 
treningach, chodzić na basen. O ile 
to tylko możliwe podtrzymuj dobrą 
kondycję swojej pociechy. Jeśli macie 
możliwość, póki to jeszcze dozwolone, 
wychodźcie na spacery (pamiętając 
o nałożonych przez rząd ogranicze-
niach), jeśli macie ogród lub własne 
podwórko, to zorganizuj dla dziecka 
aktywność fizyczną na dworze nawet 
w czasie chłodniejszych dni.

Wspieraj rozwój zainteresowań, 
pasji. Pomimo ograniczeń okresu 
kwarantanny nie dopuść do sytuacji, 
w której dziecko straci swój twórczy 
potencjał, wręcz przeciwnie pokaż mu 
nowe formy spędzania wolnego czasu, 
zaraź swoją pasją literacką, do prac 
ręcznych, pieczenia czy jakąkolwiek 
inną. Możliwe, że dzięki przymuso-
wemu zamknięciu dziecko zacznie 
inaczej postrzegać Twoją pracę, 
zwłaszcza, jeśli wykonujesz ją z domu 
lub w domu czy gospodarstwie.

Zapewnij poczucie bezpieczeń-
stwa, ale informuj dziecko o poten-
cjalnym zagrożeniu. Nie jest to 
sprzeczność, dziecko powinno mieć 
cały czas świadomość, że żyjemy 
w trudnej i niebezpiecznej rzeczy-
wistości. Rzetelne informacje o tym, 
jak się zachowywać, jakich sytuacji 
unikać, a jednocześnie jasne okre-
ślenie, co nie stanowi zagrożenia, są 
niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania w tej bardzo złożonej sytu-
acji. Dziecku należą się prawdziwe 
informacje przekazywane językiem 
dostosowanym do jego wieku i możli-
wości poznawczych. Pamiętajmy, że 
wyolbrzymianie zagrożenia może 
wywołać w dzieciach ogromny 
niepokój. Lekceważenie zaś może 
doprowadzić do niewłaściwych 
zachowań w miejscach publicznych 
i ignorowania zakazów nałożonych 
przez państwo. 

Opracowały: 
Joanna Stach-Andreasik, 

pedagog
Jolanta Dziuban,

pedagog

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Tarnowie
Filia w Tuchowie, 

ul. Wróblewskiego 1
tel. 14 652-64-94

e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl
www.pppptarnow.pl

Z PORADNI
czyli okiem  
pedagoga
i psychologa

Szanowni Państwo, 
Drodzy Rodzice!



Szanowni Państwo! 
Koronawirus sprawił, że 
znaleźliśmy się w nowej 

przestrzeni życiowej, 
społecznej, gospodarczej 
i kulturowej. 

Każdego dnia wszyscy na nowo 
będziemy ją rozpoznawać, oswajać 
się z nią oraz uczyć się w niej żyć. 
Dom Kultury również. Przed nami 
nowe wyzwanie, nowy sposób kreacji 
kultury i inny kontakt z Państwem. 
Wierzymy, że będziecie nam towarzy-
szyć do czasu, w którym Dom Kultury 
znów zatętni życiem. Intensywnie 
pracujemy nad nowymi formami 
dopasowanymi do tej właśnie nowej 
przestrzeni oraz przygotowujemy 
programy i projekty krótko oraz 
długoterminowe.  Rozpoczęliśmy 
spotkania z Wami na naszym profilu 
społecznościowym. Już proponu-
jemy i dalej będziemy proponować 
Wam różne formy aktywności kultu-
rowej i twórczej: konkursy, prze-
glądy, festiwale, wspólne czytanie 
baśni i poezji, spacery historyczne, 
spotkania plastyczne, kulinarne, zwie-
dzanie galerii jednego obrazu i jednej 
fotografii, kulturalne wspomnienia, 
przeglądanie kronik oraz tuchow-
skich publikacji. Razem zagramy 
w teatrze i zaśpiewamy piosenki. 

Będą kreatywne i twórcze dzia-
łania, motta dnia, kulturalny humor 
i satyra. Będziemy działać sponta-
nicznie, a czasem aranżować i reży-
serować różne akcje i wydarzenia. 
Pragniemy, abyście uczestniczyli 
w naszych propozycjach, aż do dni, 

w których będziemy się mogli spotkać 
w Domu Kultury na zajęciach, impre-
zach, wystawach w muzeum, w kinie 
i w wielu innych wydarzeniach. 
Kochani! Kultura z Wami, a Wy 
bądźcie z nią! Oddajcie się kulturze.

Załoga Domu Kultury
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Okiem kobiety… z jego lekkim 
przymrużeniem oczywiście

Jak odzyskać młodość? Najpierw zarośnij

ANNAMADEJSKA 

Znów zarosłeś! Wiem, 
wiem… Ale ciśnie mi 
się na usta, jak nic 

się ciśnie, kiedy patrzę na 
mężczyzn, którzy mnie 
otaczają i którzy jak nic 
swym zarostem coś chcą 
zakomunikować. 

Nie chodzi o brodaczy, którzy już 
brodaczami wcześniej byli, ale o tych 
którzy stali się nimi po 12 marca. 
Niektórzy panowie albo do serca 
wzięli sobie powiedzenie, że facet 
bez zarostu jest jak dżdżownica – 
tylko trochę większy, albo myślą, 

że najlepszy sposób na dziewczynę 
zrobić sobie z brody pelerynę, albo 
– co bardziej mnie przekonuje –  
postanowili zaprotestować i swoim 
zarostem wyrazić bunt. Rozumiem, że 
buntują się przeciw koronawirusowi, 
ale dlaczego buntują się przeciwko 
kobietom? Wszak nie każdej w gust 
wpada Chuck Norris! Głaskanie tak, 
ale drapanie to już chyba nieko-
niecznie! No, ale panowie niczym tajni 
agenci walczą o skuteczne przestrze-
ganie zalecanego dystansu 2 metrów. 
Karramba! Drodzy Mężczyźni, żeby 
nie było tak jak w tym kawale, kiedy 
przychodzi facet do barbera i mówi, 
że chciałby się ogolić? Dlaczego? – 
pyta zdumiony golibroda – znudziła 

się panu już broda? – Nie – odpo-
wiada tamten – ale zapomniałem, 
jak wyglądam. Dlatego dbajcie 
o te Wasze przyrosty, hodujcie, ale 
i  pielęgnujcie. Niech nic, co ludzkie 
nie będzie Wam obce, więc niech też 
nieobce będą Wam szampony, olejki, 
balsamy, kartacze i woski. Na szczę-
ście jeszcze nie mamy ograniczonego 
dostępu do drogerii. Short box, old 
dutch, stiletto, a może hulihee albo 
sparrow? No macie wybór! Tylko nie 
wiem, czy macie lustra, a jeśli macie, 
to czy z nich korzystacie? My, kobiety 
doskonale mamy opanowaną obsługę 
tego urządzenia, chętnie pomożemy 
i za chwilę się okaże, że u swego boku 
mamy prawdziwych Avengersów.
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Przychodzi w życiu 
mężczyzny taki czas, 
w którym monitoruje 

siebie niczym kamera plac 
piękności. 

Kombinuje, jak tu omijać pesel, 
a szczególnie, jak opanować i ujarzmić 
cielesny atak na jego młodość. Bada stan 
rzeczy i dowodzi, że w rzeczonej ciele-
sności od  kilku lat nic się nie zmieniło. 
Ubierając spodnie, stoi na baczność 
z wciągniętym na maksa brzuchem i gdy 
10 cm brakuje do ich zapięcia, wskazuje 
na kurczliwość materii pod wpływem 
środków piorących. Zakładając koszulę, 
prostuje nienaganną sylwetkę i gdy chce 
zapiąć pierwszego guzika, a ona drze się 
na plecach, wskazuje na wady w szyciu 

i słabe nici. Sprawdza, ile ma jeszcze 
włosów na głowie. Jeżeli nie ma, sprawa 
jest prosta – to współczesne trendy, 
a on ciągle na czasie i fali. Jeżeli ma, 
to zaczyna liczyć, te nie siwe i przycze-
sywać nimi te siwe, a przy tej operacji 
wskazuje na słabość szamponów, które 
wybielają jego grzywę. Po co mężczyzna 
mając lat tyle, ile ma, wciela się w  rolę 
kombinatora i badacza? Z dwóch 
powodów. Pierwszy powód – chce 
być młodym (no któż by nie chciał!), 
a drugi chce się podobać kobietom 
i je mieć, a te w starociach nie gustują. 
Dlatego po przytoczonych powyżej 
badaniach i doświadczeniach na swojej 
cielesności, którą czas nieubłaganie do 
przodu wydatnie posunął, mężczyźnie 
pozostały kolejne atuty w walce 
o młodość i kobiety. Jednym z nich, 
męskość uwydatniającym dobitnie, 

jest zarost.  Kobiety lubią ogolonych, 
ale też  na zarośniętych mówią: „Ale 
ciacho”. Któryż zatem takiego atrybutu 
jak broda do osiągnięcia tego słod-
kiego celu by nie wykorzystał? Żeby 
nie okazać zbytniej powierzchow-
ności i uniknąć zbędnych pytań typu: 
„…skoro nigdy brody nie nosiłeś?”, 
mężczyzna szuka okazji i uzasad-
nienia dla zmiany wizerunku. Okazja 
się trafiła, koronawirus, to przeciw tej 
właśnie zarazie bunt wyraził zarostem, 
oczywiście z ukrytym podtekstem 
walki o młodość i kobiety. Niestety  
brodą z koronawirusem nie wygrywa. 
Ona też ciacha z niego nie czyni, ale 
cuda tak, bo kiedy ją zgoli „przy-
pomni sobie, jak wygląda”,  ale też 
pozornie odmłodnieje. Jak to dobrze 
będzie mężczyźnie jeszcze raz przeżyć 
młodość, choćby tylko przed lustrem!   

#kulturaztobą

Śpiewaj, jakby nikt nie 
słuchał. Kochaj, jakby 
nikt nigdy cię nie zranił. 

Tańcz, jakby nikt nie patrzył. 
I żyj tak, jakby to było niebo 
na ziemi – powiadał amery-
kański pisarz Mark Twain. 

Bo w życiu każdego człowieka są 
dwa wielkie dni – pierwszy, w którym 
się rodzimy i drugi, w którym odkry-
wamy po co – dodawał szkocki 
teolog i pisarz William Barclay. 
Odkrywając, widząc, słysząc i czytając, 
odczuwamy często potrzebę wyra-
żenia się. Gdy nie chcesz powielać 
tego, co jest niepotrzebne i twoim 
zdaniem nie ma sensu, ale wiesz, że 
należy się wyrazić, to wtedy słowa 
intelektualistów pomagają odnaleźć 
jakąś cząstkę owego wyrażenia. Ot, 
francuski powieściopisarz, filozof, 
laureat nagrody Nobla Jean-Paul 
Sartre odniósł się do swojej edukacji 
tak: Nauczano mnie historii świętej, 
ewangelii, katechizmu, ale nie dawano 
mi środków do zdobycia wiary; 
w rezultacie zrodził się bezład, który 
stał się moim ładem indywidualnym. 
Powiadał też, że wolność polega na 
tym, aby śmiało rozpatrywać każdą 
sytuację, w jaką wpakuje nas życie 
i brać na siebie wszelką wynikłą stąd 
odpowiedzialność. Polski filozof, 
profesor ks. Józef Tischner mawiał: 
Gdybym ze wszystkich wartości, 
jakie są w Polsce, miał dać którąś na 
pierwsze miejsce, dałbym wolność. 
Rozważał też o człowieku, który tę 
wolność w Polsce sobie wywalczył i tę 
posiada w swoim bycie: Człowiek jest 
(...) absolutem dla samego siebie. Jest to 
jednak przedziwny absolut, ponieważ 
nie wystarcza samemu sobie. Z głębi 
swego serca domaga się absolutnego 
uznania od strony „innego”. Dodawał 
też Tischner do tej tezy, że człowiek 

w każdej chwili może wznieść się ponad 
siebie i zacząć wszystko od nowa.  
Wspomniani filozofowie różnie 
doświadczali życia i wiedzieli, że 
odrzucanie zasad to także zasada. 
Przynależne jest stronom według 
ich woli i świadomych tego konse-
kwencji. Czasem owe konsekwencje 
mogą stawać się dużym problemem 
i wzbudzać niepotrzebne sensacje. 
Niestety żyjemy w czasach, o których 
jedna z największych światowych 
aktorek Ingrid Bergman mówiła: 
Popularność jest karą, która wygląda 
jak nagroda. Taka może się niespo-
dziewanie pojawić i cóż z nią czynić? 
Według niemieckiego filozofa Arthura 
Schopenhauera sława jest czymś, co 
trzeba zdobywać, honor natomiast 
czymś, czego nie wolno utracić. Dalej 
zauważa ów myśliciel, że prawdziwy 
honor naruszyć może nie to, czego 
się doznaje, lecz tylko to, co się czyni, 
ale też każdemu może się przytrafić 
wszystko. Tu słowa amerykańskiego 
prezydenta Abrahama Lincolna, że 
to piękne, gdy człowiek jest dumny 
ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, 
gdy miasto może być z niego dumne 
nabierają szczególnej wymowy. 
Dlatego słowa wielkiego polskiego 
poety-humanisty, któremu nie była 
obca maksyma Terencjusza: Homo 
sum, humani nihil a me alienum putto 
– Jana Kochanowskiego – zdają się 
być ważną maksymą: Przeto chciejmy 
wziąć przed się myśli godne siebie,/Myśli 
ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;/ 
Służmy poczciwej sławie, a jako 
kto może,/ Niech ku pożytku dobra 
spólnego pomoże”. /Pieśni XIX (II)/ 
Wrócę na zakończenie do wagi słów 
francuskiego filozofa Jeana-Paula 
Sartre’a: Odrzucanie zasad to także 
zasada – uznajmy je jako przynależne 
wszystkim stronom według ich woli 
i świadomych tego konsekwencji. 
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Układając repertuar,  
w tym premiery filmów 
w kinie „Promień”, 

na marzec i kwiecień,  nie 
przyszło nam do głowy, że 
hit katastroficzny z gatunku 
science fiction –  „zaraza” 
będziemy oglądać i prze-
żywać nie w kinie, a będzie 
on projekcją w naszym 
rzeczywistym życiu. 

Ponadto będziemy grać swoje 
życiowe role, do których scenariusz 
i muzykę pisze koronawirus oraz całość 
reżyseruje właśnie on.  Jeszcze pół roku 
temu, gdybyśmy oglądali  film o zarazie, 
ogarniałyby nas emocje, przeszywały 
dreszcze, z niedowierzaniem patrzy-
libyśmy, jak „wirus w koronie” może 
zaatakować cały świat, jak zabija i jak 
bardzo jest niebezpieczny. Oglądali-
byśmy puste ulice małych miasteczek 
i wielkich aglomeracji, puste świą-
tynie, szkoły, kina, teatry, muzea, ludzi 
w maskach i rękawiczkach przed skle-
pami stojących w kolejce co 2 metry, 
omijających siebie niczym trędowa-
tych.  Widzielibyśmy zamknięte domy, 
a w nich domowników przy telewizo-
rach i komputerach.  Patrzylibyśmy na 
powitanie i chrzest nowo narodzonych 

oraz pożegnanie zmarłych w asyście 
księdza i 5 osób. Obserwowalibyśmy 
światowy kryzys gospodarczy, chwie-
jącą się potęgę Stanów Zjednoczo-
nych, gnące się pod ciężarem wirusa 
kraje europejskie, tajemniczą Rosję 
i niewiadome Chiny. Widzielibyśmy, 
jakimi zabawkami są małe i wielkie 
armie, ich  rakiety, samoloty, okręty 
i bomby. Patrzylibyśmy na przewar-
tościowania cywilizacji, na upadające 
potęgi i powstające nowe zjawiska 
oraz formy zagospodarowania życia 
na ziemi.  Po takim filmie  ogarnęłoby 
nas ogromne przerażenie. Wychodząc 
z kina, odetchnęlibyśmy i Bogu dzięko-
wali, że wracamy do swojego szczęśli-
wego życia. Tymczasem zaraza wyszła 
z ekranu i jest wśród nas, poraża, szaleje, 
nikt nie wie, kiedy i kogo dosięgnie, 
kiedy spowolni i odejdzie. Czy odej-
dzie? Czy też będzie mutować i adop-
tować się do nowych warunków oraz 
ewoluować w przyspieszonym tempie? 
To nie film, to dzieje się naprawdę , tu 
na ziemi i teraz w 2020 r. Uczymy się 
żyć z zarazą  i odkrywamy, jaką bronią 
możemy z nią walczyć. Na razie najsku-
teczniejszymi są rozsądek, ostrożność, 
pogoda ducha i uśmiech. Oglądając 
w przyszłości w kinie „Promień” filmy 
katastroficzne z gatunku  science fiction, 
będziemy je odbierać jako familijne 
z nutką dreczczyku. 

Kultura z Wami, więc na razie zostańcie w domu, 
bądźcie zdrowi, a damy radę. Oddajcie się kulturze!

Odrzucanie zasad to także zasada – przynależne 
jest wszystkim stronom według ich woli

Przyszło nam zagrać w filmie 
z wirusem w koronie
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