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Dzień Samorządowca: absolutorium 
i wotum zaufania dla Burmistrza Tuchowa

27 maja w sali wido-
wiskowej Domu 
Kultury w Tuchowie 

odbyła się XXI sesja Rady 
Miejskiej w Tuchowie.

Głównym punktem programu było 
udzielenie wotum zaufania oraz absolu-
torium burmistrzowi Tuchowa.

Burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek omówiła obszerny raport 
o stanie Gminy Tuchów, w którym 
przedstawiono w szczególności reali-
zację polityk, programów i strategii oraz 
uchwał rady gminy. Raport stanowi 
podstawę do udzielenia przez Radę 
Miejską wotum zaufania burmistrzowi.

Rada Miejska w Tuchowie, po prze-
prowadzeniu debaty nad raportem 
o stanie Gminy Tuchów, jednogło-
śnie udzieliła burmistrzowi Tuchowa 
Magdalenie Marszałek wotum zaufania.

Kolejnym punktem programu było 
przedstawienie dokumentów niezbęd-
nych do udzielenia absolutorium 
burmistrzowi Tuchowa.

Skarbnik Gminy Szczepan Makarski 
przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Tuchów za 2019 rok 
oraz informację o stanie mienia Gminy 
Tuchów za 2019 rok.

Sprawozdanie to uzyskało pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, 
a następnie przedstawiono wniosek 
o udzielenie absolutorium burmistrzowi 
Tuchowa.

Rada Miejska w Tuchowie w drodze 
uchwały jednogłośnie udzieliła Magda-
lenie Marszałek absolutorium za wyko-
nanie budżetu Gminy Tuchów za  
2019 rok.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 
była też okazją do złożenia życzeń 

z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego.

– Życzę wszystkim 
radnym oraz pracow-
nikom urzędu i jedno-
stek organizacyjnych 
wszystkiego najlep-
szego. Niech Wasza 
codzienna praca przy-
nosi Wam satysfakcję 
i zadowolenie, a życz-
liwość mieszkańców 
niech nigdy Was nie 
opuszcza – życzyła 
Magdalena Marszałek, 
burmistrz Tuchowa.

UM Tuchów

W maju 2020 r. 
burmistrz Tuchowa 
zwróciła się do Mało-

polskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
w Krakowie z wnioskiem  
o wskazanie wytycznych  
i zaleceń konserwatorskich 
do sporządzenia koncepcji 
urbanistyczno-architekto-
nicznej tzw. małego placu 
targowego położonego przy 
tuchowskim rynku.

W dniu 2 czerwca br. do naszego 
urzędu wpłynęło pismo z wytycznymi 
konserwatorskimi, które otwierają możli-
wość opracowania koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej tego miejsca.

– Od wielu lat przestrzeń ta była 
przedmiotem analiz moich poprzed-
ników w celu poprawienia jej funk-

cjonalności. Opracowane w ubiegłych 
latach koncepcje były zbyt kosztowne 
i przesadzone. Od lat plac ten wyko-
rzystywany jest jako miejsce, gdzie 
możemy kupić głównie produkty 
żywnościowe, ale także inne. Otrzy-
mane nowe wytyczne konserwator-
skie, które są dla nas bardzo korzystne, 
otwierają możliwość opracowania 
realnej koncepcji, a w konsekwencji 
projektu budowlanego rewitalizacji tej 
przestrzeni. Jestem pewna, że każdy  
z mieszkańców zgodzi się z faktem, że 
plac ten wymaga pilnego remontu. Jest 
on wizytówką gminy Tuchów, znaj-
duje się w centralnym miejscu naszej 
gminy. Dlatego będę prowadzić silne 
starania, aby w najbliższych latach 
plac ten zyskał nowy blask, przy 
zachowaniu dotychczasowej funkcjo-
nalności – mówi burmistrz Tuchowa.

UM Tuchów

Wymieniamy oświetlenie uliczne na LEDowe
Oświetlenie uliczne 

jest niezbędnym 
elementem infrastruk-

tury wpływającej na poziom 
bezpieczeństwa w gminie. 

Stale rozwijająca się sieć oświetle-
niowa wpływa na poprawę widocz-
ności pieszych, a także bezpieczeń-
stwo naszego mienia. W ostatnich 
tygodniach uruchomione zostały 
kolejne latarnie przy ul. Leśnej, Brzo-
zówki i Szafera.

Na terenie gminy Tuchów posia-
damy ponad 1400 punktów oświe-
tleniowych obsługiwanych przez 
Tauron Dystrybucja Serwis. Oprócz 
tego posiadamy własną infrastrukturę 
oświetleniową. Wszystkie monto-
wane obecnie latarnie są wyposażone  
w oprawy LED.

Niestety istniejąca infrastruktura 
oświetleniowa generuje olbrzymie 
koszty zużycia energii, a także 
wpływa na tzw. zanieczyszczenie 
światłem. Analizując koszty utrzy-
mania infrastruktury oraz zużycia 
energii, burmistrz Tuchowa Magda-
lena Marszałek rozpoczęła rozmowy 
z operatorem sieci w celu wykonania 

analizy finansowej wymiany istnie-
jącego oświetlenia (sodowego) na 
nowoczesne LED. W najbliższych 
tygodniach wykonany zostanie 
audyt istniejącej infrastruktury, 
który wskaże potrzeby i możliwości 
modernizacji. Na podstawie tego 
dokumentu zostaną podjęte decyzje 
dotyczące zakresu modernizacji  
i wyboru technologii.

Kompleksowa modernizacja 
wszystkich istniejących latarni  
w gminie Tuchów pozwoli na kilku-
dziesięcioprocentową redukcję 
kosztów energii elektrycznej. Wyniki 
audytu wskażą poziomy oszczędności  
i korzyści finansowe.

– Otaczają nas coraz nowsze tech-
nologie. Gmina powinna podążać 
z postępem technologicznym, stąd 
nasze zainteresowanie modernizacją 
oświetlenia ulicznego. Nowoczesne 
oprawy LED pozwolą na sprawniejsze 
sterowanie oświetleniem, wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych  
i mienia, a także na poziom zanie-
czyszczenia światłem. Jestem pewna, 
że decyzja o modernizacji oświetlenia 
wpłynie w dłuższym czasie na duże 
oszczędności w zakresie zużycia energii 

elektrycznej. Z niecierpliwością oczeku-
jemy na wynik audytu, który pozwoli 
nam na podjęcie decyzji – mówi 
Magdalena Marszałek, burmistrz 
Tuchowa.

UM Tuchów

Koncepcja rewitalizacji 
małego placu targowego 
przy tuchowskim rynku

Gmina Tuchów pozy-
skała 115 000 zł  
z programu „Zdalna 

szkoła+” na zakup  
46 laptopów niezbędnych  
do zdalnej edukacji. 

Jest to drugie dofinansowanie, 
jakie pozyskała Gmina Tuchów na 
zakup laptopów od czasu ogłoszenia 
pandemii koronawirusa.

Wysokość pozyskanego dofi-
nansowania zależy od liczby rodzin 
wielodzietnych mieszkających na 
terenie danej gminy i korzystają-
cych z gminnego wsparcia. Przy-
znane środki finansowe pochodzą 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

W poprzedniej edycji programu 
„Zdalna szkoła” Gmina Tuchów 
pozyskała dofinansowanie na zakup  
27 laptopów. 

UM Tuchów

Kolejne laptopy trafią do uczniów 
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Skałka w Tuchowie to stan ducha!W Tuchowie zakoń-
czyliśmy budowę 
ścieżek space-

rowych, w obrębie tzw. 
Skałki. Prace były częścią 
dużego projektu unijnego 
pond nazwą „Przebudowa 
stadionu MKS Tuchovia 
wraz z zagospodarowaniem 
„Skałki” w celu utworzenia 
ścieżki rekreacyjnej”, 
realizowanego ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020. W ramach budowy 
powstały ścieżki dydak-
tyczne, sucha fontanna, 
altana, a teren został oświe-
tlony i częściowo objęty 
monitoringiem. Ta inwe-
stycja szczególnie przypadła 
do gustu mieszkańcom, a jej 
zakończenie było oczeki-
wane z niecierpliwością, 
zapewne z kilku ważnych 
powodów.

Skałka stała się bardzo atrakcyjnym 
i jednym z niewielu w Tuchowie 
miejscem rekreacji i wypoczynku 
wśród pięknej – miejscami dzikiej 
– przyrody, w pobliżu rzeki Białej. 
Wspaniały azyl dla osób starszych, 
ale i całych rodzin. Ma w sobie 
ogromny potencjał i wierzę, że za 

kilka lat będzie tłumnie odwiedzany 
przez turystów z całej Małopolski, 
podobnie jak Skamieniałe Miasto 
w Ciężkowicach. Za rosnącą popu-
larnością tego miejsca przemawia 
również fakt, że znajduje się w Paśmie 
Brzanki i jest częścią Pogórza Ciężko-
wicko-Rożnowskiego, uzupełniając 
ofertę rekreacyjną i turystyczną całego 
regionu.

Coraz większe znaczenie ma dla 
nas w życiu codziennym powrót do 
natury, zdrowy tryb życia, szacunek 
do przyrody. Spacer ścieżkami znajdu-
jącymi się na Skałce umożliwia bezpo-
średni kontakt z przyrodą, pozwala się 

wyciszyć, nabrać sił, pomyśleć przy 
akompaniamencie śpiewu ptaków 
i szumie rzeki. Jest wspaniałym miej-
scem do organizacji w przyszłości 
wspólnych akcji ekologicznych, lekcji 
przyrodniczych. O niektórych pomy-
słach już dziś sami piszecie i zgłaszacie 
gotowość sprzątania. Jedną wspólną 
akcję już udało się nam zorganizować 
i zasialiśmy z młodzieżą kwietną łąkę.

Jednak najważniejszym atutem 
tuchowskiej Skałki są wspomnienia 
naszych mieszkańców z dzieciństwa 
i młodzieńczych lat – także moje, 
osobiste. Za każdym razem, kiedy 
udostępniamy fotografie, relacje 

z tego miejsca, pojawiają się liczne 
komentarze opisujące dzieje nasze 
i Skałki. Wakacje z rodzeństwem 
na małej i dużej tamie na Białej, 
pierwsze randki, wagary, bazy na 
drzewach i w jaskiniach. Do tego 
każdy z nas powraca z sentymentem, 
o tym chętnie piszecie pod relacjami, 
dlatego ja z przyjemnością przytoczę 
Wasze relacje:

Albert Radwan: Pamiętam 
– dawno, bo blisko 60 lat temu, 
przyprowadził nas – zuchów, tutaj  
prof. Piotr Wojciechowski, zwracając 
uwagę, jak piękne jest to miejsce.

Jerzy Kisielewicz: Skałka w latach 
60-tych była zagospodarowana. Była 
duża drewniana podłoga do tańczenia. 
Był podest dla orkiestry. Co tydzień 
w lecie były tam festyny. Odbywały 
się różne konkursy zręcznościowe, jak: 
przeciąganie liny, podnoszenie ciężarka 
25 kg, wspinanie się na słupa drew-
nianego, na którym była zawieszona 
kiełbasa jako nagroda dla zwycięzcy. 
W parku były ławki. Jak pamiętam 
to burmistrzem Tuchowa był wtedy 
pan Karol Derechowski. Cieszę się że 
SKAŁKA na nowo odżywa. Kto to 
pamięta?

Ryszard Bania: Podłoga była, 
do czasu, jak zaczęliśmy się bawić 
w wojsko, wtedy balustrada przy 
podłodze zamieniała się w miecze. 
Bardzo miło wspominam te czasy.

Lech Giemza: Tak, pamiętam, jak 
graliśmy w piłkę na placu zabaw pod 
opieką babci, i jeden niefortunny strzał 
zmusił naszą babcię do wędrówki na 
dół i z powrotem. Pamiętam też bardzo 
niebezpieczne zabawy na placu zabaw, 
tam była taka wielka huśtawka przypi-
nająca taran, o ile wiem, jedna z takich 
zabaw skończyła się kiedyś tragicznie... 
Mam gdzieś jeszcze zdjęcia z lat 70. 
z tego miejsca.

Grażyna Szczerban: To prawda, 
kto spędzał w młodych latach wolny 
czas na Skałce, przeżycia ma niesamo-
wite, wspomnienia wspaniałe. Każdy, 
kto tu był, ma swoją własną historię. Ta 
Skałka ma też swoje tajemnice, których 
na pewno nie zdradzi nikomu. Tylko 
te osoby, które na tej Skałce bywały, 
je znają. Idąc tą Skałką, wracamy do 
naszych młodzieńczych lat. To jest 
wspaniałe.

Joanna Dziadur: Tam są wspo-
mnienia. Na tyłku na liściach 
jeździłam. Ale dawniej budowało się 
bazy, chciałyśmy z dziewczynami taką 
zbudować. Ja niestety gałązkę w drugą 
stronę odgięłam i poleciałam na dół. 
No i ręka złamana. Powiedziałam 
w domu, że spadłam z ławki, bo mama 
by mi zabroniła tam chodzić. A tam 
był nasz raj. Pierwsze randki, spacery, 
zabawy. Pozdrawiam serdecznie i na 
pewno tam się zjawię.

Marek Michał Witek: Co tu 
się kiedyś wyrabiało, najbardziej, 
najwięcej to strzelanie z karbitu, 
wagary, pierwsze fajki, wspomnienia 
wróciły.

Jednym słowem, Skałka 
w Tuchowie otrzymała nowe życie. 
Mam nadzieję, że napiszemy dalszą 
jej historię i przede wszystkim – 
zadbamy o nią, jak o nasze wspólne 
dobro, tak aby zawsze tętniła nowymi 
wspomnieniami i nigdy nie zamarła 
zniszczona, zapomniana. Zachęcam 
do korzystania z jej uroków i czekam 
z niecierpliwością na ustanie epidemii 
i ograniczeń. Już widzę piękny koncert 
w wykonaniu naszych, gminnych 
artystów przy suchej fontannie, 
pikniki i rywalizację sportową, jak 
w latach 60. Czekam niecierpliwie.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek

Nowa strona Tuchowa
Punktualnie  

o godz. 20.20 
w czwartek  

30 kwietnia 2020 r. 
uruchomiona została 
nowa strona Gminy 
Tuchów!

Autorem strony jest Wiktor 
Chrzanowski – zastępca burmi-
strza Tuchowa. 

– Od wielu lat interesuję 
się tworzeniem stron. Jestem 
tzw. samoukiem. Od prawie 
20 lat wspólnie z grupą 
osób tworzymy kolejne 
wersje strony tuchow.pl.  
Prezentuję Państwu 
najnowszą odsłonę. 
Dzisiejsze czasy są 
zdecydowanie bardziej 
wymagające niż choćby 
kilka lat temu. Strony 
internetowe gmin i miast 
pełnią wieloraką rolę, nie 
tylko informują o dzia-
łalności urzędu. Stąd 
pomysł, aby rok jubi-
leuszowy uczcić nową 
wersją strony tuchow.pl 

– mówi Wiktor Chrzanowski, 
zastępca burmistrza Tuchowa.

Strona podzielona jest na dwa 
rodzaje informacji: aktualności 
z życia gminy i mieszkańców 
oraz informacje typowo urzę-
dowe. Oprócz tego na stronie 
można znaleźć kompleksowe 
informacje dla mieszkańców 
z zakresu gospodarki komu-
nalnej, ochrony powietrza, 
oświaty czy sportu i turystyki. 
W dziale „Dokumenty i wnioski” 
zamieszczony został również 

spis spraw, jakie mieszkaniec 
może załatwić w urzędzie. 

Strona cały czas będzie 
udoskonalana, aby w jak najwięk-
szym stopniu była przyjazna 
użytkownikom, a zarazem była 
jak najlepszą wizytówką Gminy 
Tuchów. Za wszelkie uwagi 
i propozycje będziemy wdzięczni 
(e-mail: promocja@tuchow.pl).

Zapraszamy na  
www.tuchow.pl

#tuchówmojagmina

Kolejny etap odmrożenia 
gospodarki i luzowania 
restrykcji skłonił nas do tego, 

aby ogródki piwne na tuchowskim 
rynku pojawiły się jeszcze w tym 
roku.

W najbliższych dniach zostaną zamiesz-
czone w prasie lokalnej i na stronie Tuchowa 
ogłoszenia o przetargu na dzierżawę terenu 
pod ogródki. Procedura przetargowa jest 
dość długa, więc musimy poczekać aż ona 
się zakończy.

Dzierżawa będzie obejmować okresy:
• od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku

• od 1 czerwca do 30 września 2021 roku
• od 1 czerwca do 30 września 2022 roku

Oprócz ogródków piwnych będzie miejsce 
na food truck.

– Mam nadzieję, że rynek będzie żył nie 
tylko podczas dużych imprez gminnych, ale 
każdego dnia w sezonie. Przedsiębiorców 
z tej branży zachęcam do śledzenia proce-
dury i oczywiście przystąpienia do przetargu. 
Celowo ustaliliśmy okres 3 lat, tak aby zwięk-
szyć szansę na zwrot z koniecznych inwestycji 
(zakup wyposażenia do ogródka). – mówi 
burmistrz Tuchowa, Magdalena Marszałek.

UM Tuchów

Ogródki piwne na tuchowskim rynku



LILIANNALIPKA 
Głos wewnętrzny, daimonion mój, 

mówił mi nieustannie: Twoje miejsce 
tam, gdzie jest walka na śmierć i życie, 
tam masz i powinieneś służyć i nie 
opuszczać posterunku ani na chwilę. 
Jeżeli Polacy nie powiedzą sobie: „lepiej 
nie żyć, niż żyć w niewoli?”, to Polski 
nigdy nie będzie!

Ci, którzy tak mówią, są w Legio-
nach. (Z listu z frontu por. Edmunda 
Szalita – legionisty pochodzenia 
żydowskiego [w:] Marek Gałęzowski, 
Spadkobiercy Berka Joselewicza. Żydzi 
w Legionach Polskich.)

Leopold Gottlieb należał 
do grona legionistów 
pochodzenia żydow-

skiego. 

Ilu ich było? Marek Gałęzowski, 
historyk, zajmujący się m. in. tą tema-
tyką, podaje, iż w legionach Piłsud-
skiego służyli obok Polaków Niemcy, 
Litwini, Ormianie, Ukraińcy, znalazło 
się też w legionowych szeregach ponad 
100 Węgrów. Niemniej najwięcej 
ochotników, bo około 650, było 
wyznania mojżeszowego – stanowi 
to liczbę większą niż liczba legioni-
stów wszystkich innych narodowości 
razem wziętych. Już w pierwszych 
dniach I wojny żydowscy ochotnicy 
stawili się na koncentrację strzelecką 
do Krakowa, by w sierpniu 1914 r. 
wyruszyć do Królestwa Polskiego. 
Jednym z pierwszych ochotników był 
Bronisław Mansperl Chaber, żołnierz 
walczący też m.in. pod Łowczówkiem, 
strzelec w I Kompanii Kadrowej Tade-
usza Kasprzyckiego. Kolejni żydowscy 
ochotnicy znaleźli się w baonach grupy 
strzeleckiej Józefa Piłsudskiego, które 
za Kadrówką wkroczyły do zaboru 
rosyjskiego. Żydzi stanowili 2-2,5% 
wszystkich legionistów. Wielu z nich 
wykazało się heroizmem, jak chociażby 
wspomniany wcześniej Bronisław 
Mansperl czy Izaak Jugerman. Warto 
dodać, że łącznie w bojach życie stra-
ciło około 80 legionistów-Żydów, co 
stanowi 12% poległych.

O Legionach Piłsudskiego mówi 
się, że była to najinteligentniejsza 
armia świata walcząca w wielkiej 
wojnie. Było w nich wielu profesorów, 
studentów, lekarzy, dziennikarzy, 
prawników, pisarzy, także artystów – 
w tym 89 studentów bądź absolwentów 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jednym z najpłodniejszych artystów, 
którzy zapisali się w dziejach oddziałów 
Piłsudskiego, jest Leopold Gottlieb, 
malarz i rysownik. W jego pracach 
można zobaczyć nie tylko portrety 
najważniejszych postaci Legionów jak 
Józefa Piłsudskiego czy Władysława 
Belinę-Prażmowskiego, ale codzienne 
życie oddziałów. To często wizerunki 
anonimowych żołnierzy, odpoczy-
wających po wędrówkach, opartych 
o karabin. (Łukasz Gazur)

Leopold Gottlieb urodził się  
3 czerwca 1879 roku w Drohobyczu 
jako ostatnie z jedenaściorga dzieci 
Izaaka i Felicji z Tiegermanów. Jego 
ojciec był zasymilowanym Żydem 
i zamożnym przemysłowcem. Leopold 
urodził się tuż przed śmiercią dużo 
starszego od siebie brata Maurycego 
– utalentowanego malarza, ucznia 
Jana Matejki. Warto w tym miejscu 
dodać, że dwaj inni synowie Izaaka 
– Marcin i Filip Gottliebowie – byli 
też artystami. W latach 1896-1902 
przyszły legionista studiował na 
krakowskiej ASP pod kierunkiem 
wybitnych profesorów, takich jak  
J. Malczewski czy T. Axentowicz. Po 
studiach wyjechał do Monachium, 
wkrótce zamieszkał w Paryżu. Tu też 
wystawiał swoje prace, tu zetknął się 
ze „Strzelcem” i stał się jego człon-
kiem, m. in. obok Wieniawy-Długo-
szowskiego. W roku 1905 Leopold stał 
się inicjatorem powstania tzw. Grupy 
Pięciu – artystów, którzy wspólnie 
wystawiali swoje dzieła w Wiedniu, 
Krakowie, Monachium czy w Berlinie. 
W latach 1910-1913 Gottlieb wykładał 
w Szkole Sztuki Bezalel w Jerozolimie. 

Od najwcześniejszych lat porwany 
przykładem wielkiego swego brata, 
ucznia Matejki, Maurycego Gottlieba, 
oddawał się całkowicie sztuce, inne 
zaś dziedziny życia, polityczne czy 
społeczne, nie obchodziły go szczegól-
niej. (J. Kaden-Bandrowski)

Jednak gdy pod koniec lipca 
1914 roku wybuchła I wojna świa-
towa, 35-letni Leopold przedostał 
się do Austro-Węgier, by walczyć 
i został przydzielony do kwatery 
prasowej NKA. Stąd zdezerterował do 
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich 
i jako szeregowiec uczestniczył w jego 

walkach od marszu spod Uliny Małej 
do Krakowa w listopadzie 1914 roku. 
Po reorganizacji pułku w I Brygadę 
Legionów Leopold, już po bitwie 
pod Łowczówkiem, mianowany 
został w styczniu 1915 roku urzę-
dowym malarzem 5. Pułku Piechoty 
I Brygady. Od tej pory tworzyć będzie 
obrazy legionowego życia.

Pan Maszkowski, malarz sławny,
chociaż w bitwie niepoprawny,
choć mu kula czapkę pruje,
on maluje i maluje.

(J. Mączka)
Parafrazując słowa wiersza Mączki, 

Leopold zabrał się za rysowanie. 
Już w roku 1915 wykonał portrety 
kilkudziesięciu oficerów i żołnierzy 
5. Pułku Piechoty. W kolejnych 
miesiącach powstały następne, także 
szkice i studia z walk pod Urzędowem 
i na Wołyniu. Gottlieb miał poparcie 
dowództwa, które znało wartość arty-
styczną, dokumentacyjną i propa-
gandową jego twórczości. Szkicował 
codzienne sceny obozowe, portretował 
szeregowców i dowódców, rysował typy 
żołnierskie, dokumentował wojenne 
zniszczenia, fotografował. (historia-
poszukaj.pl) Wydaje się, że nic przy-
jemniejszego. Niestety, jego praca 
nie zawsze należała do łatwych. Jego 
przyjaciel legionowy, Juliusz Kaden-
-Bandrowski, pozostawił informacje 
na temat trudności związanych z arty-
styczną pracą Leopolda. Musiał on 
pokonywać tzw. przeszkody tech-
niczne:

Przeszkody te zwalczał Gottlieb 
z cierpliwością apostoła. Mocny Boże! 
artysta w wojsku i to jeszcze w takiem, 
jak I-sza Brygada, w której każdy był 
geniuszem od wszystkiego, a więc i od 
malarstwa. Wszyscy chcieli, aby ich 
Gottlieb malował, ale kazdy żądał, 
by go tak wymalowano, jak sam siebie 
widział.(...) Gdy jednak na malunku 
nie tak wyszło, jak sobie ubrdali, zapa-
lali się wielkim gniewem przeciw arty-
scie. Wołali, że go zarąbią, zastrzelą, 
utopią, że wariatów z nich robi, że 
wolą fotografię, że mu nie dadzą 
konia, niech łazi piechotą ze swymi 
płótnami, farbami i kredkami. (...) 
Trzeba było mieć doprawdy siły końskie 
i cierpliwość anielską, aby wytrzymać 

te wszystkie wymyślania. Gottlieb 
uśmierzał gniew swych ofiar malarskich 
dowcipem, czarującą słodyczą charak-
teru, wreszcie dzielnością żołnierską. 
Tępili go koledzy jak mogli, całkowicie 
jednak zatępić nie mogli, gdyż był 
doskonałym towarzyszem broni. Jakże 
go mieli stępić doszczętnie, gdy razem 
z nimi chodził na niebezpieczne patrole, 
brał udział w nocnych wypadach, nie 
przerywał malowania w ogniu artylerji 
nieprzyjacielskiej.

Warto w tym miejscu przytoczyć 
inną historię zapisaną przez cytowa-
nego już kronikarza legionów Juliusza 
Kadena-Bandrowskiego. Wyda-
rzyła się ona pod koniec 1914 roku 
w Lipnicy Murowanej po bojach pod 
Łowczówkiem. Tu nastąpiło prawie 
że bezpośrednie spotkanie malarza 
z Komendantem:

Komendant właśnie powracał był 
z jakiegoś wyjazdu w sinej szubie 
oszronionej, z oszronionymi brwiami, 
wąsami, rzutki, drapieżny. Wydo-
stawszy się z auta, posuwał się przez 
wąskie schody do przedsionka. Gottlieb, 
stojący wówczas obok mnie na scho-
dach, blady, przestraszony – nie moge 
inaczej powiedzieć – natchniony, nie 
spuszczał wzroku z Piłsudskiego. Gdy 
zaś na koniec straciliśmy Brygadiera 
z oczu, rzekł Gottlieb, chwytając mnie 
za rękę:- Oddałbym, nie wiem, co, życie 
bym oddał, żeby mi chciał cierpliwie 
pozować. Ja na to z umyślną prze-
korą, która należała przecież do stylu 
frontowego – że niby co? Po co ci ma 
pozować? Gottlieb wówczas: - bo w nim 
jest wszystko. Wszystko!

Inna historia związana jest z nama-
lowaniem przez Leopolda Gottlieba 
litografii pt. „Wódz Józef Piłsudski”, 
powstałej podczas walk Legionów na 
Wołyniu. Widać na niej wodza opartego 
o okop, w dużym płaszczu na ramio-
nach, patrzącego surowym wzrokiem 
gdzieś w dal. Cała sylwetka Piłsudskiego 
wygląda majestatycznie i nieco groźnie. 
Otóż dzieło to wywołało wśród legio-
nistów żywą dyskusję, czy komendant 
rzeczywiście wygląda tak groźnie? 
Ponownie oddajmy głos Kadenowi:

Gdy ukazała się w szeregach 
odbitka z pierwszego portretu Komen-
danta, jeszcze mocniej na Gottlieba 

naskoczyli: że to nie Komendant, nie 
nasz miły Komendant, a tylko jakiś 
srogi hetman czy król, czy Batory, czy 
jakiś mityczny dynasta.

W czerwcu 1916 roku Leopold 
Gottlieb uczestniczył w wystawie 
„Legiony Polskie” w Zurychu. Tam też 
przygotował na zamówienie właści-
ciela zakładów litograficznych grafiki 
z walk. 24 barwne litografie wydano 
w specjalnej tece. Oprócz tego miał 
on wystawić swoje rysunki i litografie 
na podobnej wystawie w Lublinie 
w roku 1917. W 1918 roku malarza 
oddelegowano na urlop zdrowotny 
do Zakopanego, podczas którego 
Gottlieb współkierował działającą 
tam Wolną Szkołą Sztuk Pięknych.  
Po zakończeniu wojny zmieniał 
miejsca zamieszkania: Niemcy, 
Wiedeń, ostatecznie osiadł w Paryżu 
i zajął się profesjonalnie malarstwem. 
Tam też zmarł w 1934 roku. Na koniec 
warto przytoczyć słowa Piłsudskiego, 
które – według mnie – w pewien 
sposób podsumowują także działal-
ność Gottlieba:

W 1914 roku poszło przede 
wszystkim za nami to, co jest najpięk-
niejsze w kulturze ludzkiej – poszła 
sztuka. W Legionach skupiła się dusza 
Polski nie tylko dlatego, że były uoso-
bieniem idei niepodległości. Także 
dlatego, że w ich szeregach znalazła 
się prawdziwie elita społeczeństwa.

Literatura:
 – M. Gałęzowski, Żydzi w Legionach 

[na:] historia.uwazamrze.pl
 – M. Gałęzowski, Spadko-

biercy Berka Joselewicza [na:] 
polska1918-89.pl

 – zolnierze-niepodleglosci.pl – 
wykaz legionistów

 – Strona Żydowskiego Instytutu 
Historycznego – rocznica śmierci 
L. Gottlieba

 – Żyd, Polak, Legionista [na:] dzieje.pl
 – Leopold Gottlieb [na:] sztetl.org.pl
 – Wybitni artyści maszerowali 

z legionami przez nasz region [na:] 
Podlasianin.com.pl

 – K. Dzmira-Zarzycka, Siły końskie 
i cierpliwość anielska. Józef 
Piłsudski na litografii Leopolda 
Gottlieba [na:] historiaposzukaj.pl

Legionista wyznania mojżeszowego „o końskich siłach i anielskiej cierpliwości”

Leopold Gottlieb (1879-1934)
malarz I Brygady Legionów Polskich
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Tekst jest dwudziestym piątym z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie
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Gottlieb malujący portret 
kurdyjskiej tancerki Leili 

Bederkhan, 1925 r.
L. Gottlieb: Bolesław 

Wieniawa-Długoszowski
L. Gottlieb Gottlieb rysujący portret por. S. Kruka-Schustera, Wołyń 1916 r.
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W pamięci tuchowian

Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 

Daniela Słowika 
dyrektora biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie,  

naszego współpracownika, kolegi, przyjaciela.
Ambitny i skromny, a także uprzejmy, uczynny, kompetentny i obowiązkowy. 

Dziękujemy za Twoją sumienną pracę. Będzie nam Ciebie brakowało. 
Pozostawiłeś pustkę, jednak na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Z bólem żegnają:
Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 

Członkowie i Pracownicy Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, 
Pracownicy Urzędu Miejskiego i Domu Kultury w Tuchowie, Burmistrz Tuchowa, 

Burmistrz Ryglic, Wójt Gminy Gromnik, Wójt Gminy Szerzyny, 
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Danielu, Kolego, Przyjacielu!
Żegnamy Cię, ale nie żegnamy się 

z Tobą...
...z Twoim ciepłem, dobrocią, 
życzliwością, uśmiechem... 

Takim na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach i w naszej pamięci...

Rodzinie śp. Daniela Słowika
wyrazy głębokiego współczucia

składają

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

ANNAMADEJSKA 

„Święty Jan Paweł II 
był człowiekiem 
pokoju i nadziei. 

(…) wskazywał całemu 
światu, każdej wspól-
nocie, wszystkim ludziom, 
każdemu człowiekowi, 
jak życie czynić bardziej 
ludzkim (…)”. Rok 2020 to 
Rok Świętego Jana Pawła II 
 – wielkiego człowieka,  
wielkiego Polaka, którego  
100. rocznicę urodzin 
obchodziliśmy 18 maja. 

Trudy młodości
Karol Józef Wojtyła przyszedł na 

świat 18 maja 1920 roku w Wado-
wicach. W wieku 9 lat stracił matkę, 
a trzy lata później brata. W 1930 r. 
uczył się w gimnazjum, a w 1938 r. 
zdał maturę i rozpoczął studia polo-
nistyczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Po wybuchu wojny pracował 
w Zakładach Chemicznych „Solvay” 
w Borku Fałęckim.  Na początku 
trafił do kamieniołomu – rozbijał 
bloki wapienne, pracował też przy 
kolejce wąskotorowej. W 1941 roku 
stracił ojca, angażował się w działal-
ność teatralną, a w 1942 rozpoczął 
studia teologiczne w konspiracyjnym 
Książęco-Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Krakowie. 
W 1946 roku z rąk kardynała Adama 
Sapiehy otrzymał święcenia kapłań-
skie i wyjechał na studia do Rzymu. 
Po powrocie rozpoczął doktorat 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i został wikariuszem w miejsco-
wości Niegowić, a później w parafii 
św. Floriana w Krakowie. Stał się 
„Wujkiem” wszystkich młodych. 
W 1957 roku otrzymał tytuł docenta, 
wykładał na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim oraz Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. W 1958 roku został 
biskupem pomocniczym archidie-
cezji i jako swą dewizę przyjął słowa 
„Totus Tuus”. Oddał się w opiekę 
Maryi. W 1963 roku został arcybi-
skupem metropolity krakowskiego, 
a w 1967 roku otrzymał nominację 
kardynalską. 16 października 1978 roku 
został wybrany na papieża. Jan Paweł II 
zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 
21.37. Świat pogrążył się w żałobie. 
Pogrzeb papieża odbył się 8 kwietnia. 
W 2011  roku został beatyfiko-
wany, a w 2014 roku kanonizowany. 
Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 
i 5 miesięcy (trzeci pod względem 
długości w historii). Papież Polak 
powierzył siebie i Kościół Maryi. Dzięki 
Jej wstawiennictwu 13 maja 1981 roku 
ocalił życie podczas zamachu na Placu 
św. Piotra.

Zwykły święty
Karol Wojtyła był człowiekiem 

ogromnego serca, przyjaznym 

i ciepłym, do którego zwracano się 
po prostu Lolek i który dzięki zdro-
wemu dystansowi do siebie i świata 
pozwalał innym i sobie na uśmiech 
i żarty, jak chociażby wtedy, kiedy 
przerywał homilię, by przypomnieć 
o wadowickich kremówkach. Jego 
przyjaciele na studiach dostrzegali 
w nim człowieka myśli, dlatego już 
wtedy przybili na jego drzwiach 
w bursie akademickiej tzw. „Pigo-
niówce” napis: „Karol Wojtyła – 
poczatkujący święty”. Pozwalał sobie 
również na wymowne gesty przyjaźni, 
choć może nie do końca zgodne z jego 
sumieniem, jak chociażby pomoc na 
maturze Jerzemu Klugerowi. Zadzi-
wiał skromnością, którą wzbudzał 
szacunek. „Zofia Lubertowicz wspo-
minała, że fascynujące było w Wojtyle 
to, co emanowało z jego postaci, 
był inny niż księża z dokładnie 
wyczyszczonymi butami. On szedł 
przez kościół w mocno sfatygowanej 
sutannie, nawet z dyskretną łatą od 
dołu, i w jeszcze bardziej sfatygowa-
nych butach”. [Janusz Poniewierski, 
Kwiatki Jana Pawła II] Kochała go 
cała ludzkość, uwielbiała go młodzież, 
która za każdym razem wyczekiwała 
w oknie przy ul. Franciszkańskiej 
i która pomimo próśb papieża: „Idźcie 
już spać!”, nie pozwalała mu udać się 
na odpoczynek. 

Tuchów pielęgnuje
papieskie ślady

Karol Wojtyła był w Tuchowie 
trzy razy: 3 marca 1964 roku razem 
z biskupami pomocniczymi odwiedził 
rezydującego w klasztorze redemp-
torystów abpa Włodzimierza Jasiń-
skiego. 20 kwietnia 1965 roku wraz 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim 
oraz biskupem Jerzym Ablewiczem 
brał udział w pogrzebie zmarłego abpa 
Włodzimierza Jasińskiego, a 10 lipca 
1966 roku, z racji uroczystości milenij-
nych, odprawił sumę i krótko przemówił 
do wielkiej rzeszy pielgrzymów. Podczas 
pogrzebu w 1965 roku szedł na cmen-
tarz przez cały Tuchów. Pamięć o tym 
wydarzeniu chciano ocalić, dlatego 
dzięki inicjatywie ojców redempto-
rystów oraz Krzysztofa Jasińskiego 
od 1 listopada 2014 roku Tuchów ma 
Tuchowski Szlak Karola Wojtyły – świę-
tego Jana Pawła II, który upamiętnia 
jego pobyt w naszym mieście. Śladów 
pamięci o św. Janie Pawle II w całej 
gminie jest wiele i nie sposób ich 
wszystkich wymienić. Warto jednak 
wspomnieć o miejscu urokliwym i na 
swój sposób wyjątkowym – Papieskim 
Brzyzku na Garbku, który w 2014 roku 
powstał dzięki staraniom Aleksandra 
Kajmowicza i mieszkańców Garbka. 
Wówczas posadzono tam „Papieski 
Dąb”, który miał upamiętniać kano-
nizację papieża. W roku następnym 
wyznaczono na Grabku również 
„Papieski Szlak” oraz na pniu dębu 
posadowiono figurę Matki Bożej Fatim-

skiej, którą uroczyście poświęcono. Na 
tej wyjątkowej łące odbywają się nabo-
żeństwa majowe, „Dni Papieskie”, a szlak 
stanowi ucieczkę przed zabieganiem 
i problemami. 

Jubileusz z koroną w tle
Z uwagi na zaistniałą sytuację 

i panujące w maju ograniczenia nie 
mogliśmy rocznicy urodzin św. Jana 
Pawła II świętować w normalnych 
warunkach, z mieszkańcami naszej 
gminy tak, jak byśmy chcieli. Mimo 
wszystko nie mogliśmy przejść 
obok tego wydarzenia obojętnie 
i postanowiliśmy działać. W efekcie 
naszych starań, zgodnie ze słowami 
ukochanego papieża: „Wymagajcie od 
siebie, choćby inni od was nie wyma-
gali”, powstała tuchowska gawęda 
o św. Janie Pawle II, przypomina-
jąca historię jego życia, przeplataną 
anegdotami, Barką, fragmentami 
homilii odczytywanych w miejscach, 
w których papież obecny był jako 
Karol Wojtyła. (film dostępny jest na 
kanale YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=RZfPK9C-e24, na Face-
booku Domu Kultury i naszej stronie 
internetowej www.dktuchow.pl) 
18 maja tego roku był dniem innym, 
ale równie wyjątkowym. Byliśmy 
pod wrażeniem Państwa aktyw-
ności w mediach społecznościo-
wych, poprzez które wyrażaliście 
Państwo pamięć o papieżu, tęsknotę 
za normalnością i zdeterminowanie. 
Mimo panujących okoliczności po 
raz kolejny potrafiliśmy być razem, 
za co dziękujemy.

Źródła:
https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-
pawla-ii/
https://diecezja.pl/100-lecie/
http://www.swjakub.pl/index.php?optio-
n=com_content&view=article&id=500&I-
temid=170
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/
on-potrafil-zartowac-jak-nikt/ar/8221
486?fbclid=IwAR0fil973E6AdT8CkiQ
HH5EAVWScCx1QlB9w2en6rQAc1B-
AT5DGeLsVsgI
https://tarnow.naszemiasto.pl/tuchow-
-relikwie-jana-pawla-ii-w-sanktuarium/
ar/c1-1465607?fbclid=IwAR1zYbklUKb-
KJ2r7zk8r_Ie8G-FJ4LKw0JUrOL15FU-
fWVy4X0EMcyCD-HmU
J. Poniewierski, Kwiatki Jana Pawła II
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MARIAKRAS 

Zawsze w spotkaniach 
z Janem Pawłem II 
uczestniczyły rzesze 

pielgrzymów z całego 
świata.

Wielu z nas było z pielgrzymką 
w Watykanie, Zakopanem, Krakowie, 
Starym Sączu, Tarnowie, czy w innym 
mieście. Zawsze z sentymentem, 
radością i zapewne ze wzruszeniem 
wracamy do tych spotkań. Szcze-
gólnie wracamy do nich w tym roku, 
ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem 
Świętego Jana Pawła II. Wraca-
liśmy 18 maja, kiedy świętowaliśmy 
100.  rocznicę urodzin św.  Jana 
Pawła II. Zapewne w niejednym oku 
zakręciła się łezka ze wzruszenia. 

Cieszymy się ogromnie, że 
podzieliliście się z nami Waszymi 
wspomnieniami zapisanymi na zdję-
ciach. Dotarło ich do nas blisko 60. 
Każde inne, za każdym kryje się 
piękna historia. Nie sposób wszyst-
kich opublikować. Publikujemy 
wybrane z nich. Mamy nadzieję, że 

sytuacja wróci do normy, uda nam się 
przygotować wystawę pt. „Spotkania 
tuchowian z Janem Pawłem II – moje 
zdjęcie z Ojcem Świętym”, spotkamy 
się i powspominamy naszego 
Ukochanego Ojca Świętego. 

„Musicie być mocni, drodzy 
bracia i siostry! Musicie być mocni 

tą mocą, którą daje wiara! Musicie 
być mocni mocą wiary! Musicie 
być wierni! Dziś tej mocy bardziej 
Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek 
epoce dziejów. Musicie być mocni 
mocą nadziei, która przynosi 
pełną radość życia i nie dozwala 
zasmucać Ducha Świętego! Musicie 

być mocni mocą miłości, która 
jest potężniejsza niż śmierć, jak 
to objawił św. Stanisław i błogosła-
wiony Maksymilian Maria Kolbe. 
Musicie być mocni miłością, która 
cierpliwa jest, łaskawa jest”.

(św. Jan Paweł II)

„Spotkania tuchowian z Janem Pawłem II 
– moje zdjęcie z Ojcem Świętym” 
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Konkurs plastyczno-techniczny „W setną rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II” został rozstrzygnięty
MAŁGORZATA 
WOJTANOWSKA 

Konkurs 
został zorga-
nizowany 

dla wszystkich 
dzieci z gminy 
Tuchów przez filię 
tuchowskiego 
Domu Kultury  
w Siedliskach. 

Jury w składzie: 
Wiesława Hudyka, 
Grażyna Bommbers-
bach, Zygmunt Bień 
z 29 nadesłanych prac 
wyłoniło te zwycięskie 
i te wyróżnione. A oto 
nagrodzeni:
1 miejsce - Julia Sajdak, 
Nikola Patyk,

2 miejsce - Szymon 
Rąpała,
3 miejsce - Kornelia 
Wójcik, Milena Kulig, 
Wojciech Broda.

Wyróżnienia otrzymali:
Patryk Bołoz, Karol 
Kieroński, Łucja Rąpała, 
Estera Niemiec.

Jury dziękujemy 
z a  w s p ó ł p r a c ę ,  
a wszystkim, którzy 
wzięli udział gratulujemy 
zapału, zaangażowania 
i czasu poświęconego 
dla św. Jana Pawła II. 
Prezentujemy Wasze 
wspaniałe prace.

Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy. 
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PRZYRODA WOKÓŁ PASIEKIALBERTRADWAN 

Niezależnie od tego, czy 
do pszczół podcho-
dzimy prozaicznie, czy 

romantycznie, mamy świa-
domość, iż w odróżnieniu 
od innych zwierząt hodowa-
nych przez człowieka nie są 
one do końca udomowione. 

Pszczoły bowiem, tak dziś, jak 
przed wiekami, same dla siebie zdoby-
wają pokarm i na tym polega istota 
ich chowu. W tym kontekście nauka 
o żywieniu pszczół dostarcza nam 
nowych informacji, kładąc akcent na 
rolę bioróżnorodności flory pszczelar-
skiej w pastwisku pszczelim. Mono-
kulturowe rolnictwo, w jakimś stopniu 
również gospodarka leśna, ekspansja 
niektórych roślin inwazyjnych obcego 
pochodzenia, koszenie przydomo-
wych trawników i wszelka działalność 
człowieka tę różnorodność ograni-
czają. Aktualnie jesteśmy na etapie 
uświadamiania sobie tego faktu, a to 
jest jakby wstęp do podejmowania 
działań przeciwnych temu przyrod-
niczemu zubożeniu. Mamy w kraju 
specjalistów od flory pszczelarskiej, 
również od żywienia pszczół, z których 
wiedzy (publikacji) staram się korzy-
stać i co – jako pszczelarz-praktyk 
– proponuję również kolegom pszcze-
larzom. Dla mnie pszczelarstwo to nie 
tylko pozyskiwanie miodu i innych 
produktów, ale również wielka radość 
płynąca z obserwowania przyrody. 
Staram się poznawać przyrodę, 
a w szczególności florę pszczelarską, 
jej fenologię, zmiany ilościowe 
(sukcesję i wymieranie) oraz faunę, 
a awifaunę w szczególności. U mnie 
na Pogórzu, gdzie żyją i pracują 
moje pszczoły, stwierdziłem obec-
ność 110 gatunków ptaków, wśród 
których są i te, których obecność 
w pasiece nie jest mile widziana. 
Wracając do meritum, czyli flory, 
a ściślej jej różnorodności, przed-
stawię własne obserwacje zachodzą-
cych w niej zmian. Konkretnie skupię 
się na odradzaniu się pierwotnej szaty 
roślinnej na terenach monokulturo-
wych (porolniczych), jeżeli stworzymy 
jej ku temu odpowiednie warunki. 
Odpowiednie warunki, to oznacza 
pewien margines swobody, ale nie 
całkowitą, bo wówczas w krótkim 
czasie nastąpiłoby na terenach przyle-
śnych pełne ich zalesienie, a w innych 
opanowanie przez rośliny inwazyjne 
obcego pochodzenia, np. nawłoć 
kanadyjską lub późną. Ponieważ 
każdy człowiek przez swoją aktyw-
ność, bardziej lub mniej, wpływa na 
środowisko przyrodnicze, uważam, iż 
należy dążyć do tego, aby proekolo-
giczne myślenie (przez co przyjazne 
pszczołom) cechowało jak największą 
część społeczeństwa. Stąd też prace 
u podstaw uważam za najważniejszą 
i chciałbym, aby temu celowi przy-
służył się poniższy artykuł.

Ponad 40 lat temu nabyłem 
działkę rolną o powierzchni 0,45 ha, 
usytuowaną przy lesie mieszanym 
(jodła, dąb, buk i inne). Gleba na tej 
działce to rędziny wapienne (PH-6,5) 
– urodzajna, ale bardzo trudna 
w uprawie. W momencie nabycia na 
30. arach rósł owies, a na 15. czerwona 
koniczyna. Działkę ogrodziłem i przy-
stąpiłem do użytkowania wg własnego 
planu. Na kilku arach stanęła pasieka. 
Następnym krokiem były nasadzenia 
różnych drzew, krzewów oraz bylin. 
Powstał sad, a w nim stare, silnie 
rosnące odmiany jabłoni, odporne 
na parcha i mączniaka (Boskoop, 
Piękna z Rept, Książę Albrecht Pruski, 
Prima, i inne), grusze, czereśnie, śliwy, 
wiśnie, porzeczki, agrest, maliny, 
winogrono, leszczyna wielkoowocowa 
– wszystko z założeniem, że owoce 

nie są tu najważniejsze. Oczywiście, 
jeżeli będą owoce, to będzie dobrze, 
ale na pewno będą kwiaty dla pszczół, 
będzie cień i będzie ładnie. Tak też 
jest do dziś. Równocześnie nasadzone 
zostały lipy drobnolistne, japońskie 
i jedna kwietna, akacje, kasztano-
wiec pospolity, kasztan jadalny, 
korkowiec amurski, iglicznia trój-
cierniowa (odmiana bezcierniowa), 
dereń jadalny, oliwnik wąskolistny, 
tawlina jarzębinolistna, ałycza, hibi-
skus, wierzba iwa (odmiana męska),
czeremcha amerykańska, lilaki, 
pigwowiec, jaśmin, forsycja, przy 
ogrodzeniu pasy śnieguliczki białej, 
żylistka szorstkiego, jaśminu, ligu-
stra pospolitego. Z czasem zaczęła 
się naturalna sukcesja drzew oraz 
krzewów i tak pojawiły się: klon 
polny, leszczyna pospolita, czereśnia 
ptasia, następne lipy drobnolistne, 
dzika róża, tarnina, kruszyna pospo-
lita, głóg, bez czarny, dereń świdwa, 
kalina koralowa. Z małymi wyjąt-
kami wymienione powyżej rośliny 
mają większą lub mniejszą wartość 
pożytkową dla pszczół. W konse-
kwencji wymienionych nasadzeń, 
jak również naturalnej sukcesji drzew 
i krzewów, na obszarze mojej działki 
są miejsca całkowicie zacienione, 
miejsca znajdujące się w półcieniu, jak 
też miejsca obficie nasłonecznione. 
Równocześnie z nasadzeniami drzew 
i krzewów wprowadziłem do mojego 
ogrodu po kilka egzemplarzy kwiatów 
ozdobnych, a to: narcyze białe, orliki 
pospolite, szafrany, smotrawę okazałą, 
rudbekię nagą (która po kilku latach 
wyginęła), krokusy, śnieżyczkę 
przebiśnieg. Kwiaty te koegzystują 
i konkurują z naturalnie otaczającą 
ją roślinnością. Niewątpliwie duży 
wpływ na roślinność porastającą 
cały obszar działki ma częstotliwość 
koszenia trawy (przerośniętej inną 
roślinnością). Koszenie odbywa się 
dwa razy w roku. Pierwszy raz po 
przekwitnięciu bodziszka żałob-
nego i zawiązaniu owoców – czyli 
około połowy czerwca, drugi raz 
zaś w połowie sierpnia. Oczywiście 
w miejscu, gdzie stoją ule, trawa 
koszona jest częściej. Tak postępuję 
od samego początku gospodarowania 
na tej działce. Równolegle do działań 
będących wynikiem mojej aktyw-
ności, przyroda na całej, wcześniej 
rolniczo eksploatowanej powierzchni, 
zaczęła przywracać różnorodną 
roślinność, którą wymienię w kolej-
ności fenologicznej zakwitania. 
Pierwszym zwiastunem kończącej 
się zimy i nadchodzącej wiosny na 
mojej działce są męskie i żeńskie 
kwiaty pojawiające się na leszczynie.
Równolegle w pasach żywopłotu, 
a konkretnie na jego granicy, poja-
wiają się kwiaty miodunki ćmy oraz 
kilka kęp śnieżyczki. Z wymienionych 
– miodunka wyróżnia się długością 
kwitnienia. Jest wiele roślin zakwi-
tających później i przekwitających 
wcześniej niż ona. Poza tym jest dla 
pszczołowatych bardzo atrakcyjna, 
dostarcza im bowiem zarówno nektar, 
jak i pyłek. Porasta miejsca częściowo 
zacienione, jak również nasłonecz-
nione. Kilka dni później pojawiają 
się kwiaty na kępach złoci żółtej
oraz zakwita podbiał pospolity. 
W przyległym do pasieki lesie bardzo 
wcześnie zakwita łuskiewnik różowy. 
Każdego roku wypatruję, czy aby ta 
żyjąca w symbiozie z drzewami i krze-
wami roślina, a konkretnie korzysta-
jąca z wyprodukowanych przez nie 
asymilatów, nie pojawiła się na mojej 
działce. Jak do tej pory nie. Zazwyczaj 
w trzeciej dekadzie marca zakwita 
wierzba iwa. Iwa, jak każda wierzba, 
jest dwupienna. Osobniki męskie 

dostarczają pszczołom nektar 
i pyłek, a żeńskie tylko nektar. 
Kwiaty męskie po przekwit-
nięciu opadają, a żeńskie, 
po zapyleniu, zawiązują 
owoce, które wraz z puchem 
przypominającym watę 
roznosi wiatr, czyli rozsiewa. 
Rzeczą niezwykle ciekawą, 
a nieznaną szerszemu 
ogółowi, jest fakt znacznie 
częstszego występowania 
w naturze okazów żeńskich 
niż męskich. Iwa rozmnaża 
się tylko generatywnie. Fakt, 
że z nasion wyrasta znacznie 
więcej okazów żeńskich 
niż męskich, jest dla tego 
gatunku korzystny, bowiem 
jeden okaz męski produkuje 
wystarczająco dużo pyłku 
(gamet męskich) dla zapy-
lenia wszystkich kwiatów 
na wielu okazach żeńskich. 
Kilka dni później niż wspo-
mniana wcześniej miodunka 
zakwita fiołek wonny. 
Rozsiewany jest on przez 
mrówki, które roznoszą jego 
ziarenka. Aktualnie roślina ta gęsto 
pokrywa duże powierzchnie pach-
nącymi kwiatami. Często zdarza się, 
szczególnie w ostatnich latach, przy 
długiej i ciepłej jesieni, że w listopa-
dzie fiołek zakwita ponownie. Bardzo 
wcześnie zakwita również kokorycz 
pełna i kilka dni później – nieco 
od niej wyższa – kokorycz pusta. 
Obie formy są dla pszczół i innych 
pszczołowatych bardzo atrakcyjne, 
dostarczają bowiem cenny nektar 
i pyłek. Kokorycz również rozsie-
wana jest przez mrówki. Kilka dni po 
pierwszych kwiatach fiołka wonnego 
zakwita fiołek leśny. Nie tworzy on 
tak zwartych powierzchni, gdyż 
dzieli przestrzeń z ziarnopłonem 
wiosennym oraz z rozrastającym się 
gajowcem żółtym, który też w tym 
czasie rozwija pierwsze kwiaty. Gajo-
wiec preferuje półcień, toteż gęsto 
porasta powierzchnie wokół drzew 
owocowych. Jego kwiaty są tak zbudo-
wane, że pszczoły pobierając nektar, 
wchodzą do środka i zabarwiają 
wierzch tułowia, przez co wyglądają 
tak, jakby były znakowane farbą lub 
opalitką. Gajowiec kwitnie długo, 
również w okresie, gdy skończy się 
pierwszy towarowy pożytek z wierzb, 
sadów i mniszka. W pierwszych 
dniach kwietnia zakwita w pasiece 
dereń jadalny i pojawiają się w zacie-
nionych miejscach pierwsze kwiaty 
zawilca gajowego. Zawilec nie 
dostarcza pszczołom nektaru, ale 
oblatywany jest dla pyłku, szcze-
gólnie po przekwitnięciu iwy, gdy 
brakuje innych roślin pyłkodajnych. 
Z krzewów – wspaniale każdego roku 
kwitnie i jest intensywnie oblatywany, 
głównie dla pyłku, bardzo dekoracyjny 
pigwowiec. Kwitną też inne krzewy, 
a mianowicie agrest, porzeczka czer-
wona i po niej czarna. Nieco później 
zakwita mój ulubiony bodziszek 
żałobny, który gęsto porasta wybrane 
przez siebie miejsca na mojej działce. 
Przez pszczoły jest mocno oblatywany, 
ale nie zawsze, bowiem jeśli wystąpią 
w tym czasie w ich pastwisku bardziej 
atrakcyjne rośliny pożytkowe, np. 
kwitnące wierzby, wówczas pozostaje 
on niezauważony. W kilku miejscach 
na opisywanej działce, w podobnym 
czasie, zakwita i kwitnie znacznie 
dłużej, mniejszy i mniej ekspan-
sywny bodziszek cuchnący. Nie 
zauważyłem, aby pszczoły oblatywały 
jego kwiaty, choć wykluczyć tego nie 
mogę. Wiosna, a konkretnie kwie-
cień i maj, to czas eksplozji kwiatów. 
Ich kwitnienia nakładają się. Zakwita

tarnina, ałycza, czereśnia ptasia
i nieco później czereśnie w sadzie, 
śliwy, grusze, jabłonie, karagana sybe-
ryjska, a pod drzewami, obok wspo-
mnianej wcześniej roślinności niskiej, 
lub też w miejscu tej, która kwitnie 
zaledwie kilka dni i zanika, zakwita 
dąbrówka rozłogowa. Dla pszczo-
łowatych, podobnie jak miodunka 
i gajowiec, jest bardzo atrakcyjna, 
szczególnie dla trzmieli. Zajmując 
większe powierzchnie, przemiennie 
z gajowcem, jest wspaniałą ozdobą 
mojego ogrodu. Zazwyczaj w pierw-
szej dekadzie maja zakwita jedyny 
w pasiece, o rozłożystej koronie, 
potężny kasztanowiec pospolity. 
Zauważyłem, iż żadne inne ze znanych 
mi drzew nie ma tak potężnych, 
grubych korzeni jak on. Mój kaszta-
nowiec nie poddaje się chorobie. Szro-
tówek, owszem widać to po liściach, 
że atakuje, ale drzewo każdego roku 
kwitnie i owocuje. Rośliną niechcianą, 
a występującą w ogrodzie, jest poda-
grycznik pospolity. 

Jest on niestety ekspan-
sywny i zajmuje coraz to większe 
powierzchnie. Prawdopodobnie 
wraz z sadzonkami porzeczek przy-
wiozłem kłącze tej rośliny. Wegetację 
rozpoczyna bardzo wcześnie i szybko 
rośnie. Zakwita w czerwcu lub – gdy 
jest skoszony – w lipcu. Na jego kwia-
tach spotyka się różne owady, pszczoły 
– tylko sporadycznie. Przeciwstawne 
do mojej oceny nieprzydatności 
podagrycznika dla pszczelarstwa są 
również własne obserwacje silnego 
oblotu przez pszczoły miodne tej 
rośliny na wielohektarowych łąkach 
w Bieszczadach w Krywem. Miało to 
miejsce kilka lat temu w pierwszych 
dniach lipca. Być może masowość 
kwitnienia podagrycznika na tych 
łąkach stanowi o jego atrakcyjności 
dla pszczół. Wiemy bowiem, że 
pszczoła miodna ze zrozumiałych 
względów preferuje rośliny wystę-
pujące masowo. W pierwszych dniach 
maja zakwita lilak oraz mniszek 
lekarski. Mniszek, w małym zagęsz-
czeniu, kwitnie na całej powierzchni 
działki, z wyjątkiem miejsc silnie 
zacienionych. Każdego roku, gdy na 
mniszku pojawiają się dmuchawce, 
zakwita jaskier ostry i zwiastuje, 
mimo sprzyjającej pogody, kilka lub 
kilkanaście dni bezpożytkowych. Ten 
zły czas przerywają pierwsze kwiaty 
na kruszynie pospolitej i zazwyczaj 
kilka dni po niej zakwitająca malina 
leśna, jeżyna ogrodowa i akacja. Na 
działce zakwitają również samoistnie 

rozsiewające się, różno-
kolorowe orliki pospo-
lite, koniczyna biała, 
kilka kęp jasnoty białej, 
w małych skupiskach 
przetacznik ożankowy
i bluszczyk kurdybanek, 
oliwnik wąskolistny, 
dzika róża, korkowiec 
amurski, iglicznia trój-
cierniowa. Potem poja-
wiają się pierwsze kwiaty 
na śnieguliczce białej, 
zakwita również żylistek 
szorstki i ligustr pospolity. 
Kiedy ligustr zakwita, to 
wakacje tuż - tuż. Kwitną 
jednak tylko nieobcinane 
krzewy. Ich białe kwiaty 
zebrane w grona ładnie 
wyglądają, ponadto mają 
silny i bardzo przyjemny 
zapach. Dzięki zapyleniu 
kwiatów przez pszczoły, 
późną jesienią, na gałąz-
kach ligustra obserwować 
będziemy czarne kuleczki 
i odżywiające się nimi 
kosy, kwiczoły lub inne 

ptaki z rodziny drozdów. Zatem, 
warto mieć tę roślinę w ogrodzie 
i pozwolić jej na swobodny rozrost. 
Wielką niespodzianką dla mnie było 
stwierdzenie po ok. 10 latach gospo-
darowania na tej działce obecności 
trojeści amerykańskiej. Zajmuje ona 
niedużą powierzchnię i jak na razie 
nie wykazuje właściwej temu gatun-
kowi ekspansji. Przypuszczam, że ktoś 
w sąsiedztwie ma w swoim ogrodzie 
tę roślinę, skąd ptaki lub – co bardziej 
prawdopodobne – wiatr przyniósł jej 
nasiona wprost do ogrodu pszcze-
larza. Dla pszczół jest bardzo atrak-
cyjna i pięknie pachnie. W czerwcu 
zakwita kasztan jadalny, a potem – 
kolejno – już w lipcu lipy (drobno-
listna i japońska) oraz pyłkodajna, 
babka lancetowata, mlecz zwyczajny 
i rumian polny. W miejscach o więk-
szej wilgotności gleby od kilkunastu 
lat rośnie żywokost lekarski w dwóch 
odmianach: o kwiatach różowo 
fioletowych i żółtawobiałych, obla-
tywanych głównie przez trzmiele, 
ale również przez pszczoły. Rośnie 
tam również zakwitający w sierpniu 
i obficie nektarujący ostrożeń 
warzywny. Nieco dalej, pozwalam 
wyrosnąć i zakwitnąć łopianowi 
większemu, na którego kwiatach-
-koszyczkach można obserwować po 
kilka pszczół jednocześnie. W czasie 
wakacji zakwita również bardzo atrak-
cyjna dla pszczół tawlina jarzębino-
listna. Szatę roślinną mojej działki 
wzbogacają ponadto czosnaczek, 
szczaw zwyczajny, szczaw koński, 
skrzyp polny, pokrzywa zwyczajna, 
ostrożeń polny, bluszcz pospolity
oraz inne rośliny, których nie ozna-
czyłem. Co do niektórych spośród 
nich – dotyczy to przykładowo 
podagrycznika, pokrzywy, powoju, 
czy skrzypu – wolałbym, aby się nie 
pojawiły. Działka moja, tak jak już 
wspomniałem, od północy sąsiaduje 
z lasem mieszanym, gdzie rośnie 
bluszcz pospolity, w tym również 
okazy kwitnące, ponadto jodły, 
które – bywa, że – dobrze spadziują, 
a z roślin nektarujących: malina 
leśna, jeżyna, kruszyna, bardzo dużo 
czereśni ptasiej, klon polny i klon 
jawor, zaś w ekotonie: iwa, tarnina, 
głogi, leszczyna. Od wschodu też 
jest las, ale to już moje dzieło. Jest 
to ponad jeden hektar ok. 25-letnich 
drzew lipy drobnolistnej i robinii 
akacjowej. Z południa i zachodu sąsia-
dują z moją działką łąki koszone raz 
w roku – tylko dla uzyskania dopłat 
obszarowych. Uzyskanie dużej bioróż-
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Poemat dzienny & niecodzienny

ZASTANÓW SIĘ!
U bram wróg,
Przekracza próg,
Przygotowuję się,
Zniszcze cię,
Jesteś niewidzialny,
Przez to nieprzewidywalny,
Przemieszczasz się starannie,
Ukrywasz się ładnie,
Trzymasz w napięciu długo,
A ja jakbym był twoim sługą,
Jaki będzie twój kolejny krok?
Nie chcę czekać aż cały rok,
Już mi się zaczynasz nudzić,
Tyle muszę się nad tobą trudzić,
Masz z tego niezły ubaw,
Atakujesz nawet, gdy widzisz staw,
Wędrujesz wśród wysokich traw,
Czy dotrzesz aż do wulkanicznych law,
Byłbyś naprawdę kozakiem,
Sprytniejszym na ziemi niż w locie ptakiem,
Chyba ci się nudzi, że tak działasz,
Coraz więcej nadziei u ludzi spalasz,
Ale spokojnie drogi kolego,
Już niedługo spotka cię wiele złego,
Nic wiecznie nie trwa,
Nawet twoja sława zła,
Zapedzisz się w róg kozi,
Aż cię całego zmrozi,
Istoty myślące, takie jak my,
Wyszczerzymy na ciebie swe kły,
A wtedy twój los opłakany,
Wcale przez nikogo nie żałowany,
W moment będziesz unicestwiony,
Do swojej irracjonalnej próżni przeniesiony,
Tam wstrząśnięty, zmieszany,
I doszczętnie pogrzebany,
A my w mig się ogarniemy,
Kolor świata znów dostrzeżemy,
Za swoje życie znów na nowo się weźmiemy,
Pod większą lupę mycie rąk bierzemy,
To jest dla nas cenna lekcja na te czasy,
Wnosząca więcej informacji niż wydanie niejednej prasy,
Zobaczmy, jak ulotne są piękne chwile,
Mogą być nawet z nielubianą teściową bardzo miłe,
Kłótnie z rodziną, znajomymi i innymi osobami,
Idą w niepamięć, kiedy w takiej chwili jesteśmy z tym wszystkim sami,
Wtedy to wszystko już nie jest dużym problemem,
Patrzymy z niepokojem, co rozgrywa się między ziemią a niebem,
Wszystko, co było dotychczas, zanika,
Jakakolwiek wartość pieniądza znika,
Nikt już nie myśli o wyścigu szczurów,
Tylko żeby nie cierpieć z bólów,
Te miejsca, przez które do tej pory pędziliśmy,
Od tej bardziej przyziemnej strony nie znaliśmy,
Teraz dotknąć i zobaczyć kawałek elewacji wieżowca możemy dostojnie,
I nad trudem jego budowy pomyśleć spokojnie,
Dostrzeżemy w końcu małe rzeczy,
Co niezwykle cieszy,
I niech ta nauka nie pójdzie w las,
Niech zostanie w nas na długi czas,
Żeby to nie był czas zmarnowany,
Tylko dobrze wykorzystany,
Życie tylko jedno mamy,
I tylko my je przeżywamy,
A jak to zrobimy, to już my decydujemy,
I czy będziemy szczęśliwi - o tym wkrótce się dowiemy,
Były różne kataklizmy i zderzenia negatywne,
Szybko w narodzie przemijały gesty pozytywne,
Wszystko szło w szybką niepamięć,
Między ludźmi pojawiaja się nienawiści zamieć,
Czy tego tak naprawdę chcemy?
Że niedługo wszyscy się pożremy?
Teraz sobie pięknie pomagamy,
Po epidemii bądźmy tacy sami,
A dużo lepiej będzie,
I życzliwiej wszędzie,
Nie będzie już przez to powodów do chamstwa,
Ani do innego rodzaju nienawistnego draństwa,
Ponieważ to życie codzienne będzie na wyższym levelu,
Doprowadzi nas do pięknego, upragnionego celu,
A przez mniejszą ilość nienawiści,
Będziemy sobie nawzajem bliżsi,
A co za tym idzie - będzie nerwic mniej,
Na ulicach będzie słyszało się tylko szczere „hej”,
Tłumy szczęśliwych ludzi na ulicach na pewno chcecie,
Bo to fantastyczna sprawa dla każdego przecież,
Znów kolejny łańcuch rozwoju,
Przez szczęście turystyka idzie do świata podboju,
Wszystko się wybudzi, wszystko na nowo ruszy,
I bardzo dobrze bo ciepło idzie i niejednego Polaka już suszy,
Wyobraźmy sobie znów tętniące życiem parasole,
Jak w piwnicach pubów znów impreza trwa na dole,
Taki obrazek w każdy weekend to każdego marzenie,
Zobaczmy, jak kiedyś oczywiste rzeczy są teraz w cenie,
Wymieniać mógłbym jeszcze długo i wiele,
Co cennego w duszy i ciele,
Weźmy się za tę sytuację solidnie,
I pokonajmy ją dobitnie,
Za rok wspominajmy o tym już tylko z oka przymrużeniem,
Niech to będzie wtedy tylko niemiłym wspomnieniem,
Kiedyś dużo lepiej będzie,
Takie jest na dziś me orędzie. 

Marcin Kotlarz

norodności roślin pożytkowych na 
własnej działce, nie zawsze możliwe 
jest tak, jak to było u mnie, drogą 
naturalnej sukcesji dziko rosnących 
roślin zielnych i drzewiastych. Nastąpi 
ona tylko wówczas, gdy w sąsiedztwie 
występują pożądane, dziko rosnące 
rośliny. Jeżeli nie, dzisiaj można 
takowe wprowadzić, kupując odpo-
wiednie nasiona, z czym aktualnie 
nie ma kłopotów. Do zakładania łąk 
kwietnych na obszarach dotychczas 
wielokrotnie w ciągu roku koszonych 
można również przekonać włodarzy 
gmin i miast, jak również właścicieli 
prywatnych posesji. Należy tylko 
wyjść z odpowiednio umotywowaną 
inicjatywą. Przykładem niech będzie 
miasteczko Tuchów w powiecie 
tarnowskim. W 2019 r. burmistrz 
Tuchowa przystała na propozycję, 
aby część trawników zamienić na 
łąkę kwietną i przy merytorycznej 
współpracy pszczelarzy takowa tuż 
przy dworcu PKP powstała. Wspa-
niała wizualna zachęta dla miesz-
kańców Tuchowa, jak również dla 
wszystkich odwiedzających nasze 
piękne miasteczko, aby na własnych 
posesjach podobne brzęczące ogrody 
zakładać. Prawdziwy widoczny efekt 
wzbogacenia ilościowego i jakościo-
wego bazy pożytkowej dla zapylaczy 
uzyskamy, jeśli rozpowszechnimy tę 
ideę w społeczeństwie. Niech więc 
nasze przypasieczne, ukwiecone 
głównie rodzimą roślinnością ogrody, 
będą przykładem. Pracując na opisy-
wanej działce, a konkretnie w pasiece, 
w sposób szczególny nastawiony 
jestem na obserwowanie moich skrzy-
dlatych sąsiadów. Pierwszą rzeczą był 
zakup lornetki oraz odpowiednich 
podręczników celem zdobycia umie-
jętności rozpoznawania ptaków. Do 
tej pory na działce wyprowadzały lęgi 
następujące gatunki ptaków: sikory 
(bogatki, modre, ubogie), dzierzba 
gąsiorek, drozd śpiewak, kos, pełzacz 
leśny, rudzik, trznadel, puszczyk 
zwyczajny, pokrzewka cierniówka, 
pokrzewka czarnołbista (kapturka), 
piegża, strzyżyk zwyczajny (nazywany 
również woleoczko).Okresowo, gdy 
opadną śliwy ałyczy, na działce prze-
bywa liczne stadko grubodziobów. 
Natomiast przelotem, zatrzymuje się, 
żerując wiele innych gatunków obser-
wowanych we wszystkich porach roku. 
Ktoś może zapytać: dobrze to, czy źle, 
że w pasiece tyle ptaków. Osobiście 
nie doświadczyłem szkód spowodo-
wanych przez ptaki. Zdarzały się małe 
zagłębienia wykonane przez sikory 
w moich drewniano-słomianych 
ulach. Natomiast dzięcioł zielony, 
główny winowajca – niszczyciel uli 
styropianowych i poliuretanowych, 
nigdy nie zniszczył mi żadnego ula, 
mimo iż jest w moim środowisku 
powszechny. Nie mogę tego powie-
dzieć o naszych ulach styropianowych 
w innych pasiekach, które zmuszeni 
jesteśmy zabezpieczać, aby nie dopu-
ścić do strat spowodowanych aktyw-
nością dzięcioła zielonego. Tłumaczę 
to w następujący sposób: ule styro-
pianowe są akustyczne, stąd dzięcioł, 
słysząc pszczoły, forsuje ściany, aby się 
pszczołami pożywić. W moich ulach 
słoma tłumi drgania, więc dzięcioł ich 
nie słyszy. Ot i cała tajemnica. A ptaki 
–że są – to dla mnie wielka radość. Co 
najważniejsze, ptaki są z otaczającą je 
florą w ciągłym, pozytywnym sprzę-
żeniu zwrotnym. Dość powiedzieć, 
że istnieją przecież nasiona roślin, 
które dopiero po przejściu przez układ 
pokarmowy ptaka uzyskują zdolność 
kiełkowania.

Uwaga: tłustym drukiem ozna-
czone są dziko rosnące rośliny, które 
drogą naturalnej sukcesji pojawiły się 
na działce.

Przedruk artykułu z miesięcznika 
„Pszczelarstwo” nr 4 z 2020 roku.

R E K L A M A
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Majówki przy kapliczce
MARIAWIŚNIOWSKA

Przy kapliczce w Karwo-
drzy odbywają się 
majówki w małym 

gronie, ale z podtrzymaniem 
tradycji jak za dawnych lat. 
Pomimo maseczek pieśni 
i tak pięknie brzmią.

Pogłoski donoszą, że tę piękną 
figurkę Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem Jezus przyniosła do Karwo-
drzy wielka woda (przypuszczalnie 
w XIV-XV wieku).

W miejscu jej znalezienia wybudo-
wano kapliczkę, w której umieszczono 
figurę. 

Od tej pory mieszkańcy Karwo-
drzy w maju śpiewają uroczyście 
pieśni dla swojej „Majowej Pani 
z Dzieciątkiem”.

Kolejny w moim życiu maj... 
górami i dolinami 
z przydrożnych kapliczek
pieśni maryjne płyną. 
Dopóki będzie je miał kto śpiewać, 
nigdy nie zaginą. 

Do kapliczki biegną małe dzieci, 
niosą Maryi pachnące fiołki i bzy, 
a za nimi biegnie jeszcze dziadek 
i babcia,
i jeszcze sąsiadka – śpiewają pieśni 
przez łzy...
Zapada zmrok, cichnie przyroda, 

Maryja daje nam siły i dodaje zdrowia.
nikt i nic nam nie przeszkodzi 
do naszej Matuchny przychodzić. 
Niebieska kapliczka w cieniu lip stoi, 
drzwi otwarte – 
a tam Ty stoisz Maryjo Królowo – 
piękna Pani. 
Wśród kwiatów i zapalonych świec, 
słuchasz pieśni płynących z naszych 
serc.

Ile podziękowań otrzymałaś, 
Ile razy do Boga za nami się wsta-
wiałaś – 
nikt tego policzyć nie zdoła – 
a ja nigdy nie przestanę Ave Maria do 
Ciebie wołać... 

Szczególnie chcielibyśmy zwrócić 
uwagę na wyjątkowe majówki, które 
odbyły się 17 i 18 maja, a podczas 
których szczególnie uczciliśmy 
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. 
Zarówno pieśni Maryjne, jak i poświę-
cone Papieżowi grał – jak wiele razy 
wcześniej – pan Andrzej. Otoczyliśmy 
wkoło kapliczkę w odpowiednich 
odstępach. Zasłuchani, rozśpiewani 
również z pomocą nagrań ulubio-
nych pieśni naszego Papieża, zarazem 
zatopieni we wspomnienia, żartowa-
liśmy, że będziemy śpiewać do rana. 
Pomimo maseczek – pieśni rozno-
siły się po okolicy. Po zakończeniu 
majówki każdy uczestnik otrzymał 
mini prezent, a w nim znajdowała 
się kremówka.

Dzień św. Floriana
Oddani swej służbie 

„Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek” 

w tym roku, jak zawsze 
4 maja, jednak inaczej niż 
zwykle, obchodzili swoje 
święto – Dzień Świętego 
Floriana. 

Dom Kultury w Tuchowie dziękuje 
Strażakom za trud i poświęcenie oraz 
bezcenne wsparcie przy organizacji 
wydarzeń kulturalnych. 

Życzymy zdrowia i satysfakcji, 
szczęśliwych powrotów z akcji oraz, 
miejmy nadzieję w niedalekiej przy-
szłości, realizacji wielu wspólnych 
kulturalnych akcji. 

Załoga Domu Kultury 
w Tuchowie

W Dniu Świętego Floriana 
wszystkim Strażakom składam 
najserdeczniejsze życzenia oraz słowa 
podziękowania za pełnioną służbę.

Dziękuję za Wasz trud, zaanga-
żowanie, gotowość o każdej porze 
dnia i nocy, a w sposób szczególny 
za poświęcenie w ratowaniu ludzkiego 
życia, zdrowia i mienia.

Życzę Wam dużo zdrowia, satys-
fakcji z pełnionej służby oraz szczę-
śliwych powrotów z akcji.

Niech patron strażaków św. Florian 
otacza swoją opieką wszystkich 
członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych i funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Majowe świętaMARIAKRAS 

Inaczej niż zwykle w tym 
roku świętowaliśmy 
majowy weekend. 

Zostając w domach, 1 maja obchodzi-
liśmy wspomnienie św. Józefa, patrona 
ludzi pracy. 2 maja, w związku z sytu-
acją epidemiczną w kraju, reprezen-
tacja Tuchowa w małej grupie wyru-
szyła na tuchowskie wzgórze flagi, na 
ulicę Łowiecką, by uczcić Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie, 
jak co roku, strażacy z OSP Meszna 
Opacka uroczyście wznieśli flagę na 
maszt, a następnie uczestnicy odśpie-
wali hymn Polski. Inaczej, jednak bardzo 
wymownie, uczczono to ważne dla 
każdego Polaka święto – dzień, w którym 
szczególnie powinniśmy być dumni 
z biało-czerwonej. Jesteśmy dumni! 

Przy tej okazji należy wspomnieć 
o inicjatorze Dnia Flagi w Tuchowie, 
którym jest Aleksander Kajmowicz. 
Serdecznie mu za to dziękujemy! 

Również Święto Narodowe 
Trzeciego Maja oraz Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Tuchowie obchodziliśmy nie 
tak jak zwykle w bazylice mniejszej 
w Tuchowie, lecz w zaciszu naszych 
domowych ognisk. Łącząc się z miesz-
kańcami online, mogliśmy wysłuchać 
pieśni patriotycznej Witaj majowa 
jutrzenko, która jest pamiątką ustano-
wienia Konstytucji 3 Maja. Wykonał 
ją z budynku „Sokoła” Bogdan Stefan 
– kapelmistrz Parafialnej Orkiestry 
Dętej z Siedlisk. Nagranie dostępne 
jest na stronie internetowej Domu 
Kultury w Tuchowie www.dktuchow.pl
oraz na naszym Facebooku.

W tym roku, ze względu na zagro-
żenie związane z koronawirusem, 
obchody tych ważnych dla każdego 
Polaka majowych świąt miały jedynie 
charakter symboliczny, lecz jakże 
wymowny i szczególny. Na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. 

Dbajmy o naszą matkę Ojczyznę! 
Bądźmy prawdziwymi patriotami! 
Bądźmy dumnymi Polakami!

„Ojczyzna jest naszą matką 
ziemską. Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest 
matką, która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też 
ma prawo do miłości szczególnej”. 

(św. Jan Paweł II)
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„WDZIĘCZNOŚĆ TO PAMIĘĆ 
OTRZYMANEGO DOBRA”

/św. ks. Zygmunt Gorazdowski /

W czasie, kiedy 
spodziewano się 
największego 

wzrostu zachorowań 
w Polsce, została podjęta 
heroiczna decyzja 
o bezwzględnej izolacji 
Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie, by chronić 
mieszkańców. 

Z o s t a ł y  s t w o r z o n e 
7-osobowe zespoły pracow-
ników, które nie opuszczały 
domu przez 10 dni, opiekując 
się mieszkańcami 24 godziny 
na dobę i z nimi mieszkając od  
21 kwietnia do 10 maja br. Mamy 
ogromną wdzięczność wobec 
pracowników Domu Pogodnej 
Jesieni, nie tylko tych, którym 
warunki pozwoliły na to, żeby 
mogli podjąć taką formę pracy, 
ale też tych, którzy tego nie mogli 
zrobić, ale na miarę swoich możli-
wości, wielkodusznie podjęli 
trzymiesięczną pracę w systemie 
blokowych 5-dniowych dyżurów. 

Ponadto doświadczyliśmy 
w tym czasie wielkiej pomocy 
ze strony wielu osób prywat-
nych i instytucji. Między innymi 
z inicjatywy Pierwszej Damy 
w Pałacu Prezydenckim pani 
Agaty Dudy zostały wyprodu-
kowane przyłbice medyczne, 
które trafiły do domów pomocy 
społecznej, hospicjów i szpitali, 
jak również do naszego Domu. 
W tym trudnym dla wszystkich 
czasie pomagała nam Gmina, 
Miasto, Powiat. Dziękujemy pani 
burmistrz Magdalenie Marszałek 

za wielokrotnie okazywaną życz-
liwość i pomoc. Dziękujemy 
Małopolskiemu Urzędowi Woje-
wódzkiemu, Starostwie Tarnow-
skiemu oraz pani Annie Górskiej 
– dyrektor PCPR w Tarnowie – za 
przekazane środki ochrony osobi-
stej. Szli nam z pomocą radni 
powiatu i gminy, zarówno skła-
dając ofiarę pieniężną, jak i służąc 
pomocą w pozyskaniu środków 
ochrony osobistej, wiele osób 
prywatnych zaprzyjaźnionych 
z naszym Domem, pracownicy 
DPJ, rodziny naszych 
mieszkańców, wolonta-
riusze i ich rodziny, za 
co składamy serdeczne 
Bóg zapłać. Dziękujemy 
rodzicom dzieci z przed-
szkoli w Tarnowie, 
Tuchowie i Zakliczynie. 
Słowa podziękowania 
kierujemy także w stronę 
wspólnot sióstr służebni-

czek oraz sióstr świętego Józefa, 
stowarzyszeń i kół gospodyń wiej-
skich za szycie maseczek i zbiórkę 
środków ochrony. Dziękujemy 
z całego serca firmie DEKER, na 
czele z jej właścicielem – panem 
Józefem Guzem, która przekazała 
zysk z jednej z inwestycji prze-
prowadzonej na terenie gminy 
Tuchów i firmie SPAWMONT 
pana Krzysztofa Krzemienia na 
zakup środków ochrony osobistej. 

Paulina Kordela 
terapeuta DPJ

XXIV Tuchowska 
Majówka dla Matki online

MARIAKRAS 

Rokrocznie od 1996 r.  
w naszym mieście orga-
nizowana jest Tuchowska 

Majówka dla Matki. 

To niecodzienne wydarzenie przynosi 
wiele ciepła, dobra, uśmiechu i radości. 
Prowadzona podczas majówki akcja chary-
tatywna wspiera Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” w Tuchowie oraz tuchowską 
„Caritas”. Z sentymentem wracamy i wspo-
minamy… 

26 maja 2020 r. za oknem piękne, 
majowe słońce. Pogoda wymarzona na 
XXIV Tuchowską Majówkę dla Matki. Któż 
by pomyślał, że w tym roku to tradycyjne 
wydarzenie kulturalne nie będzie mogło 
się odbyć z udziałem przedszkolaków, 
rodziców, dziadków, zespołów i grup arty-
stycznych. Bez placu zabaw i atrakcji dla 
dzieci, bez stoisk, kucyka, niespodzianek, 
konkursu, nabożeństwa majowego i kwiatów 
dla mamy. Niestety, ze względu na sytuację 
epidemiczną, w tym roku majówka była inna 
niż zwykle. Dom Kultury w Tuchowie razem 
z Ewą Stanisławczyk i zespołem „Pokolenia” 
zaprosili wszystkich do wspólnego święto-
wania online!

XXIV Tuchowską Majówkę dla Matki 
zadedykowaliśmy mieszkańcom miasta 
i gminy, tym małym i nieco większym, 
a w szczególności wszystkim Wspa-
niałym Mamom w dniu ich święta. Były 
wspomnienia poprzednich tuchowskich 
majówek oraz koncert w wykonaniu 
zespołu „Pokolenia”. Nagrania dostępne 
są na www.dktuchow.pl oraz na Facebooku 
Domu Kultury w Tuchowie.

Drogim, Wspaniałym i Kochanym 
naszym Mamom, nie tylko w dniu ich 
święta, życzymy zdrowia, uśmiechu, 
wytrwałości, szczęścia i wszelkiej pomyśl-
ności. Dziękujemy za Wasze życie, za trud 
wychowania, miłość i poświęcenie. 

Kochani, jeśli chcecie wesprzeć 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” 
w Tuchowie oraz tuchowską „CARITAS” 
możecie to uczynić, przekazując dar serca 
na konto:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA 

w Tuchowie
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

numer konta: PKO BP I/ o Tuchów  
56 1020 4955 0000 7102 0055 5235

z dopiskiem: 
Majówka dla Matki

lub

Parafia pw. św. Jakuba Starszego Apostoła
ul. Kościuszki 8a, 33-170 Tuchów

numer konta: BS Rzemiosła o/Pleśna 
82 8589 0006 0100 0011 9151 0001

z dopiskiem: 
Majówka dla Matki – Caritas

Pamiętajmy, dobro wraca…

Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodziców 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” za słowa podziękowania. 
Jesteśmy przekonani, że dobro wraca. 
W tym trudnym czasie przesyłamy życzenia 
zdrowia i radości. Jesteśmy z Wami!

#kulturaztobą

Przez epidemię musisz 
zostać w domu 
i pracować mobilnie? 

Ciężko znaleźć odrobinę 
przestrzeni, w której  
możesz w ciszy i spokoju  
popracować? 

Mamy miejsce idealne dla Ciebie! 
DESK to zupełnie DARMOWE 

miejsce dla przedsiębiorców. Abyś 
mógł korzystać z naszej strefy, należy 
zarejestrować się, a następnie zarezer-
wować dane miejsce poprzez stronę 
internetową, skrzynkę pocztową lub 
telefonicznie. Formularz rejestra-
cyjny zawiera imię, nazwisko, nazwę 
firmy oraz jej NIP, a także numer 
telefonu i adres e-mail do kontaktu. 
 Możesz u nas spokojnie popracować, 
zorganizować spotkanie, warsztaty, 
szkolenie lub konferencje. Jesteśmy 

stworzeni zarówno dla dużych, jak 
i dla małych firm. Pomagamy również 
przedsiębiorcom, którzy pojawili się 
niedawno na rynku pracy. 

Do Waszej dyspozycji mamy:
• Salę konferencyjną – wyposażona 

jest w rzutnik, ekran oraz 2 tablice 
magnetyczne. 

• Biuro spotkań indywidualnych 
- idealne miejsce do przeprowa-
dzenia np. rozmowy kwalifikacyjnej 

• Salę komputerową – posiada  
5 stanowisk komputerowych. 
W Strefie Przedsiębiorcy DESK 

możesz skorzystać z darmowego WiFi, 
bezpłatnego druku, ksera i skanu. 
Jeżeli się zarejestrujesz, otrzymasz 
od nas super prezent w postaci 
przydatnych gadżetów firmowych. 
Specjalnie dla Was na czas epidemii 
przygotowaliśmy szczególne środki 
ostrożności, abyście mogli czuć się 

u nas bezpiecznie. Nasza siedziba 
mieści się w centrum Tarnowa, przy 
ulicy Wałowej 16. 

Z darmowej strefy można korzy-
stać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 20.00. Zapraszamy do 
śledzenia nas w mediach społeczno-
ściowych. Odwidź nas już dziś! 

Telefon: +48 14 639 08 75
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
www.desktarnow.pl
Fb: www.facebook.com/DESKWalowa16
Fb: www.facebook.com/FRRE.Tarnow/
IG: https://www.instagram.com/desk_
tarnow/

Strefa przedsiębiorcy DESK prowa-
dzona jest przez Fundację Regional-
nego Rozwoju Edukacji.

Projekt współfinansowany  
z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 
124 900,00 zł.

JESTEŚMY WSZYSTKIM  
OGROMNIE WDZIĘCZNI  

ZA KAŻDY GEST 
MIŁOSIERDZIA 
I ZAPEWNIAMY  

O NASZEJ MODLITWIE, 
wierząc,  

że pomoc wszystkich tych 
ludzi nadeszła za sprawą 
patronów Zgromadzenia 

Sióstr Świętego Józefa 
– św. ks. Zygmunta 

Gorazdowskiego  
i św. Józefa.

s. Ewa Pacyfika Pławecka
dyrektor Domu Pogodnej 
Jesieni wraz z siostrami, 

pracownikami  
i mieszkańcami Domu

DESK Strefa Przedsiębiorcy – BEZPŁATNA przestrzeń biurowa - jedyna w Tarnowie! 
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Nowa strona internetowa Domu Kultury w Tuchowie

Ruszył 
KULTURALNY KRAM

Szanowni Państwo!

Według Antoniego 
Kępińskiego  
„…kultura – to miłość 

do świata”.

Według Domu Kultury w Tuchowie 
„kultura – to miłość do świata, 
a w szczególności do Tuchowa”.

Kultura to my wszyscy, bo wszyscy 
w niej codziennie i odświętnie uczest-
niczymy, razem ją tworzymy i razem 
się jej oddajemy.

29 maja w Dniu Działacza Kultury 
uruchomiliśmy nową stronę inter-
netową Domu Kultury w Tuchowie. 
Stronę na bieżąco będziemy uzupeł-
niać. Będziemy ją wspólnie dla 
Państwa tworzyć, gdyż zgodnie 
z naszą misją: 

„Największą wartością każdej 
formy życia, w tym kultury, jest drugi 
człowiek – człowiek osadzony w prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Dom Kultury w Tuchowie zawsze był, 
jest i będzie z ludźmi, blisko ludzi i dla 
ludzi.

Tworzymy, upowszechniamy 
i chronimy kulturę. Wszyscy pracu-
jemy dla niej najlepiej, jak potrafimy! 
Chcemy kreować życie kulturalne, 
popularyzować różne formy kultury, 
troszczyć się o wszelkie jej przejawy, 
podążać za duchem czasu dla dobra 
naszego lokalnego dziedzictwa i ludzi 
tworzących naszą społeczność!”.

Zapraszamy na https://dktuchow.pl/
Bądź z kulturą!  
#kulturaztobą 

Załoga Domu Kultury 
w Tuchowie

Dzień Działacza Kultury 
Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie: 

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek  
stał się czymś innym niż tylko  

przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”. 
29 maja 2020 r. Dzień Działacza Kultury jest więc świetną 

okazją, by wyróżnić osoby zaangażowane w działalność 
kulturalną – twórców, artystów, animatorów.

Wszystkim pracownikom kultury i artystom składamy 
najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, satysfakcji 

z podejmowanych działań oraz pomyślności i wytrwałości 
w realizowaniu zawodowego powołania, a przede wszystkim 

szerokiego grona usatysfakcjonowanych odbiorców.
Magdalena Marszałek 

Burmistrz Tuchowa

MARIAKRAS 

Dla większości z nas 
Tuchów to miejsce 
szczególne, miejsce 

naszych narodzin, rodzinny 
dom, ukochane miasto, 
nasza mała Ojczyzna, nasza 
gmina. To miejsce pracy 
i odpoczynku, ślady historii, 
piękna i malownicza przy-
roda, niepowtarzalny urok 
i klimat. Ten klimat może 
poczuć każdy z nas. 

Z wielką radością informujemy, że 
od soboty 30 maja w Domu Kultury 
w Tuchowie uruchomiliśmy KULTU-
RALNY KRAM – sklep stacjonarny 
i internetowy, w którym drogą trady-
cyjną lub za pomocą platformy interne-
towej można nabyć tak długo wyczeki-
wane, wyjątkowe pamiątki z Tuchowa. 

Serdecznie zapraszamy po tuchow-
skie gadżety z nowym logotypem 
Tuchowa. Są bardzo eleganckie i funk-
cjonalne. Koszulki na spacer lub rower, 
dla dorosłych i dzieci, parasolki małe, 
składane oraz duże typu laska, czapeczki 
z daszkiem na każdą pogodę, filiżanki, 
w których napić się można pysznej kawy, 
kubki na herbatę lub wodę, woreczki 
z solą, torby na zakupy i torebki prezen-
towe oraz bardzo wygodne, skórzane 
pantofle – prawdziwy komfort dla 
zmęczonych nóg. Ponadto tuchowskie 
publikacje i kartki pocztowe. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie, bliskich lub znajo-
mych. Może na imieniny, urodziny albo 
bez okazji? Na pamiątkę lub prezent albo 
do własnego użytku, na co dzień lub od 
święta.

Niektórzy z Państwa mogli 
odwiedzić nasze stoisko na rynku 
podczas wtorkowego, tuchowskiego 
jarmarku. Cieszymy się z Państwa 
obecności, dziękujemy za dokonane 
zakupy, uśmiech i dobre słowo. Mamy 
nadzieję, że sytuacja epidemiczna 
szybko minie i znów będziemy mogli 
się spotkać oraz zaprosić Państwa 
na zakupy do sklepu stacjonarnego 
w Domu Kultury w Tuchowie.

Póki co serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia reklamy naszego sklepu 
https://www.facebook.com/it.tu-
chow/videos/3229410133758554/ 
oraz na zakupy online. 
Nasza oferta dostępna jest na  
https://dktuchow.pl/shop/. Dzię-
kujemy Wojciechowi Krasowi za 
sesją fotograficzną promującą nasz 
KULTURALNY KRAM. Zdjęcia 
wykonane zostały w naszym 
otoczeniu, tak, aby przy okazji 
promować piękno i zachęcać miesz-
kańców oraz turystów do zwiedzania, 
spędzania wolnego czasu właśnie tutaj 
– w gminie Tuchów.

W tym miejscu należy podkre-
ślić, że uruchomienie sklepu było 
dużym przedsięwzięciem, wymaga-
jącym zaangażowania wielu ludzi: 
pracowników Domu Kultury, Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie, naszych 
rodzin, znajomych oraz życzliwych 
nam osób. To tygodnie przygotowań 
i ogrom włożonej pracy. Dziękujemy 
wszystkim modelkom i modelom, tym 
dużym i tym małym oraz osobom, 
które angażowały się i pomagały 
przy realizacji tego projektu. Tylko 
praca w tak zgranym zespole daje 
takie efekty, przynosi radość i satys-
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fakcję. A nieskromnie możemy napisać 
– wyszło cudnie! To nasze wspólne 
dzieło! Jeszcze raz wszystkim i każdemu 
z osobna, którzy z nami współtworzyli 
i nadal będą tworzyć nasz KULTU-
RALNY KRAM, serdecznie dziękujemy! 

Wszystkie podziękowania skła-
damy na ręce burmistrza Tuchowa, 
Magdaleny Marszałek oraz koordy-
natorki tego projektu Doroty Strojny.  
Dziękujemy Jarosławowi Makowcowi 
za pracę przy budowie strony inter-

netowej naszego sklepu oraz nowej 
strony internetowej Domu Kultury  
w Tuchowie, na której on się znajduje.

Chcemy zapewnić, że będziemy 
pracować nad dalszym rozwojem 
naszego sklepu, oferować nowy 

asortyment, spełniać Państwa ocze-
kiwania, być blisko!

Do zobaczenia!  Bo nie ma 
nigdzie takich gadżetów... – jak 
tylko w naszym  KULTURALNYM 
KRAMIE w Tuchowie!

#KulturalnyKram 
#tuchowskiegadżety 

#kulturaztobą

FO
T. W

O
JC

IEC
H

 KRA
S



oświata14 maj 2020 | nr 5 (91)

Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Laureaci konkursu „Serce Kapsuły Czasu”
BARBARA   
MAZURKIEWICZ 

Biblioteka szkolna CKZiU 
w Tuchowie informuje 
o sukcesie naszych 

uczniów, którzy wzięli udział 
w III edycji ogólnopolskiego 
konkursu literacko-plastycz-
nego pt. „Serce Kapsuły 
Czasu”.

Bardzo cieszy nas sukces Seba-
stiana Karpiela – ucznia klasy trze-
ciej technikum informatycznego, 
który został laureatem honorowym. 
Nagrodą będzie zamknięcie jego 
pracy w formie oryginalnej i cyfrowej 
w Kapsule Czasu. Sebastian otrzymał 
Złoty Certyfikat potwierdzający 
zamknięcie pracy. Laureatem wyróż-
nionym została uczennica klasy 
pierwszej technikum informatycz-
nego – Patrycja Styrkowiec, dla której 
nagrodą będzie zamknięcie pracy 
w formie elektronicznej. Patrycja 
otrzymała Srebrny Certyfikat potwier-
dzający złożenie pracy w kapsule.

Konkurs był III etapem ogólno-
polskiego projektu „Serce Kapsuły 
Czasu”, którego organizatorem 
była Fundacja TworzyMY Kraków 
z siedzibą w Krakowie. Zadaniem 
uczestników było zinterpretowanie 
tematu: „Świat za 100 lat – jak to sobie 
wyobrażasz?”.

Cele konkursu były następujące: 
kształtowanie wśród młodego poko-
lenia poczucia współodpowiedzial-
ności za rozwój małych ojczyzn, 
Polski oraz świata; umożliwienie 
artystycznego wypowiedzenia się 
na tematy związane ze środowi-
skiem; propagowanie i rozwijanie 
twórczości artystycznej. Uczniowie 
mieli możliwość wypowiedzenia 
się zarówno w formie literackiej 
(opowiadanie, esej, nowela, wywiad), 
jak i plastycznej. Młodzież z naszej 
szkoły wybrała formę literacką. 

Patrycja w pracy „Jedna dusza, wiele 
przeżyć” przedstawiła futurystyczną 
wizję świata, w którym zadania ludzi 
przejmują roboty, znikają książki 
w formie papierowej. Najbardziej 
wstrząsająca jest wizja osamotnienia 
człowieka. „Wizja świata za 100 lat” 
to tytuł pracy Sebastiana. Dominują 
w niej pomysły na wykorzystanie 
nowoczesnych zaawansowanych 
technologii w życiu codziennym 
człowieka. Odniósł się w niej do 
wielu zjawisk związanych z ekologią 
oraz rozwiązaniami technicznymi 
usprawniającymi nasze życie, a także 
stanowiącymi zabezpieczenie przed 
zagrożeniami.

Warto podkreślić, że jury, 
oceniając prace, brało pod uwagę 
przede wszystkim oryginalność 
i odkrywczy charakter. W akcji liczyła 
się wizja tego, jak świat ma wyglądać 
w 2120 roku. Zgodnie z pomysłem 
organizatora prace będące wynikiem 
postępowania konkursowego zostaną 
zamknięte we wnętrzu „Rzeźby archi-
tektonicznej” w prestiżowym miejscu 
Krakowa. W zamyśle sama kapsuła, 
jak i zamknięte w niej prace mają stać 
się wspólnym dziedzictwem, które 

zostanie darowane następnym pokole-
niom. „Kapsuła Czasu” będzie otwie-
rana w interwałach czasowych za:  
10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie 
następowało porównanie z teraźniej-
szością wizji przedstawionych przez 
uczestników.

Uroczyste zamknięcie prac miało 
nastąpić w maju, niestety, w związku 
z obecną sytuacją, termin został prze-
sunięty. Uczniowie zostaną poinfor-
mowani o nowym terminie przez 
organizatorów i otrzymają zapro-
szenie na uroczystość.

Zaledwie kilka miesięcy upłynęło od 
czasu, kiedy zachęcaliśmy uczniów do 
wzięcia udziału w konkursie. Nikomu 
z nas nie przyszło na myśl, że świat 
będzie się zmieniał tak szybko na naszych 
oczach. Kto mógł przypuszczać, że na 
spełnienie niektórych wizji Patrycji nie 
będziemy musieli długo czekać? Kto wie, 
być może wiele z pomysłów Sebastiana 
znajdzie zastosowanie?

Serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie i udział w akcji.

Patrycjo i Sebastianie, gratulu-
jemy Wam pomysłowości, wyobraźni 
i twórczego przedstawienia swojej 
wizji świata przyszłości.

Podziękowania
Jak co roku nadszedł czas 

pożegania absolwentów 
klas technikum o profilu 

gastronomicznym, ale tym 
razem jakże inny. 

Nie mogłyśmy – jak to mamy 
w zwyczaju – podziękować najlepszym 
spośród nich i wyróżnić ich za cztery 
lata wspólnej pracy, za zaangażowanie, 
za udział w licznych imprezach szkol-
nych i organizowanych poza szkołą, 
za ich uśmiech i po prostu za to, że 
zawsze mogłyśmy na nich liczyć. Nie 
było to w tym roku możliwe, dlatego 
my – nauczycielki klas gastronomicz-
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CENTRUM SMAKU
Niedzielne 
śniadanie
URSZULAGINTER

Śniadanie jest 
bardzo ważnym 
posiłkiem, gdyż 

podczas snu metabo-
lizm naszego organizmu 
spowalnia, dlatego 
ważne jest, aby rozpo-
cząć nowy dzień posił-
kiem, który go przy-
spieszy oraz dostarczy 
energii i niezbędnych do 
prawidłowego funkcjo-
nowania składników 
odżywczych. Według 
licznych badań spoży-
wanie śniadań wpływa 
na lepszą koncentrację, 
zapamiętywanie, zdol-
ność uczenia i rozwój 
intelektualny. 

Nie zawsze w ciągu tygo-
dnia mam czas na przygoto-
wanie pełnowartościowych 
i efektownych śniadań, dlatego 
skupiam się na tym, by było ono 
pełnowartościowe. W niedzielę 
za to mogę sobie pozwolić na 
zaspokojenie zapotrzebownia 
organizmu zarówno na skład-
niki odżywcze, jak i wrażenia 
wizualne.

Wybrane propozycje w skła-
dzie produktów wykorzystanych 
do ich przygotowania zawierają 
rzodkiewkę nazywaną „królową 
nowalijek”. Rzodkiewki – oprócz 
walorów smakowych – są skarb-
nicą witamin i minerałów, m.in. 
potasu, dlatego powinni włączyć 
je do diety zwłaszcza nadciśnie-
niowcy. Poza tym rzodkiewki 
zawierają sporo związków siarki, 
dlatego wzmocnią wypadające 
włosy i łamiące się paznokcie. 

Oto propozycje śniadań, 
którymi chciałam się podzielić:

Pierwsza propozycja 
– kanapka z jajkiem, 
rzodkiewką i awokado.

Składniki na 1 porcję 
(2 kanapki):

• 2 tosty pełnoziarniste lub  
2 kromki pieczywa

• 2 jajka
• awokado 
• 4-5 sztuk rzodkiewek
• opcjonalnie: łyżka masła, 

garść rukoli
• sól, pieprz

Sposób wykonania:
Awokado przekroić na pół, 

usunąć pestkę. Za pomocą dużej 
łyżki oddzielić miąższ awokado 
od skórki. Połowki położyć na 
desce i pokroić w półplastry. 
Ułożyć jeden na drugim tak, by 
zachodziły do połowy i zwinąć, 
nadając kształt róży. Tosty 
zrumienić w tosterze albo posma-
rować cienko kromki masłem 
i zrumienić z obu stron na patelni. 
Jajka ugotować w kąpieli wodnej 
(jajka poszetowe) lub usmażyć 
sadzone. Rzodkiewki zetrzeć 
na tarce o grubych oczkach. Na 
ciepłym toście umieścić jajko, 
następnie łyżkę startych rzod-
kiewek, a na nich ułożyć różę 
z awokado. Wszystko można 
jeszcze posypać rzodkiewką 
i udekorować rukolą. Posypać 
solą i pieprzem.

Druga propozycja – 
kanapka z serkiem, 
rzodkiewką i łososiem

Składniki na 1 porcję 
(2 kanapki):

• 2 tosty lub dwie kromki 
pieczywa 

• 1/3 szklanki mleka
• łyżka masła lub innego 

tłuszczu do smażenia tostów
• ½ opakowania serka wiej-

skiego typu cottage cheese
• 5-6 rzodkiewek
• plaster łososia wędzonego
• gałązka koperku
• sól, pieprz 

Sposób wykonania:
Rzodkiewki umyć. Połowę 

zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach lub pokroić w kostkę, 
a drugą połowę pokroić 
w plasterki. Starte rzodkiewki 
dodać do serka, doprawić do 
smaku solą i pieprzem, wymie-
szać. Kromki chleba zanu-
rzyć w mleku i podsmażyć na 
rozgrzanej patelni – z niewielką 
ilością masła – z obu stron. 
Na ciepłych grzankach ułożyć 
plasterki rzodkiewek. Na wierzch 
dodać połowę serka wymiesza-
nego z rzodkiewkami, a na serku 
uformować pół plasterka łososia. 
Całość przyozdobić koperkiem.

Te proste w wykonaniu, ale 
efektowne, smaczne i pożywne 
śniadania pozwolą dobrze 
rozpocząć dzień.

Smacznego!

nych wspólnie z dyrekcją szkoły –chcemy 
uczynić to na łamach naszej tuchowskiej 
gazety.

Więc dziękujemy Wam za wszystko 
i życzymy, aby Wasza dalsza droga obfito-
wała w same sukcesy zawodowe i osobiste 
szczęcie.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do: Aleksandry Armatys, Anny Kozioł, 
Patrycji Ciemięgi, Pauliny Niemiec, Kata-
rzyny Zając, Natalii Szostek, Anny Tokarz, 
Agnieszki Surdel, Wojciecha Mikosa, 
Dominika Patyka, Konrada Patyka.

Nauczycielki przedmiotów 
gastronomicznych
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Z żYCIA LO W TUCHOWIE

Zapraszamy do LO w Tuchowie!
MAŁGORZATAGĄDEK 

W tym wyjątkowym dla 
wszystkich, nieza-
pomnianym roku 

epidemii koronawirusa 
chcemy zaprosić obecnych 
ósmoklasistów do „Kopera” 
– tuchowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika. 

Niestety nie możemy zorga-
nizować dla Was Dni Otwartych 
w szkole, jak to robiliśmy każdego 
roku. Ale możemy do Was napisać, 
przedstawić się Wam na naszym 
Facebooku czy stronie internetowej  
www.lo-tuchow.pl. Mamy nadzieję 
spotkać się z Wami osobiście we 
wrześniu w normalnej rzeczywistości, 
bo to jest naprawdę dobra szkoła, 
w dodatku blisko waszych domów. 

W naszym liceum możesz liczyć na 
naukę na wysokim poziomie i bardzo 
dobre przygotowanie do studiów. 
Ale równocześnie możesz rozwijać 
swoje zainteresowania literackie, 
przyrodnicze, matematyczne, astro-
nomiczne, informatyczne, muzyczne 
i plastyczne, bierzesz udział w akcjach 
charytatywnych, uczysz się samorząd-
ności, wyjeżdżasz do Krakowa na 

zajęcia na uczelniach wyższych, przy-
gotowujesz projekty na Dni Kultury. 
Tworzysz swoje utwory i je wykonu-
jesz. Rozwijasz w pełni swoją osobo-
wość. Nie sposób wymienić wszyst-
kiego, co robimy. Ale gdy opowiadam 
o tym czasem znajomym uczniom 
z liceów tarnowskich, otwierają oczy 
ze zdumienia i mówią: „Naprawdę? 
I to się dzieje w Tuchowie? U nas nie 
ma tylu wspaniałych akcji i dodat-
kowych zajęć z różnych dziedzin, 
tylu atrakcji”. Nie szukaj szczęścia 
daleko, bo ono czasem jest tuż obok. 
Od lat nasi uczniowie mówią, że 
„Kopernik to rodzina”. Ale mówią 
też, że to coś więcej niż rodzina. To 
przyjacielskie środowisko, w którym 
spędzamy najpiękniejsze lata i do 
którego chętnie później powracamy. 
Tu mamy wysoki poziom wiedzy, 
ale też projekty edukacyjne, w tym 
międzynarodową wymianę młodzieży 
w ramach projektu Erasmus+ oraz 
projekt Chmury Edukacyjnej, 
cudowne wycieczki, wiele imprez 
z każdego przedmiotu.

Nasi uczniowie zdecydowanie 
polecają tę szkołę. To liceum, 
w którym poczujesz się jak w domu, 
lub lepiej. Po czterech latach nauki 
ze zdumieniem stwierdzisz: „To już?” 
Już czas zdać maturę i pójść dalej 

w świat? Ale tu są moi przyjaciele!” 
Są i zostaną! „Kopernik” nie zapomina 
o swoich wychowankach i zawsze 
bardzo chętnie się z nimi spotyka, 
nawet jeśli są już w mocno zaawan-
sowanym wieku… W tym roku mija  
75 lat istnienia naszego liceum. W jego 
murach wychowało się wielu lekarzy, 
prawników, ekonomistów, inżynierów, 
wielu ludzi, których spotykasz na co 
dzień. Mieszkają tuż obok nas, ale 
też są rozsiani po całym świecie. I na 
każdym zjeździe absolwentów mówią, 
jaka to była dla nich cudowna szkoła. 
Była i jest. Dla Was. Dla Ciebie! 

Zapraszamy – dołącz do nas! 
Zostań, tak jak my, „Copernicusem”. 
Czekamy na Ciebie. Przyjdź, a – 
jestem tego pewna – nie pożałujesz! 

Poniżej zamieszczamy tekst 
piosenki napisanej przez naszą tego-
roczną maturzystkę Kingę Scha-
bowską.

Skończyłem podstawówkę,
Wyboru przyszedł czas.
Ofert jest wokół wiele,
Wybór nie może paść,
Pytam się więc znajomych,
Gdzie oni poszliby?
Werdykt jest jednogłośny – 
„Koper” otwiera drzwi.

Oni by tak chcieli do „Kopera”,
gdzie jest super fajna atmosfera,
Oni by tak chcieli być tu z nami,
Widzieć się z tymi profesorami.
Oni by tak chcieli wciąż się uczyć,
Widzieć piątki albo nawet szóstki,
Oni by tak chcieli być tu z nami,
Tak jak my być Copernicusami.

I w końcu, i w końcu,
I w końcu szansę mam
Na to, by zdać maturę,
Mieć w głowie dobry plan.
I jeszcze, i jeszcze, 
I jeszcze powiem wam:
Trafić lepiej nie mogłem,
Polecam szkołę wam!

Pierwszy tydzień września
Jest w szkole istny chaos.
Profili taki wybór
I ciągle mało, mało.

Lecz za to miesiąc później
Czujesz się jakby w domu,
Przychodzisz tu codziennie
Bez żadnego kłopotu.

Rok ci bardzo szybko mija,
Patrzysz, a już jest półrocze.
Dni Kultury nadciągają,
Wszyscy sobie pomagają,
Szybko, szybko co się dzieje,
Każdy chce coś prezentować,
Zgarnąć maksimum punktacji,
No i awansować.

Wycieczki do Wrocławia,
Wycieczki do Krakowa,
Wieczorem obserwacje,
Astronomicznego koła,
Projekty z Erasmusa,
Szybkie loty do Francji,
Góry, lodowisko,
Multum tutaj jest atrakcji! 

MONIKAMIKOS 

Na półkach biblioteki 
szkolnej LO czeka na 
czytelników ciekawa 

seria bogato ilustrowanych 
wydawnictw: Podróże Jana 
Pawła II do Polski, która 
przeniesie ich do wydarzeń 
związanych z wszystkimi 
pielgrzymkami naszego 
Papieża do ojczyzny. 

Z każdym kolejnym tomem 
podróżujemy razem z Nim, odwie-
dzamy tamte miejsca i zagłębiamy 
się w Jego nauczanie. Przypominamy 
sobie czasy, kiedy największe place 
naszych miast stawały się po raz 
pierwszy w powojennej historii Polski 
olbrzymimi świątyniami, mogącymi 
pomieścić setki tysięcy ludzi, czasy, 
kiedy budowano przepiękne ołtarze 
papieskie. Uczestniczyliśmy często 
w stacjach papieskiego pielgrzymo-
wania, pamiętamy atmosferę wiel-
kiego przygotowania, oczekiwania 
i nadziei, widzieliśmy ogromne rzesze 
ludzi, kwiaty rzucane pod koła auta…

W każdym tomie: cytaty, dziesiątki 
zdjęć, kalendarium, relacje świadków 
wydarzeń. Ale także barwne papieskie 
anegdoty. Na przykład taka: Papież 
przypomniał, jak toczył kiedyś spory 
z biskupem tarnowskim Jerzym  

Ablewiczem o to, która diecezja 
jest piękniejsza – krakowska 
czy tarnowska: „Kiedy byłem 
w Tarnowie, mówiłem, że tarnowska, 
a jak wróciłem do Krakowa, swoje 
myślałem…”. W każdym tomie znaj-
dziemy także pełne teksty homilii Jana 
Pawła II, które wygłosił w czasie kolej-
nych pielgrzymek.

W roku, w którym świętujemy  
100. urodziny Jana Pawła II, 
zachęcam wszystkich czytelników do 
wspomnień i powtórnej podróży, do 
odnalezienia miejsc, w których byliśmy 
razem z Nim, a młodsze pokolenie 
do poznania i poczucia atmosfery 
tamtych dni. Jan Paweł II uwielbiał 
czytać, naśladujmy Go także i w tym…

Podróżujmy – czytając!
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Szkoła Podsta-
wowa 
im. Stani-

sława Staszica 
w Tuchowie 
zorganizowała 
II Gminny 
Konkurs Piosenki 
Angielskiej 
„Everybody 
can sing”, tym 
razem, z powodu 
zamknięcia szkół, w zmie-
nionej formie. 

Etap gminny poprzedzony był 
eliminacjami do konkursu. Do etapu 
gminnego przeszło 23 uczestników 
z 8 szkół, którzy nadesłali video ze 
swoim wykonaniem. Poziom był 
bardzo wysoki i wyrównany.

Występy oceniało niezależne jury 
w składzie: przewodnicząca jury, 
ekspert w dziedzinie muzyki – Alicja 
Stanisławczyk-Karwat oraz nauczyciele 
języka angielskiego – Grażyna Cięż-
kowska i Anna Archamowicz.

Jury wyłoniło następujących 
zwycięzców konkursu:

KLASY 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1 miejsce: Liliana Bajorek z kl. 3 
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana 
Sajdaka w Burzynie, za wspaniałe 
wykonanie piosenki Dance monkey

2 miejsce: Magdalena Kaczka 
z kl. 4 Szkoły Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Siedli-
skach, Yesterday

3 miejsce: Joanna Burza z kl. 3 Szkoły 
Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka 
w Burzynie, Can’t stop the feeling

Wyróżnienie otrzymują:
Kornelia Wójcik z kl. 2 Szkoły 

Podstawowej im. Księdza Prałata 
Władysława Gibały w Piotrkowicach

Marcel Ciupek z kl. 1 Szkoły 
Podstawowej im. Księdza Jerzego 
Popiełuszki w Łowczowie 

KLASY 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1 miejsce: Jakub Baran z kl. 5 
Szkoły Podstawowej im. Batalionu 
AK „Barbara” w Lubaszowej, My heart 
will go on

2 miejsce: Aleksandra Walocha
z kl. 7 Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie, Stay Rihanny

2 miejsce: Gabriela Więcek
z kl. 5 Szkoły Podstawowej im. Księdza 
Prałata Władysława Gibały w Piotr-
kowicach, Thousand years

3 miejsce: Amelia Majcher z kl. 7 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie, All of me

Wyróżnienie otrzymują:
Emilia Wajda z kl. 6 Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach

Elwira Koszyk z kl. 8 Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach

Dziękujemy członkom jury za 
dokonanie trudnego wyboru. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom! Mamy nadzieję, że za rok usły-
szymy i zobaczymy występy na żywo.

Organizatorzy konkursu:
Aneta Rzeszutko

Katarzyna Stelmach

Powstanie Tuchowska 
Biblioteka Cyfrowa

BOŻENA WRONA 

Okres zamknięcia biblio-
teki dla czytelników 
nie był czasem wolnym 

dla bibliotekarzy. Bardzo 
intensywnie pracowaliśmy 
nad aktualizacją naszego 
katalogu online, robiliśmy 
skontrum zbiorów w jednej 
filii bibliotecznej, usuwa-
liśmy książki zniszczone 
i nieaktualne, kupowaliśmy 
nowe, podnosiliśmy nasze 
kompetencje, uczestnicząc 

w szkoleniach online oraz 
napisaliśmy projekt do 
programu Kultura w sieci.

Po ogłoszeniu wyników 15 maja 
przez Narodowe Centrum Kultury 
okazało się, iż nasz projekt pod nazwą 
„Tuchowska Biblioteka Cyfrowa” 
znalazł się na liście beneficjentów 
i otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 16000,00 zł. 

Nie było łatwo dostać się na 
listę grantobiorców, gdyż do 
programu wpłynęło aż 5 948 wnio-
sków. W wyniku oceny wyłoniono 
1 182 zwycięskie projekty, a wniosek 
Biblioteki Publicznej w Tuchowie był 
na 297 pozycji. Tylko 58 bibliotek 
z całej Polski znalazło się na liście 
beneficjentów programu. 

Bardzo cieszymy się z tego sukcesu 
i zabieramy się do pracy.

Jak korzystać z biblioteki?
BOŻENAWRONA 

Biblioteki już otwarte 
dla czytelników! To 
informacja, na którą 

wszyscy czekali z wielką 
niecierpliwością. Jednak 
zmuszeni zostaliśmy do 
wprowadzenia wielu istot-
nych zmian w sposobie 
korzystania z bibliotek. 

Zmieniły się godziny otwarcia 
placówek. Biblioteka w Tuchowie 
jest czynna dla czytelników od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
9.00 do 17.00, ale z godzinną przerwą 
od 12.30 do 13.30. Filie biblioteczne 
w Siedliskach i Jodłówce Tuchow-
skiej są otwarte w poniedziałki, środy 
i piątki od 8.00 do 14.00 oraz wtorki 
i czwartki od 11.00 do 16.00. W soboty 
wszystkie placówki są nieczynne.

Obowiązuje także nowy regu-
lamin, z którym warto się zapoznać.

Regulamin:
1. Przed wejściem do biblioteki 

należy zasłonić nos i usta oraz 
skorzystać z dozownika z płynem 
odkażającym i założyć rękawice 
ochronne.

2. Zwroty książek i czasopism 
przyjmujemy tylko w specjalnie 
wyznaczonym miejscu, w jednora-
zowej torbie opisanej nazwiskiem 
codziennie w godzinach otwarcia.

3. Książki podaje bibliotekarz – zakaz 
wolnego dostępu do półek.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 
maks. 5 książek oraz maks. 5 czaso-
pism.

5. Zalecamy, by książki do wypo-
życzenia zamówić wcześniej, 
wybierając jeden ze sposobów: 
poprzez specjalny formularz na 
stronie www biblioteki, osobiście, 
zostawiając pisemny rewers (kartkę 
z tytułami bądź preferowaną lite-
raturą) z numerem kontaktowym 
bądź adresem e-mail, telefonicznie 
pod nr. 146515008, mailowo na 
adres: bptuchow@gmail.com

6. Wypożyczenia bez wcześniejszego 
zamówienia będą możliwe jedynie 
we wtorki, w pozostałe dni wypo-
życzamy tylko książki zamówione.

7. Do biblioteki 
o b o w i ą z u j e 
jedna kolejka 
z wyznaczo-
nymi miejscami, 
przy stanowisku 
w y p oż yc z e ń 
może prze-
bywać tylko 
jedna osoba.

8. Rea l izujemy 
jedynie wypoży-
czenia i zwroty. 
Czytelnie oraz 
inne usługi 
biblioteki są 
nieczynne do 
odwołania.

9. Książki zwra-
cane do biblio-
teki są objęte 
kwarantanną 
przez okres 
5 dni. Książek 
ze względu 
na możliwość 
nieodwracal-
nego uszko-
dzenia nie 
wolno dezynfe-
kować prepara-
tami opartymi 
na detergentach 
ani na alkoholu.
Z a c h ę c a m y 

do korzystania 
z nowego formu-
larza zamówień 
przed planowaną 
wizytą w biblio-
tece, ewentualnie 
do zamówienia 
książek telefo-
nicznie.

Wiem, iż te
zmiany są bardzo 
uciążliwe, jednak 
najważniejsze jest 
to, że wreszcie 
możecie Państwo 
k o r z y s t a ć 
z naszych zbiorów. 
Nie możemy jeszcze organizować 
warsztatów, spotkań czy wernisaży, 
ale proszę śledzić naszą nową stronę 
internetową, ponieważ staramy się 

przygotowywać ofertę online. Mam 
nadzieję, że w końcu przyjdą czasy, 
gdy zagrożenie Covid-19 będzie tylko 
wspomnieniem. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
II Gminny Konkurs Piosenki 
Angielskiej „Everybody can sing”

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

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

i ograniczeniem do minimum indywidualnych kontaktów 
zostaje przedłużony termin rekrutacji 

do klas pierwszych.
Na stronie szkoły w zakładce 

REKRUTACJA są podane wszelkie 
informacje dotyczące tej czynności 

wraz z wnioskiem i oświadczeniem do 
wypełnienia i przesłania go w formie 

elektronicznej na adres: sm@tuchow.pl
Termin składania wniosków
– do 30 czerwca 2020 r.

Do zobaczenia w szkole!

WAŻNA INFORMACJA
PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI 
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SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEDLISKA
Obchody Dnia Ziemi 

LIDIABORCZYK 

Tradycją naszej szkoły 
są coroczne obchody 
Święta Konstytucji  

3 Maja. 

W tym roku wyjątkowo nie mogliśmy 
się spotkać na uroczystej akademii. 
Aby jednak tradycji stało się zadość, 
uczniowie wzięli udział w konkursie 
„PATRIOTYCZNY MAM TALENT”. 

Wykonanie prac plastyczno-fotogra-
ficznych, występy wokalno-instrumen-
talne, recytacje wierszy z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja, to propozycje 

naszych uczniów, by uczcić uroczyste 
i wyjątkowe wydarzenie minionych lat, 
które przyczyniło się do niezawisłości 
państwa polskiego i wolności obywateli.

Uwrażliwienie na wartości patrio-
tyczno-narodowe, wzbudzanie uczuć 
oraz pielęgnowanie postaw patrio-
tycznych to główne cele konkursu, do 
którego z wielkim zaangażowaniem 
przyłączyli się nasi uczniowie.

Twórcze prace o tematyce zwią-
zanej z symbolami i barwami naro-
dowymi świadczą o niezwykłej wraż-
liwości, kreatywności oraz zdolności 
naszych wychowanków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

Dyrekcji, 
wychowawczyni Pani Elżbiecie Opałce,

nauczycielom, katechetom  
oraz obsłudze Szkoły Podstawowej  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach 
pragniemy serdecznie podziękować  

za wielki trud włożony w naszą edukację.  
Za wszystkie lata starań, abyśmy mogli  

powoli wkraczać w dorosłe życie.  
Za przekazaną wiedzę, cierpliwość, serce,  

dobre słowo i wychowanie.  
Za to, że pomimo tak trudnego czasu,  

potra�liście dać nam  
poczucie bezpieczeństwa  

i wiarę we własne siły.

HALINAPIOTROWSKA

22 kwietnia Szkoła 
Podstawowa  
im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach świętowała 
przygotowany przeze mnie 
Dzień Ziemi. 

Już od godz. 10.00 w tym dniu 
odbyły się quizy online w trzech 
kategoriach wiekowych: dla klasy 4, 
dla klas 5 i 6 oraz dla klas 7 i 8, które 
dotyczyły ogólnej wiedzy o naszej 
planecie! W pierwszej kategorii 
wiekowej wzięło udział 17 uczniów, 
w drugiej kategorii wzięło udział 
13 uczniów, a w trzeciej kategorii 
wiekowej rywalizowało 16 uczniów. 
Na rozwiązanie quizów uczniowie 
mieli po 10 minut! I tak. 

W kategorii klas 4: 
1 miejsce zdobyła Roksana 

Wałaszek z kl. 4a, 2 miejsce Madzia 
Kaczka z kl. 4a i dwa 3 miejsca 
z identyczną liczbą punktów zajęli: 
Szymon Michalik i Julia Sterkowiec 
z kl. 4b. 

W kategorii klas 5-6:
1 miejsce zajął Marcin Gacek  

z kl. 6a i dwa 2 miejsca zajęli: Michał 
Piórkowski i Kasia Sterkowiec 
również z kl. 6a. 

W kategorii klas 7-8: 
1 miejsca zajęli równorzędnie 

Karol Czopek z kl. 7 i Jakub Adam-

czyk z kl. 8, natomiast 3 miejsce zajął 
Kamil Sarad z kl. 8.

O godz. 11.40 uczniowie klas 7 i 8 
wraz z nauczycielem geografii wzięli 
udział w warsztatach online w Mini-
sterstwie Klimatu z okazji Dnia Ziemi. 
Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu 
dra Mariusza Gogóla – „Zrozu-
mieć globalne ocieplenie”, następnie 
wykładu dra Tomasza Rożka „OZE. 
Skąd mamy prąd?”. 

Po wykładach uczestniczyliśmy 
w wideoczacie z ministrem klimatu 
Michałem Kurtyką. Ci, którzy zostali 
do końca wydarzenia, mogli spotkać 
się z Szymonem Chałupką na warsz-
tatach filmowych „Jak zwykłym tele-
fonem nakręcić profesjonalny film?”

Uczniowie wzięli również udział 
w konkursie fotograficznym. Każdy 
chętny miał przygotować hasło, 
wybrać miejsce ukazujące piękno 
naszej okolicy, wykonać zdjęcie i je 
przesłać. Uczniowie nadesłali ponad 
30 zdjęć, 14 zostało wyróżnionych, 
z czego najlepsze nadesłali: Kamila 
Pałucka z kl. 5, Roksana Wałaszek 
z kl. 4a i Michał Piórkowski z kl. 6a. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
za liczny udział w obchodach Dnia 
Ziemi! 

Gratulujemy uczestnikom i laure-
atom! A za ufundowanie nagród dzię-
kujemy Radzie Rodziców i Samorzą-
dowi Uczniowskiemu. 

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,  
co ojczyste: historii, tradycji, języka  
czy samego krajobrazu ojczystego (…)”

/Pamięć i tożsamość, Jan Paweł II/

PODZIĘKOWANIA

Uczniowie kl. VIII 
wraz z rodzicami 
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GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
„Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą” ONLINE

Wandy Chotomskiej, Małgorzaty 
Strzałkowskiej, czy L.J. Kerna. 
Mogliśmy wysłuchać takich utworów 
jak np.: Prot i Filip, Bambo, Dlaczego 
cielę ogonem miele, Zapach czekolady, 
Jak rozmawiać trzeba psem, Dialog 
z pluskwą. Prezentacje młodych 
artystów obejrzało i wysłuchało 
jury w składzie: Iwona Sandecka, 
Anna Stanuch-Madej i Anna Arga-
sińska, a 15 maja wydało następujący 
werdykt.

Wśród przedszkolaków najwyżej 
uplasował się Seweryn Wajda, a za 
nim Magdalena Łątka oraz Emila 
Potok. W tej kategorii wyróżnieni 
zostali: Gabriela Michalik, Zofia 
Bernal, Rafał Bujak.

W kategorii uczniów szkół podsta-
wowych, klas (I –III) pierwsze miejsce 
otrzymał Hubert Madejski, drugie 
Kornelia Wojtanowska, a trzecie Alek-
sandra Słowik. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się Artur Kowalczyk, 
Tymoteusz Lisak, Julian Karwat 
i Kornelia Wójcik.

W grupie uczniów klas od IV do 
VI pierwsze miejsce zajęła Milena 
Budzik, drugie Anna Sarad, a wyróż-
nienie otrzymała Aleksandra Ligęza.

Laureatom i wszystkim uczest-
nikom konkursu organizatorzy 
przyznali pamiątkowe dyplomy, 
cenne nagrody i upominki-niespo-
dzianki. Wszystkie prezentacje zostały 
udostępnione także na Facebooku 
Domu Kultury. Dziękujemy za udział 
i wszystkim gratulujemy!

ANDRZEJJAGODA 

Tegoroczna edycja 
konkursu, ze względu 
na sytuację epide-

miczną, została przeprowa-
dzona w formie online. 

Zainteresowane konkursem dzieci 
przedszkolne oraz uczniowie klas I-VI 

recytowały wiersze poetów polskich 
w swych domach, a nagrane filmiki 
drogą mailową przesłały do tuchow-
skiego Domu Kultury, gdzie nastąpiła 
ich ocena. W konkursie wzięło udział 

61 recytatorów w trzech kategoriach 
wiekowych. Zmierzyli się oni m.in. 
z utworami Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima, Aleksandra Fredry, Marii 
Konopnickiej, Doroty Wawiłow, 
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www.mapadotacji.gov.pl

Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem 
„Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej

Beneficjent: Gmina Tuchów

Cel projektu: Rozwiązanie istotnych problemów społecznych mieszkańców 
obszaru rewitalizacji gminy Tuchów poprzez stworzenie na terenach 
podworskich infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, dostosowanej 
do potrzeb różnych grup odbiorców.
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JAK MĄDRZE 
WSPIERAĆ 
I WYBIERAĆ?
Kilka wskazówek dla rodziców ósmoklasistów 
u progu rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Już wkrótce rozpocznie 
się rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych. 

Pewno w wielu rodzinach nadal 
odbywają się rozmowy na temat 
wyboru przez ósmoklasistę dalszego 
kierunku kształcenia. Aby decyzja 
ta była trafna, racjonalna i odpo-
wiedzialna, nastolatek powinien do 
jej podjęcia być odpowiednio przy-
gotowany. Dlatego tak ważna jest 
w tym zakresie pomoc dorosłych, 
w tym szczególnie rodziców, którzy 
– pomimo potocznych opinii – tak 
naprawdę są pierwszymi i bardzo 
ważnymi doradcami swojego dziecka. 

Wybierając zawód i szkołę, dziecko 
powinno przede wszystkim zebrać 
potrzebne informacje o sobie samym 
(jaki jestem?) tzn. o tym, co go inte-
resuje, jakie są jego mocne strony, 
umiejętności, cechy charakteru itd. 
To właśnie my – rodzice, możemy 
bardzo dużo powiedzieć dziecku 
o nim samym, przecież znamy swoje 
dziecko najdłużej, obserwujemy 
jego zachowania, reakcje, towarzy-
szymy mu w różnych sytuacjach dnia 
codziennego. 

Zatem analizując potencjał 
dziecka, warto wspólnie z nim 
odpowiedzieć na różne pytania, 
np.: jakich przedmiotów uczy się 
najchętniej i osiąga lepsze wyniki niż 
w innych, w jakich zajęciach pozasz-
kolnych chętnie uczestniczy, jaki ma 
stosunek do obowiązków, czy łatwo 
nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, 
czy lubi im pomagać, czy dobrze się 
czuje, jeżeli wokół dużo się dzieje, 
czy też przeciwnie, lepiej funkcjo-
nuje, gdy jest spokój i cisza, jak radzi 
sobie w sytuacjach stresowych, czy 
reaguje szybko, czy raczej wolno itp. 
Należy pamiętać, że różnice w reago-
waniu na te same bodźce związane 
są właśnie z temperamentem, który 
jest czymś wrodzonym i nie mamy 
na niego wpływu, nie zmienia się 
przez całe nasze życie. Stąd trudno 
sobie wyobrazić kogoś żywioło-
wego, ekspresyjnego wykonującego 
np. prace laboranta, która wymaga 
spokoju, długotrwałej koncentracji 
na zadaniu. Ktoś o flegmatycznym 
usposobieniu będzie przerażony tym, 
że musi działać szybko, woli pracować 
w spokoju, zgodnie z harmono-
gramem, źle znosi niespodziewane 
zmiany i sytuacje wymagające szyb-
kiego podejmowania decyzji, ale 
świetnie odnajdzie się w dobrze 
zorganizowanej pracy, ze ściśle 
wyznaczonym zakresem obowiązków. 
Jest bardzo dokładny i analityczny 
i bardzo dobrze odnajdzie się 
np. w zawodzie księgowego, farma-

ceuty czy bibliotekarza. Choleryk 
z kolei źle się będzie czuł w mono-
tonnej pracy, bo ma potrzebę ciągłego 
działania, jest żądny nowych wyzwań 
i raczej nie wytrzyma codziennego 
wielogodzinnego siedzenia przed 
komputerem i wprowadzania danych. 
Jego przeznaczeniem może być praca 
np. w marketingu, reklamie, dzienni-
karstwie. Warto uświadamiać dziecku, 
że jeżeli praca będzie sprzeczna z jego 
temperamentem, może pojawić 
się zniechęcenie i niezadowolenie 
z wykonywanego zawodu, stres, 
frustracja i tzw. wypalenie zawodowe. 

Obok zainteresowań, uzdolnień, 
charakteru, możliwości intelektual-
nych i temperamentu ważnym czyn-
nikiem warunkującym trafny wybór 
szkoły i zawodu jest stan zdrowia 
i rozwój fizyczny. Jeżeli dziecko jest 
pod opieką jakieś specjalistycznej 
poradni, to wybór zawodu trzeba 
skonsultować z lekarzem prowa-
dzącym. Chodzi tu o choroby prze-
wlekłe, poważne schorzenia narządu 
wzroku, słuchu, ruchu. Mogą bowiem 
pojawić się przeciwwskazania do 
wykonywania pracy w pozycji 
stojącej, na wysokościach, przy 
maszynach w ruchu. Wada słuchu 
będzie przeszkodą w wykonywaniu 
m.in. zawodu kierowcy, a alergia 
w zawodach wymagających kontaktu 
z chemikaliami, smarami, pyłami. 

Kolejnym ważnym krokiem 
w procesie podejmowania decyzji 
edukacyjno-zawodowej jest poszu-
kiwanie wiadomości o zawodach. 
Ryzykowne bowiem będzie wybie-
ranie zawodu bez rzetelnej i wyczer-
pującej informacji o nim. Dlatego też 
rozmawiajmy z naszym dzieckiem 
o tym i motywujmy, by dowiedziało 
się, co robi osoba wykonująca dany 
zawód, w jakich warunkach pracuje, 
jakie ma obowiązki, jakie trzeba 
mieć wykształcenie, jakie są szanse 
na znalezienie pracy. 

Rola rodziców w planowaniu 
kariery zawodowej dziecka jest 
nieoceniona i większość chce mieć 
pewność, że te jego wybory będą 
trafne i przyniosą mu satysfakcję 
w przyszłości. Dlatego tak ważne jest 
u progu tych wyborów zapewnienie 
mu skutecznej pomocy. 

Opracowała: 
Jolanta Dziuban – pedagog, 

doradca zawodowy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Tarnowie

Filia w Tuchowie, 
ul. Wróblewskiego 1, 

tel. 14 652-64-94
e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl

www.pppptarnow.pl

Z PORADNI
czyli okiem 
pedagoga

Ósmoklasisto,
zrób trzy kroki

do wyboru szkoły

OKREŚL SWOJE ZASOBY

• co mnie interesuje?
• jak lubię spędzać czas wolny?
• jakie wartości chcę realizować?
• jakie są moje najbardziej charakterystyczne cechy?
• czy stan mojego zdrowia nie wyklucza wykonywania 

pewnych zawodów?
• czy lubię się uczyć?
• na jak długi okres nauki pozwala mi moja sytuacja 

życiowa?

OKREŚL WYMAGANIA ZAWODÓW

• na czym polega praca w interesującym mnie 
zawodzie?

• jakich wymaga kwalifi kacji?
• jakie są warunki pracy typowe dla danego zawodu?
• jak długo należy się kształcić, aby zdobyć 

odpowiednie kwalifi kacje?
• jakie są pozytywne i negatywne strony wykonywania 

określonego zawodu?

POZNAJ MOŻLIWE ŚCIEŻKI 
KSZTAŁCENIA

• jakie możliwości kształcenia gwarantuje ci 
państwo? (system kształcenia)

• jaka jest lokalna sieć szkół ponadpodstawowych?
• jakie są kierunki i profi le kształcenia w tych 

szkołach?
• jakie są wymagania szkół podczas rekrutacji?
• czego będziesz się uczył i jakie wykształcenie 

zdobędziesz w danej szkole?
• co możesz robić dalej po ukończeniu tej szkoły?

PAMIĘTAJ, ŻE DO WYMARZONEGO ZAWODU PROWADZĄ
RÓŻNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE.

POWODZENIA!!!
opracowała: Jolanta Dziuban - pedagog, doradca zawodowy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie
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R E K L A M A

W związku z pojawieniem 
się ogniska zakażeń 
koronawirusem w bazy-

lice mniejszej w Tuchowie oraz 
potencjalnym ryzykiem kolej-
nych na terenie gminy, z dniem  
5 czerwca 2020 r. Burmistrz 
Tuchowa wprowadza następu-
jące środki ostrożności:

Wszystkie jednostki oświatowe, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Tuchów, w terminie od 5 do 
12 czerwca 2020 roku zostają zamknięte. 

Organy prowadzące inne niż Gmina 
zostały poinformowane o tej decyzji 
z sugestią rozważenia zamknięcia ich 
jednostek w tym samym okresie.

Kasa w Urzędzie Miejskim zostaje 
zamknięta do odwołania.

Brak możliwości bezpośredniej 
obsługi mieszkańców w Urzędzie Miej-
skim, Domu Kultury i Muzeum, Biblio-
tece Publicznej.

Hala MOSiR zostaje zamknięta z wyłą-
czeniem boiska ze sztuczną nawierzchnią 
w terminie od 5 do 12 czerwca 2020 roku.

Odwołano wszelkie spotkania z miesz-
kańcami zaplanowane w okresie od 5 do 
21 czerwca 2020 roku.

Odwołano wszelkie imprezy i uroczy-
stości gminne organizowane przez samo-
rząd gminny w okresie od 5 czerwca do 
31 lipca 2020 roku.

O wszelkich zmianach  będziemy 
informować na bieżąco na  
www.tuchow.pl

Wprowadzone środki ostrożności  
z powodu zakażenia COVID-19 w Tuchowie



MARIAKRAS 

Arek od 4 lat hoduje 
papugi, karmi i wycho-
wuje młode pisklęta. 

Opiekuje się nimi jak 
dziećmi. 

Pewnego dnia młode pisklęta 
szpaków wypadły z budki, straciły 
rodziców. Dobrzy ludzie, Arek i jego 
mama p. Aneta, przyszli im z pomocą… 
Zaczęli je dokarmiać… Jadły im z ręki, 
aż stały się dorosłymi ptakami. 

Na lipie, opodal remizy strażackiej 
i Domu Kultury w Burzynie, na wyso-

kości ok. 5 metrów znajduje się dziupla, 
którą upodobała sobie dzika kaczka 
i zamieszkała w niej. Zniosła kilkana-
ście jaj, z których wylęgły się kaczki. 
Gdy trochę podrosły, nie usiedziały na 
miejscu. Jako małe, jeszcze nieporadne 
pisklęta wypadły z dziupli na asfalt. 
Tuzinem piskląt zaopiekowała się  

p. Ela, która na co dzień, w lecie 
i w zimie ma wielu ptasich gości. 
Odwiedzają ją m.in.: dzięcioły, kowa-
liki, zięby, szczygły, sikorki, dzwońce, 
drozdy, sowy, a nawet jastrząb. 

Piękne historie… Jak się skoń-
czyły? Konieczne musicie zobaczyć 
je sami. Filmiki możecie obejrzeć na 

stronie internetowej Domu Kultury 
w Tuchowie www.dktuchow.pl lub na 
naszym Facebooku. Publikowane są 
w ramach cyklu Ciekawostki przyrod-
nicze z Burzyna. Są to szkice o rzeczach 
ciekawych, wyjątkowych i nieznanych. 
Takich, które godne są uwagi i warte 
zapisania słowem i obrazem.

Serdecznie pozdrawiamy naszego 
bohatera Arka i jego mamę p. Anetę 
oraz p. Elę.

Jeśli wiecie o jakichś ciekawych histo-
riach w Burzynie, i nie tylko, napiszcie 
(e-mail kuriertuchowski@interia.pl) lub 
zadzwońcie (tel. 14 652 54 36) do Domu 
Kultury w Tuchowie.
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TERESASZYMAŃSKA 
...Za oknem posadź bluszcz
Niech się gadzina wije...
(Jan Kaczmarek, Jerzy Skoczylas

Do serca przytul psa)

Bluszcz pospolity (Hedera helix) 
jest jedną z trzech roślin, która 
w Polsce może być zaliczona do lian 
(obok wiciokrzewu pomorskiego 
i chmielu zwyczajnego). Należy do 
rodziny araliowatych i w Polsce jest 
jedynym przedstawicielem tej rodziny. 
Na świecie jest ok. 15 gatunków 
bluszczu. U nas rośnie dziko na niżu 
i w niższych położeniach górskich – 
w lasach, parkach, na starych cmen-
tarzach itp. Jest to krzew – pnącze 
o zimozielonych liściach. Rośnie 
powoli, korzeni się płytko, może 
piąć się do wysokości ok. 20 m lub 
pełzać po ziemi. Jest długowieczny, 
spotyka się okazy nawet kilkusetletnie 
(500 lat). Pędy bluszczu najczęściej 
osiągają grubość ok. 10 cm, chociaż 
długowieczne okazy mogą mieć 
grubość kilkudziesięciu cm. Aby 
wspinać się do góry, bluszcz musi 
mieć podporę. W lasach i parkach 
wykorzystuje do tego drzewa. 
Łacińska nazwa – hedera – oznacza 
umocowanie, siedzenie. Gatunkowa 
zaś nazwa – helix – pochodzi od helis-
sein czyli wić się, owijać. To owijanie 
u bluszczu jest bardzo specyficzne 
i trwałe, a odbywa się za pomocą 
specjalnego zachowania korzonków 
przybyszowych i włośników, które 
wydzielają substancje kleiste, szukają 
nierówności, wypuszczają haczyki. 
Roślina wykorzystuje wiele sposobów, 
żeby się jak najmocniej zakotwiczyć 
na podporze. Badania naukowców 
wykazały, że korzenie bluszczu nie 
sięgają do żywych tkanek drzew stano-
wiących podporę. Dziko występujący 
w lasach liściastych, głównie grądach, 
buczynach i łęgach, bluszcz pospolity 
może tworzyć rozległe, jednolite płaty, 
nawet do kilkunastu arów, pełzając po 
ziemi lub może wspinać się na drzewa. 
Jeżeli trafi na odpowiednie warunki, 
chociaż w młodości jest cienioznośny, 
to później wspina się ku słońcu, na 
wierzchołek drzewa i dopiero tam 
w górze może zakwitnąć i wydać 
owoce (po 8 do 10 latach wzrostu). 
Do rozwoju generatywnego (czyli 
do zakwitnięcia i owocowania) 

konieczne jest mu światło słoneczne, 
dlatego bluszcze w lasach zakwitają 
rzadko, jeszcze rzadziej owocują. 
Ponieważ kwitnie późno (wrzesień-
-listopad) dostarcza cennego pokarmu 
pszczołom i innym owadom. Owoce, 
niebiesko-czarne jagody, dojrzewają 
dopiero wiosną następnego roku. Są 
one pokarmem dla ptaków, m.in.: 
kopciuszków, paszkotów i wielu innych. 
Rozrośnięte krzewy bluszczu są nieza-
stąpioną kryjówką różnych zwierząt 
oraz miejscem lęgowym ptaków. 

Poza stanowiskami naturalnymi 
bluszczu, które występują również na 
naszym terenie (np. w Tuchowskim 
Lesie, w Księżym Lesie, przy szlaku na 
Brzankę i w innych miejscach), ludzie 
uprawiają ozdobne odmiany bluszczu. 
Mogą one porastać mury, ogrodzenia, 
pnie starych drzew lub tworzą zimo-
trwałe kobierce pod koronami drzew. 
Są też bluszcze doniczkowe. 

Bluszcz pospolity należy do roślin 
trujących (szczególnie szkodliwy jest 
dla dzieci), ale również działa lecz-
niczo. Jego lecznicze właściwości 
wykorzystuje się jednak w niewielkim 
stopniu. Wyciągi z liści bluszczu 
działają rozkurczająco na oskrzela, 
wykrztuśnie, przeciwzapalnie 
i bakteriobójczo. Bluszcz stosowany 
jest także w kosmetyce, ale trzeba 
pamiętać, że sok ze świeżych części 
bluszczu jest szkodliwy dla skóry. Nie 

można zapominać, że jest to przecież 
roślina trująca. 

Bluszcz jest rośliną symboliczną, 
obecną od dawna w kulturze wielu 
narodów. Przede wszystkim to symbol 
wierności i trwałości życia. Uosa-
biał również nieustępliwość, niesa-
modzielność, chwiejność, potrzebę 
opieki i bezradność. Najpopular-
niejszy tygodnik dla kobiet, który 
ukazywał się w Warszawie w latach 
1865-1939 nosił tytuł „Bluszcz”. Było 
to pismo o wysokim poziomie lite-
rackim. Publikowali w nim np. Maria 
Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Adam 
Asnyk i inni znani literaci. 

Bluszczyk kurdybanek (Glechoma 
hederacea) to wdzięczna, niska 
roślinka, która ma pełzające po ziemi 
pędy i wszędzie jej pełno. Należy do 
rodziny, którą dawniej nazywano 
wargowymi, a obecnie jasnotowymi. 
W tej rodzinie jest bardzo dużo roślin 
leczniczych i do takich należy również 
bluszczyk kurdybanek. Występuje 
w całej Europie, a także w Azji – 
w strefie klimatu umiarkowanego. 
W Polsce jest bardzo pospolity, na 
naszym terenie rośnie w dużych 
ilościach. Obecnie łatwo go zauważyć, 
ponieważ kwitnie (od kwietnia do 
czerwca). Pędy ma długie, płożące, 
listeczki niewielkie, okrągławo-serco-
wate, karbowane, a kwiatki drobne 
w fioletowym lub fioletowo-niebie-

skim kolorze. Kwiaty są miododajne. 
Cała roślina wydziela silny, korzenno-
-balsamiczny aromat. Rośnie na skraju 
wilgotnych lasów, zarośli, na łąkach, 
przy drogach, rowach, na obrzeżach 
pastwisk i pól. W ogrodach, utrzymy-
wany w ryzach, może być atrakcyjną 
ozdobą miejsc zacienionych (pod 
drzewami, krzewami, przy ogro-
dzeniu), gdzie wymagające kwiaty nie 
chcą rosnąć, a bluszczyk tworzy całe 
fioletowo-zielone kobierce, bez żadnej 
pielęgnacji. Lubi gleby próchniczne. 
Gdy się go skosi, szybko odrasta. Jego 
nasionka rozsiewają też mrówki. 

Bluszczyk kurdybanek to jedno 
z najstarszych znanych w Polsce ziół. 
Jego wysuszone pędy znaleziono 
w wykopaliskach koło Biskupina. Ma 
bardzo bogate nazewnictwo ludowe, 
np. bluszczyk ziemny, psia miętka, 
obłożnik, na Śląsku mówiono na 
niego kondratek. Skąd wzięła się jego 
wdzięcznie brzmiąca po polsku nazwa 
botaniczna – bluszczyk kurdybanek? 
Otóż wg źródeł pochodzi od kurdy-
banu. Kurdybany były to skóry koźlęce 
wyprawiane przez Maurów w mieście 
Kordoba w Hiszpanii. Kunsztownie 
je malowano, złocono, tłoczono 
w ornamenty roślinne (akanty, 
winorośle, bluszcze, bluszczyki). 
Obijano nimi drogie meble, ściany 
w pałacach, oprawiano cenne księgi. 
Ludzie skojarzyli okrągłe, błyszczące, 

jakby wytłaczane listeczki blusz-
czyku z kurdybanami, a ponieważ 
roślinka jest mała, to mówiono na 
nią – kurdybanek. Botanicy (jak to 
często bywa) zapożyczyli tę nazwę 
i mamy w nazewnictwie naukowym 
bluszczyka kurdybanka. Stosuje się 
go jako ziele, a także przyprawę do 
wiosennych dań. Ziele to zawiera 
olejki lotne, gorycze (glechominę), 
kwasy fenolowe, flawonoidy, garbniki, 
witaminy C i A, oraz sole mineralne 
(cynk, żelazo, krzem, mangan i inne). 
Pomaga w schorzeniach dróg żółcio-
wych, moczowych i oddechowych. 
Działa przeciwzapalnie i bakterio-
statyczne. Znana w średniowieczu 
benedyktynka – św.  Hildegarda, 
stosowała ziele bluszczyka do leczenia 
różnych chorób. Używając bluszczyka, 
trzeba stosować się ściśle do receptur. 
Kurdybanek może być również przy-
prawą w kuchni. Nadaje się do sałatek, 
surówek, zup, zapiekanek i dań 
mięsnych. Trzeba tylko pamiętać, 
żeby stosować go w niewielkiej ilości, 
gdyż może zepsuć smak potrawy (jest 
bardzo gorzki i ma silny zapach). Jako 
przyprawę zrywa się górne, zaczyna-
jące kwitnąć pędy. W tej samej fazie 
zbiera się go jako surowiec zielarski 
do suszenia. 

Co wspólnego ma bluszcz pospo-
lity z bluszczykiem kurdybankiem? 
Jeżeli wziąć pod uwagę biologię, to 
nic, mają tylko podobną nazwę. Biorąc 
natomiast pod uwagę ich obecność 
w kulturze ludzi, do której niewąt-
pliwie weszły w ciągu wieków, można 
by doszukać się jakichś skojarzeń. 
Zdecydowanie bardziej obecny w tej 
kulturze jest bluszcz. Widać go nawet 
na jednym z obrazów z cyklu „Ogród 
szpitala św. Pawła”, który namalował 
Vincent van Gogh podczas pobytu 
w tym szpitalu. Bluszcz możemy 
oglądać też na arrasach, rzeźbach, 
kolumnach i innych dziełach sztuki 
(wspomniane wyżej kurdybany). Do 
dzisiejszych czasów dotrwał zwyczaj 
robienia wieńców i wiszących girland 
z listków bluszczu na specjalne 
uroczystości kościelne.
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Co wspólnego mają ze sobą bluszczyk kurdybanek i bluszcz pospolity?

Bluszcz pospolity 
na tuchowskiej Skałce

Owoce bluszczuBluszczyk kurdybanek

Ciekawostki przyrodnicze z Burzyna – 
niezwykłe przygody z ptakami
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Nazwa Tuchów po 
raz pierwszy została 
zapisana w Przywi-

leju Idziego – dokumencie 
z 1105 roku, będącego 
spisem dóbr należących do 
opactwa benedyktynów. 

Tam zanotowano trzy formy: 
Tukov, Tucov, Thuchow, jako nazwa 
dzisiejszego Tuchowa, której etymo-
logia nie została dotąd dogłębnie 
zbadana. J. Kozioł w książce 
pt. Tuchów i okolice podaje trzy próby 

jej wyjaśnienia. Pierwszą z nich jest 
hipoteza, że może ona mieć charakter 
dzierżawczy i wywodzić się od nazwy 
osobowej „Tuch”. Według podziału 
słowiańskich nazw miejscowych pod 
względem znaczeniowym dokonanym 
przez W. Taszyckiego Słowiańskie 
nazwy miejscowe. Ustalenie podziału
nazwę Tuchów można zaliczyć do 
nazw miejscowych dzierżawczych, 
zatem takich, które oznaczają miej-
scowość będącą własnością czło-
wieka, od imienia którego utworzono 
nazwę. Jednym z przyrostków, za 
pomocą których tworzono tego typu 
nazwy jest dzisiejszy przyrostek -ów.

Jednakże, jak podaje Taszycki: „Zali-
czenie nazwy miejscowej uformo-
wanej przy pomocy tego czy innego 
przyrostka (…) tylko wtedy nie 
natrafia na żadne trudności, kiedy 
nazwa pochodzi od niewątpliwego 
imienia czy przezwiska” [Taszycki, 
1946, 45]. Ponieważ Przywilej Idziego
nie wymienia takiego imienia, mało 
prawdopodobne, by na naszych 
ziemiach żył Tuch. Wspomniany 
dokument jako pierwszych dzie-
dziców Tuchowa podaje Medweda 
(Niedźwiedzia), Rzecha (Rzęcha), 
Mycha (Miecha) i Woyana (Wojana) 
[Derus 1992, 16; Kozioł 2003, 17]. 

Drugą próbą wyjaśnienia nazwy 
jest odniesienie jej do języka 
czeskiego – jak podaje J. Kozioł – 
słowa „tukovyj” – tłusty. Wówczas 
nawiązywałaby do hodowlanej dzia-
łalności mieszkańców Tuchowa, 
który niegdyś był osadą wojskową. 
W Słowniku etymologicznym języka 
polskiego A. Brückner wyjaśnia 
słowo „tuk”, jako „(…) dla tłuszczu, 
smalcu (…)”. Słownik staropolski 
pod redakcją S. Urbańczyka daje 
potrójne wyjaśnienie tegoż słowa: 
„tuk” jako „tłuste części zwierzęcego 
ciała, tłuszcz zwierzęcy, też oliwa, olej; 
„tuk żyta” czyli najlepsza część ziarna 
oraz „tuk” jako bryła ziemi, skiba roli, 
gleba [Urbańczyk 1982-1987, 226]. 
Takie wyjaśnienie znajduje potwier-
dzenie również w Słowniku etymolo-
gicznym języka polskiego W. Borysia, 
Podręcznym słowniku dawnej polsz-
czyzny S. Reczka, a także Słowniku 
języka polskiego J. Karłowicza, 
A. Kryńskiego, W. Niedźwieckiego. 

Trzecią próbą wyjaśnienia nazwy 
jest hipoteza, jakoby powstała ona 
od słowa „tłuk”. Jego znaczenie 
objaśniają Słownik języka polskiego
M.S.B Lindego, Słownik języka 
polskiego J.  Karłowicza, Słownik 
staropolski pod redakcją S. Urbań-
czyka. „Tłuk” to „narzędzie do 
tłuczenia służące, tłuk, stępor, w stępie, 
podniesiony wzgórz przy pomocy 
wału palczastego, spadając na dół, 
mocą ciężaru swego, tłucze materyą 
w stępie; tłuk, stępor, klos wielki z ręko-
jeścią, którym ubijają ziemię” [Linde, 
1651,677], „tłuk” to: „narzędzie służące 
do tłuczenia, trzepak do lnu, strzała 
z grotem nieszpiczastym [Karłowicz 
1919,68], „tłuk” to „tłuczek służący do 
miażdżenia i rozgniatania” [Urbańczyk 
1982-1987,162].

Jeśli – co wydaje się najbardziej 
prawdopodobne – nazwa Tuchów 
wywodzi się od któregoś z dwu wyżej 
wymienionych wyrazów, to biorąc pod 
uwagę klasyfikację Taszyckiego, Tuchów 
będzie nazwą miejscową kulturową, 
zatem taką, która wskazuje na działal-
ność ludu zamieszkującego na terenie 
owej miejscowości. Wyraz „tuk”, a od 
niego utworzona nazwa Tukov, wska-
zuje na hodowlaną i rolniczą działalność 
ludzi. Podobnie jak uzupełniające je 
słowo „tłuk”. Tuchów rzeczywiście od 
początku swego istnienia zajmował 
się głównie gospodarką i hodowlą. 
Jak podaje S. Derus w swej książce 
„(…) był osadą wojskową Bolesława 
Chrobrego, a jej rola polegała na 
pełnieniu stróży na gródku oraz na 
hodowli dla drużyny książęcej. [Derus, 
1992, 15], z czym zgadza się J. Kozioł, 
twierdząc, że „Hodowla wołów była 
opłacalna, stanowiła nie tylko siłę 
roboczą, ale także towar. Ogół hodo-
wanych zwierząt do dziś nazywa się 
tu gadziną lub gadami. Zaś nazwa 
Karwodrza (…) wskazuje na zajęcie 
mieszkańców wsi [Kozioł 1999, 24].
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Tuch, tłuk, tuk…
Tuchów – co znaczy nazwa mojego miasta?

Z epidemią COVID-19 nijakością nie wygramy
JANUSZKOWALSKI 

Mam znajomego, który 
w trudniejszych 
chwilach, gdy trzeba 

rozwiązać jakiś problem albo 
usadowić siebie w miejscu 
na ów czas dość trudnym 
i niewygodnym, mawia: 
„Cokolwiek byś zrobił, 
zrobisz źle, cokolwiek byś 
powiedział, powiesz źle”. 

Wynika z tego, żeby nic nie robić 
i nic nie mówić. Tu rodzi się pytanie – 
dlaczego tak? Mój znajomy ma prostą 
odpowiedź: „Jak nic nie robisz, nie 
zrobisz źle, jak nic nie mówisz, nie 
powiesz źle”. Kiedy wszedłem z nim 
w rozmowę, uświadomiłem sobie, 
że ta jego tzw. „chłopska filozofia”, 
czyli wprowadzanie siebie w stan 
NIJAKOŚCI i sugerowanie innym 
tego samego, jest ubezpieczaniem 
na wszelki wypadek. Po głębszym 
przemyśleniu i oglądzie społecznym 
dochodzę do wniosku, że stan 
nijakości jest swego rodzaju nową 
wygodną formą i metodą na sposób 
bycia niektórych jednostek, ale też 
określonych grup czy społeczności. 
Dlaczego? Otóż w stanie nijakości 
frywolnie się interpretuje wszystko, 
co jest. Nie ma jasnych i czytelnych 
zasad, nie ma określonych i wyznaczo-
nych kierunków, brak jest odpowie-
dzialności za cokolwiek. Cokolwiek 
byś zrobił i powiedział, praktycznie 
nie ma znaczenia, jest to wygodne 
i ubezpiecza na wszelki wypadek. 
Nijakość pojawia się w czasach 
trudnych. Epidemia COVID-19 jest 
takim czasem, w którym zmagamy się 
z tajemniczym wirusem atakującym 
cały świat. Sam wirus jest w istocie 
rzeczy nijaki, gdy mówimy o nim 

jako o bezobjawowym. Bezobja-
wowy, czyli zakażeni nim nie mamy 
objawów choroby. Groźny jest obja-
wowy, gdy mamy gorączkę, kaszel, 
łamie nas w kościach. Niebezpieczny, 
gdy jesteśmy słabsi i starsi, a szcze-
gólnie gdy mamy inne choroby, bo 
wtedy czepia się nas bardziej i może 
uśmiercić. Doświadczeni jego 
grasowaniem po ziemi, atakami na 
ludzi, odwetem, w walce z nim opra-
cowaliśmy sobie sposoby na bycie 
i współżycie z draniem. Jakie? Na razie 
nijakie. Niby ogarnia nas strach i prze-
rażenie, ale póki co, jest daleko od 
nas. Współczujemy zakażonym oraz 
chorym i nie zapobiegamy, ale kombi-
nujemy, jak nimi nie być. Niedopo-
wiedziane prawnie i formalnie są 
opinie, wytyczne, zalecenia etc. Zatem 
brak ich mocy i skuteczności. Owe 
niedopowiedziane wytyczne i zale-
cenia, ewentualnie i sporadycznie 
egzekwujemy, jeśli w ogóle. Mamy 
myć i odkażać ręce, ale w miej-
scach naszych pobytów zapomi-
namy o płynie dezynfekującym. 
Koniecznie trzeba nosić maseczki, 
ale nam jest wygodniej i dekoracyjnie 
na brodzie. Powinniśmy zachować 
odstęp 2 metrów, a tu nawet na oko nie 
mierzymy odległości. Zakażamy się 
poprzez wydzieliny z ust i nosa oraz 
dotyk dłoni, co oznacza, że nie powin-
niśmy być blisko siebie, a gromadzimy 
się w różnych miejscach tłumnie jeden 
przy drugim: z tyłu, z przodu, po lewej 
i po prawej stronie. Ten stan jest taki, 
że walczymy z wirusem i nie. Nosimy 
maseczki i nie, myjemy ręce i nie, 
widzimy 2 m i nie. Mamy wytyczne 
oraz zalecenia i nie, stosujemy je 
i nie. Nijak nie ogarniamy tej sytuacji. 
Wprowadzaliśmy rygory sanitarne – 
było jako tako. Zachłysnęliśmy się 
stabilnością i folgujemy restrykcje – 

zaczyna być gorzej. Taka nijakość. 
Gdy zakażonych było 80 osób, nie 
wychodziliśmy z domu, nie można 
było do lasu, parku, restauracji, 
kina, kościoła. Gdy zakażonych 
COVID-19 jest blisko 600 osób, 
jesteśmy wszędzie tłumnie w kaska-
derskich liczbach. Jak to zrozumieć? 
Czyli, że co? Że wszystko, co robi-
liśmy, robiliśmy źle i wszystko, co 

mówiliśmy, mówiliśmy źle. Tak tylko, 
żeby się ubezpieczyć i tak na wszelki 
wypadek? Taka nijakość na trudne 
czasy? Trudnych i niebezpiecznych 
czasów nijakością nie da się obejść. 
 Z epidemią COVID-19 nijakością 
nie wygramy.

PS Drodzy Państwo! Felieton miał 
być o kulturze z wirusem zwanym 

COVID-19 w tle. Nim jednak usiadłem 
do pisania, odwiedził mnie znajomy. Gdy 
mu powiedziałem, co mam jeszcze dziś 
do zrobienia (8.06.2020 godz. 18.30), 
on mnie od pisania odwiódł powiedze-
niem: „Cokolwiek byś zrobił, zrobisz źle”. 
Skoro tak, odstąpiłem od popełnienia 
tekstu, ale w następnym dniu nie omiesz-
kałem napisać o tym, co mi pozostało 
z rozmowy z nim. 

#kulturaztobą




