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Leon, Leoś, Leonio…  
tak zwracają się do niego 
rodzice – Magda i Marcin 

–  którzy w tych kilku dźwię-
kach wyrażają bezgraniczną 
miłość i troskę o każdą chwilę 
życia syna. Leon Pichner to 
mały tuchowianin, od 4 lat 
walczący z chorobą, która 
każdego dnia odbiera mu 
szansę na zwykłe życie. 
Chłopiec cierpi na mutację 
w genie KIF5C, przez którą 
nie może stać, chodzić, jeść, 
mówić, która wywołuje 
u niego ataki epilepsji.

Cud życia
– Każdy dzień jest nieprzewidy-

walny, nigdy nie wiadomo, kiedy będzie 
kolejny napad, nigdy nie wiadomo, 
kiedy Leon będzie miał drzemkę, jaka 
będzie noc – mówi Magdalena Pichner, 
mama Leosia, od 16 lat żona Marcina. 
Rodzicielstwo Magdy i Marcina Pich-
nerów to czuwanie, towarzyszenie 
dziecku, w którym przegląda się to, 
co najlepsze, to, co najpiękniejsze – ich 
miłość, cud życia, na który oczekiwali 
wiele lat. – Była piękna, wrześniowa 
sobota, dzień wcześniej zaczęła się 
astronomiczna jesień, a dla nas zaczęło 
się nowe życie… najpiękniejszy dzień 
w życiu, przecież tyle czekaliśmy, więc 
teraz to tylko może być lepiej – wspo-
minają dzień narodzin synka.

Świat się zawalił
Poczucie spokoju minęło wraz 

z kolejnymi tygodniami, kiedy rodzice 
Leosia zauważali, że coś z ich dziec-
kiem się dzieje. W 6 miesiącu życia 
lekarze stwierdzili obniżone napięcie 
mięśniowe, dlatego zaczęła się reha-
bilitacja Leosia. W 9 miesiącu Magda 
zauważyła dziwne wyrzuty rączek 
i prężenia, które – jak się okazało – 
były już objawami padaczki. Opieką 
rodzinę otoczyła neurolog Grażyna 
Kubarek z Tarnowa. W kolejnych 
miesiącach rodzice zauważyli, że 
Leon, pomimo rehabilitacji, rozwija 
się zbyt wolno, dlatego zaczęli poszu-
kiwać przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Wykonali badanie genetyczne WES, 
które miało rozwiać ich wątpliwości. 
Po kilku miesiącach oczekiwania na 
wynik usłyszeli diagnozę, po której ich 
nadzieje runęły. To była chwila, której 
nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić. 
– To nie mogło się zdarzyć, to jak zły 
sen, z którego chcesz się obudzić, to 
nie dzieje się naprawdę… Takie myśli 
towarzyszyły Magdzie i Marcinowi.

Leczenie szyte  
na miarę

Wbrew całej sytuacji, wbrew temu, 
że na świecie jest kilka przypadków 
takiej choroby, że nie wiadomo, gdzie 
szukać pomocy, Magda i Marcin nie 
poddali się. Postanowili zawalczyć. 
Zaczęli szukać pomocy dla Leonia 
nie tylko w Polsce, ale na świecie.  
Po wielu miesiącach poszukiwań skon-
taktowali się z nimi specjaliści z MDC 
Berlin i obiecali pomoc. Terapia, która 
jest szansą dla Leosia, ma polegać na 
sprawdzeniu, jakie dostępne preparaty 
są w stanie przywrócić aberracje ener-

getyczną i metaboliczną neuronów 
związaną z zaburzonym transportem 
mitochondrialnym spowodowanym 
mutacją w genie KIF5C. Neurony 
mają pochodzić z krwi lub skóry 
Leosia. Terapia musi być jednak 
przygotowana specjalnie dla niego, 
co wiąże się z ogromnymi kosztami.

Nadzieja kosztuje 
milion

Dom Leosia to poczucie bezpie-
czeństwa w postaci troskliwych rąk 
matki, która poświęca całą siebie na 
dbanie o dziecko i dom, i zapracowa-
nych rąk ojca, który pracuje, by jak 
najlepiej zadbać o rodzinę. Ich ręce nie 
wiedzą, co to odpoczynek. – Jeździmy 
trzy razy w tygodniu na rehabilitację, 
poza tym zajęcia z logopedą, zajęcia 
sensoryczne. Dzień zaczynają różnie, 
w zależności od tego, jak Leon się 
obudzi, czasem jest to 4 nad ranem. 
Po nieprzespanej nocy, kiedy mały 
bohater walczy z napadami, rzadko 
jest w dobrej kondycji. Jest niewy-
spany, zmęczony. Zjada śniadanie, 
ale ze względu na chorobę wszystko 
dostaje zblendowane. To Leoś nadaje 
rytm życiu swoim rodzicom, którzy 
starają się, jak mogą, by dać dziecku 
szansę na zdrowie.  Niestety leczenie 
przekracza możliwości finansowe 
rodziny, dlatego Magda i Marcin 
postanowili zwrócić się do Fundacji 
Siepomaga, gdzie prowadzona jest 
zbiórka. Dodatkowo w Tuchowie 
powstała nieformalna grupa przyja-
ciół Leosia, która mocno zaangażo-
wała się w pomoc rodzinie. Oprócz 
prowadzonej zbiórki pieniędzy na  
siepomaga.pl, licytacji, działań w inter-
necie aktywnie działają, by o Leosiu 
usłyszała cała Polska. Jest to trudne, bo 
w wielu przypadkach zostają odesłani 
z kwitkiem – przecież wszystkim nie da 
się pomóc. Mimo to nie tracą wiary, nie 
przestają próbować, odesłani – wracają. 
W Tuchowie organizowane są również 
wydarzenia dedykowane Leosiowi. 
Ludzi o dobrych sercach jest sporo. 
Oni wierzą, że nie ma nic cenniej-
szego niż ofiarowanie cząstki siebie 
drugiemu człowiekowi. W tym przy-
padku małemu, bezbronnemu dziecku, 
które walczy, ale potrzebuje wojska, 
potrzebuje odważnych ludzi, ludzi, 
którzy pomogą przetrwać nadziei. 

NIE POZOSTAJEMY OBOJĘTNI WOBEC 
WYCIĄGNIĘTYCH RĄCZEK LEONKA
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Był czas ciężkiej pracy, 
trudu, jest dziękczy-
nienie za zebrane plony. 

Dożynki gminy Tuchów 
odbyły się w skromniejszej, 
jednak nie mniej uroczystej 
formie. 

Zebraliśmy się w tuchowskim 
amfiteatrze, uczestnicząc we mszy 
świętej, prezentacji wieńców dożyn-
kowych i Tuka Tuchowskiego, naszego 
produktu lokalnego. „W trudnych 
chwilach ocalamy przeszłość 
i tradycję dla przyszłości” – takie 
słowa towarzyszyły dożynkom 
2020 roku, w którym przeżywamy 
jubileusz 680-lecia nadania Tucho-
wowi praw miejskich. Uroczystość 
dożynkowa to tradycja, która przy-
pomina nam nie tylko o historii, ale 
również o tym, jak ważny jest chleb 
– owoc pracy ludzkich rąk, źródło 
życiodajnej siły zarówno w wymiarze 
sakralnym, jak i tym ziemskim. 

Ze względu na panującą epidemię 
ten rok jest dla nas wszystkich bardzo 
trudny. Paradoksalnie, najłatwiej 
odnaleźć się w tej nowej rzeczywi-
stości było rolnikom, sadownikom. 
Wtedy, kiedy większość z nas pozo-
stawała w zamknięciu, oni bezpiecznie 
mogli wyjechać na swoją rolę, do 
sadu i tam doglądać plonów. Tam nie 
było tłumów, nie było więc zagro-
żenia. Wtedy też ogródki działkowe 
i przydomowe były wybawieniem dla 
wielu z nas. Nie mogliśmy się spotykać 
towarzysko, uczestniczyć w dużych 
uroczystościach, iść większą grupą 
na zakupy. Mogliśmy jednak upra-
wiać swoje małe ogródki, cieszyć się 
tym, co urosło. Część z nas właśnie 
w okresie pandemii zasiała, zasadziła 
po raz pierwszy. Po raz pierwszy też 
wiele młodych gospodyń zrobiło 
zakwas i upiekło swój własny chleb, 
dowiedziało się o różnych rodzajach 
mąki – nie tylko tortowej, ziemnia-
czanej, pszennej i żytniej, ale i orki-
szowej, czy typowo chlebowej.

I właśnie w czasie dożynek 
serdecznie podziękowaliśmy Panu 
Bogu za łaskę, jaką była w tym roku 
sprzyjająca aura, która pozwoliła na 
zebranie obfitych plonów. Symbolem 
tych plonów były kunsztownie uwite 
wieńce – które dodatkowo przypomi-
nały o jubileuszu, jaki obchodzi nasze 
miasto – przywiezione na uroczy-
stości przez delegacje z Buchcic, 
Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, 
Jodłówki Tuchowskiej, Karwodrzy, 
Kielanowic, Lubaszowej, Łowczowa,  

Mesznej Opackiej, Piotrkowic, 
Siedlisk, Siedlisk-Kozłówka, Trzeme-
snej, lewobrzeżnej części Tuchowa 
oraz z Zabłędzy. Była też delegacja 
z Kielanowic, prezentująca piękną 
wiązankę.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
delegacjom za uczestnictwo w naszych 
gminnych uroczystościach. Dzię-
kuję każdemu rolnikowi z osobna 
i wszystkim razem za to, że dzięki 
ich pracy chleba nam nigdy na stole 
nie zabraknie. Życzę też pomyślności, 
wytrwałości, szczęścia i zdrowia na 
przyszłe lata. Wszystkim miesz-
kańcom życzę, abyśmy potrafili doce-
niać każdego dnia to, że dzięki naszym 
rolnikom możemy się dzielić chlebem 
z najbliższymi. Życzę też, aby praca 
rolnika budziła w nas szacunek do 
ciężkiej pracy, uszanowanie drugiego 
człowieka. Bądźmy wszyscy jak ten 
chleb. Bądźmy dla siebie dobrzy, 
szanujmy się nawzajem. Pracujmy 
tak, abyśmy mogli być dumni z naszej 
codziennej pracy na rzecz małej 
Ojczyzny, jaką jest gmina Tuchów.

Zgodnie z wiekową tradycją, po 
ceremoniale przekazania chleba, 
gospodarz miasta dzielił się nim 
z mieszkańcami przybyłymi na 
dożynki. W tym roku ze względu 
na panującą epidemię nie mogliśmy 
tego uczynić. Jednak nie ma rzeczy 
niemożliwych, znaleźliśmy sposób, 
aby w nieco innej formie, ale jednak, 
tradycję zachować. Przybyłych gości 
i mieszkańców poczęstowaliśmy 
Tukiem Tuchowskim, naszym nowym 
produktem lokalnym. Prezentacji 
dokonała Katarzyna Jasikowska, 
prowadząca piekarnię, a zarazem 
autorka receptury Tuka. Państwo  
Jasikowscy wypiekają pieczywo 
od 17 lat, opierając się na natural-
nych składnikach, bez sztucznych 

dodatków. Taki też jest nasz Tuk. 
Okrągła bułka, której esencją są 
świeże zioła, a dodatkiem wędzony 
boczek. Doskonała na pierwsze 
i drugie śniadanie, jako dodatek do 
lokalnych win i tradycyjnych wędlin. 
Mam nadzieję, że pozytywne opinie 
zasłyszane podczas dożynek i miłe 
przyjęcie naszego Tuka sprawią, że 
zadomowi się on w naszej gminie 
na stałe i będziecie się nim Państwo 
dzielić z najbliższymi podczas domo-
wych, przyjacielskich spotkań. Po 
prostu będzie się zawsze kojarzył 
z Tuchowem.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
podczas dożynek dzieliliśmy się 
nie tylko chlebem (Tukiem), ale 
też dobrem. Tym razem zachęca-
liśmy do zbiórki i przyłączenia się 
do akcji pomocy rodzinie chorego 
Leonka Pichnera. Leon cierpi na 
bardzo rzadką chorobę genetyczną, 
a koszt leczenia jest ogromny. Tylko 
działając razem, poszerzając grono 
darczyńców, jesteśmy w stanie 
dać nadzieję, siłę do walki i oczy-
wiście zebrać środki finansowe. 
Dostrzegamy w naszym środowisku 
problemy, osoby i rodziny potrzebu-
jące, staramy się wspierać. Staramy 
się być blisko mieszkańców, lepiej 
ich zrozumieć, dlatego proponujemy 
wraz z redakcją „Kuriera Tuchow-
skiego” otwarcie stałej rubryki, 
poświęconej rodzinom żyjącym 
w naszej gminie. Cykl rozpoczynamy 
od rodziny Leonka, a na przyszłość 
zachęcamy wszystkich mieszkańców 
gminy do współpracy z nami i dzie-
lenia się Waszymi przeżyciami, 
Waszą rodzinną historią. Mamy 
nadzieję, że ta stała rubryka będzie 
czymś w rodzaju „z życia wzięte” – 
każda rodzina będzie mogła w niej 
odnaleźć cząstkę swojej legendy.

Wracając do tematu dożynek, 
kieruję moc podziękowań do 
wszystkich, którzy wzięli udział 
w tej uroczystości. Dziękuję staro-
ścinie Paulinie Michalik i staroście 
Bartłomiejowi Ciszkowi. Probosz-
czom: parafii pw. św. Jakuba Apostoła 
w Tuchowie – księdzu Alfonsowi 
Górowskiemu oraz proboszczowi 
parafii pw. NNMP w Tuchowie – 
ojcu Bogusławowi Augustowskiemu 
i pozostałym księżom, ministrantom, 
lektorom, a także organiście Janowi 
Gładyszowi i jego córce Barbarze 
za oprawę mszy  świętej, Sanktu-
aryjnej Orkiestrze Dętej w Tuchowie 
za uświetnienie swoim występem 
dożynek, radnemu wojewódzkiemu 
Wojciechowi Skruchowi, radnym 
powiatowym i gminnym, sołtysom, 
dyrektorom jednostek organiza-
cyjnym za przybycie, delegacjom 
wieńcowym wraz z przedstawicie-
lami stowarzyszeń i straży pożarnych, 
Katarzynie Jasikowskiej za Tuka 
Tuchowskiego i jego piękną prezen-
tację, zespołowi Domu Kultury 
w Tuchowie za profesjonalne przy-

gotowanie i prowadzenie uroczy-
stości, Krzysztofowi Jasińskiemu 
i Wojciechowi Krasowi za zdjęcia, 
mieszkańcom za to że, byli z nami. 
Szczególne podziękowanie kieruję do 
wszystkich, którzy przyłączyli się do 
zbiórki dla naszego małego miesz-
kańca, Leona. Jeśli kogoś pominęłam, 
z góry przepraszam.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa
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W trosce o tradycję i przyszłość
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23 sierpnia w tuchow-
skim amfiteatrze 
odbyły się gminne 

dożynki, którym przyświe-
cało hasło: „W trudnych 
chwilach ocalamy przeszłość 
i tradycję dla przyszłości”.

Uroczystość rozpoczęła burmistrz 
Tuchowa, Magdalena Marszałek, 
która powitała delegacje wieńcowe 
z poszczególnych miejscowości, 
duchownych, starostów dożynek, 
którymi w tym roku byli Paulina 
Michalik z Siedlisk i Bartłomiej Ciszek 
z Buchcic, radnych województwa 
małopolskiego, powiatu tarnowskiego 
i gminy Tuchów, sołtysów gminy 
Tuchów, Sanktuaryjną Orkiestrę Dętą, 
dyrektorów instytucji, przedstawicieli 
stowarzyszeń i organizacji oraz miesz-
kańców.

Po mszy świętej odprawionej przez 
duchownych pod przewodnictwem 
proboszcza parafii pw. św. Jakuba St. 
Ap. w Tuchowie ks. Alfonsa Górow-
skiego oraz proboszcza parafii  
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Tuchowie o. Bogusława 
Augustowskiego –  nastąpił ceremo-
niał przekazania chleba przez staro-
stów dożynek na ręce burmistrza. 
W tym roku ze względu na panującą 
sytuację epidemiczną nie było trady-
cyjnego dzielenia się chlebem z miesz-
kańcami, lecz element tej tradycji 
został podtrzymany. Po prezentacji 
wieńców dożynkowych, które – przez 
wzgląd na jubileusz 680-lecia nadania 
Tuchowowi praw miejskich – zawie-
rały w sobie elementy nawiązujące 
do historii naszej gminy, wręczeniu 
przez burmistrza Tuchowa nagród 
dla Sołtysa Powiatu Tarnowskiego 
2020, którym został Jarosław Hudyka 
– sołtys Dąbrówki Tuchowskiej 

oraz Sołtysa Gminy Tuchów 2020, 
którym została Kazimiera Fura, 
sołtys Mesznej Opackiej, wystąpieniu 
radnego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Wojciecha Skrucha, 
odczytaniu przez radną powiatu 
tarnowskiego Grażynę Karaś Listu  
Gratulacyjnego do rolników gminy 
Tuchów od wicestarosty tarnowskiego 
Jacka Hudymy, mieszkańcy mieli 
okazję poznać i posmakować wypieku 
regionalnego – Tuka Tuchowskiego, 
który cieszył się ogromnym powo-
dzeniem.

Wszystkim delegacjom oraz miesz-
kańcom dziękujemy za obecność.

Święto dożynkowe jest uhonoro-
waniem całorocznej pracy rolników, 
ale jest również okazją uświadomienia 
sobie, jak przemienny jest rytm 
naszego życia. Zaprezentowane plony 
symbolizowały dostatek, pomyślność, 
szczęście i wyrażały nadzieję na obfi-
tość w kolejnym roku.

Wieńce dożynkowe, które zostały 
zaprezentowane podczas dożynek 
można było oglądać w holu Domu 
Kultury w Tuchowie. Były piękne 
i dostojne. Kształtem i wyglądem 
nawiązywały do lokalnych tradycji, 
zawierały w sobie elementy związane 
z historią naszej gminy, a zawarta 
w nich symbolika stanowiła akcent 
obchodów 680-lecia lokacji Tuchowa. 

Prezentujemy ich opisy:

Wieniec z Buchcic miał kształt 
korony, której sercem był bochenek 
chleba, przypominający, jak jest on 
ważny w naszym życiu. W Tuchowie 
przemysł młynarski odgrywał duże 
znaczenie. Najprawdopodobniej 
istniały tu dawniej dwa młyny wielo-
czynnościowe, które poza przemiałem 
zboża na mąkę prowadziły wypiek 
chleba. Pierwsza wzmianka o młynie 
pochodzi z dokumentu lokacyjnego 
miasta z 1340 r., w którym Kazimierz 
Wielki przydziela młyn opatowi 

tynieckiemu. Z fragmentarycznych 
wzmianek o młynach tuchowskich 
trudno wysnuć wniosek o ich liczbie. 
Właścicielami byli opaci, wójtowie, 
rada miejska i osoby prywatne.

Wypleciony z kłosów rozmaitych 
zbóż burzyński wieniec miał kształt 
dzbana. Dzban to niby prozaiczne 
naczynie, które dawniej służyło do 
noszenia wody. Woda jest niezbędnym 
elementem naszego życia, ale jest 
również żywiołem, który wielokrotnie 
zagrażał naszej gminie. Przepływająca 
przez Tuchów Biała stanowiła źródło 
życia dla osadników, ale była również 
przekleństwem podczas powodzi. 
W 1254 roku całą Polskę, w tym 
Tuchów, nawiedziła klęska żywiołowa. 
Jan Długosz pisał, że „Od świąt Wiel-
kiejnocy aż do 25 lipca we wszystkich 
krajach Polski dniem i nocą padał 
deszcz. Z tej tak ustawicznej słoty 
takie powstały wylewy, że powódź 
poznosiła zboża, a po polach i niwach 
można było pływać statkami jakby 
po rzekach”. Tuchów pamięta jeszcze 
dwie inne powodzie: w 1934 r., kiedy 
woda zerwała drewniany most na 
rzece Białej, oraz tę z 2010 roku.

W koronie wieńca Dąbrówki 
Tuchowskiej, splecionego ze zbóż, 
znajdował się herb Tuchowa, przy-
pominający o tym, że wraz z uzyska-
niem praw miejskich w 1340 roku 
Tuchów otrzymał herb: dwa skrzy-
żowane klucze skierowane piórami 
do góry z mieczem pośrodku, mitrą 
i pastorałem nad nimi oraz pierw-
szymi literami łacińskiego Civitas 
Tuchoviensis Ordinis Sancti Benedicti 
(Miasto Tuchów Zakonu Świętego 
Benedykta). Herb ten w nieco zmie-
nionej postaci przetrwał do dziś.

Wieniec dożynkowy z Jodłówki 
Tuchowskiej miał kształt liturgicznego 
kielicha, który zwieńczony był hostią. 
Przypominał mieszkańcom historię 

Dożynki gminne 2020



święto plonówlipiec-sierpień 2020 | nr 7-8 (93-94) 5

ich wspólnoty i kościoła istniejącego 
od roku 1871. Co ciekawe, rolę pierw-
szej świątyni pełniła drewniana kaplica 
pw. św. Michała Archanioła, dobudo-
wana do dawnej latarni lądowej przy 
szlaku wiodącym przez wieś. 

Kształt wieńca z Karwodrzy to 
korona przestrzenna-zamknięta, do 
której uwicia użyto pszenicy, żyta, owsa 
i jęczmienia oraz ziela nawłoci – dla 
oddzielenia podstawy. Zwieńczenie 
korony upleciono czarnuszką, lawendą, 
wrotyczem, dziurawcem, bylicą  
i dziukiem pospolitym. W środku 

podstawy korony, umieszczono 
chleb, upieczony z mąki z tegorocz-
nych zbiorów, owoce z sadu i warzywa 
z ogródka. Całość delikatnie ozdobiona 
była kwiatami z ogrodu. Wieniec 
podkreślał hojność natury, która 
obdarza nas szczodrze każdego roku. 

Wieniec z Lubaszowej swoim 
kształtem przypominał kielich 
wypełniony winnymi gronami 
przypominającymi o wylanej krwi 
i poświęceniu. Hostia jest pokarmem, 
który łączy ludzi, zaspokaja potrzeby 
w wymiarze duchowym, ale również 

przypomina, jak ważny jest chleb. 
Chleb w dawnych czasach posypy-
wany był solą, która ma swą historię 
również w Tuchowie. Około roku 1315 
przy obecnej ulicy Zielonej odkryto 
jej pokłady, co skłoniło opata tyniec-
kiego Bogusława do wystąpienia 
z prośbą o nadanie wsi Tuchów 
praw miejskich. 2 listopada 1340 r. 
król Kazimierz, przychylając się do 
owej prośby, wydał stosowny doku-
ment. Od tego czasu wieś Tuchów 
podniesiona została do rangi miasta 
i zyskała z tego tytułu stosowne  
przywileje. 

Wieniec delegacji z Łowczowa 
prezentował otulony zbożem dzwon. 
W profilu sakralnym ujawniała się jego 
mediacyjna funkcja, dzwon bowiem 
łączy niebo z ziemią, przeprowadza 
człowieka z doczesności do wiecz-
ności. Pamiętając o tym, gdzie jako 
mieszkańcy gminy jesteśmy dzisiaj, jak 
bardzo kreujemy naszą rzeczywistość 
i jaki wywieramy na nią wpływ, mamy 
na uwadze, że czynimy to wszystko, 
by ocalać przeszłość od zapomnienia, 
by ocalać ją dla przyszłości. 

Wieniec z Mesznej Opackiej, 
upleciony z rozmaitego zboża, miał 

kształt korony, która podkreślała nie 
tylko płodność natury, królewski 
charakter naszej gminy, ale  zawie-
rała w sobie elementy, które ją iden-
tyfikują. W sercu korony znajdowały 
się misternie wykonane insygnia 
z tuchowskiego herbu i to one przy-
ciągały uwagę, a liście będące nowym 
logotypem Tuchowa stanowiły 
ozdobę kwiatowego splotu. Pikto-
gram tworzący logo jest uproszczoną 
formą liścia, symbolem nawiązującym 
do natury, przyrody, organicznych 
elementów. Może się kojarzyć z liściem 
lipy, często spotykanym drzewem 
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w tym regionie. Iście tuchowską 
koronę wieńczyła tuchowska sowa 
trzymająca logotyp 680-lecia lokacji 
miasta na prawie magderburskim, 
przypominając o licznych przywile-
jach, z których korzystamy do dziś.

Czteroramienna korona wieńca 
piotrkowickiego przypominała, że 
Tuchów był „królewszczyzną” nale-
żącą do Judyty Marii Salicyjskiej, 
drugiej (lub trzeciej) żony Włady-
sława I Hermana, siostry cesarza 
Henryka IV, a pierwszej żony króla 
Węgier – Salomona, która przeka-
zała majątki klasztorowi tynieckiemu 
w roku 1105 w czasie opuszczania 
Polski i przenoszenia się do Ratyzbony 
z dwoma córkami z trzech, jakie miała 
z Hermanem.

Wieniec delegacji z Siedlisk-
-Kozłówka to korona wypleciona ze 
zbóż, przeplatana kwiatami i ziołami, 
które mają właściwości lecznicze. Nad 
całością czuwała Matka Boska Często-
chowska. Według przekazu Kościoła 
rzymsko-katolickiego na przestrzeni 
wieków przed tym obrazem dokony-

wały się liczne cuda i uzdrowienia, 
z tego też tytułu obraz jest otoczony 
kultem i czcią, i przypomina, że Matka 
Boża jest Królową Polski, która otacza 
nas opieką. 

Skromny wieniec dożynkowy 
z Siedlisk swoim kształtem nawią-
zywał do tradycji pielęgnowanej od 
dawna na naszym terenie – tradycji 
kopienia, kiedy rolnicy ścięte w upale, 
pocie czoła, sierpami, kosami zboże 
podbierali, wiązali w snopy, a później 
układali w kopki. 

Wieniec z Tuchowa – prawo-
brzeżnej jego części – stanowił 
misterną pracę przedstawiającą 
kontury Matki Boskiej Tuchow-
skiej z Dzieciątkiem. W pszeniczne 
tło wkomponowana została nasza 
tuchowska bazylika, przypominając 
o łaskach, jakie spływały, i wciąż 
spływają, z cudownego obrazu Matki 
Bożej Tuchowskiej. Już w XVI wieku 
miały miejsce nadzwyczajne zjawiska 
związane z obecnym w świątyni 
obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem 
na ręku. Modlący się w tuchowskiej 

świątyni doświadczali cudów i łask, 
będących owocem próśb nie tylko 
indywidualnych, ale i zbiorowych. 
W podzięce za otrzymane łaski skła-
dali kosztowne wota. Dzieje się tak 
do dziś.

Wieniec delegacji z Trzemesnej 
posiadał kształt serca, w wnętrzu 
którego znajdował się tuchowski 
ratusz. Został on zbudowany w 1874 r. 
w miejscu pierwotnego, drewnianego 
budynku z roku 1579. Jest to budowla 
w stylu klasycystycznym, murowana, 
piętrowa, trójskrzydłowa z niewielkim 
dziedzińcem od strony zachodniej.

W wieńcu dożynkowym z Zabłędzy 
znajdował się herb Tuchowa. Była 
to jego wersja współczesna. W takiej 
stanowi symbol naszego miasta od 
czasów wyzwolenia w 1945 roku.  
W XVIII wieku w herbie nadanym 
przez opata tynieckiego, po jego lewej 
i prawej stronie, widniały dwie jasz-
czurki. W wieku XIX zniknęły miecz, 
pastorał i infuła opacka, a zwieńczeniem 
tarczy była korona. Po drugiej stronie 
wieńca widniał nowy logotyp miasta.

Zabłędzkie 
dożynkowe 
wspomnienia
Od 13 lat co roku, 

w przeddzień dożynek 
gminnych w Tuchowie, 

w naszej miejscowości orga-
nizowany był festyn dożyn-
kowy z okazji:

• kolejnej rocznicy nadania 
imienia Jana Pawła II Szkole 
Podstawowej w Zabłędzy;

• rocznicy nadania sztandaru 
szkole;

• święta wyrobów tradycyjnych 
i regionalnych;

• Diamentowych i Złotych 
Godów;

• dorocznych dożynek.
W tym roku ze względu na panu-

jącą sytuację związaną z pandemią 
koronawirusa zostaliśmy zmuszeni 
odwołać XIV Festyn Sołectwa 
Zabłędza, który był planowany na  
22 sierpnia 2020 roku. Realizację 
naszych planów i zamierzeń unie-
możliwiło panujące zagrożenie 
epidemiczne i z tym związane rady-
kalne działania ograniczające możli-
wość rozprzestrzeniania się choroby. 
Dlatego w poczuciu odpowiedzial-
ności chcemy raczej „zapobiegać niż 
leczyć”. Zdrowie społeczeństwa jest 
naszym najwyższym priorytetem. 

Jednak, aby podtrzymać wielo-
letnią tradycję, wydaliśmy 13 numer 
gazety „Nasza Wieś Zabłędza”, przy-
bliżając mieszkańcom sprawy doty-
czące naszego sołectwa w ciągu ostat-
niego roku.

Wykonaliśmy również tradycyjny 
wieniec dożynkowy, tematycznie 
związany z obchodami 680-lecia 
miasta Tuchowa.

15 sierpnia 2020 r. w kościele para-
fialnym w Piotrkowicach wspólnie 
z sołectwem Piotrkowice modliliśmy 
się, dziękując za zebrane plony, chleb 

powszedni i ciężką pracę naszych 
rolników, polecając ich opiece Matki 
Najświętszej. 

Nasz nowy proboszcz, ksiądz 
Stanisław Stec, poświęcił wieńce, 
kwiaty, zioła, owoce i warzywa. 
W swoim słowie skierowanym do 
nas podkreślił, że pomimo ograni-
czeń pięknie podtrzymaliśmy tradycje 
ludowe naszych przodków i godnie 
w strojach ludowych reprezentowa-
liśmy nasze sołectwa. 

Na zakończenie ksiądz proboszcz 
przekazał mieszkance Zabłędzy –  
pani Józefie Wójcik – List Gratula-
cyjny od księdza biskupa ordynariusza 
Andrzeja Jeża, za trud wychowania 
dzieci. To wielki zaszczyt otrzymać 
takie wyróżnienie, a dla sołectwa 
radość z pozytywnych starań. 
W imieniu społeczności Zabłędzy, 
złożyłam pani Józefie serdeczne gratu-
lacje. Jest wśród nielicznych w naszej 
gminie i kraju, gdyż urodziła czter-
naścioro dzieci, wychowała trzyna-
ścioro (5 córek i 8 synów), ponieważ 
jedno z nich zmarło. Doczekała się 
40 wnuków i 21 prawnuków. Wraz 
z mężem stworzyli dużą i kochającą się 
rodzinę. Pomimo trudnych warunków 
panujących wówczas w kraju dobrze 
wychowała swoje dzieci w duchu 
patriotyzmu, poszanowania dla 
tradycji i drugiego człowieka. Prze-
kazała wiarę w Boga oraz dobry przy-
kład życia. Nauczyła pracowitości, 
zaradności i dbałości o swoje rodziny. 
Dzisiaj z dumą może się cieszyć liczną 
i szanującą się rodziną oraz „Szcze-
gólnym Darem od Boga”. Dziękujemy 
Pani Józefo za liczne owoce Pani 
życia oraz składamy z serca płynące 
życzenia i gratulacje. Życzymy długich 
lat życia w zdrowiu, wszelkiej pomyśl-
ności, spokoju, życzliwości i wdzięcz-

ności od dzieci, wnuków 
i prawnuków. Niech 
dobry Bóg błogosławi 
na każdy dzień, niosąc 
radość i zadowolenie, 
a Matka Boża otacza 
płaszczem swej opieki. 
Szczęść Boże!

Pani Józefie dedyku-
jemy wiersz Janiny Hala-
gardy – Ballada o matce, 
który autorka specjalnie 
dla niej ułożyła na tę 
okoliczność, lecz nie 
zdążyła go sama zapre-
zentować.
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Święto plonów w Siedliskach
MAŁGORZATA  
WOJTANOWSKA 

15 sierpnia 2020 r.  
w Siedliskach 
odbyły się 

coroczne dożynki. 

Czas pandemii niestety 
ograniczył nasze świę-
towanie i były one dużo 
skromniejsze niż w poprzed-
nich latach. Stowarzyszenie 
„Moje Siedlisko” zadbało 
o przygotowanie wieńca 
dożynkowego, zielnych 
bukietów, koszy z owocami 
i pieczonego chleba. Z Domu 
Kultury wyruszyliśmy do 
kościoła, by podziękować 
Matce Bożej za zebrane 
plony i bezpieczną pracę 
w polu. Przy kościele przywi-
tała nas orkiestra parafialna, 
która uświetniła mszę św., 
a której przewodniczył  
o. Dominik w asyście  
ks. Jana i ks. Mariusza. 
Członkowie stowarzyszenia 
oraz dzieci w strojach 
krakowskich prezentowali 
się wspaniale. Po zakoń-
czonej mszy św. i poświę-
ceniu wieńca i bukietów 
upieczony chleb przekazano 
sołtysowi, by go dzielił spra-
wiedliwie.

Oprócz gratulacji i ciepłych słów, 
pani Józefa – symbolicznie otrzy-
mała od społeczności Zabłędzy 
wieniec dożynkowy, a po zakończonej 
eucharystii zrobiliśmy sobie wspólne 
pamiątkowe zdjęcia. 

W tym roku w Zabłędzy święto-
wali również jubilaci. Małżeństwa 
obchodzące Złote i Diamentowe 
Gody. Rocznicę 50-lecia pożycia 
małżeńskiego świętowali państwo: 
Helena i Adolf Kępowie, Michalina 
i Stefan Krasowie, Krystyna i Euge-
niusz Starostkowie, a 60-lecie – Janina 
i Kazimierz Halagardowie. Nie było 
okazji uhonorować jubilatów na 
festynie, ale uczyniliśmy to, składając 
osobiście życzenia. Przekazaliśmy 
pamiątkowe listy gratulacyjne od 
sołectwa, życzenia i kwiaty. 

W tym roku nieco „inaczej”, ale 
pragnęliśmy przekazać Państwu 
chociaż namiastkę naszego corocz-
nego świętowania.

Wierzymy, że wrócą stare, dobre 
czasy i spotkamy się w przyszłym 
roku na XIV Festynie Dożynkowym 
w Zabłędzy. Do zobaczenia za rok…

23 sierpnia 2020 r. delegacja 
naszej wsi z wieńcem dożynkowym 
uczestniczyła we mszy św. dożyn-
kowej w tuchowskim amfiteatrze. 
Tegoroczne świętowanie gminnych 
dożynek miało ograniczony charakter 
ze względu na panującą sytuację 
epidemiczną i ograniczenia z tym 
związane.

Z zachowaniem wymogów sanitar-
nych podtrzymaliśmy ludowe tradycje 
i potwierdziliśmy naszą tożsamość 
narodową. 

Dziękuję obsadzie wieńca za zaan-
gażowanie, poświęcony czas i godne 
reprezentowanie naszego sołectwa.

Ewa Michałek
Radna i Sołtys wsi Zabłędza
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Ballada o Matce 
Tam na końcu wsi, gdzie Biała –
wstążką wody – płynie czas,
mała chatka sobie stała, 
znał ją niemal każdy z nas. 

W domku zwykła jest rodzina!
Czternaścioro dziatwy chowa.
A udźwignie taki bagaż,
tylko matka wyjątkowa!

Tylko miłość macierzyńska
to zrozumie i ocali.
Bo w tej trudnej, ciężkiej pracy
się nie ugnie i nie żali.

Jeszcze kury, jeszcze kaczki,
trzeba karmić kilka kóz,
w polu plewić, w żniwa zbierać,
bo nie było pięćset plus!

Ile płaczu, ile śmiechu, 
lęku, obaw i rozpaczy!
Tylko matka wie, bo kocha,
dla niej dziecko – więcej znaczy!

Nikt już nie wie, nie pamięta,
że jadło się chleb z kiełbasą
nie na co dzień, lecz od święta,
obiad – rzadko był z okrasą!

Spójrz mateczko dookoła:
Jak Ci błogosławi Bóg.
Tyle wnucząt roześmianych,
tyle dzieci u Twych stóp.

Bo to przecież nie tak dawno,
ledwie wczoraj, niedaleko,
a tu wnuki już dorosły, 
i prawnuków wdzięczny szczebiot.

Żadna burza, żadne krzyki,
nie zdeptały twoich sił.
Zwyciężyła wielka miłość
w małej chatce, gdzie Bóg był.

Janina Halagarda 
26.06.2020

Jeden zboża kłos
Jeden zboża kłos to natury głos
Ile w nim ziaren, które wiatr grzał albo chłodził 
A słońce o jego kolor zadbało
By później w bochenku chleba smakowało

Deszcz kłosy zraszał
I powoli żniwiarzy zapraszał 
Upłynął tydzień lub dwa
A zboże już było w stodole
A i szybko upieczony z niego chleb 
Zagościł na gospodarskim stole
Pachnący o ciężkiej pracy przypominający

Z jednego ziarna nowy kłos 
Z całego kłosa ziaren wiele
I całe zboża łany
Pocałuj bochen chleba – komu będzie przez Ciebie ofiarowany? 
Dziękować Bogu spiesz
Za urodzaj 
Za zdrowie
Za to, że chleb jesz 
Wszystko to Bogu nieś
 
Bądź DOBRY JAK TEN CHLEB

I nie zapomnij się dzielić

Maria Wiśniowska 
Sierpień 2020

R E K L A M A
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Tuk Tuchowski nowym produktem lokalnymANNAMADEJSKA 

Tak jak Kraków ma 
swojego obwarzanka, 
a Kazimierz kogutka, 

tak Tuchów ma już Tuka 
Tuchowskiego – wypiek 
regionalny wypiekany przez 
ceniącą tradycję i naturę 
Piekarnię Cukiernię  
Jasikowscy.

Pomysł na powstanie wypieku, 
który miałby się kojarzyć z gminą 
Tuchów, powstał z okazji jubileuszu 
680-lecia nadania Tuchowowi praw 
miejskich. Ma kojarzyć się z szeroko 
pojętym rzemiosłem, polami pach-
nącymi zbożem i ciężką pracą ludz-
kich rąk; z aromatycznymi ziołami, 
z najlepszej jakości mięsem pocho-
dzącym z własnej hodowli, solą, która 
najprawdopodobniej była wydoby-
wana w Tuchowie od ok. 1315 roku, 
i domem przede wszystkim. Domem 
pełnym miłości, bezpieczeństwa, 
gościnności, zrozumienia i szacunku.

Nazwa wypieku odnosi się do 
etymologii nazwy Tuchów. Z wyja-
śnieniem nazwy naszego miasta 
spotkać się można w każdej z tuchow-
skich publikacji. Wiadomym jest, że 
jest kilka hipotez związanych z tym, 
co ona oznacza. Nazwa wypieku 
odnosi się do jednej z nich i najlepiej 
oddaje charakter zajęć, którymi parali 
się ludzie tu żyjący. Chodzi o hipo-
tezę wywodzącą nazwę Tuchów od 
czeskiego „tukovyj” oznaczającego 
„tłusty” i wyrażającego hodow-
laną działalność mieszkańców 
Tuchowa. Idąc tym tropem i sięgając 
do słowników etymologicznych 
języka polskiego A. Brücknera oraz  
W. Borysia oraz słowników języka 
polskiego J. Karłowicza, A. Kryń-
skiego, M.S.B. Lindego, dotrzeć można 
do słowa „tuk” oznaczającego „tłuste 
części zwierzęcego ciała, tłuszcz zwie-
rzęcy, też oliwa, olej”; „tuk żyta, czyli 
najlepsza część ziarna” oraz „bryła 
ziemi, skiba roli, gleba”. 

Tuk Tuchowski ma również swoją 
oprawę wizualną oraz film promu-
jący, który obejrzeć można na stro-
nach internetowych oraz profilach 
społecznościowych miasta, Domu 
Kultury. Ma on również swoją legendę, 
która została zainspirowana legendą 
Damiana Kawy o tuchowskiej kopalni 
oraz wykorzystuje reprodukcję 
sztychu Tuchowa S. Szczygielskiego 
z 1668 r., znajdującego się w publikacji 
S. Derusa Tuchów. Miasto i gmina do 
roku 1945.   

Ten film to kilka minut dla oka, 
ale wiele miesięcy naszej pracy. Z tego 
miejsca pragniemy podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w realizację promocji. Szczególnie 
dziękujemy paniom: Franciszce 
Urbanek, Barbarze Nowak, Jolancie 
Urbanek, Katarzynie Broniszew-
skiej, Annie Turaj, państwu Anecie  
i Józefowi Bołozom oraz Elwirze 
Koszyk, Karolinie Kras, Dawidowi 
Osice, Radosławowi Jasikowskiemu, 
Agatce Skruch. Dziękujemy również 
naszym bliskim, kolegom z pracy 
i znajomym za wszelką pomoc 
i wielkie serce. 

Mamy nadzieję, że Tuk Tuchowski 
będzie produktem kojarzonym 
z Tuchowem, po który sięga się 
z przyjemnością. Na razie można 
go nabyć: podczas imprez organizo-
wanych na terenie gminy Tuchów, 
w Rower Cafe podczas wtorkowych 
jarmarków i innych okazjonal-
nych wydarzeń lub składając zamó-
wienie bezpośrednio w Piekarnia 
Cukiernia Jasikowscy, pisząc na adres  
piekarniajasikowscy@wp.pl lub 
w Domu Kultury w Tuchowie, pisząc 
na adres kulturalnykram@interia.pl  
lub dzwoniąc pod numer: 14 652 54 36.

Zamówień należy składać 
minimum z jednodniowym wyprze-
dzeniem (do godz. 12.00) na mini-
malną liczbę 30 sztuk.

Pomysł projektu: Magdalena 
Marszałek, Wiktor Chrzanowski, 
Anna Madejska, Dorota Strojny
Zespół realizujący projekt:
Anna Madejska (scenariusz i reżyseria)
Wiktor Chrzanowski (zdjęcia 
i montaż)
Wiesława Hudyka, Dorota Strojny 
(aranżacja artystyczna)
Wacław Ropski  (lektor)
Umbra Design Bożena Wojtanowska 
(logotyp)
Małgorzata Wójcik (grafika)
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FUNDACJA ORLEN KOLEJNY RAZ WSPARŁA 
STRAŻAKÓW Z GMINY TUCHÓW

ŁUKASZGIEMZA 

Na początku maja, o czym 
można było przeczytać 
na stronie internetowej 

i profilu FB Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tuchowie, dotarła 
do tuchowskich strażaków 
informacja o przyznaniu 
przez Fundację ORLEN grantu 
w kwocie 14 000,00 zł. 

Od wielu już lat Fundacja ORLEN 
wspiera strażaków ochotników, 
a beneficjentami programu granto-
wego w poprzednich latach byli m.in. 
druhowie z Dąbrówki Tuchowskiej. 
Jak możemy przeczytać w regulaminie: 
„Organizatorem programu grantowego 
„ORLEN dla Strażaków” jest Fundacja 
ORLEN z siedzibą w Płocku, a granty 
są przyznawane wybranym Wniosko-
dawcom na Projekty, które:
a) odpowiadają potrzebom określo-

nych jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej;

b) odpowiadają potrzebom określo-
nych społeczności lokalnych na 
terenie działania Wnioskodawców;

c) mają sprecyzowany i konkretny cel, 
rzeczowe oraz spójne uzasadnienie, 
a także realne koszty realizacji;

d) realizowane są na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej”.

W ramach realizacji zadania zaku-
pione zostały dwa aparaty ochrony 
dróg oddechowych oraz agregat 
prądotwórczy. Aparaty uzupełniły 
braki tego typu sprzętu na pierw-
szowyjazdowym samochodzie 
GBARt MAN, natomiast agregat, 
poza możliwością użycia w czasie 
działań ratowniczych, stanowił 
będzie awaryjne zabezpieczenie 
budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tuchowie w przypadku 
braku zasilania w energię elektryczną, 
co w ubiegłych latach zdarzało się 
kilkukrotnie. Dzięki parametrom 
urządzenia remiza tuchowskich stra-

żaków, która podczas kilkugodzin-
nych akcji związanych z powodziami 
lub wichurami stanowiła w poprzed-

nich latach bardzo ważne zaplecze 
logistyczne oraz punkt odpoczynku 
ratowników, regeneracji i naprawy 

sprzętu, a także przygotowywania 
i spożywania posiłków dla uczest-
niczących w działaniach strażaków 
PSP i OSP, będzie miała zapewnioną 
ciągłość zasilania w energię elek-
tryczną. Dodatkowo urządzenie to 
umożliwia zasilenie syren alarmo-
wych oraz bram garażowych w energię 
elektryczną, co pozwoli na szybsze 
ich uruchamianie i wyjeżdżanie do 
zdarzeń w przypadku awarii ener-
getycznych powodujących przerwy 
w dostawie prądu do remizy. 

Całkowity koszt zrealizowanego 
zadania wyniósł: 14 034,08 zł.

Odznaczenia i sprzęt dla OSP z gminy Tuchów
Od odegrania hymnu 

ZOSP RP „Rycerze 
Floriana” rozpoczęła 

się w piątkowe (7.08.) 
popołudnie na płycie 
tuchowskiego rynku wyjąt-
kowa uroczystość, w której 
udział wzięli: poseł na Sejm 
RP Wiesław Krajewski, 
radni sejmiku woje-
wództwa małopolskiego 
Anna Mikosz i Wojciech 
Skruch, burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek, 
zastępca burmistrza 
Tuchowa Wiktor Chrza-
nowski, członek zarządu 
oddziału wojewódzkiego 
ZOSP RP w Małopolsce druh 
Łukasz Giemza, członek 
zarządu oddziału powiato-
wego ZOSP RP w Tarnowie, 
a zarazem prezes zarządu 
oddziału gminnego ZOSP 
RP w Tuchowie Mieczysław 
Kras, a także przedstawi-
ciele ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy 
Tuchów. 

Jednym z punktów piątkowej 
uroczystości było wręczenie odzna-
czeń dla wyróżniających się druhów 
z jednostek ochotniczych straży pożar-
nych z terenu gminy Tuchów. Odzna-
czenia te planowano wręczyć podczas 
gminnych obchodów Dnia Strażaka 
w maju, jednak pandemia nie pozwo-
liła na realizacje tego wydarzenia.

W piątkowe popołudnie medalami 
przyznanymi przez prezydium ZOW 
ZOSP RP w Małopolsce i odznacze-
niami przyznanymi przez prezydium 
ZOP ZOSP RP w Tarnowie wyróż-
nieni zostali:
• Złotym Medalem Za Zasługi dla 

Pożarnictwa – druhna Barbara 
Hudyka (OSP Tuchów),

• Srebrnym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa – druh Marek 
Wajda (OSP Siedliska),

• Brązowym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa – druhny 
Agnieszka Aksamit i Monika 
Gąsior (OSP Tuchów) oraz 
druhowie: Wojciech Gąsior (OSP 
Tuchów) i Tomasz Wątroba (OSP 
Dąbrówka Tuchowska),

• Odznaką Strażak Wzorowy – 
druhna Paulina Kukułka (OSP 

Tuchów) oraz druhowie: Wiktor 
Sajdak (OSP Tuchów), Piotr 
Jawor (OSP Karwodrza), Mariusz 
Nowak (OSP Siedliska) i Przemy-
sław Myjkowski (OSP Dąbrówka 
Tuchowska).

Strażacy, którzy również otrzymali 
wyróżnienia za swoją dotychcza-
sową działalność, jednak z różnych 
powodów nie mogli uczestniczyć 
w uroczystości, to:
• druh Henryk Rąpała (OSP 

Siedliska) – Srebrny Medal Za 
Zasługi dla Pożarnictwa,

• druhowie: Jarosław Wątroba, 
Michał Wątroba, Borgula Łukasz, 
Noga Maciej (OSP Dąbrówka 
Tuchowska), Sławomir Urbanek 
(OSP Siedliska) – Brązowy Medal 
Za Zasługi dla Pożarnictwa,

• druhna Marta Bąk, druh 
Wojciech Kmietowicz (OSP 
Dąbrówka Tuchowska), Bartło-
miej Sowiźrał, Kamil Piórkowski 
(OSP Karwodrza) – Odznaka 
Strażak Wzorowy.

Odznaczenia wyróżnionym 
wręczyli: członek zarządu oddziału 
wojewódzkiego ZOSP RP w Mało-
polsce druh Łukasz Giemza oraz 
członek zarządu oddziału powiato-
wego ZOSP RP w Tarnowie Mieczy-
sław Kras.

Ubiegłoroczne działania ratow-
nicze prowadzone przez strażaków, 
a związane z powodzią, która w maju 
nawiedziła także Tuchów, sprawiły, 
że uszkodzeniu uległa część sprzętu 
będącego na wyposażeniu poszczegól-
nych jednostek. W ramach wsparcia 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
przeznaczył ponad 1 mln złotych na 
zapewnienie gotowości bojowej mało-
polskich jednostek, których sprzęt 
został wyeksploatowany podczas 
prowadzonych działań. Umunduro-
wanie specjalne oraz sprzęt ratow-
niczy zostały zakupione w ramach 
zadania pn. „Odbudowa potencjału 
ratowniczego – zakup elementów 
umundurowania oraz sprzętu dla 
jednostek ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Tuchów, 
uszkodzonych podczas powodzi 
w 2019 roku”. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 32 275,20 złotych, 
z czego dofinansowanie otrzymane 
od Województwa Małopolskiego 
wyniosło 29 423,00 złote. 

Za powyższą kwotę zakupiono: 
mobilne zapory przeciwpowodziowe, 
ubrania specjalne, obuwie strażackie, 
płaszcze przeciwdeszczowe, wkładki 
do butów, rękawice, węże pożarnicze, 
a także latarki. Wyżej wymieniony 
sprzęt trafił do jednostek, które 
zgłosiły takie zapotrzebowanie, tj.: 
do Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, 
Karwodrzy, Łowczowa, Mesznej 
Opackiej, Piotrkowic, Siedlisk 
i Tuchowa.

Gospodarz uroczystości, czyli 
burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, na ręce radnych woje-
wódzkich przekazała okolicznościowe 
podziękowania dla władz Woje-
wództwa Małopolskiego za udzie-
lone wsparcie w realizacji zadania, 

a także, gratulując wyróżnionym 
i odznaczonym, złożyła podzięko-
wania wszystkim strażakom z terenu 
gminy Tuchów za dotychczasową 
działalność.

Przekazania sprzętu dokonali: 
poseł na sejm RP Wiesław Krajewski 
oraz radni sejmiku województwa 
małopolskiego Anna Mikosz 
i Wojciech Skruch, którzy w krót-
kich przemówieniach gratulowali 
odznaczonym druhnom i druhom, 
a także podziękowali im za pełnioną 
służbę na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Środki na zakupiony sprzęt to 
kolejne już w tym roku środki prze-
kazane przez władze Województwa 
Małopolskiego dla gminy Tuchów 
z przeznaczeniem na wsparcie ochot-
niczych straży pożarnych. W imieniu 
władz samorządowych, mieszkańców, 
a także druhów, którym ten sprzęt 
będzie służył, serdecznie dziękujemy 
za dostrzeżenie lokalnych potrzeb 
w tym zakresie.

Uroczystość odbyła się z zachowa-
niem obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa oraz reżimu sanitarnego.

UM Tuchów
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I zgasł cicho… umierał szczęśliwym,
że umiera w mundurze tym siwym
z karabinem strzaskanym na boku…

Wpatrzon w słońce Wolności, wśród 
mroku
dusza jasna, wybrana, przeczysta,
młody żołnierz, polski Legionista!

(„Panteon Polski”, R. 1925)

LILIANNALIPKA 
Jakiż też interes, prawdziwy, 

osobisty interes ma Mansperl w trosce 
swej o walkę za Ojczyznę?... Mansperl 
był Żydem. – Istotnie, miał jeden wielki, 
prawdziwy osobisty interes w walce 
za Polskę: przelewając za Nią krew, 
pragnął sobie zdobyć do Niej prawo, 
którego by mu nikt odmówić nie śmiał. 
Miał więc ten sam interes, który mamy 
nawzajem wobec siebie, w godzinie 
poświęcenia i ofiary. Ale tak właśnie 
bywa w życiu: gdy własny interes 
zowiemy bohaterstwem, bohaterstwo 
odmiennego od nas typu ludzkiego 
chętnie podejrzewalibyśmy o interes.

(J. Kaden-Bandrowski)

Wśród żydowskich 
legionistów było 
przeszło 50 oficerów. 

Młodsi z nich wywodzili się 
w większości z przedwojennych kadr 
strzeleckich, wykazali się dużymi 
zdolnościami wojskowymi i ideowo-
ścią. Kilku z nich poległo na szlaku 
legionowych bojów. Byli wśród nich 
Bronisław Mansperl Chaber i Józef 
Blauer Kratowicz. 

Obaj spotkali się w 1913 r. w szkole 
instruktorskiej w Stróży, gdzie pod 
komendą Józefa Piłsudskiego naby-
wali umiejętności wojskowych, 
których wymagano od przyszłych 
oficerów armii polskiej. (…) Losy 
Żydów – żołnierzy Legionów Polskich 
bijących się o niepodległość Polski 
wtedy, kiedy była ona marzeniem 
nielicznych, później zwykle służą-
cych w odrodzonym Wojsku Polskim 
w czasie zmagań o granice Rzeczy-
pospolitej, a w przypadku wojny 
z bolszewikami o sam jej byt – są do 
dziś mało dostrzeganym świadectwem, 
że stosunki polsko-żydowskie 
nie sprowadzały się wyłącznie  
do konfliktu. Żydzi, wstępując do 
Legionów, dawali dowód miłości 
i przywiązania do ojczyzny. Zyskać 
mogli tylko jedną korzyść, którą tak 
przenikliwie dostrzegł Juliusz Kaden- 
-Bandrowski, wspominając Bronisława 
Chabra-Mansperla. (M. Gałęzowski)

Bronisław Mansperl Chaber
(1891-1915)

Urodził się w Warszawie w inteli-
genckiej i zapewne bogatej rodzinie 
Władysława i Rozalii z domu 
Majerczak. W roku 1905 uczestni-
czył w strajku młodzieży szkolnej, 
za co został wydalony z macierzy-
stej szkoły. Kontynuował naukę 
w szkole Wróblewskiego, którą 
ukończył maturą w 1908 roku. Jeszcze 
w tym samym roku rozpoczął studia 
medyczne w Paryżu na Sorbonie 

(trwały do 1914 r.) – nie chciał 
studiować na rosyjskim uniwersytecie. 
To właśnie tam Bronisław zaanga-
żował się w działalność niepodległo-
ściową. Nie on jeden – z wcześniej-
szych artykułów wiadomo, że wśród 
Polonii mieszkającej w Paryżu 
i działającej w tego typu organiza-
cjach byli m.in. Leopold Gottlieb 
czy Bolesław Wieniawa-Długo-
szowski. Mansperl wszedł do Stowa-
rzyszenia Młodzieży Postępowo-
-Niepodległościowej „Filarecja”, stał 
się szybko członkiem jego zarządu, 
a od 1911 r. należał też do Związku 
Walki Czynnej oraz do Związku 
Strzeleckiego. Wiadomym jest, 
iż dowodził oddziałem ZS w Paryżu. 
W wakacje 1913 roku Chaber przy-
jechał do austriackiej Galicji, by 
wziąć udział w kursie instruktor-
skim ZS w Stróży. W lipcu następ-
nego roku uczestniczył w kolejnym, 
tym razem na Oleandrach i właśnie 
tu zastał go wybuch wielkiej wojny. 
Już 3 sierpnia 1914 r. Mansperl został 
przydzielony w stopniu kaprala do 
1. Kompanii Kadrowej, tej, która trzy 
dni później jako awangarda polskiego 
wojska obaliła międzyzaborowe 
graniczne słupy w Michałowicach. 
Już 3 października 1914 r. objął on 
dowodzenie II plutonem 1. Kompanii 
III baonu 1. Pułku Piechoty Legionów. 
W legionowej służbie zetknął się 
m.in. z Juliuszem Kadenem-Bandrow-
skim, który w Mogiłach tak oto wspo-
minał młodego oficera:

Szczególnie dobrze go pamiętam 
w pewnym momencie z czasu naszych 
walk pod Limanową. [w grudniu 
1914  roku – L.L.] Szliśmy nocą 
forsownym marszem. Droga nam 
wypadała przez dolinę. Wiatr siekł 
ostrym szronem, cienie się goniły sine 
po śniegu, a księżyc grążył wszystko 
w bladem świetle. Byliśmy tak stru-
dzeni, że zdawało się nam, iż wiecz-
ność całą już tak idziemy. Brnęło się po 
kostki w wodzie, a pokruszone kawały 
lodu szklanym dźwiękiem towarzyszyły 
naszym krokom. Tam na zakręcie ścieżki 
spotkałem Mansperla, prowadzącego 
osłonę karabinów maszynowych. 
Wysoka jego postać rzucała wielki cień 
poza siebie. Twarz oświecona księżycem 
zdała się trupio-bladą. Jasno-niebieskie 
oczy grały świecącym blaskiem. Ostry, 
semicki nos rzucał cień na wąskie usta, 
fioletowe od mrozu. Na szarem tle 
płaszcza znaczył się czerwony sznurek 
oficerski przez piersi, jak cieniutka struga 
krwi. (…) Mansperl należał do wypróbo-
wanych oficerów piechoty I Brygady. Zaś 
wypróbowany oficer piechoty, to wielka 
rzecz – to cała akademia niezmierzo-
nych trudów, ciężkich niedostatków 
i wielkiego hartu ducha. 

Po limanowskich bojach, odpo-
czynku w Nowym Sączu i przekształ-
ceniu 1. Pułku Piechoty Legionów 
w I Brygadę przyszedł czas na krwawy 
bój pod Łowczówkiem (22-25 grudnia 
1914 r.), w którym Chaber wziął 
udział. Konsekwencją jego postawy 
bojowej były kolejne nominacje na 
stopień podporucznika (kwiecień 
1915 r.), a następnie porucznika 
(jesień 1915 r.). Mansperl walczył  
wraz z Brygadą w Królestwie Polskim 
oraz na Wołyniu.

Z pierwszym oddziałem strzelców 
wyruszył do Królestwa i od tej chwili 
czternaście miesięcy spędził w polu, 
wychodząc cało z najgorszych tara-
patów. Przytomność umysłu, bystrość 
w orientowaniu się i zimna krew wyro-
biły mu opinię dzielnego żołnierza tak, 
że w dość szybkim czasie otrzymał 
stopień podporucznika, a ostatnio 
w bitwach nad Styrem otrzymał od 
brygadiera nominację na porucznika. 
(„Wiadomości Polskie”, 1915 r. –  
za M. Gałęzowskim)

Wiadomo, że po śmierci porucz-
nika M. Brodowskiego w maju 
1915 r. (Brodowski także uczestni-
czył w bitwie pod Łowczówkiem) 
Mansperl dowodził 1. kompanią  
III baonu 1. Pułku Piechoty Legionów 
Polskich.

Na rozstajnych drogach pod 
wysokim krzyżem leży ich pięciu 
w jednej mogile: czterech i jeden oficer. 
Od Krakowa szli zbratani imieniem 
ojczyzny, umiłowaniem wolności, 
szli setki wiorst w trudach i znojach 
z wiarą, że za słuszną sprawę życie 
oddadzą, że ofiara ich nie pójdzie na 
marne. (…) Spełnili swój obowiązek.
(…). („Wiadomości Polskie”, 1915 r. 
– za M.G.)

W nocy z 25 na 26 paździer-
nika 1915 r. w ciężkich bojach pod 
Kuklami na Wołyniu Bronisław 
Mansperl zginął podczas walki 
z kawalerią rosyjską. [inną datę 
śmierci Chabra – 22 października 
– podaje prof.  J. Cisek: zolnierze-
-niepodleglosci.pl, jednak wydaje się 
ona błędna – L.L.]. W chwili śmierci 
miał 24 lata.

Dnia 14/II 1916 roku na cmentarzu 
żydowskim w Warszawie chowano 
por. Chabra-Mansperla. Przemawiał 
rabin i ówcz. podpułk. Sikorski, szef 
dep. wojsk., który mowę swą zakoń-
czył temi słowy: „Światłem był młodej 
drużynie, gdy tworzył wśród niej 
Związki Strzeleckie, ze światłem w ręku 
poległ a światłem będzie dla przyszłości 
pamięć jego”. („Panteon Polski”)

Józef Blauer Kratowicz
(1895-1915)

W dalekich bagnach Wołynia, pod 
Wielką Niedźwieżą, dnia 26 paździer-
nika 1915 r. padł ppor. Józef Blauer-
-Kratowicz. Był komendantem 
kompanji 2-giej, potem 1-ej, ostatnio 
komendant baonu. („Panteon Polski”)

W dniu 26 października  na 
Wołyniu zginął podpor. J. Blauer, 
jeden z najzdolniejszych i najstar-
szych oficerów V batalionu I Brygady. 
Zginął pozostawiając po sobie szczery 
żal całego batalionu, przebył z nim 
bowiem całe czternaście miesięcy 
wojny, przeżył wszystkie jego boje. (…) 
(S. Kalabiński, „Wiadomości Polskie”, 
1915 r. – za M.G.)

Przyszły oficer I Brygady urodził 
się 15 stycznia 1895 r. w Busku koło 
Lwowa jako starszy syn lekarza 
Teodora i Franciszki z domu Schön-
feld. Rok później urodził się ich 
drugi syn, Zygmunt. Za kilkanaście 
lat obaj bracia wezmą udział w  walce 
o niepodległość Polski, której doczeka 
się tylko młodszy z nich. Początki 
życia Józefa związane są z Koma-

rowem i Samborem, a także nauką 
w tych miasteczkach. W Samborze 
w roku 1908 Józef, uczeń tamtej-
szego gimnazjum, wstąpił do socja-
listycznej organizacji młodzieżowej 
„Promień”. Nie tylko do tej. Będąc 
studentem Politechniki Lwowskiej 
na Wydziale Budowy Maszyn, 
działał także w „Porozumieniu”, 
brał udział w pracach organizacji 
studenckiej „Życie”, był także człon-
kiem lwowskiego Związku Strze-
leckiego oraz współorganizatorem 
Związku w Samborze. Podobnie jak 
Mansperl, Kratowicz uczestniczył 
w 1913 r. w letnim kursie oficerskim 
ZS w Stróży. Zdobytą tam wiedzę 
i umiejętności praktyczne przyszło 
Blauerowi wkrótce wykorzystać 
podczas walk legionowych. Mobi-
lizacja strzelecka, którą rozpoczęto 
na wieść o wybuchu wojny, zastała 
go na wycieczce w Tatrach. Jednak 
już 8 sierpnia 1914 r. wraz z ochotni-
kami wyruszył ze Lwowa do Krakowa, 
by wstąpić do polskiej formacji 
wojskowej  tworzonej przez Piłsud-
skiego. Jak podaje Panteon Polski: (…) 
przydzielony do V baonu, pozostaje 
w nim bez urlopu do końca. Wybitnie 
zdolny i odważny, odznaczył się pod 
Laskami, Łowczówkiem, nad Nidą, 
Wisłą, Wieprzem, Bugiem i później 
nad Stochodem i Stryjem (…).

Dużo ciekawych informacji 
na temat Józefa Blauera zawiera 
wspomnienie o nim S. Kalabiń-
skiego, zamieszczone w „Wiadomo-
ściach Polskich” nr 54 z 1915 roku  
(za M. Gałęzowskim). Dotyczą one 
między innymi czasu bitwy pod 
Laskami (w październiku 1914 r.):

Pamiętam, gdy pod Laskami dosta-
liśmy rozkaz opuszczenia okopów, 
podpor. Blauer z jednym plutonem 
miał pozostać jeszcze 3 godziny 
w okopach i maskować pełny batalion 
w nich. Pewni byliśmy wszyscy, iż nie 
powróci (…) Na drugi dzień jednakże  
podpor. Blauer melduje komendan-
towi batalionu swój powrót. Zadowo-
lony i zdziwiony z przyjścia dzielnego 
podporucznika komendant batalionu 
pyta: „I tyś Blauer wrócił…?!” Wrócił 
bez żadnej straty wśród ciemnej 
i głuchej nocy, nie mając ni kompasu, 
ni mapy, poprzez lasy i zgliszcza zruj-
nowanych i spalonych wsi. Wrócił… 
przynosząc jeszcze kilkanaście kara-
binów znalezionych po drodze. 

Kratowicz zapisał się w pamięci 
kolegów jako żołnierz bezwzględny 
i stanowczy: Nie uznaje żadnych 
tłumaczeń i powodów, subordyna-
cyjny i karny, nie uchyla się od żadnego 
rozkazu i polecenia, w służbie poważny, 
poza nią towarzyski i koleżeński, praw-
dziwy wojskowiec nad życie kocha 
swoich żołnierzy. Dalej Kalabiński 
wyjaśnia, dlaczego. Otóż umiłował 
bowiem szczerze ideę Niepodległości 
Polski, zaś w żołnierzach swoich widzi 
tych, którzy tę ideę realizują.

W wolnym czasie dbał o ekwi-
punek podwładnych, zwłaszcza w buty 
i bieliznę, kupując nierzadko ów 
najcenniejszy dla żołnierza towar 
za własne pieniądze, gdzie się tylko 
dało. Imponowali żołnierze Blauera 
wzorowym porządkiem, zawsze 
zapięci, koniecznie oczyszczeni, prze-
pisowo ubrani. (S. Kalabiński)

We wspomnieniach cytowanego 
legionisty mamy też opis walk toczo-
nych przez Kratowicza w bitwie pod 
Łowczówkiem. Oto on:

Pod Łowczówkiem podpor. Blauer 
pokazał nam, jak zdolności opanować 
mogą batalion w boju. Prowadził wtedy 
naszą 2-gą kompanię. Okoliczności 
jednak tak ułożyły się, że musiał objąć 
On komendę nad austryackim odcin-
kiem zajmowanym przez kompanię 
honwedów. (…) [węgierska piechota 
– L.L.] Podziw wzbudzał u austry-
aków ten młody „pan porucznik od 
legionów”, który wszędzie musiał być, 
sam plutony ustawiał, linie okopów 
wytyczał, regulował celownik i ustawiał 

Bronisław Mansperl Chaber i Józef Blauer Kratowicz
Oficerowie I Brygady Legionów Polskich wyznania mojżeszowego
polegli na Wołyniu w październiku 1915 roku
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Tekst jest dwudziestym siódmym z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Po lewej Mansperl, stoi z Mieczysławem Marusieńskim Lelum

Józef Blauer
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Zygmunt Blauer

karabiny maszynowe. Z mapą i ołów-
kiem w ręku latał po okopach, długości 
2 kilometrów, bezustannie w ciągu 
czterech dni i nocy. Gdyśmy opusz-
czali Łowczówek, a podpor. Blauer 
odcinek oddawał pewnemu austryac-
kiemu porucznikowi, to ten słuchając 
objaśnień młodego komendanta 
o sytuacyi i widząc, jak ten oficer na 
pamięć wylicza, gdzie i jak rozłożone są 
plutony trzech kompanii, a gdzie kara-
biny maszynowe, jaki dystans tu, a jaki 
tam, dziękując mu, wobec wszystkich 
nas ucałował go, dodając: „Wy zawsze 
będziecie zwyciężać…”. Po Łowczówku, 
kapitan Rylski, wówczas komendant  
V batalionu, daje podpor. Blau-
erowi jako nagrodę za jego dzielność, 
komendę 1-ej kompanii.(…)

Wydawało się, że kule się go nie 
imają. Kalabiński wspomina pewną 
rozmowę w rocznicę wymarszu legio-
nistów  z Krakowa, podczas której ktoś 
zauważył, że każdy z  nas tu obecnych 

był już ranny, prócz podpor. Blauera. 
Uśmiechając się tedy powiedział 
Blauer; „Teraz to już ranny nie będę, 
mogę być tylko zabity i jeżeli zginę, to 
jako komendant batalionu…”.

Tak też się stało. Dowodząc V bata-
lionem podczas walk na Wołyniu, 
ciężko ranny w głowę 25 października 
1915 roku, zmarł tego samego dnia 
w zakładzie sanitarnym w Jabłonce 
Wielkiej. W chwili śmierci miał 20 lat. 
W lutym 1916 r. spoczął na Cmen-
tarzu Janowskim we Lwowie. 

Warto jeszcze w tym miejscu 
wspomnieć  postać Zygmunta Blauera 
Chełmskiego, brata Józefa Blauera.

 
Zygmunt Blauer Chełmski

(1896-1926)

To młodszy brat Józefa, wraz 
z nim zaangażowany w przedwojenną 
działalność niepodległościową. 
Po wybuchu I wojny światowej 

wstąpił w szeregi strzelców i był 
m.in. podoficerem zafrontowym 
w 2.  kompanii V baonu 1. Pułku 
Piechoty Legionów. W czerwcu 

1915 r. został ciężko ranny w nogę; 
podczas pobytu w szpitalu nabawił 
się gruźlicy kości, co stało się – obok 
ran odniesionych podczas walk – 
przyczyną jego śmierci w młodym 
wieku. Następnie pracował głównie 
w ewidencji i werbunku do służby 
legionowej. Po kryzysie przysię-
gowym został wcielony do c. i k. 
armii. Walczył na froncie włoskim. 
1 listopada 1918  roku wstąpił do 
Wojska Polskiego, był m.in. medy-
kiem podczas obrony Lwowa w listo-
padzie 1918 r., za co otrzymał wysoką 
ocenę swojej służby. 

Był bardzo dobrym i pracowitym 
oficerem, sumiennym, zrównowa-
żonym, zawsze stojącym na wysokości 
swego zadania. Oficer nadający się 
do objęcia samodzielnego stanowiska. 
(opinia dowódcy W. Jędrzejewskiego) 
Niestety, znów się rozchorował. Został 
przeniesiony do rezerwy w 1922 r. 
z 80 % ubytkiem na zdrowiu i orzecze-

niem trwale niezdolnego do służby. 
Zmarł w 1926 r., został pochowany 
obok brata Józefa na cmentarzu 
żydowskim we Lwowie.

Literatura:
• M. Gałęzowski, Na wzór 

Berka Joselewicza. Żołnierze 
i oficerowie pochodzenia 
żydowskiego w Legionach 
Polskich

• M. Gałęzowski, Śladami Berka 
Joselewicza kroczcie! Żydowscy 
żołnierze Legionów [w:] 
„DoRzeczy” – dodatek: Bitwy 
Legionów Polskich 1914-1916

• J. Kaden-Bandrowski, Mogiły
• J. Kaden-Bandrowski, Piłsud-

czycy
• „Panteon Polski”, nr 2(6)/1925
• „Wiadomości Polskie”, nr 54 

i 55/1915
• zolnierze-niepodleglosci.pl

Krzyż Małopolski dla konsul 
generalnej Węgier 
16 lipca marszałek 

Witold Kozłowski 
wręczył Złote 

Odznaki Honorowe Woje-
wództwa Małopolskiego 
– Krzyże Małopolski 
Konsulom Generalnym 
Węgier i Francji.

Marszałek Witold Kozłowski 
powitał serdecznie uczestników 
uroczystości. Zaznaczył, że w związku 
ze zbliżającym się zakończeniem misji 
dyplomatycznej cenionych i zasłu-
żonych dla Małopolski dyplomatów:  
prof. Adrienne Körmendy konsul 
generalnej Węgier oraz Frédérica 
de Touchet konsula generalnego 
Francji bardzo zależało mu na 
spotkaniu w gronie, w którym często 
i z przyjemnością współpracowano 
na przestrzeni ostatnich lat.

Marszałek Witold Kozłowski 
podkreślił, że konsulowie generalni 
Węgier i Francji w  trakcie pobytu 
w Małopolsce zapisali się w sposób 
wyjątkowy dla rozwoju wzajemnych 
pozytywnych relacji między naszymi 
państwami, wkładając jednocześnie 
ogromny wysiłek w budowanie dobrej 
współpracy między Węgrami i Francją 
a Województwem Małopolskim.

Wyjątkowo z Tuchowem zwią-
zana jest prof. Adrienne Körmendy, 
konsul generalna Węgier, która 
kilkukrotnie była w Tuchowie 
w związku z realizowanymi wspól-
nymi projektami mającymi na celu 
pielęgnowanie historii z okresu 
I wojny światowej. W ramach 
projektów przedstawiciele Insty-
tutu i Muzeum Historii Wojen 
w Budapeszcie wraz z Dowódz-
twem Uzupełnień, Przygotowań 
i Wyszkoleń Wojska Węgierskiego 
oraz 11. Małopolską Brygadą 
Obrony Terytorialnej prowadzili 
prace porządkowe i remontowe na 
cmentarzu nr 164 z okresu I wojny 
światowej. Pomagali im również 
mieszkańcy Tuchowa, szczególnie 
Krzysztof Patyk.

W dowód zasług Samorząd 
Województwa Małopolskiego 
podjął decyzję o przyznaniu konsul 
generalnej Węgier prof. Adrienne 
Körmendy Złotych Odznak 
Honorowych Województwa 
Małopolskiego – Krzyży Małopolski.

Odznaka Honorowa Woje-
wództwa Małopolskiego –  Krzyż 
Małopolski to wyróżnienie przy-

znawane od 2014 roku za aktywne 
działania na rzecz społeczności lokal-
nych, przyczyniające się do rozwijania 
społeczeństwa obywatelskiego i wzbo-
gacające tym samym dorobek regionu 
na różnych polach działalności.

Stopnie Odznaki: I stopień – Złota 
Odznaka Honorowa Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski.  
II stopień – Srebrna Odznaka Hono-
rowa Województwa Małopolskiego 
– Krzyż Małopolski.

Miło nam jest poin-
formować, że Dom 
Kultury w Tuchowie 

w ramach Programu Wielo-
letniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022 – Program 
Dotacyjny „Koalicje dla 
Niepodległej” otrzymał  
dofinansowanie w kwocie  
31 000,00 zł na realizację  
projektu pn. „Bój pod 
Łowczówkiem i Bitwa 
Warszawska – Duma 
Niepodległej”.

W ramach projektu:
• Opracowany zostanie spacer 

wirtualny pn. „Bój pod Łowczów-
kiem i Bitwa Warszawska – Duma 
Niepodległej”, który zawierał 
będzie tematyczną wizualizację 
i animację wydarzeń, miejsc 
historycznych i postaci związa-
nych z odzyskaniem niepodle-
głości i jej utrwaleniem zwień-
czonym zwycięstwem w Bitwie 
Warszawskiej.

• Wyznaczony zostanie szlak 
historyczny pn. „Pogórzański 
Szlak Dumy z Niepodległej” na 
terenie gmin: Tuchów, Cięż-
kowice, Zakliczyn, Gromnik, 
Pleśna, Wierzchosławice oraz 
miasta i gminy  Tarnów, który 

odnosił się będzie do wydarzeń, 
miejsc historycznych i postaci 
związanych z odzyskaniem 
niepodległości.

• Opracowana i wydana zostanie 
broszura z mapą dla szlaku 
historycznego pn. „Pogórzański 
Szlak Dumy z Niepodległej”.

• Zorganizowane zostaną 
spotkania historyczne dla miesz-
kańców gminy Tuchów i regionu 
tarnowskiego oraz lekcje histo-
ryczne dla dzieci i młodzieży.

17 sierpnia 2020 r. w Muzeum 
Miejskim w Tuchowie odbyło się 
pierwsze spotkanie zespołu realizu-
jącego projekt.

W skład zespołu wchodzą przed-
stawiciele Domu Kultury w Tuchowie: 
Janusz Kowalski, Maria Kras, Anna 
Madejska, Ryszard Wrona, Małgo-
rzata Wójcik; Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie: 
Jan Dusza, Maria Wójcik, Elżbieta 
Łempa, Jadwiga Ratuszyńska; Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa: Justyna 
Jaworska Lipka, Grzegorz Stanisław-
czyk, Tomasz Wantuch, Józef Kozioł, 
Waldemar Dusza; Lilianna Lipka, 
Barbara Dusza.

Janusz Kowalski
Koordynator projektu

31 000,00 zł  
na realizację projektu  
pn. „Bój pod Łowczówkiem 
i Bitwa Warszawska – 
Duma Niepodległej”
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Tuchowianie uczcili pamięć 
powstańców warszawskich!
MARIAKRAS 

Powstanie Warszawskie 
wybuchło dokładnie  
76 lat temu – 1 sierpnia 

o godzinie 17.00. Walka 
powstańców trwała 63 dni. 

Punktualnie o godzinie „W” na 
tuchowskim rynku zawyła syrena 
OSP KSRG Tuchów. Zebrani miesz-
kańcy miasta i gminy zatrzymali się na 
chwilę, by oddać cześć powstańcom. 
Wspólnie odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego, wysłuchano krótkiego 
programu artystycznego przeplata-
nego koncertem (nie)zakazanych 
piosenek w wykonaniu zespołu 
„Pokolenia”, na czele z Ewą Stani-
sławczyk.

Dziękujemy inicjatorom tego 
wydarzenia: Piotrowi Czocharze 
i Pawłowi Hołdzie, osobom, które 
włączyły się w jego przygotowanie 
i przeprowadzenie oraz wszystkim 
uczestnikom. 

Jak powiedziała burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek:  
– Mam nadzieję, że uroczystość, choć 
skromna, na stałe wpisze się do kalen-
darza. Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy dzisiaj przybyli i uczcili pamięć 
powstańców warszawskich.

Cześć i Chwała Bohaterom!
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29 maja 2019 r. 
Rada Miejska 
w Tuchowie podjęła 

dwie rezolucje:
- w sprawie powstrzymania 

ideologii LGBT+ przez wspólnotę 
samorządową,

- w sprawie promocji polskiej 
rodziny.

Stanowiska w nich wyrażone 
nawzajem się uzupełniają, stanowią 
jedną całość i należy rozpatrywać je 
łącznie.

Powodem podjęcia tych rezolucji 
był dynamiczny i agresywny rozwój 
ofensywy propagowania w naszym 
kraju ideologii LGBT+.

Bardzo groźnym przejawem tej 
ofensywy było i jest wprowadzanie 
przez niektóre samorządy do przed-
szkoli i szkół programów seks-
-edukacji, które prowadzą do wiel-
kich krzywd wyrządzanych dzieciom 
i młodzieży.

Uważam, podobnie jak Rada, że 
aprobata tych programów i zgoda na 
ich realizację jest ciężkim przewinie-
niem moralnym.

Nie do zaakceptowania jest także 
postawa obojętności czy modnej 
ostatnio „poprawności politycznej” 
lub „chowania głowy w piasek” dla 
tzw. „świętego spokoju” wobec tego 
rodzaju poczynań, które burzą ład 
społeczny, wyszydzają wiarę katolicką, 
profanują symbole religijne i stanowią 
wielkie zagrożenie dla przyszłych 
pokoleń.

Rezolucje te zostały podjęte po 
głębokim namyśle, analizie doku-
mentów (w tym wytycznych WHO), 
oceny zaistniałych już skutków na 
świecie i w Polsce, na podstawie 
opracowań naukowych, analizy wypo-
wiedzi polskich i zagranicznych auto-
rytetów i zgodnie z oczekiwaniem 
przynajmniej części społeczności 
lokalnej.

Stoimy na stanowisku, że akcep-
tacja należy się każdemu człowiekowi, 
ale głoszone myśli, poglądy i zacho-

wania należy analizować, aprobować 
lub odrzucać w oparciu o kryterium 
prawdy, doświadczenia i rzeczywi-
stości.

Odrzucając głoszone poglądy, nie 
odrzucamy i nie dystansujemy się od 
człowieka, który takie poglądy głosi!

Nie wyobrażam sobie, aby nasza 
dezaprobata dla nachalnie i agre-
sywnie głoszonej ideologii LGBT+  
i wsparcie tradycji wychowania 
w polskiej rodzinie wyrażone w podję-
tych rezolucjach miały być przyczyną 
tylu nieporozumień i kontrowersji, 
i to nawet w naszej lokalnej społecz-
ności.

Czy obrona wartości chrześci-
jańskich, które kształtowały polską 
rzeczywistość przez całe stulecia 
i decydowały o naszym istnieniu, 
obrona zasad, polskiej tradycji, 
polskiej szkoły, troska o wychowanie 
naszych dzieci, mogą być przyczynami 
kpin, wulgarnych ataków, pogardy, 
zmasowanego hejtu w środkach prze-
kazu czy internecie?

Czy podjęcie rezolucji było przy-
czyną zawieszenia międzynarodowej 
współpracy przez francuski samorząd 
Saint-Jean de Braye z naszą gminą?

A może istotny wpływ miało dzia-
łanie różnego rodzaju intrygantów, 
ideologów, „donosicieli”, którzy 
podejmowali różne działania, wysy-
łali apele o zerwanie lub zawieszenie 
umów partnerskich? Wcześniej przy-
gotowano sobie grunt, wprowadzając 
do obiegu propagandowe i niezde-
finiowane pojęcia – określenia(?): 
„strefa wolna od LGBT”, czy „atlas 
nienawiści”, przypisując je wszystkim 
samorządom bez względu na to, czy 
podjęły one uchwały, rezolucje doty-
czące powstrzymania ideologii LGBT, 
czy przyjęły samorządową kartę praw 
rodzin, w której nie ma zapisu o LGBT.

Każda ideologia, aby „żyć”, musi 
precyzyjnie określić swego wroga, 
a wrogiem zostaje ten, kto w oparciu 
o jej założenia zostaje za takiego 
uznany. Wartość ideologii mierzy się 
nie jej prawdziwością, lecz skutecz-
nością, tzn. przydatnością do osią-
gnięcia zamierzonych celów. To, co 
jest z tym w zgodzie, uznaje się za 
słuszne. Tak rozumiana słuszność jest 
tu ważniejsza od prawdziwości.

W nocie samorządu francuskiego 
napisano: „...Nasze stanowisko w tej 
sprawie w żadnym stopniu nie pięt-
nuje mieszkańców Tuchowa. Otrzy-

maliśmy od Państwa rodaków wiele 
wyrazów wsparcia, w których wyrazili 
swoje zaniepokojenie wobec homo-
fobii wielu polskich miast. Nasz brak 
zgody wyrażony w naszym postano-
wieniu dotyczy mowy homofobicznej 
i dyskryminacji wyrażonej w głoso-
waniu Waszej Rady Miejskiej. Temat 
ten jest na tyle ważny i niepokojący, 
że nawet prasa o nim pisze.”

Trzeba podkreślić, że Nasza Rada 
podejmując rezolucję w tej sprawie, 
nie naruszyła prawa! Potwierdził to 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie swoją decyzją o odrzu-
ceniu skargi firmy z Poznania na 
podjętą rezolucję. Decyzja taka 
zapadła na posiedzeniu sądu w dniu 
6 lipca 2020. 

Kolejna fala wzmożonego hejtu 
związana była z decyzją Komisji 
Europejskiej o wstrzymaniu dla 
nas dofinansowania na organizację 
spotkań miast partnerskich. I wtedy 
wszystkim hejtującym, milczącym dla 
„świętego spokoju” i zachowującym 
„poprawność polityczną” się zdawało, 
że „wszystkie sposoby ratunku  upadły 
i wśród serdecznych przyjaciół psy 
zająca zjadły”. Ale jest jeszcze prawda, 
o której mówi „przysłowie niedź-
wiedzie” – „prawdziwych przyjaciół 
poznajemy w biedzie”.

W tym miejscu serdecznie dzię-
kuję ojcom redemptorystom prowa-
dzącym parafię Nawiedzenia NMP 
w Tuchowie, prowadzącym Radio 
Maryja, a także panu ministrowi 
Zbigniewowi Ziobrze za odwagę 
cywilną i okazane publicznie moralne 
wsparcie dla stanowiska naszej Rady. 
Dziękuję także tym mieszkańcom 
naszej gminy, i tym wszystkim 
rodakom z kraju i z zagranicy, którzy 
okazywali solidarność, wsparcie 
w rozmowach indywidualnych, tele-
fonicznych lub na portalach inter-
netowych.

Pojawiają się zarzuty, że szkoda 
tych utraconych pieniędzy. Stoję na 
stanowisku, że nie szkoda pieniędzy, 
które są środkiem nacisku, szan-
tażu i tych pieniędzy, które stają się 
mamoną, bo takie pieniądze niszczą 
człowieka.

Trzeba przypomnieć tutaj podsta-
wową prawdę, że każda ideologia 
potrzebuje siły do realizacji celów, 
jakim służy, a kiedy ją uzyskuje, staje 
się niebezpieczna. W tym wypadku 
próbowano wykorzystać siłę wpływów 

Stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Tuchowie w sprawie przyjętych rezolucji

Ministerialne wsparcie dla TuchowaGRZEGORZ  
NIEMIEC 

18 sierpnia br. 
w Minister-
stwie Spra-

wiedliwości odbyła się 
konferencja prasowa 
Ministra Sprawie-
dliwości Zbigniewa 
Ziobry wraz z udziałem 
tuchowskich radnych 
Mateusza Janiczka 
oraz Grzegorza 
Niemca. 

Wsparcie to zostało przy-
znane na wskutek decyzji 
Komisji Europejskiej, która 
miesiąc wcześniej odrzuciła 
tuchowski wniosek o unijne 
środki w ramach programu 
„Partnerstwo Miast”, podając 
jako przyczynę swojej 
negatywnej decyzji ogło-
szenie przez Radę Miejską 

Tuchowa rezolucji dotyczącej 
powstrzymania ideologii 
LGBT w gminie. Gmina 
Tuchów otrzymała 250 tys. zł 
z Funduszu Sprawiedliwości. 
Środki te zostaną przekazane 
jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy 
Tuchów, które czuwają nad 
bezpieczeństwem miesz-
kańców. Za otrzymane środki 
zakupiony zostanie sprzęt 
służący do działań przeciw-
powodziowych, a także samo-
chód specjalistyczny z drabiną, 
służący do akcji prowadzo-
nych na wysokościach. 

– Gmina Tuchów stała się 
przedmiotem sankcji, żeby 
nie powiedzieć prześladowań 
ideologicznych ze strony komi-
sarz Dali, która tylko dlatego, 
że radni gminy Tuchów mieli 

odwagę upomnieć się o podsta-
wowe wartości związane 
z ochroną rodziny, wolności, 
tradycji, decydowania rodziców 
o wychowaniu dzieci, stali się 
przedmiotem szykan i napaści 
ze strony komisarz Komisji 
Europejskiej ds. Równoupraw-
nienia, która zapowiedziała, że 
ukarze gminę Tuchów i jeszcze 
kilka innych samorządów 
sankcją w postaci odebrania 
środków przeznaczonych na 
współpracę miast partner-
skich w Europie. Mówimy 
tutaj o kwocie ok. 70 tys. zł. – 
podkreśla Minister Zbigniew 
Ziobro.

– Dziękuję Panu Mini-
strowi Zbigniewowi Ziobro za 
wsparcie finansowe w wyso-
kości 250 tys. zł z Funduszu 
Sprawiedliwości dla gminy 

Tuchów. Jest to kwota trzy-
krotnie większa niż kwota, 
którą gmina Tuchów utraciła ze 
środków europejskich w wyniku 
podjęcia rezolucji dotyczącej 
powstrzymania ideologii LGBT. 
Cieszymy się, że dla pana mini-
stra i polskiego rządu ważne 
są wartości chrześcijańskie. 
Środki otrzymane z Funduszu 
Sprawiedliwości będą przezna-
czone dla OSP z gminy Tuchów. 
Mam nadzieję, że sprzęt, który 
uda się zakupić dzięki tym 
środkom, będzie przez długie 
lata służył tuchowskim druhom 
– mówił radny Rady Miejskiej 
w Tuchowie Mateusz Janiczek.

 Jako radni Rady Miejskiej 
w Tuchowie będziemy dbać 
o wartości polskiej rodziny 
i kultywowanie tradycji chrze-
ścijańskiej.

Przesłanie Pana Cogito
Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie
strzeż się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych
strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światło na murze splendor nieba\
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy
czuwaj – kiedy światło na górach daje znak –
wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku
a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku
idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych
czaszek do grona twoich przodków: Gilgamesza, Hektora, Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta
popiołów
Bądź wierny Idź

w instytucjach Unii Europejskiej i siłę 
pieniądza. I to jest niepokojące, bo 
dokąd zaprowadzi taka droga?! … 
Historia daje jednoznaczne odpo-
wiedzi i ukazuje wiele tragicznych 
przykładów!

W związku z restrykcjami finan-
sowymi pojawia się wiele wątpliwości 
i pytań. Czy warto było podejmować 
takie rezolucje? Dziś z perspektywy 
czasu i rozwoju wydarzeń, utwier-

dzony w słuszności, powiem zdecy-
dowanie: warto było i trzeba było!

W mojej ocenie jako Rada zacho-
waliśmy się, jak trzeba!

Bo trzeba ideologii odebrać siłę, 
a sile odebrać ideologię. I każdy 
powinien to robić na miarę swoich 
możliwości.

Na zakończenie dedykuję dla 
refleksji każdemu z nas przesłanie 
Zbigniewa Herberta.                                             

Z należnym szacunkiem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie

Stanisław Obrzut
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w ul. Partyzantów w Tuchowie

W czwartek  
23 lipca 2020 roku 
Spółka Komunalna 

„Dorzecze Białej” Sp. z o.o.  
podpisała umowę na 
zaprojektowanie i wyko-
nanie robót budowlanych 
w ramach zadania  
pn. „Budowa sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej wraz 
z przyłączami w gminie 
Tuchów” – Część 1 – 
Zaprojektowanie i wyko-
nanie robót budowlanych 
w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanaliza-
cyjnej wraz z przyłączami 
w ulicy Partyzantów  
w msc. Tuchów,  
gm. Tuchów”.

Wykonawcą robót zostało konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwo Budow-
lane „MODUŁ” Sp. z o.o. – Lider 
konsorcjum, Miloš Vučković prowa-
dzący działalność gospodarczą pod 
nazwą MV Projekt Miloš Vučković 
– partner konsorcjum oraz Bartłomiej 
Guzik prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Bartłomiej Guzik 
„GUZKOP” – partner konsorcjum. 
Całe konsorcjum ma swoją siedzibę 
w miejscowości Stróżówka.

Planowane przedsięwzięcie w ramach 
części 1 pn. Zaprojektowanie i wyko-
nanie robót budowlanych w ramach 

zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami w ulicy Partyzantów 
w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje 
swoim zakresem:
• budowę sieci kanalizacji sani-

tarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP 
o długości ok. 1,5 km

• budowę przyłączy kanalizacyjnych 
z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km

• budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej tłocznej z PE100 RC PN10 
o długości ok. 1 km

• dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych 
przepompowni ścieków

Termin realizacji umowy: do 
31.12.2021 roku.

Tego samego dnia została podpi-
sana umowa na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego dla powyż-
szego zdania z Henrykiem Laskiem 

prowadzącym działalność gospo-
darczą pod nazwą Henryk Lasek 
„INSTALEX” Zakład Robót wod-kan, 
co i gaz z siedzibą w miejscowości 
Grzęska. 

 
UM Tuchów

Wyniki wyborów 
Prezydenta RP  
w gminie Tuchów 

Przedstawiamy wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w gminie 
Tuchów.

DUDA Andrzej 
Sebastian

TRZASKOWSKI 
Rafał Kazimierz

Buchcice 298 53
Burzyn 485 185
Dąbrówka Tuchowska 319 85
Jodłówka Tuchowska 618 117
Karwodrza 298 95
Lubaszowa 383 73
Piotrkowice 353 83
Siedliska 996 192
Trzemesna 159 37
Zabłędza 353 77
Meszna Opacka 209 38
Łowczów 187 27
Tuchów – MOSiR 1004 245
Tuchów – Dom Kultury 541 248
Tuchów – Dom Kultury 812 508
SUMA 7015 2063

Frekwencja w gminie Tuchów wyniosła 66,64 %

Rozpoczyna się długo oczekiwany remont wałów w Tuchowie 

Wykonanie izolacji pionowej części podpiwniczonej  
budynku Szkoły Podstawowej w Zabłędzy wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół części budynku szkoły 

Gmina Tuchów zleciła 
wykonanie izolacji 
pionowej części 

podpiwniczonej budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Zabłędzy wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół 
części budynku szkoły.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma Usługowo-Handlowa Jan 
Marek Stanuch z Ciężkowic.

Za cenę ofertową brutto 
 94 987,77 zł wykonany zostanie 
następujący zakres prac:

• rozbiórka istniejącego chodnika 
przed budynkiem szkoły wykona-
nego z płytek chodnikowych,

• rozbiórka nawierzchni betonowych,
• rozbiórka części schodów zewnętrz-

nych prowadzących do pomiesz-
czeń piwnicznych szkoły,

• roboty ziemne, wykonanie wykopu 
wokół części ścian zewnętrznych 
budynku szkoły w celu wykonania 
izolacji pionowej budynku.

• docieplenie ścian piwnicznych 
styrodurem wraz z wykonaniem 
izolacji pionowej,

• wymiana drenażu wokół części 
obiektu – części podpiwniczonej 
obiektu szkoły,

• wymiana odwodnienia od rur 
spustowych,

• korytowanie pod chodniki i miejsca 
postojowe dla samochodów osobo-
wych,

• wykonanie nowej nawierzchni 
chodnika z kostki betonowej 
oraz podbudowy z kruszywa 

naturalnego pod miejsca 
postojowe dla samochodów, 
– niwelację terenu po wykonanych 
robotach ziemnych.

UM Tuchów

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
w drodze przetargu zleciło 
wykonanie remontu wałów 
przeciwpowodziowych 
rz. Biała Tarnowska w km 
0+180 – 0+220, 0+340 
– 0+400, 0+590–0+630 
w Tuchowie.

Wykonawcą prac jest Wielobran-
żowy Zakład Produkcyjno-Usługowy 
Krzysztof Tomala z Mikluszowic.

UM Tuchów



Gmina Tuchów zleciła 
wykonanie II etapu prac 
związanych z rozbu-

dową i przebudową Szkoły 
Podstawowej w Piotrkowi-
cach o oddział przedszkolny. 

W wyniku przetargu wykonawcą 
prac została wybrana Firma Usłu-
gowo–Handlową Jan Marek Stanuch 
z Ciężkowic za cenę ofertową brutto  
137 078,42 zł.

Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót budowlanych zwią-
zanych z projektem pn. „Rozbudowa 
i przebudowa Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach o oddział przed-
szkolny – ETAP II” i obejmuje: 

Zakres prac w ramach II etapu 
dotyczy robót elewacyjnych 
i wewnątrz starej części obiektu, 
w tym przebudowę istniejącej klatki 
schodowej i obejmuję między innymi:
• rozbiórkę części stropu nad 

parterem i klatki schodowej na 
piętro i na strych, 

• wykonanie robót izolacyjnych 
wewnętrznych, 

• rozbiórkę starych posadzek 
w istniejącym budynku szkoły 
z płytek PCV, ceramicznych, pane-
lowych, 

• wymianę stolarki drzwiowej 
wewnętrznej, 

• rozbiórkę murowanych części 
ścian konstrukcyjnych istniejącego 
budynku, 

• rozbiórkę murowanych ścianek 
działowych, 

• demontaż części instalacji wod-kan 
i instalacji elektrycznej, 

• wykonanie nowej elewacji części 
dobudowanej szkoły, 

• wykonanie opaski wokół części 
budynku – części dobudowanej, 

• wykonanie izolacji poziomej 
podposadzkowej części pomiesz-
czeń parteru, 

• wykonanie posadzek cemento-
wych i rulonowych PCV na części 
parteru i piętra budynku, 

• wymiana części tynków wewnętrz-
nych, 

• przygotowanie podłoża i malo-
wanie pomieszczeń wewnętrznych, 

• wykonanie części ścianek działo-
wych, 

• montaż zdemontowanych grzejników c.o., 
• montaż instalacji elektrycznej 

i osprzętu elektrycznego. 
UM Tuchów
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Rekrutacja dla osób  
z wykształceniem policeal-
nym lub pomaturalnym

Rozbudowa i przebudowa Szkoły 
Podstawowej w Piotrkowicach 

Gmina Tuchów pozyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 83 377,00 zł  
ze środków Województwa Małopolskiego.

Wyremontowane zostały dwie drogi:
• Trzemesna, dz. nr 374 w km 0+000 - 0+082,  

0+172 - 0+400, 0+700 - 0+815 na długości 425,00 mb
• Siedliska, dz. nr 34 w km 0+000 - 0+350 na długości 

350,00 mb
UM Tuchów

Zakończone zostały prace związane z remontem 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Już 1 września 2020 r. 
rusza rekrutacja osób  
z wykształceniem 

policealnym lub poma-
turalnym do projektu 
Kierunek Kariera. To 
szansa na nawet 85% 
dofinansowania (w formie 
bonów szkoleniowych) do 
różnych szkoleń i kursów.

Rekrutacja potrwa od 1 września 
2020 r. , od godz. 10.00 do 30 września 
2020 r., do godz. 15.00 lub do wyczer-
pania miejsc (limit wynosi 3000 osób).

Zapraszamy, jeśli:
• pracujesz;
• masz pomiędzy 25 a 50 lat;
• posiadasz dyplom szkoły police-

alnej czy pomaturalnej;
• uczysz się lub pracujesz, lub 

mieszkasz w Małopolsce;
• posiadasz obywatelstwo polskie 

lub zezwolenie na pobyt lub 
wizę, upoważniające do pobytu 
i podjęcia pracy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA!
Powyższa rekrutacja nie dotyczy 

osób z wykształceniem wyższym 
(licencjat, magisterium, doktorat 
lub powyżej). W obecnej rekrutacji 
dopuszczone zostają jedynie osoby, 
które ukończyły szkołę policealną 

lub pomaturalną, a więc nadal 
posiadają wykształcenie maksy-
malnie na poziomie średnim.

Jak zgłosić się do projektu 
i otrzymać dofinansowanie 
w formie bonów szkoleniowych?

Wypełnij formularz zgłosze-
niowy (https://kierunek.pociag-
dokariery.pl/artykul/formularz-
-artykul-wstepny) i zapisz się na 
spotkanie z naszym doradcą. Teraz 
spotkania odbywają się w formie 
zdalnej za pośrednictwem komu-
nikatora SKYPE. Po rejestracji 
doradca zawodowy będzie się 
z Tobą kontaktował mailowo.

Bilans Kariery opiera się na 
rozmowie z doradcą zawodowym. 
Jest to usługa dla każdego, kto chce 
przyjrzeć się posiadanym przez 
siebie umiejętnościom, mocnym 
stronom, również dla osób, które 
niedawno zaczęły pracę i są dopiero 
na początku drogi i zdobywania 
doświadczeń. W Bilansie Kariery 
istotne są także pasje, zaintereso-
wania, to, czego nauczyliśmy się 
poza szkołą, kursami czy pracą.

Więcej informacji na temat 
projektu, Bilansu Kariery i bonów 
szkoleniowych znajdziesz na 
https://kierunek.pociagdokariery.
pl/artykul/Kierunek-Kariera-
-Projekt-dla-osob-pracujacych.
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Przeżywając 100. rocz-
nicę śmierci św. ks. 
Zygmunta Gorazdow-

skiego, założyciela Zgro-
madzenia Sióstr Świętego 
Józefa, patrona Fundacji 
Dzieło Miłosierdzia, kapłana, 
który śpieszył z pomocą 
w czasie epidemii cholery, 
Domowi Pogodnej Jesieni 
oraz wspólnocie sióstr 
józefitek przyszło zmagać 
się bezpośrednio z korona-
wirusem. 

Pomimo wprowadzonych wcze-
śniejszych zabezpieczeń oraz reżimu 
sanitarnego, skoszarowanego systemu 
pracy, liczenia się z taką ewentual-
nością, wiadomość o możliwości 
zakażenia zaskoczyła nas, a zapewne 
i przeraziła… Takie sytuacje zawsze 
zaskakują, powodują lęk, strach, wpro-
wadzają poczucie niewiadomej…

Wraz z wejściem w kwarantannę 
mieszkańców, pracowników i sióstr 
stanęliśmy jako Dom przed trud-
nością zabezpieczenia odpowied-
niej opieki naszym mieszkańcom. 
Z pomocą niezwłocznie przybyły 
siostry józefitki z Tarnowa i Krosna. 
Wraz z kilkoma odważnymi paniami 
opiekunkami – pracownikami DPJ 
– podjęłyśmy bardzo ciężką pracę 
z pespektywą możliwych zakażeń. 
Potwierdziło się to po wynikach 
pierwszych wymazów – na szczęście 
tylko 2 mieszkańców, ale aż 18 sióstr 
wspólnoty okazało się zakażonych. 
Od łóżek pacjentów musiało odejść 
kilka sióstr, sytuacja stawała się 
coraz bardziej dramatyczna, stąd 
kierowane apele o pomoc. Nadziei 
i otuchy dawało zapewnienie ze strony 
przełożonych zgromadzenia, iż jest 
spora grupa sióstr józefitek chętnych 
do posługi w tych jakże trudnych 
okolicznościach – z Tarnowa, Pacz-
kowa, Krakowa, Lubaczowa, Często-
chowy, Polanicy-Zdroju, Gniewu. 
Czekaliśmy tylko na zgodę sanepidu.

Na apel odpowiedzieli także bracia 
kapucyni wraz ze współpracującym 
z nimi wojskowym ratownikiem 
medycznym, doświadczeni w wypro-
wadzaniu DPS-ów z zakażeń korona-
wirusem. Potrzebna była tylko zgoda 
sanepidu na wejście odważnej grupy 
wolontariatu, by wymienić przemę-
czoną kadrę, która niestety miała 
kontakt z zakażonymi i powinna 
być wyizolowana do następnych 
wymazów. Na szczęście po czasie 
rozmów z sanepidem udało się 
bezpiecznie wprowadzić grupę wolon-
tariuszy: 3 braci kapucynów, ratow-
nika medycznego, siostry józefitki, 
wolontariuszkę świecką – pielęgniarkę 
oraz niezawodnych trzech pracow-
ników DPJ, którzy zostali przebadani 
na obecność wirusa (wszyscy otrzy-
mali wynik ujemny). Do pracy weszli 
także kolejni pracownicy – opiekunki 
i fizjoterapeuta.

Drugie wymazy niestety potwier-
dziły przypuszczenia o kolejnych 
zakażeniach – u 6 mieszkańców 
i u 6 sióstr. Rozpoczął się kolejny etap 
walki – tworzenie izolatek oddzie-
lających osoby z kontaktu i wyzna-
czenie osób pracujących w izolatkach, 
odkażanie pomieszczeń, w których 
mieszkały chore osoby.

Ostateczny wynik zakażeń to 
10  mieszkańców i 27 sióstr. Na 
szczęście dzięki porządnym zabez-
pieczeniom wirus nie dotknął więk-
szej liczby mieszkańców ani pracow-
ników świeckich. Siostry podzieliły 
los milionów ludzi na świecie, tysięcy 
Polaków…

Dzisiaj – 17.07.2020 r. – sytuacja 
w Domu wydaje się być stabilna – 
pozostali mieszkańcy, pracownicy, 
siostry i wolontariusze otrzymali 
wynik ujemny testów. Mamy także 
radość z 26 ozdrowieńców – 5 miesz-
kańców i 21 sióstr.

Nadal jednak należy zachować 
czujność, ostrożność i wszelkie 
środki bezpieczeństwa, bo jak na 
jednej odprawie stwierdził kierownik 
zespołu – „bitwę wygraliśmy, ale 
wojna nadal trwa”. Odkażanie, 
dezynfekcja, ozonowanie stały się 
nieodzowną codziennością Domu.

To jakże trudne doświadczenie 
wzbudziło wiele emocji, reakcji 
w mediach, wśród lokalnej społecz-
ności, w nas… To czas refleksji, wycią-
gania wniosków. Dla nas, dla Domu 
Pogodnej Jesieni – mieszkańców, 
pracowników, sióstr – to czas doświad-
czania ogromu ludzkiej dobroci, 
współczucia i solidarności. Nie sposób 
wyrazić to, co czują nasze serca – prze-
kładamy to w modlitwę. Dziękujemy 
Kancelarii Prezydenta RP i Pierw-
szej Damie, władzom wojewódzkim, 
powiatowym – tarnowskim i bocheń-
skim, władzom i mieszkańcom gmin, 
PCK, zakonom i zgromadzeniom 
zakonnym, Caritas, przełożonym 
i klerykom WSD w Tarnowie, para-
fiom, kapłanom, firmom, instytucjom, 
stowarzyszeniom i fundacjom oraz 
wspaniałym dzieciom komunijnym 
i młodzieży szkolnej, a także zrzeszonej 
w KSM-ie, naszym serdecznym przyja-
ciołom – grupie wolontariatu z Pleśnej 
na czele z ks. Janem D. i p. Joasią H., 
przyjaciołom – łącznikom DPJ-tu 
ze światem zewnętrznym, rodzicom 
dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
Sióstr Świętego Józefa w Tuchowie 
i Tarnowie, inicjatorowi i wpłacającym 
akcji zrzutka.pl i TPAY, wpłacającym 
na konto Fundacji Dzieło Miłosierdzia 
– „Epidemia” oraz wszystkim ludziom 
dobrej woli za niesienie wielorakiej 
pomocy – od duchowego, modlitew-
nego wsparcia, aż po przeróżne dary 
materialne i finansowe, za niezwykłą 
i nieocenioną „wyobraźnię miłosier-
dzia”. 

Słowa szczególnej wdzięczności 
kierujemy w stronę burmistrza 
Tuchowa pani Magdaleny Marszałek 
i Sztabu Kryzysowego za troskę i zaan-
gażowanie w pomoc dla naszego 
Domu, za zorganizowanie i sfinan-
sowanie cateringu na czas najtrud-
niejszych dwóch tygodni walki DPJ-tu 
z wirusem, dziękujemy restauracjom, 
które podjęły współpracę: AGAWA 
Tuchów, BISTRO „SMACZNY KĘS” 
Zabłędza, STRYCH Tuchów, TAURUS 
Pilzno. 

Dziękujemy stowarzyszeniom 
i kołom gospodyń wiejskich, a także 
pracownikom DPJ i Przedszkola 
Niepublicznego w Tuchowie, przy-
jaciołom Domu za zabezpieczenie 
obiadów przez kilka dni oraz niedziel-
nego ciasta. 

Dziękujemy starszemu specjali-
ście Łukaszowi Giemzie, prezesowi 
Gminnej OSP w Tuchowie za wszelką 
pomoc, troskę i dyspozycyjność 
w zabezpieczaniu potrzeb DPJ. 

Z głębi serca dziękujemy grupie 
szczególnej, można by powiedzieć 
„od zadań specjalnych”: wspaniałym 
wolontariuszom – 3 braciom kapu-
cynom, 13 siostrom józefitkom, 
Żanecie oraz pracownikom DPJ-tu: 
panu Pawłowi Jankowskiemu ratow-
nikowi medycznemu – kierownikowi  
zespołu, pani Basi R., pani Małgosi Ł., 
pani Małgosi D., panu Bartkowi Ś., 
pani Reni D., pani Krysi S., pani 
Jadzi S., pani Krysi W., pani Reni K., 
pani Agnieszce F., pani Agnieszce M.  
za bezpośrednią walkę – pracę 
w Domu w czasie epidemii, ze świado-
mością grożącego niebezpieczeństwa 
własnego zakażenia. 

Niech dobry Bóg hojnie wyna-
gradza, a Matka Tuchowska, święty 
Józef i św. ks. Zygmunt Gorazdowski 
wypraszają potrzebne łaski. 

Siostry józefitki
s. Pacyfika Ewa Pławecka

O epidemii w Domu Pogodnej Jesieni 

Trudna walka z niewidzialnym wrogiem
we wspomnieniach pracowników i wolontariuszy DPJ w Tuchowie
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Dom Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie to jedna 
z placówek, która 

niestety padła ofiarą koro-
nawirusa. 

Pomimo stosowania się do wszel-
kich wytycznych sanepidu, jak 
również wprowadzenia koszarowego 
trybu pracy, zarówno siostry zakonne 
(27),  jak i mieszkańcy (10) musieli 
zmierzyć się z COVID-19. Zmarło 
dwóch pensjonariuszy. Wewnątrz 
Domu pracował zespół, który został 
określony jako „zespół nieprzypad-
kowych, wyjątkowych ludzi”, dlatego 
zapraszam do zapoznania się z wypo-
wiedziami, odczuciami i refleksjami 
niektórych z nich.

Barbara Rogozińska –  
opiekunka w Domu  
Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie
(pracowała w trybie koszarowym 
w dniach 05.06.2020 r. – 15.06.2020 r.)

Podjęcie decyzji o wejściu 
w ognisko koronawirusa było 
trudne? Długo się nad tym zasta-
nawiałaś?

– Nie było czasu na zastanawianie 
się, był telefon od siostry dyrektor, czy 
zgodzę się odbyć kwarantannę w Domu 
Pogodnej Jesieni w trybie koszarowym, 
więc decyzja według mnie mogła 
być tylko jedna. Nie była to decyzja 
na pewno łatwa, gdyż wróciłam co 

dopiero, może godzinę wcześniej, 
po czwartym dwunastogodzinnym 
dyżurze, a do pracy trzeba było wrócić 
następnego dnia. Największym jednak 
zaskoczeniem była informacja, że taką 
decyzję podjęła tylko jedna koleżanka, 
więc nie bardzo wiedziałam, jak ta 
praca będzie wyglądać.

Jak długo pracujesz w Domu 
Pogodnej Jesieni?

– W DPJ pracuję 10 lat.

Weszłaś na „pierwszy rzut”, 
wszystko było jedną wielką niewia-
domą? Praca nie wyglądała już tak 
samo jak wcześniej… Co się zmie-
niło, co było najtrudniejsze?

– Praca w trybie koszarowym 
nie była dla mnie czymś nowym. 
W kwietniu już w taki sposób praco-
wałam. Jednak sytuacja obecnie była 
o wiele trudniejsza ze względu na 
realnie istniejące zagrożenie. W samym 
sposobie pracy niewiele się zmieniło, 
trzeba było wykonywać codzienne 
obowiązki, tzn.: toaleta, kąpiele, poda-
wanie posiłków itd. Jednak doszedł 
stres związany z możliwością zara-
żenia tak i siebie, jak i mieszkańców, 
dlatego odkażanie i ciągła dezyn-
fekcja stały się priorytetem. Drugim 
problemem była konieczność izolo-
wania mieszkańców w swoich poko-
jach, co dla większości było bardzo 
trudne do zaakceptowania. Nawet 
jednak stosunkowo szybko pogodzili się 
z zaistniałą sytuacją. Prawie w każdym 

pokoju jest telewizor, więc to na pewno 
było pomocne w zorganizowaniu na 
pewien czas dnia. Dla mnie osobiście 
i dla całego „wspaniałego” zespołu, 
z którym pracowałam najtrudniejszy 
był początek, gdy nie wiedziałyśmy, 
jak całe procedury zachowania bezpie-
czeństwa mają wyglądać i wszystko 
zorganizowałyśmy same tak, jak 
według nas było najrozsądniej. Gorąco 
i konieczność noszenia odpowiedniej 
odzieży ochronnej dodawały dodatko-
wego zmęczenia.

No właśnie, ból, zmęczenie, tęsk-
nota za najbliższymi – jak sobie 
z tym radziłaś, co pomagało w chwi-
lach zwątpienia?

– Trudno mi dzisiaj mówić o chwi-
lach zwątpienia, raczej takich nie było. 
Wiedziałam, że trzeba pracować 
i wytrwać aż przyjdzie nowy zespół 
i nas zmieni. W tym miejscu pragnę 
wspomnieć o dwóch koleżankach, które 
nie mogły rozpocząć pracy razem ze 
mną i całym zespołem ze względu 
na zaistniałe procedury, ale zaraz po 
wykonanych pierwszych testach i infor-
macji, że wynik mają ujemny, zgłosiły 
do siostry dyrektor chęć podjęcia pracy. 
Po wyrażeniu zgody przez sanepid 
zasiliły nasz zespół, co było dla nas 
ogromną pomocą. Cały zespół był i jest 
im bardzo wdzięczny. Nie mogę też 
nie wspomnieć o mojej rodzinie, która 
bardzo mnie wspierała, dodawała mi 
otuchy i wierzyła, że dam radę, co było 
dla mnie bardzo budujące.

Wsp ółprac a z  nowy m 
„mieszanym” zespołem była trudna? 
Jak wyglądała organizacja dnia 
w nowej rzeczywistości?

– Tak jak już wcześniej mówiłam 
przez cały czas pracowałam ze wspa-
niałymi koleżankami. Były to osoby 
świeckie i siostry zakonne. Mimo że 
siostry, które przyjeżdżały jako wolon-
tariuszki, nie znały pracy na oddziale, 
doskonale sobie radziły w każdej sytu-
acji i myślę, że taka atmosfera w dużym 
stopniu wpływała budująco na nas 
wszystkich. Każdy dzień właściwie 
wyglądał tak samo. Zmiana nocna 
po porannej odprawie udawała się na 
odpoczynek. Nie trwał on jednak dłużej 
niż 2-3 godziny. Trzeba było bowiem 
pomóc koleżankom przy kąpielach, 
rozwożeniu i rozdawaniu posiłków. 
Dużo podopiecznych wymagało 
pomocy przy karmieniu. Po obiedzie ok. 
14.30-15.00 koleżanki, które zostawały 
na zmianie nocą, szły się odświeżyć 
i chwilę odpocząć i wracały znowu 
do pomocy przy kolacji i wieczornej 
toalecie. Tak płynął dzień za dniem. 
Zawsze wieczorem starałyśmy się 
znaleźć chwilę na wspólną modlitwę. 
Tutaj wspomnę trochę żartem, jak 
pewnego wieczoru byłyśmy bardzo 
zmęczone, a tu jeszcze modlitwa. 
Wzięłam różaniec i pytam koleżankę 
„Różaniec czy Koronka?”. A ona: 
„Dzisiaj Koronka, będzie krócej”. To 
tak trochę humoru na koniec, bo takie 
chwile też były. Na koniec chciałam 
jeszcze skierować słowa szczerego 

podziękowania na ręce s. Pacyfiki do 
wszystkich sióstr, które z nami praco-
wały. Przez cały czas naszej pracy 
koszarowej mogłyśmy na nie liczyć, 
przypominały o wypoczynku, dopy-
tywały o zdrowie i o wszelkie inne 
potrzeby. Bóg zapłać.

Dziękuję serdecznie za rozmowę 
i życzę spokojnej pracy w miarę 
„normalnych” warunkach.

S. M. Tadeusza Lipińska 
CSSJ – pielęgniarka  
i wolontariuszka
(pracująca w trybie koszarowym 
w dniach 12.06.2020 r. – 02.07.2020 r.)

Koronawirus – od lutego tyle 
się o nim słyszało, liczby mówiły 
same za siebie. Zgony, obostrzenia, 
co chwilę media przekazywały 
tragiczne informacje. Co siostra 
czuła, oglądając to wszystko w tele-
wizji…?

– Z wielkim niepokojem śledziłam 
sytuację we Włoszech, jak i innych 
państwach. Jedna myśl ciągle „koła-
tała” mi się w sercu: „Jezu, chcia-
łabym z nimi teraz być. Oni potrze-
bują pomocy, obecności”. Niemożność 
służenia potrzebującym w tym czasie 
stawała się przeogromnym bólem.

„W Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie są zarażeni na COVID-
19” – po usłyszeniu takiej informacji 
od razu siostra wiedziała, że chce 
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przyjechać i pomóc w tych niezwykle 
trudnych warunkach? Był strach? 
Jak wyglądało podjęcie decyzji 
u siostry?

– Tak, gdy usłyszałam, że w DPJ są 
zarażeni COVID-19, to od razu poja-
wiła się myśl: „Moje siostry potrze-
bują pomocy”. Wszystko inne stało 
się mniej ważne. One potrzebowały 
pomocy, one bardziej się liczyły niż 
jakieś tam obawy, strach, lęk… nie 
myślałam o sobie, chciałam po prostu 
pojechać i pomóc…

Przez tyle miesięcy mieszkańcy 
DPJ słyszeli, co się dzieje na świecie, 
śledzili informacje, dyrekcja DPJ 
oraz personel robili wszystko, żeby 
ich uchronić i nagle musieli się zmie-
rzyć z wirusem „oko w oko”, przez 
tyle dni przebywać w izolacji… Jak 
siostra ocenia stan emocjonalny 
podopiecznych DPJ?

– W moim odczuciu byli ufni wobec 
nas. Czuli się bezpieczni. Słuchali 
naszych próśb, wyjaśnień. Do nich 
się stosowali. Choć izolacja w poko-
jach była dla nich trudna, uciążliwa, 
męcząca, osłabiająca stan psychiczny, 
to mimo to współpracowali z nami 
bardzo. Ułatwiało nam to niesienie 
im pomocy i zachowanie wymaganego 
reżimu sanitarnego.

Czy utkwiła siostrze jakaś szcze-
gólna sytuacja w trakcie pobytu 
w DPJ?

– Chyba najpiękniejsze dla mnie 
były te momenty, kiedy mogłam wejść 
do pokoju mieszkańców i zwyczajnie 
zapytać: „Kochanie, jak się czujesz?”, 
a w ich oczach pojawiał się błysk 
i uśmiech. W pamięci zostaje mi również 
piękna postawa pracowników DPJ. Ich 
otwartość, hojność w posłudze, ofiarność, 
radość, troska o to, by „Dom ocalał”.

Wiele osób w społeczeństwie 
tłumaczy sobie tę pandemię w taki 
sposób, że to Bóg chciał nam dać 
znak, żebyśmy się trochę zatrzy-
mali, zwolnili tempo, przestali 
brać udział w „wyścigu szczurów”, 
żebyśmy dostrzegli to, co naprawdę 
w życiu ważne. Czym dla siostry jest 
doświadczenie epidemii? Jakie towa-
rzyszą siostrze refleksje związane 
z tym czasem? 

– Zgadzam się z wieloma wypowie-
dziami, że czas pandemii „zatrzymał 
nas”, pomógł wielu osobom przewar-
tościować swoje priorytety życiowe. 
A mi osobiście pokazał, jak wiele osób 
jest potrzebujących, opuszczonych, 
oczekujących na pomoc… Pandemia 
pokazała mi, że nie możemy być bierni, 
pozamykani w swoich domach…

Dziękuję serdecznie za rozmowę, 
życzę błogosławieństwa Matki Bożej 
Tuchowskiej.

Brat Mariusz OFMCap 
z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów – opiekun 
wolontariusz
(pracował w trybie koszarowym 
w dniach 13.06.2020 r.-02.07.2020 r.)

Jak wyglądało podjęcie decyzji 
o przybyciu do Domu Pogodnej 
Jesieni. Był to impuls, natchnienie 
czy decyzja wymagająca organizacji? 

– Decyzja zapadła podczas 
rozmowy telefonicznej (telekonferencji) 
– minister prowincjalny wraz z braćmi 
z Grupy Zarządzania Kryzysowego 
dotyczącego COVID-19 przedstawili 
mi krytyczną sytuację mieszkańców 
w DPJ oraz s. Józefitek, liczby zara-
żonych, etc. Ze względu na przygo-
towanie oraz doświadczenie w pracy 
z COVID-19 bracia dopytywali, w jaki 
sposób pomóc siostrom. Odpowiadając 
na pytania, myślałem, że na tym 
skończy się moja rola. Było już dwóch 
wyznaczonych braci... 

W trakcie rozmowy usłyszałem: „Ty 
jesteś tam potrzebny, chcemy, abyś był 
tam na miejscu... siostrom potrzeba 
naprawdę pomóc, one są pod naszą 
opieką”. Gotowość wyraziłem po 
tym ostatnim stwierdzeniu. I taki to 
początek owej kolejnej odsłony, wyjąt-
kowej przygody rozpoczął się w moim 
życiu – druga wojna z COVID-19.

Jakie było pierwsze wrażenie po 
przekroczeniu progu DPJ? Co brat 
zastał? 

– Zastałem zwarty, działający 
zespół, który próbował zaradzić 
sytuacji kryzysowej z COVID-19. 
Zmęczenie było duże. Ogólnie 
odczuwać można było niepewność 
i lęk, słyszałem pytania – kto jeszcze 
z mieszkańców czy personelu może być 
zarażony? Co wykażą testy? Siostry? 
Siostra dyrektor już na kwarantannie... 

W mojej ocenie siostra dyrektor 
dobrze radziła sobie z sytuacją w tak 
ekstremalnych warunkach – szukała 
zasobów i pomocy na zewnątrz – 
finansowej i personalnej. Umiejętnie 
powołała nowy zespół kompetentnych 
pracowników i wolontariuszy, którzy 
potrafili przez następne tygodnie 
odciążyć stary zespół, wyczyszczając 
placówkę z wirusa bez szkód względem 
mieszkańców. Niepokój. Nikt nie 
wiedział i nie mógł wiedzieć, co będzie 
dalej. Ważne było zabezpieczenie 
i zaplanowanie odpowiedniej strategii 
w walce z wirusem, tj.: odpowiednie 
przeszkolenie zespołów, powołanie 
zespołu tymczasowego, odpowiednie 
przekazanie kompetencji, stworzenie 
nowej struktury – śluz, izolatek, samo-
dyscyplina i współpraca wolontariuszy 
w okrojonym składzie personelu.

Czym brat zajmuje się na 
co dzień? Jak wyglądają brata 
obowiązki w zakonie? 

– Służę ludziom... 

Pracował brat kiedyś przy opiece 
i pielęgnacji starszych osób? Co 
było najtrudniejsze podczas całego 
pobytu tutaj?

– Opieką i pielęgnacją osób star-
szych zajmowałem się na praktykach 
w ośrodkach ZOL, DPS. W przestrzeni 
bezdomności – schroniska, streetwor-
king. W DPS Stalowa Wola – również 
toczyliśmy wojnę z COVID-19. 

Najtrudniejsze? Przezwyciężanie 
zmęczenia, umiejętne danie wsparcia 
zespołowi i siostrom – tworzenie 
jedności. Następnie przekraczania 
siebie w służbie drugiemu człowiekowi. 
Umiejętne pokazywanie człowiekowi-
-mieszkańcowi, że można kochać go 
bez granic, że można przy nim być 
wtedy, kiedy przeżywa samotność, 
zagubienie, brak. Kiedy potrzebuje on, 
a nie ja. Najpiękniejsze to zobaczyć 
świat mieszkańca – osoby niedołężnej, 
leżącej, cierpiącej fizycznie, psychicznie 
i na duchu, wejść w jego buty, w świat 
jego potrzeb, marzeń... 

Walczył brat z wrogiem, którego 
nie widać. Czego się bałeś bracie?  
Co było pomocą, siłą?

– Miałem obawę najgorszego – 
dalsze zarażenia, wejście prokuratury, 
bądź wywiezienia mieszkańców do 
innego miejsca, co jednocześnie wiąza-
łoby się z ogromną szkodą psychofi-
zyczną dla mieszkańców (większość 
osób leżąca, po za tym bardzo zwią-
zana z miejscem, pokojem) – to prze-
cież oni są największą ofiarą tej niewi-
docznej wojny. Przegrany byłby też 
pomysł na zespół tymczasowy, cały 
ich trud związany z wyczyszczeniem 
ośrodka. Jednak i w wojnie trzeba 
założyć możliwą przegraną.

Pomocą okazała się niesamowita 
organizacja w działaniu, zaangażowanie 
i współpraca w zespole. Ogrom pracy 
wykonanej przez kilka, a później kilka-
naście osób, modlitwy, wsparcie z góry…

Z perspektywy czasu, jak wspo-
mina brat współpracę z ratownikiem 
medycznym, siostrami, personelem, 
wolontariuszami? Tworzyliście 
zgrany zespół? 

– Prawdziwy strateg umie prze-
grywać i wyciągać wnioski. Tak było 
z nami na początku wojny – przegry-
waliśmy, aby w końcu wygrać bitwę. 
A mieć nadzieję na wygranie wojny. 

Jestem wdzięczny, że mogłem posłu-
giwać w koordynacji w tak zgranym 
zespole. Współpraca na medal – przy 
tylu problemach, interwencjach, 
zmianach w strukturze. Z perspek-
tywy czasu rodzi się we mnie prosta 
wdzięczność. 

Dziękuję siostrze prowincjalnej 
i dyrektor za współpracę na wysokim 
poziomie zarządzania w tak kryzy-
sowej sytuacji. Jesteście niesamowite. 

Wdzięczność kieruję do całego 
zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego, 
czyli sióstr józefitek, braci kapucynów, 
świeckich pracowników (szczególnie 
za odwagę, zaangażowanie), wolon-
tariuszki (za otwartość, działanie). 
Doświadczyliśmy cudu. Dzięki za 
świadectwo modlitwy, wsparcie. 

Siostry – z sąsiedniej prowincji, jak 
i juniorystki – dały świadectwo wiary 
i jedności, odwagi i męstwa. 

„Wojna z COVID-19 trwa” – to 
jedne z ostatnich słów wojskowego 
ratownika medycznego, koordynują-
cego zespołem. Jestem mu wdzięczny 
za jego zaangażowanie i profesjonalną 
posługę. Gotowość, dyspozycyjność 
w wykonaniu zadania. 

Podsumowując współpracę i zespół 
– każdy aktor miał swoją rolę do 
odegrania, wypełnił ją tak, jak zapla-
nował reżyser, który patrzył z góry 
i wiedział, co będzie dalej! Dziękuję. 

Mieszkańcy z tego, co mi opowia-
dali, to was wszystkich, czyli trzech 
braci kapucynów pokochali całymi 
sercami i do dziś o was pytają. 
Pomimo wszystkich trudności 
i ciężkiej pracy mamy nadzieję, że 
również będziecie miło wspominać 
DPJ. Dziękuję za rozmowę.

Bartosz Świątek – fizjote-
rapeuta w Domu Pogodnej 
Jesieni
(pracował w trybie koszarowym 
w dniach 15.06.2020 r. – 29.06.2020 r.)

Z tego co mi wiadomo, to twoje 
wejście do DPJ, kiedy wirus już 
w nim szalał, było wyczekiwane. 
Niecierpliwiłeś się, bo chciałeś już 
zacząć pomagać. Czyli nad podję-
ciem decyzji, czy wejść, czy nie, nie 
zastanawiałeś się w ogóle?

– Kiedy wirus się pojawił i wszyscy 
byli zmuszeni poddać się kwaran-
tannie, w Domu Pogodnej Jesieni 
liczyła się każda para rąk. Wiedziałem, 
że jeśli nie przyjdę z pomocą, to pensjo-
nariusze będą cierpieć, a wolontariusze 
będą pracować do upadłego. Dlatego 
decyzja mogła być tylko jedna. Oczywi-
ście było trochę strachu, bo zagrożenie 
było realne, ale czułem, co powinienem 
zrobić i nie mogłem postąpić inaczej. 

W DPJ pracujesz jako fizjotera-
peuta – w tej trudnej sytuacji z dnia 
na dzień stałeś się specjalistą do 
zadań z każdego zakresu. Było to dla 
ciebie trudne? Na jakich zadaniach 
trzeba było się najbardziej skupić? 

– Tak. Na początku nie było 
łatwo przeobrazić się w „opiekunkę”. 
Najtrudniej oczywiście było opanować 
pielęgnację i toaletę mieszkańców. 
Zarówno mi, jak i mieszkającym tu 
starszym paniom, które do tej pory były 
pielęgnowane przez panie opiekunki, 
na początku było nieco niezręcznie, ale 
w sytuacji bez wyjścia trzeba było się 
przełamać i podołać temu wyzwaniu… 
Rozumiałem, że muszę to zrobić, bo 

w przeciwnym wypadku, tak jak 
mówiłem – ktoś będzie cierpiał.

Znasz mieszkańców, ich historie, 
usposobienia… Jak według ciebie 
sobie radzili?

– Na to pytanie trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć. Z jednej 
strony pacjenci z zaburzeniami funkcji 
poznawczych nie rozumieli, dlaczego 
nagle muszą pozostać w swoich poko-
jach. To rodziło skrajne emocje: od 
agresji po frustrację i rozpacz. Z drugiej 
zaś strony pacjenci trzeźwo myślący 
rozumieli zagrożenie, co skutkowało 
poczuciem lęku. Jedno jest pewne – 
wszystkim było ciężko.

Jak myślisz, czego najbardziej 
w tym czasie brakowało miesz-
kańcom?

– W przeciwieństwie do poprzed-
niego pytania ta odpowiedź będzie 
prosta. Mieszkańcom najbardziej 
brakowało kontaktu z drugim czło-
wiekiem. Wszechobecna izolacja 
wszystkim dawała się we znaki. 
Zarówno pensjonariuszom, jak 
i pracownikom. Zakaz gromadzenia 
się, zakaz odwiedzin, brak wspólnych 
posiłków, brak mszy św. w kaplicy, 
brak terapii zajęciowej, brak bliskich 
w tych ciężkich chwilach sprawiał, że 
było jeszcze ciężej.

Czy zdarzały ci się momenty 
zmęczenia, zwątpienia, strachu, 
bólu? Jeśli tak, to jak sobie z nimi 
radziłeś? Co pomagało?

– Powiem tak: zmęczenie pojawiło 
się w lipcu, gdy ośrodek był już czysty 
i zaczęliśmy pomału wracać do normy, 
wcześniej nie było czasu na zmęczenie. 
Zwątpienia nie było nigdy. Ból pojawiał 
się, gdy umierał któryś z naszych miesz-
kańców, wtedy pomagała modlitwa. 
Strach natomiast towarzyszył mi cały 
czas i dalej towarzyszy, ale trzeba było 
się nauczyć z tym żyć i robić swoje.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
odpoczynku, bo trwasz na poste-
runku już od kilkunastu tygodni.

Paweł Jankowski – 
wojskowy ratownik 
medyczny, ratownik 
Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego
(pracujący w trybie koszarowym 
w DPJ w dniach 15.06.2020 r. – 
15.07.2020 r.)

Pawle, jesteś ratownikiem 
TOPR-u, człowiekiem wielu pasji – 
skoki spadochronowe, nurkowanie 
w jaskiniach, podróże po całym 
świecie… i tu nagle zjawiasz się 
w Tuchowie, by pokonać niewidzial-
nego wroga, jakim był COVID-19. 
Skąd ten pomysł i co tobą kierowało?

– Nie był to pomysł, żeby się zjawić 
w Tuchowie, tylko była to odpowiedź 
na potrzebę, odpowiedź na sytuację. 
Było to miejsce, w którym mogłem 
wykorzystać swoje doświadczenie, 
ponieważ pracowałem wcześniej 

w innym Domu Pomocy Społecznej, 
gdzie sytuacja była bardzo trudna 
i bardzo podobna. A co mną kiero-
wało? To chyba jest czymś naturalnym, 
jeśli się jest z wykształcenia ratowni-
kiem, chce się wykonywać swoją pracę 
dobrze. Ratownictwo nie jest taką 
typową pracą, jest powołaniem, polega 
na podejmowaniu wyzwań, nie ma 
jednakowych sytuacji, każda jest inna. 
Wyzwanie – to właśnie mną kiero-
wało. Człowiek wielu pasji… pewne 
moje pasje wynikają z mojej pracy, np. 
skoki spadochronowe wynikają z mojej 
służby jako żołnierza Jednostek Desan-
towo-Szturmowych, przez 15 lat wyko-
nywałem skoki spadochronowe z racji 
mojego zawodu. Nurkowanie w jaski-
niach… również wynika z mojej pracy, 
ponieważ należę do sekcji nurków 
jaskiniowych ratowników. A super jest 
to, że moje pasje stały się moją pracą 
i kontynuuję swoje pasje, a przy okazji 
mi za to płacą. Natomiast podróże po 
całym świecie, to jest forma jakiejś 
odskoczni od tego, co robię, takiego 
resetu daleko, daleko od codzienności, 
trochę zostawienia spraw zawodowych 
i odpoczynku.

Dom Pogodnej Jesieni nie 
jest pierwszą placówką, w której 
walczyłeś z pandemią. Gdzie jeszcze 
twoja pomoc stała się nieoceniona?

– Nie wiem, czy nieoceniona i może 
nie pomoc tylko praca, bo na tym 
polega ratownictwo. Nie chciałbym 
być źle zrozumiany, ale jako ratownicy 
pracę zostawiamy w pracy, nie prze-
nosimy jej do domu, nie możemy nią 
żyć, kiedy jesteśmy w domu, dlatego 
traktujemy ratownictwo bardziej jako 
pracę, niż pomoc. Z zewnątrz mogłoby 
się wydawać, że to jest pomoc, ale to jest 
praca, do której nie możemy podcho-
dzić emocjonalnie. Wcześniej praco-
wałem i nabierałem doświadczenia 
w DPS w Stalowej Woli, gdzie sytuacja 
była podobna. Należy jednak podkre-
ślić, że praca w takiego typu warun-
kach jest bardzo specyficzna i ciężka, 
a cały zespół walczy i pracuje na sukces. 
W obydwu placówkach udało się nam 
wyjść na prostą, ale to zawsze jest praca 
całego zespołu, wyjątkowego, który 
pracuje w nienormowanym czasie 
pracy, daleko od domu, od rodziny i jest 
to na prawdę czymś ekstremalnym, 
niespotykanym.

Czy te decyzje o podjęciu takiego 
zadania były trudne, wymagały 
przemyśleń, rodzinnej organizacji?

– Nie, to nie są to trudne decyzje. Po 
prostu wykonuje się swoją pracę i jeśli 
podchodzi się do tego jak do pracy, 
a nie, że jest to coś nadzwyczajnego, to 
jest to czymś naturalnym. Czy wymaga 
przemyśleń? Nie, bo w tym kierunku 
jesteśmy kształceni, wykonujemy na 
co dzień tego typu działania i nie ma 
czasu na dłuższe rozmyślania, po 
prostu trzeba działać. To jest właśnie 
fajne w tym ratownictwie… dostajesz 
wezwanie do wypadku, jedziesz, czy 
lecisz śmigłowcem i nie masz czasu się 
przygotować, nie ma standardowych 
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wypadków, czy dwóch takich samych. 
Na miejscu oceniasz sytuację, podej-
mujesz decyzje, musisz robić to bardzo 
szybko, bo sytuacja może się zmieniać 
dynamicznie, musisz zachować bezpie-
czeństwo, robić to zgodnie z jakimiś 
zasadami i tak, żeby pomóc. Nie zawsze 
jest czas na przemyślenia, po prostu 
trzeba działać, czasami trochę instynk-
townie. Czy wymaga to rodzinnej orga-
nizacji? Myślę, że rodzina już jest przy-
zwyczajona, niejednokrotnie dostaję 
telefon w środku nocy i wychodzę na 
przykład w góry. I tak to czasem bywa 
niestety, że te wigilijne kolacje jemy 
dzień czy dwa później. Także rodzina 
już jest przyzwyczajona, że podejmuję 
pracę i jadę, czy lecę tam, gdzie jestem 
potrzebny.

Przyjechałeś do DPJ i co dalej? 
Co zastałeś? Jak wyglądała sytuacja?

– Zastałem personel etatowy bardzo 
przemęczony, który resztkami sił, ale 
z wielkim poświęceniem i sercem robił, 
co mógł. I to było fajne, bo pracowali 
maksymalnie, ile mogli, w tej trudnej, 
nietypowej i ciężkiej sytuacji. Zastałem 
zespół nieprzypadkowych, wyjątko-
wych ludzi, którzy mimo zagrożenia 
i trudności zostali i robili nawet nie 
co w ich mocy było, tylko wykonywali 
pracę ponad swoje możliwości. Poka-
zało mi to, że sytuacja, choć trudna, jest 
do wyprowadzenia i musimy działać 
kosztem maksymalnego wysiłku, po to, 
żeby nie zmarnować dotychczasowej 
pracy ludzi, którzy poświęcili swój czas 
i energię, i dali  więcej niż mogli.

Miałeś może jakiś konkretny 
plan działania, czy tworzyłeś go na 
miejscu?

– Jak już wspominałem, w takich 
sytuacjach kryzysowych nie ma planu 
działania. COVID-19 dla wszystkich 
jest nowy. Wydawałoby się, że stacje 
sanitarno-epidemiologiczne powinny 
otworzyć szufladę i wyciągnąć schemat 
postępowania, ale nawet oni go nie 
mają, nie byli na to przygotowani. 
Takim zarządzaniem w sytuacjach 
kryzysowych zajmowałem się, będąc na 
misji w Afganistanie, gdzie tworzyliśmy 
szpitale polowe, gdzie te sytuacje były 
bardzo trudne, dynamiczne. I tutaj 
też trzeba było działać na bieżąco i ta 
cecha właśnie charakteryzuje pracę 
w takich sytuacjach kryzysowych. Plan 
w DPJ niejednokrotnie był tworzony 
z godziny na godzinę, bo taka zacho-
dziła po prostu potrzeba.

Mógłbyś określić priorytet, 
którym trzeba było się zająć po roze-
znaniu się przez ciebie w sytuacji?

– Priorytetem było pozyskiwanie 
ludzi do pracy i zapewnienie im jak 
największego komfortu pracy. Dla 
wielu osób może zabrzmi to niena-
turalnie, ale tak naprawdę najważ-
niejsi byli pracownicy i zapewnienie 
im jak najlepszych warunków pracy, 
bo bez pracowników, wolontariuszy 
nie byłoby po prostu mieszkańców i to 
było dla mnie priorytetem. Zapew-
nienie tym ludziom przede wszystkim 

bezpieczeństwa, ale również jakiejś 
odskoczni od obowiązków, dbanie o to, 
żeby mogli na swój dyżur przychodzić 
wypoczęci do pracy. Pracowaliśmy 
w systemie skoszarowanym i ludzie 
po swoim dyżurze pomimo szczerych 
chęci, że chcą pomagać, musieli zdać 
sobie sprawę, że trzeba odpocząć i ja 
musiałem tego dopilnować, bo to oni 
byli dla mnie najważniejsi. Bez nich 
nie byłoby tego Domu.

W ekipie, z którą byłeś na polu 
bitwy w DPJ, było zaledwie czterech 
etatowych pracowników, a pozostali 
to wolontariusze na co dzień pracu-
jący w zupełnie innym zawodzie. Nie 
znaliście mieszkańców ani architek-
tury budynku. Jak ci się współpraco-
wało z tak „amatorskim” zespołem, 
w tak okrojonym składzie? Do tego 
z każdym dniem dochodziło coraz 
większe zmęczenie każdego z was…? 

– Rzeczywiście było to wyzwanie, 
faktycznie nie znaliśmy ani układu 
budynku ani mieszkańców, nie 
znaliśmy ich potrzeb, kaprysów, nie 
wiedzieliśmy, co jest kaprysem, a co 
rzeczywistą potrzebą. Te sytuacje poka-
zywały, że ludzie, którzy trafili do 
pracy, i ci etatowi, i wolontariusze, to 
nie byli ludzie przypadkowi. To byli 
ludzie z powołania, z pasji, jaką jest 
pomaganie innym ludziom. I tylko 
z takim zespołem dało się w ten 
sposób działać. Dyżury były od 24 do 
36 godzin ciągłej ciężkiej, fizycznej 
pracy, w kombinezonach, w wysokiej 
temperaturze, w zagrożeniu i dało się 
to zrobić tylko dzięki temu, że każda 
osoba dodawała jakąś tam cegiełkę 
do tego, co tworzyliśmy. I w ten tylko 
sposób to się udało. Tej pracy, którą ci 
ludzie tam wykonali, nie da się prze-
liczyć na żadne pieniądze. To nie była 
praca przeliczalna na żadne rzeczy 
materialne. Oni też nie pragnęli, nie 
oczekiwali niczego w zamian. Wolon-
tariusze czuli potrzebę pomocy i czuli, 
że to może być kiedyś każdy z nas i to 
my kiedyś możemy potrzebować takiej 
pomocy. Miałem niesamowitą przy-
jemność pracować z tymi osobami 
i dzięki wspólnej pracy odnieśliśmy 
sukces. Tutaj nie było czasu na 
wyrobienie sobie autorytetu, jednak 
wszyscy działali w ogromnej dyscy-
plinie i w zaufaniu, zarówno personel 
medyczny, personel opiekuńczy, zespół 
zarządzający, tutaj każdy każdemu 
musiał zaufać. Zdarzały się jakieś 
potknięcia, pomyłki, ale wynikało 
to właśnie z tego, że to było nowe 
miejsce, czasami zmęczenie warun-
kowało jakieś drobne potyczki, dlatego 
tak ważny był odpoczynek. Dlatego 
jeszcze raz podkreślę, że najważniejsi 
byli pracownicy i może to nie brzmi 
tak, jak powinno, ale to tak już jest, jeśli 
jesteśmy zawodowcami, to po prostu 
na chłodno musimy niektóre rzeczy 
oceniać.

Z perspektywy zwykłego czło-
wieka, patrzącego z boku na całą tę 
sytuację najważniejszy jest jednak 
mieszkaniec…

– Masz rację, z takiej perspektywy 
najważniejszy jest wydawałoby się 
mieszkaniec, ale zobrazuje to na przy-
kładzie ratownictwa. Jest wypadek, ty 
chcesz lecieć, jechać, biec, wybiegać na 
tę autostradę, pomagać… nie możesz 
tak zrobić. Jeśli ratownik ulegnie 
wypadkowi, to nikomu już nie pomoże. 
Czasami to czujesz złość. Pamiętam 
jedną z pierwszych moich wypraw 
śmigłowcem w Tatrach, z doświad-
czonym zespołem, kiedy widzieliśmy 
z pokładu człowieka leżącego, potrze-
bującego pomocy. Warunki były 
ekstremalnie trudne, pilot robił kilka 
podejść, już był plan, kto zjeżdża po 
linach, jednak nie dało się zapanować 
nad maszyną i musieliśmy wrócić do 
bazy. Po niego wyruszył zespół pieszy, 
udało się go uratować, ale ja sobie tak 
w duchu na tym pokładzie myślałem, 
że jak tak można, przecież on umrze, 
nie możemy go zostawić. Na chłodno 
brać niektóre sprawy – tak po prostu 
w ratownictwie trzeba. Dlatego ja 
musiałem w pierwszej kolejności dbać 
o pracownika, żeby był w pełni sił, aby 
zająć się tym mieszkańcem. Zmęczenie, 
pośpiech, chaos nie jest sprzymie-
rzeńcem, jeśli się chce komuś pomóc.

Czy któryś z mieszkańców utkwił 
ci najbardziej w pamięci lub jakieś 
szczególne wydarzenie?

– Zabrzmi to trochę gruboskórnie, 
ale znowu muszę zaznaczyć tutaj 
i powiedzieć o tym profesjonalizmie. 
Ja przyjechałem do DPJ do pracy 
w trudnej sytuacji, do walki z wirusem. 
I jako zawodowiec nie mogłem pozwolić 
sobie na bliższe relacje, bo to nie to było 
moim zadaniem. I znowu jako przy-
kład odniosę się do pracy w górach. 
Pewnego dnia miałem dyżur w Tatrach 
i byliśmy na 10 akcjach ratunkowych. 
Gdybym chciał wiedzieć, co się stało 
z każdą osobą, którą przekazaliśmy 
na oddział ratunkowy, to nie nada-
wałbym się na bycie ratownikiem. 
Nie zabrzmi to bardzo medialnie, ale 
tak to w rzeczywistości wygląda. Jest 
jednak taka szczególna sytuacja, która 
utkwiła mi w pamięci, mianowicie to, 
jak mieszkańcy DPS-ów są traktowani 
przez służby ratunkowe. Są traktowani 
z ogromnym dystansem, przecież to 
są tacy sami ludzie jak my, a karetki 
odmawiały przyjazdu. I to było dla 
mnie bardzo zaskakujące, bo też jeżdżę 
w systemie i jeździłem w karetkach 
pogotowia i nie spotkałem się z taką 
sytuacją nigdy. Karetki odmawiały 
przyjazdu, szpitale przyjęć i trochę 
mi wstyd za to środowisko medyczne. 
Lekarze, którzy przyjeżdżali do nas, 
nawet nie byli łaskawi wyjść z karetki 
do pacjentów. Było tak, jak z innego 
świata i to mi najbardziej utkwiło 
w pamięci, ten sposób traktowania 
ludzi z DPS-ów jako trochę gorszych, 
a to są ludzie tacy jak my, z piękną, 
niesamowitą historią. Do takiego 
Domu każdy z nas może kiedyś trafić, 
nie wiadomo, jak życie się potoczy, 
także szkoda, że ten system medyczny 
w taki sposób do tego podchodził. Nato-
miast mieliśmy ogromne wsparcie ze 
strony Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Tarnowie, 
ze strony Wojewódzkiego Sanepidu 
w Krakowie, również ze strony pana  
dr. Bartusia, pana inspektora Jaro-
sława Foremnego z Krakowa. Mieliśmy 
ogromne wsparcie merytoryczne, 
konsultowaliśmy się o każdej porze. 
I to było super właśnie, że działa-
liśmy w takim zaufaniu do siebie, 
zamieniliśmy ze sobą kilka zdań, ale 
od razu zaufaliśmy sobie i pozwoli-
liśmy sobie na taki kontakt. Jak każdy 
z nas miał jakąś sprawę, to można 
było zadzwonić, skonsultować. Na 
początku tego kryzysu każdy dostał 
taki kredyt zaufania, bez tego współ-
praca nie miałaby sensu. Ogromne też 
mieliśmy wsparcie z zewnątrz, każdy 
pomagał na miarę swoich możliwości, 

jakimś tam telefonem z dobrym 
słowem, jakąś ofertą pomocy, że jest 
w razie czego do dyspozycji, różno-
rakimi darami, czy pomocą ze strony 
Urzędu Wojewódzkiego. Ciężkie było 
to, że na przykład niektóre instytucje 
życzyły sobie rozkładania na atomy 
wszystkiego i musieliśmy działając 
w okopach jeszcze, pisać podziały, 
ile było wykorzystanych rękawiczek 
itp. Teraz to się wydaje racjonalne 
i normalne, ale kiedy działaliśmy na 
froncie i ktoś sobie życzył liczby mase-
czek zużytych w ciągu jednego dnia, 
to była to sytuacja rodem z komedii 
Barei. Patrząc na to już na chłodno, 
to były to rzeczy, za które ktoś płacił, 
więc potrzebował liczb i to jest natu-
ralne, racjonalne.

Jesteś rodowitym góralem, 
można by rzec, że odwaga płynie 
w twojej krwi… boisz się czasami?

– Czy się boję? Bardzo często się 
boję, tylko staram się nie okazywać 
strachu. Boję się czasem na akcjach 
górskich. W bardzo trudnych, ekstre-
malnych warunkach to jest strach. 
W Tatrach wykonujemy bardzo trudne 
loty, takim przykładem może być 
zeszłoroczna akcja na Giewoncie, którą 
wykonywaliśmy. Lecieliśmy w trakcie 
burzy, akurat ja byłem desantowany 
przy dzieciach, które reanimowaliśmy, 
mieliśmy ponad 150 osób rannych, 
4 osoby śmiertelne, także to potężne 
zdarzenie. Byliśmy w ogóle wtedy 
wszyscy zmęczeni, bo trwała akcja 
jaskiniowa. Akurat w moim czasie 
wolnym od działań w jaskini wyszła 
akcja z Giewontem. Jak się zjeżdża 
ze śmigłowca na linach i dookoła 
walą pioruny, to jest strach. To jest 
ryzyko wpisane w zawód. No i boimy 
się, myślę, że tylko głupcy się nie boją. 
Jest to jednak taki strach, który nas 
mobilizuje do pracy, do działania, 
a nie strach, który nas paraliżuje i tak 
powinno być. Nie możemy też dać po 
sobie poznać, że się boimy, żeby ten 
niepokój nie przenosił się na osoby 
ratowane.

Szkoliłeś personel, aby jak najle-
piej chronił siebie i mieszkańców 
przed wirusem… Co możesz dora-
dzić czytelnikom? Taka najważ-
niejsza rada na przyszłość.

– Bez względu na to, jakie mamy 
poglądy i wyznania, to moją radą jest 
to, żeby zaufać nauce i specjalistom, 
pozwolić, żeby nami pokierowali. Bo to 
jest ich zadanie i oni wiedzą, co mają 
robić i biorą za to odpowiedzialność.

Dziękuję ci bardzo za rozmowę 
i życzę odwagi oraz satysfakcji 
i radości, jaką daje możliwość rato-
wania ludzkiego życia.

Siostra Ewa Pacyfika 
Pławecka – dyrektor 
Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie
(pracująca do uzyskania pozytyw-
nych wyników testów na COVID-19 
–16.06.2020 r.)

Koronawirus uderzył w siostry 
józefitki z potężną siłą. Wiele sióstr 
przeszło chorobę w miarę lekko, 
jednak inne, w tym siostra, trafiły do 
szpitala. Odczuwała siostra strach? 
Co się czuje w takim momencie, 
kiedy trafia się na oddział z rozpo-
znaniem COVID-19?

– Rzeczywiście, koronawirus 
uderzył z potężną siłą w nas, siostry 
józefitki, na szczęście oszczędzając 
zdecydowaną większość mieszkańców 
i pracowników świeckich. Dzięki Bogu 
wirus obszedł się z nami łagodnie. 
Czy odczuwałam strach? Nie, na 
pewno nie z powodu własnej choroby, 
bardziej był to strach, lęk, zatroskanie 
o innych, mieszkańców, pracowników, 
o Dom… Od początku pandemii 

gorąco modliliśmy się o ustrzeżenie 
naszego Domu od zarażenia wirusem. 
W sytuacji zakażenia towarzyszyła mi 
pewność dyktowana wiarą, że jeżeli 
Pan Bóg dopuścił takie zmaganie, 
to zapewne w ogromie swej miłości 
przeprowadzi nas przez nie. Na dnie 
serca pozostała niezachwiana ufność 
i modlitwa słowami o. założyciela 
św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego: 
„Wszystko będzie, Bóg czuwa”. Po 
dwóch dniach od ogłoszenia pierwszych 
wyników wymazów dowiedziałam się, 
że jednak mój wynik jest wątpliwy i do 
następnych muszę poddać się domowej 
izolacji. Niebawem pojawiły się objawy 
choroby, było więc jasne, że jestem 
chora... W czasie tej izolacji zmagając 
się z gorączką, z niepewnością jutra, 
Miłosiernemu Bogu zawierzałam 
siebie i cały Dom – nasze dziś i jutro. 
Wynik, jak przypuszczałam, okazał się 
dodatni, ten etap mojej walki w Domu 
Pogodnej Jesieni właśnie się kończył. 
Po tygodniowej izolacji pobyt w szpi-
talu przyjęłam jako koniczność, z całą 
świadomością, że wirus mógł poczynić 
w organizmie jakieś spustoszenia.

„Kapitan ostatni opuszcza statek” 
– siostra również do samego końca, 
czyli do otrzymania dodatniego 
wyniku testu, walczyła i starała się 
opanować sytuację… Nie było lekko, 
prawda?

– Tak mówią, rzeczywiście dla mnie 
„opuszczeniem statku” był wyjazd do 
szpitala po dodatnim wyniku testu. 
Czas od początku kwarantanny aż 
do wyjazdu był walką, wydawało 
się momentami na śmierć i życie, nie 
tylko z objawami choroby, ale właśnie 
z podejmowaniem decyzji, które miały 
zasadniczy wpływ na przyszłość Domu, 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. 
Głównym zmaganiem była troska 
o zapewnienie podopiecznym nale-
żytej opieki, a nasze siły słabły, dlatego 
przedstawiona została prośba do sane-
pidu o zgodę na wprowadzenie grupy 
wolontariuszy – braci kapucynów wraz 
z ratownikiem medycznym, doświad-
czonych w wyprowadzaniu DPS-ów 
z COVID-19 oraz grupy sióstr józe-
fitek. Byłam przekonana o konieczności 
wymiany całej dotychczasowej ekipy 
pracowników i sióstr, co sugerował  
br. Mariusz, gdy analizowaliśmy sytu-
ację w DPJ. Należało się spodziewać, 
że większość posługujących okaże się 
zakażona, stąd taka sugestia, jak się 
okazało bardzo słuszna. Doświad-
czenie br. Mariusza i p. Pawła dawało 
mi poczucie bezpieczeństwa, że Dom 
pozostawię w dobrych, doświadczo-
nych rękach, a spora grupa sióstr józe-
fitek budziła wdzięczność i pewność, 
że jako rodzina zakonna przecho-
dzimy to razem, jednocząc się w tym 
trudnym czasie. Gotowość do pracy 
zgłosiło kilku pracowników DPJ, grupa 
ta systematycznie powiększała się, za 
co jestem ogromnie wdzięczna, gdyż 
wolontariuszom łatwiej było pracować 
z osobami znającymi Dom i miesz-
kańców. Rzeczywiście sanepid wyraził 
aprobatę, wolontariusze pod wodzą br. 
Mariusza, a później p. Pawła rozpoczęli 
bardzo trudną pracę, walkę z niewi-
dzialnym wrogiem, by jak najszybciej 
„wyczyścić” Dom z wirusa. Ster Domu 
w tym czasie przejęła s. prowincjalna 
Antonia Piekarz.

Wiele osób prywatnych, insty-
tucji, wolontariuszy, ludzi dobrej 
woli, w tym pani burmistrz Tuchowa 
wsparło w tym trudnym czasie Dom 
Pogodnej Jesieni. Dobrze wiedzieć, 
że placówka ma tylu przyjaciół, na 
których może liczyć w każdej sytu-
acji, szczególnie tej trudnej. Łzy 
szczęścia w tym całym nieszczęściu 
się polały…?

– Świadomość, że Bóg czuwa 
i posyła tylu dobrych ludzi umacniała 
nadzieję i dodawała pewności, 
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że: „Wszystko będzie, Bóg czuwa”  
(św. ks. Zygmunt Gorazdowski). 
Doświadczenie dobra okazywanego 
przez tyle osób znanych i nieznanych, 
przyjaciół, wolontariuszy, firm, insty-
tucji, parafii, stowarzyszeń, samo-
rządów, władz szczególnie naszej 
gminy – pani burmistrz Magdaleny 
Marszałek i sztabu kryzysowego na 
czele z p. Łukaszem Giemzą, było 
wielokrotnie potężniejsze niż doświad-
czenie zła płynącego z faktu zakażenia 
koronawirusem, a modlitwa zano-
szona w różnych stronach Polski, 
Europy i świata dodawała nieocenionej 
siły do dalszej walki. W przeżywanym 
dramacie choroby odpowiedź ludzi 
dobrej woli oraz służb publicznych 
i społecznych umacniało przeświad-
czenie, iż nie jesteśmy sami, że dobro 
zawsze zwycięża, że poczucie solidar-
ności głęboko zakorzenione w sercach 
Polaków pomaga nam w przeżywaniu 
tego trudnego czasu. Wzruszenie poja-
wiło się nieraz. Łzy radości i wdzięcz-
ności polały się najmocniej po otrzy-
maniu wyników ostatnich wymazów, 
kiedy okazało się, że wszyscy są czyści – 
zarówno mieszkańcy, jaki i pracownicy 
oraz grupa wprowadzonych wolon-
tariuszy. Można powiedzieć za psal-
mistą: „Wydawało nam się, że śnimy, 
usta nasze były pełne śmiechu, a język 
śpiewał z radości” (Ps 26) dziękczynne 
Te Deum za „wielkie rzeczy, które nam 
Pan uczynił”. Naprawdę wydawało mi 
się, że śnię, że to jest niemożliwe, iż 
stało się to, co powiedział br. Mariusz 
przed podjęciem posługi w naszym 
Domu: „Wyczyścimy Dom – dwa 
trzy tygodnie i Dom będzie czysty”. 
W sercu pozostanie dozgonna wdzięcz-
ność wobec braci kapucynów, moich 
współsióstr józefitek, pracowników 
DPJ na czele z p. Pawłem, ratowni-
kiem medycznym, którzy odpowiedzieli 
na apel z prośbą o pomoc i podjęli tę 
posługę bez rozgłosu, wielkodusznie 
i ofiarnie, dyżurując niejednokrotnie 
24 godziny na dobę. Taką samą 
wdzięczność mam wobec kleryków 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie, którzy za zgodą ks. rektora 
Jacka Soprycha poświęcili swój waka-
cyjny czas i podjęli ofiarną posługę 
w naszym Domu w lipcu.

Jak teraz funkcjonuje Dom?
– Dzięki Bogu wszyscy zaka-

żeni mieszkańcy wrócili do zdrowia 
(zmarły dwie zakażone osoby), a Dom 
powoli wraca do „normalności”, 
ale niestety nie takiej sprzed roku, 
sprzed pandemii. Noszenie masek, 
rękawic, dezynfekcja zapewne zostaną 
z nami na długo, a może na stałe… 
Przestrzegając wszelkich procedur 
i rekomendacji Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, wytycznych Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Tarnowie, korzystamy 
z uroków lata w naszym ogrodzie, 
niwelując skutki kilkumiesięcznej 
izolacji przez aktywizację miesz-
kańców – ćwiczenia rehabilitacyjne 
i zajęcia terapeutyczne, za którymi 
podopieczni tęsknili i w które chętnie, 
na miarę swoich możliwości, włączają 
się. Niestety, z powodu wzrostu 
zakażeń w Małopolsce i powiecie 
tarnowskim Dom na powrót został 
zamknięty dla odwiedzających, co jest 
naszą bolączką. Mamy nadzieję, że 
rodziny w nieodległym czasie będą 
mogły odwiedzić swoich bliskich. 
Staramy się, na ile pozwalają nam 
wszelkie wytyczne, aby mieszkańcy 
po tym trudnym czasie izolacji mogli 
jak najpełniej korzystać ze swobody 
i w miarę normalnego życia.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
szybkiego powrotu do „normal-
ności” dla siostry oraz wszystkich 
sióstr józefitek, które musiały zmie-
rzyć się z koronawirusem.

Pani Anna Cygan –  
mieszkanka Domu Pogodnej 
Jesieni 
(mieszkająca w nim od 20 lat)

Pani Aniu, skończyła pani 
niedawno 90 lat, jest pani w bardzo 
dobrej formie fizycznej, uczest-
niczy pani w zajęciach rehabilitacji 
i terapii zajęciowej, w weekendy 
odwiedza pani swoją chorą siostrę 
i jej pomaga… a tutaj nagle trzeba 
się było zamknąć w pokoju. Co pani 
czuła przez ten czas, odcięta od ludzi 
i od rodziny?

– Sytuacja była bardzo przykra, 
ale niestety prawdziwa. Smutek był 
ogromny, nigdzie nie można było 
wyjść. Bardzo brakowało wyjścia do 
kaplicy i możliwości uczestniczenia we 
mszy św. Tylko cztery ściany pokoju 
i personel, którego nie można było 
poznać, bo wszyscy mieli kombinezony. 
Czasami w zamknięciu myślałam, że to 
wszystko gorsze jest niż wojna.

Co było najtrudniejsze w tej całej 
sytuacji i co wtedy pomagało?

– Największa była tęsknota za 
siostrą, którą odwiedzałam co tydzień. 
Jedynie rozmowa telefoniczna z tymi, 
którzy się nią opiekowali dodawała 
choć trochę otuchy. Najtrudniejsze 
było przebywanie w pokoju i myśl, czy 
w ogóle się z niego wyjdzie. Modlitwa 
pomagała, bez niej człowiek by tego 
nie przetrzymał.

Taka aktywna osoba jak pani, 
czym sobie urozmaicała dzień?

– Kolorowanie kolorowanek poma-
gało w tym trudnym czasie. Tyle 
można było tylko robić.

Pani Aniu, czego pani brakowało, 
ale tak najbardziej?

– Najbardziej brakowało kontaktu 
z drugim człowiekiem, przez te maski 
i kombinezony nie można było zoba-
czyć uśmiechu, którym zawsze nas 
personel obdarza.

Czy był moment strachu?
– Nie bałam się. Nie myślałam 

o strachu, bomby na głowę nie leciały, 
tutaj w pokoju czułam się bezpiecznie. 
Czekałam tylko, kiedy to wszystko się 
skończy. Nie myślałam o zarażeniu, 
chociaż jak do szpitala pojechała moja 
sąsiadka z pokoju obok, z którą się 
bardzo lubimy, to był ogromny smutek 
w sercu.

Teraz na szczęście Dom powoli 
wraca do w miarę normalnego funk-
cjonowania, obostrzenia zostały, ale 
wróciły zajęcia, które pani lubi. Jest 
weselej?

– Teraz jest już miło. Można wyjść 
do ogrodu, są ćwiczenia i zajęcia 
terapii, śpiewamy, śmiejemy się, rozma-
wiamy, chociaż każdy ma maseczkę, 
to nie przeszkadza, bo przynajmniej 
widzimy się z innymi ludźmi. Nie 
wspominamy wirusa, mamy nadzieję, 
że najgorsze już za nami.

Dziękuję serdecznie za rozmowę 
i życzę dużo zdrowia.

Siostra M. Antonia Piekarz 
CSSJ  – przełożona prowin-
cjalna Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa, organ prowa-
dzący DPJ
(pracująca w trybie koszarowym 
w dniach 20.06.2020 r. – 09.08.2020 r.)

Przyjechała siostra do Domu 
Pogodnej Jesieni, aby zastąpić 
siostrę dyrektor, która otrzymała 
wynik pozytywny i musiała udać 
się do szpitala. Dołączyła siostra 
do zespołu, w którym pracował już 
doświadczony ratownik medyczny 
starający się opanować sytuację. 
Co siostra zastała na „placu boju” 

i jak wyglądała wspólna organizacja 
zarządzania?

– Pierwsze, co zobaczyłam, to 
czekającego na mnie i uśmiechnię-
tego p. Pawła – ratownika medycz-
nego – którego do tej pory znałam tylko 
z głosu w telefonie. W tym trudnym 
czasie wielkiego napięcia i niepokoju, 
w sytuacji, gdy Dom Pogodnej Jesieni 
opuścili ostatni zarażeni i oczeki-
wania, czy będą kolejne osoby, ten 
uśmiech niósł wiele pokoju! Drugie, 
co zastałam po przekroczeniu progu 
Domu, to śliskie od środków dezyn-
fekcyjnych podłogi – chyba każdy, kto 
wchodził musiał wcześniej czy później 
„dotknąć” ziemi, bardziej lub mniej 
boleśnie. I wiesz, paradoksalnie jest to 
dla mnie pewna symbolika tego czasu 
epidemii. Do walki z takim wrogiem: 
niewidzialnym i mało znanym jak 
COVID-19 potrzeba pokory! Nie da się 
do niego podejść z gotowymi rozwią-
zaniami, wiedzą, doświadczeniem, 
pewnością siebie, bo można „pogru-
chotać kości”, ale trzeba roztropności 
i uważnej obserwacji, aby spostrzec, 
a nawet próbować uprzedzić kolejne 
jego działanie! Trzecie, co zobaczyłam 
to świetnie zorganizowany zespół pod 
kierunkiem p. Pawła! Byłam bardzo 
pozytywnie zaskoczona, biorąc pod 
uwagę, że w zdecydowanej większości 
były to osoby o zupełnie innym profilu 
zawodowym, nie mające do tej pory 
kontaktu z pracą w DPS i nie znające 
siebie wzajemnie. Przebywali w Domu 
od zaledwie kilku dni, a już poznali 
mieszkańców, analizowali wspólnie ich 
stan zdrowia i potrzeby, spieszyli na 
każde ich wezwanie w dzień i w nocy. 
Pełnili 12, 24, a nawet i zdarzało się 
36-godzinne dyżury, gdy osłabł któryś 
z członków zespołu i potrzebował 
więcej odpoczynku, ofiarni i pełni 
poświęcenia, wspierający się wzajemnie 
w każdej czynności. Trudno to wyrazić 
słowami… Czwarte to hm… Dom nie 
przypominał tego Domu, który odwie-
dzałam wcześniej z piękną estetyką 
wnętrz, ale naprawdę stał się polem 
walki! Wiele rzeczy czy mebli zmieniło 
swoje miejsce, wszystko zlane środkami 
dezynfekcyjnymi, z folii i taśm poro-
bione śluzy w świeżo remontowanych 
pokojach. Ze względu na małą liczbę 
osób pracującego zespołu musieli tak 
zorganizować pomieszczenia, żeby 
maksymalnie ułatwić sobie dostęp 
do wszystkich koniecznych do obsługi 
i pielęgnacji mieszkańców, rzeczy 
oraz odzieży i środków ochronnych… 
Pan Paweł wraz z zespołem perfek-
cyjnie zorganizowali w tych ekstremal-
nych warunkach pracę i na porannych 
i wieczornych odprawach dokładnie 
analizowali przebieg działań i tworzyli 
strategię. Uczyłam się od nich, sama 
głównie zajmując się administracją 
i codziennym raportowaniem sytu-
acji do różnych instytucji. Uzupełnia-
liśmy się w zarządzaniu z p. Pawłem 
i z czasem zaczęliśmy się wg potrzeb 
zastępować.

Liczba zarażonych sióstr wzra-
stała, czy obawiała się siostra 
o siebie?

– O siebie – nie, w końcu każdy 
włos na mojej głowie jest policzony, jak 
mówi Pismo Święte i Bóg czuwa nade 
mną w każdej sytuacji. Brałam pod 
uwagę taką możliwość, więc musiałam 
mimo wszystko opracować pewne stra-
tegie działania i szukałam kogoś na 
zastępstwo. Bardziej czułam obawę 
i niepokój o zespół, gdyż z każdym 
dniem było widać coraz większe 
zmęczenie. 

W swojej pracy jest siostra przy-
zwyczajona do natłoku obowiązków 
i szybkiego podejmowania decyzji. 
Czy tutaj, w DPJ, był moment zwąt-
pienia, braku sił…?

– Zwątpienia? Nie! Braku sił? Tak! 
Nie kryję, że towarzyszyło mi duże 

napięcie związane nie tylko z sytu-
acją epidemii, ale również odpowie-
dzialnością za placówkę, w której 
nigdy nie pracowałam – bywałam 
tu gościnnie. Wszystkiego musiałam 
się uczyć, zarówno od strony admi-
nistracji, ale również i funkcjono-
wania Domu, poznania mieszkańców, 
pracowników. Zaczęłam – nie da się 
ukryć – w trybie ekstremalnym tę lekcje 
życiową. Każdego dnia wieczorem 
byłam bardzo zmęczona, mało snu, 
dużo pracy… i wdzięczności Bogu, 
że kolejny trudny, ale i dobry dzień 
za nami. Dobry, bo w tych ekstre-
malnych warunkach dobroć emano-
wała z każdej osoby w pracującym 
zespole i z mieszkańców. Dobry, bo 
każdego dnia docierały do nas infor-
macje z zewnątrz o modlitwie w naszej 
intencji i słowa wsparcia oraz doświad-
czaliśmy ogromnego obdarowania 
w środki niezbędne do codziennego 
funkcjonowania! I równocześnie każdy 
dzień niósł ze sobą jakieś wyzwania! 
Nie było czasu na dłuższą modlitwę 
i rozeznawanie… to była dla mnie 
szkoła ufności! Powtarzałam tylko: 
„Jezu ufam Tobie!”. Decyzje trzeba 
było podejmować szybko, a nie można 
było bazować na jakimś wcześniejszym 
doświadczeniu, bo go nie było!... To jak 
chodzenie po wodzie, do którego Jezus 
zaprosił Piotra i słuchałam z całej siły 
słów: „Nie bój się”! Bóg dał mi odwagę 
i moc, by nie zwątpić! Ale też nie kryję, 
że miałam kryzys: mocny bunt i złość, 
gdy kolejne wyniki wymazów naszych 
sióstr okazywały się pozytywne i prze-
żywałam kolejne dni ich izolacji, cier-
pienia, samotności, bezradności… To 
doświadczenie mojej bezsilności znowu 
ukierunkowywało mnie na Boga! Ufać 
to walczyć!!! Łatwo jest mówić „Jezu 
ufam Tobie”, gdy wszystko się układa 
po mojej myśli, tylko czy wtedy to 
jest ufność?! W tym momencie walki 
z trudną rzeczywistością epidemii te 
słowa modlitwy nie brzmiały już dla 
mnie tak słodko i kojąco, ale były pełne 
determinacji i zmagania! Poczułam, 
że potrzeba męstwa i odwagi, żeby 
je wypowiedzieć! I w tym momencie 
muszę zaprzeczyć temu, co powie-
działam na początku! Bóg dał mi 
siłę!!! On trzyma mnie mocno za rękę 
i powtarza: „Nie bój się”! Dał i daje 
mi mnóstwo znaków na potwierdzenie 
swej OBECNOŚCI i DZIAŁANIA!

Kiedy zagrożenie już zostało 
opanowane, można było zacząć 
powrót do „normalności”. Miesz-
kańcy DPJ to starsze osoby. Jak 
według siostry poradzili sobie 
z kolejną zmianą, tym razem na 
lepsze, ale jednak… maseczki, 
rękawiczki… to nie była już ta sama 
rzeczywistość, którą znali sprzed 
pandemii… byli chętni do współ-
pracy?

– O tak, maseczki to drobnostka 
w porównaniu z kilkumiesięczną 
izolacją! To był piękny moment, gdy 
początkiem lipca zaczęliśmy miesz-
kańców wyprowadzać na podwórko: 

świeże powietrze, przestrzeń, piękna 
przyroda i obok ludzkie twarze – to nic, 
że w maseczkach. Możliwość rozmowy, 
śpiew, gimnastyka i wspólna modlitwa! 
Radość i wdzięczność bijąca z oczu 
mieszkańców sprawia, że zapomina 
się o tym, co było trudne! W życiu 
największe szczęście dają relacje: 
z Bogiem i drugim człowiekiem!

Zostawiła siostra w Tarnowie 
swoje obowiązki i przyjechała do 
Tuchowa, aby wziąć udział w wiel-
kiej walce, dziękujemy i życzymy 
dużo siły i pogody ducha.

Siostra Alfonsa Grybel – 
jedna z pierwszych ozdro-
wieńców wśród sióstr józe-
fitek, pracownik socjalny 
w Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie.
(pracująca do uzyskania pozytyw-
nych wyników testów na COVID-19 
– 16.06.2020 r.)

Sytuacja, w której siostra się 
znalazła, była czymś zupełnie 
nowym. Pracowała siostra 
w największym ognisku wirusa, 
starając się pomóc. Trzeba było 
nauczyć się funkcjonować w tej 
„koronawirusowej” rzeczywi-
stości. Czy pomyślała wtedy 
siostra, że będzie zarażona? Czy 
odsuwała siostra te myśli daleko 
od siebie?

– Byłam świadoma, że oczywiście 
mogę być zarażona, bo jakże..? Ale 
mnie to nie paraliżowało. Miałam 
w sobie taką wolność i pewność, że 
nic się nie stanie bez woli Bożej, tak jak 
wszystko w naszym życiu. Mając tego 
świadomość, z pokojem ducha przyj-
muję różne doświadczenia… własne 
i bliskich. Bardziej przeżywałam to, że 
nagle z takiej obfitości duchowej, jaką 
mamy w codziennym życiu zakonnym, 
trzeba było przejść na „duchowy post”. 
To było naprawdę bardzo trudne. Sytu-
acja, w jakiej się znalazłyśmy, spowo-
dowała, że nie było już wiele czasu 
na modlitwę, nie było mszy świętej, 
adoracji… Tak, to był prawdziwy 
brak. Realizując w „normalności” 
dewizę naszego zgromadzenia, „Serce 
przy Bogu, ręce przy pracy”, pomimo 
obowiązków zawodowych (plano-
wanych i spontanicznych) musiał 
znaleźć się czas i siły na modlitwę, 
jakże niezbędną do funkcjonowania. 
Sytuacja epidemiologiczna uświado-
miła, że można całkowicie poświęcić 
się pracy nawet, gdy tak jak w tym 
miejscu jest ona bezpośrednią służbą 
człowiekowi, ale pod warunkiem, że 
nie nastąpi wycieńczenie duchowe.

Co siostra poczuła i pomyślała, 
gdy wynik okazał się pozytywny?

– Byłam przede wszystkim zasko-
czona, gdyż nie widziałam u siebie 
jakichś większych objawów. No, ale 
skoro podali taki wynik, to uwierzyłam, 
że tak jest i stwierdziłam, że najlepiej 
w tej sytuacji zaufać Bogu…
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W ostatnim czasie Dom 
Pogodnej Jesieni 
pomimo wszelkich 

obostrzeń i starań całej 
załogi musiał zmierzyć się 
z koronawirusem. 

Walka nie była łatwa, ale główną 
bitwę zwyciężyliśmy. Powoli zaczy-
namy wracać do funkcjonowania jak 
najbardziej zbliżonego do tego sprzed 
pandemii. W placówce w dalszym 
ciągu mamy mnóstwo obostrzeń, 
m.in.: dezynfekcja całego Domu 
trzy razy dziennie, noszenie mase-
czek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, 
jednak ze względu na stan emocjo-
nalny naszych podopiecznych, którzy 
byli zamknięci w placówce od marca, 
a w ostatnim czasie poruszali się tylko 
w obrębie swoich pokoi, zostały wzno-
wione zajęcia terapii zajęciowej oraz 
rehabilitacji. Oczywistym jest, że 
każdy uczestnik zajęć musi się przy-
zwyczaić do założenia maseczki, 
jednak nie jest to takie straszne 
w obliczu dobrej zabawy na świeżym 
powietrzu. Terapeutka zajęciowa oraz 
rehabilitantka dokładają wszelkich 
starań, aby urozmaicić dzień miesz-
kańcom Domu Pogodnej Jesieni. 
Odbywają się już zajęcia plastyczne 
w sali terapii zajęciowej oraz w altanie 
w czteroosobowych grupach, spacery 
w przydomowym ogrodzie, słynne 
„spotkania pod drzewkiem” z zaję-
ciami animacyjnymi oraz ćwiczeniami 
ogólnousprawniającymi. Mieszkańcy 
bardzo chętnie biorą udział w każdej 
aktywności. Cały personel chce, aby 
poczuli, że co dzień jesteśmy o krok 
bliżej w drodze do „normalności”.

Paulina Kordela
Terapeuta DPJ

Wracamy do „normalności”

Chciała siostra  pomagać, 
trwać przy mieszkańcach Domu 
Pogodnej Jesieni, a tutaj trzeba 
było się spakować i opuścić 
Dom. Czy pojawiło się pytanie: 
„Dlaczego ja?”.

– Ten moment był nieco trud-
niejszy… Nigdy wcześnie nie wyobra-
żałam sobie takiej możliwości, że 
wszystkie siostry i niemal cały personel 
świecki Domu Pogodnej Jesieni opusz-
czają nagle placówkę, a w to miejsce 
wchodzą inne osoby, które nie wiedzą, 
jak to na co dzień funkcjonuje… nie 
znają podopiecznych... nie znają nawet 
topografii Domu i mają sobie pora-
dzić… W tym momencie czułam się 
jak w zawierusze wojennej. Trzeba 
zostawić wszystko i odejść, ufając, 
że Opatrzność Boża nad wszystkim 
czuwa. Nie pytałam: „Dlaczego ja?”. 
Myślałam, że angażując się bezpo-
średnio w pracę na oddziale, najpierw 
w zapobiegawczym systemie kosza-
rowym, a następnie w czasie zarażenia, 
pozostanę tu do zakończenia walki 
z epidemią.

Ile czasu siostra spędziła w szpi-
talu? Czy dotknęły siostrę typowe 
objawy? Jak wyglądał dzień kogoś 
z dodatnim wynikiem na COVID-19?

– W szpitalu byłam dokładnie 
dwa tygodnie. Choć jak wyjeżdżałam 
z Domu, to nie wiedziałam, dokąd 
jadę. Dostałam tylko informację, że 
pojedziemy na konsultację lekarską 
do Krakowa i tam zapadnie decyzja, 
co dalej. Że trzeba się spakować na 
dłuższy czas, bo pobyt poza Domem 
może trwać nawet do 6 tygodni…! 
Byłam chyba w najlepszej sytuacji, 
bo właśnie przed wystąpieniem tego 
„kataklizmu” miałam pojechać na 
urlop i bagaż był gotowy. Poza tym 
byłyśmy z drugiej grupy zakażo-
nych, więc miałyśmy już jakieś infor-
macje. Natomiast siostry z pierwszej 
grupy zakażonych nie wiedziały, jak 
to będzie? Stąd ich bagaże posia-

dały spore braki. Gdy wyjeżdżałam 
z Domu, mój stan wg mnie nie był 
jakiś ciężki. Objawy podobne do 
zwykłej grypy, ale jednak w szpitalu 
się nasiliły i w sumie stwierdziłam, że 
hospitalizacja była opatrznościowa. 
W szpitalu byłam w jednej sali z jeszcze 
jedną siostrą z tuchowskiej wspólnoty 
– s. Benedettą. Codziennie wstawa-
łyśmy przed 6.00 rano i korzystając 
z możliwości technicznych, uczestni-
czyłyśmy we mszy św. z Jasnej Góry. 
Inne modlitwy czasem odmawiałyśmy 
wspólnie, częściej  indywidualnie. Poza 
tym dostosowywałyśmy się do poleceń 
personelu szpitalnego. W ciągu dnia 
często załatwiałam ważne i konieczne 
telefony (i to był mój wkład w pomoc 
tym, którzy walczyli w Domu Pogodnej 
Jesieni). 

Najcięższa chwila w przeciągu 
ostatniego miesiąca to…?

– Najcięższa chwila to dzień Uroczy-
stości Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
To był piątek po oktawie Bożego Ciała. 
Od środy przebywałam już w szpitalu. 
Tego dnia pod kroplówką, pod tlenem… 
w gorączce. Ale nie choroba była dla 
mnie najtrudniejsza… Najtrudniejszy 
był głód Boga… Oczywiście „uczestni-
czyłam” we mszy św. przez YouTobe, 
ale niestety leżąc w szpitalnym 
łóżku… Niemoc i bezradność uczyły 
empatii, równocześnie stawiając nowe 
wymagania. Tego dnia chyba po raz 
pierwszy w życiu przeżyłam dobrze 
komunię duchową…

Jak choroba wpłynęła na siostrę, 
czy skłoniła do jakiś refleksji?

– I choroba, i cała pandemia dała 
i daje mi dużo powodów do głębokiej 
refleksji. Przede wszystkim, że wszystko 
w życiu jest łaską i że nic nam się nie 
należy, a wszystko jest darem Miłości 
Miłosiernej. Że w każdej sytuacji 
jesteśmy dla Boga bardzo ważni i że 
On nawet jak doświadcza, to kocha. 
Uświadomiłam sobie też kolejny raz, 

jak cennym darem jest wiara i jak 
bardzo trzeba ją pielęgnować.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
i życzę wszystkiego dobrego, w tym 
jeszcze trudnym czasie. 

Brat Mateusz Kubalica – 
kleryk II roku Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Tarnowie
(posługujący jako wolontariusz  
dniach 13.07.2020 r. – 19.07.2020 r.)

Bracie, w jaki sposób dowie-
działeś się, że w Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie potrzebni są 
w dalszym ciągu wolontariusze i jak 
wyglądało podjęcie decyzji o przy-
jeździe do placówki?

– Na jednym z ostatnich wspólnych 
spotkań z księdzem rektorem Jackiem 
Soprychem w naszym seminarium 
dowiedziałem się, że jest w dalszym 
ciągu potrzebna pomoc w Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Ksiądz 
rektor zachęcił nas, żebyśmy się 
zaangażowali w miarę możliwości. 
Na początku zastanawiałem się, czy 
faktycznie się zgłosić do pomocy, ale 
doszedłem do wniosku, że zapiszę się 
na listę wolontariuszy, tym bardziej, 
że w te wakacje nie szykowało mi się 
wiele obowiązków. Zaraz po spotkaniu 
z księdzem rektorem poszedłem 
i zapisałem się do pomocy i następnie 
czekałem na wiadomość, kiedy mam 
przyjechać do Tuchowa.

Byłeś przygotowany na tę formę 
pracy, jakiej się podjąłeś?

– Szczerze mówiąc, to nie byłem 
przygotowany na taką formę pracy. 
Raczej nastawiałem się na pomoc 
gospodarczą, czy coś w tym rodzaju. 
Podobnie miał mój kolega roczni-
kowy – Kamil, bo razem pojechaliśmy 
z takim nastawieniem. O tym, co 
dokładnie miałem robić, dowiedziałem 
się na miejscu.

Opieka i pielęgnacja osób star-
szych to nie taka łatwa sprawa, czy 
było ciężko się przełamać?

– Musiałem się przełamać do 
takiego trybu pracy, bo wcześniej 
w ogóle nie miałem styczności z opieką 
i pielęgnacją osób starszych, a przynaj-
mniej nie w takim wymiarze. Jednak 
dzięki pomocy sióstr józefitek i osób 
pracujących w Domu Pogodnej Jesieni 
przełamałem się w miarę szybko i dobre 
nastawienie do takiej pracy zostało na 
cały tydzień. Dodatkowo wymienia-
liśmy się z Kamilem doświadczeniem 
danego dnia i to również pomagało 
mi iść do przodu, pomagając sobie 
nawzajem.

Jakie uczucia towarzyszyły bratu 
podczas pracy w Domu Pogodnej 
Jesieni?

– Myślę, że na początku trochę się 
stresowałem, bo nie wiedziałem, jak się 
zabrać za najprostszą pomoc w prze-
bieraniu danej osoby. Z czasem nabie-
rałem odwagi, czy większej śmiałości do 
pomocy przy pielęgnacji, karmieniu czy 
kąpaniu. Zacząłem bardziej poznawać 
osoby przebywające w Domu Pogodnej 
Jesieni i cieszyłem się, że mogłem w ten 
sposób pomagać, czy po prostu być 
z tymi osobami, choćby nawet po to, 
żeby trochę pożartować, wysłuchać czy 
porozmawiać, tak po prostu. Nie mniej 
radości było z samą ekipą na dyżurze, 
bo dobre nastawienie i życzliwość to 
moim zdaniem podstawa.

Czy wyniósł brat jakieś doświad-
czenie z tej siedmiodniowej posługi? 
W jaki sposób praca z osobami star-
szymi oraz personelem wpłynęła na 
brata?

– Wyniosłem ogromne doświad-
czenie z tej posługi. Praktycznie 
z zerowej styczności z taką pomocą 
od pierwszego dnia zacząłem pomagać, 
że tak powiem na poważnie. Starałem 
się zaangażować maksymalnie w to, 
co robię i pewne czynności wyko-

nywałem już samodzielnie po kilku 
dniach. Osoby, którym pomagałem, 
były bardzo wdzięczne, za każdą 
pomoc. Było sporo radości przy odwie-
dzinach w danym pokoju. Ja również 
mogłem liczyć na pomoc z ich strony, 
bo podpowiadały mi co i jak, choćby 
nawet przy wyborze ciuchów na dany 
dzień. Personel, jak już wspominałem, 
był bardzo pomocny, bo bez tego na 
pewno bym sobie nie poradził. Domy-
ślam się też, że musieli być mocno 
cierpliwi na początku, gdy wszystko 
musieli wytłumaczyć. Jednak sama 
atmosfera zarówno z personelem, jak 
i z osobami starszymi sprawiały, że nie 
odczuwałem zbytnio tych 12 godzin 
posługi w danym dniu. Myślę, że te 
siedem dni może zaprocentować na 
przyszłość, bo dzięki tej posłudze wiem, 
jak się zachować przy pomocy osobom 
starszym w codzienności. Bardzo 
się cieszę, że mogłem być w Domu 
Pogodnej Jesieni i pomóc w ten sposób, 
mimo że byłem nastawiony na totalnie 
inną pracę. Myślę, że Pan Bóg w ten 
sposób uczy mnie pokory i przyjmo-
wania danej sytuacji niezależnie od 
moich planów.

Dziękuję bardzo za rozmowę, 
życzę pogody ducha i wytrwałości 
w powołaniu.

– Jedną z cenniejszych rzeczy, jakie 
można ofiarować drugiemu człowie-
kowi, jest czas. Serdeczny uśmiech 
i uścisk dłoni leczą często lepiej niż 
lekarstwa. Bez Was – wolontariuszy 
i pracowników, którzy sami zgłosiliście 
się do Domu Pogodnej Jesieni w tej 
jakże ciężkiej sytuacji trudno sobie 
wyobrazić jego funkcjonowanie. Wasza 
praca jest nieoceniona. Dziękujemy 
za każdy dzień, za każde dobre słowo 
i wielkie zaangażowanie.

ROZMAWIAŁA:
PAULINA KORDELA  

Terapeuta zajęciowy 
w Domu Pogodnej Jesieni 

w Tuchowie
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NIEZWYKŁY JUBILEUSZZDZISŁAWA 
KRZEMIŃSKA 

Wiele interesujących 
wydarzeń zaplano-
wano na przypada-

jący w tym roku jubileusz 
100. rocznicy śmierci  
ks. Zygmunta Gorazdow-
skiego, ojca założyciela 
Zgromadzenia Sióstr  
św. Józefa (17.02.1884), 
beatyfikowanego przez 
Jana Pawła II we Lwowie 
(26.06.2001) i kanonizowa-
nego przez Benedykta XVI 
w Rzymie (23.10.2005), 
patrona Fundacji Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. 
Zygmunta Gorazdowskiego 
wspierającej działalność 
Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie. 

Niestety, plany jubileuszowe zostały 
zweryfikowane przez pandemię 
koronawirusa, która bezpośrednio 
dotknęła dom zakonny sióstr józefitek 
i prowadzony przez zgromadzenie 
Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie. 
Z powodu zakażenia siostry zatrud-
nione w biurze, zaopatrzeniu, kuchni 
zmuszone były opuścić miejsca pracy. 

Siostry pielęgniarki do ostatniej chwili 
służyły pensjonariuszom. Przełożeni 
zgromadzenia podjęli decyzję o przy-
byciu z pomocą do Tuchowa grupy 
chętnych sióstr m.in. z Tarnowa 
i Krosna. 

Po charyzmat zgromadzenia sięgają 
sympatycy sióstr, wolontariusze, ale 
przede wszystkim pracownicy józe-
fickich placówek. To wpaniale, że 
wielu z nich zatrudnionych w DPJ 
mogło i podjęło decyzję o podjęciu 

pracy w niezwykłych i szczególnych 
warunkach. 

Św. ks. Zygmunt Gorazdowski 
w latach 1872-1875 spieszył z pomocą 
w czasie epidemii cholery w Wojni-
łowie i sąsiednich wioskach. Młody 

i wątłego zdrowia kapłan, który sam 
cierpiał na krwotoki, przemokły 
i zziębnięty jeździł na prostym wozie, 
bo ze strachu ludzie odmawiali mu 
noclegu. Nie tylko zaopatrywał 
chorych przed śmiercią, dostarczał 
leki, ale sam grzebał zwłoki na cmen-
tarzu, wkładając je własnymi rękami 
do trumien. Często łączył funkcję 
kapłana z pracą żałobnika i grabarza. 

Nasze lokalne środowisko 
potwierdza, że nikt tu nie jest samotną 
wyspą, a w każdym trudnym doświad-
czeniu trzeba relacji na płaszczyźnie 
potrzebującego i pomagającego. 

Dynamika wydarzeń uniemożli-
wiła poprosić o pomoc wszystkich, 
którzy by nie odmówili. Natychmia-
stową inicjatywę i bezinteresowność 
działań na prośbę naszej fundacji 
podjęli: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tuchowie, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Siedliskach, Klub Kreatyw-
nych Kobiet w Karwodrzy, Stowarzy-
szenie Miłośników Karwodrzy, Koło 
Gospodyń w Kielanowicach, rodzina 
Krzemińskich z Tuchowa, rodziny 
Filipów i Maziarków z Lubczy oraz 
Wojciech Patyk z Tuchowa.

Dziękujemy!
Zarząd Fundacji Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. 

Zygmunta Gorazdowskiego

Gdzie Pani się urodziła i skąd 
pochodzi?

– Urodziłam się w 1938 r. w Olszy-
nach. Tam też się wychowałam. 

Kiedy i gdzie Pani poznała 
swojego męża?

– Męża poznałam w 1955 r. 
u mojego wujka w Olszynach, chociaż 
widywałam go wcześniej, ponieważ 
pochodził z tej samej miejscowości co ja.

Kiedy i jak wyglądał Wasz ślub 
i wesele w tamtych ciężkich i innych 
czasach?

– Mąż pracował w hucie Batory, 
dlatego postanowiliśmy ślub cywilny 
zorganizować w Chorzowie, w listopa-
dzie 1956 r. Ślub kościelny odbył się już 
w Olszynach, w marcu 1957 r. Do ślubu 
jechaliśmy saniami, co dzisiaj może 
wydawać się niecodzienne i roman-
tyczne, ale samo przyjęcie, które odbyło 
się w domu, było bardzo skromne, bo 
czasy były ciężkie. 

Jak to się stało, że zamieszkaliście 
w Zabłędzy?

– Po ślubie jeszcze jakiś czas miesz-
kaliśmy w Olszynach, ale w 1959 r. mąż 
zrezygnował z pracy w hucie i moja 
mama, Anna Gurbisz z domu Radwan, 
pozwoliła nam osiedlić się w Zabłędzy, 
na swojej rodzinnej ziemi. Przyszliśmy 
praktycznie na pusty plac, na którym 
zbudowaliśmy mały drewniany domek, 
obok którego później powstał większy, 

murowany. W nim zamieszkaliśmy 
z naszą pierwszą córką. 

Czy marzyliście z mężem, żeby 
mieć tak liczną rodzinę?

– W tamtych czasach, kiedy zakła-
daliśmy rodzinę, chyba niewielu było 
ludzi, którzy marzyli o licznym potom-
stwie. Każdy wie, jak ciężkie to były 
czasy. Jednak każde dziecko w naszej 
rodzinie było kochane. Dbałam o nie, 
jak tylko mogłam. 

Kiedy na świat przyszło pierwsze 
dziecko i jakie otrzymało imię?

– Pierwsza córka urodziła się 
jeszcze w Olszynach, w kwietniu 
1958 r. i otrzymała imię Kazimiera. 
Potem kolejno przyszli na świat: 
Bogdan, Jadwiga, Czesław, Jerzy, 
Wacław, Iwona, Dariusz, Jan, Berna-
detta (zmarła w 3. miesiącu życia), 
Bernadetta, Elżbieta, Andrzej i Maciej. 

Poza wychowaniem dzieci Pani 
pracowała zawodowo, gdzie?

– Kiedy dzieci były maleńkie, 
dorabiałam w PGR-ze przy plewieniu 
buraków. Otrzymywałam za to drobne 
sumy. Gdy dzieci podrosły, dostałam 
pracę w rzeźni w Tuchowie, najpierw 
jako sprzątaczka, później przeniesiono 
mnie do produkcji wędlin. 

Jak Pani dała radę pogodzić 
ciężką pracę, wychowując tyle dzieci, 
z pracą zawodową, w tamtych trud-
nych czasach? 

– Kiedy człowiek ma dużo 
obowiązków i duże potrzeby ze względu 
na liczną rodzinę, bardzo potrzebna 
jest dobra organizacja. Życie wymusiło 
na nas konieczność ciężkiej pracy, żeby 
utrzymać dzieci, dlatego oboje z mężem 
dzieliliśmy się obowiązkami tak, żeby 
móc pracować zawodowo i jednocze-
śnie wychowywać dzieci. Mąż pracował 
na zmiany, dlatego jakoś udawało się 
nam to pogodzić.

Jak wyglądał w rodzinie podział 
obowiązków?

– Mieliśmy małe gospodarstwo. 
Kiedy pierwsze dzieci podrosły, starsze 
córki zajmowały się młodszym rodzeń-
stwem i domem, starsi chłopcy poma-
gali ojcu w gospodarstwie. 

Czym zajmował się mąż i kiedy 
zmarł?

– Mąż po przejściu na rentę choro-
bową zajmował się tylko gospodar-
stwem. Zmarł w 2007 r. po ciężkiej 
chorobie.

Sam to potwierdzam i wielu 
naszych mieszkańców zawsze 
mówiło i podkreślało, że byliście 
i jesteście wyjątkową rodziną, która 
zawsze dążyła do celu ciężką pracą. 
Proszę w kilku słowach coś na ten 
temat powiedzieć? 

– Nie było nam łatwo. Nasze dzieci 
od maleńkiego nauczone były praco-
witości i uczciwości. Nie stać nas było 

na zbytki, zabawki. Dlatego dzieci 
często na swoje potrzeby, nawet na 
przybory szkolne, musiały sobie zapra-
cować same, pomagając np. sąsiadom 
w pracach polowych. Dorastały 
w czasach, kiedy bardzo ciężko było 
zyskać szacunek i społeczne poważanie, 
wywodząc się z wielodzietnej rodziny. 
Trzeba było nieustannie udowadniać 
sobie i innym, że jest się uczciwym 
i wartościowym człowiekiem, a nie 
marginesem społecznym. Rodzina 
wielodzietna nie mogła też liczyć na 
taką pomoc państwa, jaką się dzisiaj 
spotyka. Dlatego moje dzieci nie tylko 
są uczciwe, pracowite i zaradne, ale 
też zżyte z sobą i ze swoimi rodzinami. 
Tworzą szczęśliwe związki, dbają 
o dzieci, dając im to, czego sami nie 
mieli ze względu na biedę. I nie chodzi 
tu tylko o dobra materialne, ale przede 
wszystkim o wykształcenie. Moje wnuki 
chodzą do dobrych liceów, studiują 
na najlepszych uczelniach w Polsce, 
m.in. AGH w Krakowie, Uniwersy-
tecie w Rzeszowie. Część z nich już 
ukończyła studia. Dwie wnuczki są 
absolwentkami wydziału ochrony 
środowiska i dziennikarstwa. Jedna 
została nauczycielką. 

Proszę podać, jak obecnie jest 
liczna Pani rodzina? Ilu Pani docze-
kała wnuków, prawnuków, a może 
i praprawnuków?

– W tej chwili mam 13 dzieci,  
40 wnucząt i 21 prawnucząt. 

Jak wygląda dzisiaj Pani życie?
– Dziś mieszkam z córką Elżbietą, 

jej synami i mężem. Mam zapew-
nioną opiekę. Odwiedzają mnie dzieci 
i wnuki. Nie nudzę się. Zaletą tak 
licznej rodziny jest to, że zawsze ktoś 
jest w domu i ciągle coś się dzieje. Co 
prawda ciężko nam wszystkim spotkać 
się razem w jednym miejscu i czasie, 
ale jakoś sobie radzimy. Dzięki temu 
wszelkie uroczystości rodzinne – Dzień 
Matki, Dzień Babci czy imieniny 
trwają zawsze dłużej niż jeden dzień! 
Chciałam jeszcze dodać, że sześciu 
moich synów odbyło służbę wojskową, 
jeden z nich odsłużył nawet 2,5 roku 
ze względu na stan wojenny. Dlatego 
razem z mężem otrzymaliśmy od 

Wojska Polskiego medal ,,Za zasługi 
dla obronności kraju’’, za wychowanie 
synów do służby dla ojczyzny.

Dziękuję za rozmowę!

Droga Pani Józefo!  
Jak napisał kiedyś Józef Ignacy 

Kraszewski: „Jest jedna miłość, która 
nie liczy na wzajemność, nie szczędzi 
ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta 
wraca – to miłość macierzyńska’’. 
Przez swoje lata życia aż czterna-
stoma owocami takiej miłości obda-
rowała Pani naszą podtuchowską 
małą ojczyznę, wzbogacając popu-
lację naszych mieszkańców o czter-
nastu  nowych obywateli w pierwszym 
pokoleniu, a w kolejnych o 40 wnucząt 
i 21 prawnucząt. To imponująca liczba 
młodych serc i umysłów, które swoją 
wiedzą, przywiązaniem do rodzinnych 
stron oraz przykładem życia wpisują 
się już i nadal będą się wpisywać we 
współczesną rzeczywistość i przyszłość 
naszej lokalnej społeczności, a także  
Małopolski i naszej Ojczyzny. 

To szczególny dar od Boga, gdyż – 
jak napisał angielski poeta Matthew 
Arnold – „Bóg nie może być wszędzie, 
dlatego wynalazł matkę’’. 

Dlatego też w imieniu czytelników 
oraz naszej redakcji, dziękując za liczne 
owoce Pani życia, życzymy wielu jeszcze 
lat w zdrowiu i radości, miłości dzieci, 
wnuków i prawnuków oraz życzliwości 
otoczenia. Niech Pan Bóg, którego wspo-
magała Pani w dziele przyjścia na świat 
tak licznych nowych stworzeń, ma Panią 
w szczególnej opiece!

Redakcja 
„Kuriera Tuchowskiego”

Rozmowa Krzysztofa Jasińskiego z Panią Józefą Wójcik, 
mieszkanką wsi Zabłędza, matką, babcią i prababcią, która urodziła i wychowała czternaścioro dzieci
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SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
Rymowanki o koronawirusie
„Dawniej Korona to atrybut królów
Dzisiaj niefajny ogonek jej urósł.
Koronawirus, COVID-19 
Jakże okropnie brzmi to i strasznie. (…)”

(Amelia Szablowska kl. 3a)

W tej zabawie z biblio-
teką wzięło udział  
11 uczniów. 

Wszystkim Wam serdecznie 
dziękujemy. Wasza praca 
została nagrodzona nie 
tylko oceną z przedmiotu, 
ale i drobną niespodzianką. 
Prym w układaniu wier-
szyków wiodła klasa 3a 
- gratulujemy rodzicom 
i wychowawcy. Szczególnie 
dziękujemy najmłodszym 
wierszokletom z klas pierw-
szych. Jesteście wspaniali! 
Podjęliście próbę i udało się.

Z serdecznymi podziękowaniami 
dla pierwszaków: Macieja z 1a, 
Adasia z 1b, Esterki i Jakuba z 1c 
oraz uczniów klasy 3a: Emmy, Nadii, 
Amelki, Wojtka, Huberta, Szymona, 
Lilianki

Organizatorzy:
Katarzyna Krupa  

Paulina Stachura-Buś 
Justyna Jaworska-Lipka

A oto Wasze prace:

***
Idzie koronawirus i wzdycha: do licha!
Co się na tym świecie dzieje?
Człowiek leży na kanapie i chrapie
Nic tu po mnie do licha! 

Maciej Kita kl. 1a

***
1. Cały świat już szaleje,
Nikt nie wie, co się dzieje.
Ból i smutek Nas przepełnia,
Bo wybuchła epidemia. 
2. Wirus w koronie chce świat 
opanować 
Lecz się na pewno nie damy pokonać.
W domu siedzimy, o czyste ręce 
dbamy,
Kiedy musimy – z maseczką wycho-
dzimy. 

Adam Czuba kl. 1b

Wirus

Wirusie, wirusie,
ty mały łobuzie
już mamy cię dość,
bo zły z ciebie gość.
My szkołę, kolegów, zabawę chcemy,
więc idź i nie wracaj!

Już ci dziękujemy.
By zdrowym być,
zdrowo żyj,
codziennie dokładnie ręce myj.

Virus
Virus, virus,
You Little rascal.
We already have enough of you,
because you are a bad guy.
We want school and friends, we want 
fun,
go away and don’t come back.
To be healthy and live a healthy life
wash your hands the special way.

Jakub Wideł kl. 1c 

COVID-19

Hi friend, hi friend
Wash your hands with a gel.
Use soap and warm water,
To avoid adventure with the virus.
Protect your health,
Because it’s as valuable as gold
And the virus is very bold.
When yuor body is sick,
The monster attack it.
So respect your health,
And follow the rules,
Because virus is waiting for your trip.
So say aloud...
Coronavirus take your crown off
Turn on your hell.
And go the other way.

Hej koleżanko, hej kolego,
Myj ręce żelem, bo jest od tego.
Używaj mydła i ciepłej wody,
By uniknąć z wirusem przygody.
Chroń swoje zdrowie,
Bo cenne jak złoto,
A wirusowi chodzi właśnie o to,
Żeby organizm był chory,
Wtedy atakują go potwory.
Więc szanuj zdrowie,
I zasad przestrzegaj,
Bo wirus na Twoje potknięcie czeka.
Więc powiedz głośno... 
Koronawirusie zdejmij koronę, 
Obróć się na pięcie,
I idź w inną stronę.

Estera Niemiec kl. 1c

Korona

Dawniej Korona to atrybut królów.
Dzisiaj niefajny ogonek jej urósł.
Koronawirus, COVID-19 
Jakże okropnie brzmi to i strasznie.
I choć go nie widzisz 
I przecież nie dziobie 
Teraz w domu zostań 
Bo może być w tobie!

Chcesz być bohaterem?
I nosić koronę?
Przeczekaj w domu te czasy szalone!
Bądź odpowiedzialny! 
I zadzwoń do dziadka,
Pokaż, że dobra z ciebie sąsiadka. 
Nie wychodź bez potrzeby, by nie 
kusić losu.
A pomożesz wszystkim w tym czasie 
chaosu.

Amelia Szablowska kl. 3a

***
Koronawirus koronawirus panoszy się 
po całym świecie, atakuje znienacka 
sami dobrze wiecie. 
Panoszy się jak król, wyniosły 
monarcha najwyższy,
a my w domach przez okna spoglą-
damy z tęsknotą na pola, łąki, ogrody, 
które tak kochamy. 
Lecz pamiętaj o tym, nie wychodź 
bez potrzeby.
Dbaj o ludzi starszych, młodszych... 
bez znaczenia. 
Wychodź tylko w potrzebach, ale 
najważniejszych!
I pamiętaj o tym, ruch to samo 
zdrowie, każdy ci to powie. 
Dbaj o swego pupila nawet najmniej-
szego, wyprowadź go na spacer 
i wybaw kolego! 
Lecz, gdy kogoś spotkasz, zachowaj 
dwa metry i bądź bezpieczny!

Emmanuela Hudyka kl. 3a

***
Coronavirus is a pandemic.
And it’s very dangerous.
But people are safe. 
When they stay at home. 
So don't love the house!
COVID-19 is among us
But it doesn’t scared us

Emma Hudyka kl. 3a

***
Now I’m standing at home
And I’m talking with you 
on my telephone 

I can see you
You can see me
But we are standing at homes
And we are talking 
on our telephones.

Amelia Szablowska kl. 3a

Niewidzialne coś...

Miła koleżanko i ty dobry kolego!
Opowiem wam coś niezbyt przyjemnego. 
To historia brzydkiego i niedobrego 
wirusa,
Którego niestety nic nie wzrusza.
Koronawirus, bo tak się nazywa
Nie wiadomo dlaczego dziś z nami 
przebywa...
Nie jest on miły!
A tylko szkodzi i myśli, że dobrze mu 
się powodzi... 
Chcesz go przechytrzyć? 
Nie upadaj na duchu! 
Zadbaj o siebie i bliskich mój druhu! 
W domu zostań! 
Dbaj o siebie! 
Ćwicz codziennie! 
A wirus nie dopadnie ciebie...

Wojtek Sobyra kl. 3a

COVID-19

Koronawirus wciąż nas goni, 
lecz i tak nas nie przegoni, 
bo choć trudno siedzieć w domu, 
to nie damy się nikomu!
Covid musi nas zostawić, 
bo się chcemy wreszcie bawić! 

Coronavirus

Wash your hands, 
cover your mouth, 
don’t be sad, 
prepare for that 
cause it’s COVID-19 time.

Hubert Surmacz kl. 3a

***
Koronawirus utrudnia nam życie,
więc z nim walczymy należycie.
We wroga wciąż uderzamy,
różnokolorowe rękawiczki zakładamy.
Jedne oddziały noszą przyłbice,
a inne maseczki jak groźni kibice.
Nie damy mu wygrać tej wojny,
bo każdy z nas jest mega spokojny.

***
Koronawirus to nasz nowy prze-
ciwnik,
który chce zdecydować, jaki będzie 
wynik.
My się jednak łatwo nie damy,
rękawiczki i maseczki codziennie 
zakładamy.
Ile możemy w domu siedzimy,

choć za rodziną i przyjaciółmi tęsk-
nimy.
Zdarza się czasem, że ponosimy 
ofiary,
obiecujemy jednak, że broni nie skła-
damy.

Szymon Wantuch kl. 3a

Pewnego razu na wiosnę
Przyszło do nas to „coś” bezlitosne.
Chociaż nas bardzo miłe -
słowo: „koronawirus”... jest zawiłe.
Zostań w domu - wszędzie słyszę
Czy ulice zniosą tę ciszę?
Dla nas wszystkich taka sytuacja
To zdaje się być totalna abstrakcja.
Ale my się nie poddamy 
I solidarnie zadziałamy.
Z wszystkimi na odległość pogadamy 
I te trudne czasy przetrwamy!!!

Wash hands, wash hands, must each 
of us
Because You don’t want coronavirus!
Cover Your mouth, cover Your nose 
Because You don’t want coronavirus!
#stay at home - must each of us
You will see soon- defeated corona-
virus!

Nadia Sajdak kl. 3a

***
My weeks and yours weeks of isolation.
Still with great determination.
Coronavirus you big bad virus.
I want to have fun, meet
friends and go to scholl
Get out of here!!!

*** 
Koronawirus ty medialny psikusie.
Nikt nie wie, czy naprawdę istniejesz,
ale w świecie panikę siejesz.
Jak świat stary,
ta historia z tobą – nie do wiary!!!
Nagle się pojawiasz
i nasze życie na głowie stawiasz.
Ludzkość jednak taką siłę ma, 
Że bez trudu radę z tobą sobie da!

Lilianna Mikos kl. 3a
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I miejsce dla Karola Szczerby  
z klasy 3b w Wojewódzkim 
Konkursie Ortograficznym „Kaktus”
URSZULAJACKOWICZ

Karol Szczerba z klasy 3b 
został laureatem  
I miejsca Wojewódz-

kiego Konkursu Ortogra-
ficznego „Kaktus” zorga-
nizowanego przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałem 
Dwujęzycznym im. Piotra 
Michałowskiego w Krakowie 
pod patronatem: Wojewody 
Małopolskiego, Marszałka 
Województwa Małopol-
skiego, Prezydenta Miasta 
Krakowa, Małopolskiego 
Kuratora Oświaty, Rektora 
Uniwersytetu Pedago-
gicznego oraz Towarzy-
stwa Miłośników Języka 
Polskiego. 

Karol uzyskał łącznie 106 punktów 
na 110 możliwych do uzyskania  
(40 punktów za dyktando i 66 punktów 
za test). Ze względu na pandemię nie 
odbyła się uroczysta gala „Kaktusa”. 
Laureat otrzymał pocztą dyplom, list 
gratulacyjny od prezydenta Krakowa 

profesora Jacka Majchrowskiego oraz 
nagrody.

Serdecznie gratulujemy wyniku  
i życzymy kolejnych sukcesów!

BEATACZUBA 

„Obyś żył w cieka-
wych czasach” – to 
chińskie życzenie-

-przekleństwo właśnie się 
wypełnia. 

Wiele można powiedzieć o teraź-
niejszości, ale na pewno nie to, że 
jest nudno. Praktycznie każdego 
dnia zaskakują nas nieoczekiwane 
wydarzenia. Można powiedzieć, że 
XXI wiek to czas szybkości i nowych 
technologii, ale też głodu, niesprawie-
dliwości społecznej i nowych chorób. 
Zwłaszcza te ostatnie zaskoczyły swą 
siłą i odsłoniły słabości oraz pokazały 
naszą siłę. 

Kiedy we wrześniu rozpoczy-
naliśmy rok szkolny 2019/20, nikt 
nie przypuszczał, że jego końcówka 
będzie tak spektakularna – przekła-
dane egzaminy, zamknięte szkoły, 
nauka. Ta ostatnia wymusiła inne 
spojrzenie na współczesną szkołę 

i sposoby nauczania. Musieliśmy 
wszyscy – nauczyciele, uczniowie 
i rodzice zmobilizować się i dosto-
sować do panujących warunków. 
I trzeba przyznać, że nam się 
w Piotrkowicach udało. Już następ-
nego dnia po ogłoszeniu zawie-
szenia zajęć rozpoczęliśmy zdalne 
nauczanie. Dzieci tworzyły  grupy 
na dostępnych komunikatorach, 
szkoła pożyczała laptopy, a rodzice 
stwarzali warunki do nauki w domu. 
Nauczyciele prowadzili lekcje, szukali 
sposobów na ich uatrakcyjnienie 
i umożliwienie wszystkim uczniom 
udziału w zajęciach. Organizowali 
konkursy, seanse filmowe i zabawy. 
Uczniowie wszelką swoją działalność 
dokumentowali fotograficznie i prze-
syłali zdjęcia. Zamknięci w domach 
przez koronawirusa staraliśmy się 
mieć zajęcia i namiastkę normalnego 
życia szkolnego. Oczywiście brako-
wało spotkań w klasie, rozgardiaszu, 
wycieczek. Jednak staraliśmy się dużo 
ze sobą rozmawiać i dzielić fajnymi 

pomysłami. Mogło się to wszystko 
wydarzyć dzięki wspaniałej współ-
pracy rodziców ze szkołą. Zdając 
sobie sprawę z trudności, nie narze-
kali, ale pomagali przy prowadzeniu 
nauki zdalnej. Organizowali sprzęt, 
tworzyli w domach przyjazne miejsca 
do nauki, pomagali przesyłać zdjęcia 
i zachęcali swoje pociechy do udziału 
w konkursach. Od lat współpraca 
szkoły i rodziców układa się bardzo 
dobrze, a teraz dodatkowo mogliśmy 
się przekonać, jak bardzo ważna jest 
ona dla dobra nas wszystkich.

Udało nam się spotkać z ósmokla-
sistami na konsultacjach przed egza-
minem i dodatkowo usystematyzować 
ich wiedzę oraz dodać otuchy. Chyba 
to pomogło, bo nasi uczniowie (sami 
chłopcy) osiągnęli wysokie wyniki. 
Gratulujemy im i życzymy powo-
dzenia w nowych szkołach! Pamię-
tajcie, że zawsze możecie liczyć na 
pomoc nauczycieli z Piotrkowic.

Przed nami nowy rok szkolny 
2020/21. Nigdy dotąd nie czeka-
liśmy na jego rozpoczęcie z takim 
niepokojem i obawą. Co przyniesie? 
Jak będzie wyglądała nauka? Poży-
jemy, zobaczymy. Jaki by nie był, my, 
w Piotrkowicach, jesteśmy przygoto-
wani i z ufnością patrzymy w przy-
szłość. Cieszymy się z wykonanego 
remontu, dzięki któremu zmieniła 
się klatka schodowa i ciągi komu-
nikacyjne. Teraz czekamy tylko na 
słowa: „Nowy rok szkolny 2020/21 
uważam za rozpoczęty” (oczywiście 
w maseczce).

SZKOŁA PODSTAWOWA
PIOTRKOWICE
To już za nami...

Zwycięzcy eliminacji 
miejskich i powiatowych 
65. OKR wyłonieni
ANDRZEJJAGODA 

Od kilku lat tuchowski 
Dom Kultury może 
poszczycić się współ-

organizacją Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, 
którego głównym organi-
zatorem jest Towarzystwo 
Kultury Teatralnej. 

Zadaniem dla tuchowskiej insty-
tucji kultury było przeprowadzenie 
eliminacji miejskich i powiatowych 
we współpracy z Małopolskim 
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu. OKR adresowany jest do 
uczniów szkół ponadpodstawowych, 
studentów oraz dorosłych, pogłębia 
wiedzę o literaturze, znajomość dzieł 
literackich, rozwija zainteresowania 
literackie i muzyczne, i promuje 
talenty. Jest najstarszym i najważniej-
szym dla miłośników żywego słowa 
wydarzeniem tego typu w Polsce. 
Konkurs realizowany jest w formie 
4 turniejów: recytatorskiego, Teatrów 
Jednego Aktora, poezji śpiewanej 
i „Wywiedzione ze słowa”.

Eliminacje miejskie i powiatowe do 
65. Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego w Tuchowie odbyły się, 
ze względu na pandemię, w drugim 
terminie, tj. 31 sierpnia. Uczestnicy 
rywalizowali na scenie w trzech kate-
goriach: w turniej recytatorskim (4), 
turnieju „Wywiedzione ze słowa” (4) 
i turnieju Teatrów Jednego Aktora (2)  
Występy oceniała komisja w składzie: 
Ilona Stanaszek, Anna Stanuch-Madej 
i Andrzej Jagoda, która przyznała 
następujące nagrody i wyróżnienia:

W turnieju recytatorskim: 
pierwsze miejsce otrzymał Kacper 

Rokosz, drugie miejsce Karolina 
Padło, a trzecie Sylwester Warias, 
z I LO w Tarnowie. Zaprezentowali 
oni utwory poetyckie Zbigniewa 
Herberta, Wisławy Szymborskiej, 
Adama Mickiewicza i prozatorskie 
Joanny Bator, Franza Carla Webera, 
Andrzeja Bursy.

W turnieju „Wywiedzione ze 
słowa” pierwsze miejsce zajęła Karo-
lina Wójcik, która przedstawiła 
monodram 404 na podstawie wierszy 
W. Szymborskiej i Mirona Białoszew-
skiego, drugie miejsce Iga Grabowska, 
przedstawiając Hasło na podstawie 
Obrazu kobiety polskiej Marty Ciar-
kowskiej. Obie uczestniczki repre-
zentowały Stowarzyszenie Inicjatyw 
Teatralnych w Tarnowie. Natomiast 
wyróżnienia otrzymały dwie uczest-
niczki z I LO w Tarnowie: Martyna 
Prendota oraz Małgorzata Gajda.

W turnieju Teatrów Jednego 
Aktora otrzymali młodzi aktorzy ze 
Stowarzyszenia Inicjatyw Teatral-
nych w Tarnowie. Pierwsze miejsce 
otrzymała Dominika Jargas, a drugie 
Kacper Rokosz. Zaprezentowali oni 
monodramy Moje miejsce i Twarze 
absurdu na podstawie scenariuszy 
Justyny Kapy. 

Do kolejnego etapu konkursu, 
jakim są eliminacje rejonowe, zostali 
nominowani zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc w poszczególnych 
turniejach. Eliminacje rejonowe dla 
regionu tarnowskiego odbędą się na 
małej scenie Teatru im. L. Solskiego 
w Tarnowie. Laureaci i wyróżnieni 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody książkowe, którego funda-
torem był Dom Kultury w Tuchowie. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia 
Tarnowie.
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Wakacje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
MAŁGORZATA  
WOJTANOWSKA 

Od 3 do 7 sierpnia  
Koło Gospodyń  
Wiejskich w Siedli-

skach zorganizowało 
,,Wakacyjny dzieciniec  
– cz. II” . Celami zadania 
były integracja, zabawa  
oraz wypoczynek dzieci 
podczas wakacji. 

Każdy dzień był tematycznie inny. 
I tak pierwszego dnia udaliśmy się 
na stadion klubu sportowego Alfa 
Siedliska, by tam rozegrać wiele 
konkurencji sportowych, a były 
to: slalom z przeszkodami, piłka 
w bramce, balon między plecami, 
rzut do celu, a także ,,pajęczyna” 
w bramce, która cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem zwłaszcza wśród 
najmłodszych. Układanie puzzli oraz 
wykonanie piosenki było również nie 
lada wyzwaniem. Ruch na świeżym 
powietrzu, piękna pogoda i sportowa 

rywalizacja to pierwszy dzień naszych 
wakacji. Następnego dnia odbyły się 
zajęcia plastyczno-techniczne w Domu 
Kultury w Siedliskach. Przy pomocy 
kleju na gorąco i nakrętek tworzy-
liśmy piękne obrazy przypominające 
wakacje. Powstały: łąka z kwiatami, 
morze i dryfujący statek oraz jezioro 
pełne łódek i park pełen zieleni. 

We środę pojechaliśmy do kina 
„Promień” w Tuchowie na film Turu 
w pogoni za sławą. Kolejnego dnia 
wyruszyliśmy w plener, na ,,Zabiele”, 
gdzie czekało na nas wiele atrakcji, 

bo przecież polnymi ścieżkami, 
lasem szliśmy przez most na Białej, 
skąd podziwialiśmy przepiękne 
widoki na całą okolicę. Wreszcie 
dotarliśmy do celu, a mianowicie do 
mogiły żołnierzy poległych w czasie 
drugiej wojny światowej. Krótką 
lekcję historii opowiedziała nam 
pani Stanisława Burza. W skupieniu 
i ciszy wysłuchaliśmy jej i bogatsi o tę 
wiedzę przenieśliśmy się na posia-
dłość państwa Helizanowiczów, gdzie 
czekały na nas grill i lody. Zmęczeni, 
ale pełni zadowolenia, w podskokach 

i z piosenką na ustach wróciliśmy 
do domu. Czas szybko mija, a to, 
co dobre szybko się kończy. Ostatni 
dzień upłynął nam pod znakiem 
zabawy na boisku za remizą, siłowni 
i placu przy Domu Kultury. Na koniec 
wręczyliśmy dyplomy i nagrody dla 
każdego uczestnika ,,Wakacyjnego 
dziecińca”.

Serdeczne podziękowania skła-
damy: Gminie Tuchów, Domowi 
Kultury w Tuchowie, Radzie Sołeckiej 
w Siedliskach, Pani Stanisławie Burzy 
oraz Państwu Helizanowiczom. 

Szanowni Państwo
Za pośrednictwem redakcji „Kuriera Tuchowskiego”  

proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie  
za wszelką pomoc, życzliwe słowa i modlitwę  

okazaną mi i mojej rodzinie oraz tym wszystkim,  
którzy przez bezpośredni kontakt ze mną ulegli zakażeniu 

koronawirusem SARS-CoV-2.  
Żonie, członkom Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego 

oraz nauczycielom i pracownikom SM I st. w Tuchowie 
dziękuję za wyrozumiałość i postawę życzliwości  
mówiącą o tym, że świadomi byli faktu, iż ja sam  

nie wiedziałem, że jestem zakażony.  
Brak słów, aby wszystkim okazać wdzięczność za troskę 

oraz pamięć podczas choroby i pobytu w szpitalu,  
jak również w czasie kwarantanny (organizowanie 

zakupów), która nie wiedzieć dlaczego przedłużała się 
z tygodnia na tydzień. To był naprawdę trudny czas 

i tylko świadomość, że nie jesteśmy sami, pozwoliła nam 
przetrwać to wyjątkowe doświadczenie.  

Bogu niech będą dzięki za to, że stopniowo wszyscy 
wracają ze „świata stygmatyzowanych” do świata żywych. 

Nieustanna Nowenna oraz msza św. dziękczynna 
w intencji wszystkich zatroskanych o nasze zdrowie  

oraz tych, którzy razem ze mną znaleźli się w szpitalu  
lub izolatorium w Krakowie, została odprawiona  

12 sierpnia o godz. 18.00.  
Z całego serca polecam Państwa dobroć Matce Bożej 

Tuchowskiej, Pani Ziemi Tarnowskiej, zwanej też 
w ludowej tradycji Dobrą Matką Bożą z Tuchowa. 

Polecając Państwa Bogu Najlepszemu, 
jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Jan M. Gładysz

Uwaga 
zainteresowani  

i jeszcze 
niezdecydowani  

na naukę  
w Szkole Muzycznej! 

To kolejna szansa w tym 
roku szkolnym! 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SM I st. 
w Tuchowie serdecznie zapraszają  do nauki gry 
na różnych instrumentach. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na plakacie. 

Drogi Rodzicu! Jeśli chcesz swemu dziecku 
zapewnić jak najlepszy rozwój, proszę zapa-
miętaj, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale 
również uczy organizacji czasu, daje możliwość 
poznania wybitnych osobistości ze świata muzyki 
oraz pozytywnie nas nastraja. Szkoła Muzyczna 
czeka, poślij do niej swoje dziecko, byśmy mogli 
odkryć jego talent. Przyjacielska atmosfera, profe-
sjonalna kadra pedagogiczna, zdrowa rywalizacja, 
możliwość uczestnictwa w konkursach, a nawet 
wyjazdach za granicę. 

Przyjdź, nie zwlekaj, czekamy na Ciebie! 
Termin mija 18 września 2020 r. 

Z A P R A S Z A M Y 
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CENTRUM SMAKU
Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Makaron z cukinii
URSZULAGINTER 

Dziś smaczna, pożywna 
i szybka w przygo-
towaniu potrawa 

na bazie cukinii. Szcze-
gólnie polecam w okresie 
letnim, gdy cukinia jest 
nie tylko łatwo dostępna, 
ale również młoda, więc 
najsmaczniejsza.

Jest to lekkostrawne warzywo 
o łagodnym w smaku. Cukinia 
jest ceniona za wysoką wartość 
dietetyczną. Zawiera potas, żelazo 

i magnez oraz witaminy: C, K, PP 
i B, a także beta karoten. Ponadto 
odkwasza organizm i pozytywnie 
wpływa na proces trawienia.

Składniki:
• 1 większa lub 2 małe cukinie
• około 30 dkg łącznie boczku 

i kiełbasy toruńskiej lub innej 
ulubionej (ja daję pół na pół)

• 2 ząbki czosnku
• łyżka masła
• 4-5 cząstek pomidorów suszo-

nych 
• około ½ pęczka koperku
• 4 łyżki śmietany 30%

• sól, pieprz, kurkuma, papryka 
słodka

Sposób wykonania:
Boczek i kiełbasę pokroić 

w drobną kostkę i wysmażyć (jeżeli 
potrawa ma być lżej strawna, to 
lepiej odsączyć nadmiar tłuszczu po 
wysmażeniu). Cukinię umyć, odciąć 
końcówki i pokroić w makaron. Ja to 
wykonuję, ścierając na tarce cukinię 
w plastry (na oczkach do tarcia 
ogórków w plastry). Należy tylko 
tarkę trzymać w górze, by plastry 
cukinii nie łamały się i miały odpo-
wiednią długość. Następnie plastry 

układam jeden na drugim i kroję 
wzdłuż w długie, szerokie na około 
0,5 cm nitki makaronu. Oczywiście 
nitki wcale nie muszą być idealnie 
równe, bo nie będzie miało to więk-
szego znaczenia.

Na patelni rozpuszczam masło 
i delikatnie podsmażam drobno 
posiekany czosnek. Dodaję pokro-
joną cukinię, skwarki, pokrojone 
w kostkę pomidory i doprawiam do 
smaku solą, pieprzem oraz kurkumą 
i papryką. Podsmażam przez chwilę 
do czasu, aż cukinia zmięknie 
(ma być al dente), cały czas delikatnie 
mieszając. Potrawę uzupełniam 

śmietaną 30% i również cały czas 
mieszam. Gdy składniki się wymie-
szają, zestawiam z ognia i dosypuję 
posiekany koperek – danie gotowe 
jest do spożycia.

Smacznego!

Tuchowianka 
Dagmara Moździerz 
nominowana 
Ta zdolna dziennikarka 

Onet została nomino-
wana w tegorocznej 

edycji konkursu Nagrody 
Młodych Dziennikarzy im. 
Bartka Zdunka. Dagmara 
została wyróżniona w kate-
gorii Debiut Publicystyczny.

Nagroda Młodych Dziennikarzy 
im. Bartka Zdunka to konkurs dzien-
nikarski organizowany od 2011 r. 
przez Koło Młodych krakowskiego 
oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich, Stowarzyszenie Absol-
wentów Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

i Dziennikarskie Koło Naukowe 
UPJPII.

Patronem konkursu jest zmarły 
tragicznie w 2010 roku Bartło-
miej Zdunek, student pierwszego 
roku dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie.

Dagmara Moździerz została nomi-
nowana w kategorii Debiut Publicy-
styczny Roku za debiutancki utwór 
dziennikarski, cechujący się wysokimi 
walorami dziennikarskimi i rzetel-
nością w połączeniu ze świeżością 
spojrzenia.

Serdecznie gratulujemy!
UM Tuchów

W 100. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej klub 
sportowy LKKS 

Karwodrza zorganizował 
„Wakacyjny turniej siat-
kówki plażowej Karwodrza 
15.08.2020”.

W wielkim finale spotkały się 
drużyny Tuchowa, Ryglic i Karwo-
drzy. 

Mecze toczyły się w ponad  
30-stopniowym upale systemem 
każdy z każdym.

Ostateczna punktacja:
1. TUCHÓW 
(Tomasz Drogoś – Michał Zych)
2. RYGLICE
(Jarosław Bogacz – Łukasz Zając)
3. KARWODRZA
(Ireneusz Wiśniowski – Krzysztof 
Janura)

Wakacyjny turniej 
siatkówki plażowej

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 
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

Tadeusz Sajdak na 
Międzynarodowych Zawodach 
SAMORIN na Słowacji

Tadeusz Sajdak, jadąc 
na ogierze czystej krwi 
arabskiej „Czort z Gór”, 

zdobył V miejsce w rajdach 
konnych na dystansie 
120 km.

Gratulujemy!
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Pożegnanie księdza prałata Stanisława Augustyna 
przez Lucynę Jamkę – dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach 
wygłoszone podczas mszy pogrzebowej 20.08.2020 r. 

,,Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem.
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego,
co zasadzono”. (Księga Koheleta)

Dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach dzisiaj przyszedł trudny czas, bo czas 
pożegnania Czcigodnego Księdza Prałata Stanisława – wieloletniego 
katechety, wychowawcy, nauczyciela i wiernego przyjaciela naszej szkoły.

Zgromadzili się dzisiaj nauczyciele, pracownicy obsługi, obecni 
uczniowie i absolwenci kilkudziesięciu roczników, bo Księże Stanisławie, 
w życiu każdego z nas byłeś i jesteś ważną Osobą, każdy Ci coś zawdzięcza.

Czcigodny Księże Prałacie!
Dziękujemy Ci za to, że przez dziesiątki lat katechizowałeś dzieci 

i młodzież, przygotowywałeś do przyjęcia sakramentów świętych, tak 
prosto i pięknie mówiłeś o Bogu, o trudnych teologicznych treściach 
i o wartościach, którymi powinniśmy kierować się w życiu.

Byłeś życzliwym, ale i wymagającym katechetą. Najwięcej jednak 
wymagałeś od siebie i dlatego byłeś taki prawdziwy, autentyczny i szczery. Szanowałeś każdego nauczyciela i każdego 
ucznia. Garnęły się do Ciebie przedszkolaki, ale i chętnie rozmawiali starsi uczniowie, bo czuli, że ich rozumiesz.

Z utęsknieniem czekali na katechezę z Tobą i to nie tylko na tę ostatnią w roku szkolnym, kiedy całą klasę 
zapraszałeś na lody, ale dlatego, że były to bardzo ciekawe lekcje. Z niecierpliwością Twojej wizyty oczekiwały 
przedszkolaki i to nie tylko dlatego, że przynosiłeś im cukierki, ale dlatego, że umiałeś pochylić się nad każdym 
z nich.

Dziękujemy za wierność powołaniu i piękne świadectwo prawdziwego kapłańskiego życia, przy którym zrodziło 
się także powołanie do kapłaństwa mojego syna oraz absolwentów naszego gimnazjum.

Dziękujemy za wspieranie naszych działań wychowawczych i akcji charytatywnych, za życzliwość, długie 
rozmowy, nieraz o sprawach bardzo trudnych, za Twoją punktualność, takt i niezwykle wysoką kulturę osobistą 
w kontaktach z ludźmi, za to, że zawsze Księże Prałacie mogliśmy na Ciebie liczyć.

Swoim postępowaniem uczyłeś nas, że słowo ma wielką moc, że wartość także mają: cisza, milczenie, skrom-
ność i pokora.

Księże Prałacie, będzie nam brakowało Twojej obecności na szkolnych uroczystościach, obiektywnych recenzji 
naszych działań, dobrych rad, uśmiechu, ciepła, serdeczności, podniesionej w geście błogosławieństwa ręki na 
powitanie i pożegnanie oraz … wedlowskich śliwek w czekoladzie.

Ufamy, jak pisał Twój ulubiony poeta ks. Jan Twardowski, że „odszedłeś na zawsze, by stale być blisko”, że 
razem ze sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim będziecie teraz już z domu Ojca wspierać nas duchowo. 

Wdzięczni za wszystko, zapewniamy o naszej modlitwie. 
Bóg zapłać!
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
księdza prałata Stanisława Augustyna, budowniczego świątyni w naszej 

parafii, duszpasterza i przyjaciela straży pożarnej w Siedliskach.
Zarząd OSP w Siedliskach

17 sierpnia 2020 r. dotarła do miesz-
kańców Siedlisk smutna i niespodzie-
wana wiadomość o śmierci naszego 
długoletniego proboszcza, rezydenta 
ks. Stanisława Augustyna.

Urodził się 31.07.1934 r. w Dzwo-
nowej koło Lubczy, po ukończeniu 
studiów filozoficzno-teologicz-
nych w dniu 29.06.1963 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
tarnowskiego Jerzego  Ablewicza. 
Jako wikariusz pracował w parafiach: 
Rajbrot, Straszęcin oraz Zdziarzec. 
21.11.1972  r. został mianowany 
proboszczem naszej parafii pw. Chry-
stusa Króla. Powierzając parafię 
ks. Stanisławowi, biskup ordynariusz 
powiedział doń: „Ludzie w Siedli-
skach chcą mieć kościół”. Słowa te 
utkwiły głęboko w sercu naszemu 
proboszczowi i zdecydował się na 
tę inwestycję. Były to trudne czasy 
PRL, które nie sprzyjały budownictwu 
sakralnemu, ale ks.  proboszcz nie 
zraził się czekającymi trudnościami  
i  rozpoczął starania o uzyskanie 
stosownych pozwoleń od władz 
państwowych i gminnych. Dzięki 
swojemu uporowi i determinacji, 
pomocy parafian 14.10.1977 r. 
parafia uzyskała upragnioną decyzję 
o pozwoleniu na budowę z Urzędu 
Wyznań, a w 1978 r.  z Urzędu 
Gminy  i już 13.09.1978 r. rozpo-
częto oficjalnie budowę kościoła. 
Prace trwały 5 lat, lokalizacja była na 
terenie podmokłym i osuwiskowym, 
co znacznie utrudniało pracę przy 
robotach ziemnych. Ksiądz proboszcz  
mimo tych trudności potrafił prze-
zwyciężyć niepowodzenia  i w 1983 
r. budowa została oficjalnie zakoń-
czona. 18.09.1983  r. odbyła się 
konsekracja nowego kościoła przez 
biskupa Jerzego Ablewicza. Licznie 
zgromadzone duchowieństwo całej 
parafii i mieszkańców okolicznych 
wsi. Wypełniła się misja postawiona 
naszemu proboszczowi przez biskupa. 
Budowa kościoła w tych czasach jest 
zdecydowaną zasługą ks. Stanisława, 
który  swoim autorytetem potrafił 
zachęcić parafian, a także innych 
mieszkańców sąsiednich wsi do 
pomocy w pozyskiwaniu materiałów, 
robocizny, a także jego finansowania. 
Dziś kościół służy wiernym we wszyst-
kich uroczystościach religijnych, 
począwszy od  urodzenia poprzez 
chrzest, pierwszą komunię  św. aż 
do ostatniego pożegnania zmarłego 
mieszkańca. W kościele także zaczy-
nają się zarówno lokalne uroczystości 
okolicznościowe, jak i patriotyczne 
oraz prezentowane są występy arty-
styczne naszej orkiestry parafialnej, 
chóru, grupy młodzieżowej. Jest 
on miejscem modlitwy wiernych 

w każdym czasie. Ksiądz proboszcz był 
także  bardzo aktywny we wszystkich  
działaniach dla rozwoju naszej wsi 
i jej infrastruktury, a w szczególności 
pomagał  komitetom społecznym 
przy budowie ośrodka zdrowia, 
rozbudowie remizy OSP, budowie 
gazociągu, sieci wodociągowej  i tele-
fonicznej. Sam wiedział, jak ciężko 
społecznie takie sprawy prowadzić, 
dlatego duchowo i fizycznie wspierał 
te działania. 

W dowód uznania za gorliwie 
pełnioną posługę kapłańską 
2.12.1978  r. otrzymał diecezjalne 
odznaczenie Expositorium Cano-
nicale, a 20.12.1983 r. diecezjalny 
przywilej Rochetto ex Mantoletto. 
14.12.2005 r. został obdarzony 
godnością Kanonika Honorowego 
Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Bochni. 22.01.2014 r. 
otrzymał honorowe wyróżnienie  
statuetką „Melaniusz” za zasługi dla 
rozwoju miasta i gminy Tuchów. 
W uzasadnieniu decyzji kapituły 
czytamy: „Za ponad czterdziestoletnią 
pracę duszpasterską  i czynny udział 
w życiu społeczności Siedlisk”. Został 
też członkiem kapituły i aktywnie 
uczestniczył w jej pracach.

Ksiądz Stanisław Augustyn 
w sierpniu 2004 r. po 32 latach ciężkiej 
pracy przeszedł na emeryturę, pozo-
stając jako rezydent w swojej parafii. 
Nadal pracował do samego końca, 
odprawiając msze św., katechizował 
dzieci, a przede wszystkim posługując 
w konfesjonale, gdzie zawsze można 
go było spotkać  podczas różnych 
nabożeństw odprawianych w kościele.

Z wielkim zaangażowaniem dawał 
nam świadectwo miłości Boga i bliź-
niego. 

Pogrzeb śp. ks. Stanisława odbył 
się 20.08.2020 r. w naszym kościele 
parafialnym, gdzie licznie go żegnali 
księża z okolicznych parafii, pod 
przewodnictwem ks. biskupa  Stani-
sława Salaterskiego, rodzina, przyja-
ciele i parafianie. Został pochowany 
w krypcie kościoła parafialnego.

Piękne słowa pożegnania w imieniu 
parafii złożył Ireneusz Bień, a w imieniu 
szkoły dyrektor Lucyna Jamka.

Tym krótkim wspomnieniem 
żegnamy naszego  ukochanego 
proboszcza, zachowując go w naszej 
pamięci i naszych sercach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać 
Panie!

Rada Sołecka
Jerzy Urbanek 
Sołtys Siedlisk

Małgorzata Gacek
Radna Rady Miejskiej 

w Tuchowie  

„Królowi wieków nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, Bogu samemu – 
cześć i chwała na wieki wieków!”  
[1 Tm 1, 17]

Ksiądz prałat Stanisław Augu-
styn, emerytowany proboszcz parafii 
Siedliska, zmarł 17 sierpnia. Msza 
święta pogrzebowa pod przewod-
nictwem księdza biskupa Stanisława 
Salaterskiego została odprawiona 
w kościele parafialnym w Siedliskach 
20 sierpnia o godz. 11.00. W uroczy-
stej liturgii uczestniczyło liczne grono 
kapłanów, rodzina, przyjaciele i para-
fianie, przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Po mszy świętej ciało śp.  księdza 
Stanisława zostało złożone w grobie 
przy kościele parafialnym.

Poniżej publikujemy jedno z wystą-
pień pożegnalnych, które zostało 
wygłoszone w czasie uroczystości:

Parafianie i wszyscy tu zgroma-
dzeni, chcemy wyśpiewać i okazać 
naszą wdzięczność za życie i posługę 
kapłańską świętej pamięci księdza 
prałata Stanisława.

Kiedy mieszkańcy Siedlisk kończyli 
żniwa i ostatnie snopy zbóż zwozili 
z pól w sierpniu 1972 roku, do parafii 
pod wezwaniem Chrystusa Króla 
przybył nowy ksiądz – Stanisław 
Augustyn. Jemu to ksiądz biskup 
Jerzy Ablewicz, powierzając pełnienie 
funkcji proboszcza, polecił wybudować 
w Siedliskach nową świątynię. I tak 
też się stało. 

W 1978 roku, po wielu staraniach 
księdza Stanisława, władze wydały 
pozwolenie na budowę świątyni i nasi 
mieszkańcy na czele z ks. probosz-
czem niezwłocznie przystąpili do 
prac budowlanych. Ksiądz Stanisław 
mobilizował wszystkich do pracy 
przy budowie i do modlitwy. Co 
roku, na wiosnę przed rozpoczęciem 
prac budowlanych i na jesień po ich 
zakończeniu, parafianie udawali się 
w pielgrzymce do Matki Bożej Tuchow-
skiej, aby tam wypraszać potrzebne 
łaski i dziękować za to, co udało się 
wykonać.

Wielką radością dla księdza Stani-
sława i nas parafian był dzień konse-
kracji świątyni w 1983 roku.

Księdzu prałatowi jako para-
fianie nie tylko zawdzięczamy tę 
świątynię, o którą do końca swego 
życia się troszczył, ale też świątynię 
duchową, którą z tak wielką kapłańską 
gorliwością budował w sercach 
i duszach naszych przez 48 lat. 

Przez te wszystkie lata, jego ręce 
podawały nam Pana Jezusa w Eucha-
rystii i udzielały błogosławieństwa. To 
on przez te lata swojej posługi kapłań-
skiej i duszpasterskiej zanurzył tak 
wielu z nas w wodzie chrztu świętego 
i przez wiele godzin katechez przeka-
zywał wiedzę o Bogu, aby umacniać 
wiarę i kształtować naszą moralność. 
W swojej posłudze kapłańskiej błogo-
sławił zawierane związki małżeńskie, 
które otaczał swą serdeczną modlitwą. 
Ksiądz prałat swą posługę pełnił 
również w tym konfesjonale, gdzie 

zawsze był, aby jednać ludzi z Bogiem 
w sakramencie spowiedzi. Był też 
wtedy, gdy nasi parafianie byli chorzy, 
jeździł do nich w pierwsze piątki, by 
jednać ich z Bogiem i posilać Ciałem 
Pańskim. Ofiarą mszy św. żegnał tych, 
którzy odchodzili do wieczności. 

Dzisiaj żegnamy go odchodzącego 
do wieczności z naręczem plonów, które 
zebrał w wielkim trudzie ziemskiego 
życia, by odpocząć przy boku Najwyż-
szego Kapłana. 

 W sierpniu, w czasie żniw rozpo-
częła się praca księdza Stanisława 
w naszej parafii i w sierpniu, gdy 
plony z pól zebrane i wieniec żniwny 
poświęcony, odchodzi, ukończywszy 
swoją pracę na niwie Chrystusowego 
Kościoła. 

W czasie mszy świętej pogrzebowej 
dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa 
księdza prałata Stanisława i jego 
posługę w naszej parafii, za jego udział 
w naszym wzrastaniu do świętości 
i zaangażowanie w życie społeczne 
naszej miejscowości.  

Zapewniamy o naszej modlitwie, 
żegnając Ciebie słowami św. Pawła:

„W dobrych zawodach wystąpiłeś, 
bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Na 
ostatek odłożono dla Ciebie wieniec 
sprawiedliwości, który Tobie w owym 
dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia”. 
[2 Tm 4, 7-8].

I niech tak się stanie.

Parafianie
Siedliska, 20.08.2020 r. 

Wspomnienie o księdzu prałacie Stanisławie Augustynie

Pamięci księdza prałata 
Stanisława Augustyna
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Z wielkim żalem przy-
jęliśmy wiadomość 
o odejściu naszej 

koleżanki Janiny Halagardy, 
długoletniej nauczycielki 
i wychowawczyni pracu-
jącej w szkołach w gminie 
Tuchów. 

Żegnamy poetkę, autorkę rado-
snych i „kolorowych” wierszy, członka 
wielu poetyckich stowarzyszeń, a nade 
wszystko dobrego, serdecznego i rado-
snego, jak Jej wiersze, człowieka. 
W osobie koleżanki żegnamy też odda-
nego działacza związkowego i członka 
Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP w Tuchowie.

Odpoczywaj w spokoju!

Z upoważnienia Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Tuchowie i Zarządu Oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 
w Tuchowie rodzinie zmarłej składam 
wyrazy najserdeczniejszego współczucia. 

Przewodniczący OSEiR ZNP 
w Tuchowie 

Stanisław Jaworski

Asiu!
Mówić się nie chce… 
Pisać się musi… 
Wierzyć się nie chce…

To Ty pierwsza nazwałaś 
mnie poetką… mówiąc „wiesz 
najpierw jeden wiersz, 
potem drugi i leci, tak właśnie  
budzą się poeci, będzie pięć-
dziesiąty i więcej…”

I jest więcej
A kolejny będzie Tobie  
w podzięce

Nie wiem czy stoję 
Czy spaceruję 
Wiatr wieje
Deszcz leje czy słońce świeci
A każdy napotkany kwiat do 
Ciebie i do mnie się śmieje

Pośród nich TY – 
DELIKATNA RÓŻA 
Z KTÓREJ PŁATKI
NIE OPADNĄ NIGDY

Maria Wiśniowska
5.08.2020

Janeczko (*)
To nie czas na odejście
gdy ma się skarbiec marzeń
to nie czas na pożegnanie
gdy uśmiech gości na twarzy

gdy dłoń wyciągnięta do pomocy
czeka na potrzebującego
a uśmiech do rozdania 
ma się dla każdego

jednak los wziął Twoje życie w swoje ręce
sam zadecydował za Ciebie
i nie zostawił Ciebie tutaj z nami
tylko dał Ci mieszkanie tam w niebie

nie patrzył, że Twoje pióro chciało jeszcze 
napisać tomiki wierszy dla dzieci
i felietony dla dorosłych
o tym jak czas szybko leci

że leśne ścieżki którymi chadzałaś
też w smutek się zamienią
chociaż dalej będą zachwycać 
zielenią i czerwienią

niech więc Janeczko dla Ciebie
będzie spokojnie i pięknie tam w niebie
niech Cię otoczą białe obłoki 
i zachwycają nieba widoki

Janeczko Ty nie odeszłaś od nas na zawsze
została Twoja przyjaźń, wiersze i baśnie
Ty zostawiłaś dla nas tak wiele 
chociaż płaczą bliscy i przyjaciele

łzy kiedyś zaschną same 
lecz Ty w naszych sercach
dla wszystkich ludzi zostawiłaś
szeroko otwartą na dobroć bramę.

Halina Berg

4 sierpnia 2020 r. z wielkim smut-
kiem środowisko lokalne Zabłędzy 
przyjęło wiadomość o śmierci Janiny 
Halagardy. Odeszła nasza wybitna 
poetka, emerytowana nauczycielka, 
osoba bardzo pogodna i pełna opty-
mizmu.

„[…] Brak było słów, aby wyrazić, 
co czuły nasze serca: żal, smutek, 
niedowierzanie, tyle pytań bez odpo-
wiedzi, dlaczego tak wcześnie […]”.

W imieniu całej społeczności 
Zabłędzy, pragnę jej serdecznie 
podziękować za wszelkie dobro, 
ciepło, uśmiech, wspaniałą twór-
czość poetycką, zawsze pomocną 
dłoń i olbrzymią wiarę w siłę słowa.

Swoje utwory pozostawiła nam. 
Emanują tym, co czuła, co przeżywała, 
co ją otaczało i gdzie podróżowała. 
Wspólne sołeckie wycieczki na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci i miłych 
wspomnieniach. Były inspiracją do 
napisania pięknych wierszy, tj.: Sando-
mierz, czy W góry.

Od wielu lat pomagała przy 
tworzeniu gazety „Nasza Wieś 
Zabłędza”, pisząc z radością 
i olbrzymim zaangażowaniem utwory 
tematyczne, związane z naszym 
dożynkowym świętowaniem. Nigdy 
nie odmówiła pomocy, gdyśmy 
ją o nią prosili. Sprawy społeczne, 
wiejskie były dla niej ważne. Kochała 
ludzi i piękno otaczającego ją świata, 
pokazując je w swoich utworach. 

Do tegorocznego numeru naszej 
gazety napisała ostatnią piękną 
Balladę o matce. Tym samym uwień-
czyła swoją twórczość. Ten utwór 
to podziękowanie dla matki za trud 
wychowania. W pewien sposób 
odzwierciedliła ją samą, bo była 
wspaniałą matką dla swoich dzieci 
i oddanym nauczycielem naszych 
pociech. Zawsze im „matkowała” 
i taką ją zapamiętamy. 

Żegnaliśmy ją z bólem w sercu, ale 
i nadzieją, że jej ostatnie utwory trafią 
do wielu pokoleń, tak jak tego pragnęła. 
Pozostawiła nam siebie w swojej twór-
czości i pozostanie dla nas w wiecznej 
pamięci. Niech spoczywa w pokoju, 
a Dobry Bóg obdarzy ją radością 
i szczęściem wiecznym.

Ewa Michałek
Radna i Sołtys wsi Zabłędza

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?

Janina Halagarda, 8.06.2020

Pożegnanie…

Składamy najszczersze kondolencję z powodu śmierci 

ks. prałata Stanisława Augustyna 
proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Siedliskach, 

człowieka zasłużonego i oddanego swojemu powołaniu.

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

Kapłaństwo to służba drugiemu człowiekowi. 
To bycie blisko ludzkich spraw w każdym ich wymiarze. 

Drogę tę rozumiał 

ks. prałat Stanisław Augustyn 
proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Siedliskach, 

którego odejście pozostawia pustkę w życiu naszej społeczności. 
Bliskim, przyjaciołom, społeczności Siedlisk 

składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut

Z wielkim żalem pożegnaliśmy

Janinę Halagardę 
mieszkankę Zabłędzy, nauczycielkę, 

która wychowała kilka pokoleń młodych ludzi, 
animatorkę kultury, poetkę, zawsze chętnie dzielącą się 

swym dorobkiem artystycznym, członkinię wielu grup literackich. 
Jej wiersze recytowane są na konkursach literackich 

w szkołach i przedszkolach w kraju i poza granicami Polski. 
Łącząc się w żałobie i smutku, rodzinie, bliskim, przyjaciołom 

składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Stanisław Obrzut

Jej wiersze stanowią bogactwo jej człowieczeństwa, 
wachlarz emocji, w których każdy może odnaleźć cząstkę siebie.

Janina Halagarda 
była wspaniałym człowiekiem, 

której śmierć przyjęliśmy z ogromnym bólem. 
Odeszła od nas wspaniała, silna kobieta, której uśmiech rozwiewał 

najciemniejsze chmury, której każde słowo wypowiedziane było 
z troską o drugiego człowieka. Jej odejście to niewypowiedziana 
strata również dla „Kuriera Tuchowskiego”, w którym dzieliła się 

swoim dorobkiem artystycznym. 
Najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współ-

czucia, wierząc, że nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci ludzi.
Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury w Tuchowie

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”
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R E K L A M A

CZT w programie 
Dostępność Plus 

Przychodnia POZ 
Centrum Zdrowia 
Tuchów będzie 

bardziej dostępna dla osób 
o ograniczonej możliwości 
poruszania się, niewidomych 
i słabowidzących oraz 
z niepełnosprawnościami 
słuchu i psychiczną. 
W związku z tym, że 
z powodu starzenia się 
społeczeństwa coraz więcej 
osób potrzebuje wsparcia 
w trakcie wizyt u lekarza, 
rozpoczęła się realizacja 
projektu pt. „Bliżej Ciebie 
w zdrowiu i w chorobie”. 
Przewidziane działania 
pomogą także pacjentkom 
w ciąży oraz z małymi 
dziećmi, które często 
poruszają się z wózkami 
dziecięcymi. 

Dla potrzeb odbiorców programu 
dostosowane zostanie główne wejście 
do budynku przychodni, a także 
gabinety lekarskie i pomieszczenia 
sanitarne. Strefa wejściowa zostanie 
przebudowana w celu zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni manew-
rowej, schody zostaną poszerzone 
i wyposażone w faktury ostrzegawcze 
oraz w poręcze. Zamontowane zostaną 
także drzwi przesuwne i plan tyflogra-
ficzny placówki. Chodzi o wypukły 
schemat przedstawiający odwzoro-
wanie rozkładu pomieszczeń, które 
można będzie poznawać za pomocą 
dotyku. Ponadto zaplanowano dosto-
sowanie dojazdów i dojść do budynku 
do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami.

Ważne będzie utworzenie nowego 
stanowiska – asystenta osób ze 

szczególnymi potrzebami. Osoba 
ta udzieli wsparcia w zakresie reje-
stracji do lekarza POZ, uzupełniania 
dokumentów i przemieszczania się 
po placówce. Jej przywoływanie 
umożliwi nowy innowacyjny system 
kolejkowy. Pozwoli on także na 
powiadamianie, kiedy następuje 
kolejka wejścia pacjenta do gabinetu. 
Dodatkowo zwiększy się także liczba 
numerów telefonicznych, co umożliwi 
sprawniejszą rejestrację pacjentów ze 
szczególnymi potrzebami. 

Ponadto przeprowadzone zostanie 
szkolenie z zakresu języka migowego 
dla osób zatrudnionych w rejestracji 

i asystentów osoby ze szczególnymi 
potrzebami. Zaplanowano także 
szkolenia dla kadry zarządzającej 
w zakresie kompetencji właściwych 
dla komunikacji z tymi osobami. 
Do potrzeb odbiorców programu 
dostosowane zostaną procedury 
i standardy obowiązujące w spółce, 
a także strona internetowa Centrum 
Zdrowia Tuchów. 

Projekt realizowany jest od 
lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 
i uzyskał on dofinansowanie 
w ramach programu operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 
720 000 zł. 

Respiratory trafiły 
do Centrum 
Zdrowia Tuchów 
Po wielu tygodniach 

oczekiwania do 
Centrum Zdrowia 

Tuchów dotarły trzy nowe 
respiratory!

W kwietniu, kiedy w Polsce 
rozpoczęła się epidemia koronawi-
rusa, mieszkańcy Pogórza na dotąd 
niespotykaną skalę włączyli się 
w akcję zakupu dwóch respiratorów 
dla Centrum Zdrowia Tuchów. 

W ciągu kilku dni w ramach 
zbiórki publicznej w serwisie 
zrzutka.pl udało się zebrać kwotę  
102 780 zł, która została przeznaczona 
w całości na zakup dwóch respiratorów. 
W zbiórce wzięło 
udział 556 osób. 

Dodatkowo 
s a m o r z ą d y 
gmin: Tuchów, 
C i ę ż k o w i c e , 
Gromnik oraz 
Pleśna zakupiły 
kolejny – trzeci 
respirator. 

– Wszyscy 
p a m i ę t a j ą 
p o c z ą t e k 
epidemii, kiedy 
obawy i lęk 

przed koronawirusem sparaliżowały 
nasze życie prywatne i zawodowe. 
W tej całej wirusowej beznadziei 
Wasze – Drodzy Mieszkańcy Pogórza 
– zaangażowanie było cudem. Krótki 
czas potrzebny na zebranie środków 
finansowych na zakup respiratorów 
dodał wszystkim energii i nadziei. 
Jestem Wam za to ogromnie 
wdzięczna. Dzięki temu dzisiaj 
możemy być spokojniejsi, wiedząc, 
że tuchowski szpital jest lepiej wypo-
sażony i na wyższym poziomie może 
świadczyć swoje usługi dla wszystkich 
mieszkańców Pogórza. Dziękuję! – 
podsumowała Magdalena Marszałek, 
burmistrz Tuchowa.



miasto i gminalipiec-sierpień 2020 | nr 7-8 (93-94) 29

Nowa metoda  
dla skuteczniejszej 
rehabilitacji

Problemy z plecami, 
kręgosłupem szyjnym, 
piersiowym i lędź-

wiowym, zapalenie stawów, 
bóle głowy, twarzy 
i żuchwy, drętwiejące ręce 
oraz rwa kulszowa. W takich 
przypadkach bardzo dobrze 
sprawdza się nowa metoda 
terapeutyczna, która 
znalazła zastosowanie 
w praktyce rehabilitacyjnej 
Centrum Zdrowia Tuchów. 
Koncepcja Maitland łączy 
techniki działające zarówno 
na stawy, mięśnie, jak 
i nerwy.

Cechą szczególną tej formy rehabi-
litacji jest połączenie indywidualnego 
i wyjątkowego podejścia terapeutycz-
nego z doświadczeniem klinicznym 
terapeuty i najnowszymi odkryciami 
naukowymi. Koncepcja, której twórcą 
był australijski fizjoterapeuta – Geof-
frey Maitland, zakłada rozwiązanie 
danego problemu funkcjonalnego 
poprzez zniesienie odczuć bólowych, 
przywrócenie odpowiedniej rucho-
mości w stawie oraz wyrównanie 
napięcia mięśniowego.

- Metodę można stosować także 
w przypadku bólu kolana, który jest 
wynikiem uszkodzenia więzadła 
czy problemów z łąkotką, ale też 
z łokciem tenisisty czy przy zespole 
cieśni nadgarstka. Terapia jest także 
pomocna w leczeniu pooperacyjnym 
czy po urazach ortopedycznych i spor-
towych. Doradzamy, jak odpowiednio 
dla naszego kręgosłupa zaprojektować 
miejsce pracy oraz jaką aktywność 

sportową dobrać  do danego scho-
rzenia – tłumaczy mgr rehabilitacji 
Centrum Zdrowia Tuchów Gerard 
Sokołowski, pracujący przy wyko-
rzystaniu tej koncepcji. Metoda 
charakteryzuje się dużą dokład-
nością i drobiazgowością badania. 
Pacjenta poddaje się diagnostyce po 
zastosowaniu odpowiedniej techniki, 
aby sprawdzić, jak wpływa na ból. - 
Własny opis problemu pacjenta jest dla 
nas bardzo istotny. Następnie wyko-
nujemy precyzyjne badanie fizykalne, 
mające na celu ustalenie przyczyny 
problemów. Na przykład dolegliwości 
bólowe w obrębie barku mogą wynikać 
z dysfunkcji w kręgosłupie szyjnym, 
żeber czy kręgosłupie piersiowym, co 
zostaje poddane wnikliwemu badaniu 
– wylicza Gerard Sokołowski.

Metoda sprawdza się także przy 
postępowaniu z pacjentami posiada-
jącymi różne zwyrodnienia czy przy-
kurcze. Dla usprawnienia konkretnej 
dysfunkcji zasadnicza jest rola doboru 
odpowiedniej techniki terapeutycznej. 
Koncepcja wykorzystuje terapię 
manualną, a praca rąk terapeuty 
pozwala na dokładną terapię danego 
problemu. W praktyce wykorzysty-

wane są techniki neurodynamiczne, 
stretching mięśni, ćwiczenia stabili-
zacyjne oraz indywidualnie dopaso-
wane ćwiczenia, które pacjent może 
wykonywać samodzielnie w domu. 
Dostosowanie terapii do konkretnej 
sytuacji każdego pacjenta pozwala 
na osiągnięcie sukcesu rehabilitacji 
w możliwe krótkim czasie.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie  
pani dr Magdalenie Bednarenko  

z Centrum Zdrowia Tuchów za kilkuletnią, 
bardzo profesjonalną opiekę medyczną,  

empatię i życzliwość.

   Rodzina Klimków z Tuchowa
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Zgłoś zadanie do BO Małopolska 
i zmień swoją okolicę!
1 września wystartował 

nabór zadań do  
5. Edycji Budżetu 

Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. 
Mieszkańcy Małopolski mają 
czas do połowy paździer-
nika, żeby złożyć zadanie 
i zebrać wymagane  
30 podpisów poparcia. Na 
najlepsze zwycięskie zadania 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznacza 
w sumie 12 mln zł.

 
Masz pomysł na inicjatywę, która 
spodoba się mieszkańcom Twojego 
powiatu? Chcesz, żeby udało się 
wreszcie rozwiązać jakiś problem 
społeczny? A może warto zorga-
nizować cykl warsztatów, zajęcia 
sportowe czy jakieś ciekawe wyda-
rzenie? Wymyśl zadanie i zgłoś 
je do 5. edycji Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Mało-
polskiego. Masz na to czas od  
1 września do 15 października br.  
– W zeszłym roku mieszkańcy Mało-
polski zaskoczyli nas swoją aktywnością 
i pomysłowością – zgłosili 239 zadań, 
czyli najwięcej w historii naszego 
budżetu obywatelskiego. Wierzę, że 
teraz rekord znów zostanie pobity. Tym 
bardziej, że w tym roku – ze względu 
na bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców – zarówno złożenie formularza 
zadania, jak i zebranie wymaganych 
podpisów poparcia będzie możliwe 
bez wychodzenia z domu! – zachęca 
Edward Czesak, który w Zarządzie 
Województwa Małopolskiego odpo-
wiada m.in. za budżet obywatelski.

Jak zgłosić zadanie?
Swój pomysł do Budżetu Obywa-

telskiego Województwa Małopol-
skiego może zgłosić każdy mieszka-
niec województwa, który ukończył  
16 lat. Na wypełnione formularze Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego czeka do 15 października. 
W tym roku można zgłosić zadania 
o charakterze prospołecznym, proz-
drowotnym, kulturalnym, eduka-
cyjnym, sportowym, turystycznym 
czy ekologicznym. Mogą to być 
zarówno działania infrastrukturalne, 
czyli przewidujące wykonanie robót 
budowlanych, jak i o charakterze 
„miękkim” – w tym m.in.: wydarzenia, 
warsztaty, zajęcia itp. Trzeba jednak 
pamiętać, że ze środków budżetu 
obywatelskiego województwa nie będą 
realizowane te zadania, które polegają 
na sfinansowaniu wyłącznie doku-
mentacji projektowej czy realizacji 
jednego z etapów większej inwestycji. 
Obowiązkowym kryterium jest 
kwestia finansowa. W 5. edycji BO 
Małopolska będą mogły być realizo-
wane tylko te zadania, których szacun-
kowy koszt wyniesie minimalnie  
50 tys. zł, a maksymalnie – 150 tys. zł. 
Jeśli planujesz zgłosić pomysł, który 
w kolejnych latach generuje koszty 
utrzymania (np. sprzątanie, odśnie-
żanie), musisz pamiętać, że rocznie 
nie mogą one przekraczać 10% kwoty 
realizacji tego zadania.

Bądź bezpieczny – 
zrób wszystko online!

W y p e ł n i o n y 
formularz zgłoszenia 
zadania i wymagane 
30 podpisów poparcia 
– w formie zbiorczej 
listy poparcia miesz-
kańców bądź indywi-
dualnej karty poparcia 
należy – musisz złożyć 
w urzędzie marszał-

kowskim w terminie od 1 września do 
15 października. Pamiętaj – podpisy 
poparcia możesz zbierać na zbior-
czych listach, jak i w formie indywidu-
alnych kart poparcia, ważne, żeby na 
wszystkich tych dokumentach zebrać 
łącznie 30 podpisów uprawnionych 
osób.

Ważne: musisz dokładnie prze-
strzegać terminu 15 października. 
Jeśli zadanie wpłynie do urzędu za 
późno, nie zostanie w ogóle wzięte 
pod uwagę, nawet jeśli data stempla 
pocztowego jest wcześniejsza!

Formularz zadania i podpisy 
mieszkańców możesz złożyć trady-
cyjnie, przynosząc na dziennik 
podawczy urzędu marszałkowskiego, 
bądź przesyłając pocztą. Jednak ze 
względów bezpieczeństwa warto 
skorzystać z możliwości online. 
W tym roku mieszkańcy mają po raz 
pierwszy możliwość złożenia pełnej 
dokumentacji przez internet.

Jak zgłosić zadanie do BO Mało-
polska przez internet?

Formularz zadania przygotuj najle-
piej w internetowym generatorze, 
wyeksportuj gotowy wniosek, a plik 
podpisz swoim profilem zaufanym 
lub kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. Następnie prześlij plik 
na elektroniczną skrzynkę podawczą 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego (ePUAP).

Wymagane podpisy mieszkańców 
możesz zeskanować i przesłać razem 
z formularzem zadania przez ePUAP, 
(możesz też wysłać oryginał papie-
rowy do urzędu pocztą tradycyjną).

Mieszkańcy mogą „podpisać” się 
też na liście poparcia elektronicznie 
– wtedy najlepiej wysłać do 30 upraw-
nionych osób plik indywidualnej 
karty poparcia, który mieszkaniec 
podpisze swoim profilem zaufanym 
lub kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. Potem wystarczy zebrać 
wszystkie podpisane pliki i przesłać 
wraz z formularzem zadania na urzę-
dową skrzynkę ePUAP.

Złożyłem formularz – i co dalej?
Każde zadanie, które zostanie 

zgłoszone do Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego, 
zostanie sprawdzone przez pracow-
ników urzędu marszałkowskiego. Do 
5 lutego 2021 r. Zarząd Województwa 
Małopolskiego opublikuje na  
www.bo.malopolska.pl listę wszyst-
kich zgłoszonych zadań, z wyszcze-
gólnieniem odrzuconych propozycji. 
Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, 
bo autorzy zadania mają możliwość 
odwołania się. Odwołania będzie 
rozpatrywać Rada Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie zadania, które zostaną 
ostatecznie ocenione pozytywnie, 
będą dopuszczone do głosowania. 
Najlepsze propozycje mieszkańcy 
będą wybierać wiosną 2021 roku.

Źródło:
https://bo.malopolska.pl/index.
php/12-wydarzenia/170-zglos-

zadanie-do-bo-malopolska-i-
zmien-swoja-okolice

O G Ł O S Z E N I E

Powszechny Spis Rolny 
2020 (PSR 2020) 
potrwa do 30 listo-

pada 2020 r. Spis dokony-
wany jest według stanu 
na dzień 1 czerwca 2020 r. 
Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy.

Harmonogram PSR 2020:
• samospis internetowy rozpo-

czyna się 1 września br. i potrwa 
do zakończenia spisu, tj. do  
30 listopada br.,

• wywiad telefoniczny przepro-
wadzany będzie w okresie od 
16 września do 30 listopada br. 

przez rachmistrza telefonicznego 
– pracowników Urzędu Staty-
stycznego w Krakowie,

• wywiad bezpośredni przepro-
wadzany będzie w okresie od  
1 października do 30 listopada br. 
przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi gospodarstwo 

rolne pod 
w a r u n -
kiem, że 
pozwoli 
na  to 
sytuacja 
e p i d e -
m i o l o -
giczna.

Źródło:
https://

spisrolny.
gov.pl/

Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczęty
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TERESASZYMAŃSKA

...A wyjdziesz drożyną
z gaiku na pole,
to spotkasz modraki,
ostróżki, kąkole...
/M. Konopnicka, Nasze kwiaty/

Maki, chabry i kąkole 
to typowe chwasty 
segetalne, czyli takie, 

które związane są z upra-
wami rolnymi. 

Ta trójka pięknych chwastów łączy 
się z uprawą zbóż. Starsi ludzie pamię-
tają ze swojego dzieciństwa i młodości 
bajecznie kolorowe łany zbóż, które 
czerwieniły się makami, były błękitne 
od bławatków lub purpurowo-różowe 
od kąkoli. Była jeszcze biel i żółć 
rumianu polnego. Niekoniecznie 
trzeba było mieszkać na wsi. Jadąc 
pociągiem przez tereny rolnicze przed 
żniwami, można było podziwiać ten 
krajobraz przez okno. Dzisiaj łany 
zbóż są jednobarwne, mają kolory 
tylko zboża. Człowiek skutecznie 
wytępił te kolorowe chwasty. Jako 
gospodarz uznał – zresztą słusznie – 
że zboże zachwaszczone daje mniejszy 
ilościowo i jakościowo gorszy plon. 
Zaniechano agrotechniczne metody 
walki z chwastami, ponieważ skutecz-
niejsza i szybsza stała się walka 
chemiczna. Im większa jest intensy-
fikacja rolnictwa, tym większe obsza-
rowo są jednogatunkowe uprawy 
i zanika bioróżnorodność. W Polsce 
zachodniej i północnej nastąpiło 
bardzo wyraźne ograniczenie roślin-
nego bogactwa gatunków. Są tam 
już pola przemysłowe. W regionach 
Polski, gdzie zachowało się jeszcze 
tradycyjne, ekstensywne rolnictwo, 
występują najbardziej różnorodne 
zbiorowiska roślin. U nas, gdzie 
między innymi warunki terenowe 
wymuszają inną gospodarkę rolną, 
ta bioróżnorodność jeszcze się 
zachowała. Nadal możemy zobaczyć 
maki i chabry, oczywiście w mniej-
szych ilościach i raczej nie w zbożach. 
Jednak kąkole znikły zupełnie. 

Mak polny (Papaver rhoeas) 
należy do rodziny makowatych. 
Pochodzi prawdopodobnie z rejonu 
Morza Śródziemnego. Zadomowił 
się w Eurazji, został zawleczony do 
obu Ameryk i do Nowej Zelandii. 
W Polsce pospolity jest na całym 
obszarze, lubi gleby wapienne. Jest 
typowym chwastem związanym ze 
zbożami ozimymi. Badania naukowe 
wykazały, że na 1m² pszenicy ozimej 
bywało 600 sztuk maków, a pszenicy 
tylko 200 sztuk. W jednej makówce 
doliczono się ok. 2000 sztuk nasion. 
Mak polny rośnie również na 
ugorach, nieużytkach, łąkach. Jeżeli 
trafi na odpowiednie warunki, może 
wystąpić masowo. Taką łąkę z dużą 
ilością maków można było w tym 
roku podziwiać w Mesznej Opac-
kiej. Główne kwitnienie maku przy-
pada na miesiące letnie: koniec maja, 
czerwiec, lipiec. To właśnie kwiaty są 
największym atutem maku polnego. 

Kwiaty są duże, o intensywnej czer-
wono-szkarłatnej barwie. Składają 
się z czterech zachodzących na siebie 
płatków z czarną plamą u nasady. 
Wytwarzają dużo pyłku, nie nekta-
rują. Oprócz maku polnego, dziko 
występuje jeszcze u nas mak piaskowy 
i mak wątpliwy. Uprawnym gatun-
kiem jest mak lekarski (Papaver 
somniferum). Najwcześniej upra-
wiano go w Turcji, Persji, Indiach 
i Chinach. Służył wyłącznie do 
produkcji opium. W Europie jego 
nasiona znaleziono na terenie osad 
z okresu neolitu. W starożytnej Grecji, 
chociaż głównym celem jego uprawy 
były nasiona do otrzymywania oleju, 
to pozyskiwano z niego również 
opium, znając jego właściwości prze-
ciwbólowe. Dojrzałe nasiona maku 
lekarskiego są produktem spożyw-
czym. Natomiast inne części rośliny 
służą do otrzymywania opium, które 
zawiera silnie działające alkaloidy. 
Głównym składnikiem opium jest 
morfina. Dawniej ludzie na wsi często 
siali mak dla potrzeb spożywczych, 
czyli dla dojrzałych nasion. Jednak 
rozszerzający się problem narkomanii 
spowodował zakaz uprawy maku 
lekarskiego (od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku) i można go upra-
wiać jedynie na ściśle kontrolowa-
nych plantacjach. Od rodzaju papaver 
wywodzi się szereg gatunków ozdob-
nych, chętnie sadzonych w ogrodach. 
Modne ostatnio łąki kwietne również 
zawierają w swoim składzie różne 
odmiany maków. 

Chaber bławatek (Centaurea 
cyanus) to następny kwitnący pięknie 
chwast, który znika z łanów zbóż. 
W różnych regionach Polski ludzie 
różnie go nazywali, np.: modrak, 
wasilek, chaber zbożowy, modro-
kwiat, bławat. Tyle nazw świadczy 
o tym, że ludzie dobrze go znali 
i stosowali w różnych dolegliwościach. 
Jest znanym i stosowanym także 
obecnie ziołem leczniczym. Należy 
do rodziny astrowatych (złożonych). 
Pochodzi z rejonów Morza Śródziem-

nego i z Bliskiego Wschodu, skąd 
przed tysiącami lat rozprzestrzenił 
się na kraje Europy i inne lądy. Na 
świecie występuje ok. 500 gatunków 
chabrów. W Polsce dziko rośnie na 
polach najczęściej chaber bławatek. 
Rzadziej występuje chaber łąkowy 
(na łąkach, miedzach, w zaroślach). 
Chociaż w łanach zbóż, zwłaszcza 
ozimych, chaber nie występuje już tak 
często i w takich ilościach jak dawniej, 
to jednak nie trzeba go specjalnie 
szukać. Występuje także w naszych 
okolicach. Rośnie zwłaszcza na 
skrajach pól obsianych zbożem, na 
poboczach polnych dróg, na grani-
cach pól i łąk, czyli tam, gdzie gleba 
jest wzruszana i gdzie nie dosięgły go 
środki chwastobójcze. Od lat towa-
rzyszy tradycyjnym uprawom. Chaber 
bławatek jest pospolitym chwastem 
i zarazem cennym ziołem. Surowcem 
zielarskim jest kwiat bławatka, nie całe 
koszyczki, a tylko brzeżne szafirowe 
kwiatki. Zbiera się je na początku 
zakwitania i trzeba je tak ususzyć 
i przechować, żeby nie straciły barwy. 
Kwiat bławatka stosuje się w prze-
wlekłych stanach zapalnych nerek 
(wewnętrznie). Zewnętrznie zaś jest 
używany przy leczeniu stanów zapal-
nych spojówek, przy nadwrażliwości 
na promienie słoneczne i promienio-
wanie z ekranów. 

Bławatek jest cenną rośliną 
miododajną. Wydziela nektar i pyłek. 
W słoneczny, ciepły dzień można 
zaobserwować na nim uwijające się 
pszczoły i inne owady. Jest to także 
ceniona roślina ozdobna, zwłaszcza 
jego odmiany o dużych kwiatach 
i w różnych kolorach (białe, różowe, 
fioletowe). 

Kąkol polny (Agrostemma 
githago) był kiedyś bardzo popu-
larnym chwastem zbóż, zwłaszcza 
żyta, a obecnie prawie zupełnie 
zniknął z naszych pól. Należy do 
rodziny goździkowatych. Był nazy-
wany też kąkolnicą zbożową, wronim 
grochem, czarnuchą lub goździkiem 
zbożowym. Jest to roślina jedno-

roczna, o prostej wzniesionej łodydze 
(30 do 100 cm wysokości). Kwiat jest 
pojedynczy, duży, o barwie purpu-
rowo-liliowej. Kwitnie w czerwcu 
i lipcu. Owocem jest sucha torebka, 
która zawiera liczne, czarne nasiona. 
Występuje na obszarze Azji, Europy 
i Afryki Północnej. W Polsce dawniej 
występował pospolicie. Obecnie 
prawie się go nie spotyka. Kąkol 
preferował cieplejsze rejony naszego 
kraju i lżejsze, przepuszczalne gleby. 
Na takich glebach uprawiało się 
żyto, dlatego też kąkol rósł prze-
ważnie w tym zbożu. Jest to chwast 
szkodliwy szczególnego rodzaju. 
Wytwarza dużo nasion, ale mają one 
krótką żywotność i zdolność do kieł-
kowania, którą tracą po roku. Żeby 
wykiełkować, muszą znaleźć się 
w górnej warstwie gleby. Ponieważ 
nasiona kąkolu dojrzewają z żytem, 
to były zbierane razem z tym zbożem 
i wysiewane w następnym sezonie 
(jeżeli zboże nie było czyszczone). 
W ten sposób kąkol się rozprzestrze-
niał, chociaż nie jest ekspansywny. 
Obniżał znacząco jakość ziarna. 
Nasiona kąkolu i inne jego organy 
zawierają silnie toksyczną saponinę – 
gitaginę. Są trujące dla ludzi i zwierząt 
hodowlanych (głównie koni, bydła 
i świń). Jeżeli zboże przeznaczone 
na przemiał było zanieczyszczone 
kąkolem, to mąka z takiego zboża była 
skażona i pieczywo z niej powodowało 
zatrucia u ludzi, a pasza – zatrucia 
u zwierząt. Jeszcze na początku 
XIX wieku dochodziło do masowych 
zatruć wśród ludzi, a także zwierząt. 
Nasiona kąkolu były niebezpieczne 
jeszcze z tego względu, że są podobne 
do nasion czarnuszki i bywały z nią 
mylone. Później ziarna zbóż były 
już lepiej czyszczone. Pojawiły się 
urządzenia i maszyny do odsiewania 
zanieczyszczeń i niebezpieczeństwo 
zatruć było mniejsze. Obecnie, inne 
technologie w trakcie produkcji zbóż 
wyeliminowały kąkol i inne chwasty 
do tego stopnia, że grozi im wygi-
nięcie gatunku. Dlatego też przyszła 
do nas z Europy Zachodniej moda 

na zakładanie specjalnych ogródków 
chwastów, które prowadzą kolekcje 
zachowawcze ginących gatunków. 
Zmiana zachowań w stosunku do 
ginących gatunków na pewno nie 
wyjdzie na złe rodzimej przyrodzie 
i przyczyni się do jej bioróżnorod-
ności, która kiedyś była rzeczą oczy-
wistą. 

Maki, chabry i kąkole to rośliny 
od dawna obecne w kulturze naszego 
kraju i wielu innych. Weszły do malar-
stwa, literatury, muzyki, fotografii, 
zdobnictwa i innych dziedzin. Na 
przykład maki polne to kwiaty, które 
szczególnie upodobali sobie malarze 
impresjoniści. Claude Monet nama-
lował słynny obraz Pole maków, który 
aktualnie znajduje się w Luwrze. 
Innym znanym na świecie obrazem 
z makami jest obraz amerykańskiego 
malarza Roberta Vonnocha pt. Na 
flandryjskim polu, gdzie śpią żołnierze 
i rosną maki (pierwotnie obraz nosił 
tytuł Maki polne). Najbardziej znany 
motyw maków w polskiej kulturze 
to słowa piosenki: „Czerwone maki 
na Monte Cassino”, które napisał 
Feliks Konarski. Chaber bławatek 
także jest obecny w naszej kulturze. 
Może być kolor chabrowy, oczy jak 
bławatki. Ksiądz poeta Jan Twar-
dowski, który często wplatał kwiaty 
w swoje wiersze, wplótł również 
bławatka w wierszu Do świętej Tereski, 
gdzie napisał: „Bławatek jak wianek 
nieustanny i krótki”. A co z kąkolem, 
który chociaż uroczo wygląda, to ma 
„paskudny” charakter. Są u nas przy-
słowia z kąkolem, np.: „Kto sieje kąkol, 
zbierze kąkol” lub bardzo stare przy-
słowie: „Lada jaka to niwa, w której 
kąkol bywa”. W Biblii (w polskim 
tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka) kąkol 
to symbol – chwast, który zły człowiek 
zasiał gospodarzowi w pszenicy. 

Te trzy opisane wyżej bardzo 
ciekawe rośliny: maki, chabry i kąkole, 
to naturalne piękno wśród pól. 
Wprawdzie w niektórych regionach 
ich już nie ma, ale w gminie Tuchów 
wciąż można podziwiać maki i chabry, 
nie znajdziemy jednak kąkolu.
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CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Gdzie się podziały maki, chabry i kąkole?

Chabry Chaber z pszczółką Chętni na pyłek Maki polne

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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Atmosfera spokoju towa-
rzyszyła niedzielnym 
wydarzeniom na 

tuchowskiej Skałce, gdzie 
nastąpiło jej oficjalne 
otwarcie. Skałka do publicz-
nego użytku oddana była co 
prawda wcześniej, aby korzy-
stać z niej mogli wszyscy 
spragnieni spokoju i ciszy, 
ale jej oficjalne otwarcie 
miało miejsce 26 lipca. 

Niedzielne popołudnie można było 
spędzić bezpiecznie, bo na świeżym 
powietrzu i aktywnie, ponieważ trady-
cyjny spacer po urokliwej Skałce został 
zaaranżowany jako gra terenowa 
skierowana do rodzin. Podchodom 
towarzyszyły przygotowane przez 
OSP Tuchów, SALWASPORT i Dom 
Kultury w Tuchowie atrakcje dla 
dzieci oraz konkursy i konkurencje, 
w których mogły wziąć udział całe 
rodziny. Jeśli ktoś był szybki i sprytny, 
nie tylko wygrywał konkurencje, ale 
również walkę z komarami. A jeśli nie, 
mógł oddać się chwili relaksu z pyszną 
kawą lub czekoladą z Roweru Cafe. 

Wyjątkowym momentem był 
koncert z naturą w tle w wykonaniu 
Stowarzyszenia z Taktem. Aranżacja 
tego koncertu w suchej fontannie na 
Skałce to, miejmy nadzieję, początek 
cyklu kameralnych, muzycznych 
spotkań z naturą w tle. 

Przywołując słowa burmistrza 
Tuchowa – Magdaleny Marszałek – 
Zachęcamy do odwiedzin tego urokli-
wego miejsca, zapraszamy również do 
kreowania jego wyjątkowego charak-
teru razem z nami!

Niedzielny chillout na tuchowskiej Skałce
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„4BIKE W AKCJI”Po bardzo długiej prze-
rwie... 4 lipca wystar-
towaliśmy z sezonem 

2020!

Pierwszym wyścigiem, w którym 
4BIKE wziął udział, była pierwsza 
edycja Pucharu Polski odbywająca 
się w Warszawie na słynnej Górze 
Kazoora. W sobotę startowali zawod-
nicy z kategorii żak: Paweł Janas oraz 
Kamil Świegoda. Swoje zmagania 
zakończyli na: Kamil – 15 i Paweł – 
18 miejscu. W niedzielę natomiast 
na nieco trudniejszej fizycznie i tech-
nicznie trasie startowali młodzicy. Po 
naprawdę zaciętej walce Filip Chrza-
nowski zajął 14 miejsce i był to jego 
debiut w zawodach rangi Pucharu 
Polski. W tym samym wyścigu 
Mikołaj Rutka wywalczył 40 miejsce. 
Warto dodać, że na starcie stanęło 
67 młodzików. W kategorii juniorów 
młodszych, których start był elimi-
nacją do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, wziął udział Bartło-
miej Janas, zdobywając 25 miejsce. 
W ostatnim wyścigu tego Pucharu 
Polski Jakub Solarz skończył swoje 
zmagania i zakończył na 22 miejscu.

Dwa tygodnie później najmłodsza 
część zawodników 4BIKE spróbowała 
swoich sił w Maratonie Rowerowym 
CYKLOKARPATY w Wierchomli. 
Organizatorzy zapewniali, że trasa 
nie jest trudna technicznie, za to 
można na niej sprawdzić stan swojego 
przygotowania kondycyjnego na licz-
nych podjazdach i szybkich zjazdach. 
Bonusem były oczywiście niezwykłe 
widoki… ale czy nasi zawodnicy 
zdążyli je obejrzeć podczas jazdy? No 
nie wiem… pędzili jak szaleni… po 
medale… Zakładam, że zdążyli podzi-
wiać je po wyścigu i po odebraniu 
nagród – Aleksandra Dydyk i Maksy-
milian Bernal za pierwsze, a Zuzanna 
Kapustka i Maja Dydyk za drugie 
miejsca, każdy w swojej kategorii 
wiekowej.

Kolejne zawody MTB odbywały 
się w niedzielę, 26 lipca w małopol-
skiej Orawce. Była to pierwsza edycja 
Pucharu Szlaku Solnego oraz Mistrzo-
stwa Małopolski, a także Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

i Młodziczek 2020. Oj działo się! Na 
trasie wyznaczonej w okolicy wyciągu 
narciarskiego i częściowo w lesie, 
przy pięknej pogodzie dopisywały 
i humory, i wola walki o najwyższe 
trofea. W Mistrzostawach Małopolski 
nasi młodzicy: Filip Chrzanowski 
i Michał Gawron wywalczyli odpo-
wiednio: 3 i 5 miejsce. W kategorii 
junior młodszy na podium stanął 
również Bartłomiej Janas, a junior – 
Dawid Hudyka wjechał na metę na 
4 pozycji. W wyścigu open mężczyzn – 
Jakub Solarz zdobył 3 miejsce w elicie, 
a Albert Hudyka 5 miejsce jako 
orlik. Puchar Szlaku Solnego nato-
miast pokazał, że nawet najmłodsi, 
pełni zapału rowerzyści czerpią 
wiele radości z jazdy i rywalizacji. 
Wśród zawodników do lat 6 Piotruś 
Rutka wywalczył 9 pozycję, a Mikołaj 
Kapustka swój pierwszy wyścig ukoń-
czył na 11 miejscu. W kategorii dziew-
czynek w wieku 7-8 lat Aleksandra 
Dydyk tym razem była 4, a Zuzanna 
Kapustka – 7, a w kategorii chłopców 
9-10 lat Maksymilian Bernal wywal-
czył 2 miejsce. Maja Dydyk zdobyła 
4 miejsce. Paweł Janas wywalczył 
10 pozycję, a Bartłomiej Janas 16. 
Gabriela Rutka była 14, a Filip Chrza-
nowski – 14 i Michał Gawron zajął 
28 miejsce. 

W pierwszy weekend sierpnia 
zawodnicy 4BIKE również nie 
próżnowali, wybrali się bowiem do 
Krynicy Zdroju na maraton rowe-
rowy CYKLOKARPATY na tzw. 
UPHILL pod wieżę widokową. 
Dzieciaki wystartowały w organizo-
wanym specjalnie dla nich wyścigu 
typu RACE KIDS. Tam trójka naszych 
zawodników pojechała sprawdzić 
swoje umiejętności kolarskie, jak 
się okazało z niezłym wynikiem… 
bowiem zarówno Aleksandra Dydyk, 
Maksymilian Bernal, jak i Maja Dydyk 
odebrali medale za pierwsze miejsca, 
każdy w swojej kategorii wiekowej. 
Puchar Mazowsza – ponownie na 
słynnej warszawskiej Kazoorce – to 
kolejny przystanek kolarzy 4BIKE. 

Znajomość trasy pozwoliła naszym 
zawodnikom uzyskać całkiem 
niezłe wyniki: Filip Chrzanowski – 
8 miejsce, Michał Gawron – 23, Dawid 
Hudyka 5 miejsce. Albert Hudyka 
zdobył 5 miejsce w U23 i jednocze-
śnie 6 miejsce w elicie, a Jakub Solarz 
wywalczył 2 miejsce. 

W kolejnym tygodniu 4BIKE 
zameldował się na Mistrzostwach 
Polski MTB XC. To były trzy dni pełne 
ogromnych emocji i woli walki. Orga-
nizatorzy zapewnili bardzo wymaga-
jącą trasę na Górze Czterech Wiatrów 
w Mrągowie: bardzo strome i długie 
podjazdy na odkrytej przestrzeni 
i przy pełnym słońcu były nie lada 
wyzwaniem dla zawodników. Dodat-
kowym urozmaiceniem okazały się 
elementy techniczne umieszczone 
na jednym ze zjazdów: belki, dropy 
oraz rock garden. W sobotnim 
wyścigu, w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, wystarto-
wali: Gabriela Rutka i Bartłomiej 
Janas, zajmując odpowiednio: 
21 i 23 pozycję. W wyścigu o Puchar 
Prezesa PZKol w kategorii młodzik 
Mikołaj Rutka zajął 59, a Michał 
Gawron 54  miejsce. W niedzielę, 
pechowo, bo od problemów tech-
nicznych ze sprzętem swoje zmagania 
rozpoczął Dawid Hudyka, ostatecznie 
zajmując 45 miejsce wśród juniorów. 
Po ostatnim wyścigu Jakub Solarz 
uplasował się na 20 miejscu w elicie, 
a Albert Hudyka na 24 miejscu w U23. 

Tydzień później na Pucharze 
Smoka w Łysej Górze zawitało 
„Czterech muszkieterów” z 4BIKE. 
Na ciekawej trasie i w pełnym 
słońcu, rozegrali swoje wyścigi, 
zajmując wysokie lokaty: w kategorii 
żak Kamil Świegoda – 2 miejsce, 
w kategorii młodzik Filip Chrza-
nowski również 2 miejsce, a Michał 
Gawron – 5 miejsce, natomiast 
w kategorii junior Dawid Hudyka 
– 3 miejsce. Niedzielna, deszczowa 
pogoda nie pokrzyżowała zabawy 
i rywalizacji naszych najmłodszych 
w kolejnej edycji maratonu rowe-

rowego CYKLOKARPATY, tym 
razem w Myślenicach. Zdomino-
wali podium, zgarniając 4 medale: 
Zuzanna Kapustka, Maja Dydyk 
i Maksymilian Bernal za 1 miejsca 
oraz Aleksandra Dydyk za 2 miejsce. 
Warto dodać, iż frekwencja była tak 
duża, że kategorie zostały podzielone 
na dwie grupy, przez co miejsca przy-
znawane były „ex aequo”. Wisienką 
– a właściwie rodzynkiem – na torcie, 
okazał się start 3-letniego Mikołaja 
Kapustki, który z pełną swobodą 
i ogromnym spokojem dojechał do 
celu i bardzo się z tego cieszył. 

Gratulujemy wszystkim startu-
jącym i cieszymy się z ich sukcesów 
– tych małych i tych większych! Każdy 
start dodaje wiary w siebie i swoje 
umiejętności, podnosi doświadczenie 
i motywuje do dalszej pracy nad sobą. 
Wszystko, co najlepsze wciąż przed 
nami! Dziękujemy za kibicowanie 
naszym kolarzom i niezmiennie 
prosimy o doping. Oczywiście, zapra-
szamy wszystkich na rowery! 

Ewa Dydyk
Gabriela Hudyka

Tuchowska flotaSTANISŁAWJAWORSKI 

Ze wzruszeniem obej-
rzałem zdjęcia ze 
spływu naszą Białą 

zamieszczone na Facebooku 
przez Jerzego Odrońca. 
Ze wzruszeniem, bo przy-
pomniały mi się zasły-
szane przed laty opowieści 
o takich samych, kajako-
wych przygodach mających 
miejsce w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku. 

Opowiadali o tym ludzie, którzy 
wówczas byli młodzi. Ci sami, 
którym przyszło przeżyć gehennę 
okupacji, stracić przyjaciół i bliskich. 
Z ust Bronisława Kapałki – Nunka, 
Romana Cieśli, Edwarda Płachno 

i kilku jeszcze osób dowiedziałem się 
o historii „Tuchowskiej floty”. 

W okresie międzywojennym 
w Polsce działała organizacja pn. „Liga 
Morska” mająca na celu populary-
zację wiedzy o morzu, historii dostępu 
Polski do morza i zainteresowanie 
młodych morzem, służbą w Polskiej 
Marynarce Wojennej czy budową 
Gdyni. Corocznie, aż do 1939 roku, 
obchodzone „Święto morza” dawało 
impuls do zainteresowania się tym 
zagadnieniem. Wszędzie tam, gdzie 
był jakiś dostęp do wody, rzeki czy 
jeziora, obchody takie były organi-
zowane. Tuchów miał swoją „Białą”, 
a więc flota mogła powstać i powstała. 

Zbudowali ją młodzi tuchowianie 
dosłownie własnymi rękami. Z dostęp-
nych materiałów, w prywatnych 
domach budowano kajaki. Powstało 
ich kilkanaście. Były to „jednostki” 
dużo ważące i przeniesienie ich nad 
brzeg rzeki nie było łatwe, ale za to 
po spuszczeniu na wodę nabierały 
lekkości i zwrotności. 

Tu zaczyna się najważniejsze. 
Grupa zapaleńców latem każdego roku 
organizowała spływy Białą z Tuchowa 
do Tarnowa. Podobno w 1937 lub 
1938 roku odbył się spływ Białą do 
Dunajca w Tarnowie i Dunajcem aż 
do Wisły. Tuchowscy wodniacy kilka 
razy organizowali festyny właśnie 



JAROSŁAWMIREK 

Pandemia koronawirusa 
COVID-19 miała i ma 
wpływ na nasze życie, 

w szczególności także na 
sport. W rundzie wiosennej 
sezonu 2019/2020 odwo-
łane zostały krajowe 
rozgrywki w najniższych 
klasach rozgrywkowych,  
tj. od III ligi do Klasy C. 
Klub Sportowy Alfa Siedliska 
postanowił ten czas  
wykorzystać na moder-
nizację swojego obiektu 
sportowego.

Zakres prac był bardzo duży 
i mimo że prace rozpoczęły się już pod 
koniec marca, to modernizacja trwa 
do dzisiaj. W pierwszej kolejności 
rozbudowano instalację elektryczną 
w szatni klubowej, zamontowano 
nowe lampy, gniazdka i kontakty, 
wymalowano drzwi, okna i barierkę 
na kładce prowadzącej do szatni. 
Ułożono płytki w sanitariatach, 
a także płyty chodnikowe wokół szatni 
oraz magazynu sportowego. Zamoco-
wano tam również agrowłókninę. Do 
szatni zakupiono dodatkowe wyposa-
żenie, m.in. przedłużacz elektryczny 
(50 m), nagrzewnicę oraz plastikowe 
pojemniki na stroje. 

Następnie rozpoczęły się prace 
ziemne przy płycie boiska oraz w jej 
najbliższym otoczeniu. W tym celu 
usunięto opony oraz ogrodzenie przy 
drodze prowadzącej do stacji paliw. 
Dzięki temu możliwe było wyrów-
nanie brzegu nasypu drogowego oraz 
przebranie rowu odwadniającego. 
Po zakończeniu tych prac boisko 
w niektórych fragmentach zyskało 
od 2 do 4 metrów szerokości. Na 
nasypie natomiast przymocowano 
agrowłókninę, aby w przyszłości nie 
było konieczności podkaszania tego 
niewygodnego terenu.

Przy okazji tych prac wyrów-
nano boisko przy rowie na całej 
jego długości. Obniżono również 
narożnik boiska przy wejściu na 
stadion, ponieważ różnica poziomu 
w tym miejscu wynosiła około 60 cm. 
Podobne wzniesienie było w jednej 
z „szesnastek” i również je zniwe-
lowano. Podwyższono natomiast 
narożnik boiska od strony szatni. 
Poza obiektem przy drodze wyko-
nano ziemny nasyp pod planowany 
w przyszłości parking.

Po wykarczowaniu krzaków 
i samosiejek za bramką przystąpiono 
do prac ziemnych oraz wykonano 
odwodnienie. W sumie 150 metrów 
rury drenarskiej będzie odprowa-
dzało wodę z tego bardzo grząskiego 

miejsca. Poza tym przycięte zostały 
topole, których łamiące się gałęzie 
zagrażały piłkarzom i rodzicom prze-
bywającym na terenie obiektu.

Bardzo ważnym elementem 
całej inwestycji była przebudowa 
wejścia na stadion wraz z narożni-
kiem boiska. Było to możliwe dzięki 
pomocy państwa Krystyny i Anto-
niego Sajdaków, którzy zgodzili się na 
zamianę działek. Przesunięto wejście 
o kilka metrów, wstawiono rury 
przepustowe i wykonano wejście na 
stadion z kostki brukowej. Dowodem 
ogromu wykonanych prac niech 
będzie zamieszczona relacja foto-
graficzna. 

Ze względu na ogrom wydatków 
prace były finansowane z kilku źródeł: 
zarówno z budżetu stowarzyszenia 
Alfa Siedliska, jak również z budżetu 
gminy Tuchów dzięki przychylności 
burmistrza Tuchowa – Magdaleny 
Marszałek oraz zastępcy burmistrza 
– Wiktora Chrzanowskiego. Tak duża 
inwestycja nie powiodłaby się, gdyby 
nie wsparcie z budżetu sołeckiego. 

Zarząd i członkowie stowarzyszenia 
bardzo dziękują sołtysowi i radnemu 
Jerzemu Urbankowi i radnym Rady 
Sołeckiej w Siedliskach.

Dziękują także wszystkim osobom, 
które na zmianę pracowały przy 
stadionie i szatni, a także, które wspie-
rały klub w inny sposób. Wszyst-
kich nie sposób wymienić, ale byli 
to m.in.: Wiktor Adamczyk, Paweł 
Antoł, Bolesław Bajorek, Grzegorz 
Bajorek, Marcin Bajorek, Wojciech 
Bajorek, Karol Czopek, Dawid 
Drwal, Wiesław Gieracki, Grzegorz 
Gut, Grzegorz Gut z firmy Gulimex, 
Michał Iwaniec, Sebastian Janura, 
Jacek Kozioł, Krzysztof Leszkiewicz, 
Artur Łątka, Henryk Łątka, Mariusz 
Łątka, Dominik Majchrowicz, 
Wojciech Majchrowicz, Dawid Mirek, 
Tomasz Skrężyna, Hubert Skrę-
żyna, Henryk Rąpała, Rafał Rąpała, 
Krystian Stec, Wojciech Świat, Dawid 
Włodek. Stowarzyszenie otrzymało 
wsparcie również od: Jolanty Sadko-
-Krzemińskiej, Tomasza Bernala, 
Andrzeja Mądla, pracowników stacji 

paliw Mądel w Siedliskach, Franciszka 
Jamroza czy Konrada Pyzdka.

Oprócz kwestii infrastruktural-
nych Alfę Siedliska spotkało sporo 
dobrego zarówno ze strony zawod-
ników, jak i kibiców, którzy zakupili 
piłki meczowe i treningowe, ręka-
wice bramkarskie, a także komplet 
strojów, a byli to: Robert Bałut, Paweł 
Gniadek, Grzegorz Jurek, Krzysztof 
Leszkiewicz, Artur Kmak, Mateusz 
Krogulski, Zbigniew Kuraś oraz Kamil 
Wojtanowski.

Ważnym wydarzeniem marketin-
gowym było zaprojektowanie nowego 
herbu klubu, który prezentujemy 
przy okazji tego artykułu. Autorem 
projektu jest Jakub Malicki – znany 
polski grafik sportowy. Stowarzy-
szenie będzie mogło ujednolicić 
wizerunek klubu i wszędzie stosować 
jeden herb. Trwają także prace nad 
nowym statutem klubu, który będzie 
dostosowany do współczesnych 
wymogów.

To nie koniec wyzwań, jakie stoją 
przed stowarzyszeniem z Siedlisk – 

kolejne, równie kosztowne tegoroczne 
prace to zakup i montaż aluminio-
wych bramek, zmiana lokalizacji 
piłkochwytów, zadbanie o murawę 
boiska oraz ułożenie kostki brukowej 
pod drewnianą altanę. W związku 
z powyższymi planami pięć drużyn 
Alfy Siedliska (seniorzy, trampkarze, 
młodziki, orliki i żaki) rozgrywać 
będzie swoje mecze w rundzie 
jesiennej na wyjazdach. 

Dzięki tej modernizacji stadion 
w Siedliskach dostosowany zostanie 
do współczesnych wymogów, jak 
również przepisów PZPN i będzie 
służył i mieszkańcom, i rywalom, 
którzy od rundy wiosennej będę 
przyjeżdżać na mecze właśnie na 
„Stawiska”. Pozostanie do realizacji 
najważniejsza inwestycja, czyli 
budowa szatni klubowej wraz z zaple-
czem sanitarno-magazynowym. 
Mamy nadzieję, że marzenia dzia-
łaczy, piłkarzy i kibiców w Siedli-
skach spełnią się w najbliższych 
latach.
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podczas obchodów „Święta morza”. 
Pływano zbiorowo i indywidualnie. 
Z opowiadań wiadomo, że były 
organizowane zawody w pływaniu 
kajakami pod prąd. Nie zachowały 
się, prócz ustnych przekazów i kilku 
zdjęć, inne materiały, ale warto 
o nich przypomnieć. Robię to ja, 
bo jestem już jednym z nie licznych, 
którzy znali tamtych ludzi i zapa-
miętali usłyszaną od nich historię. 
Skany zdjęć zamieszczone w tym 
tekście obrazują tamten czas. Można 
zobaczyć je w albumach „Tuchów 
dawniej i dzisiaj” z 2010 roku str. 65 
i 66 albo w wydaniu z 2018 roku 
str. 63 i 64.

Następcom gratuluję pomysłu, 
życzę kontynuacji i radości z jego 
realizacji. Stopy wody pod kilem 
i połamania wioseł.
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MARIAKRAS 

26 lipca na boisku 
przy Skałce 
w Tuchowie 

zorganizowany został 
piknik edukacyjny 
o tematyce dotyczącej 
ochrony powietrza. 

Piękna pogoda sprzyjała, by 
miło, na świeżym powietrzu 
spędzić rodzinnie niedzielne 
popołudnie. W ramach pikniku 
przeprowadzone zostały dwa 
konkursy wiedzy ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży pn.: „Nie pal 
śmieci – wybierz kolor – segreguj 
śmieci” oraz „1 z 10 – wiem, jak 
dbać o czyste powietrze”. Konkursy 
przeprowadzone zostały w formie 
ustnej. Wzięły w nich udział 
całe rodziny. Rywalizacja była 
zacięta, uczestnicy wykazali się 
dobrą wiedzą z zakresu ekologii 
oraz jakości powietrza. Laureaci 
konkursów otrzymali: dyplomy, 
torby ekologiczne, smycze oraz 
nagrody rzeczowe. 

Zapewne zdobyta wiedza 
będzie przydatna i przyczyni się 
do podniesienia ekologicznej 
świadomości młodego poko-
lenia oraz troski i zwiększenia 
dbałości o czyste powietrze. 
Podczas pikniku edukacyjnego 
można było się dowiedzieć m.in. 
tego, jak dbać o środowisko oraz 
jakość powietrza, jak czuć się 
bezpiecznym w czystym środo-
wisku. Dla dorosłych piknik 
edukacyjny był również dobrą 
okazją do zapoznania się z możli-
wościami pozyskania dotacji na 
wymianę kotłów, a także do posze-
rzenia wiedzy z zakresu ochrony 
powietrza.

Kolejny piknik edukacyjny 
zorganizowany został 20 sierpnia 
przy Domu Kultury w Tuchowie. 
Przy pięknej aurze, edukacyjnie 
i miło można było spędzić czwart-
kowe przedpołudnie. Przepro-
wadzone podczas pikniku dwa 
konkursy wiedzy ekologicznej  

pn.: „Ekologicznie zakręceni – 
wiedzę mamy i ekohasła ukła-
damy” oraz „Ekoquesting – jakość 
powietrza to podstawa, lecz nie taka 
prosta sprawa” cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Czy piec to też 
jest kocioł? Czy należy go wymienić? 
Jak segregować śmieci? Czy potrafią 

to już dzieci? Czy w kominku wolno 
palić? Czym jest smog? Czy źródła 
energii mogą być ekologiczne? Na 
te i na inne pytania musieli odpo-
wiedzieć uczestnicy konkursów. 
Dzieci, młodzież i dorośli wykazali 
się bardzo dobrą znajomością zagad-
nień z zakresu ekologii, ochrony 

środowiska oraz jakości 
powietrza. W nagrodę 
otrzymali dyplomy, 
torby ekologiczne, 
smycze oraz upominki 
rzeczowe. 

Cieszy fakt, że młode 
pokolenie wykazuje 
troskę i dbałość o jakość 
powietrza, posiada dużą 
wiedzę w tym zakresie, 
jest chłonne i otwarte 
na zdobywanie nowej 
wiedzy, którą chętnie 
dzieli się z innymi. 
Wiedza i świado-
mość społeczeństwa 
są ogromnie ważne ze 
względu na zdrowie 

i dobro nas wszystkich oraz poczucie 
bezpieczeństwa w czystym środo-
wisku. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w piknikach! 
Do zobaczenia na kolejnych! 
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Porozumienie, które 
zostało zawarte 
pomiędzy Gminą 

Tuchów a Skarbem 
Państwa – Ministrem 
Rozwoju, obejmuje:
• realizację 121 przedsięwzięć 

niskoemisyjnych na rzecz 
najmniej zamożnych gospo-
darstw domowych ujętych 
w gminnym programie nisko-
emisyjnym;

• wymianę lub likwidację urzą-
dzeń lub systemów grzewczych, 

lub systemów podgrzewających 
wodę w 80,17% budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
objętych Porozumieniem;

• szacowane zmniejszenie zapo-
trzebowania na ciepło grzewcze 
liczonego łącznie dla wszyst-
kich przedsięwzięć niskoemi-
syjnych o 54,6%.

Szacowana liczba gospodarstw 
domowych – przedsięwzięć nisko-
emisyjnych – objętych Porozumie-
niem wynosi 121.

Całkowity koszt realizacji Poro-
zumienia wynosi 6 413 000,00 zł, 
przy czym średni koszt realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
w jednym budynku mieszkalnym nie 
może przekroczyć kwoty 53 000 zł.

Minister Rozwoju przyznał 
Gminie Tuchów dofinansowanie 
kosztów realizacji Porozumienia 
w wysokości 4 489 100,00 zł.

Termin realizacji Porozumienia: 
koniec 2023 r. 

UM Tuchów

Prawie 4,5 mln zł dla Gminy 
Tuchów na realizację działań 
w zakresie ochrony powietrza

Za nami kolejne pikniki edukacyjne!
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PROJEKT ZAKOŃCZONY, 
ALE TO PRZECIEŻ NIE KONIEC

AGATAJANUSZ 
JAKUBŁĄTKA 
WOJCIECHMOKRZYCKI 

Od stycznia do końca 
sierpnia realizo-
waliśmy projekt 

„Na moje oko! Stwórzmy 
własne medium oddziały-
wania” w ramach programu 
„Równać Szanse 2019” 
Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, prowa-
dzonego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży. 
Program obejmuje młodych 
ludzi w wieku 13-19 lat 
z miejscowości, w których 
mieszka nie więcej niż 
20 tys. osób. Między innymi 
młodzież naszej gminy. 
W projekcie było nas 
20 osób, w tym z Tuchowa, 
Jodłówki Tuchowskiej, 
Siedlisk, Ryglic. 

Celem programu jest wyrównanie 
szans młodych ludzi na start w dorosłe 
życie. Chodzi o sytuację, w której my, 
jako młodzi ludzie, będziemy potra-
fili samodzielnie i świadomie osiągać 
wyznaczone cele. Projekt, w którym 
uczestniczyliśmy, był szansą na zbie-
ranie doświadczenia i nabywanie 
umiejętności, ale również poznania 
siebie, swoich słabych i mocnych 
stron. Nauczyliśmy się, jak planować 
zadania i jak je zorganizować, jak się 
nimi dzielić, tego, jak działać w grupie. 
Trudnym doświadczeniem było na 
pewno podejmowanie kontaktów 
z tzw. „światem dorosłych”, np. przy 
organizowaniu wyjazdów, kontakto-
waniu z dziennikarzami, ponieważ 
dorośli nie zawsze chcieli nas trak-
tować poważnie. Zdarzało się, że 
z pomocą musiała spieszyć pani Ania, 
nasz opiekun.

Początkowo projekt miał być 
realizowany do końca czerwca. Ze 
względu na wiadomą sytuację czas 
projektu wydłużył się. Styczeń był dla 
nas czasem organizacji. Ustalaliśmy 
obowiązki każdego z nas oraz omówi-

liśmy, co czeka nas w najbliższych 
miesiącach. Przełamaliśmy również 
pierwsze lody związane z poznaniem 
nowych ludzi i zaaklimatyzowaniem 
się w nowym otoczeniu. Luty to już 
pierwsze wyjazdy redakcyjne. Okres 
dla nas – młodych dziennikarzy – 
bardzo ważny. Pierwszym miejscem, 
które postanowiliśmy odwiedzić, 
była redakcja „Gazety Wyborczej”. 
Podczas wizyty odbyliśmy spotkania 
z redaktorem naczelnym krakow-
skiego oddziału  Michałem Olszew-
skim, redaktorem Piotrem Gądkiem 
oraz parą dziennikarzy śledczych – 
Jarosławem Sidorowiczem i Pawłem 
Figurskim.  Pogłębiliśmy naszą wiedzę 
na temat pracy przy tworzeniu gazety, 
prowadzeniu portalu internetowego 
oraz pracy dziennikarza śledczego. 
Odwiedziliśmy również newsroom, 
czyli najważniejsze miejsce w każdej 
redakcji! Na koniec wzięliśmy udział 
w warsztatach tworzenia informacji 
prasowej i nadawania jej tytułu. 
Podczas naszego drugiego wyjazdu 
studyjnego odwiedziliśmy siedzibę 
stacji TVN Kraków. Zwiedziliśmy 
studia nagrań programów telewizyj-
nych i seriali. Mogliśmy także, przy 
użyciu profesjonalnego sprzętu, 
nagrać swój własny, improwizo-
wany talk-show. Swoim doświadcze-
niem w teatrze i telewizji dzielił się 
z nami Strażak Sam, Listonosz Pat, 
Smurf Cherlak, Kot Mungo, Małpa 
Tytus i oprowadzający w jednym 
– Jerzy Kramarczyk. Nauczyliśmy 
m.in. jak zachowywać się przed 
oraz za kamerami oraz poznaliśmy 
podstawy produkcji telewizyjnej.  
Po naszej wizycie w stacji TVN Kraków 
wybraliśmy się do escape roomu. 
W trakcie rozwiązywania zagadek 
w zamkniętym pokoju mogliśmy się 
świetnie zintegrować i rozwinąć wiele 
umiejętności, co w pracy dziennikarza 

jest równie ważne! Ostatni wyjazd 
studyjny to wyjazd do Radia Kraków. 
Zostaliśmy oprowadzeni po siedzibie, 
a następnie zostaliśmy zaproszeni do 
studia, gdzie mieliśmy okazję nagrać 
własny wywiad! Dowiedzieliśmy się 
także, jak wygląda realizacja audycji 
radiowych na żywo.  Dzięki temu 
poznaliśmy wiele ciekawych aspektów 
pracy w radiu, gdzie głos i świetna 
dykcja odgrywają kluczową rolę! 
Dopełnieniem naszego ostatniego 
wyjazdu do radia było zaproszenie do 
naszej siedziby dziennikarza Kamila 
Wszołka z Radia Kraków. Podczas 
spotkania dowiedzieliśmy się o dodat-
kowych aspektach funkcjonowania 
radia oraz o tym, czym właściwie 
jest deep fake. Poznaliśmy również 
środowisko współczesnego dzien-
nikarstwa śledczego. Całe spotkanie 
wniosło wiele cennych informacji, 
które będziemy mogli wykorzystać 
w przyszłości!

Nasza dziennikarska przygoda 
zaczęła nabierać tempa, gdy nagle 
sytuacja w kraju spowodowała, że 
nasza praca nad wydaniem własnego 
medium musiała zostać tymczasowo 
wstrzymana. Mówiąc tymczasowo, 
mamy na myśli pokaźny okres czte-
rech miesięcy! Od marca do końca 
czerwca spotkania nie wchodziły 
w grę, a jedynie mogliśmy „spotykać 
się” przez internet. Lipiec był czasem 
reaktywacji. Od samego początku 
ruszyliśmy ze szkoleniem dotyczącym 
pracy z kamerą, którego efektem było 
nagranie wywiadu z naszą projek-
tową koleżanką – Zuzią Kras. Była 
to w całości nasza praca, od nagrań 
do samego montażu i publikacji 
filmiku w internecie. Po miesiącach 
spędzonych w izolacji zorganizo-
waliśmy wspólne ognisko. Pomimo 
ogromnego upału droga przez las była 
dla nas przyjemnością. Jedząc kieł-
baski, omówiliśmy wygląd naszego 
medium i podzieliliśmy się zadaniami. 
Zaczęliśmy gromadzić materiały 
i pisać artykuły. Trudną pracą było 
poskładanie gazety w specjalnym 
programie, w czym mogliśmy liczyć 
na pomoc pani Gosi. Nadszedł sier-
pień, a razem z nim kolportaż dwóch 
numerów naszej młodzieżowej gazety. 
Pomimo trudności, z jakimi boryka-
liśmy się w trakcie działań, stanęliśmy 
na wysokości zadania i nie podda-
liśmy się. Gazety rozeszły się bardzo 
szybko, co my – młodzi i raczkujący 
jeszcze dziennikarze – odbieramy 
bardzo obiecująco. Fakt, że mogliśmy 
się podzielić naszymi osobistymi 
opiniami na przeróżny temat z szeroką 
grupą ludzi, jest naprawdę czymś 
wyjątkowym. Emocje po kolportażu 
jeszcze nie opadły, a my już zastana-
wialiśmy, jak przygotować wydarzenie 
wieńczące naszą pracę. Plakaty, zapro-
szenia, catering – wszystkim zajęliśmy 
się my sami, poświęcając wiele godzin 
swojego wolnego czasu. 

Projekt zakończyliśmy wraz 
z końcem wakacjami. Czym on dla 
nas był? Przede wszystkim doświad-
czeniem dorosłości. Zostaliśmy 
postawieni w sytuacji, w której musie-
liśmy o czymś decydować, ponosić 
odpowiedzialność. Było to dla nas 
trudne, ale też budujące, że możemy 
się sprawdzić. Projekt był inny niż 
wszystkie, w których do tej pory 
uczestniczyliśmy. Rzeczywiście dawał 
nam możliwość dogonienia rówie-
śników z większych miast, którzy mają 
łatwiejszy dostęp i może więcej śmia-
łości. Wszystkim naszym kolegom 
polecamy udział w programie 

„Równać Szanse” już od samego 
pomysłu napisania projektu! My nie 
spoczywamy na laurach i zamierzamy 
tworzyć gazetę dalej. A wy, jeśli macie 
inny pomysł, chcielibyście coś zrobić, 

jakoś zadziałać, zgłoście się po prostu 
do Domu Kultury i spróbujcie napisać 
projekt taki, jak wam odpowiada! 
Naprawdę warto!
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GRZEGORZNIEMIEC 

Blisko po 4-miesięcznej 
przerwie kino 
„Promień” w Tuchowie 

wznowiło swoją działalność. 

Od lipca możecie wybrać się na 
seans przed dużym ekranem, niestety 
pomimo zachowania wszystkich 
zasad bezpieczeństwa czas pandemii 
nie sprzyja dużej frekwencji... Nasza 
sala licząca 190 miejsc obecnie może 
przyjąć 50 osób, które – zgodnie 
z wymogami Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego – muszą się znajdować 
w bezpiecznych odległościach. Kryzys 
kinowy objął całą Polskę i świat, 
pandemia spowodowała zawirowania 
w produkcji filmowej i przesunięcia 
w kalendarzu premier filmowych. 

Chcesz obejrzeć dobry film 
w super jakości? Wybierz się do kina! 
Wysoka frekwencja przyczyni się do 
ponownego ruchu w branży, a co za 
tym idzie na ekrany kin powrócą hity 
światowego kina. 

Wytrwałych i spragnionych 
widzów zapraszamy na wrze-
śniowe premiery do kina „Promień” 
w Tuchowie! Rozpoczniemy kolejną 
produkcją dobrze nam już znanego 
reżysera Patryka Vegii, który w filmie 
Pętla opowie o aferze podkar-
packiej. Kolejna produkcja, której 
historia poruszyła całą Polskę to 
25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy. To prawdziwa historia 
niesłusznie skazanego człowieka, 
który przez osiemnaście lat czekał na 
wolność i sprawiedliwość. Młodszych 
widzów zapraszamy na animację 
Wiking i magiczny miecz oraz 
pełną przygód ekranizację dla całej 
rodziny Słoń Benjamin oraz Czworo 
dzieci i coś.

#wspieramswojekino

Serdecznie zapraszamy!!!

 O czym marzą zwierzęta
W odległym 

zakątku Ziemi, 
z dala od oczu 
c i e k a w s k i c h 
ludzi ,  leży 
Sanktuarium. 
To miejsce, 
gdzie zagrożone 
gatunki zwie-
rząt znajdują 
s ch ron i e n i e , 

a źródłem szczęścia i dobrobytu 
jest magiczne drzewo, które spełnia 
życzenia. W krainie tej mieszka mała 
oposica Klara, której największym 
marzeniem jest zobaczyć śnieg, lepić 
bałwany i rzucać się śnieżkami z przy-
jaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, 
w którym mieszkańcy Sanktuarium 
zbierają się pod konarami magicz-
nego drzewa, Klara zrywa ostatni 
liść i wypowiada na głos swe mroźne 
pragnienie. Niestety w efekcie niefor-
tunnej zachcianki cała sekretna kraina 
zostaje zamrożona. Teraz Klara, wraz 
z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem 

Yarrą, musi wyruszyć na długą i pełną 
niebezpieczeństw wędrówkę, aby 
przywrócić dawny blask Sanktuarium. 
Czasu jest jednak niewiele, bowiem 
mieszkańcom krainy grozi wyginięcie, 
a nad światem zwierząt gromadzą się 
niepokojące ciemne chmury.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
28 sierpnia-2 września
godz. 10.00*, 16.00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Zieja
L ata  70. 

X X wieku. 
Major SB chce 
„kupić” naiw-
nego księdza 
Zieję i zrobić 
z niego agenta, 
który skompro-
mituje opozycję. 
Przesłuchania 
księdza stają 

się naturalnym pretekstem do 
wędrówki przez historię Polski wieku 
dwudziestego – od wojny bolszewic-
kiej 1920 roku, przez II wojnę świa-
tową, aż do czasów współczesnych. 
Okazuje się, że naiwny ksiądz Zieja 
to mądry buntownik. Nie godził się 
na świat, w którym żył. Wyprzedzał 
swoją epokę. Samotna wędrówka bez 
paszportu do Rzymu w latach 30. 
była myśleniem o Unii Europejskiej. 
Udzielenie katolickiego pogrzebu 
samobójczyni (w latach 20. ubiegłego 
wieku) to sprzeciw wobec kościelnych 
reguł. Głoszenie hasła: „Nigdy nie 
zabijaj nikogo, nawet swoich wrogów” 
w czasie II wojny światowej było 
sprzeciwem wobec mitów patriotycz-
nych i zapowiadało modne później 
postawy pacyfistyczne. Zieja stawiał 
na szali swoje życie i wolność, w imię 
wyznawanych wartości moralnych, 
etycznych i religijnych. Film Zieja 
wyrasta z nurtu polskiego katoli-
cyzmu, który jest oparty na wyso-
kich standardach etycznych, ubóstwie 
i tolerancji oraz szacunku i miłości do 
drugiego człowieka.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
28 sierpnia – 2 września 
godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Wiking i magiczny miecz
Wigi jest 

synem wodza 
w i k i n g ó w 
m o c a r n e g o 
Halvara. Jego 
tatko ma złote 
s e rc e ,  a l e 
działa szyb-
ciej niż myśli, 
co niestety 
jest źródłem 

problemów całego plemienia. Wigi 
może nie ma ojcowskiej siły i postury 
mamuta, dysponuje za to odwagą i nie 
lada sprytem. Obie te cnoty okażą 
się kluczowe, gdy na skutek złowro-
giej klątwy, mama Wigiego zmieni 
się w złoty posąg. Dzielny chłopak 
kompletuje załogę, która wyruszyć 
ma na poszukiwania magicznej wyspy. 
Według legendy tylko tam można 
odczynić czar i przywrócić mamie jej 
dawną postać. Wigi, jego dzielny tatko 
Halvar i kudłata drużyna walecznych 
wikingów będą musieli zmierzyć 
się z potężnymi falami, wrednymi 
stworami i wyjątkowo bezczelnym 
wrogiem, który podąża za nimi wiosło 
w wiosło. Stawką okaże się nie tylko 

dobro kochanej rodzicielki, ale los 
całego plemienia.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
4 września – 9 września 
godz. 10:00*, 16:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Pętla
P o z o r n y 

zbieg okolicz-
ności łączy 
losy policjanta 
Daniela (Antoni 
Królikowski) 
oraz dwóch 
braci bliźniaków 
z  Ukrainy. 
Dzięki infor-
m a c j o m 

uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich 
kontaktom z lokalnym półświatkiem 
młody stróż prawa szybko awansuje 
i zostaje oficerem Centralnego Biura 
Śledczego. Wkrótce pod płaszczy-
kiem działań policyjnych przej-
muje kontrolę nad znanym domem 
publicznym i zaczyna eliminować 
konkurencję sutenerów na Podkar-
paciu. Z czasem zyskując coraz 
większe wpływy i tocząc przewrotną 
grę z gangsterami i własnymi przeło-
żonymi, tworzy ekskluzywne miejsce 
o matrymonialnym charakterze. 
W rzeczywistości jednak we wszyst-
kich pokojach zamontowane zostają 
ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy 
zbierają kompromitujące materiały 
na bywalców lokalu – prominentnych 
polityków, duchownych i przedsta-
wicieli show-biznesu, by ich szan-
tażować. Wystarczy jednak chwila 
nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy 
zamienił się w zwierzynę, której 
głowy pragną zarówno polskie służby 
specjalne, jak i rosyjski wywiad.
Seanse: 
Wersja 2D
4 września – 9 września 
godz. 19:30
11 września – 16 września 
godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Rocca zmienia świat
Z a b a w n a 

i  o dważna 
Rocca prowadzi 
ekscentryczne 
życie. Dzieciń-
stwo, ze względu 
n a  p r a c ę 
ojca, spędziła 
w towarzystwie 
astronautów, 
a  os t at n io 

zdarzyło się jej uratować pasażerów 
samolotu. Dla 11-latki mieszka-
jącej samodzielnie w wielkim domu 
z ocaloną z wypadku wiewiórką nie 
ma rzeczy niemożliwych. Gdy tylko 
pojawia się taka potrzeba, rozprawia 
się ze szkolnymi tyranami, pomaga 
osobom bezdomnym i z niekoń-
czącym się optymizmem zjednuje 
ludzi wokół siebie.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
11 września – 16 września 
godz. 10:00*, 16:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Słoń Benjamin
Nareszcie wakacje! Otto nie może 

się doczekać, aby spędzić najbliższe 
tygodnie ze swoim najlepszym przy-
jacielem Słoniem Benjaminem w zoo. 

Jednak jego 
dobry humor 
jest zakłócany 
przez zmar-
twienia dyrek-
tora zoo, który 
pilnie potrze-
buje pieniędzy 
na konieczne 
n a p r a w y . 
Trzeba zatem 

zorganizować loterię z nagrodami! 
Tymczasem burmistrz Newtown 
ogłasza, że zatrudnił przebiegłą 
Zorę Zack, aby zmodernizować zoo 
i uczynić z niego najbardziej poka-
zowy obiekt w Newtown. Zora Zack 
próbuje przekonać do siebie Benja-
mina, który ma stać się nową twarzą 
reklamową kampanii promującej 
nowe zoo. Ale w rzeczywistości prze-
biegła Zora ma zupełnie inny cel... 
Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy 
zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne 
plany?
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
18 września – 24 września 
godz. 10:00*, 16:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy

T o m a s z 
Komenda miał 
23 lata, kiedy 
jego normalne 
życie zostało 
brutalnie prze-
rwane. Z dnia 
na dzień został 
z a t r z y m a n y, 
wtrącony do 
w i ę z i e n i a 

i oskarżony o morderstwo. Kolejne 
ekspertyzy potwierdziły jego udział 
w zbrodni, a wszelkie dowody 
działały na jego niekorzyść. Przez 
blisko dwie dekady uwięzienia był 
bity, zastraszany, upokarzany i zdany 
tylko na siebie. W końcu, po 18 latach 
odsiadki, na jego drodze pojawili 
się prokuratorzy i policjant, którzy 
postanowili odkryć prawdę stojącą 
za zagadkową sprawą zatrzymanego.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
18 września – 24 września 
godz. 19:30
25 września – 30 września 
godz. 19:30
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Czworo dzieci i coś
Alice i David 

właśnie zamie-
rzają wziąć 
ślub i zabierają 
czwórkę dzieci 
na wspólny 
wyjazd, by im 
o tym powie-
dz ieć .  Nie 
byłoby w tym 
nic niezwy-

kłego, gdyby nie to, że dzieci nieko-
niecznie za sobą przepadają. Róża 
uwielbia czytać, a jej młodszy brat 
Robert to nieco gapowaty wrażliwiec. 
Oboje woleliby trochę spokoju, ale 
starsza „przyszywana” siostra Psujka 
ciągle im przeszkadza. Jedyną osobą, 
która łączy tę skłóconą trójkę, jest 
Magdalenka, młodsza córeczka Alice. 
Pierwsze wspólne wakacje zapowia-
dają się jako ciąg kłótni i nieporo-
zumień, aż do dnia pikniku, kiedy 
dzieci znajdują na plaży magiczne 
i bardzo zrzędliwe… COŚ. Piasko-
ludek – bo tak się nazywa zabawna 
kudłata istota – ma niezwykłą moc 
spełniania życzeń. Zasada jest taka: 
jedno życzenie dziennie. Piaskoludek 
je spełni, ale tylko do zachodu słońca. 
Nieoczekiwanie na ich drodze staje 
czarny charakter – Tristan, który 
odkrywa sekret dzieci i chce zdobyć 
Piaskoludka na własność…
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
25 września – 30 września 
godz. 10:00*, 16:00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

KINO W CZASIE PANDEMII

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

*seanse o godz. 10.00  
dla grup zorganizowa-
nych po wcześniejszym 
zgłoszeniu
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Wydany w latach 2012-
2019 przez Dom 
Kultury w Tuchowie 

„Kurier Tuchowski” 
w liczbie 86 numerów został 
elegancko oprawiony, 
tworząc cztery pokaźne 
tomy!

To efekt siedmiu lat pracy zespołu 
redakcyjnego. Kawał historii Tuchowa 
oraz naszej gminy zapisanej na stro-
nach gazety! Rozmowy i wywiady, 
relacje z wydarzeń kulturalnych, 
patriotycznych, uroczystości, jubile-
uszy oraz imprez i wernisaży. Teksty 
historyczne, felietony i reportaże. 
Życie społeczne, gospodarcze, kultu-
ralne i oświatowe. Osiągnięcia miesz-
kańców i sukcesy sportowe. Ważne 
i przydatne informacje.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
dotychczas współpracowali i nadal 

współpracują z redakcją „Kuriera 
Tuchowskiego” oraz sympatykom 
i czytelnikom naszej gazety za to, że 
jesteście! Za to, że pytacie i czekacie 
na kolejne numery. Dziękujemy za 
słowa uznania i krytyki. 

Gazeta w twardej oprawie trafiła do 
archiwum Domu Kultury w Tuchowie 
oraz do Muzeum Miejskiego 
w Tuchowie, gdzie będzie można ją 
obejrzeć, poczytać i z sentymentem 
wrócić do wydarzeń z minionych lat.

Należy nadmienić, że w latach 
2012-2020 (do czerwca) Dom Kultury 
w Tuchowie wydał 92 numery (łączny 
nakład 184 000 egzemplarzy).

Łącząc pozdrowienia, wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy zapra-
szamy do lektury. Czytajcie „Kuriera 
Tuchowskiego” – tworzymy go z myślą 
o Was i dla Was! 

Redakcja

ANNAMADEJSKA 

Człowiek jako istota 
funkcjonująca 
w świecie ma taką 

specyficzną skłonność do 
przyzwyczajania się, do 
popadania w rutynę. 

Tej rutyny uczeni jesteśmy od 
najmłodszych lat i sami tak właśnie 
wychowujemy kolejne pokolenia. 
Przyzwyczajając niemowlęta do 
rutyny, narzucając rytuały, kieru-
jemy się troską i chęcią zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa. Stałość ma 
bowiem duże znaczenie w wycho-
waniu. Dlatego już od pierwszych dni 
życia dziecka dbamy o całodniową 
rutynę, dostosowując rytm jego dnia 
do naszego. Nie wykąpać dziecka 
o godz. 19.00 – nie do pomyślenia. 
Wszystko po to, by dziecko mogło 
prawidłowo się rozwijać, utrwalać 
nawyki i prawidłowo funkcjonować 
w społeczeństwie. I tak właśnie, 
bezpiecznie funkcjonujemy każdego 
dnia. Każdego dnia wstajemy rano 
i wykonujemy te same czynności, o tej 
samej porze pijemy kawę, jemy w okre-
ślonych porach, pracujemy, robimy 
zakupy, sprzątamy, gotujemy, odpo-
czywamy. I tak z dnia na dzień. I jest 
to dla nas normalne, ale normalność 
niestety nie ma jednej, właściwej defi-
nicji. Bo kiedy chcemy odpowiedzieć 
na pytanie o to, czym jest normalność, 

stawiamy oczy w słup i nagle brakuje 
nam słów, by dać odpowiedź. Mało 
tego, mam wrażenie, że każdy z nas 
normalność zdefiniowałby na inny, 
swój sposób, bo każdy z nas w jakiejś 
innej normalności funkcjonuje. Dla 
jednego normalne będzie wstawanie 
o godz. 7.00, ale ten, który wstaje 
o 12.00 nie uzna tego za normalne. 
Jeśli ktoś pracuje w trybie nocnym, 
spanie w dzień uzna za normalne, 
ale ten, który smacznie śpi w nocy, 
powie, że jest to nienormalne. Jeszcze 
do niedawna zabicie kogoś w obronie 
dumy i honoru było normalne, dziś 
już takowym nie jest. Definiowanie 
normalności nie jest zatem proste 
i zawsze wymaga kontekstu społecz-
nego i kulturowego, bo w takowych, 
nie będąc samotnymi wyspami, 
funkcjonujemy. To społeczeństwo 
akceptuje i odrzuca pewne zacho-
wania w oparciu o przyjęte wzorce, 
stereotypy, kulturę. Funkcjonując 
w społeczeństwie, skutecznie uczymy 
się oddzielać własne odczucia od tego, 
co narzucane z zewnątrz, zatem tak 
samo nasze odczucie normalności, od 
tego, czym ona jest w definicji społe-
czeństwa lub społeczności, w jakiej 
funkcjonujemy. A ta poprzez kulturę 
i wypracowane stereotypy, zatem ruty-
nowy ogląd na wiele rzeczy, narzuca 

nam normalność i często staje się 
źródłem cierpienia, o czym już chwilę 
temu pisał Z. Freud. I nagle jeśli coś 
staje się inne niż ogólnie przyjęte, 
budzi zagrożenie, a brak akceptacji 
tego innego z drugiej strony wywołuje 
cierpienie. Bo skoro inne od ogólnie 
przyjętego, wygodnego, stereotypo-
wego, to nienormalne. I tak pojawia 
się wtedy obawa i lęk przed powrotem 
do jaskiń i na drzewa, bo jak funk-
cjonować, jak żyć, kiedy obok mnie 
pojawia się coś, co zagraża mojemu 
poczuciu bezpieczeństwa? Naturalną 
reakcją jest obrona, stawianie granic, 
barier. I takowe powstają. Narzuca 
nam się ograniczenia, wymogi, 
każe do nich stosować. W wyniku 
lęku, który tak łatwo zasiać w sercu 
człowieka, sami budujemy mury 
ochronne przed najróżniejszymi 
anomaliami. Czy jest nam z tym 
dobrze? Nie wiem. Obserwując ludzi, 
dochodzę do sprzecznych refleksji. 
Jedni czują się bezpieczni, inni szybko 
się przyzwyczajają i akceptują narzu-
coną po raz kolejny normalność, 
otaczając betonem, ale przecież coś 
jest w słowach Vincenta van Gogha, 
który powiedział, że „normalność to 
droga asfaltowa: wygodnie po niej 
chodzić, ale nie rosną na niej kwiaty”.

A co, jeśli lubię kwiaty?

„Kurier Tuchowski” 
ma już 4 tomy!
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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



ŚRODY 
PIĄTKI  

(DO WYBORU) 
W GODZINACH 

POPOŁUDNIOWYCH
  

Rozwijając 
swoje pasje i talenty,  

nie zapominamy 
o dobrej zabawie!
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Zapisy na zajęcia od 16.09.2020 r.
pod numerem tel. 14 652 54 36  

lub w sekretariacie Domu Kultury w Tuchowie
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Budowa obwodnicy w Tuchowie  
decyzja, wbicie łopaty, postępy na budowie

Wojewoda Małopolski   
5 czerwca 2020 r. wydał 
decyzję Nr 22/2020, 

znak: WI-XI.7820.1.70.2019.JB, o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, 
pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 
w nowym śladzie w km od 0+076,31 
do km 2+205,97 oraz budowa drogi 
wojewódzkiej nr 977 w śladzie drogi 
powiatowej nr 1385 K ul. Ryglicka oraz 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 
od km -0+072,75 do km 0+076,31 oraz 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 
od km 2+643,39 do km 2+694,30 oraz 
budowa skrzyżowań typu rondo w km 
0+076,31; 2+205,97; 2+643,39 oraz 
rozbudowa docelowej drogi powiatowej 
od km 0+043,33 do km 0+068,00 oraz 
rozbudowa drogi powiatowej nr 1385K od 

km 0+036,83 do km 0+070,00 oraz prze-
budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach 
wschodniej obwodnicy Tuchowa na 
terenie miasta Tuchów powiat tarnowski, 
województwo małopolskie w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica 
Tuchowa w ciągu DW977 – zaprojekto-
wanie i wykonanie robót budowlanych”.

24 czerwca 2020 r. nastąpiło rozpoczęcie 
budowy obwodnicy poprzez symboliczne 
wbicie łopaty przez wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego Łukasza Smółkę, burmistrza 
Tuchowa Magdalenę Marszałek, posłów na 
Sejm RP, przedstawicieli Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie oraz wykonawcy firmy 
Strabag.  Budowa obwodnicy ma być zakończona  
w 2021 r.  „Kurier Tuchowski” na bieżąco będzie 
relacjonował postępy przy budowie.  JK
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