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Niewątpliwie najważ-
niejszym i najwięk-
szym wydarzeniem 

ostatniego miesiąca był 
24 czerwca, kiedy nastą-
piło rozpoczęcie budowy 
obwodnicy w ciągu drogi 
wojewódzkiej 977. 

We wbiciu symbolicznej łopaty 
uczestniczyło wiele osobistości, 
w tym wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego, Łukasz Smółka. Na 
początku czerwca Wojewoda Mało-
polski wydał Zezwolenie na Realizację 

Inwestycji Drogowej (ZRID), a Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
przekazał wykonawcy plac budowy. 
Dzięki obwodnicy zmniejszy się natę-
żenie ruchu w centrum miasta, przez 
które dzisiaj przejeżdża kilkadzie-
siąt tysięcy samochodów dziennie. 
Niespełna trzykilometrowa droga jest 
jedną z najkrótszych i jednocześnie 
najdroższych obwodnic. To za sprawą 
dodatkowych zabezpieczeń powo-
dziowych i obejścia linii kolejowej. 
Dla Zarządu Województwa Małopol-
skiego ta inwestycja to jedna z wielu 
na długiej liście, a dla gminy Tuchów 
i jej mieszkańców to epokowe przed-
sięwzięcie i historyczny moment. 
W sumie o obwodnicę zabiegało już 
trzech kolejnych burmistrzów i ich 
zastępców. Czekaliśmy tyle lat, że 
większość mieszkańców przestała 
wierzyć, że dojdzie do realizacji tej 

inwestycji. Moim poprzednikom, 
Mariuszowi Rysiowi i Adamowi 
Drogosiowi wraz z ich zastępcami 
i radnymi Rady Miejskiej w Tuchowie 
tej oraz poprzednich kadencji dzię-
kuję za wspólne działanie, którego 
zwieńczeniem jest właśnie rozpoczy-
nająca się budowa.

W ramach obwodnicy powstanie 
most nad Białą o długości ponad 
300 metrów. Wzdłuż trasy zostaną 
wybudowane drogi serwisowe. Inwe-
stycja jest realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, a planowane 
oddanie inwestycji do użytkowania to 
połowa 2021 roku.

Całkowity koszt zadania wyniesie 
63,5 mln zł. Prawie 49 mln zł pochodzi 
z funduszy europejskich. 12 mln zł 
zostanie przekazane z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego, a 2,8 mln zł 
z budżetu gminy Tuchów. Obwod-

nica będzie miała 2,7 km długości, 
trzy ronda i dwa obiekty mostowe. 
Jak wielka jest skala tego przedsię-
wzięcia, świadczy fakt, że całkowity 
koszt obwodnicy jest niemal tak duży, 
jak roczny budżet naszej gminy.

Podczas uroczystości rozpoczyna-
jącej budowę obwodnicy, posłanka na 
Sejm RP, Anna Pieczarka zwróciła się 
do nas, lokalnych samorządowców, 
aby nie zapominać o tuchowskim 
rynku, dbać o jego niepowtarzalny 
klimat, zachować historyczny wygląd. 
I tak też zamierzamy czynić, dlatego 
już w maju tego roku zwróciliśmy się 
do Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie 
z wnioskiem o wskazanie wytycz-
nych i zaleceń konserwatorskich, 
do sporządzenia koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej tzw. małego 
placu targowego, położonego przy 

tuchowskim rynku. Od wielu lat prze-
strzeń ta była przedmiotem analiz 
moich poprzedników w celu popra-
wienia jej funkcjonalności. Jednak 
opracowane w ubiegłych latach 
koncepcje były zbyt kosztowne i nie 
nadawały się do realizacji. Otrzymane 
w ostatnim czasie nowe wytyczne 
konserwatorskie, które są dla nas 
bardzo korzystne, otwierają możli-
wość opracowania realnej koncepcji, 
a w konsekwencji przygotowania 
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, 
znajduje się w centralnym miejscu 
naszej gminy. Dlatego będę prowa-
dzić silne starania, aby w najbliższych 
latach plac ten zyskał nowy blask, przy 
zachowaniu dotychczasowej funkcjo-
nalności.

Zgadzam się w pełni z panią 
poseł, że tuchowski rynek jest piękny 
i przyciąga oko. Jednak charaktery-
zuje się tym, że po godzinie 17-tej 
życie na nim praktycznie zamiera. 
Na to również od wielu lat zwracali 
uwagę mieszkańcy, przywołując jako 
przykład inne miasta, w których na 
rynku w sezonie letnim tętni życie, 
bo funkcjonują kawiarenki, ogródki, 
można spotkać się ze znajomymi, 
wyjść z rodziną i właśnie w centrum 
spędzić popołudnie, wieczór. Dlatego 
też, podobnie jak w przypadku rewita-
lizacji małego placu targowego, zwró-
ciłam się do konserwatora zabytków 
o wytyczne umożliwiające umiejsco-
wienie na płycie rynku tak zwanych 
ogródków piwnych. Po kilku miesią-
cach uzgodnień i konsultacji otrzy-
maliśmy zgodę i w tym momencie 
ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę 
placu właśnie pod ogródki. Ten rok 
jest szczególnie trudny ze względu na 
trwającą epidemię i pojawiające się 
w naszym otoczeniu ogniska koro-
nawirusa, jednak mam nadzieję, że 
uda się nam już w te wakacje spotkać 
na płycie rynku, właśnie w ogródku.

Czerwiec obfitował również w wiele 
pozytywnych rozstrzygnięć finanso-
wych dla naszej gminy. Pozyskaliśmy 
z Województwa Małopolskiego dofi-
nansowanie w wysokości 151 tys. zł 
na modernizację wielofunkcyjnego 
boiska sportowego w Lubaszowej, 
przy szkole podstawowej. Takie 
dofinansowanie było możliwe dzięki 
temu, że Sejmik Województwa Mało-
polskiego na sesji w dniu 22 czerwca 
2020 r. przyjął uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Mało-
polskiego jednostkom samorządu 
terytorialnego z terenu Małopolski, 
na realizację w 2020 roku projektu 
pn. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Jest 
to kolejne boisko, które zostanie 
zmodernizowane w naszej gminie.  
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Czerwiec był niezwykle bogaty w wiele 
rozstrzygnięć i decyzji, które mają duże znaczenie 
dla przyszłości i rozwoju naszej gminy
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Przypomnę, że w 2019 r. wymieniliśmy 
nawierzchnię boiska w Tuchowie. 
Chciałabym, abyśmy modernizowali 
przynajmniej jeden taki obiekt w naszej 
gminie w każdym roku. 

Podobnie jak każda gmina 
w Polsce, otrzymaliśmy deklarację 
wsparcia z tarczy antykryzysowej 
w wysokości około 1 338 tys. zł. 
W imieniu Rządu RP symboliczne 
czeki, informujące o przyznanych 
środkach finansowych, wszystkim 
przedstawicielom samorządów 
z powiatu tarnowskiego, przekazała 
poseł na Sejm RP Anna Pieczarka. 
Fundusz Inwestycji Samorządowych 
ma na celu zrównoważyć dochody 
utracone przez gminy, wskutek 
pandemii koronawirusa. Pieniądze 
mogą być wydane tylko na inwestycje, 
więc przyczynią się do podtrzy-
mania rozwoju gospodarczego. 
Kwoty dotacji dla poszczególnych 
samorządów wynikają z wartości 
planów inwestycyjnych oraz zamoż-
ności gmin i powiatów, a źródłem 
finansowania projektu jest Fundusz 
COVID-19. W chwili obecnej nie są 
znane szczegółowe wytyczne doty-
czące wydatkowania tych środków, 
jednak już dzisiaj wiem, że będziemy 
je w pierwszej kolejności przeznaczać 
na inwestycje drogowe oraz zabezpie-
czenie udziału własnego do projektów 
unijnych. Chcę przywrócić w naszej 
gminie program modernizacji dróg 
gminnych, który został kilka lat temu 
zlikwidowany, a pozwalał na remont 
i odbudowę takich odcinków, na które 
Gmina nie była w stanie pozyskać 
dofinansowania z żadnych źródeł 
zewnętrznych. Będzie to możliwe już 
w 2020 roku, właśnie dzięki wsparciu 
uzyskanemu w ramach tarczy anty-
kryzysowej.

Niezmiernie cieszy mnie również 
fakt, że już w sierpniu rozpoczną się 
prace przy naprawie wałów uszkodzo-
nych w 2019 roku podczas wiosen-
nych wezbrań Białej. Podczas oglę-
dzin stwierdzono wówczas możliwe 
odcinkowe zagrożenia stabilności 
wału związanego z lokalnymi obni-
żeniami korony i częściowe zdefor-
mowanie skarp obwałowania. Dlatego 
też Państwowe Gospodarstwo Wodne, 
Wody Polskie przeprowadziły postę-
powanie przetargowe, w wyniku 
którego został wyłoniony wykonawca 
i w okresie sierpień-październik bieżą-
cego roku wszystkie uszkodzenia na 
wałach po prawej stronie rzeki zostaną 

zlikwidowane. To zadanie jest tym 
ważniejsze, że w ostatnim czasie, 
w wielu miejscach w Polsce, ale też 
w najbliższym naszym sąsiedztwie, 
gwałtowne ulewy i burze spowodo-
wały ogromne zniszczenia. Oglądając 
relacje z zalanych terenów, większość 
mieszkańców naszej gminy miało 
przed oczami rok 2010, kiedy to my 
przeżywaliśmy tragedię. 

Takie gwałtowne zjawiska atmos-
feryczne to skutek zmieniającego się 
klimatu. Co prawda nie zmniejsza 
się w naszym regionie suma rocz-
nych opadów, jednak zdecydowanie 
wydłużają się okresy bez deszczu 
i śniegu, tak jak miało to miejsce tej 
zimy i wiosny, a po suchym okresie 
pojawiają się bardzo intensywne 
i niebezpieczne ulewy, powodujące 
szybkie wezbrania rzek i podto-
pienia. Dzisiaj trudno uwierzyć, że 
jesteśmy w przededniu suszy i wody 
w przyszłości będzie coraz częściej 
brakowało, a jednak to już najwyższy 
czas, aby pomyśleć o oszczędzaniu 
i gromadzeniu jej, tak aby uchronić 
się przed skutkami zmian klima-
tycznych. Zarówno ekolodzy, jak też 
rząd i władze wojewódzkie zachęcają 
wszystkich mieszkańców do inwe-
stowania w takie rozwiązania, które 
pozwalają właśnie na gromadzenie 
wody pochodzącej z opadów i wyko-
rzystywanie jej na własne potrzeby 
w czasie suszy. W tym właśnie celu, 
od 1 lipca 2020 roku, Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
uruchamiają nabór wniosków 
w ramach programu „Moja Woda”. 
Zakłada on dofinansowanie do 
ok. 20 tysięcy przydomowych zbior-
ników retencyjnych w całej Polsce 
po to, aby zamykać pętlę wodną na 
najniższym poziomie – czyli zbierać 

deszczówkę i wykorzystywać ją do 
podlewania ogrodów czy upraw, a tym 
samym zmniejszać zużycie bieżącej 
wody użytkowej z lokalnych sieci 
wodociągowych oraz prywatnych 
studni. Środki pochodzące z dofi-
nansowania można wykorzystać 
na zakup, montaż i uruchomienie 
instalacji pozwalających zagospoda-
rować wody opadowe i roztopowe 
na terenie nieruchomości (gospodar-
stwa domowego) objętego przedsię-
wzięciem, w efekcie czego woda nie 
będzie odprowadzana do kanalizacji 
bytowo-gospodarczej, kanalizacji 
deszczowej i rowów przydrożnych. 
Cel programu jest prosty – ochrona 
zasobów wody poprzez zwiększenie 
retencji na terenie posesji przy budyn-
kach jednorodzinnych oraz wyko-
rzystywanie zgromadzonej wody 
opadowej i roztopowej. Wartość 
dofinansowania sięga 80% inwestycji, 
nie więcej niż 5 tys. zł. Zachęcam 
wszystkich właścicieli gospodarstw 
domowych do korzystania z tego 
programu. Każdy taki zbiornik będzie 
powodował, że w rzece Białej podczas 
ulewnych deszczów znajdzie się mniej 
wody, więc tym samym zwiększamy 
bezpieczeństwo. Zatrzymując wodę na 
swojej posesji, nie pozwalamy dostać 
się jej do kanalizacji sanitarnej (co 
jest niestety charakterystyczne dla 
części Tuchowa), a tym samym do 
naszej oczyszczalni, która powinna 
oczyszczać wyłącznie ścieki – a nie 
wodę z opadów. A przede wszystkim 
jeden z argumentów, który przemówi 
do każdego jest taki, że wykorzystując 
deszczówkę na własnym ogródku, nie 
zużywamy wody miejskiej, która jest 
w naszej gminie stosunkowo droga.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek
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Boisko przy Szkole Podstawowej w Lubaszowej

W polu kwitnącej gryki powstał napis TUCHÓW 680.
Taki prezent na jubileusz miasta przygotował Aleksander Kajmowicz. DZIĘKUJEMY!
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LILIANNALIPKA 
My musimy – jak powstańcy – iść do 
boju!

(A. Fleszar)

Człowiek prosty, jakby z kamienia 
wykuty, barczysty i spokojny, o twarzy 
dziwnej, powiedziałbym nieodgad-
nionej, jak ziemia… Trudno było 
o stosowniejszy pseudonim. Czoło 
ogromne, równo ucięte, nasuwa-
jące się na oczy, w dużych ciężkich 
zwałach i dwa guzy na czole tak 
widoczne, że aż niepokojące. Pod 
jasnym, szerokim kłosem brwi, oczy 
daleko od siebie rozstawione i skośne, 
zielone a zimne o nagłych blaskach 
białej iskry…W całej twarzy równo 
i grubo wyciętej, w ustach dużych 
i twardych jak klamra bronzu – jakaś 
logika architekturalna. Takby wyglądał 
Faun, gdyby był filozofem… Takby 
mógł wyglądać człowiek wiecznego 
protestu, gdyby nie barwa odcieni 
pełna – cera dziecięca nieomal… 
(J. Kaden-Bandrowski)

Albin Fleszar urodził się 1 marca 
1888 roku w Kąkolówce w powiecie 
rzeszowskim jako syn Władysława 
i Zofii (z domu Kosiba). Jego ojciec 
był nauczycielem. Chłopiec pobierał 
nauki w I Gimnazjum Klasycznym 
w Rzeszowie. Tomasz Łysiak w arty-
kule poświęconym sylwetce Fleszara 
przytacza takie oto wspomnienia jego 
siostry z tego okresu:

Pamiętam jesienne popołudnie, gdy 
matka wraz ze mną i młodszą siostrą 
wyszła na spacer w stronę Rzeszowa, 
gdzie był nasz najstarszy brat. Wtem, 
patrząc na drogę, wijącą się w dali, 
matka nagle krzyknęła. Zobaczyłam 
drobną postać, prędko dążącą w naszą 
stronę. Był to Albin, który na trzy dni 
Wszystkich Świętych, pieszo, prawie 
dwadzieścia kilometrów maszerował 
z Rzeszowa do swojej ukochanej matki, 
aby podzielić się z Nią swymi zmar-
twieniami.

Jakaż była to szkoła wytrzyma-
łości fizycznej w długim marszu, 
samozaparcia, odwagi, hartu ducha 
czy nawigacji, cech tak niezbędnych 
w przyszłej walce…

Jak podaje wyżej wymieniony 
autor, pasją Albina w tym czasie była 
też poezja, sam podobno pisał wiersze. 
Ich próbki pozostały w pamiętniku 
jego siostry.

Fleszar uczył się w Rzeszowie 
do 17. roku życia. Będąc zaangażo-
wanym w działalność młodzieżowych 
patriotyczno-niepodległościowych 
organizacji, zagrożony wydaleniem 
z placówki, a także ze względu na stan 
zdrowia (zachorował na gruźlicę), 
opuścił szkolne mury i wyjechał do 
Zakopanego. Maturę ostatecznie zdał 
w Przemyślu w roku 1908. Studiował 
geografię i geologię na Uniwersytecie 
Lwowskim. O tym, iż był utalento-
wanym studentem, świadczy fakt, 
iż był asystentem prof. Eugeniusza 
Romera, a także członkiem Komisji 
Fizjograficznej Polskiej Akademii 
Umiejętności, w ramach której prowa-
dził badania w Karpatach. Jak podaje 
Marek Gałęzowski, Albin Fleszar 
w latach 1912-1916 opublikował 
kilka rozpraw naukowych z dziedziny 

geografii i geologii na temat geomor-
fologii nizin środkowoeuropejskich, 
m.in. Polesia i Karpat, które ukazały 
się w czasopiśmie ,,Kosmos” .

Jak podaje wyżej wymieniony 
historyk, przyszły legionista jeszcze 
podczas edukacji gimnazjalnej zetknął 
się z organizacjami niepodległościo-
wymi, co zaowocowało wstąpieniem 
Fleszara w roku 1908 do Związku 
Walki Czynnej, a dwa lata później do 
Związków Strzeleckich. W roku 1911 
Albin odbył służbę wojskową 
w armii austriackiej jako jednoroczny 
ochotnik. Już jako czynny członek ZS 
w roku 1913 wziął udział w kursie 
wakacyjnym w oficerskiej szkole 
w Stróży, umiejscowionej w dworku 
Ludwika Łazara około 25  km od 
Limanowej. Szkolenia trwały od 
końca lipca do 31 sierpnia 1913 roku. 
Na kurs ten trafiły osoby mające 
stanowić elitę przyszłego polskiego 
wojska. Jako absolwent tego kursu 
Satyr – bo taki pseudonim przyjął – 
otrzymał (jak i 66 lub 67 pozostałych 
uczestników) ,,Parasol”, tj. odznakę 
wojskową uznaną za pierwszą tego 
typu dystynkcję w wojsku polskim 
w XX wieku, będącą w niepodległej 
już Polsce najwyższym wyróżnieniem, 
noszoną z dumą przez jej posiadaczy. 
Już w roku 1913 Fleszar został komen-
dantem szkoły oficerskiej Związku 
Strzeleckiego we Lwowie oraz jej 
wykładowcą. Miał wtedy 25 lat. Na 
przełomie lipca i sierpnia 1914 roku 
wybuchła wojna. Satyr został zmobi-
lizowany do c.  i k. armii i szybko 
z niej wyreklamowany na rzecz pracy 
w tworzącej się przy boku Austrii 
polskiej formacji zbrojnej. 20 sierpnia 
1914 roku był już inspektorem 
organizacji strzeleckich w okręgu 
wschodnio-galicyjskim, a po tygodniu 
dowódcą batalionu 1. Pułku Piechoty 
Legionów. 30 września tegoż roku 
Albin Fleszar doznał złamania ręki po 
upadku z konia i złożył dowództwo, 
został przesunięty do prac werbunko-
wych i organizacyjnych w Piotrkowie 
i Łodzi, gdzie zdołał zgromadzić 
zastęp ochotników w sile baonu.

Satyr wrócił na pole walki 16 listo-
pada 1914 roku od razu jako dowódca 
VI baonu 1. Pułku Piechoty Legionów. 
Wraz ze swoimi podwładnymi wziął 
udział w bitwie pod Krzywopło-

tami. Starcie to było najcięższym 
bojem, jaki do tej pory stoczyć mieli 
strzelcy Piłsudskiego. W walce zginęło 
46 legionistów, w tym przyrodni brat 
Ignacego Jana Paderewskiego – Stani-
sław Paderewski, porucznik legionów, 
polski inżynier górniczy. Dowodził 
kompanią, przeczuwał swoją śmierć, 
o czym wspominał w swoich żołnier-
skich zapiskach kapelan legionów, 
ojciec Kosma Lenczowski:

Podporucznik Paderewski elegantuje 
się, goli, myje, świeżą wdziewa bieliznę, 
jakby się wybierał na bal. Skończywszy 
toaletę mówi: tak mogę już paść.

Pod Krzywopłotami za cenę 
polskiej krwi powstrzymano rosyj-
skie natarcie. Jednym z dowódców 
polskich, jak wcześniej wspomniano, 
był Albin Fleszar Satyr, który dwa 
miesiące po bitwie, podczas obiadu 
w Kobiernicy wydanym na cześć jego 
batalionu, miał powiedzieć:

Pokazaliście w natarciu 
i w odwrocie, jak ginie, jak umiera 
żołnierz polski. Niestety, ofiara nasza 
zbyt ciężką jest i bolesną… Ciężką 
jest dla nas, którzyśmy mieli wśród 
siebie tych, co pozostali tam na polach 
Załęża i Krzywopłotów. Ja już ich opła-
kałem… Dzisiejsza nasza uczta jest 
stypą pogrzebową, sprawowaną ku 
uczczeniu tych, co wiernie wypełnili 
rozkaz. Rozkaz aż do końca. (z arty-
kułu pt. Krzywopłockie legionowe 
Termopile).

W okresie międzywojnia wycho-
dziło wiele czasopism o tematyce 
patriotyczno-legionowej, jak choćby 
czasopismo „Strzelec”. W numerze 2. 
z roku 1933 znalazły się wspomnienia 
o Satyrze. Opisano go jako jednego 
z najwierniejszych i najznakomitszych 
oficerów Komendanta Józefa Piłsud-
skiego.(…) Gdy podejmował zadanie 
wojenne, przemawiał do swoich 
żołnierzy, malując im w najczarniej-
szych barwach podejmowany trud. 
(…) Żal mu było młodego życia, które 
jako dowódca batalionu musiał słać 
w twarde i ciężkie boje. Z tem wszyst-
kiem jednak major Albin Fleszar był 
oficerem wzorowym, mężnym, spra-
wiedliwym, świetnym organizatorem, 
doskonałym rządcą wojskowym.

A tak scharakteryzował postać 
dowódcy Wilhelm Wilczyński:

Zawsze poważny i bez żadnego 
uśmiechu wydaje nam się on bardzo 
surowy.

Przedstawia typ o charakterze 
oschłym i z uczuciem zimnym. 
Stosunek jego do żołnierzy jest jednak 
prosty i troskliwy, i dlatego w swoim 
VI batalionie jest lubianym.

Marek Gałęzowski w biogramie 
Fleszara podaje opis tej postaci, pozo-
stawiony przez innego strzelca:

Komendant nasz ćwiczył nas bezu-
stannie i gorliwie, starając się prze-
prowadzać ćwiczenia w sposób czysto 
praktyczny, bojowy.

Nadszedł grudzień 1914 roku 
i krwawa bitwa I Brygady pod 
Łowczówkiem. Satyr dowodził swoim 
VI batalionem, a jak podaje cyto-
wany wcześniej ,,Strzelec”: bataljon 
jego wraz z batalionem Olszyny 
i Grudzińskiego stał tak twardo, że 
nie poradziła mu wyborowa dywizja 
piechoty rosyjskiej. Autorzy albumu 
Legiony Polskie 1914-1918 podają 
informację, iż podczas tej bitwy, po 
zachorowaniu majora Mieczysława 
Neugebauera Norwida, Fleszar objął 
w zastępstwie dowództwo 5. Pułku 
Piechoty I Brygady. Po ciężkich bojach 
przyszła kolej na odpoczynek i awans. 
1 stycznia 1915 roku Satyr został 
mianowany kapitanem, powrócił też 
na stanowisko dowódcy swojego bata-
lionu. W roku tym najpierw odpo-
czywał z I Brygadą w Kętach, następnie 
brał udział w wojnie pozycyjnej 
i ciężkich walkach legionistów nad 

Nidą, a wreszcie w kampanii wołyń-
skiej. Fleszar i jego podkomendni 
mężnie walczyli w bojach jesiennych 
1915  roku: Moskale postanawiają 
zamknąć VI baon w kole, otoczyć go 
i znieść. (…) Nie tracąc zimnej krwi, 
mjr Fleszar nakazuje odwrót. Formuje 
ze swych sześciu kompanii czworokąt 
(…), dostosowywuje do terenu walki.
(…) Zdumieni tą formacją Moskale, 
prażeni ogniem naszym, nie zbliżają się 
zbytnio do drogi. Kapitan Fleszar nie 
tylko wyprowadził swoje 6 kompanii 
bez szwanku prawie, ale wyprowadził 
wszystkie wozy, a co najważniejsze, nie 
pozwolił uciec ani jednemu jeńcowi. 
(Marian Dąbrowski o walkach 
z 2 października). 

Od lata 1915 roku dowodził 
on 7. Pułkiem Piechoty I Brygady 
Legionów.

Satyr z trudem znosił ciężar 
odpowiedzialności za ludzkie życie; 
jak piszą znawcy tematu, przeżywał 
dramat na widok rannych i zabitych 
swoich żołnierzy, których szkolił 
i wiódł na śmierć. Wszystko dla 
wolności Ojczyzny. Co ciekawe, 
podczas walk, a dokładniej podczas 
przerw w bojach, prowadził badania 
naukowe. Z tego okresu pochodzi 
rozprawa pt. Uwagi nad krajo-
brazem poleskim. Studia między Turią 
a Styrem, opublikowana w sprawoz-
daniach z posiedzeń Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego Wydziału 
Nauk Matematycznych i Przyrodni-
czych. 

por. Albin Fleszar Satyr (1888 – 1916)
Dowódca VI batalionu 5. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich, 
w bitwie pod Łowczówkiem czasowo dowódca 5. Pułku Piechoty I Brygady
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Tekst jest dwudziestym szóstym z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Grób FleszaraAlbin Fleszar Fleszar za Piłsudskim

Pogrzeb Fleszara
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Najcięższą bitwą, jaką przyszło 
legionistom trzech brygad legiono-
wych stoczyć z Rosjanami, była bitwa 
pod Kostiuchnówką z lipca 1916 roku. 

Na pozycji pod Kostiuchnówką 
– koniec kwietnia 1916 roku – objął 
Fleszar (w stopniu majora) ze swym 
batalionem wysunięty szaniec „przy-
czółka mostowego” nad Garbachem, 
przezwany redutą Piłsudskiego. Dwa 
miesiące przebył w ciągłym kontakcie 
z wrogiem. Zdawało się, że szaniec jest 
podminowany przez wroga, że podkop 
sięga pod samą nasadę – szyję reduty. 
(…) Fleszar żył na tym wulkanie, ener-
giczny, czynny, nie chcąc za nic przenieść 
swej siedziby z zagrożonej przestrzeni.
(…) Przyszła bitwa lipcowa. Pułk 
majora Fleszara w pierwszym dniu 
bitwy odparł wszystkie ataki nieprzyja-
ciela wdzierającego się na tyły, odrzucił 
go i cofnął się z pozycji nocą dopiero. 
(…) W drugim dniu bitwy, w strasz-
liwym zamęcie bojowym, gdy pułk 
Fleszara, w walce z wrogiem ataku-
jącym od frontu, naraz z boku i tyłu 
opadnięty został przez Moskali, major 
cudem prawie ocalony przez męstwo 
swych rzeszowiaków, cofał się jeden 

z ostatnich, porządkując odwrót, orga-
nizując straż tylną, stawiając na jej 
czele zacięty opór. W trzecim dniu bitwy 
było jego osobistą zasługą, jego uporu 
i zaciętości bojowej, że linję Górnego 
Garbachu utrzymano do 4 popołudniu 
prawie, przez co szarże jazdy rosyjskiej 
przez wieś Wołczesk (…) ugrzęzły pod 
naszym ogniem w kałuży krwi. Nad 
Stochodem major Satyr ze swymi 
batalionami wstrzymywał znowu trzy-
dniowy ogień, okazując zaciętość tem 
większą, im ciężej było w burzonych 
okopach i bombardowanych obozach. 
(…) Przyszły czasy, kiedy ciężej się 
stało żyć jak pod ogniem huraganowym 
i w burzonych okopach (…). („Panteon 
Polski”)

Fleszar przeszedł wiele.
Rozstrój nerwowy, dotąd opano-

wywany żelazną wolą, trawił teraz 
silniej, może nie znajdując hamulca 
w duszy targanej cierpieniem.(…) 
Wybuch choroby i zgon przyszły jak 
grom nagle.(„Panteon Polski”) 

To samo czasopismo w innym 
miejscu tak tłumaczy chorobę Satyra:

Wyczerpany srogimi trudami, 
ciężką pracą wojenną, spełnianą przez 

dwa lata przeszło nieomal, że bez 
wytchnienia, zachorował nerwowo na 
ostatnim postoju. Złożyło się na to wiele 
przyczyn, lecz główną z pomiędzy nich 
była niepewność, co do losów Polski 
i kolei polskiego żołnierza (…) Męczył 
się w gronie starych wypróbowanych 
kolegów broni. Nie mógł sobie znaleźć 
już miejsca (…) Nie wojna, nie bitwy, 
nie trudy – majora Fleszara zabiła tęsk-
nota zbyt długa i serdeczna – do wolnej 
Ojczyzny. (…) Na kilka chwil przed 
śmiercią dnia 3. XI. pytał jeszcze, czy 
ogłoszono Polskę Niepodległą.

Niewątpliwie do choroby duszy 
dołączyła się jeszcze dymisja Józefa 
Piłsudskiego z funkcji dowódcy 
legionów, złożona na ręce Austriaków 
jako veto w sprawie lekceważenia 
Legionów i nieuznawanie ich za wojsko 
polskie walczące o niepodległość Polski. 
Odesłany na urlop, zdymisjonowany 
został dopiero 26 września 1916 roku. 
Wydarzenie to wywołało masowe rezy-
gnacje ze służby wojskowej Polaków-
-legionistów. Wszystko, o co i pod czyją 
komendą walczył Albin, pokładając całą 
swoją nadzieję i wkładając w to całego 
siebie, zawaliło się. 

I oto po tak ciężkich bojach, 
w jesieni 1916 roku, chory, w szpitalu 
niemieckim w Slonimiu targnął się 
na swoje życie. Wyczerpany fizycznie 
i psychicznie ciężkimi przeżyciami – 
ciągle oczekujący wyzwolenia Polski 
– nożem sobie piersi podarł i tak 
tragicznie zakończył życie. (czaso-
pismo „Strzelec”).

Zostawił żonę i prawie rocznego 
synka. 

O godzinie 2 popołudniu  
[6 listopada – L.L.] wyruszył orszak 
żałobny ze szpitala. Trumna spowita 
była we flagę narodową a wstęgi 
jej nieśli żołnierze. Za trumną szły 
delegacje oficerów polskich. Dalej 
kompanje honorowe Legionów, pruska 
i austriacka. Kondukt prowadził  
ks. kap. Ciepiechal. („Panteon Polski”)

Żołnierze! Dnia 2 listopada 
1916  roku [błędna data – zmarł  
3 listopada – L.L.] umarł major Albin 
Fleszar. Wojsko nasze traci w nim 
pierwszorzędnego oficera, naród 
jednego z najwartościowszych synów. 
Jeden z pionierów polskiej wojskowości 
przed wojną, twardo, nieskazitelnie 
spełniał swój obowiązek w czasie 

wojny. Był z tych, którzy nie zawodzą, 
a z żelazną konsekwencją idą drogą 
honoru, wierni Swej duszy. (rozkaz 
dzienny I Brygady z dnia 3 XI 1916 r. 
– E. Rydz Śmigły)

W roku 1917 ciało wiernego syna 
Ojczyzny spoczęło na warszawskich 
Powązkach.

Literatura:
 – M. Gałęzowski, My idziemy w zórz 
świtanie...

 – J. Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze 
niepodległości

 – W. Wysocki, W. Cygan, J. J. Kasprzyk, 
Legiony Polskie 1914-1918

 – M. Kwaśniewski, Pierwsza szkoła 
oficerska w Stróży lipiec-sierpień 
1913

 – J. Wyciślak, Jan Albin Fleszar
 – T. Łysiak, My musimy jak powstańcy 
pójść do boju [na:] wsiecihistorii.pl

 – „Strzelec”, Rok XII, nr 2, 1933
 – „Panteon Polski”, Rok II, zeszyt 12 (16), 
1925

 – platforma internetowa zolnierze-
niepodleglosci.pl

 – Krzywopłockie legionowe Termopile 
[na:] niezalezna.pl

KL Auschwitz – marsz pamięciKRZYSZTOFJASIŃSKI 

14 czerwca br. 
niedzielne uroczy-
stości 80. rocznicy 

pierwszego transportu do 
KL Auschwitz rozpoczęły 
się rano o godzinie 9.00 
Marszem Pamięci I Trans-
portu do KL Auschwitz. 
Wraz z grupą mieszkańców 
Tarnowa przemaszerowa-
liśmy historyczną trasą 
pokonaną przez więźniów, 
których 80 lat temu Niemcy 
wywieźli do KL Auschwitz. 
Wyruszyliśmy spod Pomnika 
I Transportu na Placu Więź-
niów KL Auschwitz, ulicami 
Wałową i Krakowską na 
dworzec kolejowy, gdzie 
pod obeliskiem z nazwi-
skami wszystkich więźniów 
z pierwszego transportu 
złożyliśmy Światła Pamięci 
i oddaliśmy hołd 728 więź-
niom. Stanęliśmy w pobliżu 
rampy kolejowej skąd wyru-
szył pierwszy transport do 
niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego KL Auschwitz. 
Wśród więźniów pierwszego 
transportu znalazły się dwie 
osoby z naszego regionu. 
To: Edward Wrona, nr 206 
oraz Ludwik Wrona, nr 457 
urodzeni w Tuchowie. Obaj 
przeżyli obóz zagłady.

Więźniowie byli pierwszymi ofia-
rami najtragiczniejszego w dziejach 
świata obozu zagłady, w którym 
hitlerowcy zamordowali półtora 
miliona ludzi różnych narodowości. 
W latach 1940-1943 z Tarnowa do 
KL Auschwitz wywieziono w 50-ciu 
transportach 7 tysięcy więźniów.

Dbajmy o pamięć, żeby te wyda-
rzenia były przestrogą dla nas. 
Naszym obowiązkiem jest pamiętać 
i pokazywać tę historię młodym 
ludziom, bo jeśli oni nie będą pamię-
tali, to nikt już nie będzie pamiętał. 
Konzentrationslager Auschwitz jest 
świadectwem, a zarazem symbolem 
największej tragedii w historii ludz-
kości, jaką owładnięty opętańczymi 
ideami, niemiecki faszyzm zgotował 
innym narodom Europy, a zwłaszcza 
Polakom i Żydom. Jest symbolem 
niemieckiego ludobójstwa i okru-
cieństwa. 

Od 10 lat, kiedy to obok budynku 
dworca kolejowego w Tarnowie odsło-
nięty został obelisk upamiętniający 
ofiary deportacji polskich więźniów 

Załadunek więźniów na wojskowej rampie kolejowej w Tarnowie, 14 VI 1940 r.

politycznych do niemieckiego obozu  
KL Auschwitz, skąd wyruszył pierwszy 
transport 728 więźniów, opiekuję się tym 
pomnikiem. Wraz z kolejarzami bierzemy 
udział w organizowanych rocznicowych 
uroczystościach. 

Na zaproszenie wraz z prezesem 
Towarzystwa Opieki Nad Oświęcimiem 
Ryszardem Lisem mieliśmy zaszczyt jako 
pierwsi oddać hołd przed obeliskiem na 
dworcu kolejowym.

Dodam, że koncepcja i projekt 
pomnika przy budynku dworca kolejo-
wego w Tarnowie jest autorstwa Świato-
sława Karwata urodzonego w Tuchowie, 
syna Kazimierza Karwata, nauczyciela, 
poety, rzeźbiarza, malarza, a także dzia-
łacza kulturowego w Tuchowie, który zmarł 
w 2014 roku.
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TOMASZWANTUCH 

W tym roku minęło 
80 lat od pierw-
szej deportacji 

Polaków do niemieckiego 
obozu zagłady Auschwitz-
-Birkenau. 14 VI 1940 r. 
z tarnowskiego więzienia 
przewieziono 728 mężczyzn. 
Polacy, dla których Niemcy 
utworzyli KL Auschwitz, stali 
się pierwszymi ofiarami tej 
masowej zagłady. Dlatego 
14 czerwca obchodzony 
jest jako Narodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Niemieckich 
Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych i Obozów 
Zagłady.

Z inicjatywą stworzenia obozu 
koncentracyjnego na peryferiach 
miasta Oświęcimia, na pograniczu 
Śląska i Małopolski, które po wcie-
leniu do Rzeszy Niemcy nazwali 
Auschwitz, wystąpił pod koniec 
1939 roku inspektor policji bezpie-
czeństwa i służby bezpieczeństwa 
z Wrocławia oberfüehrer SS Arpad 
Wigand. Okupantów niepokoiły 
mnożące się raporty o przepeł-
nieniu więzień na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim. Narastał 
także ruch oporu, który Niemcy 
chcieli zdławić poprzez masowe 
aresztowania. Wigand sugerował, że 
więźniów w Auschwitz można osadzić 
niemal od razu, wykorzystując dawne 
koszary Wojska Polskiego. Teren 
umożliwiał w przyszłości ewentualną 
rozbudowę obozu i izolację więźniów 
od świata zewnętrznego. Esesman 
wskazywał dobre połączenie kolejowe 
i nieopodal linię łączącą miejscowość 
ze Śląskiem i Generalną Gubernią. 
Rozkaz założenia obozu wydał 
zwierzchnik SS Heinrich Himmler 
w dniu 27 kwietnia 1940 roku. 
Organizacją obozu zajął się Rudolf 
Hoess, który potem został pierwszym 
komendantem KL Auschwitz. Za datę 
uruchomienia obozu uważa się dzień 
14 czerwca 1940 r. Właśnie tego dnia 
do KL Auschwitz dotarł z tarnow-
skiego więzienia pierwszy transport 
728 polskich więźniów politycznych, 
skierowanych tu przez dowódcę 
policji w Krakowie. Wśród deporto-
wanych byli żołnierze kampanii wrze-
śniowej, którzy usiłowali przedostać 
się na Węgry, członkowie podziem-
nych organizacji niepodległościo-
wych, gimnazjaliści i studenci oraz 
kilku polskich Żydów.

W pierwszym transporcie do 
Auschwitz było też dwóch braci 
z Tuchowa, poniżej przytaczam 
nieco informacji, które udało mi się 
wyszukać. Wiadomości pochodzą 
zarówno z publikacji książkowych, 
relacji świadków, jak też ksiąg 
metrykalnych archiwum parafii 
pw. św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie: 

- Ludwik Wrona urodził się 
w Tuchowie w dniu 11 VIII 1921 roku 
(uczeń gimnazjalny).

Ludwik Jan Wrona bez wątpienia 
występuje w Księdze ochrzczonych 
parafii św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie 
pod Lp. 31 i datą 11 sierpnia 1921 roku 
jako syn Wiktora Wrony telegrafisty 
i Józefy Antoniny z domu Hamala, 
którzy brali ślub 23 XI 1912 roku. Jak 
zapisano w metryce jego narodzin 
Ludwik pochodził z legalnego związku 
i został ochrzczony w dniu 12 sierpnia 
1921 roku. Jego ojcem chrzestnym był 
Józef Jaworski, a matką chrzestną Julia 
Hamala. W metryce ochrzczonych 
odnotowano także, iż rodzice Ludwika 
zamieszkali w Tuchowie w domu pod 
numerem 364. Po wybuchu II wojny 
światowej wiadomo, że Ludwik 
Wrona trafił do KL Auschwitz, był 
wówczas uczeniem gimnazjum. Na 

podstawie relacji świadka, Ewy Stani-
sławczyk, która znała go osobiście 
i potwierdza to, że Ludwik Wrona 
był tuchowianinem oraz więźniem 
KL Auschwitz, który przeżył obóz. 
Analizując dokumentację obozową, 
udało mi się ustalić, że Ludwik Wrona 
został wywieziony do KL Auschwitz 
w dniu 14 czerwca 1940 roku jako 
gimnazjalista. To właśnie tego dnia był 
pierwszy transport, który przybył do 
KL Auschwitz i wyruszył z Tarnowa. 
Ludwik Wrona otrzymał w obozie 
zagłady numer więźniarski 457. 
W dokumentacji obozowej odno-
towano również, że w 1944 roku 
Ludwik Wrona został przeniesiony 
do KL Flossenbürg, przeżył wojnę 
i pobyt w obozie. Wiadomo także, iż 
po wojnie zamieszkał w Tarnowie oraz 
posiadał swoją dokumentację zacho-
waną z obozu. Według relacji Ewy 
Stanisławczyk, tuchowianin i były 
więzień KL Auschwitz, Ludwik Wrona 
zmarł nagle w „pociągu pamięci”, 
jadąc na uroczystości rocznicowe do 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau w 2005 roku.

- Edward Wrona urodzony 
w Tuchowie 13 X 1913 roku (laborant).

Edward Wrona urodził się 
w Tuchowie, jednak jego nazwisko nie 
występuje pod datą 13 X 1913 roku 
w Księdze ochrzczonych parafii 
św. Jakuba Ap. w Tuchowie. Być może 
błędnie zapisano jego datę narodzin 
lub doszło do jakiejś pomyłki. Jednak 
udało mi się potwierdzić, iż rzeczy-
wiście Edward Wrona pochodził 
z Tuchowa. Na podstawie dokumen-
tacji obozowej ustaliłem także, iż 
Edward Wrona trafił do KL Auschwitz 
w dniu 14 czerwca 1940 roku, a więc 
w pierwszym transporcie, który 
przybył do Auschwitz i wyruszył 
z Tarnowa. Jak wynika z dokumen-
tacji, w tym czasie pracował jako labo-
rant. W obozie Edwardowi Wronie 
został nadany numer więźniarski 206. 
Z akt obozowych wynika również, 
że w 1944 roku został przeniesiony 
do KL Flossenbürg i wiadomo, że 
przeżył pobyt w obozie i wojnę. Jego 
dalsze losy nie są nam znane. Z całą 
pewnością wiadomo, że obaj tucho-
wianie, Ludwik i Edward Wrona, 
przeżyli obóz koncentracyjny i byli 
rodzonymi braćmi.

Niepodważalnym dowodem 
tego, iż Edward Wrona pochodził 
z Tuchowa i był więźniem niemiec-
kiego obozu Auschwitz-Birkenau, 
jest zeznanie do protokołu, które 
złożył w dniu 12 listopada 1946 roku 
przed Sądem Okręgowym w Tarnowie 
i Główną Komisją Badania Zbrodni 
niemieckich w Polsce. Poniżej przy-
taczam fragmenty jego zeznań, które 
dzisiaj są bezcennym źródłem histo-
rycznym i relacją uczestnika wyda-
rzeń i naocznego świadka, którym był 
Edward Wrona z pierwszego trans-
portu do KL Auschwitz – więzień 
numer obozowy 206.

Przed wybuchem wojny byłem 
zajęty w laboratorium chemicznym 
fabryki w Mościcach. Jeszcze przed 
mobilizacją w 1939 r. otrzymałem 
wezwanie jako oficer rezerwy do arty-
lerii DOK 5 Kraków. Fabryka jednak 
mnie reklamowała i na skutek tego 
zostałem przydzielony do plutonu 
artylerii przeciwlotniczej w Mości-
cach, którego to plutonu byłem 
dowódcą (…). Ze zbliżaniem się wojsk 
niemieckich nasz pluton wraz z innymi 
jednostkami wojskowymi dostał rozkaz 
ewakuacji do Zamościa. W rejonie 
Lublina i Zamościa, gdy z jednej strony 

Przemarsz więźniów przez Tarnów 14 czerwca 1940 roku – ulica Wałowa

Przemarsz więźniów przez Tarnów 14 czerwca 1940 roku – ulica Krakowska

Więźniowie z pierwszego transportu przed wymarszem w Tarnowie

Pierwszy transport do KL Auschwitz (1940–2020) 
Tuchowski ślad 
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nacierali Niemcy, a z drugiej wkroczyły 
wojska radzieckie, oddział nasz został 
rozbrojony i wraz z innymi dostałem 
się do niewoli niemieckiej. Kiedy nas 
umieszczono w cerkwi w Leżajsku, 
zdołałem zbiec z niewoli i 10 paździer-
nika 1939 roku powróciłem do 
Tarnowa do domu przy ul. Lipowej 5 
(obecnie Tertila), gdzie wówczas miesz-
kałem. W jakiś czas później, było to 
w drugiej połowie listopada 1939, na 
skutek namowy inżyniera Hennela 
w Mościcach i obecnie tam zajętego 
wstąpiłem do pracy w Mościcach, lecz 
już nie do laboratorium, tylko w dziale 
pomiarowym. (…)

3 maja 1940 r. wczas rano dom, 
w którym mieszkałem z matką, 
żoną, dwiema siostrami i 16-letnim 
bratem Ludwikiem, został otoczony 
przez gestapo i na ich żądanie 
otworzyłem drzwi. Do mieszkania 
wszedł nieznanego mi nazwiska 
gestapowiec, wysoki, młody, jak mi 
mówiono później, pierwszy kierownik 
gestapo w Tarnowie. Oprócz niego 
weszło jeszcze dwóch gestapowców, 
wszyscy rozmawiali po niemiecku. 
Powiedziałem, że nie rozumiem po 
niemiecku, wskazując, że matka włada 
tym językiem i za jej pośrednictwem 
dawane były odpowiedzi z naszej 
strony. Przeprowadzono wówczas 
rewizję w mieszkaniu, jednak nic nie 
znaleziono, zabrano tylko z szuflady 
stołu dokumenty sądowe, na mocy 
których sąd orzekł winę wypadku 
kolei, w którym zginął mój ojciec 
przed wojną. Nadmieniam, że po 
wejściu do mieszkania oficer miał listę, 
z którą kontrolował moje odpowiedzi 
co do danych osobistych. Wskazując 
na brata, który leżał w łóżku, zapytał, 
kto to jest, a na moją odpowiedź, że to 
brat, kazał i jemu się ubierać. Pozwo-
lili nam się ubrać i wyprowadzili 
nas, przy czym na pożegnanie matkę 
i rodzinę ostrzegli, żeby do dwóch godzin 
nigdzie nie wychodzili, nas zaś z bratem 
ostrzegli, żebyśmy w drodze ze sobą nie 
rozmawiali, gdyż w przeciwnym razie 
zostaniemy na miejscu rozstrzelani. (…)

Nazwisk ani tego oficera, ani jego 
towarzyszy nie znałem, ani też później 
się o nich nie dowiedziałem. Zapro-
wadzono nas do kamienicy, w której 
mieściło się gestapo, przy ul. Urszulań-
skiej, i tam przeprowadzono rewizję 
osobistą, zabrano mi dokumenty, takie 
jak legitymacja pracownika fabryki, 
legitymacja oficera rezerwy, koperta 
wypłat itp. Następnie odebrano od nas 
dane osobiste, porównywano i wpisy-
wano na arkusz papieru. W czasie tym 
doprowadzano do tego samego pokoju 
inne osoby, mianowicie Władysława 

Wydro wraz z żoną, jakichś dwóch 
Żydków i jeszcze jakieś dwie osoby, a po 
wprowadzeniu do pokoju wszystkich 
ustawiono twarzą do ściany, tyłem 
do pokoju. Nadmieniam, że w czasie 
pobytu kierownika gestapo z gesta-
powcami w mieszkaniu oglądał on 
wiszące na ścianie obrazy i widząc 
obraz Hołd pruski oraz portret Rydza 
Śmigłego coś między sobą podrwiwali 
z tych obrazów. Gdyśmy z bratem 
z mieszkania wyszli, przyspieszyliśmy 
kroku, żeby wyprzedzić gestapowców. 
Zdążyłem brata poinformować, 
żebyśmy nie mówili o żadnych organi-
zacjach, że ja jego, a on mnie nie może 
w żaden sposób zdradzić, choćby nas 
mieli zabić. Widocznie jednak idący 
za nami gestapowiec posłyszał, że coś 
rozmawiamy, gdyż przyskoczył do nas 
i groził, że nas zastrzeli, jeżeli będziemy 
rozmawiać. (…)

Brat był w tym samym dniu prze-
słuchiwany i po przesłuchaniu strażnik 
polski zaprowadził go pod moją celę. 
Brat wówczas opowiedział mi o prze-
biegu przesłuchania: zaczęło się od tego, 
że tłumacz gestapowiec uderzył brata po 
wejściu dwa razy w twarz, tak silnie, że 
upadł i rozpłakał się, a wtedy tłumacz 
ze srogiego stał się łagodny, pogłaskał go 
i powiedział, że więcej nie będzie bity, 
jeśli tylko prawdę będzie mówił. Począł 
się wypytywać nie o jego osobiste dane, 
tylko o moje, co do służby w wojsku, 
w organizacjach, brat jednak zasłaniał 
się nieświadomością wskutek młodego 
wieku. Następnie zarzucił bratu, że 
wybierał się na Węgry, on jednak 
wyparł się tego, jakkolwiek istotnie on 
i jemu podobni towarzysze umawiali 
się i zamierzali przeprowadzić się na 
Węgry, a całą tę sprawę prawdopodobnie 
zdradził niejaki Kozioł z Tarnowa, 
który ukrywa się gdzieś na Zachodzie. 
W związku z tą sprawą był aresztowany 
Stanisław Białas, towarzysz mojej celi. 
Kiedy brat wypierał się udziału w tej 
sprawie, wówczas znów dostał w twarz 
od gestapowca.

W więzieniu w Tarnowie prze-
bywałem do czerwca 1940, kiedy 
następnie w transporcie 756 osób, 
wszystkich z więzienia z Tarnowa, 
odstawiono mnie do obozu w Oświę-
cimiu. Wszyscy byli narodowości 
polskiej, z wyjątkiem jednego dyrek-
tora szkoły żydowskiej, a jako Żydów 
aresztowali Niemcy także Teodora 
i Zdzisława Simche, jednego adwo-
kata, drugiego profesora, którzy się 
przechrzcili. Był to pierwszy transport, 
jaki odszedł z Tarnowa do Oświęcimia. 
Rozpoczęła się ta akcja rano: strażnicy 
polscy wchodzili do cel, sprowadzali 
nas na dół na korytarz, oddawali nasze 

rzeczy zabrane nam przy wejściu do 
więzienia, jak i później dostarczone 
przez rodzinę i partiami pakowano nas 
na pięć aut i odwożono do łaźni żydow-
skiej na placu rybnym. Ja dostałem 
się do auta wraz z bratem i umieści-
liśmy się w ten sposób, żeby jeden mógł 
obserwować jedną stronę ulicy, a drugi 
drugą, w przypuszczeniu, że zoba-
czymy kogoś z rodziny. W łaźni musie-
liśmy się poddać kąpieli w basenie, po 
czym wyprowadzano nas po kolei do 
sali na piętro, w której było tak ciasno, 
że tylko jeden koło drugiego mógł stać. 
Pożywienie dostarczał nam Czerwony 
Krzyż. W tej sali przebywaliśmy do 
rana następnego dnia i podczas tego 
pobytu przez okno zauważyłem moją 
żonę, jak starała się doręczyć paczkę 
dla mnie jednemu z SS-manów, pilnu-
jących łaźni, ten jednak odmówił.(…) 

Rano prowadzili nas na podwórze, 
ustawili czwórkami i poprowadzili na 
dworzec kolejowy, gdzie nas załado-
wano do wozów ciężarowych i prze-
wieziono do Oświęcimia. Ani w czasie 
wyprowadzania z więzienia, ani 
podczas pobytu w łaźni, jak również 
i w czasie podróży, nie dopuszczono 
się na naszych osobach większych 
ekscesów, a jedynie, jeżeli ktoś otwierał 
okna w czasie, kiedyśmy przechodzili 
ulicami, to straż niemiecka oddawała 
w tym kierunku strzały karabinowe. 
Z Tarnowa wyjechaliśmy między 
godziną 8.00 a 9.00, do Oświęcimia 
przybyliśmy około 4.00 po południu. 
W czasie podróży pociągiem nie wolno 
nam było otwierać okien ani palić 
papierosów, któreśmy otrzymali przy 
wyjściu z więzienia, a tylko czasem 
na postoju na stacjach straż pozwo-
liła nam palić. Pożywienie mieliśmy 
tylko z paczek, które otrzymaliśmy 
w więzieniu od rodzin. Po przyjeź-
dzie do Oświęcimia tak ja, jak i wielu 
innych, nie zorientowaliśmy się, że 
to jest Oświęcim, gdyż na budynku 
widniała nazwa „Auschwitz”. Dopiero 
po bliższym przypatrywaniu się stacji 
zauważyłem na jakiejś ławce napis 
Oświęcim. Wyładowanie jednak nie 
następowało na dworcu w Oświęcimiu, 
tylko przesunięto cały pociąg na boczny 
tor prowadzący do dawnych koszar 
wojskowych i magazynu monopo-
lowego, gdzie oprócz koszar i maga-
zynów stały jeszcze baraki, zapełnione 
jednak różnymi mieszkańcami, kobie-
tami, mężczyznami i dziećmi, którzy 
na widok zbliżającego się pociągu 
powychodzili z baraków, lecz widząc 
w oknach pociągu naszych mężczyzn 
odwracali się, wycierając twarze jak 
przy ocieraniu łez, po czym zauważy-
liśmy, że z baraków wyrzucają pierzyny, 

poduszki, w ogóle sprzęty domowe. Jak 
się później zorientowałem, wyrzucali 
tych ludzi z baraków, które zostały 
następnie zburzone. Jeszcze przed 
wysadzeniem nas z pociągu do prze-
działu, w którym się znajdowałem, 
wszedł jeden ze strażników Niemców 
i zapytał, kto z nas umie po niemiecku. 
Ponieważ nikt się nie zgłaszał, dałem 
odpowiedź, że nieco rozumiem. 
Wówczas Niemiec polecił mi objaśnić 
moich towarzyszy, że przyjechaliśmy 
do naszej drugiej ojczyzny i poszedł 
do innych przedziałów, widocznie 
z tym samym oznajmieniem. Samo 
wysiadanie z pociągu odbywało się 
w ten sposób, że maszynista podciągał 
do drogi prowadzącej od toru w głąb 
obozu wagony, z których więźniowie 
musieli szybko wybiegać, przy czym 
stojący obok SS-mani tworzący straż 
obozu bili wybiegających więźniów 
rękami, kijami, podstawiali nogi 
i szczuli psami, tak że jeżeli któremu 
z więźniów spadło nakrycie z głowy, 
wypadła z ręki walizka lub paczka, to 
nie śmiał po to wracać ani podnosić, 
bez narażania się na zastrzelenie, 
jakkolwiek w moich oczach nie został 
nikt zastrzelony. (…)

Po wybiegnięciu z sali fryzjerskiej 
przechodziło się kąpiel: więzień wbiegał 
pod tusz z zimną wodą i nie obcie-
rając się, zabierał odłożone przedtem 
na bok swoje ubranie. Po kąpieli 
wbiegało się znów do następnej celi 
w piwnicy, gdzie przy stołach siedzieli 
pisarze, którzy odbierali dane osobiste 
każdego więźnia i dawali każdemu 
numer, polecając pilnowanie go, gdyż 
odtąd za wywołaniem numerów będzie 
każdy mógł otrzymać swoje ubranie. 
Ja otrzymałem nr 206, a brat mój 457. 
Po zapisaniu danej pozycji o otrzy-
maniu numeru wychodziło się na 
korytarz, gdzie więzień się ubierał 
i dostawał przydział swój na piętrze 
bloku. Na piętrze tym były dwie sale, 
jedna z jednej strony korytarza, druga 
po przeciwnej stronie, pośrodku były 
mniejsze pokoiki dla straży, względnie 
tak zwanego kapo. Ja dostałem się do 
sali po lewej stronie od wejścia, brat zaś 
po prawej. Umieszczenie nas w salach 
nastąpiło koło godziny 18.00. Do 
sali, najpierw jednej, potem drugiej, 
przyszedł komendant wewnętrznego 
obozu, który miał władzę tylko nad 
więźniami, nazwiskiem Fritsch i miał 
przemowę do więźniów w języku 
niemieckim, którą tłumacz tłumaczył 
na polski: – Jesteście już więźniami, 
a nie ludźmi, Polski nie będzie, zginęła 
raz na zawsze, to jest tylko mrzonka, 
każdy z was, jeśli będzie pracował 
dla państwa niemieckiego to może się 

spodziewać, że zobaczy się ze swoją 
rodziną, w przeciwnym razie nigdy 
jej nie zobaczy.

Po śniadaniu odbywała się gimna-
styka. Polegała ona na tym, że albo 
wszyscy musieli wykonywać tak zwany 
chód kurzy, to znowu skakanie jak żaby, 
to znów dwóch więźniów musiało się 
objąć razem twarzą w twarz i w kółko 
szybko obracać się, albo znów tarzać 
się wkoło po podwórzu we własnych 
ubraniach. Jeśli który z więźniów nie 
dość szybko wykonywał tę gimnastykę, 
SS-mani, kapowie Niemcy, którzy 
przedstawiali się, że są marynarzami 
ze zbuntowanych okrętów niemieckich, 
bili nas kijami, styliskami łopat, rękami 
lub też kopali. Jeśli który po uderzeniu 
upadł i zemdlał, to go rzucano pod 
ścianę bloku i polewano wodą. Często 
na te gimnastyki przychodziła świta 
obozowa z komendantem Hößem na 
czele i takich odwiedzin obawialiśmy 
się. Albowiem kapowie Niemcy, chcąc 
się przypodobać świcie, tym srożej nas 
bili i męczyli. Höß, nigdy [nie] przy-
patrując się tym gimnastykom i biciu, 
nie wydał zakazu bicia, przeciwnie 
– widać było na jego twarzy zadowo-
lenie. W porze obiadowej następowała 
półgodzinna przerwa w gimnastyce. Na 
obiad dostawaliśmy jedno danie, zupę, 
przedstawiającą się jako woda zabar-
wiona jakimiś zielskami, trawą, i ziem-
niakami w łupinach, po czym znów 
następowała gimnastyka do godziny 
20.00, a po niej kolacja, która skła-
dała się z herbaty ziołowej albo czarnej 
kawy (naturalnie namiastki) i zwykle 
na kolację wydawano chleb, który miał 
wystarczyć także na śniadanie, więź-
niowie jednak zjadali zazwyczaj już 
wieczorem cały chleb, bo zresztą nie 
było gdzie trzymać, a na śniadanie 
pili tylko samą herbatę ziołową. (…).

PS
Są to jedynie krótkie fragmenty, 

które zamieściłem z obszernych 
zeznań Edwarda Wrony pochodzą-
cego z Tuchowa. Był on świadkiem, 
który razem ze swoim bratem przeżył 
prawie 5 lat piekła niemieckiego obozu 
zagłady. Zeznania złożono przed 
Sądem Okręgowym w Tarnowie, dnia 
12 listopada 1946 roku w obecności 
prezesa sądu – Bronisława Macio-
łowskiego.

W tekście wykorzystano 
fotografie z Archiwum 

Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu 
oraz zasobów Instytutu 

Pamięci Narodowej

Pomnik I Transportu Więźniów do KL Auschwitz w Tarnowie Logo Komitetu
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Boże Ciało 2020  
– inne niż zwykle
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Błaganie
Nasza Mateńko cudna, Tuchowska słodka Pani,
jakie mam pisać wiersze, jakie mam prośby zanieść?
Zaraza nas tak niszczy, w mózg wbija się i w duszę,
Maryjo, nasza Matko, Ty jesteś nadziei okruszek.

A tu już idzie lato i rozkwitają łąki,
Mamy wciąż tyle planów – szczebiocą nam skowronki.
Czerwone maki zdobią leśne, tuchowskie wzgórza…
Jakie mam pisać wiersze do Ciebie Matko Boża?

Ja nie chcę Ci się żalić, choć wiesz, co matka czuje,
gdy syna jedynego tak rzadko, rzadko widuje.
Niepewność i cierpienie jej serce co dzień rozrywa,
więc jakie strofy zanieść do Ciebie Matko jedyna?

Czym mogę Cię Mateczko przebłagać i przeprosić,
byś odwróciła zły los i dała szczęścia grosik?
Bo życie nam w Tuchowie zamarło, rośnie trwoga.
Przywróć nam o Maryjo radość i wiarę w Boga.

A tu już idzie lato i rozkwitają łąki,
Mamy wciąż tyle planów – śpiewają nam skowronki.
Czerwone maki zdobią tuchowskie, leśne wzgórza…
Jakie mam pisać wiersze do Ciebie Matko Boża?

J.H. 08.06.2020 r.
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Drodzy Państwo
Pani Ewa Stanisławczyk z „Zespołem Pokolenia”
Dyrekcja i Pracownicy Domu Kultury w Tuchowie
Darczyńcy XXIV Tuchowskiej Majówki dla Matki 

Składamy serdeczne 
podziękowanie za podjęcie 
inicjatywy pomocy Stowa-

rzyszeniu „Nadzieja” w zorga-
nizowaniu, w sposób możliwy 
do realizacji, XXIV Tuchow-
skiej Majówki dla Matki. 

Doceniamy zaangażowanie się w to 
tradycyjne dzieło pomocy dla „Nadziei” 
i Caritas. 

Tegoroczna Tuchowska Majówka dla 
Matki nie mogła się odbyć jak zwykle 
radośnie, z liczną publicznością. Nie 
mogliśmy podziwiać w amfiteatrze 
przedszkolaków w barwnych strojach, 
dedykujących mamom tańce, piosenki 
i wiersze. Zabrakło żywej muzyki 
zespołów i wielu atrakcji. Tęsknimy do 
tych radosnych chwil, kiedy to w nastroju 
budzącej się wiosny, uśmiechem darzy-
liśmy się nawzajem i przeżywaliśmy 
wspólnie te miłe chwile. 

Tegoroczni organizatorzy zachęcili 
Państwa do przekazywania wpłat na 
konto „Nadziei” i Caritas. Zespół „Poko-
lenia” zadedykował ofiarodawcom piękny 
muzyczno-wokalny program online, 
pragnąc, by wniósł wiele ciepła i dobra. 
I tak się stało.

Dziękujemy Państwu za dobroczynną 
inicjatywę i pomoc potrzebującym. 

W działalności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych mamy wiele potrzeb. 

Obecna sytuacja opóźnia wiele 
działań. Mamy nadzieję, że będą one 
mogły być wkrótce kontynuowane. 
Dlatego wdzięczni za pamięć, dzięku-
jemy Państwu za każdą pomoc kierowaną 
na konto.

 W imieniu Stowarzyszenia 
„Nadzieja” – prezes Marian Gut 

Konto: PKO BP 1/Tuchów
56 1020 4955 0000 7102 0055 5235 
www.nadzieja-tuchow.pl 

Nie będzie 
Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego w lipcu
Drodzy Czciciele Matki 

Bożej Tuchowskiej, 
Drodzy Pielgrzymi.

Pierwszy tydzień lipca kojarzy 
się dla wielu z Wielkim Odpustem 
Tuchowskim. Przed cudowny Obraz 
Matki Bożej Tuchowskiej przybywają 
zarówno zorganizowane grupy, jak 
i indywidualni pielgrzymi z różnych 
stron naszej diecezji i spoza jej granic.

W tym roku Wielki Odpust 
Tuchowski w tradycyjnej formie 
niestety się nie odbędzie, z uwagi na 
pojawianie się ogniska koronawirusa 

w Tuchowie i w okolicy. Obchody 
Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 
przesuwamy na inny termin, który 
podamy w odpowiednim czasie.

W tej trudnej dla nas sytuacji 
pragniemy wszystkich, Drogich nam 
Pielgrzymów, zaprosić do duchowego 
pielgrzymowania do Matki Bożej 
Tuchowskiej, by wypraszać potrzebne 
łaski, zwłaszcza oddalenie od nas 
epidemii.

Matko Boża Tuchowska, pomagaj 
nam nieustannie!
o. Bogusław Augustowski CSsR 

kustosz sanktuarium

KRZYSZTOFJASIŃSKI 

W naszym kraju Boże 
Ciało jest uroczy-
stością obchodzoną 

w ostatni czwartek po 
oktawie Zesłania Ducha 
Świętego, jest to zatem 
święto ruchome. Jest 
jednym z najważniejszych 
świąt katolickich ku czci 
Najświętszego Sakramentu. 
W Polsce to katolickie 
święto jest dniem wolnym 
od pracy. W tym roku 
obchodzone było w Kościele 
katolickim 11 czerwca. 

„Boże Ciało to święto tak bardzo 
drogie polskim sercom, dzień, 
w którym możemy dać publiczny 
wyraz tej czci i miłości, jaką otaczamy 
Ciało i Krew Pańską w sakramencie 
ołtarzy. Bądźże pozdrowiona, Hostio 
żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo 
ukrywa”. (św. Jan Paweł II)

Zgodnie z tradycją ta jedyna 
w swoim rodzaju w Tuchowie 
procesja do czterech ołtarzy, będąca 
publicznym wyznaniem wiary, 
wyrusza na ulice naszego miasta 
już od 1989 roku, rokrocznie na 
zmianę z tuchowskich parafii. 
W tym roku miała wyruszyć z kościoła 
pw. św. Jakuba St. Apostoła do sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej. 
Niestety, z powodu ograniczeń epide-
micznych oraz przypadków korona-
wirusa w Tuchowie, nie mogła się 
odbyć. 

W niektórych parafiach gminy 
Tuchów organizacja tradycyjnej 
procesji ulicami ograniczona 
została jedynie do procesji wokół 
kościoła.

„W Eucharystii znajdujemy 
energie potrzebne do życia. (…) 
W tym roku publiczne oddawanie 
czci Eucharystii jest mocno ograni-
czone, ale zawsze możliwe jest „życie 
eucharystyczne”. (…) Pozdrawiam 
serdecznie wszystkich Polaków. 
Wiem, że miesiąc czerwiec jest Wam 
szczególnie drogi, gdyż jest poświę-
cony Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu. Boskiemu Sercu, napełnio-
nemu pokojem i miłością możemy 
powierzyć wszystkie niepokoje 
naszych serc, oraz naszą niedosko-
nałą miłość” – Papież Franciszek. 
(źródło: https://www.vaticannews.
va/pl – 10 czerwca 2020 r.)

Uroczysta procesja Bożego Ciała w parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Piotrkowicach
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Z dniem 1 sierpnia 2019 r. 
rozpoczęto prace 
związane z rewitali-

zacją otoczenia bazyliki 
mniejszej w Tuchowie. 
Głównym wykonawcą jest 
firma budowlana ANKO 
z Tarnowa. Kierownikiem 
budowy jest Michał Onak, 
a inspektorem nadzoru  
mgr inż. Grzegorz Furmański 
z Tarnowa. Czas wyzna-
czony na realizację prac 
upływa we wrześniu 2020 r. 

W Dekrecie ustanawiającym 
parafię Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny w Tuchowie (5 stycznia 
1951 rok – biskup tarnowski Jan 
Stepa) napisano m.in. „przy kościele 
Najświętszej Maryi Panny [...] który 
należy do Zgromadzenia Najświęt-
szego Odkupiciela ustanawiamy Wika-
riat Parafialny [...] i przekazujemy 
Domowi zakonnemu istniejącemu 
przy tym kościele”.

Z o. Witoldem Radowskim CSsR 
– przełożonym Domu Zakonnego 
oo. Redemptorystów w Tuchowie 
rozmawia Zdzisława Krzemińska. 

ZK: Kościół Najświętszej 
Maryi Panny w Tuchowie 
został zbudowany – jak 
podają źródła benedyktyń-
skie – przed 1079 rokiem. 
Ojcowie redemptoryści od 
roku 1893 są kustoszami 
i stróżami sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej, 
które od roku 2010 ma tytuł 
bazyliki mniejszej. „Lipowe 
Wzgórze” wpisane jest nie 
tylko w krajobraz Tuchowa, 
ale jego historię i osobiste 
życie tutejszych miesz-
kańców, którzy przez ostatni 
rok interesują się ogromną 
inwestycją prowadzoną 
właśnie w tym miejscu. 
Kto, kiedy i dlaczego podjął 
starania dotyczące tego 
przedsięwzięcia? 

O. W.R.: Myśl o rewitalizacji 
otoczenia bazyliki zrodziła się 10 lat 
temu. Gołym okiem można było 
zauważyć, że otoczenie to wymagało 
podjęcia renowacji. Ciągle pogarsza-
jący się stan techniczny muru oporo-
wego (pojawiające się pęknięcia na 
nim); czy wielkich schodów, które co 
jakiś czas wymagały reparacji, w końcu 
odpadający tynk z ambitów zmusił nas 
do myślenia o tym, jak zaradzić tym 
problemom. Po wielu konsultacjach 
ze specjalistami z dziedziny budow-
nictwa doszliśmy do wniosku, że należy 
podejść kompleksowo to tego problemu. 
Doraźne naprawianie i łatanie dziur 
nie przyniesie zamierzonego efektu. 
Ponadto myśleliśmy o podniesieniu 
waloru estetycznego otoczenia sank-
tuarium, przekonani o tym, że do pięk-
nego miejsca chętnie będą wracać ci, 
którzy nas odwiedzają. Po uzyskaniu 
zgody Rady Prowincjalnej zlecony 
został projekt rewitalizacji otoczenia, 
który powstał w 2010 r. 

ZK: Kto jest autorem 
projektu rewitalizacji i czy 
wasza redemptorystowska 
koncepcja pokrywała się 
z zamysłem projektanta 
i wymogami konserwatora 
zabytków?

O. W.R.: Autorem projektu jest 
pracownia architektoniczna AKKA 
z Krakowa państwa Agaty i Andrzeja 
Kosowskich. W trackie powstawania 
projektu zależało nam bardzo na 
tym, aby podkreślić jeszcze bardziej 

sakralny charakter tego miejsca. Jako 
redemptoryści zawsze dążymy do tego, 
aby przestrzeń, gdzie człowiek spotyka 
się z Bogiem, była miejscem godnym. 
Dlatego ciągle dbamy o to, by nadać 
blasku bazylice, a teraz również jej 
otoczeniu. Do tego też byliśmy ciągle 
dopingowani przez konserwatora 
zabytków, a szczególnie przez śp. pana 
Andrzeja Ceterę, który projekt zatwier-
dził i pozwolił na jego realizację.

ZK: Dzięki banerom umiesz-
czonym na murach wokół 
bazyliki można było zapo-
znać się z wizją projektanta. 
Najbardziej kontrowersyjna 
w rozmowach okazywała 
się... likwidacja ambitów 
– naturalnego parasola 
przeciwdeszczowego, prze-
ciwsłonecznego i przeciw-
-wiatrowego. Czy podej-
mując tę decyzję, kierowano 
się wyłącznie względami 
estetycznymi? 

O. W.R.: Ogromnym atutem bazy-
liki jest jej fasada, a ambity skutecznie 
ją zasłoniły. Dodajmy, że ambity to 
po prostu mur. Dlatego zdecydowa-
liśmy się na kompromis, aby nieco 
bardziej odsłonić fasadę sanktuarium. 
Dodam, że teraz, kiedy zamontowane 
jest już ogrodzenie kute, słyszę słowa 
uznania, że to właściwe rozwiązanie. 
Ta jednolitość i monotonność muru, 
została rozbita przez ażurowe ogro-
dzenie i w taki sposób fasada zaistniała 
w całej pełni.

ZK: Wśród parafian żyją ci, 
którzy wspierali działania 
proboszcza o. Władysława 
Witkowskiego (1967-1973), 
poświęcając swój czas 
i siłę m.in. przy budowie 
ambitów, przebudowie 
dziedzińca sanktuaryjnego 
z jego salami naziemnymi 
i podziemnymi. Tak wyrażali 
swoją troskę i współod-
powiedzialność za kościół 
parafialny. Warto wspo-
mnieć, że wówczas władze 
państwowe również na 
niższych szczeblach robiły 
wszystko, by zniszczyć 
Kościół, albo przynajmniej 
ograniczyć zasięg jego 
oddziaływania. Nie brako-
wało też tych, którzy dono-
sili do SB o poczynaniach  
o. Witkowskiego. Starsi 
parafianie do dziś wspomi-
nają, jak proboszcz przycho-
dził do nich i dobrodusznie 
ostrzegał: „Przerwijcie teraz 
pracę, bo za chwilę będzie 
przechodził tędy ktoś, kto 
lepiej, żeby was tu nie 
widział...”. 
Czy dziś ojcowie redempto-
ryści doświadczają zrozu-
mienia i wsparcia parafian, 
pielgrzymów, instytucji 
kościelnych i państwowych? 

O. W.R.: Szczególnie w czasie 
odwiedzin kolędowych zauważyliśmy 
żywe zainteresowanie naszych parafian 
prowadzonymi pracami przy sanktu-
arium. Trzeba powiedzieć, że gene-
ralnie usłyszeliśmy pozytywne głosy 
pełne nadziei, że nasze sanktuarium 
zyska nowy blask. Wiadomo, że słyszy 
się też głosy krytyczne, które mam 
nadzieję ucichną, kiedy zobaczymy 
końcowy efekt remontu. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować wszystkim 
naszym parafianom i pielgrzymom, 
którzy wspierają duchowo i materialnie 
prowadzone prace. Ofiary na ten cel 
spływają z całej Polski, a więc cieszymy 

się, że nasze sanktuarium zyskuje 
rozgłos w Polsce, ale też i za granicą. 
Należy też dodać, że projekt rewitaliza-
cyjny jest w dużej części finansowany 
przez fundusze europejskie. W 2017 r. 
Małopolski Urząd Marszałkowski 
przyznał nam dofinasowanie naszego 
projektu w wysokości 1 850 000 tys. zł. 
Warto też zauważyć, że przez kilka lat 
będziemy musieli pozyskać środki, aby 
sfinansować wkład własny.

ZK: Proboszcz parafii NNMP 
w Tuchowie, o. Bogusław 
Augustowski CSsR, w biule-
tynie sanktuaryjno-para-
fialnym „Chorągiew Maryi” 
informował o zaleceniach 
konserwatora zabytków 
dotyczących dziedzińca. 
Wiadomo więc, że dziedzi-
niec nie będzie wyłożony 
kostką brukową, a sześciu 
lip, które zapewniały cień 
i tworzyły zielone parasole 
nie ma od września ubie-
głego roku. 
Jak zatem będzie wyglądać 
dziedziniec po obecnej prze-
budowie?

O. W.R.: Najpierw chciałbym 
uspokoić wszystkich i poinformować, 
że lipy wrócą na dziedziniec sank-
tuaryjny. Będzie ich sześć: cztery 
na dziedzińcu głównym i dwie przy 
ambitach od strony wschodniej. Będą 
to lipy drobno liściaste. Wysadzone 
zostaną w październiku w specjalne 
przygotowanych systemach, które 
zapewnią nawodnienie drzew oraz 
ukierunkowanie korzeni w dół, co 
uchroni od uszkodzenia podziemnej 
infrastruktury. Dobór gatunku lip też 
nie jest przypadkowy, chodzi o to, aby 
lipy na dziedzińcu miały rozłożystą 
koronę tworząc miejsca zacienione. 
Mamy w świadomości, że drzew wokół 
bazyliki było więcej, jednak przepisy 
przeciwpożarowe zmusiły nas do 
tego, aby ograniczyć liczbę drzew. Do 
tej pory nie było drogi przeciwpoża-
rowej do bazyliki od strony zachodniej 
i części klasztoru od dziedzińca sank-
tuaryjnego oraz wieży. Dla budynków 
wysokich ogromnym problemem jest 
zagrożenie pożarowe. Dlatego droga 
pożarowa jest bezwzględnie potrzebna. 
Będzie ona biegła od strony wschod-
niej wokół bazyliki, dlatego w tym celu 
została również poszerzona i przesu-
nięta wschodnia brama na dziedziniec, 
aby mógł wjechać sprzęt pożarniczy. 
Natomiast sam dziedziniec zostanie 
wyłożony płytami i kostką granitową 
w różnych kolorach, do czego zobli-
gował nas konserwator zabytków.

ZK: Przypomnijmy, że 
dawniej na dziedziniec 
kościoła wchodziło się przez 
wschodnią bramę, bo... 
schodów od frontu nie było. 
Na skarpie przed głównym 
wejściem stała drew-
niana dzwonnica. Pierwsze 
kamienne schody zostały 
zbudowane w 1880 roku 
przez ks. Rozmusa i nie były 
w miejscu obecnych, lecz 
koło ogrodzenia. W 1901 r. 
redemptoryści przesunęli 
dzwonnicę i wybudowali 
szerokie schody. Te, liczące 
41 stopni, powstały na prze-
łomie lat 1964/1965. Jakie 
zmiany przyniosła rewitali-
zacja?

O. W.R.: Najbardziej znaczącą 
zmianą jest wybudowanie nowego ciągu 
schodów wzdłuż muru oporowego. 
Wiemy, że dotychczasowe schody nie 
spełniały obowiązujących norm. Stare 

schody miały za wąskie stopnie i były 
zbyt strome. Ukształtowanie terenu nie 
pozwoliło na przebudowę schodów tak, 
by spełniały wszelkie normy. Dlatego 
zdecydowano o wybudowaniu nowego, 
normatywnego ciągu schodów. Z tego 
też względu został poszerzony ostatni 
ciąg schodów i brama wejściowa na 
dziedziniec. Wydaje się, że nowe 
schody dobrze wkomponowały się we 
wzgórze i nadały jemu monumentalny 
charakter.

ZK: Na jakie miłe, a może... 
niechciane niespodzianki 
inwestycyjne natrafili 
bezpośredni wykonawcy?

O. W.R.: Jak to bywa przy takich 
remontach niespodzianek było wiele. 
Raczej wszystkie niechciane. Jedną 
z nich były choćby wspomniane duże 
schody. Projekt zakładał tylko ich 
renowację, a więc skucie starej lastry-
kowej okładziny i obłożenie granitem. 
Jednak po skuciu lastryka okazało się, 
że konstrukcja schodów jest w bardzo 
złym stanie i trzeba było je skuć i na 
nowo odtworzyć. Pociągnęło to za sobą 
sporo dodatkowych kosztów. Podobnie 
było z filarami wschodnich ambitów. 
Wymagały wzmocnienia dość drogimi 
materiałami, które zapewnią stabilność 

ambitów. I jeszcze wiele innych drob-
niejszych niespodzianek, którym, jak 
ufam, zaradziliśmy.

ZK: Na ile lat przewidywana 
jest trwałość i jakość tej 
rewitalizacji?

O. W.R.: Jak ufam, na dziesiątki 
lat. Taką nadzieję dają nam choćby 
materiały, które są użyte do rewita-
lizacji. Naturalny kamień jak granit 
jest o wiele trwalszym materiałem niż 
choćby kostka betonowa. Wylane nowe 
schody, naprawiony i wzmocniony mur 
oporowy, jak wierzę, wytrzymają przy-
najmniej kolejne 50 lat.

REWITALIZACJA NA LIPOWYM WZGÓRZU W TUCHOWIE
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Pomnik Dziecka Utraconego w Tuchowie – 
geneza powstania

Od pewnego czasu 
słyszymy w mediach 
i dowiadujemy się 

od innych o powstającym 
w Tuchowie Pomniku 
Dziecka Utraconego. Warto 
więc w tym miejscu przy-
pomnieć sobie historię tego 
szlachetnego przedsię-
wzięcia. 

Należy cofnąć się do 2011 roku. 
Już wtedy od kilku lat obchodzono 
w Polsce Dzień Dziecka Utraconego, 
którego wspomnienie przypada 
15 października. W Polsce zaczęto 
przeprowadzać pierwsze pochówki 
dzieci martwo urodzonych oraz 
budować pomniki im poświęcone. 

W sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej po raz pierwszy obcho-
dziliśmy ten dzień 15 paździer-
nika 2011 r. Od tego czasu co roku 
mówimy o problemach rodziców po 
stracie dziecka. Zapraszamy wiernych 
na specjalne nabożeństwo w tym dniu 
w intencji rodziców, którzy doświad-
czyli tej tragedii. Tematyka dzieci utra-
conych jeszcze przed narodzeniem 
była nieraz poruszana na spotkaniach, 
istniejącego przy parafii od ponad 
25 lat, Kręgu Rodzin czy Rady Para-
fialnej i w Poradni Rodzinnej.

Bezpośrednim impulsem do 
podjęcia inicjatywy wybudowania 
Pomnika Dziecka Utraconego, 
z możliwością pochówku, był złoty 
jubileusz Poradni Rodzinnej dzia-
łającej przy parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Główne 
uroczystości jubileuszowe odbyły 
się 9 kwietnia 2018 r. – połączone 
z Diecezjalnym Dniem Świętości 
Życia, które wtedy obchodzono po 
oktawie Wielkanocy. Uroczystościom 
przewodniczył JE Ks. Bp Andrzej Jeż. 
Po tych wydarzeniach podjęliśmy 
w parafii próbę znalezienia lokali-
zacji miejsca dla tego przedsięwzięcia. 

Będąc kiedyś w Kurii tarnowskiej, 
przypadkowo (jeśli tak można powie-
dzieć) spotkałem p. Joannę Sadowską 
z Komitetu Budowy Miejsca Pamięci 
Dzieci Utraconych SPES z Tarnowa, 
która wspomniała o potrzebie budo-
wania takich miejsc pamięci. Zapew-
niłem ją, że temat jest nam znany i że 
do niego wrócimy. 

W październiku 2019 r. p. Joanna 
zadzwoniła do mnie i podzieliła się 
swoimi wrażeniami z pochówku dzieci 
martwo urodzonych we wspólnym 
grobowcu na cmentarzu w Tarnowie 
Mościcach, gdzie znajduje się Miejsce 
Pamięci Dzieci Utraconych. Wspo-
mniała jeszcze raz o potrzebie takich 
miejsc pamięci, modlitwy, gdyż wiele 
rodzin przeżywa traumę po stracie 
dziecka jeszcze nienarodzonego. Ucie-
szyłaby się, gdyby również w Tuchowie 
powstało takie miejsce, gdyż wiele 
rodzin z Tuchowa i okolic zmaga się 
z takim samym problemem. Zapew-
niła, że Komitet może pomóc w pozy-
skiwaniu potrzebnych środków na 
realizację tego zadania. Ze swej strony 
zaprosiłem p. Joannę na spotkanie 
z udziałem proboszczów z obu parafii 
tuchowskich i osób zainteresowanych. 
Do umówionego spotkania doszło 
w listopadzie 2019 r. w klasztorze. 
Na spotkaniu Fundacja zapropo-
nowała nam współpracę i pomoc 
w pozyskiwaniu funduszy na reali-
zację planów, jeśli tylko podejmiemy 
decyzję budowy. Wspólnie z probosz-
czem parafii św. Jakuba Apostoła 
ks. prałatem Alfonsem Górowskim 
podjęliśmy decyzję, że wybudujemy 
takie miejsce pamięci, które będzie 
spełniało dwie funkcje: będzie to 
pomnik z myślą o rodzicach, którym 
nie było dane pochować swojego 
dziecka oraz miejsce pochówku dzieci 
nienarodzonych. Ks. proboszcz parafii 
św. Jakuba Apostoła zaproponował na 
ten cel miejsce na starym cmentarzu, 

gdzie znajdował się dawny grobowiec 
ojców redemptorystów. Został z niego 
tylko krzyż, gdyż nowy grobowiec jest 
posadowiony w nowej części cmen-
tarza. 

Lokalizacja przy alejce, prowa-
dzącej wzdłuż starego cmentarza 
do kaplicy, wydaje się być bardzo 
dobra, bo blisko drogi, a więc pomnik 
będzie widoczny i komponujący się 
ze stojącym krzyżem. Znaleźliśmy 
projektanta i wykonawcę dla tego szla-
chetnego dzieła. Wykonania projektu 
i modelu pomnika podjęła się p. Ewa 
Fleszar, absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, mieszkająca 
w parafii sanktuaryjnej w Tuchowie. 
Wybudowania grobowca podjął się 
Zakład Kamieniarski p. Andrzeja 
Skrężyny z Burzyna. 

Na tym etapie mamy już gotowy 
model pomnika i grobowca. Pier-
wotnie pomnik ten miał być wykonany 
z tworzywa sztucznego, ale po wyko-
naniu przez p. Ewę pięknego modelu 
podjęliśmy decyzję z ks. proboszczem 
Alfonsem Górowskim, że zasługuje 
on na materiał bardziej szlachetny – 
odlew z brązu. Mamy świadomość, 
że to wszystko podraża wartość 
inwestycji. Jednak jesteśmy zdania, 
że warto zrobić coś, co będzie służyło 
nie 10 czy 15 lat, ale dłużej. Koszt całej 
inwestycji szacuje się na 50 tysięcy 
złotych.

W tym miejscu pragnę bardzo 
serdecznie podziękować, w imieniu 
swoim i osób bezpośrednio zaanga-
żowanych, Fundacji SPES z Tarnowa 
za współpracę, która od samego 
początku pomaga nam w realizacji 
tego szlachetnego dzieła, przez 
pozyskiwanie funduszy. Dziękujemy 
także wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy widzą potrzebę takiego miejsca 
pamięci w Tuchowie. 

W tym celu założyliśmy wraz 
z parafią św. Jakuba wspólne konto, 
na które można dokonywać dobro-
wolnych wpłat. 

Nr konta: 76 8627 0001 2002 
9002 6029 0003. Niezależnie można 
też wpłacać na konto Fundacji SPES.  
Nr konta: 77 1090 2590 0000 0001 
4457 4492 z dopiskiem „Tuchów”. 
Strona Fundacji SPES: www:funda-
cjaspes.pl .

Wszystkim Darczyńcom i rozu-
miejącym potrzebę wsparcia budowy 
Pomnika Dziecka Utraconego 
w Tuchowie bardzo serdecznie dzię-
kujemy! Mamy nadzieję, że to dzieło 
będzie służyło na lata wielu rodzinom 
z Tuchowa i okolicznych parafii. 
Będzie miejscem utulenia bólu dla 
rodziców po stracie dziecka, którego 
nie mogli nawet zobaczyć, ale mogą 
go godnie pochować. 

W obecnie panującej trudnej sytu-
acji związanej z epidemią trudno coś 
pewnego zaplanować, ale jeśli nic nie 
przeszkodzi, to w październiku br. 
nastąpi błogosławieństwo miejsca 
pamięci i pierwszy pochówek dzieci 
nienarodzonych. 

o. Bogusław Augustowski 
CSsR

proboszcz i kustosz 
sanktuarium

Poniżej zamieszczamy świadectwo 
mamy po utracie dziecka przed naro-
dzeniem:

Niestety nie zawsze upragnione, 
przysłowiowe dwie kreski na teście 
ciążowym są początkiem szczęśliwej 
i długiej podróży wspólnie ze swoim 

dzieckiem, a maleńkie 
buciki podarowane 
mężowi z radosną 
nowiną trzeba odłożyć 
w kąt szuflady jeszcze 
na długo, a czasem na 
zawsze. Sama również 
musiałam zmierzyć 
się z tą tragedią, choć 
w takiej sytuacji należa-
łoby dodać jeszcze czas 
teraźniejszy i przyszły, 
ponieważ o tym nigdy 
się nie zapomina, ból 
i tęsknota pozostają 
do końca życia, a serce 
matki zawsze pamięta 
i czuje.

Gdybym chciała 
pisać o szczegółach 
i okolicznościach, 
to zwyczajnie zabra-
kłoby miejsca, dlatego 
chciałam odnieść się do 
samej kwestii budowy 
Pomnika Dziecka Utra-
conego, do powstania 
tego miejsca szczególnej 
pamięci. Kilka lat temu, 
kiedy pierwszy raz stra-
ciłam swoje nienaro-
dzone jeszcze dziecko, 
nie było takiej inicja-
tywy. Przeszłam przez 
wsparcie bliskich, ale 
przecież nawet mąż nie 
wie w takiej sytuacji, co 
czuje i myśli matka na 
szpitalnym łóżku, kiedy za oknem 
wstaje powoli nowy dzień, a poduszka 
już nie chce przyjąć więcej łez… Pozo-
stał smutek, tęsknota i ta okropna 
pustka, której niczym nie dało się 
zapełnić – i sama już nie wiem, czy 
próbuję objąć i oswoić tę straszną 
pustkę w sobie, czy przytulić swoje 
dziecko, a może i jedno i drugie… 
Czy kolejny raz, kiedy straciłam swoje 
dziecko, był łatwiejszy? – nie, ale był 
inny. 

W ramach akcji „tęczowy kocyk” 
dostałam malutką, misternie utkaną 
na szydełku przez inną wyjątkową 
mamę niezapominajkę, którą noszę 
zawsze przy sobie. Doskonale 
pamiętam, jak bardzo wzruszyła się 

sąsiadka ze szpitalnej sali, kiedy otrzy-
mała swoją „niezapominajkę”. Byłam 
zaskoczona, kiedy położna zapytała 
mnie, czy chcę, aby moje dziecko wraz 
z innymi utraconymi maleństwami 
zostało. Z traumą i żałobą w sercu 
będę musiała poradzić sobie sama, 
to moje dziecko było ważne też dla 
innych, ktoś dostrzegł w nim małego 
człowieka, a nie tylko zlepek komórek. 
Jest TO MIEJSCE, do którego mogę 
zawsze pójść, przynieść misia czy 
kwiatek i choć pójście na cmentarz 
do swojego dziecka to najgorsza rzecz 
na świecie dla każdej matki, to w tym 
przypadku naprawdę daje pociechę 
i choć trochę koi ten potworny ból, 
a i pustka jakby była mniejsza.

Z wielką radością przyjęłam 
informację, że w Tuchowie również 
powstaje miejsce pochówku przed-
wcześnie utraconych dzieci, przy 
którym staniemy wspólnie z innymi 
rodzicami. Dlatego ze swojej strony, 
ale też w imieniu wszystkich kobiet, 
których dotyczy strata dziecka niena-
rodzonego, serdecznie dziękuję za 
ideę i inicjatywę budowy Pomnika 
Dziecka Utraconego, budowy miejsca, 
które będzie szczególne w niejednym 
sercu.

Mama 4 dzieci 
(2 na ziemi, 2 w niebie)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ojców redemptorystów

śp. o. bp. Czesława 
Stanuli

Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek 

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Obrzut
Dyrekcja oraz pracownicy Domu Kultury w Tuchowie

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”

śp. o. Jana Słowikaśp. o. Jana Rzepieli
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13 czerwca 2020 r., 
przeżywszy lat 73, zmarł 
Władysław Sukiennik
Z przykrością i smutkiem 

przyjęliśmy informację 
o śmierci Władysława 

Sukiennika, zaangażowa-
nego działacza społecznego 
i kulturalnego, artysty, 
wieloletniego prezesa Koła 
Pszczelarzy w Tuchowie. 
Pogrążonej w żałobie 
rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Władysław Sukiennik pochodził 
z Burzyna, mieszkał w Tuchowie. 
Radny Rady Miejskiej w Tuchowie 
w latach 1994-1998. Wiceprezes, 
a następnie (w latach 1990-2005) 
prezes Koła Pszczelarzy w Tuchowie, 
do końca aktywny jego działacz. 
Pomysłodawca, główny organizator 
i projektant ufundowanego w 1989 r. 
sztandaru Koła Pszczelarzy.

Współzałożyciel Tuchow-
skiej Grupy Twórców Amatorów 
i jej wieloletni działacz. Współ-
organizator uroczystości 50-lecia, 
60-lecia i 70-lecia Koła Pszczelarzy 
w Tuchowie. Wspierający wydarzenia 
kulturalne, ich wierny uczestnik 
i promotor. Współinicjator oraz 
wykonawca pomnika „Pamięci 
pszczelarzy” na starym cmentarzu 
w Tuchowie. Współinicjator oraz 
współwykonawca ze śp. Kazimie-
rzem Karwatem rzeźb króla Kazi-
mierza Wielkiego nadającego opatowi 
tynieckiemu Bogusławowi akt lokacji 
miasta, które znajdują się na Skwerze 
Benedyktyńskim w Tuchowie. Odzna-
czony wieloma medalami i honorowymi 
adresami okolicznościowymi Polskiego 
Związku Pszczelarskiego. Był też człon-
kiem rady duszpasterskiej, zaangażo-
wanym w działalność Akcji Katolickiej. 
Za zasługi dla Parafii pw. św. Jakuba 
Starszego Apostoła w Tuchowie, w 2013 
bp Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji 
Tarnowskiej – wręczył Władysławowi 
Sukiennikowi brązowy medal diece-
zjalny Dei Regno Servire (łac. Służyć 
Królestwu Bożemu).

Animator kultury, członek Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa od 
chwili jego powstania. Współini-
cjator i współorganizator utwo-
rzenia muzeum etnograficznego 
w Tuchowie. Organizator skansenu 
uli pszczelich, współinicjator wydaw-
nictw Koło Pszczelarzy w Tuchowie 
– publikacji, która ukazała się na jubi-
leusz 60-lecia Koła – oraz Kamieni 
Milowych cz. I i II.

Rzeźbiarz, swoje prace prezen-
tował na wystawach zbiorowych 

w Tuchowie, w Małopolsce i za 
granicą. Konserwator sztuki sakralnej, 
w tym ołtarzy w wielu kościo-
łach diecezji tarnowskiej. Również 
w tuchowskich kościołach. 

Członek Chóru Męskiego 
w Tuchowie oraz Sanktuaryjnego 
Chóru Mieszanego. Uczestniczył 
w niemal wszystkich dziedzinach 
życia kulturalno-społecznego naszej 

gminy, oddany miastu i gminie, 
a także tuchowskiej społeczności.  
Za swoje zaangażowanie w dzia-
łalność społeczną i kulturalną oraz 
twórczy wkład w rozwój tuchowskiego 
pszczelarstwa został w 2007 r. uhono-
rowany statuetką „Melaniusza”.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci 

żywych”
Składamy serdecznie wyrazy wdzięczności 

wszystkim Tym, którzy w bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami żal i smutek po śmierci 

Śp. Władysława Sukiennika. 
Dziękujemy za duchowe wsparcie w postaci 

słów otuchy, wyrażonych kondolencji, 
modlitwę i liczne intencje mszalne. 

Budujące jest dla nas tak ciepło wyrażane 
wspomnienie o zmarłym Władysławie.

Dziękujemy Wszystkim za towarzyszenie 
w ostatniej drodze i uroczystości pogrzebowej 

Śp. Władysława mimo wielu obaw 
w niełatwym dla Tuchowa, pandemicznym czasie.

Doświadczyliśmy Waszego wsparcia, 
pomocy, życzliwości. 

Bóg zapłać!

Żona, Dzieci, Wnuki

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci 

Doświadczyliśmy Waszego wsparcia, 
pomocy, życzliwości. 

Bóg zapłać!

Kiedy umiera człowiek kultury, gaśnie również jej blask.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 

śp. Władysława Sukiennika 
człowieka, który swe życie poświęcił  

służbie człowiekowi i kulturze.

Rodzinie i wszystkim, w życiu których zmarły  
pozostawił pustkę, składamy wyrazy 

najszczerszego współczucia,  
wierząc, że nie umiera ten,  

który pozostaje w sercach ludzi.

Dyrekcja oraz pracownicy Domu Kultury w Tuchowie
Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”

Niektórzy ludzie przekraczając próg życia, 
pozostawiają bagaż zasług, 

który domyka pełnię ich człowieczeństwa. 
Takim człowiekiem był 

śp. Władysław Sukiennik
Rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy wyrazy 
szczerego współczucia, żywiąc nadzieję, że czas 

złagodzi poczucie straty.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Obrzut
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POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI
O KORONĘ „JEJ WYSOKOŚCI BRZANKI” ONLINE

ANDRZEJJAGODA 

8 czerwca nastąpiło 
rozstrzygnięcie 
Pogórzańskiego 

Festiwalu Piosenki 
o Koronę „Jej Wyso-
kości Brzanki”. 

Konkurs został przepro-
wadzony w formie online ze 
względu na obostrzenia zwią-
zane z sytuację epidemiczną. 
Warunkiem uczestnictwa było 
przesłanie materiału filmowego 
z przygotowaną prezentacją na 
adres e-mailowy tuchowskiego 
Domu Kultury, gdzie nastąpiła 
ich ocena. Festiwal adreso-
wany był do dzieci i młodzieży 
z regionu Pogórza. Wzięło 
w nim udział 20 wokalistów, 
którzy prezentowali się w trzech 
kategoriach wiekowych. Usły-
szeliśmy między innymi takie 

piosenki, jak: Jestem Klemen-
tynką, Dobrze jest, jak jest, 
Laleczka z saskiej porcelany, 
Dni, których nie znamy, Z tobą 
chcę oglądać świat, czy Dziwny 
jest ten świat. Poszczególne 
wykonania młodych wokali-
stów wysłuchała komisja festi-
walowa w składzie: Katarzyna 
Pater, Natalia Pawlak i Anna 
Madejska, wyłaniając laureatów. 

W najmłodszej grupie 
wiekowej – dzieci przedszkolnych 
– I miejsce otrzymała Julia Kulig, 
II miejsce Aleksandra Wójcik, 
a III miejsce Barbara Lisak.

W grupie wiekowej uczniów 
klas I-IV szkół podstawowych 

I miejsce zajęła Ewa Sarna, 
niższe miejsca zajęły: Kornelia 
Wójcik i Milena Kozioł. 

W grupie wiekowej uczniów 
klas od V do VIII najwyżej upla-
sowała się Amelia Mitoraj, a za nią 
Marcelina Sarna i Zuzanna Górka. 

Laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Pogórzańskie Stowarzyszenie 
Rozwoju. Nie zabrakło także 
naród dla pozostałych uczest-
ników. Współorganizatorem 
festiwalu był Dom Kultury 
w Tuchowie. Podziękowania za 
udział w konkursie i gratulacje 
należą się wszystkim.
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Najmłodsza grupa wiekowa – dzieci przedszkolne Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych

Przyszłość należy do tych, 
którzy wierzą w swoje marzenia DOM KULTURY W TUCHOWIE

ul. Chopina 10 
33-170 Tuchów 
NIP: 873-21-58-118 
REGON: 850341148

Skontaktuj się z nami: 
tel./fax 14 652 54 36   e-mail: tuchowkultura@interia.pl
www.dktuchow.pl 
Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/it.tuchow

Nasze filie: 
Dom Kultury w Burzynie    14 652 66 68
Dom Kultury w Siedliskach  14 652 54 36
Dom Kultury w Jodłówce Tuchowskiej  14 652 68 31

R E K L A M A

Z pewnością, tak 
jak my, znasz 
to uczucie, 

kiedy delektując się 
cudownym smakiem 
dobrej kawy, zamy-
kasz oczy i oddajesz 
się chwili przyjem-
ności, chwili, którą 
możesz mieć na 
wyłączność lub dzielić 
ją z innymi, chwili, 
która przywołuje 
najmilsze wspo-
mnienia, chwili, która 
pozwala zmysłom 
poczuć rozkosz.

Z celebracji ulotnych 
momentów i naszej miłości 
do kawy powstało marzenie 
stworzenia miejsca, w którym 
tym, co najlepsze będziemy 
mogli podzielić się z innymi. 
I tak powstała wyjątkowa 
kawiarnia na kółkach – 
Rower Cafe.  

To pierwsza taka 
kawiarnia na kółkach 
i na tym polega jej wyjąt-
kowość. Dzięki mobilności 

możemy towa-
rzyszyć Państwu 
podczas niedziel-
nych spacerów, 
zakupów, a w przy-
szłości podczas 
imprez i różnych 
wydarzeń. Już dziś 
spotykamy się 
z miłym odbiorem. 
Chwila przyjem-
ności, relaksu to 
to, co chcemy Państwu 
zaproponować, oferując 
przede wszystkim dosko-
nałej jakości kawę, ale także 

wspaniałą gorącą 
czekoladę, natu-
ralną lemoniadę 
i coś słodkiego. 
Gorąco zachę-
camy do śledzenia 
naszego profilu na 
Facebooku, gdzie 
p ow i ad ami amy 
o  mie j s c ach , 
w których będziemy 
się pojawiać. 

Dorota i Janusz
właściciele 

Rower Cafe
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ANNAMADEJSKA 

1 czerwca obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. Z tej 
okazji ulicami Tuchowa, 

w towarzystwie tuchowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz motycyklistów OWL’S 
Riders, przejechała bajkowa 
parada. 

Dzieci odwiedziły Myszka Miki, 
Myszka Minnie, Piratka, Czerwony 
Kapturek, Minionek, Tygrysek oraz 
Sówka Tuchówka. Paradzie towarzy-
szyły wesołe, dobrze znane wszystkim 
dzieciom piosenki, taniec kaczu-
szek, zwariowany taniec Minionka 
oraz przede wszystkim uśmiechy na 
twarzach zaskoczonych dzieci. 

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy 
w tym trudnym i niezrozumiałym dla 
najmłodszych czasie wnieść troszkę 
ciepła i radości w dziecięcy świat. 
Niestety ze względów organizacyjnych 
i technicznych nie mogliśmy dotrzeć 
do wszystkich dzieci, ale zapewniamy, 
że będziemy o takich akcjach myśleć 
częściej.

Jeszcze raz życzymy wszystkim 
dzieciom samych słonecznych i szczę-
śliwych dni!

Dziękujemy za współpracę Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tuchowie, 
Stowarzyszeniu OWL’S Riders 
w Tuchowie oraz wszystkim osobom, 
które pomogły w przygotowaniu tego 
wydarzenia!

BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA W TUCHOWIE
D
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SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
Podczas zdalnego 

nauczania na lekcjach 
języka polskiego 

w klasie VI b zawędrowa-
liśmy do czasów renesansu 
i poznaliśmy Fraszki Jana 
Kochanowskiego. Odby-
liśmy też wirtualną podróż 
do muzeum tegoż wybitego 
poety w Czarnolesie. 

Jednym z zadań było napisanie 
wypowiedzi argumentacyjnej: „Które 
z podanych przysłów najlepiej oddaje 
sens pierwszych czterech wersów 
fraszki Na zdrowie?”. 

Drugie polecenie – napisanie 
zaproszenia w imieniu wybranego 
elementu przyrody. 

Oto efekty naszej pracy: 

Dwóch rzeczy nie ceni się 
należycie, dopóki się ich nie 
straci: młodości i zdrowia

We fraszce Na zdrowie Jan Kocha-
nowski stwierdził, że zdrowie jest 
najważniejszą wartością, ale człowiek 
ceni je dopiero wtedy, gdy je straci. 
Zgadzam się z naszym poetą.

Po pierwsze, jeśli człowiek nie 
jest zdrowy, znaczy, że niedomaga. 
Choroba z kolei może prowadzić 
do śmierci. I wtedy nic już nie ma 
znaczenia, bo jak powiedział pewien 
mądry człowiek: „Nic nie zabierzesz 
na tamten świat”. Wszyscy dobrze 
wiemy, że odejście z tego świata jest 
rzeczą tragiczną, a człowiek umiera-
jący oddałby wszystko, byle wyzdro-
wieć. Nieważne stają się wówczas 
uroda, kariera, młodość, bogactwo. 
Ten, kto stoi nad grobem, najczęściej 
żałuje, że nie szanował zdrowia, że się 
nie badał, nie chodził do lekarza na 
wizyty kontrolne, nie rzucił palenia. 
Wtedy najczęściej jest już za późno 
na zmianę trybu życia. Gdy jesteśmy 
młodzi i sprawni, wydaje się nam, że 
jesteśmy nieśmiertelni, że nic nam się 
nie może stać. Tymczasem wystarczy 
chwila – wypadek, wynik badania – 

by się przekonać, jak złudne jest to 
mniemanie. Zdrowie nie jest warto-
ścią trwałą, ale możemy je zachować 
na długie lata, jeśli będziemy o nie 
dbać. I właśnie o tym chciał nas prze-
konać Jan Kochanowski.

Po drugie, gdy nie ma zdrowia, 
nic innego się nie liczy. Kiedy czło-
wiek choruje, czuje się źle. Boli go 
głowa, mięśnie etc. Nie potrafi się 
wówczas cieszyć nawet z najwspa-
nialszego prezentu, a co dopiero 
docenić takie drobiazgi, jak: dobry 
obiad, gra w piłkę czy spacer. Wtedy 
nawet pójście do szkoły, na którą 
zazwyczaj się narzeka, wydaje się 
wspaniałą sprawą. Sam nieraz choro-
wałem i wiem, że ludzie chorzy mają 
tylko jedno marzenie – wyzdrowieć. 
Także gdy choruje ktoś mi bliski, nic 
nie jest w stanie poprawić mi humoru. 
Martwię się wtedy o niego i oddałbym 
wszystko, by poczuł się lepiej i miał 
przed sobą długie lata życia.

Podsumowując, stwierdzam, że 
aby żyć pełnią życia, potrzebne jest 
zdrowie. Każdy kto je ma, posiada 
wielki skarb.

Aleksander Szeląg

*** 
Według mnie przysłowie „Dwóch 

rzeczy nie ceni się należycie, dopóki 
się ich nie straci: młodości i zdrowia” 
oddaje sens fraszki Jana Kochanow-
skiego Na zdrowie. 

Moim zdaniem zdrowie docenia 
się zbyt późno.

W utworze mowa jest o młodości, 
która przemija z biegiem czasu. Nato-
miast gdy stracimy zdrowie, zaczy-
namy dopiero je doceniać. Młodzi 
ludzie często nie doceniają wartości, 
jaką jest zdrowie. Żyją beztrosko, 
czasem nawet nieodpowiedzialnie 
narażają własne zdrowie dla przy-
jemności i zabawy. Kiedy dowiadują 
się, że są chorzy, że mogą umrzeć, 
często jest już za późno na działania 
zdroworozsądkowe. 

Dziś, kiedy świat ogarnął lęk 
przed koronawirusem, wydaje się, że 

O zdrowiu w cieniu lipy

każdy się zatrzymał i zaczął bardziej 
przyglądać się temu, jak żyje, jak się 
odżywia, czy uprawia sport, czy dba 
o siebie odpowiednio. 

O zdrowie muszą dbać wszyscy, 
nie tylko młodzi ludzie. Również 
starsi, nasi dziadkowie, powinni 
o siebie zadbać. Zrezygnować może 
z siedzenia przed telewizorem, a pójść 
na spacer, który wzmacnia odpor-
ność. Powinni więcej spać i zdrowo 
się odżywiać. Im człowiek starszy, 
tym mniej sportów może uprawiać. 
Warto zachęcać starszych ludzi, aby 
wychodzili na spacery. 

Uważam, że zdrowie to wartość, 
której się nie docenia, na którą nie 
zwraca się uwagi, nie dba się o nie. 
Kiedy zaczynamy je tracić, często 
niestety dopiero wtedy dowiadu-
jemy się, że prawdą okazują się słowa 
poety: „Ślachetne zdrowie,/Nikt się 
nie dowie,/Jako smakujesz,/Aż się 
zepsujesz”.

Jakub Madejski

*** 
Nie doceniamy młodości 

i zdrowia, dopóki ich nie stracimy. 
Moim zdaniem jest to prawda. 
Wiele osób nie docenia tych dwóch 
bardzo ważnych wartości. Trzeba 
o nie dbać. 

Zacznę od fraszki Jana Kochanow-
skiego pt. Na zdrowie. W utworze 
poeta wychwala zdrowie i wymienia 
jego zalety. Przeciwstawia zdrowiu 
takie wartości, jak: bogactwo, wysokie 
stanowiska, władzę, które nie mają 
znaczenia, jeżeli człowiek zachoruje. 
Cenę zdrowia poznaje się dopiero 
wtedy, gdy się je utraci.

Z kolei przejdę do przedstawienia 
faktu, jakim jest obecna pandemia 
koronawirusa. Ludzie nie przestrze-
gają obostrzeń. Bez pilnej potrzeby 
wychodzą z domu. Świadczy to o tym, 
że nie dbają o swoje zdrowie i narażają 
innych. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, 
że powinniśmy szanować zdrowie. 
Z umiarem i rozsądkiem należy korzy-
stać z życia. Nic nie trwa wiecznie i nie 
wiadomo, co ześle nam los. 

Dominika Wrona

*** 
,,Choremu i złote łoże nie 
pomoże’’

Według mnie najlepiej oddaje sens 
pierwszych czterech wersów wiersza 
Jana Kochanowskiego przysłowie: 
,,Choremu i złote łoże nie pomoże”.

Moim zdaniem autor, pisząc 
fraszkę Na zdrowie, chciał podkre-
ślić, jak ważne w życiu człowieka jest 
zdrowie. Poeta żył dawno temu, lecz 
jego słowa są nadal aktualne. 

Uważam, że zdrowie obejmuje 
sprawność fizyczną i psychiczną 
człowieka. Gdy człowiek straci je, 
dostrzega wtedy jego wielkość. 

W czasach współczesnych jesteśmy 
zabiegani, żyjemy szybko i często 
w stresie. To wszystko prowadzi do 
chorób. Dopiero wtedy, często przy-
kuci do ,,złotego łoża”, gdy nie potra-
fimy wykonać prostych czynności – 
zdajemy sobie sprawę, że nie liczy się 
nasz majątek i sława. 

Jestem przekonana, że fraszka 
i przysłowie zawierają głęboką prawdę 
o jednym z najcenniejszych darów, 
jakim jest zdrowie. Przestrzegają 
ludzi, by wcześniej zatroszczyli się 
o kondycję fizyczną, unikali niezdro-
wego jedzenia i żyli w zgodzie z naturą.

Z moich rozważań wynika, że 
przysłowie ,,Choremu i złote łoże 
nie pomoże” najbardziej oddaje sens 
słów poety. Nasze zdrowie jest kruche 
i trzeba o nie dbać. 

Alicja Rojek

*** 
Zaproszenie

Ja, zielona trawa, chciałabym 
serdecznie zaprosić Jana Kocha-
nowskiego na miły odpoczynek na 
wzgórze z kwitnącymi kwiatami 
i moimi koleżankami – innymi 
pękami trawy.

Znajduje się ono w Tuchowie na 
ul. Leśnej.

Na wzgórzu można odpocząć 
i zapomnieć o codziennych proble-
mach. Puszyste trawy, takie jak ja, 
pachną świeżością, a kolorowe kwiaty 
dodają uroku tej magicznej łące. 

Usłyszy Pan piękny śpiew ptaków 
i zobaczy Pan zające skaczące pod 
wysokimi drzewami otaczającymi 
wzgórze.

Będzie mi bardzo miło Pana gościć 
na naszej łące o każdej porze.

Zielona trawa
(Więcek Julia)

*** 
Zaproszenie

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich 
Miłośników Przyrody, pragnących 
chwili relaksu i wytchnienia, na 
piknik.

Każdy z Was znajdzie swoje 
miejsce na pięknej soczystej trawie.

Uroczystość odbędzie się 
10.05.2020 roku o godz. 10.00 pod 
lipą w pobliskim lasku. 

Każdy z rozkoszą będzie mógł 
odpocząć w cieniu jej liści.

Towarzystwa dotrzyma chłodny 
wietrzyk, który ochłodzi Was po gorą-
cych promieniach słońca.

Podczas uroczystości zaśpiewają 
ptaki oraz zatańczą kolorowe kwiaty.

W programie również degustacja 
pysznego miodu.

Będę zaszczycona Waszą obecno-
ścią.

Soczysta Trawa 
(Zuzanna Igielska)

*** 
Zawitaj w lesie sosnowym!

Leśniku! Czy na grzyby się wybie-
rasz lub zwierzynę chcesz wytropić? 

Jeśli tak, to przybądź tu do mnie, 
bo moje drzewa sosnowe, gęsto 
posadzone, tlen czysty produkują. 
Odetchniesz tu swą piersią pełną. 

Z mojej krwi, żywicy, syrop 
powstaje, który różne właściwości 
lecznicze daje. 

Moje drzewa dużo dają cienia 
i przez to się je docenia. 

Zapraszam więc Ciebie, Gościu 
mój miły! 

Zawitaj tu u mnie i bądź szczęśliwy. 
Nie wyjdziesz stąd prędko.
Mówię to Tobie, bo las mój ma 

coś w sobie.
Radosław Kamień

*** 
Zaproszenie

Wędrowcze Drogi! 
Zwolnij trochę tempo życia! 
Oderwij się od codziennych 

obowiązków choć na chwilę. 
Zatrzymaj się i przysiądź ze mną. 
Otoczę Cię swą zielenią, a dookoła 

usłyszysz odgłosy przyjaciół mych.
Dzięcioł zabawnie będzie pukał 

w dąb. 
Tuż pod stopami ujrzysz małe 

mróweczki.
To moi przyjaciele najbliżsi. Mimo 

iż są mali, pracują ciężej niż niejeden 
człowiek.

Widzisz, ile cudownych rzeczy jest 
obok nas?

Najgorsze jest to, że jesteśmy zbyt 
zajęci, by je spostrzec! 

Soczysta Trawa 
(Wiktoria Łazarek)

zebrała Renata Gąsior

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020„Talent jest jak kawałek szlachetnego,
ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi
i wartość mu wielką nada”.

(Stanisław Staszic)

PIOTRPIERZCHAŁA 

26 czerwca uczniowie 
Szkoły Podsta-
wowej im. Stani-

sława Staszica w Tuchowie 
zakończyli rok szkolny 
2019/2020. 

Był to rok nietypowy i takie było 
też zakończenie roku. A wszystko 
to z powodu sytuacji epidemicznej, 
która wciąż wymaga od nas środków 
ostrożności i zachowania dystansu 
społecznego. Uczniowie klas I-VII 
kończyli rok szkolny na spotkaniach 
online z wychowawcami. Uroczystość 
zakończenia roku dla ósmoklasi-
stów w szkole przebiegała skromniej 
i inaczej niż zazwyczaj – uczniowie, 
w maseczkach na twarzach, odebrali 
świadectwa od wychowawców 
i dyrekcji szkoły bez obecności żegna-
jących ich nauczycieli i młodszych 

kolegów. Pożegnanie z nauczycielami, 
podziękowania i życzenia przeniosły 
się, tak jak nauka w ostatnich miesią-
cach, na spotkanie zdalne, gdzie 
przedstawiciele klas ósmych żegnali 
się z gronem pedagogicznym. 

W ten specyficzny sposób żegna-
liśmy naszych absolwentów. Za nimi 
lata wytężonej nauki, zmagań konkur-
sowych oraz rywalizacji sportowych. 
W historii szkoły pozostaną zapamię-
tani jako bardzo dobrzy uczniowie, 

sympatyczni i ambitni młodzi ludzie, 
pełni pasji, zaangażowani i chętni do 
działania. 

Koniec roku szkolnego to także 
czas podsumowań. W wyniku klasy-
fikacji końcowych tytuł Prymusa 
Szkoły otrzymała Zuzanna Łukasik 
z klasy  8a. Uczennica ta uzyskała 
najwyższą średnią ocen spośród 
wszystkich absolwentów. Natomiast 
najlepszymi sportowcami szkoły 
w roku szkolnym 2019/2020 zostali: 

Alicja Sobyra, Remigiusz Płowiecki 
oraz Szymon Wójcik – wszyscy 
z klasy 8b. Warto również podkre-
ślić, że zarówno w gminnym, jak 
i powiatowym współzawodnictwie 
sportowym uczniowie naszej szkoły 
wywalczyli I miejsca. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
uczniom i rodzicom za zaanga-
żowanie w zdalną naukę, za dobrą 
współpracę i wzajemne zrozumienie. 
Naszym absolwentom życzymy, aby 

zdobyta przez Was wiedza i wspólne 
doświadczenia owocowały w przy-
szłości i dawały Wam poczucie poten-
cjału, jaki w sobie macie. Mamy 
nadzieję, że lata spędzone w naszej 
szkole pozostaną w Waszej pamięci, 
nasza szkoła będzie dla Was zawsze 
otwarta.

Życzymy wszystkim udanych 
i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu!
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CENTRUM SMAKU
Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

URSZULAGINTER 
Młoda kapusta, ziemniaki, 

marchew, koperek to zestaw warzyw, 
którym trudno się oprzeć w okresie 
letnim, dlatego często podajemy 
je z kotletem schabowym lub 
mielonym. Dla odmiany proponuję 
z tych składników przygotować danie 
jednogarnkowe – klopsiki w kapu-
ście, które jest równie smaczne. 

Składniki:
• 0,7 kg mięsa mielonego 

wieprzowego (można połączyć 
wieprzowe z drobiowym)

• 1 cebula
• 2 łyżki masła
• 1 marchew
• 2-3 młode ziemniaki
• ½ główki młodej kapusty
• 1 duży pomidor 
• 1 jajko
• około ½ szklanki mąki do 

obtoczenia klopsików
• około 150 ml bulionu lub rosołu
• 1-2 łyżki posiekanego koperku
• olej do smażenia
• przyprawy: sól, pieprz, maje-

ranek, słodka papryka, suszone 
zioła, liść laurowy, 2-3 ziarna 
ziela angielskiego

Do mięsa mielonego doda-
jemy jajko oraz sól, pieprz, słodką 
paprykę. Całość wyrabiamy do 
uzyskania jednolitej masy. Formu-
jemy klopsiki o średnicy około 2 cm, 
obtaczamy każdy w mące i smażymy 
na rozgrzanym oleju aż do uzyskania 
rumianego koloru. Klopsiki zdej-
mujemy z patelni do miski i odsta-
wiamy. 

Kapustę myjemy, kroimy w kostkę 
i umieszczamy na sitku. Następnie 
przelewamy gorącą wodą.

Marchew, cebulę, ziemniaki 
myjemy, obieramy i kroimy: cebulę 
w kostkę, marchew w półplastry, 

a ziemniaki w dużą kostkę. Pomidor 
myjemy i również kroimy w dużą 
kostkę.

Na głębszej patelni lub w rondlu 
rozpuszczamy masło, wsypu-
jemy cebulę, marchew, ziem-
niaki i podsmażamy kilka minut, 
mieszając. Dodajemy kapustę 
i smażymy 1-2 minuty, po czym 
dodajemy pomidor, rozkruszny 
liść laurowy, ziele angielskie, trochę 
soli i wszystkie składniki mieszamy. 
Zalewamy bulionem i gotujemy pod 
przykryciem około 10 minut na 
małym ogniu. Po tym czasie doda-
jemy klopsiki i doprawiamy potrawę 

do smaku majerankiem, ziołami, 
solą i pieprzem. Gotujemy na małym 
ogniu jeszcze kilka minut (by ziem-
niaki były miękkie). Posypujemy 
posiekanym koperkiem i podajemy.

Smacznego!

Danie jednogarnkowe
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Z żYCIA LO W TUCHOWIE
Oktawia, Aleksandra 

i Albert, uczniowie 
maturalnej klasy 

Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie, właśnie zdali 
egzaminy pisemne. Matura 
w czerwcu! Trzeba było 
wyjątkowo długo poczekać 
w tym roku szkolnym. 
Pandemia zmieniła nasze 
plany i codzienność. Cała 
trójka zapisała się na 
kartach historii liceum 
dwukrotnymi zwycięstwami 
w konkursach geograficz-
nych. Zapracowani i przejęci 
tym, co przed nimi, znaleźli 
jeszcze czas dla nas, zapy-
tamy więc o licealne wspo-
mnienia, osiągnięcia i plany. 

Czas nauki w szkole śred-
niej już właściwie za 
wami. Wspomnijmy dzień, 
w którym trzymaliście 
w ręku świadectwo ukoń-
czenia gimnazjum, czym 
kierowaliście się wtedy, 
wybierając „Kopernika”?

OKTAWIA: 
Wy bieraj ąc 
,,Kopernika”, 
s t a w i a ł a m 
głównie na 
w y g o d ę , 
p o n i e w a ż 
znajduje się 
on w moim 
r o d z i n ny m 
m i e ś c i e . 
Znajomi odra-

dzali mi ten wybór i mówili: ,,stać cię 
na więcej”. Wahałam się przez dłuższy 
czas, a jednak postawiłam na swoim. 
Z perspektywy czasu mogę śmiało 
stwierdzić, że był to mądry wybór, 
a zaoszczędzony czas, który zmarno-
wałabym na dojazdy do tarnowskiego 
liceum, wykorzystałam na efektyw-
niejszą naukę.

ALEKSANDRA: 
Brałam pod 
uwagę opinie 
absolwentów, 
którzy szkołę 
bardzo pole-
cali. Ponadto 
szkoła ofero-
wała intere-
sujący mnie 
kierunek.

ALBERT: 
Kiedy otrzy-
m a ł e m 
świadectwo 
ukończenia 
gimnazjum, 
„Kop er nik” 
nie był szkołą 
m o j e g o 
p i e r w s z e go 

wyboru. Postawiłem na renomowaną 
szkołę w Tarnowie. Jednak szybko 
stwierdziłem, że to szkoła nie dla 
mnie i przepisałem się do liceum 
w Tuchowie. Nie żałowałem tej decyzji 
ani jednego dnia i mogę stwierdzić, 
że teraz nie wahałbym się ani chwili, 
żeby wybrać „Kopernika”.

Liceum oferuje kilka profili 
kształcenia. Który z nich 
wybraliście i czy był to 
dobry wybór?

OKTAWIA: Wybrałam profil 
ekonomiczny, ponieważ byłam pewna, 
że pozwoli mi on rozwijać swoje zain-
teresowania i nie myliłam się. Myślę, 
że jeśli miałabym dokonać wyboru po 
raz drugi – byłby on taki sam.

ALEKSANDRA: Początkowo 
zdecydowałam się na profil mate-
matyczno-fizyczny, jednak osta-
tecznie przeniosłam się na profil 
ekonomiczny. Jestem zadowolona 
z tej decyzji.

ALBERT: Ja wybrałem profil bizne-
sowy z rozszerzonymi przedmio-
tami: geografia, matematyka i język 
angielski. Według mnie jest to świetny 
wybór, gdyż zdawanie matury z tych 
przedmiotów na poziomie rozsze-
rzonym umożliwia wybór wielu 
kierunków studiów.

Co według was wyróżnia 
naszą szkołę spośród innych 
szkół?

OKTAWIA: Tuchowski ,,Kopernik’’ 
wyróżnia się niepowtarzalną, 
rodzinną atmosferą. W tej szkole 
wszyscy uczniowie znają się chociażby 
z widzenia, a nauczyciele zawsze służą 
pomocną dłonią, zarówno w tych 
dobrych, jak i złych chwilach.

ALEKSANDRA: „Kopernik” 
z pewnością wyróżnia się atmosferą. 
Ludzie są do siebie przyjacielsko 
nastawieni, więc można poczuć się, 
jak w domu. Trzeba też wspomnieć 
o Dniach Kultury, które są organizo-
wane w szkole co roku. Uczestnictwo 
w nich to świetna zabawa.

ALBERT: Naszą szkołę wyróżnia 
przede wszystkim rodzinna atmos-
fera, każdy się tutaj ze sobą zna. Orga-
nizowanych jest wiele różnych imprez, 
takich jak Dni Kultury czy Dzień 
św. Patryka. Również nie można zapo-
mnieć o wielu wycieczkach szkolnych 
zagranicznych, jak i na terenie Polski.

W trakcie nauki odważnie 
podejmowaliście wyzwania. 
W tym roku szkolnym wzię-
liście udział w Konkursie 
Wiedzy o Republice Słowac-
kiej organizowanym przez 
Instytut Geografii Uniwer-
sytetu Pedagogicznego 

w Krakowie. Konkurs zakoń-
czył się dla Was sukcesem! 
Jako reprezentanci  
LO w Tuchowie zajęliście 
czołowe lokaty:  
I, II i V miejsce, a trzeba 
było zmierzyć się z przed-
stawicielami aż 26 szkół 
ponadpodstawowych.  
Jak smakuje sukces?  
Czy warto było?

OKTAWIA: Sukces zawsze daje 
poczucie satysfakcji, ale trzeba na 
niego ciężko pracować, bo jak powie-
dział E. Oesch: ,,Do sukcesu nie ma 
żadnej windy, trzeba iść po schodach”. 
Właśnie wyjście po tych schodach 
pozwala stać się osobą pewniejszą 
siebie. Warto brać udział w konkur-
sach, a potrzebne są jedynie zarad-
ność, chęć i zapał do pracy.

ALEKSANDRA: Poświęciłam na 
przygotowania do konkursu sporo 
czasu i ciężkiej pracy, więc jestem 
bardzo zadowolona z odniesionego 
sukcesu.

ALBERT: Zajęcie II miejsca w tym 
konkursie to wspaniała sprawa. 
Dzięki temu sukcesowi otrzymałem 
indeks na wybrany kierunek Insty-
tutu Geografii Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Teraz, gdyby 
nie powiodło mi się w rekrutacji na 
wymarzone studia, zawsze mam 
możliwość podjęcia nauki na UP.

Podczas intensywnych 
przygotowań do konkursu 
można było was bardzo 
często spotkać w czytelni 
biblioteki szkolnej. Praca 
zespołowa czy indywidualna 
przynosi lepsze efekty?

OKTAWIA: Praca indywidualna 
jest ważna, ale większe korzyści przy-
nosi praca zespołowa. Spotykając 
się w bibliotece, mieliśmy nie tylko 
dostęp do literatury potrzebnej do 
przygotowań, ale również mogliśmy 
dzielić się własnymi notatkami czy 
wiedzą, którą zdobyliśmy podczas 
nauki indywidualnej. Nie było tutaj 
miejsca na rywalizację między sobą, 
bo prawdziwy sukces to sukces całego 
zespołu, a nie jednostki.

ALEKSANDRA: Praca indywidu-
alna jest ważna, ale zdecydowanie 
lepsze efekty daje praca zespołowa. 
Będąc w grupie, zyskuje się większą 
motywację do nauki. Dodatkowo 
można wymieniać się informacjami, 
dzięki czemu zawsze można dowie-
dzieć się czegoś nowego.

ALBERT: Ja osobiście preferuję 
naukę w grupie. Podczas takich przy-
gotowań każdy może coś dopowie-
dzieć i w taki sposób można dowie-
dzieć się więcej i szybciej zapamiętać 
istotne i szczegółowe informacje.

Jakimi innymi sukcesami 
odniesionymi w czasie nauki 
w szkole moglibyście się 
pochwalić?

OKTAWIA: Poza ww. konkursem 
wzięłam udział w Konkursie Wiedzy 
Krajoznawczej o Republice Czeskiej, 
w którym uplasowałam się na drugim 
miejscu.

ALEKSANDRA: W pierwszej 
klasie zajęłam 2 miejsce w małopol-
skim konkursie ,,W kręgu mitów 
i kultury antycznej”.

ALBERT: W czasie tych trzech 
lat nauki udało mi się też osiągnąć 
jeszcze jeden sukces. Było to zdobycie 
tytułu finalisty w Ogólnopolskim 
Konkursie Geologicznym Okawango 
organizowanym przez Uniwersytet 
Warszawski.

Liceum realizuje projekt 
Erasmus+. Opowiedzcie 
o wyjazdach zagranicznych, 
jakie wspomnienia się z nimi 
łączą?

OKTAWIA: Wyjazdy zagraniczne 
to nieodłączny element życia naszego 
liceum. Projekt Erasmus+ znacznie 
ułatwił realizację takich wyjazdów. 
Pozwalają one rozwijać język oraz 
otwierać się na obce kultury. Ważne 
są też więzi, które uczniowie zawiązują 
w czasie pobytu za granicą.

ALEKSANDRA: Niestety nie 
miałam okazji wziąć udziału 
w projekcie.

ALBERT: Dzięki projektowi 
Erasmus+ uczniowie naszej szkoły 
mogli uczestniczyć w wymianie 
młodzieży z wielu europejskich 
krajów, takich jak: Hiszpania, Portu-
galia, Chorwacja, Wielka Brytania 
i Włochy. Osobiście uczestniczyłem 
w wymianie w Chorwacji. Był to wspa-
niały tydzień spędzony na wybrzeżu 
Morza Adriatyckiego. Poznałem wielu 
wspaniałych ludzi z różnych krajów 
i zwiedziłem wiele znanych miejsc.

Liceum to nie tylko nauka, 
nauka, nauka... to także 
realizacja marzeń, uzdolnień 
i pasji. Jakie będą wasze 
najlepsze wspomnienia z lat 
spędzonych w „Koperniku”?

OKTAWIA: Tuchowski ,,Kopernik” 
na pewno pozostawi po sobie wiele 
wspaniałych wspomnień, a przede 
wszystkim przyjaźni na całe życie. 
Jest to szkoła z tradycjami, a nauczy-
ciele oprócz stawiania wymagań są 
też bardzo skupieni na dostrzeżeniu 
i wyakcentowaniu talentów uczniów. 
Lata miną, a najlepsze wspomnienia 
zostaną w naszej pamięci na zawsze, 
a jednym z nich będzie studniówka.

ALEKSANDRA: Z pewnością 
dobrze będę wspominać wycieczki, 

w których miałam okazję uczestni-
czyć oraz Dni Kultury. Najważniejsze 
jednak są przyjaźnie, które zawarłam 
podczas tych trzech lat.

ALBERT: Najlepszymi wspo-
mnieniami będą chwile spędzone 
z osobami z mojej klasy. Poznałem 
wielu wspaniałych, cudownych 
i życzliwych ludzi i przyjaciół. Mam 
nadzieję, że te znajomości przetrwają 
jeszcze przez długie lata.

Absolwenci szkół podsta-
wowych właśnie stoją przed 
wyborem szkoły średniej 
i swojej przyszłości. Czym 
zachęcicie ich do przekro-
czenia progów „Kopernika”?

OKTAWIA: Czasy liceum kojarzą 
się tylko i wyłącznie z nauką, ale to nie 
jest prawda. W tuchowskim liceum 
bardzo ważna jest nauka, ale jest też 
czas na rozrywkę i rozwijanie swoich 
pasji. Nauczyciele w tej szkole mają 
czas na to, by każdemu poświęcić 
uwagę. Każdemu absolwentowi 
polecam tę szkołę.

ALEKSANDRA: W naszej szkole 
organizowanych jest wiele cieka-
wych wydarzeń, takich jak już wcze-
śniej wspomniane Dni Kultury czy 
chociażby Noc Kopernika. Zaletą 
jest także z pewnością Projekt 
ERASMUS+. Polecam też szkołę 
ze względu na nauczycieli, którzy 
są wyrozumiali i pomocni. Zawsze 
znajdą czas dla uczniów i pomogą im 
w razie potrzeby.

ALBERT: Jak najbardziej! Polecam 
tę szkołę każdemu. Jeżeli ktoś nadal 
zastanawia się nad wyborem „Koper-
nika” albo innej szkoły to dobrze radzę 
– nie wahaj się i wybierz tuchowskie 
liceum!

Przed wami nowa przy-
szłość, jakie uczelnie na 
horyzoncie?

OKTAWIA: Życie stawia nas przed 
trudnymi wyborami, a jednym z nich 
jest wybór odpowiednich studiów. 
Na moim horyzoncie pojawiają się 
krakowskie uczelnie, a na pierwszym 
miejscu uplasował się Uniwersytet 
Ekonomiczny. Mam nadzieję, że 
dobrze zdana matura pozwoli mi 
dostać się na wymarzony kierunek.

ALEKSANDRA: Nie zdecydo-
wałam się jeszcze na żadną konkretną 
uczelnię.

ALBERT: Nie chciałbym zape-
szać, ale mam na oku kilka uczelni 
w Krakowie.

Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy wam powodzenia 
w realizacji planów. 

Wywiad przeprowadziły: 
Alicja Kloch, Anna Płachno 
i Julia Opałka – uczennice 

klasy 2a LO w Tuchowie

Dla nich zakwitły kasztany…

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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R E K L A M A

Koronawirus w TuchowieKAMILWSZOŁEK 

Pierwsza niepokojąca 
informacja pojawiła się 
w środę 3 czerwca. 

„W związku z podejrzeniem 
o kontakt z osobą zarażoną Covid-19 
kościół i klasztor będą zamknięte do 
wyjaśnienia sytuacji. Tym samym 
nabożeństw i mszy nie będzie” – 
brzmiał komunikat opublikowany 
w mediach społecznościowych. Tego 
dnia zawiadomione zostały służby 
sanitarno-epidemiologiczne. Popo-
łudniu bazylika mniejsza i klasztor 
redemptorystów zostały zamknięte.

Pierwsza osoba o pozytywnym 
wyniku Covid-19 dowiedziała się 
2 czerwca wieczorem. Od uroczy-
stości święceń kapłańskich i bierz-
mowania minęły już trzy dni. Według 
oświadczenia redemptorystów świę-
cenia „przebiegły przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów władz 
sanitarnych i kościelnych. Niestety, na 
uroczystości były obecne osoby zaka-
żone wirusem, wtedy tego zupełnie 
nieświadome”. 

Kluczowe 3 dni 
Łapaliśmy głębszy oddech - 

dosłownie i w przenośni. Przełom 
maja i czerwca był czasem odmra-
żania gospodarki. Od 30 maja nie 
było już obowiązku zasłaniania ust 
i nosa w przestrzeni otwartej. Znie-
siono limity osób w sklepach. Dozwo-
lone były zgromadzenia do 150 osób. 
Zapowiadane były kolejne etapy 
powrotu do stanu sprzed epidemii 
m.in. dotyczące wesel czy instytucji 
kultury. Życie toczyło się w miarę 
normalnym, jak na czasy pandemii, 
trybem. Ten czas okazał się kluczowy 

dla dalszego rozwoju tuchowskiego 
ogniska koronawirusa. Po potwier-
dzeniu przypadku Covid-19 na 
uroczystościach w Tuchowie rozpo-
częła się żmudna analiza wszystkich 
możliwych dróg zakażenia. Ruszyły 
pierwsze testy, nakładane zostały 
kwarantanny, m.in. w Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie. Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Tarnowie apelo-
wała o pomoc w dotarciu do osób, 
które uczestniczyły w tym czasie 
w mszach w bazylice.

Pierwsze zakażenia
4 czerwca potwierdzono pierwsze 

zakażenia. U sześciu osób w klasztorze 
redemptorystów w Tuchowie testy 
wykazały obecność patogenu. Kolejne 
przypadki potwierdzano praktycznie 
codziennie. Do końca tygodnia, czyli 

do 7 czerwca, potwierdzono w sumie 
15 zachorowań, także u osób świeckich.

W związku z sytuacją w Tuchowie 
wojewoda zwołał posiedzenie Woje-
wódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Do badań osób przeby-
wających na kwarantannie i do pobie-
rania wymazów skierowane zostały 
dwie, specjalne karetki wojskowe. 
Władze Tuchowa zamknęły wszystkie 
placówki oświatowe. Wszystkie 
imprezy i uroczystości gminne zostały 
odwołane do końca lipca. Sanepid 
w regionie zamknął wiele kościołów, 
m.in. w Ryglicach, Męcinie czy 
Królówce. Wszystko przez kontakt 
księży z redemptorystami. 

Klasztor w Tuchowie wydał 
oświadczenie: „Z przykrością przyj-
mujemy informacje o osobach 
w Tuchowie i okolicach, które zostały 

również zakażone oraz o wielu prze-
bywających na kwarantannie. Wyra-
żamy wobec wszystkich naszą solidar-
ność i duchowe wsparcie” – czytamy 
w komunikacie.

Drugie ognisko 
Poniedziałek 8 czerwca na długo 

pozostanie w pamięci. Skok potwier-
dzonych przypadków był ogromny. 
Kolejne zachorowania dotyczyły 
nie tylko redemptorystów, ale także 
sióstr józefitek oraz pensjonariuszy 
Domu Pogodnej Jesieni. W sąsiedz-
twie bazyliki powstało drugie ognisko 
koronawirusa. Po 8 czerwca Covid-19 
miało już 55 osób. Niemal 400 osób 
przebywało na kwarantannie. Siostry 
józefitki apelowały o pomoc: „Pacjen-
tami DPJ są osoby starsze i przewlekle 
chore. Wymagają 24-godzinnej, 
specjalistycznej opieki, a rąk do pracy 
brakuje”. Wiele podmiotów odpowie-
działo na ten apel. Pomoc popłynęła 
od samorządu, Caritas diecezjalnej 
i organizacji charytatywnych. 

W tym czasie gminy sąsiadujące 
z Tuchowem wprowadziły podwyż-
szone środki ostrożności. Odwołane 
lub przełożone na inny termin zostały 
kolejne zaplanowane wcześniej wyda-
rzenia w regionie, w tym Wielki 
Odpust Tuchowski. 

Rozwój koronawirusa 
Kolejne dni przyniosły nowe 

zachorowania. Tym razem nie było ich 
już tak wiele. Do 14 czerwca badania 
laboratoryjne potwierdziły obecność 
koronawirusa u 68 osób (66 osób 
z Tuchowa, jednej z Tarnowa i jednej 

z Ryglic). Chorowało 33 redemptory-
stów, 18 sióstr józefitek i 4 pensjona-
riuszy Domu Pogodnej Jesieni. Poza 
klasztorami oraz Domem Pogodnej 
Jesieni Covid-19 miało 13 osób świec-
kich. Dwie osoby zakażone korona-
wirusem (75 i 80-letni zakonnicy 
z klasztoru w Tuchowie) pozostawały 
w stanie ciężkim w Szpitalu Uniwer-
syteckim w Krakowie. „Są podłączeni 
do respiratorów. Lekarze robią, co 
mogą, by im pomóc”. Redempto-
ryści apelowali w mediach społecz-
nościowych o modlitwę. Z powodu 
ogniska Covid-19 kwarantanną lub 
nadzorem epidemicznym objętych 
zostało w okolicy już ponad tysiąc 
osób. W mediach społecznościowych 
powstała grupa wsparcia dla osób 
przebywających na kwarantannie. 

17 czerwca zmarła pierwsza ofiara 
koronawirusa w Tuchowie. Była nią 
91-letnia pensjonariuszka Domu 
Pogodnej Jesieni. Dwa dni później – 
redemptorysta o. Jan Rzepiela. Trzecią 
ofiarą była 90-letnia pensjonariuszka 
DPJ, która umarła 20 czerwca. 

Stabilizacja 
Sytuacja ustabilizowała się po 

20 czerwca. Pojawiły się infor-
macje o ozdrowieńcach. Pierwszym 
z nich był 71-letni redemptorysta. 
Duchowny przez jakiś czas prze-
bywał w szpitalu w Krakowie. Kolejni 
ozdrowieńcy wrócili do Tuchowa  
26 czerwca.

Na koniec czerwca liczba 
osób zarażonych koronawirusem 
w Tuchowie wynosiła 90. Dodat-
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TERESASZYMAŃSKA 
...A wszystko przepasane jakby wstęgą, 
miedzą zieloną,
na niej z rzadka ciche grusze siedzą...

(Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz)

Grusza polna (Pyrus 
pyraster) nazywana 
też pospolitą, dziką lub 

ulęgałką należy do rodziny 
różowatych, podobnie jak 
jabłoń (opisana w tym 
cyklu, w numerze 10. 
„Kuriera Tuchowskiego” 
z 2018 roku). 

Na świecie występuje około 
30 gatunków gruszy dzikiej, jej zasięg 
to Eurazja i północno-zachodnia 
Afryka. W Polsce rośnie tylko jeden 
gatunek. Grusza polna to drzewo cier-
niste, dorasta do wysokości ok. 20 m 
i może dożyć do 300 lat. Pień ma 
bardzo często pochyły, koronę 
rozwiniętą jednostronnie, w star-
szym wieku kopulastą. Podobnie 
jak w przypadku jabłoni, spotykane 
u nas grusze polne to najczęściej 
zdziczałe formy gruszy uprawnej. 
Dawniej w Polsce (zwłaszcza na 
niżu) grusza polna rosła często na 
miedzach, przy polnych drogach, 
w zadrzewieniach śródpolnych, razem 
z tarniną, głogiem i dziką różą. Można 
ją spotkać (rzadko) w lasach liścia-
stych, zwłaszcza w dąbrowach. Lubi 
miejsca zaciszne, słoneczne, ciepłe. 
Kwitnie w kwietniu i maju. Kwiaty 
są białe, zebrane w bukiety. Owocuje 
we wrześniu. Owoce gruszy dzikiej 
są małe (ok. 3 cm średnicy), mają 
kształt okrągły lub lekko gruszko-
waty, są zielone, bez czerwonawego 
rumieńca. Rosną na długim ogonku. 
Są twarde i cierpkie. Zawierają tzw. 
komórki kamienne. Jadalne mogą być 
dopiero po uleżeniu. Dawniej owoce 
te były na wsi bardzo popularne. 
Układało się je w sianie lub słomie 
na ok. 2 tygodnie, aż się uleżały. 
Były to tzw. ulęgałki, ulężałki lub 
gniłki. W kuchni chłopskiej jedzono 
je na surowo. Sporządzano z nich 

też powidła, które były pomocne 
przy rozstroju żołądka, zwłaszcza 
u dzieci. Przez ostatnie dziesiątki lat 
ulęgałkami w kuchni pogardzano, 
karmiono nimi zwierzęta domowe. 
Obecnie ludzie zorientowali się, że 
są doskonałe na marynaty. Mogłyby 
wrócić do łask, tylko że tych drzew 
już prawie nie ma. W bardzo dawnej 
Polsce gruszę nazywano kruszą. Od 
niej wzięła nazwę leżąca nad Gopłem 
Kruszwica. Są też inne miejscowości, 
których nazwa świadczy o licznym 
występowaniu na tym terenie grusz, 
np.: Kruszewo, Kruszyniany i wiele 
innych. Z dziko rosnących grusz, 
wraz z postępem wiedzy, człowiek 
w ciągu wieków wyhodował wiele 
odmian gruszy uprawnej. Już staro-
żytni Grecy w swoich ogrodach hodo-
wali te szlachetne drzewa i cieszyli się 
smakiem ich owoców. Na zachodzie 
Europy, np. Francja, Belgia, Holandia, 
pojawiły się w XVII wieku i wkrótce 
znalazły się również w Polsce. Grusze 
szlachetne w porównaniu z jabło-
niami to drzewa wymagające więcej 
ciepła. Sadzi się je w zacisznych, 
osłoniętych od wiatrów miejscach. 
Potrzebują żyznej gleby. Niezwykle 

mroźna i ostra zima na początku 
II wojny światowej (1939/40  r.) 
wymroziła 90% grusz szlachet-
nych w Polsce i sąsiednich krajach. 
Z bardziej znanych i lubianych, od 
dawna uprawianych odmian można 
wymienić kilka, np.: faworytka czyli 
klapsa, trewinka, dobra szara, konfe-
rencja oraz wiele innych. Gruszka ma 
opinię owocu ciężkostrawnego i kalo-
rycznego. Jest to opinia niesłuszna, 
ponieważ gruszki należą do owoców 
lekkostrawnych. Gruszki zawierają 
witaminy: A, C, E, K, z grupy B oraz 
minerały, m.in. magnez, fosfor, potas, 
wapń, fluor, bor, jod i inne. Posiadają 
przeciwutleniacze i dużo błonnika, 
który poprawia przemianę materii, 
likwiduje zaparcia (zjedzenie kilku 
gruszek na raz może spowodować 
biegunkę). W gruszkach występuje też 
arbutyna, która korzystnie wpływa na 
układ moczowy. Owoce te najlepsze są 
na surowo, ale z powodzeniem wyko-
rzystuje się je w kuchni do sporzą-
dzania różnych potraw, do wypieków 
i przetworów. 

Oprócz owoców cenne jest też 
drewno gruszy. Po wysuszeniu jest 
twarde, zwięzłe, łatwe do polerowania, 

nie wypacza się, ma ładny kolor. 
Wykorzystuje się je jako wysokiej 
jakości materiał stolarski, snycerski, 
służy do renowacji zabytkowych 
mebli, do intarsji. Używane jest na 
matryce do drzeworytów, do wyrobu 
przyrządów kreślarskich, kolb broni 
myśliwskiej. Robi się z niego instru-
menty muzyczne i inne niewielkie, 
ozdobne przedmioty. Drewna gruszo-
wego używa się także do wędzenia 
mięs. Kora służyła kiedyś do garbo-
wania skór, farbowania tkanin 
i papieru. Grusza to obok jabłoni 
najczęściej sadzone drzewo w przydo-
mowych ogrodach. Ostatnio atakuje 
ją uciążliwa choroba grzybowa – rdza 
gruszy. Nawet niewprawnym okiem 
można zauważyć jaskrawe, pomarań-
czowe plamy na liściach grusz. Jest 
to grzyb dwudomowy. Do swojego 
rozwoju potrzebuje jałowca sabiń-
skiego i właśnie gruszy. Przenosi się 
z jałowców na te drzewa i niszczy 
liście, osłabiając całe drzewo, które 
jest podatne na atak różnych chorób 
i szkodników. Jako ciekawostkę można 
podać, że na liściach gruszy rozwijają 
się gąsienice jednego z największych 
i najładniejszych motyli Europy – 

pawicy gruszówki. Długość skrzydeł 
pawicy wynosi 5 do 7 cm. Szkodni-
kiem nie jest, występuje rzadko. 

Z gruszą związanych jest wiele 
powiedzeń, porzekadeł, przysłów, 
zwłaszcza w mowie potocznej. Oto 
przykłady: „Przebiera, jak dziad 
w ulęgałkach”, „Zarobił na czapkę 
gniłek”, „Baba o gruszce, dziad 
o pietruszce” (czyli zupełny brak 
porozumienia). Do dziś znane i popu-
larne jest powiedzenie: „Nie zasypiać 
gruszek w popiele” – czyli nie zwlekać, 
nie zaniedbywać pilnych spraw, nie 
spuszczać ich z oka. To powiedzenie 
wzięło się stąd, że dawniej wkładano 
gruszki do gorącego popiołu, żeby je 
ususzyć lub upiec. Jeżeli ten, który 
siedział i miał pilnować zasnął, to 
gruszki się zwęgliły i przepadły. 

Ponieważ grusze dzikie dawniej 
rosły wśród pól, na miedzach, to 
często wyznaczały granice sąsiedzkie, 
które nierzadko były sporne. U Oskara 
Kolberga możemy przeczytać, że 
dochodziło nawet do spraw sądowych 
o owoce z tych drzew. Z tych czasów 
zostało powiedzenie: „Procesuje się 
o cień gruszy”. 

Starsi pamiętają określenie „Wczasy 
pod gruszą”, z których korzystać 
mogli pracownicy zakładów. Maryla 
Rodowicz śpiewała wtedy piosenkę 
„...a tymczasem leżę pod gruszą...”.

Motyw gruszy pojawia się również 
w twórczości wielkich malarzy  
np. obraz Kwitnąca grusza Vincentego 
van Gogha, czy Brzoskwinie i gruszki 
– martwa natura Paula Cezanne’a. 
Na zakończenie warto przyto-
czyć fragment z pięknego wiersza  
C.K. Norwida pt. Moja piosnka:

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy 

bocianie, 
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
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Grusza polna – rzadkie drzewo w naszym krajobrazie

Grusza podczas kwitnienia Młoda grusza polnaKwiaty gruszy z bliska

Choć stabilizuje się 
sytuacja związana 
z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 w powiecie 
tarnowskim, wciąż wiele 
osób przebywa w kwaran-
tannie czy w izolacji. Dlatego 
Centrum Zdrowia Tuchów 
uruchamia bezpłatną pomoc 
psychologiczną dla osób, 
które trudno radzą sobie 
z sytuacją odosobnienia. 
Będzie ona świadczona 
w formie teleporad przez dwa 
dni w tygodniu: we wtorki 
i w czwartki. Rejestrować się 
można codziennie w Ośrodku 
Psychoterapii CZT,  
telefonując pod numer  
14 68 70 400.

Pomoc mogą otrzymać osoby 
w kryzysie emocjonalnym i te, które 
źle znoszą odosobnienie. Porady 
udzielaną są także mieszkańcom 
Pogórza, którzy odczuwają stres lub 
lęk wywołany sytuacją zagrożenia 
epidemicznego. - Zatelefonować może 
każdy, kto ma potrzebę porozmawiania 
o swoich problemach, wynikających 
z obecnej sytuacji. Dotyczy to np. osób 
starszych, które dotkliwie odczuły 
utratę możliwości kontaktu z najbliż-
szymi wynikającą choćby z zamknięcia 
granic – tłumaczy lekarz specja-
lista psychiatrii Elżbieta Grobecka 
kierownik Ośrodka Psychoterapii. 

Dodajmy, że w trakcie rozmowy 
telefonicznej specjalista przeprowadza 

wstępną diagnozę. W razie potrzeby 
wskazuje także dalszą ścieżkę postę-
powania. Może np. zalecić konsultację 
psychiatryczną lub przeprowadzenie 
rozpoznania pod kątem ewentualnej 
terapii.

Dla wielu osób obecna sytu-
acja wiąże się z koniecznością 

trudnej adaptacji do nowych 
warunków i ogromnym obciążeniem 
psychicznym. Skutkiem pandemii 
może być znaczący wzrost zapa-
dalności na zaburzenia psychiczne. 
Jednym z czynników za to odpo-
wiedzialnych jest izolacja społeczna 
i związany z nią przewlekły stres 

związany z możliwością 
utraty pracy i ograniczenia 
bezpośrednich kontaktów. 
Z koniecznością pozosta-
wania w domach wiąże się 
także mniejsza możliwość 
podejmowania aktywności 
ruchowej, co też ma wpływ 
na dobrostan psychiczny.

Dlatego specjaliści 
spodziewają się większej 
zapadalności na zaburzenia 
lękowe, a także zaburzenia 
psychosomatyczne i depresję. 
Problemem związanym 
z obecną sytuacją jest także 
częstsze sięganie po alkohol 
i inne substancje psycho-
aktywne, w celu doraźnego 
radzenia sobie z pogorsze-
niem stanu psychicznego. 
W dłuższym okresie może 
to prowadzić do zwiększenia 

rozwoju uzależnień. W Ośrodku 
Psychoterapii CZT prócz Oddziału 
Dziennego Psychiatrii funkcjonują 
także poradnie: psychologiczna, 
zdrowia psychicznego, leczenia 
uzależnień i terapii uzależnień oraz 
i współuzależnień od alkoholu, a także 
Zespół Leczenia Środowiskowego. 

Wsparcie psychologiczne  
w związku z koronawirusem

kowo 2 osoby związane z tuchow-
skim ogniskiem Covid-19 były jeszcze 
w Tarnowie i 8 w Ryglicach.

Opanowana została także sytuacja 
w Domu Pogodnej Jesieni. Personel 
w większości wrócił do pracy. 1 lipca – 
po czterech tygodniach od zamknięcia 
– sanktuarium Matki Bożej Tuchow-
skiej znów zostało otwarte. Bazylika 
została zdezynfekowana. Chorzy 
redemptoryści w Tuchowie ciągle 
przebywają na leczeniu w oddzie-
lonym od otoczenia klasztorze.

Co dalej?
Pozostaje czekać na dobre 

wieści o kolejnych ozdrowieńcach 
z Tuchowa. Na swój negatywny wynik 
testu na koronawirusa wciąż czeka 
ponad siedemdziesiąt osób z gminy. 

Pozostaje czekać na powrót do 
normalności. 

Od początku wybuchu 
ogniska koronawirusa 
w Tuchowie śledzę wszystkie 
wydarzenia w moim 
rodzinnym mieście. Dlatego 
zapraszam do kontaktu 
wszystkie osoby, które chcia-
łyby się podzielić swoimi 
przemyśleniami lub zdjęciami 
Tuchowa z „czasów zarazy”. 

kamil.wszolek@gazeta.pl 
https://www.facebook.com/

KamilWszolekPL 
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Zgodnie z zapowie-
dziami i kolejnymi 
uproszczeniami 

w ramach wniosko-
wana o dofinansowanie 
z programu ,,Czyste Powie-
trze” uruchomiona została 
platforma internetowa, 
za pośrednictwem której 
bez wychodzenia z domu 
złożysz wniosek o dotację 
na wymianę urządzenia 
grzewczego, instalacje 
OZE i termomodernizację 
budynku jednorodzinnego.

Tutaj szybko wypełnisz swój 
wniosek w ramach programu 

„Czyste Powietrze”

www.gov.pl/web/gov/
skorzystaj-z-programu

-czyste-powietrze 

To platforma internetowa 
pozwalająca na sprawne wypeł-
nienie wniosku, dołączenie 
wymaganych załączników, jego 
podpisanie (korzystając z profilu 
zaufanego) oraz wysłanie. 

Jeżeli nie masz profilu zaufa-
nego, nadal możesz złożyć 
wniosek za pośrednictwem 

Portalu Beneficjenta. Przy tej 
formie składania wniosku należy 
zalogować się na Portalu Bene-
ficjenta dostępnym na stronie 
internetowej właściwego 

Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (dla Mało-
polan oddział w Krakowie)  
https://portal.wfos.krakow.pl/ 

Wypełniony wniosek należy 
wydrukować, a następnie podpisać 
i wraz z wymaganymi załączni-
kami, dostarczyć w wersji papie-
rowej doWFOŚiGW w Krakowie 

osobiście lub wysłać na adres: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, ul. Kanonicza 12,  
31-002 Kraków

Złóż wniosek o dofinansowanie 
w ramach programu „Czyste Powietrze” 
bez wychodzenia z domu

„Moja Woda” – rządowy program 
zagospodarowania wody deszczowej 

KAROLINA 
STERKOWICZ 

Od 1 pierwszego lipca 
2020 roku Woje-
wódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska 
uruchamiają nabór wnio-
sków w ramach programu 
"Moja Woda". Program 
zakłada dofinansowanie do 
ok. 20 tysięcy przydomo-
wych zbiorników retencyj-
nych w całej Polsce po to, 
aby zamykać pętlę wodną 
na najniższym poziomie, 
czyli zbierać deszczówkę 
i wykorzystywać ją do 
podlewania ogrodów 
czy upraw, a tym samym 
zmniejszać zużycie bieżącej 
wody użytkowej z lokal-
nych sieci wodociągowych 
oraz prywatnych studni.

Wsparcie przewidziano na zakup, 
montaż i uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodaro-
wanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomości 
(gospodarstwa domowego) objętego 
przedsięwzięciem, w efekcie czego 
woda nie będzie odprowadzana do 
kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, rowów 
odwadniających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, na tereny 
z nią sąsiadujące. Dotacje będzie 
można przeznaczyć na przewody 
odprowadzające wody opadowe 
(zebrane z rynien, wpustów do 
zbiornika nadziemnego, podziem-

nego, oczka wodnego, instalacji 
rozsączającej), zbiornik retencyjny 
podziemny lub nadziemny, oczko 
wodne, instalację rozsączającą oraz 
elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody.

Cel programu jest prosty: 
ochrona zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na terenie 
posesji przy budynkach jednoro-
dzinnych oraz wykorzystywanie 
zgromadzonej wody opadowej 
i roztopowej.

Kto może złożyć wniosek? 
Nabór przeznaczony jest dla osób 

fizycznych będących właścicielami 
l u b  w s p ó ł w ł a ś c i c i e l a m i 
nieruchomości, na której znajduje 
się budynek mieszkalny jednoro-
dzinny. Dotacja udzielana jest tylko 
raz na konkretny punkt adresowy. 

Jakie są przewidziane maksy-
malne kwoty dofinansowania?

Dotacja w kwocie nie przekra-
czającej 80% kosztów kwalifikowa-
nych instalacji wchodzących w skład 
przedsięwzięcia i nie więcej niż 
5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kiedy i gdzie mogę złożyć 
wniosek?

Wnioski będą przyjmowane od 
1 lipca 2020 r. przez Wojewodzie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 

a nabór ma charakter ciągły i zostanie 
zakończony wraz z wykorzystaniem 
środków finansowych przeznaczo-
nych na ten cel. Okres kwalifiko-
walności wydatku obejmuje od 
01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Warunki dofinansowania:
1. Zakres rzeczowy objęty wnio-

skiem o dofinansowanie nie może 
być przedmiotem dofinansowania 
w innym rozpatrywanym lub zaak-
ceptowanym wniosku w ramach 
Programu priorytetowego „Moja 
Woda”, ani jakiegokolwiek innego 
programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2. Dofinansowanie nie może być 
udzielone na przedsięwzięcia lub 
elementy przedsięwzięcia sfinan-
sowane lub realizowane z innych 
środków publicznych, którego 
sumaryczna kwota dofinansowania 
ze wszystkich źródeł przekracza 
100% kosztów kwalifikowanych;

3. Dofinansowanie może być udzie-
lone beneficjentom końcowym, 
pod warunkiem że instalacje objęte 
przedsięwzięciem oraz zatrzymana 
woda opadowa nie będą wykorzy-
stywane do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w rozumieniu 
unijnego prawa konkurencji, w tym 
działalności rolniczej;

4. Realizacja przedsięwzięcia musi 
być zgodna z przepisami prawa, 
a zastosowane urządzenia i mate-

riały muszą być dopuszczone do 
stosowania na rynku polskim;

5. Okres trwałości przedsięwzięcia –  
3 lata od daty jego zakończenia;

6. W okresie trwałości przedsięwzięcia 
beneficjent końcowy zobowiązany 
jest do zachowania całości doku-
mentacji związanej z projektem 

i eksploatacji instalacji zgodnie 
z przeznaczeniem.

Więcej na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finan-
sowania/srodki-krajowe/programy-
-priorytetowe/moja-woda/
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W terminie  
od 1 września do  
30 listopada 2020 r.,  

według stanu na dzień  
1 czerwca 2020 r., na 
terenie całego kraju odbę-
dzie się Powszechny Spis 
Rolny PSR 2020. Udział 
w spisie rolnym jest 
obowiązkowy. Spis rolny 
jest jedynym badaniem 
statystycznym dostarcza-
jącym szerokiego zakresu 
informacji o gospodar-
stwach rolnych na wszyst-
kich szczeblach podziału 
terytorialnego kraju. Dane 
ze spisu są wykorzysty-
wane do oceny zastosowa-
nych i kreowania nowych 
narzędzi Wspólnej Polityki 
Rolnej.

Podstawowe cele 
Powszechnego Spisu 
Rolnego:
• zapewnienie bazy informa-

cyjnej o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospo-
darstw domowych, koniecznej 
dla realizacji krajowej, regio-
nalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi,

• dostarczenie informacji niezbęd-
nych do planowania polityki 
żywnościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struk-
tury zasiewów upraw rolnych,

• analiza zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni ostat-
nich 10 lat,

• wykonanie zobowiązań Polski 
w zakresie dostarczenia infor-
macji na potrzeby organizacji 
międzynarodowych – EURO-
STAT, FAO, OECD,

• aktualizacja statystycznego reje-
stru gospodarstw rolnych i przy-
gotowanie operatów do pogłębio-
nych badań reprezentacyjnych 
z zakresu rolnictwa w kolejnych 
latach.

 
Jakie pytania usłyszą rolnicy 
w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbie-
ranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane 
dane dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem 

rolnym,
• położenia gospodarstwa na obsza-

rach o ograniczeniach naturalnych,
• osobowości prawnej,
• typu własności użytków rolnych,
• produkcji ekologicznej,
• rodzaju użytkowanych gruntów,
• powierzchni zasiewów według 

upraw,
• powierzchni nawadnianej,
• zużycia nawozów mineralnych 

i organicznych,
• pogłowia zwierząt gospodarskich 

według grup wiekowo-użytkowych,
• rodzaju budynków gospodar-

skich,

• liczby maszyn i urządzeń 
w gospodarstwie rolnym,

• wkładu pracy w gospodarstwo 
rolne użytkownika i członków 
jego gospodarstwa domowego 
oraz pracowników najemnych.

Kto podlega 
spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospo-
darstwach indywidualnych oraz 
w gospodarstwach rolnych osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. 
W przypadku gospodarstw rolnych 
osób fizycznych (gospodarstw indy-
widualnych) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa 
rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użytków 
rolnych prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną 
o następującej skali:
• 0,5 ha – dla plantacji drzew 

owocowych,
• 0,5 ha – dla krzewów owoco-

wych,
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
• 0,5 ha – dla truskawek grunto-

wych,
• 0,5 ha – dla chmielu,
• 0,3 ha – dla szkółek sadowni-

czych,
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
• 0,1 ha – dla tytoniu,
• 5 sztuk – dla bydła ogółem,
• 20 sztuk– dla świń ogółem,
• 5 sztuk – dla loch,
• 20 sztuk – dla owiec ogółem,
• 20 sztuk – dla kóz ogółem,
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich 

utrzymywanych w warunkach 
fermowych,

• 20 pni – dla pszczół.
Ogrody działkowe nie spełniają 

powyższych kryteriów, więc nie będą 
objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie 
przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą reali-
zacji spisu powszechnego będzie 
samospis internetowy – każdy 
rolnik będzie mógł dokonać spisu 
we własnym domu, na własnym 
urządzeniu mającym połączenie 
z internetem, za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego. Uzupełnia-
jącą metodą udziału w spisie będzie 
wywiad telefoniczny (przeprowa-
dzany przez rachmistrza telefonicz-
nego) oraz wywiad bezpośredni 
(przeprowadzany przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi gospo-
darstwo rolne pod warunkiem, że 
pozwoli na to sytuacja epidemiolo-
giczna w kraju). Rolnicy nie posia-
dający w domu dostępu do inter-
netu będą mieli zapewniony dostęp 
do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z dostępem 
do internetu w lokalu gminnego 
biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowa-

dzone przez GUS badania staty-
styczne, realizowane są w oparciu 
o nowoczesne techniki teleinforma-
tyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa stosowane 
przez statystykę publiczną spełniają 
najwyższe standardy bezpieczeństwa 
i zapewniają pełną ochronę groma-
dzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe 
są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przy-
stąpieniem do pracy rachmistrzowie 
są pouczani o istocie tajemnicy staty-
stycznej i sankcjach za jej niedotrzy-
manie. Następnie na ręce właści-
wego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że będę wyko-

nywać swoje prace na rzecz staty-
styki publicznej z całą rzetelnością, 
zgodnie z etyką zawodową statystyka, 
a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajem-
nicy wobec osób trzecich”.

Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane wyłącznie 
do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do aktualizacji 
operatów do badań statystycznych 
prowadzonych przez służby staty-
styki publicznej. Udostępnianie lub 
wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów 
jest zabronione, pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych 
w gminach

W gminie (mieście) pracami 
spisowymi kieruje wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta – jako gminny 
komisarz spisowy. Zastępcą gmin-
nego komisarza spisowego jest osoba 
wyznaczona przez gminnego komi-
sarza spisowego. Gmina (miasto) 
organizuje m.in. nabór kandydatów 
na rachmistrzów terenowych.

15 czerwca br. urzędy gmin (miast) 
w całej Polsce rozpoczęły nabór na 
rachmistrzów terenowych do PSR 
2020, który będzie trwał do 8 lipca 
2020 r. Zgodnie z zapisami ustawy 
o PSR 2020 nabór kandydatów na 
rachmistrzów terenowych jest otwarty 
i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się 
spośród osób:
• pełnoletnich,
• zamieszkałych w danej gminy,
• posiadających co najmniej 

średnie wykształcenie,
• posługujących się językiem 

polskim w mowie i w piśmie,
• które nie były skazane za umyślne 

przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Wszyscy kandydaci na rach-
mistrzów przejdą szkolenie, które 
zakończy się egzaminem. Szkolenia 
te odbędą się w okresie sierpień-
-wrzesień br., a kandydaci na rach-
mistrzów terenowych podczas szko-
lenia i egzaminu po szkoleniu będą 
posługiwać się własnym urządzeniem 
mobilnym z dostępem do internetu. 
Ukończenie szkolenia i uzyskanie 
wyniku pozytywnego z egzaminu 
testowego (poprawna odpowiedź na 
co najmniej 60 procent pytań) będzie 
warunkiem koniecznym do wpisania 
na listę kandydatów na rachmistrzów 
terenowych, prowadzoną przez gmin-
nego komisarza spisowego. Miejsce 
na liście zależy od liczby punktów 
z egzaminu – im więcej, tym lepiej. 
Rachmistrza terenowego powoła 
zastępca właściwego wojewódzkiego 
komisarza spisowego, czyli dyrektor 
Urzędu Statystycznego, spośród osób 
z najwyższą liczbą punktów z egza-
minu. 

Wynagrodzenie rachmistrza tere-
nowego będzie iloczynem stawki 37 zł 
brutto i liczby zakończonych w pełni 
bezpośrednich wywiadów z użytkow-
nikami gospodarstw rolnych.

Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym 

dostępne są na stronie internetowej: 
https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe 
w Urzędzie Statystycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
tel. +48 12 42 04 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników 
o przekazywanie informacji o spisie 
rolnym.

Spiszmy się, jak na rolników 
przystało!

Źródło: UM w Tuchowie

Wyniki głosowania w wyborach 
Prezydenta RP w gminie Tuchów

Powszechny Spis Rolny PSR 2020 

R E K L A M A

DUDA Andrzej Sebastian  5 777 – 67,07%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz   937 – 10,88%
BOSAK Krzysztof   718 – 8,34%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek   668 – 7,75%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin   364 – 4,23%
BIEDROŃ Robert   106 – 1,23%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef   20 – 0,23%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz   8 – 0,09%

JAKUBIAK Marek   7 – 0,08%
TANAJNO Paweł Jan   5 – 0,06%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz   4 – 0,05%

Razem oddanych głosów:  8 614
Frekwencja w gminie Tuchów wyniosła  61,9 %

Urząd Miejski w Tuchowie



kultura22 czerwiec 2020 | nr 6 (92)

KU LT U R A L N Y 
K R A M DOM KULTURY W TUCHOWIE

SKLEP ONLINE
www.dktuchow.pl

kulturalnykram@interia.pl
tel. 14 6525 436

SKLEP STACJONARNY
Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10

poniedziałek-piątek 9.00-20.00
sobota-niedziela 14.30-20.00 ZAPRASZAMY
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JANUSZKOWALSKI 

„Gdy kupuje się
kawałek ziemi, aby 
uprawiać kapustę 

i jabłka, trzeba go najpierw 
osuszyć; w ten sposób zabi-
jamy istoty żyjące w wodzie. 

P ó ź n i e j 
b ę d z i e m y 
musieli zabić 
w s z y s t k i e 
gąsienice itd., 
gdyż inaczej 
zjedzą one 
nasze uprawy. 
G d y b y ś m y 
chcieli, kierując 

się racjami moralnymi, uniknąć 
całego tego zabijania, musielibyśmy 
ostatecznie zabić samych siebie, 
aby tylko pozostawić przy życiu te 
wszystkie stworzenia, które nie mają 
najmniejszego pojęcia o zasadach 
moralnych”. To rozważania Alberta 
Einsteina o dylemacie istnienia 
człowieka i pozostałego stworzenia. 
W roku 2020 pojawiło się na świecie 
stworzenie zwane SARS-CoV-2 i jest 
ono wirusem. Co prawda naukowcy 
spierają się, czy wirus jest żywy, czy 
nie, bo żywy powinien samodzielnie 
się rozmnażać, a on nie ma takiej 
zdolności. Ale – jeżeli dostanie się 
do komórki – przytula się do niej 
i trzęsie całym organizmem oraz 
sieje w nim spustoszenia, a w osta-
teczności zabija. Zatem przyjmijmy, 
że jest stworzeniem, a konkludując 
rozważania Einsteina, dojdziemy do 
wniosku, że albo my zabijemy jego, 
albo nie zabijając jego, zabijemy siebie. 
Problem jednak polega na tym, że on 

nas przechytrzył. Nie umiemy zabić 
wirusa, a jeśli już, to jednego na kilka 
tysięcy. Dlatego zabezpieczamy się 
przed nim. Niestety ta cwana bestia 
włazi w komórki człowiecze na całym 
świecie i paraliżuje życie ludzkości. 
Zmienia jego obraz, przekształca 
wzory zachowań, nawyków, przy-
zwyczajeń. Formułuje nowe sposoby 
bycia, współistnienia, współdzia-
łania i współtworzenia. Kierunkuje 
systemy społeczne i gospodarcze, 
określa ich dynamikę oraz układa 
życie kulturalne, przewartościowując 
jego podstawowe cechy. Możemy 
odnieść wrażenie, że odspołecznia 
nas i kieruje na drogę ponownego 
wejścia człowieka najpierw do 
jaskini, a potem na drzewo. Któż 
z nas nie lubił i któreż z dzieci nie 
lubią swojego święta Dnia Dziecka. 
Radość, wesołość, wspólne zabawy, 
gry, konkursy, szczególnie w tym 
dniu zajadanie przysmaków. Gwar 
i te dziecięce rozbrajające uśmiechy 
rozkosznie potwierdzające, że życie 
jest piękne. Wszędzie one: w ogro-
dach, parkach, świetlicach, szkołach, 
domach kultury, na ulicach, boiskach 
sportowych, pływalniach. W tym roku 
w Dzień Dziecka przechodząc przez 
miasto i przejeżdżając przez miejsco-
wości, rażąco dostrzec można było 
pustkę. Dzieci w domach lub przy 
domach wyglądające świata i życia 

z okien i ogrodów przypominały te 
ze szkiców Stanisława Wyspiańskiego. 
W Tuchowie przez chwilkę mogły 
wyjść, zachowując tzw. dwume-
trowy dystans, aby spotkać bajkowy 
wóz, który jeździł po ulicach miasta. 
Wiosenne miesiące to: majówki, 
koncerty, występy, biesiady, 
konkursy, festiwale, zawody spor-
towe organizowane w Tuchowie 
oraz gminnych miejscowościach. 
Przygotowywanie, budowanie sceny, 
montaże urządzeń w amfiteatrze, 
stoisk wystawienniczych, czyli taka 
kulturalna krzątanina, ale to ona wpro-
wadzała atmosferę, że coś się będzie 
działo. Prawie co sobotę i niedzielę 
w amfiteatrze i na rynku, albo na 
parkingu klasztornym, na boiskach 
sportowych, w domach kultury, 
świetlicach, szkołach, remizach, 
w całej gminie organizowane były 
wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. 
Angażowały się w ich organizację: 
instytucje, stowarzyszenia, szkoły, 
jednostki straży pożarnej, rady 
sołeckie. Liczne uczestnictwo miesz-
kańców: dzieci, młodzieży i dorosłych 
dawało poczucie, że tworzymy kultu-
rowy obraz współczesnego Tuchowa, 
regionu i Polski. Pokazywało siłę 
tuchowskiej wspólnoty oraz jedno-
czyło, integrowało kulturowo miesz-
kańców. Niestety w tym roku przez 
te dwa piękne miesiące wiosny była 

zupełna cisza. Jedynie w internecie 
można było powspominać, jak jeszcze 
przed rokiem bywało.

Jeden z piękniejszych widoków 
to ten z rzeszą dzieci i młodzieży 
na zakończenie roku szkolnego. 
Byli wszędzie: w szkole, kościele, 
amfiteatrze, Domu Kultury, pizze-
riach, na wszystkich placach i ulicach. 
W eleganckich sukienkach, spód-
niczkach, bluzeczkach, garniturach, 
koszulach itp. Wyglądały jak klasyka 
elegancji dziecięcej i młodzieżowej 
w narodowo tuchowskiej, plene-
rowej akademii współczesnej nauki. 
Ze świadectwami w ręku, napojem 
i lodem. Uśmiechnięci i radośni 
tworzyli poczucie, że przed nimi 
kierunek, cel, przyszłość. Nam doro-
słym serce rosło, patrząc na te obrazki, 
a w nich kwiecie i owoce naszego 
rodzicielstwa. 26 czerwca zakoń-
czenie roku szkolnego odbyło się bez 
dzieci i młodzieży (jedynie uczniowie 
klas ósmych w rygorze sanitarnym 
odebrali świadectwa). W całej Polsce 
i w Tuchowie było pusto. Czasem 
odnosiło się wrażenie, że jesteśmy 
jak w świecie bez przyszłości, który 
ulega stworzeniu, a to paradoksalnie 
z naukowego punktu widzenie 
nie jest żywe. Jest w Tuchowie 
i naszym regionie czas szczególny 
i niezwykły wielkiego „sacrum”. 
To Wielki Odpust Tuchowski, który 

odbywa się corocznie początkiem 
lipca. Odczuwa się go tak, jakby 
przez 9 dni, jeden po drugim, były 
niedziele. W bazylice mniejszej od 
rana do późnego wieczora msze 
św., modlitwy, spotkania religijne, 
koncerty. Dziesiątki duchownych 
i tysiące wiernych pielgrzymów 
modlących się do Matki Boskiej 
Tuchowskiej. Codziennie tłumy 
wiernych, przybywające delegacje 
różnych profesji i zawodów, orga-
nizacji, stowarzyszeń i grup. Stra-
gany z dewocjonaliami i kramy 
z pamiątkami, gadżetami i zabaw-
kami. Jest zawsze uroczyście, świą-
tecznie, cudownie. To piękny czas 
dla Tuchowa. W tym roku jest cisza, 
zupełna cisza, nikogo nie ma.

Te i inne przykłady z ostatnich 
miesięcy z naszego podwórka oraz 
globalnego, czyli całego świata, 
z koronawirusem w naszym życiu, 
każą nam poczynić refleksję i szukać 
odpowiedzi na pytania. Dlaczego 
tak? Skąd się wzięło to stworzenie? 
Ile go jest? O co mu chodzi? Etc. Czy 
owo tajemnicze stworzenie, izolując 
nas ludzi, chce, abyśmy wrócili do 
jaskini i na drzewo? 

Św. Jan Paweł II uczył: „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Ojcze święty, tak 
też czynimy, ale żebyśmy zwyciężyli, 
niestety musimy zniszczyć stwo-
rzenie SARS-CoV-2. 
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Nie wrócimy do jaskini i na drzewo
Wrócimy do normalności

DLA LOLKA OD OLKAALEKSANDER 
KAJMOWICZ 

Stulecie urodzin Lolka, 
czyli Karola Wojtyły, 
przypadające na  

18 maja 2020 r. było 
i jest nadal dla wielu ludzi 
inspiracją i okazją, aby te 
urodziny uroczyście uczcić 
i obchodzić. 

Wiele planów zniweczył lub ogra-
niczył koronawirus, na szczęście nie 
wszystkie. Przyznam, że i u mnie tak 
spontanicznie, impulsywnie zrodził 
się niekonwencjonalny pomysł, aby 
to wydarzenie uczcić bieganiem. 
Dystans to sto kilometrów na stulecie 
urodzin w osiem dni – symbolizu-
jących osiem oficjalnych podróży 
apostolskich papieża do Polski. I tak 
to się zaczęło. 24 maja, niedziela – 
pomysł i start do I etapu: Garbek – 
Meszna Opacka – Siedliska – i powrót 
przez Księży Las i Pająkówkę. Zdążyć 
na wieczorną majówkę na Brzyzku – 
12,96 km – udało się. Poniedziałek –  
II etap. Przyznam, że to moja ulubiona 
trasa – nazywam ją „Trasą Legioni-
stów”. Start z Garbku przez Meszną 

Opacką, Lichwin Łazy, Łowczówek, 
Łowczów, Buchcice – 12,62 km. 
Piękne widoki i ta odczuwalna patrio-
tyczna więź pokoleń Polaków. To moc 
i siła, która wsiąkła z krwią bohaterów 
w te wzgórza i emanuje energią – 
jest pamięć, wdzięczność i chce 
się żyć! Wtorek – III etap. Trochę 
się obawiałem, bo bolały już nogi, 
a jeszcze deszcz „wisiał” w powie-
trzu. Start z Garbku przez Łowczów 
do Piotrkowic. Był plan, aby pobiec 
płasko, czyli równiną, ale zmiana – 
biegnę ostro w górę obok kościoła 
i na Słoną Górę. A na dół już inną 
drogą, skrótem przez łąki i lasy. Na 
drodze do kościoła niechcący wystra-
szyłem panią, którą za to przepraszam. 
Dalej, już główną drogą do Zabłędzy, 
obok bocianów, jeszcze tylko alejką 
akacjową pod szkołę i koniec trasy – 
14,03 km. Przymglone, pochmurno 
i mocny deszcz – ale ten już po biegu. 
Ktoś chyba czuwa…? Środa – IV etap 
i dzień zmagań. Start tradycyjnie 
z Garbku do Tuchowa, mostem przez 
Białą i na Furmaniec, dalej Tuchow-
skim Lasem do Trzemesnej. Pomy-

liłem tam drogi, ale czyż nie jest 
rzeczą ludzką błądzić? Na szczęście 
aplikacja pomogła dotrzeć do głównej 
drogi, a stąd do Karwodrzy i koniec 
etapu – 12,30 km. Jestem już poza 
połówką, zmęczenie daje znać. Czy 
wytrzymam? Duch tak, ale ciało? 
Czwartek to V etap i dwie opcje: 
łagodna i trudniejsza górska. Start 
na Garbku przez Meszną Opacką, 
Dąbrówkę Tuchowską, Siedliska 
Kozłówek do Lubaszowej. Były obawy, 
a jednak wybrałem trudniejszą górską 
trasę, obok domu rekolekcyjnego i na 
Polanę Morgi. Warto było – wspa-
niałe widoki na Tuchów i całą piękną 
okolicę. Nie wiem skąd, ale daję radę. 
Jeszcze tylko szlakiem i na rozsta-
jach drogą pożarową do Burzyna – 
15,01 km. Już piątek – szósty dzień 
i VI etap zmagań, a w planie atak 
na Brzankę. Wczoraj chyba przesa-
dziłem. Wszystko boli, zwłaszcza 
nogi, mięśnie i ścięgna. Trasę na 
Brzankę znam doskonale, a skoro 
wszystko tak boli, a nic szczególnie 
nie doskwiera, to myślę – dam radę. 
Jest optymizm. Start z Garbku przez 

Tuchów, Burzyn (Aleją), następnie 
do góry. Im wyżej, to chmury z desz-
czem blisko, coraz bliżej. Będzie lało. 
Ale co tam. W lesie faktycznie lunęło 
solidnie, może z 15 minut deszczu. 
Na szczęście nie zmokłem. Tuż obok 
szlaku pochylona solidna jodła dała 
mi schronienie lepsze niż parasol. 
Powiem tak: „Ktoś tu czuwa nade 
mną i to na 100 procent”. Odpoczynek 
bardzo się przydał – szczyt Brzanki 
zdobyty! Teraz niebieskim szlakiem 
w dół – oj jak pięknie! I dalej do 
centrum Jodłówki Tuchowskiej, skręt 
w prawo w stronę Lubaszowej, koniec 
VI etapu – 13,63 km. Dzień siódmy 
(sobota) miał być najłatwiejszy.  
VII etap trasy: start z Garbku do 
Tuchowa przez miasto, na Skałkę 
od strony szpitala, następnie 
Burzyn i do Kielanowic. Kielano-
wice od strony Ryglic, taka sobie 
górka, a dała mi w kość. Wiem, że 
za chwilę będzie z górki – to doda-
wało mi sił. I te widoki na Pasmo 
Brzanki oraz Tuchów z biało-czer-
woną nad miastem. Most na Białej 
i to już koniec przedostatniego etapu, 

jest pięknie – 12,05 km. Niedziela  
31 maja, ostatni VIII etap – kończący 
i finałowy. W tym dniu padał deszcz, 
a chwilami lało. Pozostało mi 7,40 km 
do setki. Na godzinę 18-tą zapla-
nowano majówkę na Brzyzku i tak 
trzeba było dobiec. Start tym razem 
ze Wzgórza Flagi – do Tuchowa i do 
Matki Bożej Tuchowskiej. W kościele 
poczekałem, aż wierni wyjdą z nabo-
żeństwa – a tu nagle: „Utraciłeś sygnał 
GPS” – taka pani z mojego telefonu. 
Popatrzyli na mnie ze zdziwieniem 
– sam bym się zdziwił. W końcu jest
czas na krótką, spokojną modlitwę. Po 
wyjściu z kościoła ruszyłem „Tuchow-
skim szlakiem Karola Wojtyły” przez 
miasto i na cmentarz. Trasą, którą
przeszedł biskup Karol Wojtyła.
Pozostała mi jeszcze ostatnia górka
na Garbek i celowo wybrany szlak
przez Pająkówkę na Papieski Brzyzek 
– 7,56 km. Upragniona meta – łącznie 
bieg zajął mi dziesięć i pół godziny, ale 
to tak dobrze stracony czas. Na mecie
byłem bardzo szczęśliwy i spełniony, 
mógłbym powiedzieć za apostołem
Pawłem: „W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem (...)”. A to, co przeżyłem,
ile piękna mogłem zobaczyć, nie da
się opisać i wyrazić słowami... Tylko
część z tego nieudolnie starałem się
przenieść na papier. Czy się to udało? 
Nie mi to oceniać. Nie zrobiłem też
tego dla sławy, szpanu czy zaimpo-
nowania komuś. Zrobiłem to dla
uczczenia urodzin Lolka – najwięk-
szego z Polaków. Będąc z pokolenia
JPII, chciałem i wykonałem to posta-
nowienie. Dziękuję wszystkim, którzy 
mnie w tym wspierali, dodawali sił
i wiary oraz krzepili dobrym słowem. 
Również tym, którzy przybyli na
Brzyzek i zaszczycili nas swoją obec-
nością, było nam bardzo miło. Raz
jeszcze serdecznie dziękuję!




