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Zdrowych świąt wielkanocnych,
pełnych nadziei  

na pokonanie śmierci 
poprzez zmartwychwstanie Pańskie 

i wiary w nowe życie tu na ziemi, 
i w wieczności. 

Zdrowych świąt wielkanocnych, 
pełnych miłości do najbliższych, 

przyjaciół, do wszystkich. 
Otwartości na szczęście  

oraz radości z rodzącego się  
na nowo życia.

Zdrowych świąt wielkanocnych,
i chociaż tylko w domu,  
i tylko z najbliższymi, 

to okraszonych tradycją,  
smacznymi wielkanocnymi

potrawami i świąteczną wesołością.

Zdrowych świąt wielkanocnych, takich, 
jakie pamiętamy,  

jakich sobie życzymy,  
jakich pragniemy,

i podczas, których Alleluja  
zaśpiewamy wszyscy razem

życzą 

dyrekcja i pracownicy  
Domu Kultury w Tuchowie 

oraz redakcja  
„Kuriera Tuchowskiego”

 

Przeżywamy czas przepełniony 
obawami i niepokojem o przyszłość.

Wielkanoc zwiastuje nadzieję. 
Napełnia nas wiarą i miłością.

Niech ten czas  
będzie okazją do budowania  

nowych płaszczyzn porozumienia.

Niech obudzą się w nas  
miłość i zrozumienie dla bliźniego:

członka rodziny,  
sąsiada czy nieznajomego.

Niech ten czas będzie  
niezwykle głębokim przeżyciem,

który owocować będzie  
spokojem i wiarą w to,

że zmartwychwstały Jezus  
nie zostawi nas samych.

 
Zdrowych świąt wielkanocnych

życzą

Magdalena Marszałek
burmistrz Tuchowa

Stanisław Obrzut
przewodniczący Rady Miejskiej  

w Tuchowie 
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O tym, co warto wiedzieć o koronawirusie w rozmowie z lek. med. Semirem Smidą –  
ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Centrum Zdrowia Tuchów rozmawiała Maria Kras

Wiosna 2020 z koronawirusem

Za oknem i w kalendarzu 
wiosna. Jednego dnia 
temperatura sięga 17oC, 

świeci słońce, drugiego dnia 
temperatura bliska 0oC, 
plucha, deszcz i wilgotno albo 
śniegiem zawieje i przymrozi. 
Typowa wiosenna pogoda. 
Nie trudno o przeziębienie, 
a dochodzi jeszcze do tego 
przesilenie wiosenne i zwią-
zane z tym osłabienie orga-
nizmu. Nie sposób uniknąć 
kataru, „drapania” w gardle 
i innych objawów typowych 
dla przeziębienia. Właśnie. 
Jak rozpoznać, czy to zwykłe 
przeziębienie, czy może 
grypa? Bo przecież nie należy 
od razu zakładać, że to  
Covid-19, choć trzeba 
podkreślić, że sytuacja 
w kraju i na świecie jest 
bardzo poważna. Media zasy-
pują nas informacjami na ten 
temat, spróbujmy je usyste-
matyzować.

Pomimo że ogłoszono 
w naszym kraju stan 
pandemii, niektórzy 
podchodzą do tego bardzo 
nieodpowiedzialnie 
i bezmyślnie. Większa część 
społeczeństwa jest zdyscy-
plinowana, jednak odczuwa 
strach i boi się o zdrowie 
i życie swoje, i swoich 
bliskich. Czy obawa przed 
wirusem SARS-COV-2 jest 
uzasadniona? Jak właściwie 
odczytać jego objawy?

Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że 
tylko niewielka część chorych będzie 
miała ciężkie objawy chorobowe. 
Niemniej, jeśli ta liczba będzie bardzo 
duża, to doprowadzi do braku miejsc 
w oddziałach intensywnej terapii 
w naszych szpitalach. 80% pacjentów 
przechodzi infekcje SARS-COV-2 
bezobjawowo. Tylko 20% chorych ma 
jakieś objawy. Część osób będzie miało 
suchy kaszel oraz gorączkę, najczęściej 
objawy pojawiają się w 4 dniu infekcji. 
Mały procent chorych (szacuje się  
ok. 5-10%) ma ciężkie objawy choroby 
pod postacią duszności, obustronnego 
zapalenia płuc lub nawet ciężkiej niewy-
dolności oddechowej wymagającej 
terapii respiratorem (czyli urządzeniem 
wspomagającym oddychanie).

W mediach pojawiają się 
informacje o tym, jak się 

uchronić przed zakażeniem. 
Jak przenosi się korona-
wirus? Jakie kroki podej-
mować, żeby zabezpieczyć 
się przed nim? 

Wirus przenosi się przede wszystkim 
drogą kropelkową, czyli w momencie 
gdy oddychamy, mówimy lub pijemy, 
mikropartykuły przechodzą z osoby 
zainfekowanej na osobę zdrową. 
Bezpieczna odległość wynosi 
1,5-2 metrów. Istnieje też druga droga 
przenoszenia – brudne ręce. Osoba 
zainfekowana dotyka twarzy, podaje 
rękę osobie zdrowej, która z kolei dotyka 
swojej twarzy i w ten sposób zostaje 
zainfekowana. Drogi, przez które wirus 
dostaje się do organizmu to: jama ustna, 
oko lub ucho. Istnieje też możliwość, iż 
osoba zarażona dotknie powierzchni, na 
której wirus może być aktywny przez 
dobę. Jeśli osoba zdrowa dotknie tej 
powierzchni, może dojść do zarażenia. 
Dlatego bardzo ważne jest regularne, 
dokładne mycie (wodą z mydłem) lub 
dezynfekcja rąk preparatami przeciw-
wirusowymi (np. preparatem zawiera-
jącym alkohol). 

Czy jest jakiś dobry środek 
zapobiegający rozprze-
strzenianiu się wirusa? Czy 
powinniśmy nosić maski 
ochronne i czy skutecznie 
chronią przed koronawi-
rusem? 

Wirus jest też bardzo wrażliwy na 
detergenty, środki zawierające chlor 
i tymi środkami możemy przecierać 
powierzchnie potencjalnie zainfeko-
wane, np. klamki i poręcze. Najważ-
niejszym czynnikiem, żeby uchronić 
się przed infekcją SARS-COV-2 jest 
bezwzględne unikanie kontaktów 
z innymi osobami, a więc niewycho-
dzenie z domu, niekontaktowanie się 
z sąsiadami, kolegami. Obowiązuje 
zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, 
imprez czy zebrań powyżej 2 osób. 
Jeśli już musimy wyjść, dobrze by było 
założyć maskę, ponieważ możemy 
już być wcześniej zainfekowanymi 
i istnieje prawdopodobieństwo, że 
przekażemy ten wirus innym osobom.

Ekipy ekspertów z Chin (których 
apel do nas niestety nie dociera) zale-
cają noszenie masek przez wszystkie 
osoby, które wychodzą z domu. Maska 
noszona przez osobę zakażoną może 
ochronić osoby zdrowe. Jak mówiłem 
wcześniej, istnieje duża liczba osób 
bezobjawowych, zarażonych, które 
nie wiedzą, że są nosicielami wirusa. 
Dlatego ważne jest, aby każda osoba 
wychodząca z domu założyła maskę 
na twarz.

W aptekach ludzie wyku-
pują leki przeciwwirusowe, 
różnego rodzaju  
suplementy, witaminę C,  
witaminę D3, cynk itp. 
Czy w ten sposób możemy 
zabezpieczyć się przed  
koronawirusem?

Powtarzam – jedynym sposobem 
uchronienia się przed wirusem jest 
brak kontaktu z osobami zainfeko-
wanymi. Oczywiście lepiej jest mieć 
dobrą odporność. Jeśli mamy spraw-
dzone metody, które poprawiają nam 
odporność, nie widzę przeszkód w ich 
stosowaniu, ale podkreślam – nie 
ma preparatu, który by nas ochronił 
przed zainfekowaniem wirusem  
SARS-COV-2.

Ludzie kupują również duże 
ilości płynów antybakteryj-
nych i dezynfekujących.  
Czy oprócz zachowania 
szczególnej higieny osobi-
stej, częstego i dokładnego 
mycia rąk, powinniśmy 
w jakiś sposób dezynfe-
kować nasze mieszkania? 
Ludzie zaczynają sami robić 
różne „mikstury” do dezyn-
fekcji. Co pan o tym sądzi?

Na to pytanie odpowiedź znajduje 
się powyżej. Ważne jest, aby zdezyn-
fekować powierzchnie, które mogły 
potencjalnie być zakażone wirusem. 
Klamki, poręcze, klawiatury, telefony 
komórkowe. Środki dezynfekujące 
zawierające alkohol lub chlor jak 
najbardziej mogą być stosowane do 
dezynfekcji powierzchni. Pamiętajmy 
jednak, że nawet płyn do naczyń 
dezaktywuje wirus.

Kto powinien najbardziej 
uważać i zachować czuj-
ność? Kto jest najbardziej 
podatny i narażony na 
zarażenie koronawirusem? 
Dla kogo choroba wywołana 
wirusem SARS-COV-2 jest 
najbardziej niebezpieczna?

Tutaj są dwie grupy o zdecydo-
wanie większym ryzyku ciężkiego 
przebiegu. Pierwsza grupa to osoby 
ze spadkiem odporności, np. osoby 
z chorobą nowotworową, po prze-
szczepie narządów, z przewlekłą 
chorobą zapalną, chorobą płuc 
oraz wszystkie osoby, które zaży-
wają sterydy. Drugą grupę stanowią 
osoby starsze lub osoby z przewle-
kłymi schorzeniami, takimi jak nadci-
śnienie tętnicze, cukrzyca, ale również 
otyłość. Pamiętajmy jednak, że osoby 
młode także mogą mieć ciężki prze-
bieg. Dodatkowo większe ryzyko cięż-
kiego przebiegu choroby mają osoby 
mające dłuższy i/lub częstszy kontakt 
z wirusem. W regionie Bergamo 8% 
wszystkich zgonów spowodowanych 
SARS-COV-2 dotyczy personelu 
medycznego, który ma styczność 
z osobami zakażonymi. 

A co z kobietami w ciąży? 
Czy są w grupie ryzyka?

Kobiety w ciąży mają takie samo 
ryzyko zakażenia, jak osoby z tej 
samej grupy wiekowej. Badania póki 
co nie wykazały zależności między 
ciążą a ryzykiem zarażenia korona-
wirusem.

Co powinny zrobić osoby, 
które podejrzewają, że są 
zarażone?

Przede wszystkim poddać się 
kwarantannie. Jeśli nie ma objawów 
lub występuje tylko gorączka i kaszel, 
powinno się siedzieć w domu. Przy 
temperaturze powyżej 37 stopni 
należy zażyć 1-2 tabletek paraceta-
molu max. do 3g/doba (innych leków 
przeciwgorączkowych nie zażywać, 
ponieważ mogą pogorszyć przebieg 
choroby, przede wszystkim Ibuprofen, 
Pyralgina oraz Ketonal lub Diklo-
fenak). W razie pojawienia się dusz-
ności należy zadzwonić do sanepidu, 
aby uruchomione zostały procedury 
transportu i hospitalizacji. Uwaga! 
Jeśli podejrzewasz, że masz infekcję 
koronawirusem, nie zgłaszaj się na 
SOR! Każde takie zgłoszenie parali-
żuje służbę zdrowia. Po takim przy-
jęciu trzeba zamknąć SOR i wysłać 
cały personel na kwarantannę.

Kiedy zarażona osoba 
zaczyna zarażać inne osoby 
i przez jaki okres?

Według chińskich ekspertów okres 
wirulencji trwa do 14 dni. 

Jeżeli ktoś raz zachoruje 
na koronawirusa, czy może 
zachorować ponownie?

Zdania uczonych w tej kwestii są 
podzielone. W literaturze medycznej 
jest kilka opisów przypadków osób, 
które po opuszczeniu szpitala 
w mieście Wuhan po kilku dniach 
miały nawrót choroby. Jednakże jest 
za wcześnie, aby wyciągać wnioski.

Osoby powracające z zagra-
nicy poddawane są obowiąz-
kowej kwarantannie. Jak 
powinna wyglądać kwaran-
tanna takich osób?

Idealna kwarantanna to całkowite 
odizolowanie, czyli zamieszkanie 
w pomieszczeniu, do którego nikt 
inny nie wchodzi, z osobną łazienką 
i ewentualnie kuchnią. Zakupy dla 
takiej osoby powinny być podawane 
przez inne osoby, które zostawiają je 
przed drzwiami. Jeśli nie ma takiej 
możliwości, i osoba z zagranicy wraca 
do swojej rodziny, to cała rodzina 
zostaje poddana kwarantannie. 
W praktyce często domownicy prze-
noszą się na okres kwarantanny np. 
do rodziców. Jeśli osoba poddawana 
kwarantannie nie ma możliwości 
spędzenia jej w domu, kierowana jest 
do miejsca zbiorowej kwarantanny. 

Czy na czas kwarantanny 
można uzyskać zwolnienie 
lekarskie?

Nie.

Z poradni CZT zapewne 
chcą korzystać pacjenci, 
którzy nie zachorowali 
nagle, którzy nie potrzebują 
pilnej pomocy. Jak wygląda 

kwestia realizacji zaplano-
wanych wizyt w poradni 
ogólnej i poradniach specja-
listycznych? Czy przy-
chodzą pacjenci na wizyty 
kontrolne z obawy przed 
tym, że „przepadnie” im 
termin i będą musieli znów 
czekać tygodniami, a może 
miesiącami na kolejną 
wizytę? W Centrum Zdrowia 
Tuchów wydzielone zostały 
specjalne strefy, jak przyj-
mowani są pacjenci? 

Na chwilę obecną pacjenci są 
przyjmowani na tzw. wizyty telefo-
niczne. Myślę, że pomału przywró-
cimy normalne wizyty. My też dopiero 
się organizujemy.

Jak działają szpitalne 
oddziały? Czy nie ma 
problemów z lekami 
i sprzętem jednorazowego 
użytku? Co z planowanymi 
przyjęciami?

Odziały w chwili obecnej mają 
okrojony personel. W oddziale chorób 
wewnętrznych większość przyjmo-
wanych pacjentów to ci z zapale-
niem płuc. Ponieważ nie posiadamy 
testów na wirusa SARS-COV-2, nie 
wiemy, czy przyjęte osoby nie są zain-
fekowane koronawirusem. Dlatego 
w trosce o naszych pacjentów nie 
przyjmujemy planowych przyjęć. Co 
do sprzętu, oczywiście są problemy, 
ale takie problemy obecnie ma cała 
Europa.

Czy nieubezpieczone osoby 
w razie koronawirusa są 
leczone bezpłatnie?

Tak jest.

Recepty wystawiane są 
zdalnie podczas teleporady, 
czy zdalnie może również 
być wystawione zwolnienie 
lekarskie?

Tak.

Na temat koronawirusa 
krążą różne informacje, 
ludzie są ich chłonni, często 
nie sprawdzają źródła 
ich pochodzenia. Z jakimi 
największymi absurdami na 
temat koronawirusa pan się 
spotkał?

Nie będziemy się licytować co 
do największej głupoty wypisanej 
w brukowcach albo w internecie. 
Chciałbym jednak zwrócić uwagę 
na trzy bardzo ważne punkty:

Hasło, że zabraknie jedzenia 
w Polsce: Polska jest jednym 
z największych eksporterów żywności 
w Europie, więc nie ma możliwości, 
by jedzenia zabrakło.

Na hasło: „maski są niepotrzebne” 
odpowiadam, iż każda osoba może 
być potencjalnie zarażona i jeśli będzie 
chodziła w masce, to nie zarazi innych 
(Chiny, które uporały się już z koro-
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„Szczęście osiąga się przez ofiarę”
(Jan Paweł II)

Trudno uwierzyć, że 
dzieje się to na naszych 
oczach. W ciągu jednej 

chwili świat wstrzymał 
oddech. Nasze dotychcza-
sowe życie odwróciło się 
zupełnie, plany odeszły 
gdzieś w nieokreśloną 
bliżej przyszłość, codzienne 
nawyki uległy diametralnej 
zmianie.

Niezwykle trudne będą święta 
wielkanocne tego roku. Ograniczenia 
nie pozwolą spotkać się nam w kościo-
łach tak licznie jak zawsze. Tym ciężej 
to znieść, mając świadomość, że 
w historii to właśnie w momentach 
największych klęsk i wojen kościół był 
ostoją i miejscem dającym poczucie 
bezpieczeństwa. To tam ludzie szukali 
pocieszenia, tam modlili się o wyba-
wienie i obronę narodu.

Muszę przyznać, że nie tak plano-
waliśmy również w naszej gminie 
obchodzić rocznicę 680-lecia lokacji 
Tuchowa. Miało być uroczyście, 
głośno, hucznie, a przede wszystkim 
tłumnie. W tym momencie wydaje 
się to nierealne, choć nadzieja nadal 
pozostaje. Może jednak będziemy 
świętować? Może podwójnie? Jubi-
leusz i wygraną z epidemią? Zoba-
czymy. Za wcześnie na plany.

Póki co uczymy się życia w ciągłym 
zagrożeniu, które wymaga wielu 
wyrzeczeń, ogromnej dyscypliny 
i determinacji każdego z nas. To czas 
koronawirusa, który jest niewidoczny, 
a niezwykle podstępny i groźny. Tylko 
stosowanie się do instrukcji rządu, 
sanepidu, personelu medycznego 
i innych służb może ograniczyć 
skalę epidemii. Tylko pozostawanie 
w domach, poważne traktowanie 
przymusowej kwarantanny, mówienie 
prawdy medykom i wysoki poziom 
higieny mogą nam dzisiaj pomóc. 
Mogą uratować życie nasze i naszych 
bliskich. 

W tym ciężkim momencie rodzi 
się jednak coś dobrego, coś wielkiego. 
Polacy to taki naród, który w ważnej 
sprawie i momentach tragicznych 
potrafi się jednoczyć, wspierać, 
nabierać mocy. Potrafi działać razem 
dla dobra całego narodu. Rodzą się 

cenne inicjatywy, początkowo małe, 
ale z biegiem czasu nabierają rozpędu 
i bardzo dużego znaczenia.

Tak też dzieje się u nas, w gminie 
Tuchów. W jednym dniu padło 
jedno hasło – uszyjmy maseczki dla 
naszego szpitala! Na drugi dzień 
było wielu darczyńców materiału 
i około 20 szyjących pań. Za kilka 
dni było ich już blisko 30, i nie 
tylko z gminy Tuchów. Są to panie 
z Tarnowa, Uniszowej, Bistuszowej, 
Bogoniowic, Szynwałdu, Chojnika. 
Ogromnie cieszy nas też włączenie 
się do akcji naszych tuchowskich 
sióstr służebniczek. W ciągu dwóch 
tygodni – kilka tysięcy uszytych 
maseczek. Chcieliśmy zaopatrzyć 
tylko Centrum Zdrowia Tuchów, nasz 
szpital. Dzięki tak wielkiemu zaanga-
żowaniu oprócz CZT dostarczyliśmy 
maseczki do wszystkich przychodni 
w naszej gminie, pań środowiskowych 
pracujących w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tuchowie, Domu 
Pomocy Społecznej w Karwodrzy, 
Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, 
dwóch szpitali w Tarnowie, ale 
także do szpitala w Nowym Sączu 
i Centrum Onkologii w Gliwicach. 
Maseczek było tak dużo, że zdecydo-
waliśmy się przekazać je tam, gdzie my 
– mieszkańcy stwarzamy największe 
zagrożenie. Do sklepów samoobsłu-
gowych i tych mniejszych, głównie 
spożywczych, na pocztę, do tuchow-
skich banków. Nadal pozostaje zapas 
i przekazujemy wszędzie tam, gdzie 
są potrzebne. Efektem ubocznym tej 
akcji jest zachęcenie mieszkańców 
do noszenia maseczek na co dzień. 
Zwłaszcza wtedy, gdy wybierają się 
na zakupy, do banku, na pocztę i do 
przychodni. Wszędzie tam, gdzie są 
większe skupiska ludzi. Nikt z nas nie 
wie, czy w danej chwili nie jest zaka-
żony. Choroba ujawnia się po kilku 
dniach, a test można przeprowadzić 
wyłącznie w określonych sytuacjach. 
Nie mamy do niego wolnego dostępu, 
więc możemy rozsiewać wirus, nawet 
o tym nie wiedząc. 

Jest wiele przykładów świad-
czących o tym, że się jednoczymy 
i pomagamy. Kolejnym takim jest 
drukowanie przyłbic ochronnych, 
czy organizowanie posiłków dla 

personelu medycznego. Każda, 
nawet najmniejsza pomoc kierowana 
w stronę medyków w tym najtrud-
niejszym dla nich czasie jest wielkim 
darem i wsparciem. Jest formą doce-
nienia ich ciężkiej pracy, okazania 
szacunku i wdzięczności.

Rozpędzeni powodzeniem wcze-
śniejszych inicjatyw postanowiliśmy 
pomóc naszemu Centrum Zdrowia 
w Tuchowie w najtrudniejszej sprawie. 
Wiedzieliśmy, że w placówce brakuje 
respiratorów. Urządzeń niezbędnych 
do podtrzymania funkcji oddecho-
wych pacjentów. Właśnie tych, które 
są jedyną nadzieją w walce z powikła-
niami wywołanymi koronawirusem. 
Nie mamy pewności, jak sytuacja 
się rozwinie i czy w przyszłości te 
urządzenia nie będą potrzebne na 
naszym terenie. Wiedząc, że CZT 
ma ograniczony dostęp do finan-
sowania z ministerstwa i innych 
urzędów, podjęliśmy duże wyzwanie. 
Wójt gminy Gromnik – Bogdan Stasz 
– zaproponował zakup respiratora 
ze środków samorządowych. Do 
Gromnika szybko przyłączyły się 
inne gminy Pogórza Ciężkowickiego 
– Tuchów, Ciężkowice i Pleśna. Tym 
sposobem jedno z takich urządzeń 
niebawem znajdzie się w naszym 
tuchowskim szpitalu.  W między-
czasie zrodziła się myśl organizacji 
zbiórki publicznej na drugi respi-
rator. Mieszkańcy niedawno w takiej 
zbiórce wsparli rodzinę poszkodo-
waną w wyniku pożaru, więc spró-
bujemy i my – na respirator dla CZT. 
Dzisiaj, w momencie kiedy piszę tekst 
do „Kuriera Tuchowskiego”, tę zbiórkę 
rozpoczynamy, dopiero ją ogłaszamy. 
Ale jestem pewna, że gdy gazeta 
znajdzie się w rękach mieszkańców, 
kwota niezbędna na zakup będzie już 
cała, albo prawie cała. Bo to dobra 
inicjatywa, służąca ludziom, ratująca 
im zdrowie i życie. Bo to nasz szpital, 
o który powinniśmy dbać, tak samo 
jak każdego dnia personel medyczny 
dba o nas.

Za tę jedność i wspólne działanie 
każdemu ogromnie dziękuję. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do 
lek. med. Semira Smidy, ordynatora 
oddziału chorób wewnętrznych CZT. 
To właśnie on bardzo wcześnie uczulił 

nas, pracowników tuchowskiego 
samorządu, na zbliżające się zagro-
żenie, wskazał niezbędne działania, 
które pozwoliły zwiększyć bezpie-
czeństwo mieszkańców, w każdej 
chwili służy swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Dzięki jego wsparciu bardzo 
często wyprzedzaliśmy polecenia 
płynące ze strony ministerstwa i sane-
pidu. Byliśmy o krok do przodu, a to 
oznacza większy poziom bezpieczeń-
stwa dla naszej społeczności lokalnej.

Dziękuję również proboszczom 
naszych parafii, ks. Alfonsowi Górow-
skiemu i ojcu Bogusławowi Augustow-
skiemu. Wiem, że niezwykle trudno 
jest prosić swoich parafian o to, by 
pozostali w domu i nie przychodzili 
na mszę świętą. Jeszcze niedawno 
wydawało się to zupełnie niemożliwe, 
nierealne, nie z tego świata. I za ten 
trud, za współpracę w tak tragicznym 
dla nas czasie składam serdeczne „Bóg 
zapłać”. Jestem pewna, że po zakoń-
czeniu epidemii wszyscy tłumnie 
zgromadzimy się w naszych kościo-
łach, wspólnie dziękując za ocalenie 
i prosząc o dalsze łaski.

Na zbliżającą się Wielkanoc, 
chociaż tak inną w tym roku, życzę 
błogosławieństwa Bożego, zdrowia, 
spokoju i otwartego serca. Niech nas 
wytrwałość i nadzieja nie opuszczają, 
w ufności wyglądajcie jutra.

#świętawdomu

nawirusem zarządziły bezwzględny 
nakaz noszenia masek poza domem). 
Jeśli nie posiadamy masek, możemy 
sobie je uszyć.

Na hasło: „ubierać rękawiczki” 
odpowiadam: rękawiczki nas nie 
uchronią przed infekcją, ponieważ, 
jeśli rękawiczkami dotkniemy osobę 
lub powierzchnię zainfekowaną, 
a potem dotkniemy swojej twarzy, to 
dojdzie do infekcji. Ważne jest, aby 
myć ręce.

Możemy powiedzieć, że 
mieszkańcy naszej gminy są 
zdyscyplinowani – zostali 
w domach. Na co szcze-
gólnie chciałby pan wyczulić 
mieszkańców? Co powin-
niśmy robić, by uniknąć 
potencjalnego zakażenia?

Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
za dyscyplinę. Dziękuję władzom 
gminy, straży pożarnej, policji oraz 
wszystkim mieszkańcom za pomoc. 
Jednak lekarze z Wuhan w Chinach 
oraz z Lombardii we Włoszech apelują 
jednogłośnie, abyśmy bardzo restryk-
cyjnie podchodzili do nakazu kwaran-
tanny. Im wcześniej wszyscy poddamy 
się kwarantannie i będziemy wycho-
dzić tylko na zakupy i do pracy, tym 
wcześniej uporamy się z wirusem. 
Jesteśmy na wojnie. Naszą bronią jest 
kwarantanna. Jeśli będziemy się do 
niej stosować, istnieje możliwość, że 
za kilka tygodni uporamy się z tym 
wirusem. Jeśli nie będziemy brać na 
poważnie zakazów, sytuacja będzie 
dramatyczna. 

Dziękuję za rozmowę! 
Miejmy nadzieję, że sytuacja 
się unormuje. 
Zostańmy w domu! 

W imieniu  
społeczności lokalnej  

wyrażamy 
ogromny szacunek 

i podziękowania 
dla wszystkich 
pracowników  

służby zdrowia,  
którzy narażają  

swoje zdrowie i życie, 
niosąc ofiarną,  
rzec trzeba – 

bohaterską – pomoc 
potrzebującym 

i chorym. 
Słowa uznania 

i podziękowania 
kierujemy również 
do służb celnych, 

strażaków i policji,  
ekspedientek 

i dostawców towaru 
do sklepów oraz 

wszystkich, którzy 
stoją na straży, dbają 

o bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców, 

szyją maseczki,  
w taki czy inny sposób 

służą i pomagają innym 
w tym trudnym czasie, 

podejmują walkę 
z koronawirusem, 

stosują się do zaleceń 
i #zostająwdomu. 

Dzięki samodyscyplinie 
i dyscyplinowaniu 
innych każdy z nas 

może się przyczynić do 
nierozpowszechniania 

się koronawirusa 
i powrotu do 

normalnego życia.



ANNAMADEJSKA 

Zbliża się czas tajemnicy 
Wielkiej Nocy – święta, 
które dla chrześcijan 

jest jednym z ważniejszych 
świąt. 

Ale i trudnym do zrozumienia 
i prawdziwie radosnego świętowania. 
W sytuacji, w której obecnie znajduje 
się świat, w której znajduje się Polska, 
w której my się znajdujemy, tak 
trudno odnaleźć radość świętowania, 
ale z drugiej strony mocniej dociera 
do nas prawda, że potrafimy coś 
prawdziwie docenić dopiero wtedy, 
gdy to stracimy. A utraciliśmy wiele, 
choć paradoksalnie wiele zyskaliśmy. 
Bo w ograniczeniach, które wynikają 
z zaistniałej sytuacji przeglądają się 
(lub powinny się przeglądać) nasze 
prawdziwe potrzeby i wartości, może 
często spychane na drugi plan. W nich 
my się przeglądamy i przyglądamy się 
samym sobie. Niewątpliwie o wiele 
łatwiej świętuje się w warunkach 
„normalnych”, ale czy prawdziwie, 
czy głęboko? Czy nie sprowadzamy 
świąt do tych kilku dni wolnych 
od pracy, kiedy przyjemnie jest po 
prostu posiedzieć, czasem nawet 
ograniczając wymiar świąt do tego, co 
przyjemne dla ciała? Czy nie jest tak, 
że szalejemy w sklepach, bo polskim 
zwyczajem stoły muszą się uginać 
pod ciężarem tradycyjnych potraw, 
a nie mamy już ani czasu, ani sił na 
zatrzymanie i zastanowienie, i praw-
dziwe przeżycie tego, co daje nam Jego 
śmierć i zmartwychwstanie? Nasza 
religijność? Czym jest? Pozbawieni 
tego, co nam bardzo spowszedniało, 
też tego, wokół czego budowaliśmy 
nasze życie, zostajemy sami po to, by 
odkryć jego istotę. 

Jak przeżywaliśmy 
święta, a jak przeżywać je 
będziemy?

Zapewne każdy z nas robił i będzie 
to robił inaczej. Biskup tarnowski 
Andrzej Jeż dekretem z dnia 
31.03.2020 r. dotyczącym sprawo-
wania posługi duszpasterskiej i litur-
gicznej w Wielkim Tygodniu w nawią-
zaniu do dekretów Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów z dn. 19 oraz 25 marca br. 
wezwał do pozostania w domach 
i do uczestniczenia w celebracji 
Wielkiego Tygodnia za pośrednic-
twem mediów, modlitwy rodzinnej, 
a zamiast tradycyjnej spowiedzi do 
„żalu doskonałego połączonego ze 
szczerą wolą wyspowiadania się, gdy 
to już będzie możliwe”. Wielkanoc to 
czas zatrzymania, dziś dla nas wszyst-
kich, to czas refleksji – dziś inaczej niż 
jeszcze rok temu, ale w przyszłości na 
pewno w zupełnie innym wymiarze. 
W kościele katolickim przypominana 
jest męka i śmierć Chrystusa.

Ale czy tylko tyle? 
Podczas świąt Wielkiej Nocy 

przeżywamy tajemnicę zmartwych-
wstania, a więc przejścia przez śmierć 
do życia. I ten moment powinien być 
dla nas radosnym, a jest trudnym, bo 
jak cieszyć się ze śmierci, skoro chce 
się żyć, skoro nie wiemy, jak jest dalej? 
Z niewiedzy i braku więzi z Bogiem 
wynika lęk. My go często od siebie 
odsuwamy, miejsce sacrum wypeł-
niając profanum. 

Czy tak powinno być?
Jeśli pamiętamy o istocie świąt, 

odnajdujemy się w ich tajemnicy, 
balansujemy pomiędzy tym, co Boskie 
i ludzkie, dostrzegamy i przeżywamy 
prawdziwie, nie ma nic złego w tym, 
że chcemy święta celebrować, że 
chcemy zacieśniać więzi z bliskimi, dla 
których normalnie nie mamy czasu, 
pielęgnujemy tradycje i zwyczaje 

przekazywane nam z pokolenia na 
pokolenie, pamiętamy o ich wymowie 
i symbolice. 

Jakiej?
Tradycja świąt wielkanocnych jest 

bardzo bogata. I tutaj, podobnie jak 
w przypadku świąt Bożego Naro-
dzenia, wiara i zwyczaje wzajemnie się 
przenikają. Wielkanoc w Kościele jest 
świętem ruchomym, które poprze-
dzone jest 40-dniowym Wielkim 
Postem, rozpoczynającym się w Środę 
Popielcową, kiedy schylając głowy do 
posypania popiołem, przypominamy 
sobie, że to czas nawrócenia i pokuty. 

Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową (Niedzielę 

Męki Pańskiej) przypomina się trium-
falne wkroczenie Jezusa Chrystusa do 
Jerozolimy. W tym dniu w kościo-
łach mają miejsce uroczyste procesje 
z poświęconymi,  ręcznie wykona-
nymi palmami.  Tradycyjne palmy 
robiono z gałązek wierzbowych, które 
zgodnie z ludową tradycją powinny 
być zebrane w Środę Popielcową 
i włożone do wody, by rozkwitły 
do Niedzieli Palmowej.  Dawniej 
niedziela ta nazywana była „kwietną”, 
ponieważ suszonymi kwiatami  
i ziołami przyozdabiało się palmy 
robione wówczas z gałązek wierzby, 
rośliny symbolizującej życie i siłę 
witalną. Taką palmą lekko uderzano 
domowników, co miało im zapewnić 
pomyślność, a samą palmę chowano 
za obrazem lub drzwiami, by chroniła 
dom przed burzą i ogniem. „Często 
robi się «mietły», nazywane również 
koziołkami. Jest to palma niewiel-
kiej wysokości, zrobiona z gałązek 
wierzbowych iwy lub rokity, trzciny 
wodnej, przyciętych, uformowanych 
na kształt miotły. Między dolne 
gałązki wkładano małą butelkę z oliwą 
na pamiątkę namaszczenia oliwą ciała 
Chrystusa przed złożeniem do grobu. 
Tej poświęconej oliwy używano 
później, kiedy bolały oczy (…)”. 
(Dziedzictwo kulturowe Pogórza, 
s.25).  Biskup tarnowski zachęca 
do pielęgnowania tradycji wykony-
wania palm w gronie rodzinnym, jak 
również wskazuje, że „w Niedzielę 
Palmową należy pominąć procesję 
z palmami oraz ich poświęcenie i – 
za wyjątkiem kościoła katedralnego 
(pisownia oryginalna) – zastosować 
trzecią formę przewidzianą przez 
Mszał Rzymski, odczytując w ramach 
wstępu antyfonę na wejście w całości, 
a następnie odmawiając akt pokuty. 

W liturgii słowa należy wybrać 
dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej”. 
Niedzielą Palmową rozpoczyna się 
Wielki Tydzień, którego kulminacją 
jest Triduum Paschalne. 

„W noc ostatnią przy 
wieczerzy, (…) sam 
dwunastu się powierzył (…)”.

W Wielki Czwartek podczas Mszy 
Krzyżma św. biskup konsekruje święte 
oleje, a kapłani odnawiają przyrze-
czenia kapłańskie. W tym roku 
msza ta została przeniesiona na inny 
termin. 

Msza Wieczerzy Pańskiej 
przypomina ostatnią wieczerzę 
i ustanowienie Eucharystii. Wiele jej 
elementów ma wymowę symboliczną. 
Po pieśni Chwała na wysokości Bogu 
wszystkie dzwony i dzwonki milkną 
do pieśni Chwała… w czasie mszy 
wigilii paschalnej, zostają zastąpione 
nieprzyjemnymi dla ucha kołat-
kami. Ten moment stanowi przypo-
mnienie zdrady i uwięzienia Jezusa. 
Zgodnie z dekretem „w tym roku 
zwyczaj uruchamiania dzwonów 
podczas Chwała należy przenieść na 
rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy 
Pańskiej i dzwonić nimi przez 
dłuższą chwilę”. Obrzęd obmycia nóg 
dwunastu mężczyznom przez cele-
bransa, który w tym roku nie będzie 
miał  tradycyjnego przebiegu, przywo-
łuje gest Chrystusa wobec apostołów  
i przypomina uniżenie Jezusa wobec 
człowieka, któremu służy. Ważnym 
momentem jest ogołocenie ołtarza 
przypominające ogołocenie Chry-
stusa z szat i przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do ciemnicy jako 
symbolu uwięzienia. Tabernakulum 
zostaje puste i otwarte. Obecnie „na 
zakończenie  Mszy św. Wieczerzy 
Pańskiej pomija się procesję 
z Najświętszym Sakramentem, który 
po Komunii św. od razu umieszcza 
się w tabernakulum. Po końcowym 
błogosławieństwie należy obnażyć 
ołtarz. Wierni zamiast zwyczajo-
wego nawiedzenia „ciemnicy” mają 
odprawić w gronie rodzinnym 
tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze 
Zbawicielem w godzinie Jego konania 
w Ogrojcu”.

„O Crux, ave, spes unica 
– Witaj, Krzyżu, nadziejo 
jedyna!”

Wielki Piątek to dzień, w którym 
uświadamiamy sobie moc krzyża, 
również tego, który my dźwigamy, 
wierząc we wsparcie Tego, który pod 

nim upadał.  W kościołach odprawiana 
jest Liturgia Męki Pańskiej, podczas 
której w modlitwie wstawienniczej 
Kościół poleca siebie i cały świat, 
prosząc w ten sposób o zbawienie. 
Najważniejszymi momentami są 
adoracja krzyża oraz procesja do 
Grobu Pańskiego, gdzie wystawia się 
Najświętszy Sakrament w monstrancji 
okrytej białym przejrzystym welonem 
– symbolem całunu, w który owinięto 
ciało zmarłego Chrystusa.   W tym 
dniu praktykuje się również post 
i ogranicza spożycie pokarmów. Jak 
pisze biskup w dekrecie: „Na rozpo-
częcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej 
niech nie zabraknie gestu prostracji 
wszystkich kapłanów, a nawet usługu-
jących. Będzie to szczególna okazja do 
przebłagania Boga za nasze grzechy 
i modlitwy o zahamowanie epidemii. 
Do modlitwy powszechnej należy 
dołączyć dodatkowe wezwanie za 
dotkniętych epidemią, zaś podczas 
adoracji krzyża odśpiewać supli-
kacje”. Dodatkowo zwraca się z prośbą 
do wiernych o wyeksponowanie 
w domach wizerunku ukrzyżowa-
nego Chrystusa oraz, by zyskać odpust 
zupełny, zachęca do odprawienia 
drogi krzyżowej i modlitwy osobistej.

„Chrystus wczoraj i dziś, 
początek i koniec,  
Alfa i Omega (…)”

Wielka Sobota to czas oczekiwania, 
wyciszenia, czas, kiedy w kościołach 
śpiewa się lamentacje, a wygaszanie 
świec podkreśla pustkę po śmierci 
Chrystusa. To czas bycia z Chry-
stusem przy Jego grobie. W tym 
dniu tradycyjnie święci się pokarmy, 
które również mają wymowę symbo-
liczną, np.: jajko (symbolizuje życie 
oraz Jezusa, który pokonał śmierć; 
to nim dzielimy się podczas śnia-
dania wielkanocnego, składając sobie 
najlepsze życzenia, wyrażając nadzieję 
ich uzdrawiającej mocy), baranek 
(symbolizuje zmartwychwstałego 
Jezusa), chrzan (symbol siły), wędlina 
(symbol płodności i dostatku), ser 
(symbol zdrowia dla zwierząt hodow-
lanych), sól (symbol oczyszczenia 
domów od złego, istotę istnienia, 
prawdy), babka (symbol wszechstron-
nych umiejętności). Niezwykle ważną 
tradycją jest dekorowanie jajek, którą 
w domach pielęgnują całe rodziny, 
przekazując ją kolejnym pokoleniom. 
Zgodnie z zaleceniami biskupa w tym 
roku nie odbędzie się obrzęd błogo-
sławieństwa pokarmów w tradycyjnej 
formie. Pokarmy należy przygo-

tować, a błogosławieństwa dokonać 
przed śniadaniem wielkanocnym. 
Wieczorem odbywa się Liturgia 
Światła. W czasie nabożeństwa święci 
się wodę, ogień i cierń. Dawniej wodą 
spryskiwano domostwa, aby zapewnić 
sobie pomyślność. Do ognia dorzu-
cano leszczynę, a popiół, również 
dla dostatku, rozsypywano podczas 
orania pola. Podczas nabożeństwa od 
rozpalonego na zewnątrz ognia zapa-
lany jest paschał – wielka woskowa 
świeca – symbol zmartwychwstałego 
Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi 
znak krzyża, wypowiadając słowa: 
„Chrystus wczoraj i dziś, początek 
i koniec, Alfa i Omega. Do Niego 
należy czas i wieczność, Jemu chwała 
i panowanie przez wszystkie wieki 
wieków. Amen”. Umieszcza się tam 
również pięć ozdobnych czerwonych 
gwoździ, symbolizujących rany Chry-
stusa, oraz aktualną datę. Od wnie-
sionego do kościoła paschału zapala 
się świece przyniesione przez wier-
nych. Wigilia paschalna kończy się 
Eucharystią i procesją rezurekcyjną. 
Dekret zmienia również celebrację 
liturgii Wielkiej Soboty: „(…) na 
rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy 
uruchomić na dłużą chwilę dzwony 
kościelne (zamiast w czasie Chwała). 
Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej 
winny być sprawowane w prezbi-
terium kościoła. W czasie liturgii 
światła nie przygotowuje się ogniska, 
a jedynie poświęca zapalony znicz. Po 
przygotowaniu paschału przechodzi 
się do Orędzia Paschalnego, pomijając 
przy tym procesję. W liturgii słowa 
należy odczytać wszystkie czytania. 
W liturgii chrzcielnej nie błogosławi 
się ani źródła chrzcielnego, ani wody 
świeconej, a tylko odmawia odno-
wienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
Ponieważ w tym roku nie ma możli-
wości zorganizowania procesji rezu-
rekcyjnej, dlatego na zakończenie 
Wigilii Paschalnej należy uruchomić 
dzwony przynajmniej na 15 minut 
i odprawić przygotowany specjalny 
obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania 
Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, 
że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy 
wezwani do wielkanocnej radości”.

„Prawdziwie nie ma Go tu, 
wstał jak powiedział. Alleluja!”

Niedziela Wielkanocna to radosny 
czas, kiedy siadamy przy wspólnym 
stole z najbliższymi, doceniając ofiaro-
wany nam dar życia i ciesząc się Nim. 
Uroczyste śniadanie poprzedzone jest 
dzieleniem się poświęconym jajkiem 

Wielkanoc4 marzec 2020 | nr 3 (89)



Wielkanocmarzec 2020 | nr 3 (89) 5
 FO

T. KS. M
A

RIA
N

 KO
STRZ

EW
A

/W
W

W
.D

IEC
EZ

JA
.TA

RN
O

W
.PL

W swoim rozważaniu 
podczas 
przejmującego 

nabożeństwa na Placu 
św. Piotra w dn. 27 marca 
br. papież Franciszek 
wypowiedział znamienne 
słowa: „Początkiem 
wiary jest świadomość, 
że potrzebujemy 
zbawienia. Nie jesteśmy 
samowystarczalni, sami 
toniemy; potrzebujemy 
Pana jak starożytni żeglarze 
gwiazd. Zaprośmy Jezusa 
do łodzi naszego życia. 
Przekażmy Mu nasze 
lęki, aby On je pokonał. 
Podobnie jak uczniowie 
doświadczymy, że z Nim 
na pokładzie nie dojdzie do 
katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych 
nadchodzących dni Kościół daje nam 
wyjątkową okazję do odpowiedzi na 
apel papieża Franciszka i do przej-
ścia z Chrystusem od śmierci do 
życia, od ciemności do światła i od 
lęku do nadziei. Jednak w związku 
z wprowadzonymi dla naszego 
dobra ograniczeniami, tegoroczny 
Wielki Tydzień będzie pod wieloma 
względami wyjątkowy. Abyśmy więc 
mogli jak najgłębiej przeżyć razem 
te nadchodzące dni, w nawiązaniu 
do dekretów Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowa-
dzam następujące zarządzenia:

1. Wzywam wiernych świeckich 
do pozostania w domach i do uczest-
nictwa w  celebracjach Wielkiego 
Tygodnia za pośrednictwem mediów, 
a także do podjęcia w tych dniach 
szczególnie intensywnej modlitwy 
rodzinnej. Pomoże w tym specjalny 
rytuał rodzinny, który zostanie przy-
gotowany przez diecezję i udostęp-
niony w mediach elektronicznych.

2. W obecnej sytuacji w parafiach 
nie ma możliwości przystąpienia do 
sakramentu pokuty i pojednania 
w zwyczajnej formie. Proszę więc 
wszystkich duszpasterzy o przypo-
mnienie wiernym roli żalu dosko-
nałego połączonego ze szczerą 
wolą wyspowiadania się, gdy to już 
będzie możliwe. Tych, którzy pragną 
skorzystać z posługi sakramentalnej, 
proszę o telefoniczny kontakt z dusz-
pasterzami. Jest ona nadal możliwa 
indywidualnie w kościołach i przy 
zachowaniu wszelkich środków 
ostrożności (por. Dekret Biskupa 
Tarnowskiego w związku ze stanem 
epidemii w Polsce, 24.03.2020).

3. Proszę wszystkich wiernych, aby 
w Wielką Środę wieczorem w swoich 
domach przeżyli rodzinne nabożeństwo 
pojednania, w oparciu o przygotowany 
rytuał. W kontekście utrudnionego 
dostępu do sakramentu pokuty i pojed-
nania, ta wspólna modlitwa pokutna, 
może być ważnym wydarzeniem na 
drodze wielkopostnego nawrócenia 
i przygotowaniem do świętowania męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

4. Przypominam, że okres w którym 
należy przyjąć Chrystusa w Komunii 
św. – czego wymaga od nas trzecie 
przykazanie kościelne – obejmuje 
czas od Środy Popielcowej do Niedzieli 
Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA
5. W Niedzielę Palmową należy 

pominąć procesję z palmami oraz 
ich poświęcenie i – za wyjątkiem 
kościoła katedralnego – zastosować 
trzecią formę przewidzianą przez 
Mszał Rzymski, odczytując w ramach 
wstępu antyfonę na wejście w całości, 
a następnie odmawiając akt pokuty. 
W liturgii słowa należy wybrać 
dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

6. Zachęcam wiernych do własno-
ręcznego przygotowania palm 
w domach w gronie rodzinnym, 
co może być okazją do wspólnej 
modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA
7. Ponieważ Msza Krzyżma św. nie 

służy wyłącznie poświęceniu olejów, 
ale podkreśla jedność ludu Bożego 
ze swoim biskupem, dlatego w tym 
roku zostaje ona przeniesiona na inny 
termin, a jej data zostanie ustalona po 
ustaniu epidemii. Należy nadal korzy-
stać z Krzyżma świętego i oleju chorych 
pobłogosławionych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – 
ZARZĄDZENIA OGÓLNE

8. Poszczególne celebracje 
Triduum Paschalnego mogą być 
sprawowane jedynie w  katedrze, 
kościołach parafialnych oraz w klasz-
torach i wspólnotach zakonnych. 
Tracą zatem swoją ważność wszelkie 
dotychczasowe przywileje dotyczące 
możliwości wielokrotnego odpra-
wiania liturgii Triduum Paschalnego 
w danym kościele lub w kaplicach 
dojazdowych. Gorąco zachęcam 
do celebrowania jej w tych samych 
godzinach, co w katedrze. Będzie to 
wyjątkowy znak naszej jedności w tym 
niespokojnym czasie.

9. Wszystkie obrzędy należy 
odprawić bez udziału ludu, a jedynie 
z osobami życia konsekrowanego 
oraz ograniczoną do minimum asystą 
(wyłącznie spośród osób pełnolet-
nich), dbając o „szlachetną prostotę” 
celebracji. Tam gdzie jest większa 
liczba kapłanów lub osób życia konse-
krowanego, nie należy dopuszczać 
dodatkowych usługujących, a jedynie 
podzielić między siebie przewidziane 
czynności liturgiczne.

10. W celebracjach transmito-
wanych należy wygłosić homilię, 
zaś w ramach obrzędu Komunii św. 
ułatwić wiernym przyjęcie komunii 
duchowej (czyli odmówić wybraną 
modlitwę komunii duchowej). 
W pozostałych celebracjach, z racji 
tego iż dokonają się bez udziału ludu, 
można opuścić homilię, a w jej miejsce 
zachować dłuższą chwilę milczenia.

11. Zachęcam duchownych, aby 
w tych dniach wspólnotowo celebro-
wali Liturgię Godzin, zaś wiernych 
świeckich do włączenia się w nią za 
pośrednictwem radia RDN Mało-
polska i RDN Nowy Sącz.

12. Przypominam, że Kościół 
w tych dniach udziela Komunii 
św. wyłącznie podczas celebracji 
liturgicznych oraz osobom umiera-
jącym. Dlatego zapraszam wszyst-
kich pozostających w domach do 
komunii duchowej. W ten sposób 
jeszcze mocniej uświadomimy sobie, 
że Chrystus obecny w Najświętszym 
Sakramencie jest dla nas wyjątkowym 
i niezasłużonym darem.

13. Należy zrezygnować z urzą-
dzania „ciemnicy” i „grobu pańskiego” 
oraz wystawiania krzyża do adoracji. 
Można ewentualnie przygotować 
jedynie symboliczną dekorację. 
W związku z tym powstrzymujemy się 
od organizowania czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK
14. W tym roku zwyczaj urucha-

miania dzwonów podczas Chwała 
należy przenieść na rozpoczęcie 
liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej 
i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

15. Na zakończenie Mszy św. 
Wieczerzy Pańskiej pomija się 
procesję z Najświętszym Sakra-
mentem, który po Komunii św. od 
razu umieszcza się w tabernakulum. 
Po końcowym błogosławieństwie 
należy obnażyć ołtarz.

16. Wiernych świeckich zachęcam, 
by zamiast zwyczajowego nawie-
dzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie 
rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, 
łącząc się ze Zbawicielem w godzinie 
Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK
17. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć 

Męki Pańskiej niech nie zabraknie 
gestu prostracji wszystkich kapłanów, 
a nawet usługujących. Będzie to szcze-
gólna okazja do przebłagania Boga za 
nasze grzechy i modlitwy o zahamo-
wanie epidemii.

18. Do modlitwy powszechnej 
należy dołączyć dodatkowe wezwanie 
za dotkniętych epidemią, zaś podczas 
adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

19. Proszę wszystkich wiernych, 
aby w Wielki Piątek wyeksponowali 
w swoich domach wizerunek Chry-
stusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego 
dnia można zyskać odpust zupełny 
za adorację krzyża, zachęcam do 
odprawienia w domu drogi krzyżowej 
i modlitwy osobistej, która pozwoli 
przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA
20. Należy pominąć tradycyjny 

obrzęd błogosławienia pokarmów 
i wody święconej w kościołach, kapli-
cach i innych miejscach. Nie rezygnujmy 
jednak z przygotowania tradycyjnych 
pokarmów na stół wielkanocny i doko-
najmy obrzędu ich błogosławieństwa 
przed śniadaniem wielkanocnym.

21. W Wielką Sobotę trwajmy 
w naszych domach w wyciszeniu 
i skupieniu jednocząc się przez 

modlitwę z Chrystusem pogrze-
banym i udającym się do otchłani, 
aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli 
grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA
22. Podobnie jak w Wielki 

Czwartek, tak również na rozpoczęcie 
Wigilii Paschalnej, należy uruchomić 
na dłużą chwilę dzwony kościelne 
(zamiast w czasie Chwała).

23. Wszystkie obrzędy Wigilii 
Paschalnej winny być sprawowane 
w prezbiterium kościoła. W czasie 
liturgii światła nie przygotowuje się 
ogniska, a jedynie poświęca zapalony 
znicz. Po przygotowaniu paschału 
przechodzi się do Orędzia Paschal-
nego, pomijając przy tym procesję. 
W liturgii słowa należy odczytać 
wszystkie czytania. W  liturgii 
chrzcielnej nie błogosławi się ani 
źródła chrzcielnego, ani wody świe-
conej, a tylko odmawia odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych.

24. Ponieważ w tym roku nie ma 
możliwości zorganizowania procesji 
rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie 
Wigilii Paschalnej należy uruchomić 
dzwony przynajmniej na 15 minut 
i odprawić przygotowany specjalny 
obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania 
Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, 
że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy 
wezwani do wielkanocnej radości.

25. Wiernych świeckich, którzy 
będą uczestniczyli w celebracji Wigilii 
Paschalnej za pośrednictwem mediów, 
zachęcam, by na czas odnowienia 
przyrzeczeń chrzcielnych zapalili 
świece, wspominając, że właśnie przez 
ten sakrament Chrystus przeprowa-
dził nas ze śmierci do nowego życia.

CHRZEST ŚWIĘTY
26. Chrzest dzieci można prze-

nieść na Niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie 
chcą zwlekać, powinien być on cele-
browany poza Mszą św. z liturgią 
słowa (por. Rozdział II Obrzędów 
chrztu dzieci), nawet w dni powsze-
dnie. W zaistniałej sytuacji nie jest 
możliwe celebrowanie chrztu wielu 
dzieci równocześnie. Za każdym 
razem należy pobłogosławić świeżą 
wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

† Andrzej Jeż 
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, dn. 31.03.2020
Źródło: https://www.diecezja.tarnow.pl

Dekret Biskupa Tarnowskiego dotyczący sprawowania 
posługi duszpasterskiej i liturgicznej w Wielkim Tygodniu 

na znak nadziei, początku, radości, 
przyjaźni i pokoju. Celebrujemy ten 
moment również poprzez przygo-
towany stół udekorowany białym 
obrusem i bukszpanem. Na nim nie 
może zabraknąć baranka na gałązce 
rzeżuchy symbolizujących zmar-
twychwstałego Jezusa i rodzące się 
życie oraz wielkanocnej babki. W tym 
roku święta przeżywać będziemy 
w gronie najbliższej rodziny, pozo-
stając myślami z tymi, z którymi 
zapewne spotkalibyśmy się w normal-
nych okolicznościach. Jednak dla 
dobra nas wszystkich ważne jest, 
abyśmy te święta przeżyli zgodnie 
z panującymi zasadami i własnym 
poczuciem odpowiedzialności. 

Poniedziałek Wielkanocny to drugi 
dzień świętowania. To czas, na który 
dawniej oczekiwano, choć pewnie 
dziś również się oczekuje, z wielkim 
zniecierpliwieniem. Noc z Wielkiej 
Niedzieli na Wielki Poniedziałek to 
tzw. „psotna noc”, podczas której 
„rozpoczynali swe figle i wybryki 
despeciarze lub despetnicy. Chłopcy 
ci przebierali się w stroje dziadow-
skie, czyli podarte spodnie, kapoty, 
stare buty, słomiane kapelusze. Ich 
psoty polegały na smarowaniu szyb 
w oknach, malowaniu bram czarną 
farbą lub wapnem, wnoszeniu na 
kalenice i składaniu rozłożonych 
przedtem wozów czy innych narzędzi 
rolniczych, układaniu kamieni na 
drogach, sianiu sieczką koło domów. 
Pannom na wydaniu (…) podrzucano 
pod drzwi (…) tłumoki ze szmat”. 
(Dziedzictwo kulturowe Pogórza, 
s.27) W poniedziałek nikt nie może 
być suchy, a wiąże się to z wszystkim 
dobrze znanym zwyczajem śmigusa-
-dyngusa. Początek tego zwyczaju 
sięga najprawdopodobniej dalekiej 
przeszłości i dziś ma już nieco inną 
formę. Dlatego wyjdźmy naprzeciw 
tradycji, oblewając choć symbolicznie 
domowników. 

„Tak mnie wypal…”
Święta wielkanocne w tym roku 

będą na pewno innymi świętami. 
Może będzie w nich więcej namysłu, 
więcej piękna, więcej Prawdy. Niewąt-
pliwie  będzie to czas, który wypali 
nasze życie… Może mocniej w ludz-
kich sercach wybrzmią i na dłużej 
w nich pozostaną słowa papieża Fran-
ciszka, wypowiedziane 27 marca  na 
Placu św. Piotra: „Początkiem wiary 
jest świadomość, że potrzebujemy 
zbawienia. Nie jesteśmy samowy-
starczalni, sami toniemy; potrzebu-
jemy Pana jak starożytni żeglarze 
gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi 
naszego życia. Przekażmy Mu nasze 
lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak 
uczniowie doświadczymy, że z Nim na 
pokładzie nie dojdzie do katastrofy”. 
Niech te święta będą dla nas wszyst-
kich podarowanym czasem, w którym 
żadna chwila nie będzie pusta. Aby 
wypełniały ją miłość, radość życia, 
wiara, nadzieja i siła w oczekiwaniu na 
kolejne, już piękniejsze święta Wiel-
kiej Nocy. 
Źródła:
Dziedzictwo kulturowe Pogórza, Tuchów, 2014
https://deon.pl/wiara/duchowosc/5-symboli-

wielkiego-czwartku-ktore-musisz-
znac,434267

https://deon.pl/kosciol/wielki-piatek-liturgia-
i-obrzedy,178518

https://deon.pl/wiara/duchowosc/wielka-
-sobota-zatrzymanie-czasu,291279

https://dzienniklodzki.pl/zwyczaje-
wielkanocne-zanikaja-bo-zmienia-sie-
rzeczywistosc-warunki-i-styl-zycia-
rozmowa/ar/9794040

https://www.gandalf.com.pl/blog/zwyczaje-
-wielkanocne-na-swiecie-i-nasze-tradycje/

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/
wiadomosci/pola/item/7592-dekret-
biskupa-tarnowskiego-dotyczacy-
sprawowania-poslugi-duszpasterskiej-i-
liturgicznej-w-wielkim-tygodniu

Świadomość źródłem wiary
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Przejęci niepokojem 
i obawą zbliżamy się do 
świąt wielkanocnych – 

choć zupełnie innych niż te, 
które zapisane są w naszej 
pamięci: jako obfity czas 
przygotowań, aby niczego 
nie zabrakło na stół wiel-
kanocny, abyśmy nie zapo-
mnieli o kimś lub czymś 
ważnym, o pójściu z rado-
ścią do kościoła na nabo-
żeństwa i na rezurekcję. 
Wszystko to w tym roku jest 
inne. Ale jest przesłanie: 
„Jesteśmy razem jako 
rodzina w domu” – i to jest 
piękne, i to jest wartość.

Chrystus zmartwychwstały może 
w sposób szczególny przemówi do nas 
w tym roku, bo bardziej będziemy Go 
rozumieć, przez pryzmat zmagań tak 
wielu osób o życie, o zdrowie i w ciągłej 
niepewności: „co będzie dalej?”. Chry-
stus przez swoje zmartwychwstanie 
zwyciężył śmierć, abyśmy my mogli 
żyć. Obrazem świąt jest budząca się 
do życia przyroda – to wiosna.

Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego mieszczą w sobie każde 
nasze zwycięstwo nad przeżywaną 

trudną sytuacją i własnym cierpie-
niem.

Chrystus poniósł w drzewie krzyża 
wielki ból, aby zajaśniała nam nadzieja 
zwycięstwa.

Tej nadziei płynącej z wiary 
wszystkim parafianom i szerzej, każdej 
rodzinie i wszystkim z osobna z pięknej 
ziemi tuchowskiej z serca życzy
o. Michał Reinke – proboszcz

Drodzy Wierni!
„Niczego mi nie 

braknie” Pan jest 
moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie – 
czytamy w psalmie. (Ps 23,1)

Czy aby na pewno? W ostatnich 
dniach brakuje nam przecież tylu 
rzeczy – możliwości spotykania się 
z rodziną i przyjaciółmi, wychodzenia 
z domu poza koniecznymi przypad-
kami, niektórym zaczyna brakować 
pracy, innym z kolei – możliwości 
odpoczynku, bo pracy jest aż nadto, 
brakuje nam spokoju, nadziei, opty-
mizmu… Brakuje nam nawet Eucha-
rystii.

Zbliża się największe święto, które 
obchodzimy w ciągu roku, a najpraw-
dopodobniej przeżyjemy je bez tego, 
co wydawało się zawsze nieodłącznym 
elementem tego święta – bez udziału 
w uroczystej liturgii, bez święcenia 
pokarmów czy nawet bez spotkań 
w gronie rodzinnym.

Niezbyt obiecujące to święto-
wanie…

Pan jest moim pasterzem, niczego 
mi nie braknie…

W tej sytuacji te słowa wydają się 
zupełnie niepasujące.

Ale czy słusznie? Słowa Pisma 
Świętego powinny być przecież 
zawsze aktualne, zawsze na czasie – 
to w końcu nie są jakieś zwykłe słowa, 
to Słowo, które jest żywe.

Może tym razem trzeba te słowa 
odczytać jako nadzieję? Nadzieję 
na to, że w tym trudnym czasie nie 
zabraknie nam niczego naprawdę 
istotnego?

W święcie Wielkiej Nocy nie 
chodzi przecież ani o spotkania 
rodzinne, ani o stół pełen jedzenia, ani 
nawet o uroczystą liturgię. W święcie 
Wielkiej Nocy chodzi o zmartwych-
wstanie Chrystusa. Chodzi o poko-
nanie śmierci, która – choć wciąż 
wszystkich nas czeka – przestała być 
ostateczna. Chodzi o nasze zmar-
twychwstanie.

Może więc trzeba – pośród tych 
wszystkich trudności i niepokojów – 
potraktować ten czas jako szczególną 
okazję do zastanowienia się nad tym, 

co dla nas jest istotą Wielkiego Postu 
oraz Wielkiej Nocy.

ks. Alfons Górowski
– proboszcz

Nikt z nas nie przypusz-
czał, nikomu się nawet 
nie śniło, że tak różny 

od innych będzie Wielki 
Post, Wielki Tydzień i Wielka 
Noc. Doświadczamy niemal 
każdego dnia, jak mały jest 
człowiek i bezradny wobec 
małego, niewidocznego, 
a jednocześnie wielkiego 
i groźnego wirusa, który 
zasiał na całym świecie lęk 
i niepewność o jutro.

Co będzie dalej – nie wiemy. Ale 
jako ludzie wiary wiemy, co robić. 
Chciałbym podzielić się piękną myślą 
św. Klemensa Marii Hofbauera, 
redemptorysty, którego dwusetną 
rocznicę śmierci wspominaliśmy 
niedawno, bo 15 marca. Kiedy 
wszystko sprzysięgało się przeciwko 
niemu i jego wielkim dziełom, które 
tworzył dla mieszkańców Warszawy 
w czasie zaborów, mówił: „Odwagi! 
Bóg jest Panem! On kieruje wszystkim 
dla swej chwały i naszego dobra, 
i nic nie jest w stanie Mu się oprzeć. 

Wszystkie ludzkie plany, choćby najle-
piej pomyślane, służą jedynie wypeł-
nieniu Jego woli”. Św. Klemens patrzył 
na wszystko, co go spotykało z wiarą. 
Jest to dla nas podpowiedź. Chrześci-
janin to człowiek, który na wszystko, 
co go w życiu spotyka, patrzy przez 
pryzmat wiary. Choć nie do końca 
rozumie wydarzenia, wierzy, że to co 
się dzieje, dzieje się po to, aby „obja-
wiły się sprawy Boże” (por. J 9,1-3). 
Nie wiemy jakie, ale one się objawiają 
dla chwały Bożej i naszego dobra.

Niech te słowa św. Klemensa 
wleją otuchę i radość w nasze serca 
na zbliżające się święta wielkanocne. 
Niezależnie od wszystkiego, co się 
wydarzy, Pan Jezus na pewno zmar-
twychwstanie. Nic Go nie zatrzyma 
w grobie. Bo Bóg może z największego 
zła wyprowadzić nieporównywalnie 
większe dobro. 

Niech zmartwychwstały Pan 
wyprowadzi nas z lęków i niepewności 
oraz da doświadczyć swej bliskości 
i szczęścia.
o. Bogusław Augustowski CSsR 

– proboszcz

Drodzy Parafianie Siedlisk, Bracia i Siostry!Drodzy Parafianie!
„Jam zwyciężył świat!” (J 16,33)

Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie

Parafia Chrystusa Króla w Siedliskach

Kaplica św. Brata Alberta  
w Dąbrówce Tuchowskiej 

Kaplica bł. Karoliny Kózkówny 
w Mesznej Opackiej 

Parafia św. Gerarda Majella
w Lubaszowej

Podobnie jak aposto-
łowie w godzinie męki 
Chrystusa przeżywali 

ogromy smutek i lęk o swoją 
przyszłość, a przerażeni 
zaistniałą sytuacją ukryli 
się w swoich domach, tak 
i my współcześni wyznawcy 
Chrystusa przeżywamy 
trwogę i tracimy nadzieję 
w obliczu epidemii, która 
z taką mocą pozbawia nas 
pokoju serca, powoduje 
niepewność i burzy nasze 
wspólnoty rodzinne, kole-
żeńskie i parafialne. 

Dodatkowym bólem jest brak 
możliwości udziału we mszy św., 
w życiu sakramentalnym i obrzędach 
Wielkiego Tygodnia oraz radosnego 
przeżywania w naszych wspólnotach 
Wielkiej Tajemnicy Zmartwychwstania 
naszego Pana Jezusa Chrystusa!

Do zatroskanych i zagubionych 
uczniów Jezus zmartwychwstały 
mówił: „Nie lękajcie się, Ja Jestem”. 
Przyjmijmy Bracia i Siostry to zapew-
nienie Chrystusa i ten najważniejszy 
Dar tajemnicy Wielkiej Nocy. Nie 
ma bowiem innej drogi do zmar-
twychwstania jak tylko droga krzyża, 

który objawia się nam w tym czasie 
jako wyjątkowo ciężki i ponad nasze 
ludzkie siły. 

Niech zatem moc Chrystusa 
Zmartwychwstałego i Jego miłość 
okazana człowiekowi w Tajemnicy 
Miłosierdzia będzie w tych dniach 
pociechą i umocnieniem nadziei, że 
nie jesteśmy sami, że Chrystus razem 
z nami cierpi i razem dźwiga nasze 
krzyże.

Zjednoczeni duchowo we wspólnej 
modlitwie i celebracji Triduum 
Paschalnego oczekujmy zwycięstwa 
Chrystusa nad grzechem, śmiercią 
i naszymi lękami.

Tego Wam życzą Wasi duszpasterze

ks. prałat  
Stanisław Augustyn, 

ks. Jan Wieciech – proboszcz,
ks. Mariusz Kmieć – wikary

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie

Pełni wiary, nadziei  i  miłości
Drodzy Parafianie, Czytelnicy 
„Kuriera Tuchowskiego”!
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W związku z trudną 
sytuacją epidemiolo-
giczną z jaką przyszło 

nam się zmierzyć w dzisiej-
szych czasach, a także 
w związku ze zbliżającymi 
się świętami wielkanoc-
nymi i Wielkim Tygodniem 
chciałbym złożyć życzenia 
moim parafianom, a także 
wszystkim mieszkańcom 
gminy Tuchów. 

Życzę wszystkim przede 
wszystkim zdrowia, które w obecnym 
czasie jest nam szczególnie 
potrzebne. Należy pamiętać, aby 
zgodnie z przykazaniami troszczyć 
się o zdrowie nie tylko własne, ale 
i swoich bliźnich. Chrońmy siebie, 
ale także innych, ważne jest to nie 
tylko z powodów zdrowotnych, ale 
także etycznych. Tegoroczne święta, 
będą inne niż te, których doświad-
czaliśmy w poprzednich latach. 
Dostosujmy się do zaleceń władz 
państwowych i kościelnych, które 
ograniczyły liczbę osób uczęszcza-
jących na nabożeństwa do 5 osób. 
Zachęcam do modlitwy w gronie 
rodziny poprzez środki masowego 
przekazu, łączmy się w duchowej 
jedności z kapłanami celebrują-
cymi uroczystości Wielkiego Tygo-
dnia i Wielkiej Nocy. Skupmy się na 
trosce zarówno o zdrowie fizyczne, 
jak i duchowe, które mamy okazję 
udoskonalić w czasie nadchodzących 
dni Misterium Pańskiego. Módlmy 
się o ustanie epidemii, za osoby 
chore i cierpiące, o zdrowie dla nas 

samych, a także siłę i wytrwałość 
dla służby zdrowia i osób czuwają-
cych nad naszym bezpieczeństwem. 
Tak jak Jezus pokonał śmierć, tak 
i my trwajmy w Bożym Miłosier-
dziu, pokładajmy w nim nadzieję 
na lepszą przyszłość, módlmy się 
o wybawienie nas z tego trudnego 
czasu. Niech zmartwychwstały Chry-

stus da nam moc dla duszy i pełnię 
wolności dla ciała od ciężkich chorób 
i we wszystkim nam błogosławi. 
Zawierzmy siebie, Kościół w Polsce 
i wszystkich na świecie Najświętszej 
Maryi Pannie Królowej Polski.

ks. Adam Wojciechowski  
– proboszcz

W jednej ze swoich 
książek św. Józef 
Sebastian Pelczar 

(którego postać znajduje 
się na witrażu w naszym 
kościele) przytoczył opowia-
danie mówiące o potrzebie 
nadziei w życiu człowieka. 

Otóż pewnego razu, wszystkie 
cnoty, pod przewodnictwem cnoty 
sprawiedliwości, postanowiły porzucić 
splamioną tyloma występkami ziemię 
i odlecieć do swojej ojczyzny – do 
nieba. Jak postanowiły, tak też uczy-
niły. Gdy już stanęły u bram nieba, 
nie chciano ich tam wpuścić, pytając, 
dlaczego tak szybko wróciły z ziemi. 
Odpowiedziały, że niemożliwym jest 
dłużej tam wytrzymać, bo każda cnota 
bywa lekceważona i prześladowana, 
a grzechy i zbrodnie, niczym ogromna 
powódź, zalewają świat. „Wejdźcie 
zatem – powiedział odźwierny 
niebieski – tylko ty, cierpliwości, i ty 
nadziejo, wróćcie proszę na ziemię, 
aby biedny człowiek nie popadł 
w rozpacz wśród tylu pokus i cier-
pień”. Na te słowa wróciły owe dwie 
cnoty na ziemię. Kontynuując swoje 
rozważania, św. Józef Sebastian stwier-
dził: „Dobrze się stało, bo jakżeby 
słaby człowiek potrafił dźwigać krzyż 
życia, gdyby mu nie pomagała cier-
pliwość? A jakżeby sama cierpliwość 
wytrzymała, gdyby jej brakło nadziei? 
Nadzieja ta, podobna do gołębicy 
Noego, przynosi nam zieloną gałązkę 
na znak, że wody utrapień wkrótce 
ustąpią. Nadzieja to jakby gwiazda 
przyświecająca ziemskiemu wędrow-
cowi w całej drodze życia, a światło jej 
jest tak miłe, tak ożywcze, tak pocie-
szające, że gdyby jeden tylko promyk 
wniknął do piekła, natychmiast to 
miejsce zgrozy stałoby się rajem”. 
(Życie duchowe, Kraków 2003, t. 1, 
s. 411-412).

Szukając źródła nadziei dla nas, 
trzeba podjąć refleksję nad dotych-

czasowym stanem wiary, która jest 
źródłem nadziei. Trzeba nam zapytać 
o obecność Boga w historii naszego 
życia i o zamysł Stwórcy, który 
w swojej Opatrzności dopuścił trudne 
dla nas doświadczenie zmagania się 
z niepewnością jutra.

Dla ludzi wierzących nie powinno 
być sytuacji beznadziejnych. Patrząc 
na aktualne wydarzenia, a jedno-
cześnie mając na uwadze dzieje 
zbawienia, trzeba pamiętać o obec-
ności wśród nas Chrystusa Pana, który 
jest, który był i który przychodzi.

Chrystus zmartwychwstał i żyje! 
To najpiękniejsze orędzie i źródło 
nadziei. Skoro w nie wierzymy, nie 
jesteśmy i nie zostaniemy sami. 
Obyśmy jak najszybciej cieszyli się ze 

zwycięstwa życia, danego nam przez 
Boga oraz radowali owocami dobroci, 
świadczonej przez naszych bliźnich.

Niech zmartwychwstały Jezus 
umocni nas w świętości. Miłością 
i nadzieją napełni nasze serca. Niech 
utwierdza naszą wiarę w zwycię-
stwo dobra nad złem, życia nad 
śmiercią, miłości nad nienawiścią. 
Oby w naszych sercach zawsze był 
widoczny blask nadziei zmartwych-
wstania.

Pamiętam o Was w codziennej 
modlitwie. Zawierzam Was Maryi, 
Matce Bolesnej, Matce radującej się 
ze zmartwychwstania Syna, Pocie-
szycielce strapionych.

ks. Andrzej Pecka  
– proboszcz

Drodzy Parafianie!Drodzy Bracia i Drogie Siostry!
Przeżywamy wciąż Wielki 

Post, który jest czasem 
wewnętrznej prze-

miany.

Pomimo tego wybiegamy w przy-
szłość i myślimy o dniu, w którym 
ponownie usłyszymy rezurekcyjne 
dzwony i zaśpiewamy radosne Alle-
luja, a także będziemy przeżywać 
radość poranka wielkanocnego.

Niejednemu z nas może się 
wydawać to nierealne. Od 12 marca 
żyjemy w nowej rzeczywistości, która 
sparaliżowała rytm życia nie tylko 
w Polsce czy Europie, ale także na 
całym świecie. Przyczyną tego jest 
maleńka bakteria – 1-tysięczna 
milimetra – zwana koronawirusem, 
która wywodzi się ponoć z Chin. 
Tak. To ona sprawiła, że pozamy-
kano szkoły i kościoły, obserwujemy 
wyraźnie zmniejszony ruch na ulicach 
i w ograniczonym wymiarze funkcjo-
nują instytucje, które trudno wyłączyć 
z życia publicznego. Nadmiar pracy 
mają służby medyczne, porządkowe, 
a także te, które usiłują uwolnić nas 
z grożącego – z niewiadomych do 
końca skutkach niebezpieczeństwa. 
Wiadomości, które do nas docie-
rają, nie podają oczekiwanych przez 
wszystkich informacji. Możliwości 
spotkań i wymiany zdań w dużym 
stopniu ograniczają się do środków 
audiowizualnych. Ze zrozumiałych 
względów z nich korzystamy, ale 
wiemy doskonale, że nie zastępują 
one bezpośredniego kontaktu ze sobą. 

Nic dziwnego, że w tych warun-
kach stawiamy sobie pytania: czy 
w tym przypadku człowiek może 
przeżywać radość, która w natu-
ralny sposób została wpisana w jego 
naturę? Jak to wszystko ocenić? Czy 
z tej sytuacji, wobec której cały świat 
jest bezradny można się wyzwolić?

Odpowiedzi poszukajmy w Księdze 
Życia, którą jest Pismo Święte. Przy-
wołajmy zatem słowa, które wypo-
wiedział sam Pan Bóg: „O wszyscy 
spragnieni, przyjdźcie do wody, 
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 
(…) Czemu wydajecie pieniądze na to, 
co nie jest chlebem? I waszą pracę – 
na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, 
a jeść będziecie przysmaki i dusza 
wasza zakosztuje tłustych potraw. 
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie 
do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza 

wasza żyć będzie. (…) Bo myśli moje 
nie są myślami waszymi ani wasze 
drogi moimi drogami – mówi Pan”. 
(Iz 55, 1-9). Dobrze nam znaną 
historię, która ukazuje beznadziejną 
sytuację podczas burzy na jeziorze: 
zawodowi rybacy są bezradni, wystar-
czyły słowa Pana Jezusa: „Czemu 
bojaźliwi jesteście, małej wiary. Potem 
wstał, rozkazał wichrom i jezioru, 
i nastała głęboka cisza”. (Mt 8, 23-27).

W tej sytuacji, którą aktualnie 
przeżywamy, warto pochylić się 
nad słowami, które wypowiedział  
św. Jan Paweł II: „(…) Bracia i Siostry, 
nie bójcie się przygarnąć Chrystusa 
i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papie-
żowi i wszystkim tym, którzy pragną 
służyć Chrystusowi, służyć człowie-
kowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, 
otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy 
otwórzcie granice państw, systemów 
ekonomicznych i politycznych, 
szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, 
rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, 
co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On 
jeden to wie! (...)”. 

(Homilia ojca św. Jana Pawła II 
wygłoszona w czasie mszy św. rozpo-
czynającej uroczyście pontyfikat  
– 22 X 1978).

Pomimo wszystko zbliżamy się 
do świąt wielkanocnych. Przeżyjmy 
je w duchu pełnego zaufania Panu 
Jezusowi, który zwyciężył śmierć, 
grzech i jego skutki. W przyszłość, 
która jest przed nami, podążajmy 
za Chrystusem, który jest; DROGĄ, 
PRAWDĄ I ŻYCIEM. Na pewno się 
nie zawiedziemy. Przykładem jest  
św. Jan Paweł II, który do takiej 
postawy zaufania Bogu nas zachęcał 
– już za życia szczęśliwy – ŚWIĘTY.

Tego, z racji świąt, życzę pani 
burmistrz i współpracownikom, 
mieszkańcom gminy Tuchów, nade 
wszystko mieszkańcom Jodłówki 
Tuchowskiej.

ks. Józef Jaworski   
– proboszcz

PS Ze zrozumiałych względów, 
tą drogą, na ręce pani burmistrz 
przesyłam indywidualnie życzenia 
świąteczne: Niech Pan Bóg błogosławi 
i Matka Boża wspiera w drodze do 
pełnej wolności, która jest drogą do 
autentycznego szczęścia.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej  
w Trzemesnej

Parafia św. Józefa w Burzynie

Parafia św. Michała Archanioła w Jodłówce Tuchowskiej

Bracia i Siostry!

Przeżyjmy te święta we wspólnocie
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JANUSZKOWALSKI 

2 kwietnia 2020 r. przeżywa-
liśmy 15. rocznicę odejścia  
do Pana św. Jana Pawła II. 

Ta rocznica miała miejsce podczas drama-
turgii pandemii koronawirusa, która opanowała 
świat wiosną 2020 r. w czasie Wielkiego Postu, 
Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkiej Nocy. 
„Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowie-
kiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć na 
niego, gdy się modlił, by zauważyć, jak potrafił 
całkowicie zanurzyć się w Bożym misterium. 
Ten, kto się modli, potrafi odczytywać wyda-
rzenia zawsze w sposób transcendentny, 
najzwyczajniej nie zadowala się analizami, 
których może dokonać dzięki własnemu 
rozumowaniu”. Mówił o nim papież Franci-
szek i tłumaczył, że „docenić nauczanie Jana 
Pawła II oznacza bronić go przed jakąkol-
wiek formą ideologizacji i umieć odnaleźć 
w nim profetyczne intuicje, które nie tylko są 
wciąż aktualne, ale w tym momencie powinny 
być jeszcze bardziej zgłębione, potraktowane 
poważnie i odczytane w aktualnym kontek-
ście”. Papież Franciszek podkreślał: „Jego 
wzór i świadectwo są zawsze żywe wśród nas”, 
a „wspominamy go jako wielkiego świadka 
Chrystusa cierpiącego, umarłego i zmar-
twychwstałego i prosimy go, aby wstawiał 

się za nami, za rodzinami i za Kościołem, 
by światło zmartwychwstania rozjaśniało 
wszelkie mroki naszego życia i napełniało nas 
radością i pokojem”. Oby te słowa, ta prośba 
do św. Jana Pawła II wypełniły się. Obyśmy 
mogli zaznać Jego miłości  absolutnej, czyli 
Chrystusowej, która obejmuje wszystkich bez 
wyjątku – całą ludzkość. Tej miłości i wsta-
wiennictwa ludzkość szczególnie dzisiaj 
potrzebuje. Jego słowa niech będą dla nas na 
ten trudny czas naszą nadzieją. „Musicie być 
mocni mocą miłości, która jest potężniejsza 
niż śmierć (…). Musicie być mocni miłością, 
która cierpliwa jest, łaskawa jest”. Wierzymy 
Ojcze Święty w Twoje słowa i opiekę nad nami.  
Pokolenie JPII pamięta. Tuchów pamięta.  
Tu są Twoje ślady, a my nimi kroczymy.
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Zbliżają się święta 
wielkanocne – od kiedy 
pamiętam, czyli od dzie-

ciństwa – Wielkanoc to były 
zawsze święta tradycyjne, 
wiosenne, radosne. 

W tym roku czas świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego przypada 
12 kwietnia po pierwszej pełni 
wiosennej, która będzie 8 kwietnia 
(środa). Jednak te święta nie będą 
wyglądać tak jak zwykle, z powodu 
takiego, który nie schodzi z ust 
wszystkich ludzi w ostatnim czasie. 
W tak trudnym, niespokojnym dla 
każdego człowieka okresie przewija 
się słowo koronawirus. Zmianie 
uległo całe nasze życie – Wielkanoc 
również – jak co roku nie będziemy 
mogli się wybrać rodzinnie do 
kościoła, aby poświęcić palmę; wziąć 
udziału w Triduum Paschalnym (czyli 
trzy święte dni – Wielki Czwartek 
i Wielki Piątek oraz Wielka Sobota – 
bardzo bogate w przeżycia religijne 
i tradycyjne), które przeżyjemy nie 
w wielkich wspólnotach parafialnych 
w kościele, ale w maleńkich 
wspólnotach rodzinnych. Dzięki 
środkom masowego przekazu mamy 
możliwość brać tylko wirtualny udział 
w transmitowanych mszach i nabo-
żeństwach. Niestety nie możemy 
brać czynnego udziału w Ostatniej 
Wieczerzy, w adoracji krzyża, w świę-
ceniu pokarmów na stół wielka-
nocny, w poświęceniu ognia z bogatą 
liturgią Wielkiej Soboty zakończonej 

uroczystą procesją z radosnym Alle-
luja. Radosny czas świąteczny tak 
wielu ludzi będzie spędzać z dala od 
rodziny i przyjaciół. Będą to święta 
ściśle rodzinne – bez odwiedzania 
się – tylko z możliwością kontaktu 
wirtualnego.

Dla mnie – kapłana o stażu 
30-letnim – będzie przykro spojrzeć 
na prawie pusty kościół w Wielki 
Tydzień, choć przypominam sobie, 
że kilka lat temu duszpasterzując 
na Ukrainie w Archidiecezji Lwow-
skiej w parafii Sanktuarium Matki 

Bożej w Łopatynie oraz w kościołach 
dojazdowych w Korsowie i Stoja-
nowie, właśnie przeżywałem święta 
wielkanocne z kilkoma parafianami.

Dlatego życzę wszystkim w tym 
trudnym czasie dużo łask Bożych, 
opieki Matki Bożej i świętych patronów, 
cierpliwości, mądrości, zdrowego 
rozsądku, a przede wszystkim zdrowia. 
Chrystus zmartwychwstał – praw-
dziwie zmartwychwstał.

ks. Marek Wojnarowski  
– proboszcz

Przeżyjmy te święta we wspólnocie

Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego w Buchcicach

Parafia św. Michała Archanioła w Piotrkowicach

Inne święta wielkanocne w 2020 r. „Chrystus to nadzieja cała nasza”
Drodzy Parafianie, 

Mieszkańcy Łowczowa, 
Piotrkowic, Zabłędzy! 

Przeżywając niedawno święta 
Bożego Narodzenia, nie pomyślał 
nikt z nas, że kolejne będą zupełnie 
inne niż sobie wyobrażaliśmy, bez 
częstej możliwości uczestnictwa we 
mszach św. i  przystępowania do 
sakramentów świętych. A jednak 
chociaż w innej scenerii z naszym 
Panem cierpiącym, ale i zmartwych-
wstałym przeżyjemy nadchodzące 
święta. Posłuszni prośbom naszych 
władz państwowych i kościelnych 

przyjmijmy w duchu posłuszeństwa 
te trudy, ufni, że czas przyniesie 
nam powrót do normalności, który 
sumiennie wykorzystamy. Zachę-
camy Was także do uczestniczenia 
w nabożeństwach Triduum Paschal-
nego poprzez media i internet.

Na czas świąt wielkanocnych 
wszystkim parafianom życzymy sił 
i błogosławieństwa zmartwychwsta-
łego Pana.

Wasi duszpasterze  
ks. Stefan Michalski  

– proboszcz, 
 ks. Mariusz Urbański  

– katecheta
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Św. Jan Paweł II żyje w naszej pamięci
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Jest pani tuchowianką – 
co podobało się pani albo 
które miejsca podobały 
się pani w latach dzieciń-
stwa i młodości w naszym 
mieście?

Od urodzenia jestem związana 
z Tuchowem. Mieszkałam na osiedlu 
Reymonta, później na „Zbójniku”, po 
ślubie – na osiedlu Centrum, a od 13 lat 
mieszkam przy ulicy Mickiewicza. 
Dzieciństwo spędzałam głównie na 
wędrówkach po Skałce, na zabawach 
na stadionie i wakacjach nad Białą. 
Mile wspominam też tuchowską 
ławę, tak jak większość moich kole-
żanek i kolegów. Z tego też powodu 
budowa alejek na Skałce i obiektu na 
stadionie w Tuchowie ma dla mnie 
duże znaczenie. Te tereny mocno zwią-
zane są z moim dzieciństwem i chcia-
łabym, żeby kolejne pokolenia również 
mogły z nich w pełni korzystać. 

Pochodzę z wielodzietnej rodziny, 
żyliśmy skromnie. Nie było komórek, 
internetu, firmowych ubrań, samo-
chodu, wczasów za granicą. Razem 
z rówieśnikami graliśmy w gumę pod 
blokiem, w palanta na boisku, buszo-
waliśmy po nowo budowanych wyko-
pach wodociągowo-kanalizacyjnych 
na osiedlu, skakaliśmy z budowanych 
warsztatów przy CKZiU. Dzisiejszej 
młodzieży trudno w takie „atrakcje” 
uwierzyć. Ale pozostał mi do tych lat 
ogromny sentyment. Mogę śmiało 
powiedzieć, że miałam dzieciństwo 
i młodość jak z marzeń, a przyjaźnie 
spod bloku i ze szkoły są nadal żywe. 
Często zdarza się, że wspominamy 
różne wydarzenia z tamtego okresu. 

Często podkreślanym 
atutem jest pani ciekawa 
droga zawodowa, jak ona 
przebiegała?

Zaraz po studiach ekonomicznych 
znalazłam się na stażu w tuchowskim 
Zespole Opieki Zdrowotnej w dziale 
księgowości. Po zakończeniu stażu 
otrzymałam od ówczesnego dyrek-
tora, pana Andrzeja Gracy, propozycję 
pracy jako księgowa. W wieku 24 lat 
objęłam stanowisko zastępcy dyrek-
tora. Pracę w tuchowskim ZOZ-ie do 
dziś oceniam jako najważniejszą szkołę 
życia. Podjęłam się realizacji bardzo 
trudnych obowiązków w czasach, 
kiedy placówka była mocno zadłu-
żona, co było i nadal jest charakte-
rystyczne dla ośrodków podległych 
samorządom powiatowym. Mając tak 
krótkie doświadczenie i młody wiek, 
musiałam włożyć ogromnie dużo 
wysiłku, aby zdobyć zaufanie i pozycję 
wśród personelu medycznego, szcze-
gólnie lekarzy z długoletnim stażem. 
Trzy lata później zdecydowałam się na 
zmianę miejsca pracy i otrzymałam 
powołanie na stanowisko skarbnika 
w naszej gminie. Doświadczenie 
z ZOZ-u okazało się niezwykle przy-
datne i szybko zdążyłam się wdrożyć 
w nowe obowiązki. Z kolei 11 lat pracy 
jako skarbnika gminy oceniam jako 
najlepsze moje lata, biorąc pod uwagę 
życie zawodowe. Szeroka współpraca 
z radnymi, sołtysami, jednostkami 
organizacyjnymi, stowarzyszeniami 
i mieszkańcami bardzo mi się spodo-
bała. Wtedy poczułam samorząd, 
polubiłam, i tak mi pozostało do 
dziś. W 2017 roku założyłam biuro 
rachunkowe, zajmowałam się też przy-
gotowaniem i rozliczaniem projektów 
unijnych. Kontakt z przedsiębiorcami 
umożliwił mi poznanie problemów, 
z którymi się borykają w swojej dzia-
łalności, realiów rynkowych naszej 
gminy. Rok później zdecydowałam 
się podjąć starania o fotel burmistrza, 
jak widać – skutecznie.

Jakie odczucia towarzy-
szyły pani podczas kampanii 
wyborczej Tuchów 2018?

Najtrudniej było podjąć decyzję 
o starcie. Tak już mam w życiu, że jeśli 

na coś się zdecyduję i wyznaczę sobie 
cel, to szybko przechodzę do dzia-
łania. Nie inaczej było w tym przy-
padku. Moja kampania była oparta 
na precyzyjnym planie, doborze 
odpowiednich osób i metod komu-
nikacji z mieszkańcami, obserwacji 
zachowań konkurentów i otoczenia. 
To była trudna, ale i ciekawa, 
systematyczna praca zbliżająca do 
obranego celu. Kolejne zadanie do 
wykonania. Nie zakładałam z góry 
zwycięstwa, nie dzieliłam stołków 
przed potwierdzeniem wyników, 
podeszłam do kampanii z pokorą. 
Bardzo zależało mi na tym, aby była 
fair play, co też zaproponowałam na 
samym początku. Nie udało się do 
końca i z tej strony czas wyborczy 
kojarzy mi się nieco gorzej. Jednak 
dzisiaj wiem, że każdy kandydat ma 
swoje ambicje, emocje często biorą 
górę nad rozsądkiem i zupełnie bez 
konfrontacji, pojedynku, demon-
stracji siły po prostu się nie da. To, 
co zaskoczyło mnie pozytywnie, to 
duże wsparcie wśród mieszkańców. 
Przez cały okres kampanii czułam 
tę pozytywną energię, serdeczność 
i pomoc, co dawało siłę mnie i moim 
kandydatom na radnych. Po ogło-
szeniu wyników czułam z jednej 
strony niedowierzanie, z drugiej 
ogromną satysfakcję. Nie zdarza się 
często, aby kobieta pokonała pięciu 
innych kandydatów. I ten moment, 
kiedy budzę się rano po wieczorze 
wyborczym z myślami: „Wszystko 
super, tylko kogo ja wezmę na 
zastępcę? Kto się zgodzi, komu mogę 
zaufać, kto poradzi sobie z obowiąz-
kami?” I jeszcze kilka innych, które 
zachowam dla siebie. Niezapomniane 
przeżycie, ale warto było.

Jest pani córką, siostrą, 
żoną, synową i mamą. 
Czy obecne stanowisko 
pracy w samorządzie zmie-
niło dotychczasowe życie 
rodziny?

Mimo wielu dodatkowych 
obowiązków, zwłaszcza popołu-
dniowych i weekendowych spotkań, 
uroczystości, wyjazdów, staram się 
poświęcać jak najwięcej czasu moim 
dzieciom i mężowi. Pierwszy rok 
mojego urzędowania poświęciłam 
na to, aby ograniczyć do minimum 
wszelkie inne aktywności zawodowe 
i społeczne na rzecz rodziny i nowych 
obowiązków służbowych. Bez pomocy 
ze strony rodziców, teściów i męża, 
pełnienie obecnej funkcji byłoby 
niemożliwe. Mam tego świadomość 
i jestem im wszystkim za poświę-
cenie wdzięczna. Mocno pracuję nad 
tym, aby przynajmniej w okresie ferii 
zimowych i letnich zarezerwować choć 
tydzień wyłącznie dla naszej czwórki. 
Czasem zdarzy się w innym terminie 
kilka dni. Dzisiaj wielką radość 
sprawia mi choćby pół dnia spędzo-
nego wyłącznie z rodziną. Krótki 
wypad do lasu, nad jezioro, zwykły 
spacer nad Białą. Bywają takie dni, że 
jestem zupełnie wyłączona z domo-
wego rytmu, ale dzięki temu zdecy-
dowanie bardziej doceniam każdy 
wspólny moment i wiem, co w życiu 
najważniejsze.

Co musiała pani ograniczyć 
lub z czego zrezygnować, 
obejmując urząd burmi-
strza?

Dzisiaj mam mniej czasu dla siebie, 
na spotkania ze znajomymi, przyja-

ciółmi. Nie zajmuję się już realizacją 
projektów unijnych. Zakupy często 
robię przez internet, nie mam czasu 
odwiedzać galerii i godzinami po 
nich spacerować. Bardzo rzadko 
oglądam telewizję. Najtrudniej było 
w pierwszych miesiącach, dzisiaj 
już przyzwyczaiłam się do takiego 
trybu życia i czerpię przyjemność ze 
spotkań z mieszkańcami, cieszy mnie 
i pochłania rozwiązywanie trudnych 
problemów, odczuwam satysfakcję, 
kiedy uda się zdobyć środki i zreali-
zować inwestycję służącą naszej 
gminie. Wykorzystuję czas pożytecz-
niej i z korzyścią dla mieszkańców, 
więc myślę, że to całkiem dobry 
kierunek. 

Rządzi pani gminą, w której 
mieszkają rówieśnicy, dawni 
znajomi, koleżanki, koledzy, 
sąsiedzi i … nauczyciele. Czy 
relacje z nimi ułatwiają, czy 
może utrudniają codzienną 
pani pracę?

Znajomość otoczenia i miesz-
kańców gminy zdecydowanie ułatwia 
codzienną pracę. Z natury jestem 
osobą otwartą, która potrafi nawiązać 
szybki kontakt, odnoszącą się 
z szacunkiem do każdego, kogo napo-
tykam na swojej drodze. W szkole 
nigdy nie miałam trudności z przy-
swojeniem wiedzy czy zachowaniem. 
Mam nadzieję, że właśnie tak postrze-
gają mnie moi rówieśnicy, znajomi, 
nauczyciele. Mimo zajmowanego 
stanowiska, staram się być tą samą 
Magdą albo Mają, którą poznali wiele 
lat temu. Myślę, że to jest klucz do 
zdobycia i zachowania dobrych relacji 
z mieszkańcami, które przełożyły 
się na tak dobry wynik w ostatnich 
wyborach. 

Brak czasu i walka ze 
stresem są ostatnio sztan-
darowym problemem ludzi 
wszystkich pokoleń. Czy 
także pani burmistrz? Jeśli 
tak, to jak pani go rozwią-
zuje?

Oczywiście, nie jestem wyjątkiem, 
ale bardziej walczę z brakiem czasu 
i zmęczeniem, niż ze stresem. Nad 
tym ostatnim potrafię panować, choć 
wielu osobom może się to wydawać 
niemożliwe. Funkcja burmistrza to 
ogrom spraw, wielka różnorodność, 
presja społeczna, często na styku 
z ludzkimi tragediami. Im większy 
problem na horyzoncie, tym mocniej 
skupiam się na suchej analizie sytu-
acji, możliwych sposobach jego 
rozwiązania, dobrym planie i odpo-
wiednim działaniu. Im mniej stresu 
i emocji, tym działanie skuteczniejsze, 
a problem szybciej opanowany. Gorzej 
jest z czasem, bo tego zawsze brakuje. 
Tak wielka liczba spotkań, dyskusji, 
wyjazdów zmusza do dokonywania 
ciągłych wyborów. Co jest ważniejsze, 
gdzie powinnam bezwzględnie się 
udać, z którego spotkania mogę zrezy-
gnować, a które należy przesunąć na 
inny termin. Najbardziej nie lubię, 
kiedy muszę wybrać jedno z kilku 
spotkań lub uroczystości odbywają-
cych się w tym samym czasie. Dla 
mnie każda grupa mieszkańców lub 
organizacja jest tak samo ważna, stąd 
dylematy nie do pokonania. Jeśli mam 
do wyboru uroczystość w naszej 
gminie i poza nią – zawsze wybieram 
to pierwsze, bo uważam, że miesz-
kańcy są najważniejsi. Na zmęczenie 
mam jeden sposób. Przychodzi taki 

moment, w którym organizm mówi 
dość. Wtedy rzucam wszystko i odsy-
piam. Nieważna pora dnia, jasno czy 
ciemno, głośno czy cicho. Po prostu 
zwala z nóg i trzeba się podporząd-
kować, odzyskać siły do dalszego 
działania.

Jaką formę wypoczynku 
pani preferuje?

Jestem dość aktywną osobą, więc 
przeważnie wypoczywam w ruchu. 
Oprócz krótkich chwil zwykłego 
leniuchowania (których jest naprawdę 
niewiele) lubię podróżować po 
świecie. Razem z mężem i dziećmi 
zwiedziliśmy większość krajów 
bałkańskich. Ostatnim odkrytym 
kierunkiem jest Rumunia, którą 
szczerze wszystkim polecam. Jest też 
jedno miejsce, które mnie szczególnie 
przyciąga – to Sarajewo w Bośni. Ze 
względu na swoją trudną historię, ale 
i wielokulturowość zapada w pamięci 
i kusi do powrotu. Cieszę się, że 
ciekawość do świata obudziliśmy też 
u dzieci, które wyczekują każdego 
wyjazdu. Pasję do podróżowania 
łączymy często z motocyklem. Wraz 
z mężem objechaliśmy tysiące kilome-
trów, w tym Chorwację, Czarnogórę, 
Słowenię, Grecję i Rumunię. Poza 
podróżami chodzę na siłownię, dzięki 
której utrzymuję dobrą kondycję 
i zdrowie. Latem spędzam czas nad 
wodą, zimą – po latach wróciłam do 
nart. Coraz częściej znajduję chwilę 
na dobrą książkę. 

Jest pani jedną z nielicznych 
młodych kobiet piastujących 
urząd burmistrza. Na pewno 
nie jest najważniejszym, ale 
ma jednak swoje znaczenie 
w wystąpieniach publicz-
nych, wdzięk osoby i sposób 
wypowiedzi, ale także… 
pani fryzury i stroje. Kto dba 
o pani stylizacje?

O stroje dbam sama, pewnie 
zaskoczę, ale zakupy robię zwykle 
w tuchowskich sklepach odzieżo-
wych i są one ekspresowe. Wchodzę 
do sklepu, przymierzam, kupuję 
i wychodzę. Nie lubię długich wypraw 
do galerii, dla mnie to strata cennego 
czasu. Przygotowując się do najwięk-
szych i najważniejszych uroczystości 
gminnych, korzystam z pomocy miej-
scowych fryzjerek i kosmetyczek – 
głównie Ani i Marzenki, które przy-
kładają bardzo dużą wagę do tego, 
abym wyglądała dobrze i stosownie 
do okoliczności, za co gorąco im dzię-
kuję. Zgadzam się z tym, że nie wygląd 
jest najważniejszy, jednak z drugiej 
strony reprezentuję mieszkańców 
naszej gminy i mam obowiązek robić 
to godnie, tak jak na stanowisko 
burmistrza przystało. 

Proszę wymienić trzy cechy 
charakteru, które przydają 
się pani na fotelu burmistrza.

Pierwsza to odwaga. Bez niej nie 
zdecydowałabym się z pewnością na 
start w wyborach. W tym momencie 
jest ona wielkim atutem podczas 
prowadzenia trudnych negocjacji, 
podejmowania niepopularnych decyzji 
czy wdrażania nowych, dotychczas 
niewykorzystywanych rozwiązań, obar-
czonych dużym ryzykiem. Druga to 
determinacja. Niektóre procesy czy 
działania są w gminie bardzo skom-
plikowane i długotrwałe. Trzeba mieć 
sporo determinacji, aby nie zrezy-
gnować zbyt wcześnie z obranego celu. 

Zwłaszcza wtedy, gdy wokół widzę 
zwątpienie i niedowierzanie; bywa, 
że sporo osób zniechęca do dalszego 
działania. Umiejętność szerokiej 
analizy. Ta cecha jest pomocna do 
prawidłowej oceny sytuacji. Często 
bywa tak, że spływające informacje są 
ze sobą sprzeczne, a opieranie się na 
opinii zbyt małej liczby osób w łatwy 
sposób prowadzi do wyciągnięcia 
błędnych wniosków i podjęcia niewła-
ściwych decyzji. Dopiero zebranie, 
porównanie i analiza sygnałów płyną-
cych z wielu stron pozwalają uzyskać 
obiektywny obraz rzeczywistości, co 
daje większą pewność i trafność obra-
nego sposobu działania. 

Jakie wydarzenie społeczne 
w minionym roku ucieszyło 
panią najbardziej, a jakie 
zasmuciło?

Trudno mi wybrać jedno wyda-
rzenie społeczne, bo chwil rado-
snych i wzruszających w tym roku 
było wiele. Za każdym razem, kiedy 
widzę na gminnych uroczystościach 
tłumy roześmianych, zadowolonych 
mieszkańców i pełną salę widowi-
skową w Domu Kultury, cieszę się i ja.  
Za każdym razem, kiedy fundacje, 
stowarzyszenia i grupy nieformalne 
przyłączają się do mnie i wspólnie 
organizują uroczystości – cieszę się i ja. 
Za każdy razem, kiedy ktoś z naszej 
gminy osiąga sukces w jakiejkolwiek 
dziedzinie – cieszę się razem z nim. 
Ogromną satysfakcję odczuwam 
wtedy, kiedy jesteśmy razem i dążymy 
do wspólnych celów. Smuci mnie, gdy 
pojawia się hejt internetowy, brak 
szacunku, poniżanie drugiej osoby, 
nieczysta gra. To nie moje klimaty, nie 
zgadzam się z tym, dlatego otwarcie za 
każdym razem o tym mówię i piszę.

Najpiękniejsze i najbardziej 
wzruszające dotychcza-
sowe przeżycie Magdaleny 
Marszałek jako burmistrza 
Tuchowa to…

Potrafię się cieszyć z prostych 
rzeczy. Być może nie dałam po sobie 
tego poznać, ale taką chwilę prze-
żyłam całkiem niedawno, w styczniu. 
Planując spotkanie noworoczne 
połączone z galą wręczenia statuetek 
Melaniusza, zdecydowaliśmy się na 
wspólną jego organizację ze stowa-
rzyszeniami z naszej gminy. Zapro-
ponowaliśmy współpracę bez żadnych 
zobowiązań, przymusu, wyłącznie kto 
ma na to szczerą ochotę. Wzruszający 
był tak duży odzew ze strony stowa-
rzyszeń i grup nieformalnych. To, co 
zaprezentowały podczas spotkania, 
przeszło moje wszelkie oczekiwania. 
Począwszy od grup kolędniczych, 
przez koncert młodzieży z TMT, 
piękną dekorację, skończywszy na 
suto zastawionym stole. Dzięki temu 
ostatnie spotkanie noworoczne 
odebrałam jako zwieńczenie wielo-
miesięcznych starań o integrację, 
jedność, wzmocnienie współpracy 
i więzi w naszej gminie. Wiem, że to 
dopiero początek, ale jestem prze-
konana, że idziemy właściwą drogą 
i takich wzruszających chwil będzie 
coraz więcej. 

PS od autorki: właśnie tak jest 
poprawnie – „pani burmistrz”, a nie 
– jak się czasem słyszy – „pani burmi-
strzowa”, bo to przecież byłaby żona 
burmistrza.

Z Magdaleną Marszałek
rodowitą tuchowianką, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  
11-letnim skarbnikiem Tuchowa, od ponad roku burmistrzem naszego miasta 
rozmawiała Zdzisława Krzemińska
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Tekst jest dwudziestym trzecim z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Legioniści z Łódzkiego pod Łowczówkiem
LILIANNALIPKA 
„Hymn strzelecki”
Naprzód, drużyno strzelecka!
Sztandar do góry swój wznieś!
Żadna nas siła zdradziecka
zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju,
czy w tajgach Sybiru nam zgnić,
z trudu naszego i znoju
Polska powstanie, by żyć.

Nic nie powstrzyma rycerzy
ofiarnych na mękę i trud,
kiedy pod sztandar swój bieży
do walki o wolność i lud.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród 
boju… itd.

Żadna nas siła zdradziecka
zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.
Śmiało, drużyno strzelecka,
sztandar do góry swój wznieś!

25 lutego 1915 roku, Kęty:
Zapomniałem zapisać. Po Łowczówku 
Jurek Szletyński został mianowany sier-
żantem. Tosiek Berlach kapralem, Adek 
Goldenberg i ja starszymi żołnierzami. 
Nasz I pluton objął podporucznik 
Stefan Rowecki, piotrkowianin (...).

Autorem fragmentu tych legiono-
wych wspomnień jest Wacław Lipiński 
Socha, któremu autorka poświęciła 
wcześniej osobny artykuł. W tym 
tekście pojawiły się nazwiska innych 
jeszcze legionistów, którzy brali udział 
w bitwie pod Łowczówkiem. To oni 
będą kolejnymi bohaterami niniej-
szego artykułu. 

st. sierż. Stefan Rowecki Radecki
(1895-1944)

Dowódca sekcji I plutonu  
1. kompanii V baonu w 1. Pułku 

Piechoty Legionów Polskich 
w bitwie pod Łowczówkiem

Późniejszy Komendant Główny 
Armii Krajowej, znany jako „Grot”, 
urodził się 25 grudnia 1895 roku 
(a więc podczas bitwy pod Łowczów-
kiem obchodził swoje 19. urodziny) 
w Piotrkowie Trybunalskim 
w rodzinie urzędniczej o patriotycz-
nych i szlacheckich korzeniach. Stefan 
był wnukiem powstańca listopado-
wego i synem członka organizacji 
obywatelskiej podczas insurekcji 
styczniowej. Jego ojcem był August 
(według innych źródeł Leon), zaś 
matką Zofia z domu Chrzanowska. 
Chłopiec w 1906 roku rozpoczął 
naukę w piotrkowskim polskim 
gimnazjum Narcyza Jacobsona. 
W roku 1911 jako 16-latek założył 
pierwszy w Piotrkowie tajny zastęp 
skautowy. Rok później Stefan Rowecki 
został przyjęty na wydział elektryczny 
warszawskiej szkoły H. Wawelberga 
i S. Rotwanda. W tym okresie zaan-
gażował się w działalność niepodle-
głościową i został członkiem Polskich 
Drużyn Strzeleckich. Wtedy to przyjął 
konspiracyjny pseudonim Radecki. 
Na początku 1914 roku, podczas ferii 
zimowych, zaledwie 18-letni chłopiec 
przekroczył zieloną granicę z zaborem 
austriackim i wziął udział w kursie 
podoficerskim PDS w Rabce. Po jego 
ukończeniu Stefan został dowódcą 
zastępu w kompanii warszawskiej 
PDS. Prowadził też zajęcia instruk-
torskie dla kolegów z zakresu budowy 

i działania broni palnej, systemu forty-
fikacji, stosowania materiałów wybu-
chowych. Wybuch I wojny światowej 
zastał Radeckiego w Nowym Sączu, 
gdzie przebywał na kursie wojskowym 
PDS. Stąd wyjechał do Krakowa, by 
zasilić szeregi strzelców gotowych 
do wymarszu na wojnę z Moskalem. 
Na krakowskie Oleandry dotarł 
2 sierpnia 1914 roku. 7 sierpnia – 
jako jeden ze strzelców w kompanii 
Mieczysława Trojanowskiego Rysia – 
wymaszerował w kierunku Królestwa 
Polskiego. Już we wrześniu 1914 roku 
Stefan Rowecki został dowódcą sekcji 
I plutonu 1. kompanii V baonu 
w 1. Pułku Piechoty Legionów. Brał 
udział w bitwie pod Łowczówkiem, po 
której objął komendę nad I plutonem 
1. kompanii I baonu 5. Pułku Piechoty 
I Brygady – pułku nazwanego wkrótce 
„Zuchowatym”. Po krwawym boju, 
1 stycznia 1915 roku, mianowany 
został podporucznikiem piechoty 
i stał się tym samym jednym z młod-
szych wiekiem oficerów brygady. Po 
odpoczynku formacji Piłsudskiego 
w Kętach (styczeń-marzec 1915 roku) 
przeniesiona została ona na teren 
Królestwa Polskiego i brała udział 
w walkach pozycyjnych nad Nidą.

19 kwietnia 1915 roku Radecki 
został przeniesiony wraz z plutonem 
do 4. kompanii 5. Pułku Piechoty, 
a w maju tegoż roku wraz ze swoimi 
żołnierzami walczył w kilkudniowej 
bitwie pod Konarami. 17 maja 
w okolicy Klimontowa Radecki został 
ranny w udo. Tak to wydarzenie opisał 
naoczny świadek, Wacław Lipiński:

(...) W pewnej chwili, coś około 
południa, rozległo się z prawego 
skrzydła wołanie: „Sanitariusz, sani-
tariusz!”. Wyciągnęliśmy go z rezerwy 
i gorączkowe pytania szły w prawo. 
Rowecki ranny! Psiakrew, że też licho 
nadało! Na cały pluton akurat w niego 
trafili... Dostał podobno w nogę czy też 
wyżej, w udo. Za chwilę go wynieśli 
(...). Rowecki leżał tam na noszach, 
uśmiechał się słabo, choć dość dobrze 
wyglądał... 

Nie udało się wyciągnąć kuli, 
którą został trafiony. Po rekonwale-
scencji – w połowie lipca – powrócił 
do oddziału; został adiutantem 
w I baonie. Ponieważ jednak rana nie 
dawała mu spokoju, już w sierpniu 
Stefan ponownie trafił do szpitala, 
z którego powrócił do dalszych walk 
na Wołyniu w październiku 1915 roku.  
Tu został dwukrotnie ranny; po drugim 
razie, podczas odwrotu znad rzeki 
Stochod, długo przebywał w szpitalu, 

po czym powrócił do swojego pułku.  
Po odmowie złożenia przysięgi 
wierności dwóm cesarzom w lipcu 
1917 roku (tzw. kryzys przysięgowy) 
Stefan Rowecki trafił do obozu 
internowania dla oficerów w Benia-
minowie, gdzie przebywał kilka 
miesięcy. Po opuszczeniu tego miejsca 
Radecki został członkiem Polskiej Siły 
Zbrojnej. Został też – w wieku 20 lat 
– wykładowcą w Szkole Podchorą-
żych Piechoty; awansował wkrótce na 
stopień porucznika, a następnie kapi-
tana piechoty. W listopadzie 1918 roku 
Stefan wziął udział w rozbrajaniu 
Niemców. Po 11 listopada 1918 roku 
nadal służył ojczyźnie: walczył 
w wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie 
polsko-bolszewickiej; wtedy właśnie 
zreorganizował jedną z rozproszo-
nych brygad rezerwowych i przy-
wrócił w niej dyscyplinę, po czym 
objął dowództwo załogi w Kowlu. 
Awansował też na stopień majora. 
W okresie międzywojnia robił karierę 
w wojsku. We wrześniu 1939 roku 
Polska znowu znalazła się w stanie 
wojny. Po wrześniowych walkach 
jeszcze w tym miesiącu Rowecki po 
nieudanej próbie przedostania się na 
Węgry wrócił w cywilnym ubraniu 
do Warszawy, by tam rozpocząć 
prace nad budową polskich struktur 
wojskowych – Służby Zwycięstwu 
Polski oraz Związku Walki Zbrojnej. 
Zasługą Grota – bo taki konspiracyjny 
pseudonim przyjął – było stworzenie 
od podstaw podziemnego wojska 
polskiego na okupowanych ziemiach 
polskich. W lutym 1942 roku Rowecki 
mianowany został przez Naczelnego 
Wodza Władysława Sikorskiego 
dowódcą Armii Krajowej. 

30 czerwca 1943 roku, w wyniku 
zdrady kilku członków konspiracji 
będących jednocześnie agentami 
gestapo, Grot został aresztowany 
w Warszawie przez Niemców. Natych-
miast został przewieziony na Szucha. 
Jak zeznawali gestapowcy, wchodził 
do siedziby Gestapo ze skutymi 
rękami, wyprostowany, z podniesioną 
głową. Niemcy świętowali – otworzyli 
na tę okazję butelki z szampanem, 
proponowali nawet kieliszek gene-
rałowi. Ten, naturalnie, odmówił. 
Stefan Rowecki Grot został zamordo-
wany w Sachsenhausen na początku 
sierpnia 1944 roku.

sierż. Jerzy Szletyński Młocki
(1894-1915)

Dowódca plutonu zwiadowców  
4. kompanii I baonu 5. Pułku 

Piechoty I Brygady
Legionów Polskich  

w bitwie pod Łowczówkiem

Jerzy Szletyński urodził się 
w czerwcu (niektóre źródła podają, 
że w kwietniu) 1894 roku w Jędrze-
jowie w zaborze rosyjskim. Był 
drugim synem Mikołaja Szletyń-
skiego i Zofii z domu Daszewska. Był 
uczniem Szkoły Handlowej Kupiectwa 
Łódzkiego, a następnie progimna-
zjum J. Radwańskiego. Był członkiem 
Sokoła i Zarzewia. W latach 1908-1909 
15-letni Jerzy wyjechał do Krakowa, 
gdzie uczestniczył w szkoleniach 
i ćwiczeniach organizacji niepodle-
głościowych. Na ten czas przerwał 
też naukę. Po powrocie do Łodzi Szle-
tyński rozpoczął pracę nad zorgani-
zowaniem harcerstwa i objął funkcję 
drużynowego II Łódzkiej Drużyny  

im. W. Łukasińskiego. W roku 1913 
został komendantem Polskich Drużyn 
Strzeleckich w Łodzi. Prowadził w tym 
czasie szkolenia strzeleckie i skau-
towe. Sukcesy wychowawcze Jerzego 
doprowadziły do jego aresztowania, 
które tak opisał jego ojciec Mikołaj: 
Pierwszego marca 1914 roku aresz-
towanie syna Jurka wraz z drużyną 
na wycieczce pod Łodzią. Posiedział 
w więzieniu do 28 marca i został 
wypuszczony. Po wybuchu wielkiej 
wojny na przełomie lipca i sierpnia 
1914 roku Jerzy Szletyński wstąpił do 
legionów wraz z plutonem harcerzy, 
wśród których znalazł się opisywany 
wcześniej Wacław Lipiński Socha, 
który tak napisał:

26 października. (...) Nareszcie 
o siódmej Jurek Szletyński kazał 
się szykować i znosić broń. Jest nas 
w oddziale szesnastu. (...).

Jak podaje „Panteon Polski”: Gdy 
w Łodzi ukazali się pierwsi Strzelcy, 
Szletyński natychmiast przywdziewa 
mundur żołnierza polskiego, by połączyć 
się z zastępem już walczących (...) Pod 
komendą ppor. Panenki opuszcza Łódź 
i jako plutonowy skautów przydzielony 
zostaje do baonu uzupełniającego. 

Młocki – bo taki legionowy pseu-
donim przyjął – walczył pod Krzywo-
płotami w listopadzie 1914 roku. (...) 
Jego wartość jako żołnierza okazuje 
się dopiero w bitwach pod Krzywopło-
tami, Łowczówkiem, gdzie spokojny 
a wytrwały, był zawsze między pierw-
szymi, wzbudzając zaufanie u podko-
mendnych, a szacunek i uznanie 
u komendantów. (...) („Panteon 
Polski”)

W bitwie pod Łowczówkiem 
w stopniu sierżanta dowodził 
plutonem zwiadowców 4. kompanii 
I baonu 5. Pułku Piechoty I Brygady 
Legionów.

23 maja 1915 roku (...) w ataku 
na Kamienicę (...) obejmuje komendę 
nad plutonem po rannym ob. Siero-
sławskim. Gdy rozkazy przestają doń 
dochodzić, na skutek luk w linji po 
rannych żołnierzach, wstaje i wśród 
gęstego ognia idzie wzdłuż linji do 
komendanta kompanji, już wtedy 
rannego ob. Styka. Szedł śmiało. Nie 
dochodzi jednak do celu. W momencie, 
gdy zwrócił twarz w kierunku pozycji 
moskiewskiej, pada, ugodzony kulą 
w szczyt czoła. („Panteon Polski”)

Z kolei tak ten moment opisał 
Wacław Lipiński, przyjaciel Młoc-
kiego i naoczny świadek zdarzenia:

(...) W pewnej chwili słyszę na 
prawo głos Zygmunta Chabowskiego: 
„Słuchaj no, Wacek, Jurek zdaje się 

ranny czy zabity, zobacz...” Skoczyłem 
w prawo i aż zmartwiałem... Jurek 
Szletyński leżał na wznak, z głową 
we krwi... „Jurek, Jur... – począłem 
wołać – co tobie zrobili?! Tak nieli-
tościwie rozbili twą głowę, tyle krwi, 
tyle krwi!” A on oczy miał otwarte, 
lecz już nieprzytomne, z jakąś dziwną 
mądrością patrzące w niebo. Nie 
poznawał mnie. Głuche mamrotanie 
wyrazów wychodziło mu z ust, na 
których wnet pojawiła się żółta piana. 
„Umiera!...”– pomyślałem z rozpaczą. 
Począłem ściągać mu z palca skautowy 
pierścionek, o który zawsze prosił, by 
posłać do domu, i podając pierścionek 
Chabowskiemu ze słowami: „Jurek 
zabity”– odgarnąłem mu czapkę. Pełna 
krwi... Czoło miał czyste i spokojne, 
tylko przeraźliwie białe...

Niestety, nie udało się go wycią-
gnąć z pola walki. Ciężko ranny 
w głowę pozostawał nieprzytomny 
pomiędzy pozycjami walczących 
stron aż do wieczora kolejnego 
dnia. Wtedy to został wyniesiony 
przez W. Lipińskiego i E. Pfeiffera. 
Zmarł, nie odzyskawszy przytom-
ności, 25 maja 1915 roku w małej 
wiejskiej chałupce, w której mieścił 
się szpital polowy. Jerzy Szletyński 
pochowany został w mogile obok 
lazaretu, ekshumowany dwukrotnie, 
ostatecznie spoczął w zbiorowym 
grobie legionistów poległych 
w bitwie pod Konarami. W chwili 
śmierci miał 21 lat.

Teodor Berlach Tukalski

Urodził się w Łodzi 5 marca 
1894 roku, tu ukończył gimnazjum. 
Od 1911 roku Teodor należał do 
tajnego skautingu. Chłopiec w roku 
następnym objął w nim funkcję 
patrolowego, w tym też roku wziął 
udział w kursie instruktorów skau-
towych w Skolem. Teodor Berlach 
należał także przed wojną do Polskich 
Drużyn Strzeleckich, stąd dobrze znał 
się z Jerzym Szletyńskim i Wacławem 
Lipińskim. Wraz z nimi i innymi 
kolegami po wybuchu wielkiej 
wojny poszedł jako strzelec walczyć 
o niepodległość Polski w legionach. 
Pod datą 2 listopada 1914 roku 
Wacław Lipiński napisał w swoim 
wojennym pamiętniku następujące 
słowa:

W Częstochowie stoją dwa bata-
liony strzelców – razem z łódzkim, 
który zaraz za nami przymasze-
rował. Dzisiaj nastąpić ma rozdział 
na kompanie i zaraz też wymarsz 
do pułku, do Komendanta Piłsud-
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skiego. Nas, skautów, wcielono do 
4  kompanii obywatela Narbutta. 
Jur Szletyński, jako „Młocki”, został 
podoficerem za frontem, reszta nas, 
a więc Adek Goldenberg, jako „Burski”, 
Władek Łęcki, obydwaj Chabowscy, 
Edek Pfeiffer, Tosiek Berlach, Romek 
Gertner, Maniek i Hirek Pacholscy, 
Tadek Plackowski, Kasprzak, Kubiak, 
Antek Gruszczyński – wbrew górnym 
marzeniom – w funkcji i stopniu 
szeregowców piechoty. Wspólne dole 
i niedole wojenne scalały chłopców, 
którzy stawali się dla siebie nieod-
łącznymi towarzyszami broni, a także 
przyjaciółmi.

Teodor Berlach walczył z Moska-
lami w bitwie pod Łowczówkiem, 
po której awansował na stopień 
kaprala. Walczył w 5. oraz w 1. Pułku 
Piechoty I Brygady Legionów.  
31 marca 1917 roku Tukalski ukoń-
czył administracyjny kurs oficerski. 
Przeżył wojnę, po której dalej 
służył ojczyźnie, m.in. w 3. Pułku 
Szwoleżerów jako rotmistrz kawa-
lerii, w pułku radiotelegraficznym 
w stopniu majora łączności. W czasie 
kampanii wrześniowej w 1939 roku, 
po bitwie pod Kockiem, 6 paździer-

nika dostał się do niemieckiej 
niewoli, w której przebywał do końca 
wojny. Po zwolnieniu wyemigrował 
do Kanady.

Arkadiusz Goldenberg 
Mirosław Burski

(1897-1916)

Legionista żydowskiego pocho-
dzenia urodził się w Łodzi jako syn 
Arkadiusza i Zofii z domu Kowa-
lewska. Uczęszczał do łódzkiego 
gimnazjum i do wybuchu wojny 
ukończył w nim 7 klas. Działał 
w harcerstwie i Zarzewiu. Po 
wybuchu wojny wstąpił do legionów 
i od połowy grudnia 1914 roku 
przydzielony został do 4. kompanii  
IV baonu 5. Pułku Piechoty I Brygady 
Legionów. Był kolegą frontowym 
Lipińskiego, Szletyńskiego i Berlacha. 
Wraz z nimi uczestniczył w bitwie pod 
Łowczówkiem. Ostatnią bitwą w jego 
życiu był bój pod Kostiuchnówką 
w lipcu 1916 roku. Baon Goldenberga 
przebijał się przez rosyjskie oddziały 
i wtedy to Burski został ciężko ranny, 
po czym zmarł wkrótce w rosyjskiej 
niewoli. Dożył 19 lat.

Tak te chwile wspominał Wacław 
Lipiński Socha, przyjaciel Golden-
berga:

(...) Za chwilę słyszę krzyk, wołanie 
Zygmunta Rosińskiego. Na prawo 
w skos – pochylony stoi Wolski Stach 

i Zygmunt. Obok ktoś leży... Podbie-
gamy z Edkiem ostatkiem sił. Leży 
Adek Goldenberg – ranny w brzuch. 
Po ziemi się wije, szczęki zaciśnięte, 
oczy w dołach przepastnych. Obok 
jakiś inny strzelec ostatni już wydaje 

dech. Gorączkowo się sypnęły słowa 
ze spękanych warg: „Brać go! Za nogi! 
Za ramiona!” Lecz Adek nie pozwala 
się ruszyć. „Zostawcie, zostawcie, nie 
ruszajcie!” – charczy przez zaciśnięte 
zęby. „Wyjąć mu papiery!” Wyjmują 
je chłopcy szybko, bo Moskale już, już 
wyciągają po nas ręce. Ostatni raz 
jeszcze rzucam spojrzenie na strasz-
liwie zmienioną twarz Adka i znikamy 
mu z oczu. (…) Sierżantów padło 
pięciu: Adek, Iwbull, Doliński, Kruk 
i Rybak. Straty bolesne, nieodżałowane.

Bibliografia:
• W. Lipiński, Szlakiem I Brygady
• Stefan Rowecki „Grot” (1895-

1944) – publikacja IPN z cyklu 
Patroni naszych ulic

• Stefan „Grot” Rowecki – Muzeum 
Armii Krajowej

• Stefan Rowecki – Dzieje.pl
• Szletyńscy z Łodzi: rodzina, 

która walczyła o niepodległość, 
„Dziennik Łódzki”

• „Panteon Polski”, Rok I, 1924, 
Zeszyt 3, Lwów

• Platforma internetowa Muzeum 
Piłsudskiego https://zolnierze-
-niepodleglosci.pl

Od lewej: sierż. Wacław Lipiński,  
w środku sierżant Goldenberg, z prawej kapitan Pfeiffer

II Pieszy Rajd Tropem Wilczym 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

HALINAPIOTROWSKA
Pod tym krzyżem, pod drzewem 
zwalonym,
Śnią żołnierze o Polsce swój sen.
Bodaj po to być warto żołnierzem,
By sen cudny przyśnić jak ten.
Bodaj widzieć padając w ataku,
Polskę wolną i czystą jak łza,
Po szwadronie ni śladu, ni znaku
Tylko dziektiar w oddali gdzieś gra.

4 marca 2020 r. oddaliśmy 
IM hołd! I nie straszna 
nam była pogoda, bo 

cześć ICH pamięci nie należy 
IM się tylko w słońcu przy 
pięknej pogodzie! 

W tym dniu ok. 100 uczniów, 
17 opiekunów oraz 11 gości oddało 
hołd Żołnierzom Wyklętym, uczest-
nicząc w II Pieszym Rajdzie Tropem 
Wilczym. Rajd zorganizowała Szkoła 
Podstawowa im. Kard.  Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach wraz 
z Kołem Gospodyń Wiejskich  
w Siedliskach, które razem 
z SP  w Tuchowie, SP w Burzynie, 
SP  w Lubaszowej, SP w Jodłówce 
Tuchowskiej, SP  w Zabłędzy 
i SP w Buchcicach uczciły Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych! 

W godz.  8.30-9.15 pod budyn-
kiem Sokoła w Tuchowie odbyła się 
rejestracja szkół, odbiór plastronów, 
tabliczek z Bohaterami Wyklę-
tymi i wymarsz na cmentarz nr 164 
w Tuchowie. W czasie wędrówki 
3-osobowa drużyna z każdej szkoły 
brała udział w terenowym quizie wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych. Punkty 
z pytaniami, nad którymi czuwali 
członkowie PTG „Sokół” w Tuchowie, 
znajdowały się w 5 ważnych histo-
rycznie punktach Tuchowa. 

PUNKT 1 – Apteka Pod Białym 
Orłem – tablica pamiątkowa – wejście 
do tuchowskiego getta – poświęcona 
społeczności żydowskiej, która 
zamieszkiwała miasteczko przed 
II wojną światową. Getto w Tuchowie 
utworzone zostało w 1942 r. dla 
Żydów z Tuchowa i okolic. W tym 
miejscu stłoczonych było na niewiel-
kiej powierzchni około 1,5 tysiąca 
osób. W getcie zostali zamknięci także 
Żydzi z Gromnika, Ryglic i Pleśnej. 
Stąd zostali następnie wywiezieni do 
obozu zagłady w Bełżcu. 

PUNKT 2 – Pomnik Ofiar 
II  Wojny Światowej z Tuchowa 
i gminy, ofiar okupacji niemieckiej 
i sowieckiej w latach 1939-1945. 

PUNKT 3 – Tablica pamiątkowa 
– Most im. Mariana Stylińskiego 
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– zasłużonego dla Tuchowa burmi-
strza, który pełnił swą funkcję w latach  
od 1934 do 1939. To właśnie on był 
inicjatorem budowy nowego, żelaznego 
mostu. Również jego staraniem wybudo-
wano nowy gmach szkoły powszechnej 
w Tuchowie w 1936 roku. Tuż przy 
moście głaz upamiętniający męczeń-
stwo rozstrzelanych w tym miejscu przez 
Niemców w czasie okupacji Polaków. 

PUNKT 4 – Cmentarz wojenny 
nr  163 w Tuchowie – zabytkowy 
cmentarz z I wojny światowej. Cmen-
tarz znajduje się na szczycie wzgórza 
Furmaniec. Na cmentarzu pochowano 
137 żołnierzy austro-węgierskich 
i 97 rosyjskich w 106 grobach poje-
dynczych i 22 zbiorowych. 

PUNKT 5 – Cmentarz wojenny 
nr  164 w Tuchowie – zabytkowy 
cmentarz z I wojny światowej. 
Pochowano na nim 199 żołnierzy 
armii austro-węgierskiej i 105 armii 
rosyjskiej w 211 grobach pojedyn-
czych i 27 zbiorowych. Zidentyfiko-
wano 42 żołnierzy. W tym konkursie 
pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Buchcic, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Burzyna i trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Tuchowa. Rajdowi 
towarzyszył jeszcze jeden konkurs 
ogłoszony wcześniej – konkurs 
plastyczny „Żołnierze Wyklęci – 
Bohaterowie Niezłomni”, w którym 
przyznano 3 pierwsze miejsca 
i 5 wyróżnień. Wystawę prac konkur-
sowych można było oglądać w DK 
w Tuchowie. Po przybyciu na cmen-
tarz nr 164 na każdego uczestnika 
czekała już gorąca herbata i ciepły 
poczęstunek, o co zadbali członkowie 
KGW w Siedliskach. Punktualnie 
o godz. 12.00 na cmentarzu nr 164 
rozpoczęły się uroczystości polowe, 
w czasie których ciekawą prelekcję 
o powojennym podziemiu niepod-
ległościowym na naszym terenie 
wygłosił dr Michał Wenklar z Biura 
Badań Historycznych IPN Oddział 
w Krakowie. Rajd odbył się bowiem pod 
Honorowym Patronatem IPN Oddział 
Kraków! Swoją obecnością rajd zaszczy-
cili zacni goście: Magdalena Marszałek 
– burmistrz Tuchowa, Stanisław Obrzut 
– przewodniczący RM w Tuchowie, 
Grzegorz Wojtanowski i Jan Wrona 
z Nadleśnictwa Gromnik, Aleksander 
Kajmowicz – przewodniczący Rady 
Osiedlowej Tuchów-Garbek, prezes 
PTG „Sokół” w Tuchowie – Jan Dusza 
oraz członkinie. Podczas rajdu nastą-
piło wręczenie dyplomów, upominków 
oraz nagród w konkursach, których 
sponsorami byli IPN Oddział Kraków 
oraz organizator, czyli Szkoła Podsta-
wowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach, modlitwa za poległych 
za ojczyznę oraz okolicznościowe prze-
mówienia. 

Organizatorzy dziękują za wszelką 
pomoc Aleksandrowi Kajmowiczowi, 
Elżbiecie Łempie, Marii Wójcik, Jadwidze 
Ratuszyńskiej, Janowi Duszy, Tomaszowi 
Saradowi, Marcinowi Musiałowi, Barto-
szowi Borczykowi i członkom KGW 
w Siedliskach! Już dziś zapraszamy za 
rok na III Pieszy Rajd Tropem Wilczym!



oświatamarzec 2020 | nr 3 (89) 13

SZKOŁA PODSTAWOWA
BURZYN

 S Z K O Ł A " 
MUZYCZNA

NATALIAPAWLAK 

7 marca 2020 r. 
w Szkole Muzycznej 
I st. w Tuchowie odbył 

się IV Szkolny Konkurs 
Wiedzy o Kompozytorze 
„Życie i twórczość Henryka 
Wieniawskiego”. 

Już czwarty rok z rzędu w taki 
właśnie sposób obchodzimy rocznice 
związane ze znakomitymi polskimi 
kompozytorami. W 2020 roku przy-
pada 140. rocznica śmierci Henryka 
Wieniawskiego, osoby, która w historii 
światowej wiolinistyki zajmuje miejsce 
szczególne. Dał się poznać jako genialny 
skrzypek-wirtuoz, uznawany przez 
współczesnych mu krytyków i miło-

śników muzyki za drugie wcielenie 
Niccolò Paganiniego, jako kompozytor, 
którego dzieła zajęły czołowe miejsce 
w światowej literaturze skrzypcowej, aż 
w końcu jako pedagog dwóch znako-
mitych uczelni muzycznych Europy.

Przygotowania do Konkursu 
Wiedzy o Kompozytorze zaczęły się 
w Szkole Muzycznej I st. w Tuchowie 
już początkiem drugiego semestru, 
kiedy to uczniowie własnoręcznie 
przygotowywali prace związane 
z Henrykiem Wieniawskim. Szkolna 
biblioteczka wzbogaciła się o nowe 
plakaty i prezentacje multimedialne 
opisujące życie i twórczość tego artysty. 
Właśnie wtedy uczniowie mogli bliżej 
poznać barwny życiorys, bogatą dzia-
łalność koncertową, a także wyjątkową 
twórczość tego kompozytora.

W IV Szkolnym 
Konkursie  Wiedzy 
o  K o m p o z y t o r z e 
wzięło udział 17 uczniów 
z naszej szkoły. Zmierzyli 
się oni z bardzo szcze-
gółowym testem, który 
podzielony został na trzy 
kategorie: życie, twór-
czość, pamięć. Dodat-
kowo, uczestnicy musieli 
zapoznać się z kanonem 
najbardziej znanych dzieł 
Henryka Wieniawskiego 
i rozpoznać je ze słuchu 
podczas konkursu. Prace 
uczniów oceniane były 
przez jury w składzie: 
Katarzyna Pater (prze-
wodnicząca jury), Alicja 
Stanisławczyk-Karwat oraz 
Natalia Pawlak (pomysło-
dawczyni oraz organizator 
konkursu). Laureaci zostali 
wyłonieni na podstawie 
zdobytych punktów.

Tradycyjnie,  jak 
i w latach ubiegłych, 
konkursowi towarzyszył 
koncert, w tym roku pod 
nazwą „Ostatni wirtuoz 
romantyzmu”. Rozpo-
czął się on od projekcji 
filmu zawierającego najważniejsze 
fakty z życia Wieniawskiego i miał 
przybliżyć słuchaczom postać tego 
kompozytora. Podczas koncertu 

zaprezentowane zostały najbardziej 
znane dzieła Henryka Wieniaw-
skiego w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły: Aleksandry Burzy (skrzypce 

– Pieśń Polska), Julity 
Pieniądz (gitara – Kujawiak 
a-moll) oraz zaproszonych 
gości: Wiktorii Koszyk 
(skrzypce – Obertas, SM 
I st. w Bobowej), Mariana 
Witka (skrzypce – Kujawiak 
a-moll, OSM II st. im. Fryde-
ryka Chopina w Krakowie), 
SunDay Quartet w składzie: 
Karolina Wrona, Agnieszka 
Chajec, Ewa Więcek-
-Drożdż, Gabriela Wołek 
(Legenda). Solistom akom-
paniowali Magdalena 
Zębala oraz Waldemar 
Różański.

Szczególne podzięko-
wania kierujemy do dyrek-
tora szkoły muzycznej Jana 
M. Gładysza za możliwość 
zorganizowania tego wyda-
rzenia oraz prowadzenie 
koncertu, wszystkim 
nauczycielom, którzy 
włożyli swój wysiłek, 
akompaniując i przygo-
towując swoich uczniów, 
Radzie Rodziców oraz 
firmie ósemkowa.pl, które 
dofinansowały nagrody dla 
wszystkich uczestników 
konkursu!

Wybrańcem losu w muzyce jest 
ten, który może być zarówno kompo-
zytorem, jak i wykonawcom swoich 
utworów, a Henryk Wieniawski 
jest tego doskonałym przykładem. 
Poznanie jego twórczości stało 
się znakomitą okazją do integracji 
środowiska muzycznego Małopolski, 
a zdobyta przez uczniów wiedza o tym 
artyście zawsze będzie procento-
wała. Dzięki Konkursom Wiedzy 
o Kompozytorze uczniowie naszej 
szkoły poznali już życiorys F. Nowo-
wiejskiego, K. Szymanowskiego,  
S. Moniuszki oraz H. Wieniawskiego. 
Pytanie, z jakim kompozytorem 
uczniowie zmierzą się za rok, pozo-
staje nadal otwarte...

Henryk Wieniawski bohaterem 
szkolnego konkursu!

Edukacja ekologiczna 

ANNASAJDAK 
Mamy tylko jedną Ziemię, 
a jej przyszłość zależy od każdego
na pozór niewielkiego ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas.

Dzień Ziemi to najważ-
niejsze i najbardziej  
znane święto ekolo-

giczne. Z tej okazji warto 
zwrócić uwagę na rolę 
edukacji ekologicznej 
w szkole. 

Jeśli oczekujemy od naszego społe-
czeństwa zachowań proekologicz-
nych, to musimy znacznie wcześniej 
stworzyć warunki, aby wykształcić 
postawy i umiejętności bezkonflik-
towego współistnienia z otaczającą 
nas przyrodą. Zatem głównym celem 
edukacji ekologicznej jest wyposa-
żenie uczniów w odpowiednią wiedzę 
o wzajemnych relacjach człowiek – 
środowisko oraz o skutkach ingerencji 
człowieka w przyrodę.

W naszej szkole edukacja ekolo-
giczna realizowana jest głównie na 

edukacji przyrodniczej (I etap kształ-
cenia), na przedmiotach przyrod-
niczych (II etap kształcenia) oraz 
na zajęciach świetlicowych. Pozy-
tywny stosunek dzieci i młodzieży 
do przyrody kształtujemy poprzez 
organizowanie spotkań i warsz-
tatów, na których nasi uczniowie 
mają okazję poszerzać swoją wiedzę 
na temat otaczającej nas przyrody. 
W tym roku szkolnym odbyły się 
dwudniowe warsztaty poprowa-
dzone przez specjalistę ds. edukacji 
w Zespole Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego. 
Tematy warsztatów to: „Nietoperz 
– nocny łowca” oraz „Ślady i tropy 
zwierząt”. Zorganizowane zostało 
także wyjście klasy VIa i VIb do 
oczyszczalni ścieków w Tuchowie. 
Wycieczka miała na celu rozwijanie 
postaw proekologicznych, uzmy-
słowienie uczniom skutków zanie-
czyszczenia wody oraz uzasadnienie 
celowości budowania oczyszczalni 
ścieków i poszanowania zasobów 
środowiska. 

Zajęcia kreatywne na lekcjach 
biologii i geografii to również 
sposób na poznawanie przy-
rody poprzez zabawę. Uczniowie 
samodzielnie wykonywali modele 
pagórków z masy solnej, a modele 
komórek roślinnych i zwierzęcych 
powstawały z przeróżnych mate-
riałów. Uczniowie bardzo chętnie 
biorą udział w różnych konkur-
sach plastycznych, czy konkursach 
wiedzy o tematyce ekologicznej np.: 
„Ekochoinka”, „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”.

Miejmy nadzieję, że edukacja 
ekologiczna zapewni przyszłym poko-
leniom właściwą jakość życia.
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Myślę, że święta 
wielkanocne kojarzą 
się wszystkim 

z kolorowymi pisankami, 
mnóstwem pysznego 
jedzenia, śmigusem-
-dyngusem i spotkaniem 
z bliskimi osobami. W tym 
roku te święta będą 
dużym wyzwaniem dla 
większości z nas, jednak 
ich uroczysty charakter 
można podkreślić, wyko-
rzystując to, co mamy 
w domu lub ogrodzie.

Wielkanoc to zawsze kolorowe 
pisanki. Mogą być malowane 
farbami, oklejane papierem lub 
innymi ozdobami, np. wstążką, 
jednak mnie najbardziej podobają 
się te minimalistyczne, barwione na 
jeden kolor. Można je przygotować 
na dwa sposoby: korzystając z barw-
ników dostępnych w sklepie bądź 
z naturalnych produktów. Oczywi-
ście, polecam ten drugi, w końcu 
Wielkanoc to świetny moment na 
rodzinną zabawę oraz wymianę 
przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie metod.

Do barwienia najlepiej użyć 
białych jajek, gdyż uzyskamy wtedy 
lepszy efekt końcowy. Potrzebne 
nam będą również garnki, w których 
ugotujemy składniki do barwienia 
(w zależności od liczby kolorów 
– odpowiednio więcej naczyń), 
sól i ocet spirytusowy, no i, oczy-
wiście, barwniki. Do barwienia 
możemy wykorzystać: pół główki 
czerwonej kapusty, co da kolor 
niebieski, kurkumę – kolor żółty, 
łupinki cebuli – kolor brązowy, 
sok z buraków – kolor różowy oraz 
świeży szpinak lub natkę pietruszki 
– kolor zielony.

Jajka gotujemy na twardo. 
Następnie przygotowujemy odpo-
wiedni barwnik – w zależności od 
tego, jaki kolor chcemy uzyskać.

Aby pisanki były niebieskie, 
musimy poszatkować czerwoną 

kapustę i gotować ją przez minimum 
30 minut w litrze wody. Następnie 
do wywaru dodajemy 2 łyżki soli 
oraz 2 łyżki octu spirytusowego 
i wkładamy jajka. Trzymamy je tak 
długo, aż uzyskają kolor, którego 
pożądamy.

Proces wygląda podobnie przy 
pozostałych kolorach. Kurkumę 
wystarczy jedynie rozpuścić 
w gorącej wodzie, a pozostałe skład-
niki gotujemy do uzyskania odpo-
wiedniego koloru wody. Zawsze 
możemy nieco poeksperymen-
tować, zanurzając tylko fragmenty 
jajek w wypełnionych naturalnym 
barwnikiem naczyniach.

W eksperymentach możemy 
posunąć się dalej i na naszych 
jajkach zrobić wzory. Prosty sposób 
na uzyskanie tego efektu to przyło-
żenie do skorupki elementów roślin, 
kwiatków, listków i otoczenie jajka 
z elementami roślin materiałem, 
który utrzyma je na miejscu (najle-
piej kawałkiem wyciętym z cienkich 
rajstop). Tak przygotowane jajko 
gotujemy w odpowiednim barw-
niku. Efekty będą bardzo ciekawe, 
co widać na zdjęciach.

Mając już kolorowe pisanki, 
możemy umieścić je w koszyczku, 
misce, na talerzu, podkładzie 
z wcześniej wyhodowanej rzeżuchy 
lub zrobić na nie gniazdko.

Puchate gniazdo wykonane z bazi 
będzie efektownym elementem 

dekoracyjnym wielkanocnego stołu. 
Będziemy potrzebować gałązek bazi, 
kleju na gorąco, sznurka.

Musimy wybrać najbardziej 
giętkie łodyżki bazi i połączyć je 
ze sobą w szeroki pas, z którego 
potem uformujemy gniazdo. Można 
z gałązek zrobić dno koszyczka lub 
ułatwić sobie sprawę i umieścić je 
na płaskim talerzu, który będzie 
stanowił dno naszego koszyka. 
Następnie miękkie elementy bazi 
odcinamy od łodyżki i za pomocą 
kleju przytwierdzamy do zrobio-
nego gniazdka jeden obok drugiego. 
Efekt widoczny jest na zdjęciu.

Aby wielkanocny stół miał świą-
teczny charakter, możemy wykorzy-
stać wstążki, taśmy, kokardy o różnej 
szerokości lub elementy ozdobne, 
które najczęściej mamy w domu. 
Wystarczy umieścić je np. wzdłuż 
stołu na obrusie, by zmienić jego 
charakter.

Dekoracyjnie złożone oraz 
dobrane kolorem serwetki również 
będą pełnić funkcję ozdobną. 
Umieszczamy je na środku nakrycia 
lub po lewej stronie talerza. Ciekawy 
efekt uzyskamy, jeśli złożymy dwie 
lub trzy różnokolorowe serwetki 
w formę stożka.

Również dzieci mogą pomóc 
w przygotowaniu dekoracji świątecz-
nych i wykonać girlandy z zającz-
kami, kurczakami, barankami lub 
kwiatkami. Wzór na te ozdoby 

można stworzyć samodzielnie 
lub znaleźć szablon w internecie. 
Gdy już mamy szablon, według 
którego będziemy odrysowywać 
kształty, musimy przygotować 
różnokolorowe kartki papieru 
lub cienkiego kartonu, sznurek 
i elementy dekoracyjne wedle 
preferencji – świetnie sprawdzą się 
np. kolorowe mazaki, wata, cekiny, 
brokat, wzorzyste materiały, guziki 
w różnych kolorach i kształtach. 
Wtedy możemy zabrać się do 
pracy. Kształty zajączków lub inne 
figury przerysowujemy na kolo-
rowy papier, a następnie starannie 
wycinamy. Mazakami możemy 
dorysować naszym figurkom 
cechy charakterystyczne: oczy, 
wąsy i nos. Wata może posłużyć 
za ogon, guziki, cekiny za elementy 
ubrania. Efekt końcowy zależny jest 
od wyobraźni naszych dzieci. Na 
samym końcu w odpowiednim 
miejscu (u zajączków będą to uszy, 
u kurczaczka – głowa) wycinamy 
niewielkie otwory na sznurek, który 
następnie przewlekamy przez te 
otwory w każdej figurce, tworząc 
długą girlandę. Pięknie będą prezen-
towały się zawieszone w oknach lub 
dowolnie wybranym miejscu.

Źródła dla zdjęć i informacji:
https://stylowi.pl/8910584

/www.morizon.pl/blog/
ozdoby-i-dekoracje-wielkanocne/
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Najstarsze i najważ-
niejsze święto chrze-
ścijańskie, Wielkanoc,  

w kalendarzu coraz bliżej.  
Na naszych stołach 
w czasie tego święta nie 
może zabraknąć jajek pod 
wieloma postaciami, baby 
wielkanocnej, ale również 
pasztetów i wędlin. Zawsze 
najlepiej smakują te wyko-
nane samodzielnie. A więc 
do dzieła.

Schab z solanki
Składniki:

• 1 kg schabu bez kości
• 0,4 l solanki (woda i sól)
• 2 ząbki czosnku
• 4-5 ziarenek ziela angielskiego
• 6-8 ziarenek pieprzu
• liść laurowy
• 1 łyżeczka majeranku
• 1/2 łyżeczki kolendry
• opcjonalnie inne zioła

Do parzenia:
Woda oraz wymienione powyżej 

przyprawy 
Rozpoczynamy od przygotowania 

solanki. Na 1 kg mięsa przygotowu-
jemy 0,4 l solanki. Jeśli będziemy 
przygotowywać większą ilość mięsa, 
ilość solanki należy proporcjonalnie 
zwiększyć. Solankę przygotowujemy 
z wody i soli peklującej lub zwykłej 
soli. Na 1 kg mięsa odmierzamy 0,4 
l wody i 4 dkg peklosoli lub soli. Jaka 
będzie różnica? Peklosól – używana 
do większości wyrobów wędliniar-
skich – jest środkiem nadającym 
wędzonkom, kiełbasom trwałość 
oraz różowy kolor. Sól peklująca – jak 
podają producenci – jest bezpieczną 
dla zdrowia mieszanką soli i azotynu 
sodu, zwaną inaczej solą azotynową; 
można ją kupić w sklepach w różnych 
opakowaniach. Jednak azotyny nie 
są zupełnie obojętne dla zdrowia, 
dlatego ja używam soli zwykłej, co 
powoduje, że kolor wyrobu gotowego 
jest bardziej brązowy (można też użyć 
mieszanki pół na pół obu rodzajów 
soli).

Odmierzoną wodę i sól zagoto-
wujemy, dodając czosnek, pieprz, liść 
laurowy, ziele angielskie, majeranek, 
kolendrę. Gotujemy minutę i pozo-
stawiamy do wystygnięcia. W tym 
czasie myjemy schab i przekrawamy 
wzdłuż na pół. Można pozostawić 
schab w całości, ale wtedy nie ma 
gwarancji, że solanka dostanie się 
do środka mięsa. W takiej sytuacji 
należałoby za pomocą strzykawki 
i igły wstrzyknąć trochę solanki 
do środka. Schab umieszczamy 
w dobranym wielkością naczyniu 
(najlepiej glinianym) i zalewamy 
zimną solanką. Pozostawiamy 
w zimnym miejscu na 5-6 dni, 
codziennie mieszając. Po tym 
okresie mięso wyjmujemy z solanki, 
płuczemy i poddajemy procesowi 
parzenia.

Przygotowujemy garnek z wodą 
(tak, by przykryła mięso), dodajemy 
przyprawy takie same i w takich 
ilościach jak do solanki – z wyjąt-
kiem soli. Wodę solimy tylko 
trochę, tzn. na 1 l wody dajemy 
1/3-1/2 łyżeczki soli.

Mięso parzymy w temp. 75-85oC 
(nie gotujemy) 1-1,5 godziny. 
Po skończonym parzeniu mięsa 
wynosimy garnek z mięsem i wodą 
w chłodne miejsce i pozostawiamy 
do wystygnięcia. Po wystygnięciu 
wyjmujemy gotowe wyroby. Można 
w ten sposób przygotować również 
wyroby z karkówki lub szynki. 

Szynka z marynaty
Składniki:

• 1 kg szynki lub łopatki
• 1/4 szklanki oleju
• 1/4 szklanki czerwonego 

wytrawnego wina
• pół łyżeczki soli
• kilka ziaren pieprzu, 4-5 ziaren 

jałowca, 1/3 łyżeczki tymianku, 
1/3 łyżeczki majeranku – 
rozgnieść w moździerzu

• 2 ząbki czosnku drobno pokro-
jone

• 1 cebula pokrojona w piórka

Ze wszystkich składników 
(z wyjątkiem cebuli) przygotowu-
jemy marynatę. Mięso myjemy 
i umieszczamy w kamionkowym 

lub szklanym naczyniu. Marynatę 
dodajemy do mięsa, jednocze-
śnie wcierając i pozostawiamy na 
48 godzin. Dwa razy dziennie mięso 
przewracamy w marynacie. Po tym 
okresie mięso formujemy za pomocą 
sznurka (nie jest to konieczne) 
i przekładamy wszystko do żaro-
odpornego naczynia. Na wierzchu 
mięsa kładziemy pokrojoną cebulę 
i przykrywamy. Pieczemy około 
1,5 godziny w temperaturze począt-
kowej 210-220oC, po około 40 minu-
tach zmniejszamy do 190oC.

Wyroby tak wykonane są bardzo 
smaczne, długo świeże i – co najważ-
niejsze — wykonane samodzielnie. 

Baleron
Składniki:
1 kg karkówki wieprzowej 

w jednym kawałku
na solankę:

• 7 szklanek wody zimnej, prze-
gotowanej

• 180 g soli
• 1 łyżka soli peklującej

na marynatę:
• 500 g oleju rzepakowego
• 1/3 łyżeczki białej gorczycy
• 1/2 łyżeczki papryki ostrej 

mielonej
• 1 łyżeczka majeranku
• 10 owoców jałowca
• 1 łyżeczka pieprzu mielonego
• 1 łyżeczka cukru
• 10 ziaren ziela angielskiego
• 1 łyżeczka bazylii suszonej
• 1 łyżeczka cząbru suszonego
• 5 liści laurowych

Mięso myjemy. Następnie 
przygotowujemy solankę z wody, 
soli i soli peklującej. Umiesz-
czamy mięso w solance i pozo-
stawiamy w chłodnym miejscu 
na 24 godziny.

Ja ł ow i e c  r o z g n i a t a my 
w moździerzu. Wszystkie składniki 
marynaty mieszamy. Mięso wyjmu-
jemy z solanki, płuczemy i umiesz-
czamy w marynacie. Pozostawiamy 
w chłodnym miejscu na 24 godziny. 
W tym czasie kilkakrotnie karkówkę 
obracamy i ugniatamy.

Mięso wyjmujemy z mary-
naty i dokładnie zawijamy w folię 

spożywczą, następnie obwiązujemy 
nitką.

Najlepszy efekt uzyskamy, gotując 
mięso na parze. Jeżeli nie mamy 
garnka do gotowania na parze, to 
możemy umieścić mięso na sitku, 
a sitko zawiesić na krawędzi garnka 
dostosowanego otworem do wiel-
kości sitka. Garnek napełniamy 
wodą do około 1/2 pojemności (tak, 
by sitko nie zanurzało się w wodzie) 
i przykrywamy. Gotujemy około 
80 minut. Można również gotować 
baleron w wodzie na małym ogniu.

Podajemy na zimno jako dodatek 
do chleba.

Soczysta rolada
Składniki:

• 80 dkg chudego boczku
• 35 dkg wołowiny
• 2 marchewki
• 2 cebule
• 3 łyżki natki pietruszki
• 3 jajka
• łyżeczka majeranku
• łyżeczka vegety
• szczypta ostrej papryki
• 5-6 ziaren pieprzu, 3 ziarna ziela 

angielskiego, 2 liście laurowe, 
sól do smaku

Marchew obieramy i trzemy na 
tarce o grubych oczkach.

Mięso i boczek myjemy i kroimy 
na mniejsze kawałki. Mięso, boczek, 
cebulę mielimy dwa razy w maszynce. 
Mieszamy z marchewką, majeran-
kiem, jajkami, zieleniną. Dodajemy 
vegetę, ostrą paprykę i dokładnie 
wyrabiamy. Możemy trochę posolić 
– zależy od smaku. Mięso szczelnie 
zawijamy w czystą ścierkę lub 
w folię spożywczą i umieszczamy 
w podłużnym naczyniu. Wlewamy 

wodę tak, by przykryła potrawę, 
dodajemy pieprz, ziele i liść laurowy 
oraz delikatnie solimy. Gotujemy 
na małym ogniu około 80 minut. 
Po ugotowaniu wyjmujemy z wody, 
odwijamy z folii i umieszczamy 
w lodówce do wystudzenia.

Na wielkanocnym stole nie może 
zabraknąć dobrego chrzanu – jako 
np. dodatku do takich samodzielnie 
przygotowanych mięs. Oprócz trady-
cyjnie przygotowanego chrzanu 
z jajkami ugotowanymi na twardo 
zawsze serwuję rewelacyjny krem 
chrzanowy. Można go przygotować 
wcześniej, gorący umieścić w słoicz-
kach. Dzięki temu będzie gotowy 
nawet kilka dni wcześniej.

Krem chrzanowy
Składniki:

• 5 łyżek wody
• 5 łyżek cukru
• 5 łyżek octu
• 5 jajek
• 2 łyżki masła
• 6-7 łyżek chrzanu
• sól do smaku

Wodę, cukier i ocet zagoto-
wujemy. Zestawiamy z ognia 
i wlewamy roztrzepane jajka, ener-
gicznie mieszając. Zagotowujemy, 
ponownie cały czas mieszając i doda-
jemy masło oraz chrzan. Solimy do 
smaku. Gorący krem przekładamy 
do słoiczków, zakręcamy i pozosta-
wiamy do wystygnięcia. Przechowu-
jemy w lodówce.

DUŻO SMACZNYCH DAŃ NA 
WIELKANOCNYM STOLE ORAZ 
ZDROWIA, ZDROWIA I JESZCZE 
RAZ ZDROWIA ŻYCZĘ.
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Z żYCIA LO W TUCHOWIE
LUCYNARYNDAK 

W dniach 15-22 lutego br. 
odbyło się już piąte 
spotkanie między-

narodowe w związku 
z realizacją projektu „Mate-
matyczne szlaki Europy” 
w ramach programu 
Erasmus plus współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 

Tym razem miało ono miejsce 
we włoskiej szkole w miejscowości 
Ferrara. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie i nauczyciele innych krajów 
partnerskich, tzn. Hiszpanii, Portu-
galii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii 
i Polski. Nasze liceum reprezento-
wały uczennice: Marcelina Martuś 
– 2b, Klaudia Węgrzyn – 2b, Emilia 
Wójcik – 2b, Karolina Karwat – 3a, 
Anita Poręba – 3b i Katarzyna Żaba 
– 3b wraz z opiekunkami: Grażyną 
Ciężkowską, Katarzyną Armatys-
-Kawalerską, Agnieszką Szklanny 
i Lucyną Ryndak. W programie 
wymiany znalazły się wycieczki, 
m.in. do Florencji czy Comachio, tzw. 
Małej Wenecji. Zwiedziliśmy Ferrarę, 
gdzie kiedyś mieszkał i studiował nasz 
wielki Polak – Mikołaj Kopernik. 
Przewodnikami po mieście byli tutejsi 
nauczyciele i uczniowie. W grupach 
międzynarodowych młodzież 
rozwiązywała ciekawe problemy 
matematyczne związane z istotnymi 
budowlami i zabytkami poznawa-
nych miejsc, natomiast w szkole brała 
udział w prezentacjach, różnorod-
nych grach logicznych oraz intere-
sujących warsztatach dotyczących 
sztuki i nauk ścisłych. Nasza polska 
ekipa zwiedziła dodatkowo Bolonię 
i Wenecję. To była kolejna fascynująca 
przygoda, mogliśmy zobaczyć piękne 
miejsca, skosztować tradycyjnej 
włoskiej kuchni, poznać inną kulturę, 
zawrzeć nowe znajomości, pouczyć 
się razem matematyki w bardzo 
praktyczny i przyjazny sposób, jak 
również podszkolić komunikowanie 
się w języku angielskim.

Kulturowo-
matematyczna 
przygoda

Do Włoch doleciałyśmy o 8.20 
w sobotę 15 lutego. Z lotniska, które 
znajdowało się na obrzeżach Bolonii, 
autobusem dojechałyśmy do centrum 
tego pięknego miasta. Zobaczyłyśmy 
tam m.in. Bazylikę św. Stefana, 
Bazylikę św. Petroniusza, posąg 
Neptuna i pierwszy raz podczas 
tego pobytu we Włoszech posma-
kowałyśmy tego, z czego włoska 
kuchnia słynie najbardziej – pizzy. 
Wieczorem dotarłyśmy pociągiem 
do Ferrary – miasta, w którym 
znajduje się szkoła średnia Liceo 
Roiti, biorąca udział w projekcie 
Erasmus+. Z dworca odebrały nas 
nasze host rodzinki. Mnie, wraz ze 

swoją rodziną, gościła Sara – bardzo 
miła, sympatyczna Włoszka. Choć 
z początku wydawała się trochę 
nieśmiała, to, po tym, jak spędziłyśmy 
ze sobą trochę więcej czasu, okazała 
się bardzo rozmowna i otwarta. Obie 
przez ten tydzień, dzięki długim 
konwersacjom, znacznie poprawi-
łyśmy nasze umiejętności porozu-
miewania się w języku angielskim. 
W niedzielę wybrałyśmy się naszą 
polską grupą do Wenecji. Byłam tam 
już po raz drugi, ale miasto na wodzie, 
mimo to, wywarło na mnie duże 
wrażenie. Miałyśmy ogromne szczę-
ście zobaczyć je podczas karnawału. 
Poza przepiękną architekturą podzi-
wiałyśmy kolorowe stroje i kostiumy 
noszone przez znaczną część turystów. 
W poniedziałek pierwszy raz spotka-
łyśmy się z pozostałymi uczestni-
kami wymiany w szkole średniej 
w Ferrarze. Tego dnia zwiedza-
łyśmy to bogate w zabytki miasto. 
We wtorek miała miejsce wycieczka 
do Comacchio – dawnego miasteczka 
rybackiego. Z rzeki Po, przepływającej 
przez miasteczko, tamtejsi rybacy 
wyławiali dawniej węgorze. Miałyśmy 
okazję przepłynąć się po tej rzece 
statkiem i zrobić zdjęcia występu-
jącym tam bardzo licznie flamingom. 
W środę zwiedzałyśmy pozostałą, 
niewidzianą wcześniej część Ferrary. 

W czwartek wybrałyśmy się na 
całodniową wycieczkę do Florencji. 
Tam zobaczyłyśmy słynną katedrę 
Santa Maria del Fiore zaprojekto-
waną przez genialnego architekta 
renesansu – Filippo Brunelleschiego. 
Budowla jest przepiękna, niestety 
trudno uchwycić ją całą na zdjęciu, 
gdyż zasłaniają ją inne budynki. 
W piątek brałyśmy udział w biegu na 
orientację, który odbył się w starej 
części miasta Ferrara, a wieczorem 
zorganizowano przyjęcie pożegnalne. 
Rodzice uczniów Liceo Roiti przygo-
towali dla nas przepyszne, tradycyjne 
włoskie potrawy. Podczas ostatniego 
wspólnego spotkania miały miejsce 

prezentacje na temat niezwykłych 
kobiet-naukowców, które znacznie 
przyczyniły się do rozwoju ludzkości 
i dokonały niesamowitych odkryć. 
Z racji tego, że ostatnia wymiana 
programu „Maths routes around 
Europe” ma odbyć się w Tuchowie, 
razem z Kasią (kl. 3b) przedstawia-
łyśmy prezentację o naszym miasteczku 
i szkole. Najbardziej odbiorcom 
spodobał się puszczony przez nas 
filmik o Dniach Kultury. Pod koniec, 
po tańcach i ostatnich rozmowach 
z kolegami i koleżankami z zagranicy, 
nastąpiło wzruszające pożegnanie. 
Uważam, że opisany przeze mnie 
tydzień spędzony przez nas na 
północy Włoch wykorzystałyśmy 
bardzo produktywnie. Każdego dnia 
wymiany rozwiązywałyśmy wiele, 
wiele zadań matematycznych oraz 
doskonaliłyśmy nasze umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim. 
Myślę, że każdej z uczennic tuchow-
skiego liceum wymiana we Włoszech 
na długo pozostanie w pamięci. Już 
teraz tęsknię za poznanymi w Ferrarze 
osobami oraz za prawdziwą włoską 
kuchnią.

Karolina Karwat,  
uczennica klasy 3a

Podróż  
mojego życia

15 lutego 2020 wyjechałam 
w podróż życia, która sprawiła, że 
poznałam wielu wspaniałych ludzi, 
pokochałam język angielski i Włochy.

W nocy z piątku na sobotę 
wyjechałyśmy busem z Tuchowa 
na lotnisko w Balicach. Powiem 
szczerze, że byłam lekko zestresowana 
wyjazdem, zarówno ze względu na lot, 
jak i samego Erasmusa, ale to było 
w ogóle niepotrzebne. Gdy wylądo-
wałyśmy i zostawiłyśmy nasze bagaże, 

ruszyłyśmy zwiedzać Bolonię, która 
okazała się bardzo pięknym miastem. 
Od razu poczułyśmy klimat Włoch 
i bogatej historii tego imponującego 
państwa. Wieczorem po zwiedzaniu 
pojechałyśmy do naszych rodzin 
i zapoznałyśmy się z nimi. Byłam 
bardzo zmęczona, ale to nie powstrzy-
mało mnie od ciekawych rozmów 
z moją host rodziną.

Następnego dnia pojechałyśmy 
pociągiem do Wenecji. To chyba 
najpiękniejsze miasto, jakie kiedy-
kolwiek widziałam. W połączeniu 
z odbywającym się akurat wtedy 
karnawałem, zrobiło na mnie pioru-
nujące wrażenie. Robiłyśmy wiele 
zdjęć, które będą piękną pamiątką.

Od poniedziałku zaczął się 
Erasmus. Z samego rana pojechałam 
do szkoły z dziewczyną, która mnie 
przyjmowała i poznałam wiele świet-
nych osób. Od razu się zaaklimaty-
zowałam.

W poniedziałek, wtorek, środę 
i piątek zwiedziliśmy Ferrarę i małą 
Wenecję, czyli Comachio, a na 
samym końcu szlaków rozwiązywa-
liśmy zadania matematyczne. Region 
Włoch, w którym miałyśmy szczęście 
przebywać, jest bogaty we wspaniałe 
zabytki architektury i sztuki. Dopeł-
nieniem naszego zachwytu nad 

włoskimi miastami była wycieczka do 
Florencji, dla mnie drugiego najpięk-
niejszego miasta Włoch (po Wenecji). 
Tu, zgodnie z ideą Erasmusa, zwiedzi-
liśmy muzeum słynnego uczonego 
Galileusza, a także wiele innych 
wspaniałych miejsc. Piątek był najcie-
kawszym, ale i też najsmutniejszym 
dniem całego wyjazdu, ponieważ po 
raz ostatni mogłam przebywać z tymi 
wspaniałymi ludźmi. Najbardziej 
podobały mi się gra trivia i dyskoteka.

Na samym końcu wręczane były 
dyplomy za udział w licznych konku-
rencjach naukowych, i byłam w szoku, 
ponieważ dostałam aż trzy wyróż-
nienia za zadania matematyczne. 
Najwidoczniej miałam bardzo dobre 
drużyny.

W nocy z piątku na sobotę niestety 
musiałyśmy wracać do Polski. Nasze 
rodziny pożegnały nas ciepło. Szczę-
śliwe i bogate we wrażenia i nowe 
doświadczenia wróciłyśmy do domu.

Tydzień pełen przygód, niezapo-
mnianych wrażeń i nowych znajo-
mości, czyli udział w programie 
Erasmus+

Anita Poręba,  
uczennica klasy 3b

W minioną sobotę, dokładnie  
15 lutego, wraz z piątką moich szkol-
nych koleżanek pod opieką czwórki 
nauczycielek z naszego liceum, odby-
łyśmy podróż do Włoch, w ramach 
projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską Erasmus+.

Każda z nas rozpoczęła dzień 
bardzo wcześnie, ponieważ około 
godziny czwartej nad ranem musia-
łyśmy wyruszyć na lotnisko, z którego 
startował nasz samolot. Na miejsce 
przybyłyśmy około godziny jedenastej 
i od tego momentu zaczęła się nasza 
przygoda we Włoszech. 

Zwiedzanie zaczęłyśmy w Bolonii, 
miejscowości położonej w północnych 
Włoszech. Spacerując wąskimi ulicz-
kami, dotarłyśmy do centrum miasta, 
gdzie znajduje się potężna Bazylika 
św. Petroniusza, zobaczyłyśmy też 
dwie wieże: Asinalli i Garisenda, 
Bazylikę św. Stefana oraz fontannę 
Neptuna. Na lunch spróbowałyśmy 
włoskiej pizzy, po czym zrelaksowa-
łyśmy się w pięknych okolicznościach 
przyrody w parku Giardini Marghe-
rita. W końcu pociągiem udałyśmy się 
do Ferrary, gdzie wieczorem spotka-
łyśmy się z włoskimi rodzinami gosz-
czącymi.

W niedzielę przyszła pora na 
Wenecję. Trafiłyśmy na porę karna-

Licealistki tuchowskiego „Kopernika”  
na międzynarodowej wymianie we Włoszech
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wału, więc na ulicach roiło się od 
miejscowych, jak i turystów poprze-
bieranych w kolorowe stroje. Spacer 
klimatycznymi uliczkami, przerwa 
na kawę, a potemBazylika św. Marka, 
którą również miałyśmy możliwość 
zobaczyć od środka. Około połu-
dnia panie zdecydowały również 
o rejsie na wyspę Murano, która 
słynie z produkcji szkła. Wieczorem 
wróciłyśmy do rodzin goszczących 
na obiad.

Poniedziałek był pierwszym dniem 
we włoskiej szkole. Wszyscy człon-
kowie biorący udział w wymianie 
zostali powitani przez włoskich 
nauczycieli, a następnie udaliśmy się 
na naukę tanga. Po zajęciach odbyło 
się spotkanie z burmistrzem miasta, 
potem lunch i zadania matematyczne 
w grupach, które były nawiązaniem 
do budowli oraz miejsc, które udało 
nam się zobaczyć w Ferrarze.

We wtorek, wraz ze wszystkimi 
uczestnikami, pojechaliśmy do 

Comacchio, o którym mogliśmy 
się dowiedzieć dzięki informacjom, 
które podawali nam w grupach włoscy 
uczniowie. Po południu dostaliśmy się 
do tzw. „rybich basenów”, a następnie 
do muzeum, w którym również 
mogliśmy zjeść m.in. krewetki, 
szprotki oraz makaron z mulami. 

Środa przeznaczona była na zajęcia 
terenowo-poznawcze, gdzie również 
rozwiązywaliśmy zadania i quizy 
matematyczne, natomiast w czwartek 
odwiedziliśmy Florencję, a w niej 
muzeum Galileusza, Katedrę św. Marii 
i wiele innych.

Piątkowe zajęcia polegały na 
poznawaniu Ferrary oraz pogłębieniu 
swojej wiedzy matematycznej. Nato-
miast wieczorem odbyło się spotkanie 
pożegnalne, gdzie mogliśmy skosz-
tować dania oraz przekąski przy-
gotowane przez rodziców uczniów 
włoskiego liceum. 

W sobotę nad ranem, nasza podróż 
dobiegała końca, pożegnaliśmy się 

z nowo poznanymi przyjaciółmi 
i wróciliśmy do naszego miasteczka 
– Tuchowa.

Czas spędzony we Włoszech 
nie tylko dlatego był wspaniały,  
że mogliśmy odwiedzić nowe miejsca, 
ale przede wszystkim dzięki możli-
wości poznania nowych ludzi, innej 
kultury, zwyczajów oraz dlatego że 
mogłyśmy podszkolić swój język 
angielski, jak i wiedzę matematyczną. 
Dla każdej z nas był to tydzień nieza-
pomnianych doświadczeń życiowych.

Emilia Wójcik,  
uczennica klasy 2b

Piękne miejsca, 
piękni ludzie

15 lutego wraz z piątką uczennic 
i czterema nauczycielkami wyje-
chałam na wymianę młodzieżową 
do Włoch. O godzinie 7  wylecia-
łyśmy z krakowskich Balic. Po około 
godzinie wylądowałyśmy w mieście 
Bolonia – stolicy północnego regionu 
Emilia-Romania. Od razu rozpoczę-
łyśmy zwiedzanie. Już od samego 
początku można było zauważyć, 
że miasto to jest bardzo bogate 
w zabytki, wszędzie widoczne były 
pałace, arkady, muzea oraz bazyliki. 
Gdy spacerowałyśmy urokliwymi 
uliczkami, naszą uwagę przykuła 
lokalna restauracja. Spróbowałyśmy 
tam prawdziwego, włoskiego jedzenia. 
W godzinach popołudniowych wsia-
dłyśmy do pociągu w dalszą podróż. 
Naszym następnym i równocześnie 
ostatnim przystankiem była Ferrara – 
miasto, w którym spędziłyśmy kolejne 
dni wymiany. Na miejscu przywitały 
nas rodziny goszczące. Resztę dnia 
spędziliśmy w swoim towarzystwie. 
Niedziela była również bardzo inte-
resująca, pojechałyśmy do Wenecji – 
urzekła nas przede wszystkim swoim 
klimatem, przepiękną i czarującą 
architekturą oraz niezwykłą atmos-
ferą. Z początkiem nowego tygodnia 
przyszło nam zapoznać się z uczniami 
z pozostałych krajów. Już od pierw-
szego momentu było czuć panującą 
serdeczność, zrozumienie i szacunek 
bijący od każdego uczestnika. W ciągu 
pozostałych pięciu dni wymiany 
udało nam się zwiedzić w całości 
Ferrarę, Comacchio, miasteczko 
zwane „małą Wenecją”, oraz niezwykle 

bogatą w historię Florencję – zoba-
czyliśmy tam Muzeum Galileusza, 
posmakowaliśmy lokalnych przy-
smaków i „nacieszyliśmy oko” 
przepięknym widokiem. W piątek, 
ostatnim dniu naszego pobytu, uczest-
niczyliśmy w zajęciach plenerowych 
w centrum Ferrary, polegały one na 
odnalezieniu zaznaczonych obiektów 
na mapie, tylko i wyłącznie przy jej 
użyciu. Nauczyło to nas orientacji 
w terenie. Po zakończonych ćwicze-
niach udaliśmy się do szkoły i wzię-
liśmy udział w zabawie „trivia” – 
gdzie w drużynach, odpowiadaliśmy 
na pytania związane z państwami, 
z których pochodzimy. Końcówka 
tego dnia była szczególnie porusza-
jąca, nadszedł czas pożegnań… Wzię-
liśmy udział w ostatniej dyskotece, 
na którą nasi włoscy rodzice przygo-
towali mnóstwo regionalnych dań. 

Tydzień spędzony we Włoszech 
był wspaniałą przygodą. Miałam 
okazję podszkolić się w języku angiel-
skim, poznałam mnóstwo niezwy-
kłych osób, zgłębiłam ich kulturę 
oraz zwyczaje. Jestem niezwykle 
wdzięczna, że dostałam szansę bycia 
jedną z uczestniczek. Wszystkie prze-
życia i wspomnienia zostaną w moim 
sercu zdecydowanie na całe życie.

Marcelina Martuś,  
uczennica klasy 2b

Cenne życiowe 
doświadczenie

W dniach od 15 do 22 lutego 
brałam udział w wymianie uczniów 
w ramach projektu Erasmus+: „Maths 
routes around Europe”, podczas której 
poznaliśmy uczniów Liceum A.Roiti 
w Ferrarze. Wycieczkę rozpoczęliśmy 
zwiedzaniem Bolonii, w której można 
znaleźć mnóstwo zabytków, klima-
tycznych wąskich uliczek i budynków 
zachowanych w pięknym stylu archi-
tektonicznym. Następnego dnia zwie-
dzaliśmy Wenecję, która okazała się 
jeszcze piękniejsza. Mogę więc stwier-
dzić, że jest to najpiękniejsze miejsce, 
w którym byłam. W kolejnych dniach 
chodziliśmy do szkoły, gdzie orga-
nizowanych było tak dużo różnych 
zajęć, że trudno było się nudzić: gry 
logiczne, zadania matematyczne, 
doświadczenia chemiczne, muzea, 
zwiedzanie Ferrary, „orienteering”, 

oraz 2 wycieczki: do Comacchio 
i Florencji. Nie bez powodu niektórzy 
twierdzą, że Florencja jest jeszcze 
piękniejsza niż Wenecja, gdyż ma 
swój niepowtarzalny urok i jest prze-
piękna, jednak mnie Wenecja urzekła 
bardziej. Po zajęciach wracaliśmy do 
rodzin goszczących, gdzie również 
ciekawie spędzaliśmy czas. Dzięki 
wspólnym spotkaniom poznaliśmy 
nowych przyjaciół, a także mieliśmy 
niepowtarzalną okazję poznać kulturę 
i mentalność Włochów, co było 
cennym doświadczeniem i wspa-
niałym przeżyciem. Rodzina, która 
mnie gościła, była bardzo sympa-
tyczna, wszyscy byli ze sobą zżyci 
i bardzo otwarci na ludzi, a przede 
wszystkim mieli niezwykłą pogodę 
ducha. Cały wyjazd był rewelacyjnym 
przeżyciem. Największą jego zaletą 
jest zwiększenie umiejętności posłu-
giwania się językiem angielskim, 
a także zastosowanie go w prak-
tyce. Poza tym poznaliśmy życie 
codzienne i zwyczaje ludzi z innych 
krajów, zdobyliśmy nowych przyjaciół 
oraz udoskonaliliśmy umiejętności 
matematyczne, a przede wszystkim 
świetnie się bawiliśmy!

Klaudia Węgrzyn,  
uczennica klasy 2b

Wizyta na krakowskiej AGH  
ZBIGNIEWBUDZIK 

Uczniowie Liceum  
Ogólnokształcącego  
im. M. Kopernika 

w Tuchowie uczestniczyli  
10 marca 2020 r. w wykła-
dzie na temat: „Trudny 
świat kwazikryształów – 
czyli o tym, jak nauka sama 

wie więcej” w Instytucie 
Fizyki i Informatyki Stoso-
wanej AGH w Krakowie. 

Wykład został przeprowa-
dzony w ramach projektu 
„Chmura Edukacyjna” 
realizowanego w obszarze 
fizyka. Dopełnieniem 
wykładu było zwiedzanie 
w Muzeum Inżynierii Miej-
skiej w Krakowie wystawy 
„Futuronauci – odkryj ślady 
przyszłości”. 

Na interaktywnej 
wystawie uczniowie zapo-
znali się z tajnikami plano-
wania podróży kosmicz-
nych, mogli zapoznać się 
jak organizm ludzki może 
zachowywać się w trakcie 
takiej podróży. 

Mieli również możliwość 
przeprowadzenia ciekawych 
doświadczeń i obserwacji 
z różnych dziedzin „techniki 
miejskiej”.
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Kolejny 
sukces 
Arka! 
KATARZYNAARMATYS 
-KAWALERSKA 

Z  radością informujemy, 
że uczeń Arkadiusz 
Chaim z klasy 3b 

uzyskał tytuł finalisty etapu 
centralnego Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. 

Tym samym zagwarantował sobie 
prawo skorzystania z wszystkich przy-
wilejów wynikających z tego tytułu, 
a są to: zwolnienie z egzaminu matu-
ralnego z wiedzy o społeczeństwie, 
co jest równoznaczne z uzyskaniem 
z tego przedmiotu w części pisemnej 
wyniku 100%, oraz ulgi w postępo-
waniu kwalifikacyjnym na studia. 
Arkowi składamy wyrazy uznania 
dla jego determinacji w zdoby-
waniu wiedzy. Życzymy mu dalszych 
sukcesów w karierze naukowej.

O Szwajcarii wiemy 
prawie wszystko!
BEATARYBA 

Miło nam poinfor-
mować, że drużyna LO 
w Tuchowie w skła-

dzie: Weronika Poręba 
(z klasy 2a), Arkadiusz 
Chaim i Wojciech Mazurkie-
wicz (uczniowie klasy 3b) 
zdobyła II miejsce w elimi-
nacjach rejonowych  
VI EDYCJI OGÓLNO-
POLSKIEGO KONKURSU 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
„TURBOLANDESKUNDE – 
WĘDRÓWKA PO KRAJACH 
NIEMIECKIEGO OBSZARU 
JĘZYKOWEGO” organizowa-
nego przez Polskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Języka 
Niemieckiego przy wsparciu 
Instytutu Goethego.

Tematem tegorocznego konkursu, 
który odbył się 6 marca br. w PWSZ 
w Tarnowie, była Szwajcaria. 
W konkursowych zmaganiach wzięło 
udział 14 drużyn ze szkół średnich, 
między innymi z Tarnowa, Ropczyc, 
Nowego Sącza, Ciężkowic, Brzeska.

Rywalizacja odbywała się w języku 
polskim lub niemieckim (za te odpo-
wiedzi można było zdobyć najwięcej 
punktów). Pytania ze wszystkich 
dziedzin życia (kultura, literatura, 
sport, polityka, geografia, historia, 
gospodarka, media, zabytki itd.) nie 
były łatwe, mimo to uczniowie naszej 
szkoły doskonale sobie z nimi pora-
dzili i uplasowali się tuż za przedsta-
wicielami szkoły z Ropczyc, zdoby-
wając zaledwie 4 punkty mniej niż 
zwycięzcy i mając ponad 10 punktów 
przewagi nad pozostałymi drużynami.

Gratulujemy dużej wiedzy i umie-
jętności językowych!

II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach 
Powiatu w piłce siatkowej
PAWEŁSŁOWIK 

Zawody mające na celu 
wyłonienie mistrzyń 
naszego powiatu odbyły 

się 25.02. tradycyjnie  
w Gromniku. 

Reprezentantki LO w Tuchowie 
w pierwszych meczach spotkały się  
z uczennicami z CKZiU i Ciężkowic, 
wygrywając oba spotkania 2:0.  
W decydującym starciu, z licznie 
wspieraną przez publiczność repre-
zentacją Gromnika, uległy po 
bardzo wyrównanej walce dopiero  
w końcówce w tie-breaku.

Dziękujemy za kibicowanie  
i wsparcie sąsiadom z CKZiU podczas 
meczu o I miejsce.

Gratulacje dla uczennic z tuchow-
skich szkół za zajęte miejsce i podjętą 
walkę!!!

Klasyfikacja:
I miejsce – ZSOIZ Gromnik
II miejsce – LO Tuchów
III miejsce – CKZiU Tuchów
IV miejsce – ZSZiO Ciężkowice
Skład drużyny:
Emilia Kalupa
Kinga Schabowska
Gabriela Hudyka
Milena Kwiek
Barbara Pikusa
Dominika Gucwa
Olga Gut
Małgorzata Giemza
Oliwia Jamróz
Izabela Pomykała
Opiekun: Dorota Kajmowicz

Liceum w Tuchowie – po prostu dobra szkoła!
MAŁGORZATAGĄDEK 

Uważamy, my „Koper-
nicy”, że nasze liceum 
to jest naprawdę  

dobra szkoła. Dlaczego?  
Czy naprawdę tak jest? 

Liceum istnieje od 1945 roku, a więc 
już 75 lat. Jego tradycje są ogromne, 
ale… nie tylko tradycją żyje współ-
czesny uczeń i nauczyciel! Obecnie 
jest to szkoła nowoczesna, oferu-
jąca wysoki poziom nauczania przy 
równoczesnym zwracaniu uwagi na 
wszechstronny rozwój wychowanków. 
Pozwala na wspaniałe spędzenie czte-
rech lat w jej murach przy nauce, ale 
i rozrywce. Nauce zapewniającej zdanie 
matury na wysokim poziomie oraz 
dostanie się na studia. Szkoła znajduje 
się blisko, więc nie są konieczne uciąż-
liwe, długie dojazdy. Nad procesem 
kształcenia czuwa wykwalifikowana 
kadra nauczycielska. Uczniowie mogą 
liczyć na życzliwe, serdeczne podejście, 
zrozumienie ich problemów, poroz-

mawianie w razie potrzeby z nauczy-
cielami, wychowawcami, pedago-
giem szkolnym. W razie problemów 
zdrowotnych, czuwa nad nami pani 
Edytka – nasza szkolna pielęgniarka. 
Uczniowie, w razie potrzeby, mogą 

liczyć również na nauczanie indy-
widualne. W naszym liceum działa 
również sklepik „Sumo” – miejsce 
spotkań na przerwach. Nasza szkoła 
jest bezpieczna, wolna od przemocy 
czy narkotyków. 

Staramy się rozwijać wiedzę, 
umiejętności i liczne zainteresowania 
uczniów poprzez współpracę z uczel-
niami wyższymi – Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolni-
czym, Akademią Górniczo-Hutniczą, 
Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Krakowie oraz Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Tarnowie. Reali-
zujemy również projekty edukacyjne. 
W tym roku są to: „ERASMUS+” – 
„Matematyczne szlaki Europy” (Maths 
routes around Europe) – projekt 
wymiany międzynarodowej realizo-
wany w języku angielskim z udziałem 
młodzieży z 5 krajów Unii Europej-
skiej, Małopolska Chmura Edukacyjna 
(zajęcia online realizowane z przed-
miotów: fizyka (AGH) i biologia (UJ), 
wspólnie z Uniwersytetem Ekono-
micznym w Krakowie realizujemy 
projekt „Akademia kreatywności – 
pomysł, potencjał, przedsiębiorca”, 
„Mój rozwój – moja przyszłość” 
– dodatkowe zajęcia z: matematyki, 
fizyki, geografii, biologii, chemii, 
informatyki, języka angielskiego. 

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy 
w konkursach i olimpiadach.

Odbywa się wiele różnych 
wyjazdów, np. do Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej 
w Tarnowie, na Salon Maturzystów 
w Krakowie, na Międzynarodowe 
Targi Książki w Krakowie.

Jako szkoła imienia Mikołaja 
Kopernika rozwijamy wiedzę uczniów 
z zakresu astronomii na kółku astro-
nomicznym i kółkach przedmioto-
wych. Obserwacje ciał niebieskich 
nocną porą cieszą się wielkim zain-
teresowaniem!

Zapraszamy na spotkania absol-
wentów, podróżników, autorów 
książek. 

„Kopernik” to także wiele wycie-
czek i rajdów, również tych zagranicz-
nych. W tym roku szkolnym byliśmy 
w Wiedniu, w poprzednim we Francji.

Uczniowie naszego LO mogą 
także rozwijać swe talenty artystyczne 
i uczestniczyć w różnorakich impre-



oświatamarzec 2020 | nr 3 (89) 19

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.

zach kulturalnych. W naszej szkole 
odbywają się: Dni Kultury, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do 
teatrów, kina, muzeów, opery, Dzień 
Patrona, Dzień św. Patryka, Dzień 
francuski, szkolne akademie i uroczy-
stości patriotyczne i inne, mikołajki, 
jasełka i wigilie klasowe, dyskoteki.

Bardzo chętnie pomagamy też 
innym poprzez udział w wielu akcjach 
charytatywnych, takich jak: Adopcja 
na odległość, Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, Akcja „Pola nadziei”, 
Szkolna akcja krwiodawstwa, „Paczka 
na Gwiazdkę”, „Świąteczne Kartki 
Dobroczynne”, zbiórka nakrętek, 
baterii, telefonów komórkowych, 
znaczków oraz maskotek dla stowa-
rzyszenia „Nadzieja”.

Młodzieży kochającej sport i tury-
stykę oferujemy obozy sportowe, 
biegi na orientację, rajdy, wycieczki, 
wyjazdy na kajaki, lodowisko, narty, 
do parku linowego, rozgrywki spor-
towe na szczeblu powiatowym i woje-
wódzkim.

Potwierdzeniem mej opinii 
o tuchowskim „Koperniku” niech 
będą słowa Pauliny Serafin, naszej 
ubiegłorocznej absolwentki, obecnie 
studentki filologii hiszpańskiej na 
Uniwersytecie Wrocławskim:

Wybrałam „Kopernika”. Dzisiaj, 
jako absolwentka, mogę szczerze 
powiedzieć, że nie żałuję swojej decyzji. 
Wybór szkoły średniej nie był dla mnie 
prosty, a najbardziej przekonujące były 
dla mnie szkoły z większych miast. 
Jednak z powodu dojazdów zdecy-
dowałam się wybrać „Kopernika” – 
liceum, które znajduje się bliżej mojego 
domu. Lokalizacja tej szkoły okazała 
się tylko jednym z wielu jej atutów. 
Świetni nauczyciele, którzy traktują 
ucznia indywidualnie i są zawsze 
gotowi pomóc, domowa atmosfera, 
wiele wydarzeń kulturalnych, takich 
jak Dni Kultury i szkolne akademie. LO 
w Tuchowie bierze udział w programie 
Erasmus+. Uczestniczyłam w nim już 
jako pierwszoklasistka. „Kopernik” dał 
mi taką możliwość. Dzięki temu liceum 
dwukrotnie wyjechałam do Francji 
(Erasmus+ i wymiana). Spotkałam 
wiele niesamowitych osób, zoba-
czyłam wiele wspaniałych miejsc i tak 
naprawdę rozpoczęłam większą przy-
godę z językiem obcym. W tej szkole 
dobrze przygotowałam się do matury 
i dzięki temu dostałam się na wyma-
rzone studia. Polecam ją każdemu! 
Wybierz „Kopernika”, a na pewno się 
nie zawiedziesz!

Nasi uczniowie mówią często, że 
„Kopernik” to nie szkoła, lecz rodzina. 
Zapraszamy dziś do tej naszej rodziny 
absolwentów szkół podstawowych. 
Zostańcie „Kopernikami” jak kiedyś 
ja i wielu wspaniałych ludzi, którzy 
tę szkołę ukończyli. Rozpoczynacie 
wyścig o wasze miejsce w życiu. 

My już na Was czekamy!



TERESASZYMAŃSKA

Rośliny (podobnie jak 
zwierzęta i ludzie) 
przenoszą się z miej-

scowości do miejscowości, 
z kraju do kraju, zmieniają 
też kontynenty, przedo-
stając się przez oceany. 

Rzadko robią to o własnych siłach, 
najczęściej pomaga im człowiek. Nie 
zawsze zresztą świadomie. Organizmy 
żywe, nawet na bardzo dalekie odle-
głości, przemieszczają się pod pokła-
dami statków, na skrzydłach samo-
lotów, przyczepione do samochodów, 
a nawet ubrań. Jednak tych, które 
zmieniają „miejsce zamieszkania” 
bez świadomego udziału człowieka, 
jest zdecydowanie mniej niż przewo-
żonych w pełni świadomie. Przewo-
żone są rośliny, aby urozmaicić menu, 
ozdobić ogród, lub zwiększyć plony. 
Niestety, nie wszystkie w nowych 
warunkach będą zachowywać się 
identycznie jak w swoich rodzinnych 
stronach. Zdarzają się rośliny wyjąt-
kowo ekspansywne, które powodują 
niekorzystne zmiany w środowisku 
naturalnym, do którego zostały wpro-
wadzone. Są to tzw. gatunki inwa-
zyjne, które mimo obcego pocho-
dzenia charakteryzują się olbrzymią 
dynamiką wzrostu i w szybkim tempie 
zasiedlają nowe miejsca, wypierają 
gatunki rodzime i powodują istotne, 
niekorzystne zmiany siedliska. 

Znanym przykładem bardzo inwa-
zyjnej rośliny jest barszcz Sosnow-
skiego, który w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku został 
sprowadzony do Polski z Kaukazu. 
Uprawiany był na paszę dla zwierząt. 
Stosunkowo krótki okres niekon-
trolowanej uprawy spowodował 
masowe rozprzestrzenianie się go 
w całej Polsce. Doskonale się u nas 
zaaklimatyzował. Rośnie głównie 
w dolinach rzek, wokół strumieni, 
w rowach. Zawiera dużo związków 
kumarynowych, które powodują 
uczulenia, poparzenia skóry u ludzi, 
zwłaszcza w miejscach wystawionych 
na działanie słońca. Jest to roślina 
wieloletnia, sięga do wysokości 3,5 m.  
Ma grubą, okrągłą łodygę, szerokie 
liście i białe kwiaty zebrane w baldachy. 
Nasz rodzimy chwast – barszcz 
zwyczajny, który zainteresowani na 

ogół znają, rośnie pospolicie w całej 
Polsce, w naszym regionie również. 
Widać go w zaroślach, na nieużytkach, 
łąkach, przy drogach. Należy do tej 
samej rodziny co groźny przybysz ze 
wschodu, czyli do baldaszkowatych. 
Wygląd ma podobny, ale jest dużo 
niższy (do 1,8 m) i nie jest inwazyjny. 
Nawiasem mówiąc nasza marchew, 
pietruszka, seler czy koper to też 
krewniacy barszczu z rodziny baldasz-
kowatych. Do tej rodziny należy także 
wiele roślin trujących, jak np. szczwół 
plamisty, szalej jadowity, czyli cykuta. 
Można tutaj przytoczyć ciekawostkę, 
że w starożytności cykuta była urzę-
dowym środkiem trującym. Musiał ją 
wypić np. skazany na śmierć Sokrates. 

Innym przykładem bardzo inwa-
zyjnej rośliny jest kolczurka klapo-
wana. Jest to jednoroczne pnącze 
z rodziny dyniowatych. Pochodzi ze 
wschodniej części Ameryki Północnej, 
gdzie rośnie nad brzegami rzek.  
Do Europy została sprowadzona na 
przełomie XIX i XX wieku jako roślina 
ozdobna. Szybko wymknęła się spod 
kontroli i już w pierwszej połowie 
XX wieku notowano jej dzikie stano-
wiska. Do Polski w celach ozdobnych 
sprowadzono kolczurkę prawdopo-
dobnie z dwóch kierunków równocze-
śnie – z Niemiec i z Ukrainy. Pierwsze 
dzikie stanowiska odnotowano na 
zachodzie w Gubinie (w 1937 r.), 
a na wschodzie w Krakowie-Brono-
wicach (w 1945 r.) i na Lubelszczyźnie 

(w 1950 r.). Od tej pory uprawiano 
ją w wielu regionach. Szybko „ucie-
kała” na siedliska ruderalne (przy-
chacia, stosy odpadów, opuszczone, 
zaniedbane ogrody), a następnie 
pojawiała się na stanowiskach natu-
ralnych, głównie w dolinach rzek. Jest 
szeroko rozprzestrzeniona w połu-
dniowej i południowo-wschodniej 
Polsce. Najczęściej rośnie w zaroślach, 
łęgach wierzbowych i topolowych 
w pobliżu rzek. Na naszym terenie 
również występuje nad rzeką Białą. 
W czasie kwitnienia – lipiec, sierpień 
– jest dobrze widoczna. W dalszym 
ciągu zauważyć ją można też na ogro-
dzeniach ogródków. Jej uroda nie trwa 
długo, przekwita, wydaje dużo nasion, 
które eksplozyjnie wyrzuca z kolcza-
stych torebek. Nasiona odrzucane 
są na dużą odległość pod wpływem 
ciśnienia, jakie osiąga woda zgro-
madzona w ściankach owocu i jego 
miąższu. Szybko staje się w ogro-
dzie niepożądanym chwastem, który 
trudno wytępić. Przechodzi też na 
stanowiska naturalne, zagłusza ich 
roślinność, zabierając wodę, składniki 
pokarmowe i słońce. 

Kolejnym przykładem zielo-
nego intruza, który na dobre zado-
mowił się w Polsce, jest opisana już 
w tym cyklu nawłoć kanadyjska 
(„Kurier Tuchowski”, październik 
2017). Wszyscy znają tę roślinę, 
która jesienią niepodzielnie panuje 
na nieużytkach, gruntach porolni-

czych, w dolinach rzek, na nasypach 
kolejowych, na poboczach dróg itp. 
Z nawłoci, chociaż jest bardzo inwa-
zyjna, ludzie mają jednak pożytek, 
gdyż dostarcza pszczołom duże ilości 
pyłku do produkcji miodu. 

Do uporczywych, zagrażających 
środowisku naturalnemu chwa-
stów inwazyjnych należą rdestowce,  
np. rdestowiec ostrokończysty. 
Jeszcze pod koniec XX wieku trzeba 
było szukać jego dzikich stanowisk 
(robili to np. biolodzy w celach 
poznawczych). Dzisiaj tworzy zwarte 
łany, wypierające inne rośliny. Dzieje 
się tak np. w okolicach małych rzek, 
które są niekorzystnie przekształcane 
przez błyskawicznie rozrastający się 
rdestowiec. Zagraża on mokradłom, 
torfowiskom, które są bezcenne dla 
przyrody. Uważany jest za jeden 
z najbardziej inwazyjnych gatunków 
wśród roślin. Jego kłącza znajdują się 
na głębokości nawet 3 m i rozprze-
strzeniają się na znaczne odległości. 
Przewożona w dużych ilościach ziemia 
np. w celu użyźnienia czy zasypania 
nierówności, często bywa źródłem 
pierwszego pojawienia się rdestowca. 

Na naszych terenach można 
spotkać kolejny przykład rośliny 
ozdobnej, która „uciekła” z ogrodów. 
Jest to niecierpek gruczołowaty. 
Można go zobaczyć przy drodze 
w Dąbrówce Tuchowskiej. Pochodzi 
z gór Azji. Został sprowadzony jako 
roślina ozdobna. Świetnie się u nas 

zaaklimatyzował i zaczął rozprze-
strzeniać w środowisku naturalnym. 
Nadal jest uprawiany w ogrodach, 
na działkach, ze względu na ładne, 
różowe kwiaty, wysokość (ok. 2 m) 
oraz łatwość uprawy. Jest rośliną jedno-
roczną, szybko się rozprzestrzenia 
przez liczne, rozrzucane na znaczne 
odległości nasiona. Dojrzały owoc przy 
najlżejszym dotyku pęka i z dużą siłą 
wyrzuca nasiona nawet na odległość 
5 m. Stanowi poważne zagrożenie dla 
unikatowej roślinności np. w parkach 
narodowych i rezerwatach. 

Inwazyjne rośliny trafiają się 
również wśród drzew. Takimi przy-
kładami są dąb czerwony sadzony jako 
domieszka w lasach oraz klon jesiono-
listny sadzony na terenach miejskich. 
Drzewa te wkrótce zdominowały teren. 
Klon jesionolistny bardzo szybko 
rozsiewa się przez nasiona, szybko 
rośnie i masowo pojawia się w dolinach 
rzecznych (np. opanował lasy łęgowe 
w środkowym biegu Wisły). 

Prawo unijne oraz krajowe wpro-
wadza ograniczenia dotyczące niektó-
rych gatunków obcych. Opracowano 
m.in. listę inwazyjnych gatunków 
obcych (IGO), stwarzających zagro-
żenie dla naturalnego środowiska. Ich 
sprzedaż, rozmnażanie i uprawa są 
zakazane. Trzeba zaznaczyć, że nie 
wszystkie gatunki obce są inwazyjne. 
Warto zapoznać się z tymi, które do 
takich należą i nie przyczyniać się do 
ich rozprzestrzeniania. 
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CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Co to są rośliny inwazyjne?

Barszcz Sosnowskiego NawłoćRdestowiec sachaliński

Kwarantanna z dobrym kinem TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA FRANCUSKIEGO

mgr Małgorzata Gądekmgr Małgorzata Gądek 
Osiedle Centrum 2/19

33-170 Tuchów
tel. 691 76 30 31

e-mail: malgadek@poczta.onet.pl

R E K L A M A

Tłumaczenia pisemne i ustne  
w zakresie języka francuskiego:
 
- samochodowe
 - akty urodzenia, ślubu, zgonu
 - listy, CV, świadectwa pracy

 - listy motywacyjne
 - handlowe 
 - prawne
 - medyczne 
 - strony internetowe 
 - i inne 

GRZEGORZNIEMIEC 

Kwarantannowa nuda 
z powodu panującego 
wirusa SARS-COV-2 

nam nie straszna. 

Czy u was też już widać wiosenne 
porządki? Ciepły podmuch wiatru, 
słoneczne promienie oświetlające 
nasze mieszkania – chce się zaśpiewać: 
„Wiosna, (…) ach to ty”. Nie pozostaje 
nam już nic innego, jak tylko #zostańw-
domu i nadrobić braki w kinematografii.

Z pewnością uda nam się znaleźć 
sporo godnych uwagi tytułów filmo-
wych. Postaram się przypomnieć kilka 
z tych, które cieszyły się dużą popu-
larnością w polskich i światowych 
kinach. W TOP 500 filmów, które 
górują według serwisu Filmweb 
znajdują się m.in.: Joker, Pianista, 
Władca Pierścieni, Incepcja, Aven-
gers, Bohemian Rhapsody, Wołyń, 
Boże Ciało, Gwiezdne wojny, Kiler, 
Bogowie. Również według rankingu 
najpopularniejsze animacje dla 
dzieci  to:  Król Lew, Coco, Zwierzo-
gród, Shrek oraz Minionki. Wszystkie 
te tytuły oraz dużo więcej możemy 

znaleźć na płytach BluRay lub DVD. 
Może sąsiedzka wymiana? Ale pamię-
tajmy tylko poprzez wymianę bezkon-
taktową.

Drugi sposób na nudę w czasach 
kwarantanny to odświeżenie domowej 
biblioteczki naszych zasobów filmo-
wych. Przypomnienie nagrań ze 
swojego dzieciństwa, ślubu, komunii 
i innych uroczystości z „dawnej epoki” 
to doskonały sposób na spędzanie 
czasu z rodziną.

W dobie internetu warto również 
zaopatrzyć się w dwa źródła dostępu 
do aktualnej kinematografii z Polski 
i świata. Ściślej ujmując – popularne 
wypożyczalnie filmów, do których 
możemy wykupić dostęp to HBO GO 
oraz Netflix. Znajdziemy w nich 

kilkaset filmów oraz seriali dostęp-
nych „od ręki”. Posiadacze HBO GO 
koniecznie powinni nadrobić seriale 
takie jak: Czarnobyl, Wataha, 
Outsider czy ostatni sezon Gry o tron. 
Z filmów wartych uwagi to przede 
wszystkim produkcje nagrodzone 
Oscarami m.in.: Green Book oraz 
produkcje Marvel Studio z ostat-
nich lat, jak: Avengers czy Spider-
-Man. W drugim portalu online 
Netflix obecnie najpopularniejsze są 
kolejne sezony Formuła1 oraz Domu 
z papieru. Poza produkcjami zrealizo-
wanymi dla Netflixa serwis w Polsce 
oferuje wiele seriali i filmów wypro-
dukowanych dla telewizji m.in.: Sher-
lock, Wikingowie, American Crime 
Story, W garniturach, Przyjaciele, 
Bates Motel, Mad Men, Archer czy 
Breaking Bad. 

Na koniec warto wspomnieć 
także o naszym poczciwym YouTube, 
w którym poza muzyką znaleźć można 
prawdziwe perełki. Przykładowo 
możemy odbyć wirtualną podróż 
po Tuchowie sprzed kilkunastu lat, 
a dokładnie z 7 czerwca 1991 roku. 

#zostańwdomu
#kinopromieńwtuchowie
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W tym roku Dzień 
Kobiet i Dzień 
Mężczyzn obcho-

dzony był w Domu Pogodnej 
Jesieni we czwartek  
12 marca, tuż po pięknych 
i pouczających rekolekcjach, 
które miały na celu jeszcze 
lepsze przygotowanie nas – 
wiernych na zbliżające się 
święta Wielkiej Nocy. 

Hasłem tegorocznego damsko-
-męskiego świętowania było: „Babecz-
kowy zawrót głowy”. Mężczyźni – 
dwóch mieszkańców: pan Andrzej 
i pan Piotr oraz dwóch pracowników 
DPJ: pan Bartosz i pan Tomasz 
mieli za zadanie napełnić i udeko-
rować przygotowane wcześniej na 
terapii zajęciowej kruche babeczki. 
A wybór dodatków był imponujący: 
masa czekoladowa, masa budyniowa, 
dżem, serduszka z białej i mlecznej 
czekolady, kolorowe cukiereczki, gala-
retki, kawałki ananasa, jabłka, kiwi… 
same pyszności. Trzeba przyznać, że 
panowie poradzili sobie z tym zada-
niem „wyśmienicie”. W krótkim czasie 
przygotowali ponad 60 sztuk koloro-
wych i smakowitych babeczek. Doce-
niły to siedzące w jury siostry józefitki, 
a także wszystkie obecne na świetlicy 
mieszkanki Domu Pogodnej Jesieni. 
Należy też wspomnieć, że pozostali 
panowie mieszkający w placówce też 
mieli swoje zadania i dzielnie się z nich 
wywiązywali, aby sprawić kobietom 

wiele radości. Podczas gdy panowie 
pracowali, panie opowiadały o swoich 
przygodach kulinarnych, ulubionych 
wypiekach i potrawach. Atmosfera 
była iście rodzinna, życzenia zdrowia 

i pogody ducha płynęły w kierunku 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Po 
degustacji mieszkańcy jeszcze długo 
ze sobą rozmawiali i przywoływali 
wspomnienia z młodości. 

Z MATEUSZEM PO AFRYCE

Wspólne życzenia

ZDZISŁAWAKRZEMIŃSKA

Za oknem wiało i sypał 
śnieg z deszczem, gdy 
21.02. br. Mateusz 

Karaś – podróżnik, pasjo-
nata z Olszyn „zabrał” 
prawie 60-osobową 
międzypokoleniową grupę 
w „Podróż po Afryce – życie 
wśród prostych ludzi.” 

Taki tytuł nosiły jego prelekcja 
i prezentacja multimedialna w Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie, gdzie 
wystąpił w Cyklu Spotkań z Gościem 
Miesiąca. 

Niesamowita umiejętność prze-
kazu, świetnie uzupełniona setkami 
zdjęć, wzbudziła zainteresowanie 
seniorów i pracowników placówki 
opiekuńczej, sióstr józefitek, grupy 
starszaków z nauczycielami: s. Bene-
dettą Wiśniowską i Mariolą Stańczyk 
oraz Magdaleną Gawrył z Niepu-
blicznego Przedszkola prowadzo-
nego przez Zgromadzenie Sióstr 
Św. Józefa oraz uczniów klasy VII 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie z nauczycielami 
Beatą Kielawą i Magdaleną Hońdo. 
W tym miejscu organizatorzy dziękują 
dyrektorowi SP w Tuchowie Józefowi 
Wzorkowi za bardzą dobrą współpracę 
w krzewieniu idei wolontariatu. Pasję 

podróży i zwiedzania świata Mateusz 
w dużej mierze zawdzięcza katechecie, 
który organizował szkolne wyprawy 
po Polsce. Później był czas przygody 
podróżowania z rówieśnikami stopem, 

samochodem, koleją i tanimi liniami 
lotniczymi. W zadziwienie więc wpra-
wiał ten młody człowiek, który zwiedził 
ok. 40 krajów europejskich i 27 krajów 
w Afryce, m.in.: Tanzanię,Ugandę, 

Zambię, RPA, Senegal i Mozambik. 
Co jadł, gdzie spał, jak wygląda życie 
w mieście, a jak w ubogiej afrykańskiej 
wiosce, jak przeżył zagrożenia i czym 
zachwycił się najbardziej – uczest-

nicy spotkania wiedzą i dziękują. 
Organizatorem spotkania był Dom 
Pogodnej Jesieni i Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego.
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KAROLINA 
STERKOWICZ 

Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze” 
będą znaczące – 

wprowadzone zostaną 
dwa podstawowe limity 
dotacji. Do wyższej dotacji 
będą uprawnione osoby, 
które dostaną zaświad-
czenia z ośrodków pomocy 
społecznej. Nowe zasady 
programu zaczną obowią-
zywać od kwietnia br. 

Oświadczenie 
zamiast 
sprawdzania 
dochodów

Wnioski o dotacje do wymiany 
pieców i termomodernizacji 
domów przyjmują Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. O dotacje 
z Programu „Czyste Powietrze” 
mogą ubiegać się właściciele bądź 
współwłaściciele domów jednoro-
dzinnych. W programie zmienią 
się progi dochodowe, od których 
zależna będzie pomoc. Pierwszą 
grupę będą stanowiły osoby osią-
gające do 100 tys. złotych dochodu 
rocznie. W tym przypadku dotacje 
wyniosą do 35% kosztów termomo-

dernizacji/wymiany źródła ciepła 
i maksymalnie do 20 tys. złotych 
Jeżeli beneficjent zdecyduje się 
na zainstalowanie pompy ciepła, 
dotacja wzrośnie do 25 tys. złotych. 
Wsparcie będzie jeszcze wyższe  
(30 tys. zł), jeżeli właściciel dodat-
kowo skorzysta z instalacji paneli 
fotowoltaicznych w ramach 
programu „Mój Prąd”.

Z kolei powyżej progu 
100  tys.  złotych przysługiwać 
będzie termomodernizacyjna 
ulga podatkowa. Szczególną grupę 
beneficjentów mają stanowić ci, 
których dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym wynosi do 
1400 złotych i 1900 tys. złotych 
dla osoby samotnie mieszkającej 
w domu. W tym przypadku dotacją 
sfinansować będzie można do 60% 
kosztów inwestycji i wynosić ona 
będzie maksymalnie 32 tys. złotych. 
Jeżeli dodatkowo zdecydujemy się 
na montaż fotowoltaiki, dotacja 
wyniesie do 37 tys. złotych.

Piece pod lupą
Nie zawsze będzie można zainsta-

lować piec na paliwo stałe. Gdy ktoś 
jest podłączony do sieci gazowej, 
co zostanie sprawdzone  w PGNiG, 
nie dostanie dotacji na instalację 
nowego pieca na paliwo stałe.

Podłączenia do sieci ciepłowni-
czej dostaną dodatkowe wsparcie. 
Będzie to 50% kosztów przyłącza 
w przypadku grupy podstawowej 
– maksymalnie 10 tys. złotych, 

a dla grupy podwyższonego dofi-
nansowania będzie to maksymalnie 
15 tys. złotych – 75% kosztów.

Zmiany obejmą też załącznik 
techniczny do wniosku. Chodzi 
o wymianę źródeł ciepła – im 
mniej emisyjne źródło – tym wyższy 
poziom dofinansowania ma przy-
sługiwać. Będzie można starać się 
o dotację na termomodernizację, 
mając już wymieniony piec. Będzie 
też można złożyć wniosek na inwe-
stycję zaczętą 6 miesięcy wcześniej.

Dofinansowanie 
do pomp ciepła

• Pompy ciepła powietrze/woda 
spełniające w odniesieniu do 
ogrzewania pomieszczeń wyma-
gania klasy efektywności ener-
getycznej minimum A+ (dla 
temperatury zasilania 55°C) na 
podstawie karty produktu: do 
30%, max. 9 000 złotych.

• Pompy ciepła powietrze/woda 
o podwyższonej klasie efektyw-
ności energetycznej w odniesieniu 
do ogrzewania pomieszczeń 
wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A++ 
(dla temperatury zasilania 55°C) 
na podstawie karty produktu/
etykiety energetycznej lub 
równoważnego dokumentu: do 
45%, max. 13 500 złotych.

• Pompy ciepła typu powietrze/
powietrze, spełniające w odnie-
sieniu do ogrzewania pomiesz-

czeń wymagania klasy efektyw-
ności energetycznej minimum 
A++ (dla klimatu umiarko-
wanego) na podstawie karty 
produktu/etykiety energetycznej 
lub równoważnego dokumentu: 
do 30%, max. 3 000 złotych.

• Gruntowe pompa ciepła 
o podwyższonej klasie efek-
tywności  energetycznej , 
spełniające w odniesieniu 
do ogrzewania pomiesz-
czeń wymagania klasy efek-
ty wnoś c i  energetyczne j 
minimum A++ (dla tempe-
ratury zasilania 55°C) na 
podstawie karty produktu/
etykiety energetycznej lub 
równoważnego dokumentu:  
do 45%, max. 20 250 złotych.

• Ogrzewanie elektryczne inne 
niż pompa ciepła może być dofi-
nansowane na poziomie 30%,  
do kwoty 3 000 złotych.

Dofinansowanie 
do kotłów 
gazowych 
i olejowych

• Kotły gazowe kondensacyjne, 
spełniające w odniesieniu 
do ogrzewania pomieszczeń, 
wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A 
na podstawie karty produktu/
etykiety energetycznej lub równo-

ważnego dokumentu: do 30%,  
max. 4 500 złotych.

• Kotły olejowe kondensacyjne, 
spełniające w odniesieniu 
do ogrzewania pomieszczeń, 
wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A 
na podstawie karty produktu/
etykiety energetycznej lub równo-
ważnego dokumentu: do 30%,  
max. 4 500 złotych.

Dofinansowanie 
do kotłów na 
paliwa stałe
Nowy program „Czyste Powie-

trze” zakłada również dofinan-
sowanie kotłów stałopalnych. 
Ważnymi wymaganiami dofinan-
sowania tego typu źródeł energii 
jest to, że muszą posiadać klasę efek-
tywności energetycznej minimum B 
na podstawie karty produktu/
etykiety energetycznej lub równo-
ważnego dokumentu.  Dofinanso-
waniem objęte są tylko kotły z auto-
matycznym podawaniem paliwa. 
Nie mogą więc posiadać rusztu 
awaryjnego lub przedpaleniska. 
Dodatkowo źródła ciepła muszą 
docelowo spełniać wymogi aktów 
prawa miejscowego, w tym uchwał 
antysmogowych, co do kotłów 
i rodzajów paliwa, o ile takie zostały 
ustanowione na terenie położenia 
budynku/lokalu: do 30%, ale nie 
więcej niż 3 000 złotych. 

Na kotły zgazowujące drewno 
przewidziano dotację do 30% i nie 
więcej niż do 6 000 złotych. Takie 
same zasady obowiązują do kotła na 
pellet. Na kotły na pellet o podwyż-
szonym standardzie przewidziano 
dotację do 45%, max. 9 000 złotych.

Dofinansowanie 
do wentylacji 
mechanicznej 
z rekuperacją 
dla domów 
w budowie
Wentylacja mechaniczna 

z odzyskiem ciepła musi spełniać 
wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A na 
podstawie karty produktu/etykiety 
energetycznej lub równoważ-
nego dokumentu. Program dofi-
nansuje taką inwestycję do 30%, 
max. 5 000 złotych.
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ZMIANY W PROGRAMIE „MÓJ PRĄD”
Od 31 marca wnioski 

w programie  
„Mój prąd” będzie 

można złożyć tylko online. 
Co trzeba zrobić, żeby 
złożyć taki wniosek? 
Wystarczy mieć profil 
zaufany założony dzięki  
np. bankowości 
elektronicznej lub 
e-dowód. 30 marca to 
ostatni dzień, w którym 
można złożyć wniosek 
w wersji papierowej.

Kanał elektroniczny jest efektyw-
niejszy, a budowa przez NFOŚiGW 
systemu informatycznego, do 
którego wpadają wnioski elek-
troniczne, powoduje, że obsługa 
tych wniosków nie stwarza więk-
szych problemów, co przekłada się 
wprost na tempo obsługi klientów. 
Dlatego usprawniamy program, 
wykluczając wnioski papierowe, 
które poważnie opóźniają obsługę 
również i tych wnioskodawców, 
którzy skorzystali z drogi elektro-
nicznej. W grudniu 2019 r. – pod 

koniec I naboru – fundusz zalany 
został lawiną niekompletnych lub 
nieczytelnych papierowych wnio-
sków, których wyjaśnianie zajmuje 
zbyt dużo czasu.

Przypominamy, że:
• Wsparciem zostaną objęte insta-

lacje o mocy 2-10 kW. Program 
skierowany jest do osób, które 
chcą zamontować panele foto-
woltaiczne w swoich gospodar-
stwach domowych.

• Kosztami kwalifikowanymi są 
koszty zakupu i montażu insta-
lacji fotowoltaicznej.

• Wydatki podlegające dofinanso-
waniu nie mogą być poniesione 
wcześniej niż 23.07.2019 r. (datą 
poniesienia wydatku jest data 
opłacenia faktury).

• Przez zakończenie inwestycji 
rozumie się podpisanie umowy 
z dystrybutorem sieci oraz montaż 
licznika dwukierunkowego.

• Dofinansowanie będzie udzie-
lone jedynie na nowe urządzenia 
(wyprodukowane nie później niż 
24 miesiące przed instalacją).

• Do wniosku o dofinansowanie 
należy załączyć: fakturę za zakup 
i montaż instalacji PV, dowód 
zapłaty faktury, dokument 
potwierdzający instalację licz-
nika dwukierunkowego wraz 
z danymi identyfikacyjnymi 
konkretnej umowy komplek-
sowej.
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Strefy dla większego 
bezpieczeństwa

Teleporady Centrum Zdrowia 
Tuchów także w AOS

Centrum Zdrowia 
Tuchów w związku 
z ryzykiem zakażenia 

koronawirusem wprowa-
dziło kolejne środki bezpie-
czeństwa w przychodni 
i w szpitalu rodzinnym. 
Wydzielonych zostało osiem 
stref obejmujących gabi-
nety, pracownie, punkty 
przyjęć i oddziały. Każda 
z nich posiada osobne 
wejście dla oraz węzeł 
sanitarny. Osoby wchodzące 
na teren placówki mają 
mierzoną temperaturę. 

W strefie obejmującej 
świadczenia Podsta-
wowej Opieki Zdro-
wotnej w gabinecie B2/B3  
wyznaczono miejsca 
udzielania świadczeń 
Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej. 
W pokoju B1 zlokali-
zowany został gabinet 
zabiegowy dla świadczeń tego typu. 
W tej strefie temperaturę w godzinach 
od 7.00 do 18.00 mierzy personel reje-
stracji POZ, a po 18.00 personel gabi-
netu zabiegowego NiŚOZ. Pacjenci 
korzystający ze świadczeń Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej proszeni 
są o rozważenie ograniczenia wizyt 
w gabinetach. Dzięki wprowadzeniu 

teleporad mogą oni telefonicznie 
zgłosić potrzebę wystawienia recepty, 
a w uzasadnionych przypadkach 
nawet otrzymać zwolnienie lekarskie. 
Telefon do rejestracji 14 65 35 100 
wew. 11. Tylko w sytuacjach, kiedy 
jest to niezbędne, pacjenci powinni 
się umawiać na wizytę w przychodni.

W pracowniach diagnostycznych, 
gabinetach Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej i w rejestracji ogólnej 
temperaturę przy drzwiach przesuw-
nych mierzy pracownik działu tech-
nicznego. 

Oddziały szpitalne: chorób 
wewnętrznych, chirurgii jednego 

dnia oraz ginekolo-
giczno-położniczy są 
strefami zamkniętymi. 
Tutaj wstępna selekcja, 
wraz z pomiarem 
temperatury, odbywa 
się w punkcie przyjęć. 
Wciąż obowiązuje zakaz 
odwiedzin w oddziałach 
szpitalnych. 

W pozostałych stre-
fach pomiaru dokonuje personel 
przed wejściem pacjenta do gabinetu. 
W przypadku stwierdzenia tempe-
ratury powyżej 38 stopni pracownik 
przeprowadza wywiad z pacjentem. 
W sytuacji potwierdzenia objawów 
zakażenia koronawirusem pacjent jest 
kierowany do najbliższego oddziału 
zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Już nie tylko lekarze 
rodzinni, ale i specja-
liści udzielają teleporad. 

W związku z zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem 
z wizyt na odległość powinni 
przede wszystkim korzystać 
pacjenci ponad  
30 poradni specjalistycz-
nych Centrum Zdrowia 
Tuchów, pozostający pod 
opieką specjalistów i wyma-
gający okresowej kontroli. 
Dzięki temu ograniczamy 
ryzyko rozprzestrzeniania 
się patogenu, zapewniając 
większe bezpieczeństwo 
pacjentom i personelowi 
medycznemu.

Z wizyty na odległość mogą korzy-
stać pacjenci kontynuujący opiekę 
w konkretnej poradni specjalistycznej, 
zgodnie z ustalonym planem leczenia 
i stanem klinicznym – podaje NFZ. 
Przypomnijmy, że bez wychodzenia 
z domu możemy się także skon-
sultować z lekarzem rodzinnym. 
Taką możliwość oferują wszystkie 
placówki podstawowej opieki zdro-
wotnej Centrum Zdrowia Tuchów. 
Dzięki teleporadzie można otrzymać: 
zalecenia lekarskie, e-zwolnienie, 
e-receptę, a jeżeli jest to konieczne 
sugestię bezpośredniej wizyty 
w placówce lub kontaktu ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną. Tele-
poradę w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki medycznej w Centrum 
Zdrowia Tuchów można uzyskać 
codziennie w godzinach 18.00-08.00 
oraz w weekendy i święta całodobowo 
pod numerem telefonu 14 65 35 288.

Osoby starsze, w trakcie i po 
leczeniu onkologicznym, chore na 
astmę i POCHP oraz inne osoby 
o obniżonej odporności powinny 
pozostawać w domu oraz ogra-
niczyć wizyty w miejscach szcze-
gólnie uczęszczanych (np. w gale-
riach handlowych, przychodniach, 
kościołach czy aptekach). Bardzo 
wiele osób z Pogórza pracuje za 
granicą, dlatego ważne jest, by 
powracający do Polski, szczególnie 

z krajów podwyższonego ryzyka, 
czyli z: Włoch, Niemiec, Austrii, 
Anglii i Belgii zastosowali prewen-
cyjną kwarantannę. Oznacza to 
pozostanie w domu przez 14 dni 
od momentu powrotu i ograniczenie 
spotkań z innymi osobami.

W przypadku gorączki, duszności, 
kaszlu i podejrzeń u siebie koronawi-
rusa prosimy o niezgłaszanie się do 
przychodni rodzinnej i najbliższego 
szpitala tylko bezzwłoczne powiado-
mienie telefoniczne stacji sanitarno-
-epidemiologicznej lub zgłoszenie się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego. 
Najbliższy oddział zakaźny w pobliżu 
Tuchowa zlokalizowany jest w Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 
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Psychiatria dziecięca 
po nowemu
Dzieci i młodzież 

mają być diagnozo-
wani blisko miejsca 

zamieszkania. Taki jest 
cel stworzenia nowego 
modelu ochrony zdrowia 
psychicznego dla ludzi 
młodych, który ma ruszyć 
od 1 kwietnia.  W powiecie 
tarnowskim Ośrodek 
Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psycho-
terapeutycznej dla Dzieci 
i Młodzieży uruchomi 
Centrum Zdrowia Tuchów. 

W praktyce ma to oznaczać, że 
pomoc specjalistów będzie dostępna 
w środowisku dziecka. Ośrodek na 
poziomie powiatu ma się składać 
z zespołu, który będzie w stanie 
zapewnić efektywną opiekę. Prócz 
psychologa i dwóch psychotera-
peutów ma się w nim znaleźć także 
terapeuta środowiskowy. 

Personel ośrodka pracując 
w ramach tak zwanego pierwszego 

poziomu referencyjnego, w razie 
potrzeby będzie się zwracać po pomoc 
do jednostek o wyższym stopniu 
specjalizacji. Chodzi o psychiatrów 
ze Środowiskowych Centrów Zdrowia 
Psychicznego oraz z Ośrodków Wyso-
kospecjalistycznej Całodobowej 
Opieki Psychiatrycznej, dysponujących 
oddziałem psychiatrycznym. 

System ma być zatem przeciwień-
stwem obecnych rozwiązań, w których 
często przyjęcie na oddział psychia-
tryczny, np. po próbie samobójczej, 
staje się pierwszym kontaktem nielet-
niego z jakąkolwiek formą opieki 
specjalistycznej. 

Niestety zdrowie psychiczne 
dzieci i młodzieży jest w kiepskim 
stanie. Polska jest na drugim miejscu 
w Europie, jeżeli chodzi o liczbę samo-
bójstw ludzi młodych. Coraz więcej 
z nich potrzebuje pomocy. Nieśmia-
łość, kłopoty z koncentracją i nauką, 
agresja, a nawet stany depresyjne 
– to tylko kilka sytuacji, w których 
młodemu człowiekowi może być 
potrzebne wsparcie specjalistów. 

Wolontariusze poszukiwani
W sytuacji zagrożenia 

koronawirusem 
trwają społeczne 

akcje szycia maseczek 
czy wykonywania przyłbic 
dla służby zdrowia. Wiele 
osób chciałoby pomóc 
personelowi medycznemu 
pracującemu na pierwszej 
linii zagrożenia epidemicz-
nego. Centrum Zdrowia 
Tuchów, prowadzące jedyny 
szpital rodzinny w powiecie 
tarnowskim, szuka wolon-
tariuszy do wsparcia 
codziennej pracy. 

Osoby, które zdecydują się pomóc, 
miałyby pracować w punktach 
pomiaru temperatury, które znaj-
dują się przed każdą z wydzielonych 
stref szpitala, jak i zespołu poradni. 
Wolontariusze mogą się także zaanga-
żować w pracę rejestracji. W związku 
z uruchomieniem teleporad znacznie 
zmienił się charakter pracy w tym 
miejscu. Poszukiwane są osoby, które 
chciałyby się zaangażować w przepro-
wadzenie wywiadu epidemiologicz-
nego lub w telefoniczną weryfikację 

potrzeby uzyskania specjalistycznej 
porady. – Wolontariusze mogą też 
pomóc w rejestracji pacjentów na te 
świadczenia, które są lub będą reali-
zowane w przyszłości oraz w przygo-
towaniu kartotek – tłumaczy szefowa 
Działu Kadr, Płac i Szkoleń Katarzyna 
Sysło. 

Zasadniczym warunkiem, który 
muszą spełnić osoby zainteresowane 
wolontariatem, jest pełnoletność. 
Preferowani są studenci kierunków 
medycznych. Dla studentów i absol-

wentów wchodzących na rynek pracy 
może to być okazja do zdobycia 
cennego doświadczenia. Tym 
bardziej, że osoby, które rozpoczną 
współpracę, podpiszą umowę wolon-
tariatu i zostaną ubezpieczone. 

W tej sprawie należy się kontak-
tować z Działem Kadr, Płac 
i Szkoleń pod numerem telefonu 
tel.  14  65  35  226, lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, 
przesyłając zgłoszenie na adres  
kadry@czt.com.pl 

Wiosna...  
wiosna...
Zielona wróżko, przechodzisz cichutko,
dzielisz się z nami swoimi darami.
Każdego ranka czeka na nas nowa 
niespodzianka.
Forsycja lubi być pierwsza.
Małe fiołki z trawy wyglądają i wiosnę 
witają.
Podbiał na brzegu, zawilec, przebiśnieg,
pierwiosnek, a potem buchnie łąka 
kwiecista
żółtym dywanem z mleczu usłana...
WIOSNO KOCHANA
Ty wiesz czym serce nasze rozjaśnić...
W tym roku bzy troszkę przyspały –
pewno w zeszłym za dużo kwiatów nam 
podarowały.
Ciepły deszczu lej, wszystko wokół 
zielenieje.
Jabłonie oszalały, gdy ciepłe krople 
deszczu dostały.
Wiatr melodie wygrywa, ptaki w chórze
z kwiatów jabłoni zbierają.
Motyle jak motyle – tańczą, fruwają
i w taki sposób wiosnę przedstawiają.
Na błękitnym niebie
z rozłożystymi skrzydłami szybuje
jastrząb czy orzeł, obserwuje z góry
te dzieła natury.

Maria Wiśniowska

Drodzy Darczyńcy, 
Przyjaciele

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy,  
by Zmartwychwstały Chrystus towarzyszył 
Wam każdego dnia, pomagał wznieść swój 
wzrok i serce ku nadziei, którą jest On sam. 

Niech umacnia w trudach życia,  
ubogaca swoją łaską i niech wniesie w Wasze 

prace, troski swą Boską radość wysłużoną  
w godzinach Męki.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców  
i przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”  

prezes Marian Gut

Zbiórka publiczna na 
respirator dla CZT
Zorganizowały ją władze 

gminy Tuchów na 
portalu zrzutka.pl. 

Postanowiły one zaprosić 
mieszkańców Pogórza, 
sympatyków, byłych  
i przyszłych pacjentów miej-
scowej spółki medycznej 
do wspólnego włączenia się 
w akcję zakupu urządzenia, 
potrzebnego do ratowania 
życia w czasie pandemii. 
W opublikowanych mate-
riałach wskazują, dlaczego 
sprzęt jest potrzebny. 
Zbiórkę można wspierać pod 
adresem:  https://zrzutka.
pl/8wmh82#dziekujemy

Jak czytamy w uzasadnieniu 
uruchomienia zbiórki, pomimo iż 
w ostatnich latach Centrum Zdrowia 
Tuchów wielokrotnie znajdowało się 
w rankingu 100 najlepszych szpitali 
w Polsce, nie zostało włączone do tzw. 
sieci szpitali. Funkcjonując poza siecią, 
podczas epidemii koronawirusa nie 
ma szans na uzyskanie dofinanso-
wania z budżetu państwa na zakup 
środków ochrony osobistej personelu, 
a tym bardziej wyposażenia, jakim jest 
respirator. Tymczasem   w celu zapew-
nienia sprawnego funkcjonowania 
szpitala potrzeba pięciu takich respi-

ratorów. Mimo iż Centrum Zdrowia 
w Tuchowie nie otrzymało dotychczas 
wsparcia finansowego  z ministerstwa, 
od wojewody czy powiatu, w ostatnim 
czasie zakupiło we własnym zakresie 
dwa urządzenia. Szpital postanowiły 
również wesprzeć gminy Tuchów, 
Gromnik, Ciężkowice i Pleśna, które 
przygotowują się do zakupu kolejnego. 
To jednak wciąż za mało, aby zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkim miesz-
kańcom. Dlatego uruchomiono zbiórkę. 

„Respirator pomaga oddy-
chać chorym podczas niewy-
dolności oddechowej zwią-
zanej z chorobą COVID-19. 
Średnio pacjent korzysta z takiego 
sprzętu przez trzy tygodnie. Dlatego 
tak ważne jest posiadanie respira-
torów” – tłumaczy lek. Semir Smida 
ordynator Oddziału Wewnętrznego 
Centrum Zdrowia Tuchów.  

„Zwracam się do Państwa po 
raz kolejny. Wierzę w Wasze duże 
możliwości, wielkie serce. Zróbmy 
to razem – do dzieła. Kupmy ten 
respirator” – tak do wsparcia zbiórki 
zachęca burmistrz Tuchowa Magda-
lena Marszalek w materiale filmowym 
udostępnionym na portalu. To prze-
cież nasz szpital, nasze zdrowie i nasze 
życie. Nasza bardzo ważna sprawa – 
napisała w apelu szefowa miejscowego 
samorządu.

WYMOWNA CISZA  
WIELKANOCNYCH ŚWIĄT... 
TE ŚWIĘTA BĘDĄ 

MIAŁY TROCHĘ INNĄ 
WYMOWĘ, jednak to,  

co najważniejsze w NICH 
JEST, BĘDZIE I POZO-
STANIE. A MOŻE TAKA 
WŁAŚNIE ATMOSFERA, 
SYTUACJA NAS BARDZIEJ 
ZMOBILIZUJE, OBUDZI 
I DA DO MYŚLENIA. NIE 
TRUDNO ZAUWAŻYĆ, 
JAK SZYBKO MOŻNA 
STRACIĆ NAJWAŻNIEJSZE 
WARTOŚCI – ZDROWIE CZY 
ŻYCIE. 

Trwajmy w dobrym, prze-
kazujmy sobie nawzajem to, co 
mamy do zaoferowania, a mamy 
bardzo wiele. Patrząc ostatnimi 
czasy na puste ulice, zaułki, place, 
czego doświadczyliśmy? CISZY 
NIE PUSTKI. Porozmawiajmy z tą 
ciszą, ona nam wiele podpowie i na 
wiele pytań odpowie. Przeżyjmy 
te świąteczne chwile jak najlepiej, 
a w wielkanocnym koszyczku 

oprócz życzeń niech znajdzie się 
TRADYCJA, czyli kolorowe pisanki, 
zajączki, babka, bukszpan, smaczna 
święconka i oczywiście symboliczny 
baranek. Zagłębiając się w WIELKĄ 
TAJEMNICĘ ZMARTWYCH-
WSTANIA, zabierzmy ze sobą na 
ten trudny czas wiarę, nadzieję 
i miłość... TEGO ŻYCZYMY PANI 
BURMISTRZ ORAZ DYREKCJI 
DOMU KULTURY, RÓWNIEŻ 
WSZYSTKIM, KTÓRZY WCIĄ-
GAJĄ NAS POZYTYWNIE W COŚ 
CO NAS ŁĄCZY, A NIE DZIELI... 
Oczywiście smacznego święconego 
dla wszystkich stowarzyszeń, kół, 
grup, organizacji, również miłych 
chwil w ŚCISŁYM rodzinnym 
gronie. BY TRADYCJI STAŁO SIĘ 
ZADOŚĆ TO ŚMIGUS-DYNGUS 
zorganizujemy w innym terminie, 
jako konkurencję na najbliższym 
festynie...

WIELKANOC 2020 r. 
Echo Twojej Okolicy, 

Ewa i Maria
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#zostańwdomu 

Kwarantanki
Chociaż to nie sądu wyrok,
siedzisz w domu, że aż miło.

Choć koronę ma ten diabeł,
to i tak mi nie da rady!

Chociaż lubisz podróżować,
zostań w domu baraszkować!

Chociaż trudno widzieć zmorę,
w domu zostać dzisiaj wolę.

Chociaż chciałabyś na trawkę,
lepiej w domu wypij kawkę.

Choć tęsknota ci dokucza –
nie wyciągaj z zamków klucza!

Chociaż nie zgrzeszyłaś wcale,
siedzieć w domu masz wytrwale!

Chociaż kara to okropna,
siedzieć w domu – rzecz roztropna.

Choć korona budzi lęk –
znajdą na nią jakiś lek.

Chociaż ciągnie cię do kina -
zostań w domu ma jedyna.

Choć nie lubisz bywać w cieniu, 
siedzisz w domu, jak w więzieniu.

Chociaż spacer ciebie kusi,
zostań w domu, skoro musisz.

Chociaż miałeś ważne plany,
zostań w domu mój kochany.

Janina Halagarda,
23.03.2020

Zostałeś 
w domu!
I dobrze! To znaczy, że 
zależy Ci na zdrowiu Twoim 
i Twoich bliskich! 

Zostać w domu nie znaczy 
poddawać się nudzie, i wiedzą 
o tym doskonale czytelnicy „Kuriera 
Tuchowskiego”, którzy wzięli 
udział w kampanii #zostańwdomu 
#jakspędzaszczas. Publikujemy 
zdjęcia przesłane do naszej redakcji. 
Autorom zdjęć dziękujemy za udział 
w akcji i gratulujemy! Wszystkich 
namawiamy, aby nadal pozostawali 
w domach, ograniczyli kontakty 
z innymi, wychodzili tylko w spra-
wach najpilniejszych. Wierzymy, że 
dzięki temu niedługo będziemy mogli 
z naszych domów wyjść. 

Autorom nadesłanych i opubli-
kowanych zdjęć zostały przyznane 
nagrody niespodzianki. Nagrody 
przekażemy po ustaniu zagrożenia 
związanego z zarażeniem koronawi-
rusem. O terminie będziemy infor-
mować poprzez strony internetowe 
Tuchowa.
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Członkowie Sanktuaryjnej 
Orkiestry Dętej w Tuchowie przy-
łączyli się do akcji rozpoczętej przez  
https://www.facebook.com/Dziecieco 

MlodziezowaOrkiestraDetaGCK-
STiRPoniec/ .

Hasłem przyświecającym tej 
kampanii jest walka z koronawi-

rusem poprzez włączenie się w akcję 
#zostańwdomuićwicz, co ma zastąpić 
wspólną pracę na próbach.

 #jakspędzaszczas

Wirusie-chytrusie...
 
Przyszedłeś do nas, wiem i nie wiem skąd. 
Po cichu, ukradkiem, kradniesz sens, 
siejesz niepokoje, zdrowieć nie dajesz... 
Chcemy żyć, bo życie nadal trwa… 
Wirusie-chytrusie 
– świat nie jest twój, 
niesprawiedliwa twoja gra... 
Komu chcesz zaimponować,
swoją wielkością, 
złośliwością na ludzkie życie, chciwością? 
Jakim jesteś królem?
Z kim chcesz zawalczyć?
Z kimś słabym, starszym, chorym? 
To żadne z twojej strony bohaterstwo
– pokonać tego, co słaby – 
tego, co nie daje rady... 
Niech twoja zaborcza odwaga 
stanie przed szeregiem aniołów, 
w których jest ogromne poświęcenie i siła. 
Czekają na ciebie 
otuleni płaszczem swego króla. 
JESZCZE MOŻE WIELU TU NA ZIEMI ZAŚNIE,
JEDNAK TY UPADNIESZ,
NIM NADZIEJA ZGAŚNIE...

Maria Wiśniowska

Maria Wiśniowska
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Żebyśmy wszyscy zatrzy-
mali rozprzestrzenianie 
się epidemii, musimy 

stosować się ściśle do 
konkretnych zaleceń. Zebra-
liśmy je w jednym miejscu. 
Przeczytaj i stosuj.

OGRANICZENIA 
W PRZEMIESZCZA-
NIU SIĘ

Na czym polega? Wychodzenie 
z domu powinno być ograniczone 
do absolutnego minimum, a odle-
głość utrzymana od innych pieszych 
powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przy-
padku:
• dojazdu do i z pracy (dotyczy to 

także zakupu towarów i usług 
związanych z zawodową działal-
nością),

• wolontariatu na rzecz walki 
z COVID-19 (dotyczy to pomocy 
osobom przebywającym na 
kwarantannie lub osobom, które 
nie powinny wychodzić z domu),

• załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego (do czego 
zalicza się np. niezbędne zakupy, 
wykupienie lekarstw, wizyta 
u lekarza, opieka nad bliskimi),

• wykonywania czynności związa-
nych z realizacją zadań określo-
nych w ustawie – Prawo łowieckie 
i ustawie o ochronie zdrowia zwie-
rząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt oraz zakupu towarów 
i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r.

Wprowadzamy obowiązek utrzy-
mania co najmniej 2-metrowej odle-
głości między pieszymi. Dotyczy to 
także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi 

opieki (do 13 roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne, 

niemogące się samodzielnie 
poruszać, osoby z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
i ich opiekunowie. 

ZAKAZ WYCHODZE-
NIA NA ULICĘ  
NIELETNICH BEZ 
OPIEKI DOROSŁEGO

Na czym polega? Dzieci i młodzież, 
które nie ukończyły 18. roku życia, nie 
mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko 
obecność rodzica, opiekuna prawnego 
lub kogoś dorosłego usprawiedliwia 
ich obecność na ulicy i tylko w okre-
ślonych przypadkach:
• dojazdu do i z pracy,
• wolontariatu na rzecz walki 

z COVID-19,
• czy też załatwiania spraw niezbęd-

nych do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTA-
NIA Z PARKÓW, 
PLAŻ, BULWARÓW,  
PROMENAD  
I ROWERÓW  
MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania 
na terenach zielonych, pełniących 

funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc 
parków, zieleńców, promenad, bulwarów, 
ogrodów botanicznych i zoologicznych, 
czy ogródków jordanowskich. Zakaz 
obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać 
z rowerów miejskich.

KOMUNIKACJA  
PUBLICZNA

Na czym polega? W autobusie, 
tramwaju lub metrze tylko połowa 
miejsc siedzących może być zajęta. 
Najlepiej, żeby co drugie miejsce 
siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc 
siedzących w pojeździe jest 70, to na 
jego pokładzie może znajdować się 
maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r.

SAMOCHODY 
WIĘKSZE NIŻ 
9-OSOBOWE

Na czym polega? W samocho-
dzie powyżej 9 miejsc siedzących 
maksymalnie połowa miejsc może 
być zajęta.

Obowiązuje od 2 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy 
samochodów osobowych.

ZAKAZ ZGROMA-
DZEŃ I IMPREZ

Na czym polega? Obowiązuje 
zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, 
imprez czy zebrań powyżej 2 osób. 
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań 
z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak 

zapewnić dodatkowe środki bezpie-
czeństwa swoim pracownikom. I tak:
• pracownicy mają obowiązek 

używania rękawiczek lub muszą 
mieć dostęp do płynów dezynfe-
kujących,

• stanowiska pracy poszczególnych 
osób muszą być oddalone od siebie 
o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie 

zapewnić takiej odległości (1,5m) 
z obiektywnych względów – np. 
dlatego, że linia produkcyjna na 
to nie pozwala – ma prawo odejść 
od tej zasady, ale tylko pod warun-
kiem zapewniania środków ochrony 
osobistej związanej ze zwalczaniem 
epidemii.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te 
środki bezpieczeństwa od czwartku, 
2 kwietnia 2020 roku.
Obowiązuje  do 11 kwietnia 2020 r.

GALERIE  
HANDLOWE

Na czym polega? Działalność 
handlową w galeriach handlowych 
mogą prowadzić jedynie branże:
• spożywcza,
• kosmetyczna (z wyjątkiem 

produktów przeznaczonych do 
perfumowania lub upiększania),

• artykułów toaletowych i środków 
czystości,

• wyrobów medycznych i farmaceu-
tycznych,

• artykułów remontowo-budowla-
nych,

• prasowa,
• artykułów dla zwierząt,
• paliw. 

Obowiązuje do odwołania.

Ważne! W galeriach mogą być świad-
czone usługi medyczne, bankowe, 
ubezpieczeniowe, pocztowe, pral-
nicze lub gastronomiczne (na dowóz 
i wynos). Na terenie galerii z handlu 
wyłączone są natomiast tzw. wyspy 
handlowe.

LICZBA KLIENTÓW 
W SKLEPIE, NA 
TARGU I POCZCIE

Na czym polega?
• Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno 

małego, jak i wielkopowierzchnio-
wego), a także do każdego lokalu usłu-
gowego może wejść maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi liczba wszystkich kas 
lub punktów płatniczych pomnożona 
przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie 
jest 5 kas, to w jednym momencie 
na terenie sklepu może przebywać 
15 klientów.

• Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 

sklepy i punkty usługowe mogą przyj-
mować i obsługiwać jedynie osoby 
powyżej 65 roku życia. W pozostałych 
godzinach sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich. W tym dla 
osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają 
wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych 
dwóch godzin (10:00-12:00) będą 
mogły obsługiwać także tych, dla 
których nabycie leku lub środka 
spożywczego specjalnego przezna-
czenia jest konieczne ze względu na 
nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

• Targi
Na terenie targowiska czy bazaru 

może przebywać maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi liczba punktów 
handlowych pomnożona przez 3. 
Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 
20 takich punktów, to na jego terenie 
może przebywać w jednym momencie 
maksymalnie 60 klientów.

• Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać 

w jednym momencie tyle osób, ile 
wynosi liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2. Jeśli w placówce 
jest 5 okienek, wówczas w jednym 
momencie na jej terenie może prze-
bywać 10 osób.

WIELKO- 
POWIERZCHNIOWE 
SKLEPY  
BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy 
wielkopowierzchniowe sklepy budow-
lane będą zamknięte.

SALONY 
FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE 
I TATUAŻU

Na czym polega? Zamknięte 
zostają bez wyjątków wszystkie 
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, 
salony tatuażu i piercingu. Tych usług 
nie będzie można realizować również 
poza salonami – np. wizyty w domach 
nie wchodzą w grę.

Obowiązuje  od 1 kwietnia 2020 r.

UROCZYSTOŚCI  
RELGIJNE

Na czym polega? W mszy lub 
innym obrzędzie religijnym nie może 
uczestniczyć jednocześnie więcej 
niż 5 osób – wyłączając z tego osoby 
sprawujące posługę (w przypadku 
pogrzebów – osoby zatrudnione przez 
zakład pogrzebowy).
Obowiązuje  do 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa 
w wydarzeniach religijnych za pośred-
nictwem telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI
Na czym polega? Granice naszego 

kraju mogą przekraczać tylko 
i wyłącznie:

• obywatele RP,
• cudzoziemcy, którzy są małżon-

kami albo dziećmi obywateli RP 
albo pozostają pod stałą opieką 
obywateli RP,

• osoby, które posiadają Kartę 
Polaka,

• dyplomaci,
• osoby posiadające prawo stałego 

lub czasowego pobytu na terenie 
RP lub pozwolenie na pracę,

• w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, komendant placówki 
Straży Granicznej - po uzyskaniu 
zgody Komendanta Głównego 
Straży Granicznej – może zezwolić 
cudzoziemcowi na wjazd na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 
w trybie określonym w ustawie 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

• cudzoziemcy, którzy prowadzą 
środek transportu służący do prze-
wozu towarów.

Obowiązuje do 13 kwietnia 2020 r.

Ważne! Transport cargo działa 
normalnie. 

ZDALNE  
NAUCZANIE –  
LEKCJE  
W INTERNECIE

Zalecenia: Wszystkie szkoły 
i uczelnie w Polsce są zamknięte. 
Lekcje i zajęcia nie odbywają się 
stacjonarnie, a przez internet za 
pomocą platform e-learningowych. 
Lekcje na odległość prowadzone są 
według określonych zasad. Nauczy-
ciele i uczniowie na stronie www.
gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć 
materiały dydaktyczne zgodne 
z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne!  Rodzicom dzieci w wieku do 
lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu 
dziecięcego. 

ŻŁOBKI  
I PRZEDSZKOLA

Zalecenia: Działalność żłobków, 
klubów dziecięcych i przedszkoli 
jest zawieszona. Kwestia ponoszenie 
opłat przez rodziców w czasie ich 
zawieszenia powinna zostać uregu-
lowana w statucie żłobka, jak również 
w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do 
lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu 
dziecięcego.

GASTRONOMIA
Zalecenia: Wszystkie restauracje, 

kawiarnie czy bary mogą świadczyć 
jedynie usługi na wynos i na dowóz. 
Nie ma możliwości wydawania 
posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do odwołania.

KULTURA
Zalecenia: Wszystkie instytucje 

kultury pozostają zamknięte. Są to 
m.in. muza, galerie sztuki, teatry, 
filharmonie, opery, kina, kluby 
filmowe, biblioteki, archiwa oraz  
stała działalność  związana z kulturą. 
Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone 
są również zajęcia w szkołach arty-
stycznych.

Obowiązuje do odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte 
pozostają również: siłownie, baseny, 
kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:

• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażo-

nymi (lub potencjalnie zakażo-
nymi) koronawirusem,

• przekraczają granicę w celu podej-
mowania pracy na terytorium 
państwa sąsiedniego, bądź na 
terytorium RP (od 27.03.2020),

• mieszkają z osobą, która będzie 
kierowana od 1 kwietnia na 
kwarantannę (przepis wchodzi 
w życie 1.04.2020 i dotyczy osób 
nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna 
trwa 14 dni. Przez ten czas:
• w żadnym wypadku nie można 

opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu 

czy do lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana 

kwarantannie ma bliskie kontakty 
z innymi osobami w domu, one 
również muszą zostać poddane 
kwarantannie,

• w przypadku występowania 
objawów choroby (złe samopo-
czucie, gorączka, kaszel, dusz-
ności), należy koniecznie zgłosić 
to telefonicznie do stacji sanitarno-
-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwaran-
tannie nie ma możliwości spędzenia 
jej w domu, to wojewodowie mają 
przeznaczone lokale na kwarantannę 
i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do odwołania.

Ważne! Policja w ramach patroli 
odwiedza osoby, które są objęte 
kwarantanną i sprawdzają, czy pozo-
stają w miejscu swojego zamieszkania. 
Przepisy przewidują możliwość nało-
żenia kary finansowej do 30 tys. zł na 
te osoby, które kwarantanny nie prze-
strzegają. Decyzja, co do konkretnej 
wysokości kary jest zawsze indywi-
dualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie 
masz możliwości spędzenia kwaran-
tanny w domu, to wojewodowie mają 
przeznaczone lokale na kwarantannę.

Źródło: www.gov.pl

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! 


