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Gratulacje!
W związku z przyznaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uznaniu trudu wycho-
wania dzieci w rodzinie wielodzietnej Złotego Krzyża Zasługi pani Józefie 
Wójcik, mieszkance naszej wsi Zabłędza.

Dzisiaj wdzięczni za liczne owoce Pani życia składamy z serca płynące 
życzenia. 

Życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, w otoczeniu kochającej 
dużej rodziny. Niech się spełnią wszystkie Pani życzenia, a dobry Bóg 
błogosławi na każdy dzień. 

W imieniu własnym, Rady Sołeckiej
i mieszkańców wsi Zabłędza

Ewa Michałek

Złoty Krzyż Zasługi i Melaniusz wręczone 
WIKTORCHRZANOWSKI

W środę 30 września 
odbyła się sesja Rady 
Miejskiej w Tuchowie, 

podczas której miała miejsce 
uroczystość wręczenia 
odznaczenia Złotego Krzyża 
Zasługi dla pani Józefy 
Wójcik oraz statuetki  
„Melaniusz” dla pana  
dr. Mariusza Krogulskiego.

Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
13 sierpnia 2020 r. na wniosek Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uznaniu 
trudu wychowania dzieci w rodzinie 
wielodzietnej przyznano Złoty Krzyż 
Zasługi pani Józefie Wójcik. 

W imieniu prezydenta odzna-
czenie wręczyła burmistrz Tuchowa, 
Magdalena Marszałek, która powie-

działa: – Sama pochodzę z wielo-
dzietnej rodziny i zawsze myślałam, 
że siódemka dzieci, bo tyle nas było, 

to jest już bardzo dużo. Ogromny 
szacunek mam do pani Józefy za trud, 
poświęcenie, starania, i wychowanie 
tylu dzieci. Myślę, że takie osoby jak 
pani Józefa są pięknym przykładem 
dla młodszych.

Pani Józefa Wójcik w wywiadzie 
dla „Gościa Niedzielnego” powie-
działa: – Nie było nam łatwo. Nasze 
dzieci od maleńkiego nauczone były 
pracowitości i uczciwości. Nie stać 
nas było na zbytki, zabawki. Dlatego 
dzieci często na swoje potrzeby, nawet 
na przybory szkolne, musiały sobie 
zapracować same, pomagając np. 
sąsiadom w pracach polowych. Dora-
stały w czasach, kiedy bardzo ciężko 
było zyskać szacunek i społeczne powa-
żanie wywodząc się z wielodzietnej 
rodziny. Trzeba było nieustannie 
udowadniać sobie i innym, że jest się 
uczciwym i wartościowym człowie-
kiem, 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 rodzi-
nami. 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. Część z nich już 
ukończyła studia. Dwie wnuczki są 
absolwentkami wydziału ochrony środo-
wiska i dziennikarstwa. Jedna została 
nauczycielką – opowiada pani Józefa.

Obecnie pani Józefa Wójcik ma 
13 dzieci, 40 wnucząt i 21 prawnucząt.

Drugim, bardzo miłym momentem 
podczas środowej sesji Rady Miejskiej, 
było wręczenie statuetki „Melaniusz” 
panu Mariuszowi Krogulskiemu, 
który nie mógł uczestniczyć w uroczy-
stości na początku roku 2020. 

Pan dr Mariusz Krogulski 
… za badanie dziejów Tuchowa i liczne 
publikacje historyczne naszemu miastu 
poświęcone oraz działania na rzecz 
utrwalenia dziedzictwa kulturowego 
minionych pokoleń.

Pan dr Mariusz Krogulski – 
rodzinnie związany z Tuchowem, 
doktor nauk humanistycznych, 
podpułkownik rezerwy, historyk 
o znacznym dorobku badawczym, 
publicysta, autor ponad 30 publi-
kacji książkowych i około 200 arty-
kułów prasowych, działacz społeczny 
i polityczny. W swoim bogatym 
dorobku naukowym wiele pozycji 
poświęcił naszemu miastu, publi-
kując je zarówno w postaci arty-
kułów w „Tuchowskich Wieściach”, 
w których zamieścił ich około 20, 
jak i w zapoczątkowanym w roku 
2013 cyklu wydawniczym „Mate-
riały do dziejów Tuchowa” – dotych-
czas opublikował dziewięć tomów, 
wśród nich m.in.: Krogulscy. Linia 
tuchowska, Księga uchwał Bractwa 
Różańca Świętego /…/w kościele 
parafialnym św.  Jakuba, Księga 
wpisowa do Bractwa Dobrej Śmierci 
/…/, Księga zaślubionych /…/, Księga 
zgonów /…/, Metryka chrztów /…/, 
Protokoły posiedzeń Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie  
(1898-1922) i Spuścizna minio-
nych pokoleń. Przygotowane do 

druku są dwie prace: Bohaterowie 
niepodległości z ziemi tuchowskiej 
1914-1921 oraz Stary cmentarz 
w Tuchowie. Niezależnie od tego 
wspierał i wspiera nadal Bibliotekę 
Publiczną w Tuchowie, przekazując 
nieodpłatnie książki (ponad 40), 
w tym wiele z własnych wydawnictw. 
W roku 2007 podjął próbę założenia 
towarzystwa ochrony starego cmen-
tarza w Tuchowie. Przedsięwzięcie 
nie doszło do skutku ze względu 
na znikome zainteresowanie władz 
i mieszkańców Tuchowa. Jednakże 
niedługo potem, kontynuując niejako 
tę inicjatywę, lokalni działacze zain-
teresowali się nią i w efekcie po kilku 
latach tuchowski stary cmentarz został 
wpisany na listę zabytków. W tym 
samym czasie, współpracując z artystą 
konserwatorem (L. Karwat), zapocząt-
kował akcję odnawiania zabytków na 
tym cmentarzu. Z własnych funduszy 
odnowił dwa najstarsze nagrobki 
zmarłych z rodziny Krogulskich.
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COVID w natarciu, wszystkie ręce na pokład!
Z każdym dniem maleje 

liczba osób kpiących, 
wyśmiewających zagro-

żenie, jakim jest pandemia 
koronawirusa. 

Z pewnością ma na to wpływ przy-
bywająca liczba chorych w naszym 
otoczeniu: znajomi, przyjaciele, 
koledzy z pracy, nauczyciele, nawet 
nasi najbliżsi. Okazuje się, że tych, 
którzy przechodzą zakażenie łagodnie 
jest jednak mniej. Objawy są dokucz-
liwe, dla wielu wręcz ciężkie do poko-
nania, bywa, że śmiertelne. Okazuje 
się, że młody wiek nie zawsze oznacza 
łagodne przechodzenie choroby. Nie 
zawsze to, że jest się silnym, wyspor-
towanym chroni przed dusznościami, 
gorączką. I wcale nie piszę o tym po to, 
aby straszyć. Tu nie ma sensu straszyć. 
Ale warto mówić wprost, że korona-
wirus jest groźny, bo to budzi czujność 
i świadomość, także odpowiedzial-
ność – jeśli nie za siebie, to za mamę, 
tatę, babcię, osobę schorowaną. 

Pierwsze objawy bywają zazwy-
czaj łagodne – zwykły katar, drapanie 
w gardle czy lekka gorączka. Więk-
szość myśli, że to typowe przezię-
bienie, może grypa. Zwłaszcza w przy-
padku osób młodszych nie wzbudza 
to podejrzeń, chyba że ktoś blisko 
już choruje. Każdy liczy na to, że tak 
jak zawsze, minie tydzień i można 
wrócić do pracy. A po tygodniu 
zaskoczenie, bo objawy zaczynają 
się nasilać. Gorączka zamiast ustę-
pować skacze, dochodzi potworny 
ból głowy, zadyszka, ciężko wykonać 
najprostsze czynności. Rozbicie nie 

pozwala zebrać myśli. Człowiek czuje 
się zupełnie bezradny. Do tego obawa, 
że nie otrzyma na czas pomocy, bo 
szpitale przeciążone, karetki oczekują 
kilka godzin.

Każda osoba przechodzi zaka-
żenie inaczej, jednak wszyscy, którzy 
zetknęli się z chorobą mówią jednym 
głosem: „to nie jest zwykła grypa, 
uważajcie na siebie, dbajcie o siebie”.

Warto wysłuchać tych, którzy 
już tego doświadczyli. Warto też 
wiedzieć, co należy zrobić, kiedy 
wirus nas dopadnie, a my mamy 
trudności z nawiązaniem kontaktu 
z przychodnią. Z powodu zakażenia 
przychodnie też bywają od czasu 
do czasu „wyłączone”, a nawet jeśli 
działają, to liczba osób dzwoniących 
jest długa i trzeba cierpliwości, żeby 
doczekać się na swoją kolej.

Absolutnie nie uważam się za 
specjalistę od COVID-19, ani też 
za medyka. Jednak będąc w stałym 
kontakcie z zakażonymi i leka-
rzami, obserwując też to, co stało się 
w naszym urzędzie, zdecydowałam się 
przekazać kilka wskazówek dla tych, 
którzy nagle znajdą się w trudnej sytu-
acji i nie wiedzą, co powinni zrobić, 
jakie podjąć pierwsze kroki.
• Zasada DDM – dystans, dezyn-

fekcja, maseczka – nie jest w 100% 
skuteczna, jednak do dzisiaj nikt 
innej, czy lepszej nie wymyślił. 
Unikaj miejsc zatłoczonych.  
To bardzo proste, ale niedoceniane 
i lekceważone.

• Kiedy pojawią się pierwsze objawy, 
najważniejsza jest samoizolacja. 

W pierwszych dniach trudno 
odróżnić zakażenie COVID-19 
od zwykłego przeziębienia, czy 
grypy. Jednak bez względu na to, 
co się rozwinie, należy pozostać 
w domu. To ograniczy ryzyko 
zakażenia kolegów, koleżanek 
w pracy, a także najbliższych, 
którzy z nami nie mieszkają, ale 
często ich odwiedzamy. Jeśli to 
tylko przeziębienie, szybko minie.

• Przy nasilających się objawach 
skontaktuj się z lekarzem POZ. 
On oceni Twój stan zdrowia, 
a w przypadku podejrzenia zleci 
test. Wiem, że nie każdy z podej-
rzeniem zakażenia chce taki test 
wykonać, jest to wolny wybór. 
Jednak w przypadku nagłego zała-
mania i nasilenia objawów, wynik 
testu ma znaczenie dla zespołu 
ratowniczego i tego, do którego 
szpitala kierować pacjenta. Warto 
mieć to na uwadze.

• Zanim jednak uda Ci się umówić 
teleporadę, możesz zacząć działać. 
Większość lekarzy w pierwszych 
dniach zaleca podobny zestaw: 
witamina C, D3, cynk, elektrolity, 
leki przeciwgorączkowe, picie 
dużej ilości wody. Podczas tele-
porady lekarz ustali dokładnie 
sposób leczenia. 

• Jeśli nie wykonasz testu, ale objawy 
ewidentnie wskazują na zakażenie 
i utrzymują się bardzo długo, pozo-
stań w kontakcie ze swoim leka-
rzem. Nie spiesz się z powrotem 
do pracy, bo nie masz pewności, 
czy wracając zbyt wcześnie, nie 
zarazisz kolegów. 

• Nawet gdy jesteś zdrowy, bądź 
czujny i obserwuj starszych. Oni 
bardzo często bagatelizują wszelkie 
objawy choroby. Uważają, że koro-
nawirus ich nie dotyczy. A to nie 
jest prawda. Koronawirus dosięga 
osób starszych i jest dla nich 
bardzo groźny. Jeśli widzisz, że ich 
stan zdrowia się pogarsza, pomóż 
umówić teleporadę, kup leki, zrób 
zakupy. W przypadku zakażenia 
osłabienie nie pozwala wykonać 
nawet najprostszych czynności, 
zwłaszcza osobie starszej. 
Na zakończenie w imieniu 

swoim, pracowników tuchowskiego 
samorządu i mieszkańców składam 
serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy zmagają się z zagrożeniem na 
pierwszej linii frontu: lekarzom, pielę-
gniarkom, ratownikom medycznym, 
kierownikom przychodni i szpi-
tali. Dziękuję za wsparcie, którego 
doświadczam każdego dnia jako osoba 
odpowiedzialna za kadrę w urzę-
dzie, ale także jako osoba prywatna.  
To dla Was ogromny wysiłek i ryzyko, 
często utarte procedury okazują się 
bezużyteczne, a działają sposoby 

i kanały informacji zupełnie dotych-
czas niespotykane. Mam nadzieję, 
że postawa lokalnej społeczności 
będzie odpowiedzialna i ułatwi Wasze 
zmagania z niezwykle groźnym, 
podstępnym wirusem. Ze strony 
samorządu deklaruję pełną współ-
pracę z każdą placówką medyczną 
w naszej gminie, zawsze pozostaję 
do dyspozycji.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Osocze i krew – bezcenne leki, 
którymi możesz się podzielić
MAGDALENA  
MARSZAŁEK 

Osocze ozdrowieńców 
po przebytym zaka-
żeniu COVID-19 jest 

lekiem ratującym życie.

W naszym otoczeniu jest już 
coraz więcej osób, które zmierzyły 
się z wirusem i mogą być dawcami 
osocza. Zachęcam do pomocy 
tym, którzy dzisiaj walczą o jutro,  
są w najtrudniejszym momencie 
i potrzebują leku.

Osocze można oddawać 
w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, które 
działa na terenie Tarnowa. Pracow-
nicy RCKiK czekają na ozdro-
wieńców i ich krew, z której potem 
zostanie wyizolowane osocze.  
Z 450 ml krwi uzyskuje się 210 ml 
osocza. Osoby, które chcą oddać 
krew lub osocze, mają spełnić 
odpowiednie kryteria. Muszą być 
to ozdrowieńcy w wieku 18-60 lat, 
którzy zostali uznani za w pełni 
zdrowych po przechorowaniu 
COVID-19, u których wytwo-
rzyły się przeciwciała do wirusa  
SARS-CoV-2 i nie miały transfuzji. 
Krew na osocze można oddać  
28 dni po wyzdrowieniu i ścią-
gnięciu kwarantanny i nie dłużej niż 
3 miesiące po przebytej chorobie. 

Jeśli nie przebyłeś zakażenia, nie 
jesteś ozdrowieńcem – ale nadal 
możesz pomóc. Twoja krew jest 

lekiem równie cennym, jak samo 
osocze. Zwłaszcza dziś, w czasach 
pandemii, w szpitalach odwołuje 
się wiele planowych zabiegów 
i operacji ze względu na brak krwi. 
Skontaktuj się więc z Terenowym 
Oddziałem RCKiK lub weź udział 
w akcjach krwiodawstwa organi-
zowanych w terenie.

Terenowy Oddział RCKiK 
działa przy Szpitalu im. Edwarda 
Szczeklika i na ul. Lwowskiej 178A. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w godzinach od 7.30 do 
15.00 pod numerem telefonu  
663 560 300 lub skontaktować 
z terenowymi oddziałami 
pod numerami 14 622 13 38  
i 14 631 51 55.

Pamiętaj, że dobro powraca. 
W trudnych chwilach wspierajmy 
się wzajemnie i pomagajmy potrze-
bującym.

Centrum Zdrowia 
Tuchów Sp. z o.o

ul. Szpitalna 1 
33-170 Tuchów

poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00 
sobota, niedziela 07:00 - 13:00 575 546 730

Centrum Zdrowia 
Tuchów Sp. z o.o (punkt 
w Wierzchosławicach)

Wierzchosławice 
39 B, 33-122 
Wierzchosławice

poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek: 07:00 - 15:00  
środa: 07:00 - 17:00 
sobota, niedziela: 07:00 - 13:00

533 329 535

Centrum Medyczne KOL-
MED w Tarnowie

ul. Plac Dworcowy 6, 
33-100 Tarnów 
(budynek B Centrum 
Medycznego KOL-MED)

poniedziałek - piątek 15:00 - 18:00 
sobota - niedziela 08:00 - 12:00 531 415 498

Szpital Wojewódzki im. 
św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178a 
33-100 Tarnów poniedziałek - niedziela 08:30 - 13:30 14 631 54 15

VITO-MED sp. z o.o. ul.Westerplatte 27  
33-100 Tarnów

poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek, sobota, niedziela 09:00 - 
14:00, wtorek 15:00 - 20:15

793 600 112

Szpital Specjalistyczny 
Im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Nowym Sączu

ul. Młyńska 5, 
33 - 300 Nowy Sącz

poniedziałek -  piątek 07:30 - 14:30 
sobota 09:00 - 13:00 
niedziela 10:00 - 12:00

18 443 21 23

ALFA sp. z o.o.
ul. Nawojowska 
29/1/U, 33-300 
Nowy Sącz

poniedziałek - piątek 08:00 - 13:00 
sobota, niedziela - 08:00 - 12:00 792 091 591

VITO-MED sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 36, 
33-300 Nowy Sącz 
(za Halą Widowiskowo-
Sportową)

poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek, sobota, niedziela 08:00 - 
13:00, wtorek 13:00 - 18:00

793 600 112

Punkty wymazowe Covid-19
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Bracia Wilczyńscy 
w służbie ojczyźnie i Piłsudskiemu  CZĘŚĆ I

Tekst jest dwudziestym ósmym z cyklu artykułów 
poświęconych patronom Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Józef Wilczyński Olszyna

LILIANNALIPKA 
1 sierpnia 1914 r. 
A więc Polska będzie! 
Mamy niezawodną nadzieję,
że sny o Polsce się ziszczą i że w tej 
zawierusze wojennej Polska powstanie.

(Wilhelm Wilczyński)

Józef Wilczyński Olszyna 
(1890-1939)

Generał od porządeczku, który 
w wojsku musi być. (J. Piłsudski)

Starszy brat – legionista urodził 
się 27 listopada 1890 roku w podkra-
kowskim Zwierzyńcu w wielodzietnej 
rodzinie Mikołaja Wilczyńskiego – 
murarza – i Karoliny z domu Wagner. 
Zarówno Józef, jak i młodszy jego brat 
Wilhelm, o którym będzie w artykule 
mowa, wychowani zostali w kulcie 
swego dziada – powstańca listopa-
dowego, który uciekłszy z Królestwa 
Polskiego po klęsce insurekcji i przed 
represjami ze strony władz carskich, 
osiadł na stałe w Krakowie. Dzieci 
Mikołaja już od młodości uczestni-
czyły w Krakowie w manifestacjach 
patriotycznych. Wielki wpływ na 
kształtowanie postaw miały wtedy 
książki. Oczywiście, do kanonu 
lektur młodych Wilczyńskich nale-
żała Trylogia Henryka Sienkiewicza; 
to ją dzieci czytały swojemu ojcu 
długimi wieczorami. Ze wspomnień 
Wilhelma wynika, że ojciec był 
gorącym patriotą:

W zamiarach tych [wstąpienia do 
strzelców w sierpniu 1914 r. – L.L.] 
podtrzymuje mnie mój ojciec, który 
stale mi mówi – i tak, by matka nie 
słyszała – „Nie słuchaj, Wilek, idź 
z nimi” i „Gdybym nie miał złamanej 
nogi, to ja bym z wami też poszedł”. 
Czując się zawsze żołnierzem, rad nas 
widzi w mundurach żołnierza polskiego, 
którego to munduru los nie pozwolił 
mu nigdy nosić. Oświadczenie brata, 
że zaopiekuje się mną i że będzie stale 
czuwał nade mną, uspokajają wreszcie 
matkę. W rezygnacji swej godzi się na 
wszystko. (Wilhelm Wilczyński)

Ale zanim bracia wyruszyli na 
legionowy szlak, podjęli edukację. 
Józef uczęszczał do Gimnazjum 
św. Jacka oraz do Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie. Zdał maturę 
w 1910 roku. Już jesienią tegoż roku 
został studentem architektury na 
Politechnice Lwowskiej. To tu zetknął 
się z ruchem strzeleckim i wstąpił do 
Polskich Drużyn Strzeleckich. Już 
w roku 1912 ukończył kurs podofi-
cerski w tej organizacji. 

Jeszcze w tym samym roku 22-letni 
Józef wstąpił do c. i k. armii. O powo-
dach tej decyzji tak pisał w swoich 
wspomnieniach:

Po ukończeniu roku szkol-
nego i wakacjach znalazłem się 
w rodzinnym moim mieście, Krakowie, 
gdzie też 10  października 1912 r. 
rozpocząłem obowiązkową służbę 
wojskową w 16. pułku austriackiej 
obrony krajowej (koszarującym na 
Krowodrzy), jako przymusowy „jedno-
roczny ochotnik”. Miałem możność 
odroczenia sobie tej służby jeszcze na 
kilka lat, ale tempo pracy wojskowej 
w organizacjach strzeleckich i jakieś 
podświadome wyczuwanie zapachu 

niedalekiej wojny (wojna bałkańska 
wrzała naówczas w całej pełni), 
wpłynęły na moją decyzję i postano-
wiłem „nie czekać”. Nie nęciła mnie 
bynajmniej kariera austriacka z całą 
jej małostkowością i bezdusznością; 
ryzykowałem raczej moją karierę inży-
nierską, bez porównania intratniejszą 
niż wojskowa; pochłonięty byłem beza-
pelacyjnie jedną tylko myślą, to jest 
wykorzystać sytuację i wyszkolić się 
na dobrego d[owó]dcę i instruktora. 
Ignorując formę, szukałem treści. 

Podczas służby wojskowej Józef 
Wilczyński zaangażował się w dzia-
łalność tutejszego PDS, brał udział 
w spotkaniach drużyniaków oraz 
musztrach i manewrach w okolicy 
Krakowa. To wtedy narodził się jego 
konspiracyjny pseudonim, o którym 
takimi słowy sam pisze we wspomnie-
niach:

Nie mając zaś jeszcze pseudonimu 
(wstąpiłem do drużyn pod własnym 
nazwiskiem), zmyśliłem go sobie 
naprędce i patrząc na drzewo olchowe, 
pod którem właśnie nasz patrol się 
zatrzymał, przypomniawszy sobie 
mego dziada czwartaka, wycedziłem 
przez zęby mimowolnie „Olszyna”. Od 
tej też chwili pseudonim ten przywarł 
do mnie i już następnie wszędzie go 
podawałem. Pseudonimy w drużynach 
były w potocznym użyciu na pierw-
szym miejscu przed nazwiskami, gdyż 
chodziło tu o zakonspirowanie całej 
rzeszy królewiaków przed przenika-
jącym nawet na teren Galicji szpiego-
stwem rosyjskiej „ochrany”. Aby zaś na 
wszelką ewentualność zakonspirować 
całość organizacji, przyjęli też pseudo-
nimy i galicjanie. 

W 1913 roku Józef ukończył 
we Lwowie Szkołę Podchorążych 
PDS, latem następnego roku –kurs 
instruktorów PDS w Nowym Sączu. 
Tymczasem na przełomie lipca 
i sierpnia 1914 r. wybuchła wojna.

Józef Wilczyński od 1912 r. do 
listopada 1914 r. prowadził zapiski, 
w których niezwykle ciekawie 
i szczegółowo oddał m.in. atmosferę 
pierwszych dni wojny oraz epopei 
strzeleckiej do listopada 1914 r. Co 
ciekawe, jego młodszy brat Wilhelm 
także, począwszy od 1 sierpnia 
1914  roku aż po koniec 1918 r., 
prowadził dziennik; niejednokrotnie 
bracia opisują to samo wydarzenie 
z dwóch punktów widzenia. Jako że 
materiał jest unikatowy i niezwykle 
szczegółowy, na podstawie zapisków 
braci Wilczyńskich autorka artykułu 
pozwoliła sobie ukazać klimat wyda-
rzeń z pierwszych miesięcy wojny 
zapisany w ich pamiętnikach.

Oczekiwanie na przydział do 
strzelców Piłsudskiego

Gdzieś 31 lipca lub 1 sierpnia 
1914 r. opuściłem duszną atmos-
ferę przepełnionego rezerwistami 
wagonu w Krakowie. Udałem się tu 
do Komendy PDS (przy ul. Dolnych 
Młynów), gdzie zdałem – nie pamiętam 
komu – relację z mej całej ostatniej 
misji i zameldowałem, że czekam na 
dalsze rozkazy. W drużynie tymczasem 
panował nieustający ruch organiza-
cyjny, wyszkoleniowy (nowi ochotnicy) 
i przygotowawczy. Powiedziano mi 
wreszcie, iż jako podlegający mobili-

zacji austriackiej muszę się stawić do 
swego oddziału, a na pociechę jedynie 
dodano, że mogę złożyć w drużynie 
odpis mej książki wojskowej, to mnie 
przez Główną K[o]m[en]dę Zw[iązku] 
Strzel[eckiego] podadzą do reklamacji. 
Nie zachwycało mnie takie rozstrzy-
gnięcie sprawy, ale – że karność 
przede wszystkim – złożyłem wypis 
mej wojskowej książki austriackiej  
w K[o]m[en]dzie PDS, a po paru 
dniach dopiero zamierzałem zgłosić 
się do mego macierzystego 16.  pp 
Obr[ony] Kraj[owej] na Krowodrzy.

2 sierpnia 1914 r., Kraków. – 
Niedzielny ten dzień spędziłem 
u rodziny (w Krakowie), nie spiesząc 
się z zameldowaniem w austriackiej 
K[o]m[en]dzie. 

3 sierpnia 1914 r., Kraków. – 
Oddawszy mundur strzelecki bratu 
Wilhelmowi, zachęcałem go, aby się 
zaciągnął (zresztą on sam mnie o to 
molestował) do PDS, a sam zgłosiłem 
się w nowym austriackim „extra”-
-mundurze do 16 pp. Obr[ony] 
Kraj[owej] na Krowodrzy. Tu sobie 
rady dać nie mogli wobec zgłaszających 
się mas. Na plantach czekały tysiące 
na swoją kolej. Mobilizacja austriacka 
udała się nadspodziewanie nawet 
pomyślnie dla sztabów austriackich, 
jeśli chodzi o stawiennictwo rezerwy. 
Pułk, jakkolwiek już sformowany, nie 
wyruszył jeszcze w pole. Kazano nam 
mieszkać w koszarach, albo w najbliż-
szym rejonie koszar. Widząc jednak, iż 
w koszarach trudno będzie jakiś kąt 
znaleźć, a ciasne domki Krowodrzy już 
i tak zapchane były powodzią oficerów 
rezerwy, postanowiłem, nie zgłaszając 
się [do] nikogo o pozwolenie, nocować 
u siostry, i tak też zrobiłem. 

4 sierpnia 1914 r., Kraków. – 
Przybywszy rano do koszar 16. pp. 
O[brony] K[rajowej], dowiedziałem 
się, że jestem przydzielony do tzw. 
„plutonu jednorocznych”, który, licząc 
coś z 300 powołanych mobilizacją 
akademików i maturzystów, został 
uformowany przy 1 Kompanii zapa-
sowej. „Zug” ten wielki podzielono na 
6 plutonów ćwiczebnych, z których 
jeden powierzono mnie w K[o]m[en]
dę. Obejmując ten pluton, zapoznałem 
się z niepewnymi jutra „programo-
wymi ochotnikami”, wśród których 
najwięcej było młodzieży akademickiej 
z Krakowa. (…)

5 sierpnia 1914 [r.], Kraków. – 
Będąc już w mundurze austriackim, 
z niecierpliwością chodziłem co dzień 
to do lokalu PDS przy ul. Dolnych 
Młynów, to do „Oleandrów” (kompleks 
budynków po wystawie architekto-
nicznej przy parku Jordana), gdzie 
organizowały się siły strzeleckie obu 
organizacji, aby się dowiadywać 
o postępie naszej polskiej mobilizacji. 
W lokalu krakowskiej drużyny gorącz-
kowa praca nie ustawała, chociaż 
starsi wyszkoleni drużyniacy już byli 
w „Oleandrach”; młodzi zaś i świeży 
zastęp nowych ochotników (między 
innymi mój brat Wilhelm) ćwiczyli się 
zawzięcie na małym podwórku przy 
lokalu drużyny.(…) W „Oleandrach”, 
zamienionych teraz na pierwszy 
polski obóz mobilizacyjny, wrzało jak 
w ulu. Kręcąc się z przyjemnością po 
tym pełnym kolorowych obrazków 
powstańczym ośrodku, natknąłem 

się na kompanię drużyniacką (sami 
znajomi z kursu nowosądeckiego: 
„Wzórski”-Modelski, Greffner i i[nni]), 
którą dowodził pchor. „Narbut”. Od 
nich też dowiedziałem się, że cały 
kurs nowosądecki, który – jak wyżej 
– z rozkazu musiałem opuścić, przybył 
transportem do Krakowa i został wcie-
lony do pierwszych formacji strzelec-
kich, wyruszających z Oleandrów. 
1 kadrowa kompania strzelców, która 
przeszła do historii odrodzonej Polski, 
jako awangarda powstańczej armii 
Józefa Piłsudskiego, została w połowie 
przez wybrańców z tego kursu uzupeł-
niona; tak samo 2 i 3 kadrowe; to zaś, 
co wypełniało szeregi kompanii obecnej 
„Narbutta”, były to resztki kursu nowo-
sądeckiego, wzmocnione 10 Drużyną 
Nowosądecką. Znajomi mi więc dosko-
nale drużyniacy zrobili mi niespo-
dziewaną owację i, choć zjawiłem się 
wśród nich w mundurze Austriaka, 
podrzucali mnie żywo w górę, wołając: 
„Olszyna! Chodź z nami!”. Przykro 
mi się więc zrobiło na duszy; to nie 
tylko oni chcieli, abym szedł z nimi, 
ale i ja tego pragnąłem gorąco; tam 
znów w K[o]m[en]dzie PDS kazano 
mi czekać na wyreklamowanie. Powie-
działem sobie więc, że żołnierz musi 
być karnym i cierpliwym, ale nie prze-
stawałem mieć planów na wypadek, 
gdyby ta „reklamacja” miała zawieść. 
Scena powyższa miała miejsce przed 
wieczorem w Oleandrach.

6 sierpnia 1914 [r.], Kraków. – 
Wieczorem wybrałem się ze szwa-
grem na miasto. Po restauracjach, 
cukierniach i nocnych lokalach pito 
na umór i śpiewano z zapałem pieśni 
narodowe polskie na przemian z reli-
gijnymi, a „Boże wspieraj...” również 
od czasu do czasu zaplątało się na usta 
wódką i piwem żegnających pielesze 
domowe przed wyjazdem na front. 
Wśród bawiących się przy wypitku 

panowała naokół radość, że to niby „na 
Moskala idziemy”, ale w gruncie rzeczy 
każdy drżał o swoją skórę i wolałby się 
za Austrię nie nadstawiać. W każdym 
razie napoje, mnóstwo wojskowych 
wszelkich narodowości przy stolikach, 
różne języki monarchii i orkiestra 
grająca różne austro-węgierskie marsze 
obok wiązanek polskich, stwarzały 
nastrój, jak gdyby przymierza polsko-
-austriackiego przeciw Moskalom. 
Kiedy koło północy wróciłem ze szwa-
grem do domu, siostra zakomuniko-
wała mi, że jakiś oficer inspekcyjny 
z Krowodrzy był wieczorem w jej 
mieszkaniu i prosił ją o powiadomienie 
mnie, iż mam się natychmiast stawić 
u dcy baonu zapasowego.

Józef Wilczyński został wyrekla-
mowany z wojska austriackiego do 
strzelców.

Więc gotuj broń i kule bij 
głęboko,
o ojców grób bagnetem 
poostrz stal.
Na odgłos trąb twój sztuciec 
bierz na oko.
Hej baczność! Cel i w łeb lub 
serce pal!

Wyszedłszy, a raczej wyskoczywszy 
z budynku korpusu, pojechałem tram-
wajem do domu (do siostry). Tam 
zdjąłem z siebie mundur austriacki 
i darowałem go (…) bratu Wilhelmowi, 
aby go sobie przerobił i przefasonował 
na strzelecki, a sam odebrałem mu 
mój własny drużyniarski, w którym 
już kilka dni ćwiczył. „Wskoczywszy” 
po prostu w mój strzelecki mundur 
i niewiele tłumacząc siostrze, co zaszło, 
pośpieszyłem z radością w duszy 
i z dumą na czole ku „Oleandrom”. 
Zameldowałem natychmiast moje 
przykomenderowanie obywatelowi 
„Małemu” Skwarczyńskiemu, który 
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sprawował natenczas czasowe d[owó]
d[z]two w Oleandrach, i podporząd-
kowałem się jego komendzie. „Mały” 
wraz z pomagającym mu Kordianem 
Zamorskim przyjęli mnie bardzo 
życzliwie i chętnie, a zaciągnąwszy 
mnie w listę obozu, poruczyli mi 
jakieś pierwsze czynności służbowe. 
Wziąłem się do nich gorliwie pomimo 
spiekoty; był to bowiem mój pierwszy 
dzień służby w wojsku narodowym, 
więc postanowiłem go uczcić karną 
i skrzętną pracą służbową, przez co 
chciałem dać wyraz mej nietajonej 
radości z zaszczytu należenia do 
wojska polskiego. W południe wysze-
dłem do domu, aby pozałatwiać swe 
osobiste interesy (gdyż każdej chwili 
należało się spodziewać wymarszu), 
a wracając do Oleandrów, spotkałem 
w ulicy Wolskiej (przed dawną rogatką) 
kol[egę] „Mirskiego” - Przyjałkow-
skiego (który również przyjechał ze 
Lwowa), który zdziwiony, iż noszę 
jeszcze numerek kadecki, poinformował 
mnie, że Nacz[elna] K[o]m[en]da  
PDS mianowała w ostatnich dniach 
wszystkich kadetów PDS podchorążymi, 
a w tej liczbie mnie i jego. Spojrzawszy 
na niego, zobaczyłem na jego piersi już 
czerwony sznurek podchorążowski; 
rozkazu tego mi nie doręczono, więc nie 
chciałem się samowolnie „wywyższać”. 
Dzięki jednak jego uroczystym zapew-
nieniu sprawiłem sobie wieczorem 
czerwony sznurek podchorążowski; 
który jednak nie wcześniej założyłem, 
aż dopiero otrzymałem w Oleandrze 
funkcję oficerską. Jak później spraw-
dziłem, „Mirski” mówił prawdę, chociaż 
rozkaz ten nigdy do mnie nie dotarł. 
Wieczorem dopiero w domu podzieliłem 
się z wszystkimi moją radością z odko-
menderowania i dnia tego czułem się 
najszczęśliwszym może w życiu. 

8 sierpnia 1914 [r.], Kraków – 
Oleandry. – Pierwszymi pracami, 
jakie mi powierzono w Oleandrach, 
były: szkolenie ochotników-strzelców 
górali podhalańskich (przeważnie 
z Zakopanego i Poronina), staranie 
się o ich wyżywienie (gotowano im 
strawę w kotłach) i zakwaterowanie 
(w drewnianych budynkach powysta-
wowych). Część ich przybyła w swych 
„kierpcach” i „parzenicach” (którzy 
natomiast i czapki mieli strzeleckie), 
co im trudność sprawiało w ćwicze-
niach, zwłaszcza przy wykonywaniu 
zwrotów, ale nie opuszczały ich ani 
zapał, ani humor. Zakopiańscy nabie-
rali poronińskich i nawzajem; wśród 
wszystkich zaś rej wodził najweselszy 
i najgłośniejszy zarazem niejaki 
Zieliński („fiakier” z Zakopanego i – 
jak go nazywali towarzysze – „czasami 
kłusownik”). Górale ci należeli do 
spóźnionych (na mobilizację strze-
lecką) oddziałów strzeleckich, które 
z daleka musiały się ściągać kolejami. 
Oddziały te wraz z nowozaciężnymi 
ochotnikami organizowano i szkolono 
pośpiesznie w Oleandrach jako dalsze 
rezerwy tych, co już stąd wyruszyły 
w pole. A wyszły już dotychczas:  
1 Kadrowa – 5 sierpnia; dwie następne 
Kadrowe – nocą z 5/6  sierpnia; 
większe siły – 6 sierpnia i znów nocą 
z 6/7 sierpnia. 9 sierpnia 1914 [r.], 
Kraków – Oleandry. – Gorączkowe 
prace w Oleandrach nie ustawały. 
Polecono mi zorganizować kompanie 
14 i 15, z czego wywnioskowałem, iż 
trzynaście kompanii wyprowadzono 
dotychczas z obozu. Zabrałem się też 
od razu i gorliwie do pracy. Doszły 
nas też już pierwsze wieści „z placu 
boju”; oto patrol pieszych ułanów 
z Beliną na czele podszedł już pod 
Słomniki, a 1  Kompania Kadrowa 
z „Zbigniewem”- Kasprzyckim prze-
kroczyła granicę pod Michałowicami; 
lecz o starciach z Moskalami nic jeszcze 
nie słychać; widocznie osłona rosyjska 
opuściła bez boju granice. Natomiast 
przybyła część chorych (żołądek, 
biegunka i odparzone lub obtarte nogi), 

których z drogi odesłałem do Olean-
drów; są to przeważnie nowi ochotnicy, 
którzy albo mało, albo wcale jeszcze nie 
ćwiczyli w organizacjach strzeleckich.

10 sierpnia 1914 [r.], Kraków – 
Oleandry. – Obóz strzelecki w „Olean-
drach” pozostawał pod k[o]m[en]
dą ob. „Krynickiego”- Tymkowicza, 
oficera Zw[iązku] Strz[eleckiego]. 
W obozie kwaterowały następujące 
jednostki strzeleckie, które zorganizo-
wałem w ciągu paru dni z rozkazu 
K[o]m[en]d[an]ta obozu, doręczonego 
mi przez ob. „Małego” (Skwarczyński 
Stanisław110 z Lwowskiego Zw[iązku] 
Strzel[eckiego]): 14 Kompania piechoty, 
której K[o]m[en]dę objął ob. „Ignacy” 
(Kordian Zamorski, oficer Zw[iązku] 
Strzel[eckiego], który kilka dni temu 
przybył (przede mną) z 13 pp wojsk 
austr[iackich]. 15 Kompania piechoty, 
której K[o]m[en]dę powierzono mnie. 
Batalion „K” rekrucki, który jako 
składający się z młodych i niewy-
ćwiczonych jeszcze strzelców-ochot-
ników, miał pozostać jeszcze jakiś 
czas w obozie celem przeszkolenia. 
Oprócz powyżej wyliczonych (przeze 
mnie organizowanych) oddziałów 
obóz posiadał jeszcze: – sanitarny 
punkt opatrunkowy (z zaimprowizo-
waną izbą chorych), który wyznaczał 
patrole sanitarne do obu kompanii  
(2, 14 i 15), a poza tym z resztą perso-
nelu miał pozostać nadal w obozie, 
– strzelecki magazyn intendencki, 
który ze skromnych swych zapasów 
uzupełniał częściowo zaopatrzenie 
naszych dwu kompanii, a z resztą 
miał pozostać dla dalszych potrzeb 
obozu. Kompanie 14 i 15 były już 
całkowicie zorganizowane; liczyły po 
120 ludzi mniej więcej każda w 4 pluto-
nach; funkcje były obsadzone podług 
przepisanego etatu, wręczonego mi  
z K[o]m[en]dy obozu; składały się 
już ze starszych i przećwiczonych 
strzelców; umundurowane były na ogół 
dobrze i wystarczająco tak, iż czekały 
w pogotowiu na rozkaz do wymarszu. 
Organizację wewnętrzną obu tych 
kompanii przeprowadzałem sam 
osobiście. Wybrałem z zapóźnionych 
związków i drużyn strzeleckich (które 
przybyły na mobilizację do Krakowa 
już po wymarszu sił głównych na 
Krzeszowice) najzdrowszych, najlepiej 
umundurowanych i najwięcej wyćwi-
czonych strzelców, zorganizowałem 
z nich obie te kompanie, poobdzielałem 
je równomiernie i do etatu rzemieślni-
kami (profesjonalistami), trzymając się 
przy organizowaniu plutonów systemu, 
o ile możności, nierozbijania teryto-
rialnych oddziałów strzeleckich, które 
w całości w Oleandrze się meldowały. 
Kompanie te nie posiadały jeszcze 
rynsztunku rzemiennego w komplecie 
(niektóre tylko oddziały przywiozły 
z sobą tornistry lub plecaki, dobrze 
wyładowane i pasy główne z nieliczną 
ilością ładownic) i w ogóle żadnej 
broni. Wyznaczeni tylko komendanci 
kompanii i plutonów posiadali szable 
(przeważnie austriackiej piechoty) 
i niektórzy pistolety (przeważnie 
rewolwery Browninga). Ja sam np. 
miałem ciężką szablę powstańczą 
(z 1863/[186]4 r. wydaną mi przez 
zbrojownię Krakowskiej Drużyny 
Strzeleckiej) i mały kieszonkowy rewol-
werek (ofiarowany mi przez jedną ze 
znajomych pań). Resztę młodszych 
ochotników wydzieliłem w osobny 
batalionik rekrucki, który zresztą 
pomimo zawziętego ducha wojo-
wania pozostawiał dużo do życzenia 
pod względem ekwipunku (wielu 
było jeszcze w cywilnych ubiorach) 
i wyszkolenia żołnierskiego. Wszystkie 
te oddziały kwaterowały w prowizo-
rycznych budynkach drewnianych, 
pozostałych z niedawnej wystawy 
architektonicznej, stojących na tzw. 
„Oleandrach” (plac), nad Rudawą. 
Kompleks powystawowy był zamknięty 
parkanem i łączył się z głównym 

deptakiem (Aleją 3 Maja) za pomocą 
prowizorycznego masztu drewnianego, 
na którym dyżurni służbowi kontrolo-
wali ruch i przejście. Komenda obozu 
urzędowała w budynku dawnej kasy, 
tuż na lewo, przy zejściu z mostu. 
W tylnych budynkach powystawo-
wych kwaterowały oddziały, nocle-
gując po żołniersku na samej tylko 
słomie, ulepszając sobie legowiska 
przy pomocy zawartości przywiezio-
nych z sobą tornistrów czy plecaków. 
Kuchni polowych nie mieliśmy; goto-
wało się strawę w kotłach polowych, 
zgromadzonych tutaj na podwórzu 
pod gołym niebem, a pochodzących 
z Krakowskiego Związku i Drużyny 
Strzeleckiej (używano je na strzeleckich 
kursach skoszarowanych). Prowianty 
były wcale dobre i wystarczające, lecz 
nieumiejętność i niedoświadczenie 
pierwszych przykomenderowanych 
kucharzy, jak i nieprzyzwyczajenie się 
młodszych zwłaszcza naszych ochot-
ników do wojskowego trybu odży-
wiania spowodowały ogólne niemal 
niezadowolenie z improwizowanej 
naprędce kuchni. Zorientowałem się 
dość szybko, że dobre, chociaż proste 
jedzenie jest zasadniczą podstawą 
karności i wyznaczyłem energicznego 
i wiekiem poważniejszego ob. „Rapida” 
(Mikulskiego Józefa, p[o]d[o]f[icera] 
za frontem z Tarnowskiego Zw[iązku] 
Strzel[eckiego]) na kierownika kuchni, 
pod którego też nadzorem jedzenie ku 
memu i całego obozu zadowoleniu 
znacznie się poprawiło. 

(…) W pracy tej byłem wymagający, 
surowy i ostry; nie znosiłem sprzeciwu 
i przyzwyczajony do wielkiej karności 
w[e] Lwowskiej Drużynie Strzeleckiej, 
gromiłem głośno każdą najdrobniejszą 
nieścisłość w służbie, mając przy tym 
sam wiele energii. Uważałem zresztą 
wówczas, że w tej pierwszej kadrze 
wojsk polskich, która dzięki losom po 
styczniowej klęsce znów ma zaszczyt 
w polskim mundurze, pod polską 
komendą i z polską pieśnią na ustach 
wyruszać w pole, musi być wzorowa 
i mądra karność, lepsza nawet niż 
w armii austriackiej, bo oparta na 
świadomym posłuchu wewnętrznym. 
Moje bezwzględne wystąpienie 
z początku nie wszystkim się zrazu 
podobało, zwłaszcza w 14 kompanii, 
z której wielu „związkowców” 
z niechęcią i nieufnością spoglądało 
na moją „blachę drużyniacką” na 
maciejówce. Lecz i ci, przekonawszy 
się, iż jestem mocny w mustrze strze-
leckiej, w znajomości regulaminów 
i w praktycznej służbie, jako też 
nabrawszy zrozumienia, iż pomimo 
surowych wymagań jestem sprawie-
dliwym i interesuję się żywo całym ich 
życiem w obozie (przede wszystkim zaś 
kuchnią), zaczęli się lojalnie stosować 
do moich rozkazów i uwag, i odnosić się 
do mnie z coraz prawdziwszym szacun-
kiem, jak się to później jeszcze dobitniej 
okaże. Piszę to w pierwszym rzędzie 
pod adresem Tarnowskiego Zw[iązku] 
Strzel[eckiego], który najdalej idącą 
początkową swoją ku mnie nieufność, 
wcale niedługo później zmienił na 
największe do mej osoby przywiązanie. 
Nocowałem i stołowałem się wówczas 
u mej siostry, której mąż (Stanisław 
Sawicki) ofiarował na rzecz wojska 
strzeleckiego przez moje ręce swój 
rower, który też przyprowadziłem do 
Oleandrów i na który wsadziłem mego 
kompanijnego łącznika. 

10 sierpnia 1914 r. Na dzisiejszą 
noc zarządzono wymarsz naszych dwu 
kompanii. Pobiegłem tedy do domu 
pożegnać się z matką i siostrami; 
zabrałem od starszej siostry moje 
spakowane przedmioty ekwipunku 
(wyładowany chlebak, pelerynę, 
szablę, rewolwerek, mapę okolic 
Krakowa i inne drobniejsze przybory) 
i pożegnałem się z siostrą, dziećmi, 
i szwagrem. Następnie wpadłem do 
matki, gdzie brat Wilek miał zadą-

saną minę, iż go jeszcze zatrzymują 
w obozie i że nie może wyruszyć razem 
ze mną, wobec czego radziłem mu 
być cierpliwym i słuchać rozkazów. 
Matce żal rozpierał serce, a łzy zale-
wały oczy, podczas gdy we mnie grała 
utajona radość. Wreszcie udałem się na 
zbiórkę do Oleandrów. Wieczorem już 
kompanie 14 i 15 stanęły na podwórzu 
Oleandrów w szyku przeglądowym 
(w masie); K[o]m[en]dę półbatalionu 
objął ob. „Ignacy”, zachowując zarazem 
d[owó]d[z]two 14 Kompanii; jeszcze raz 
sprawdzono stany i ekwipunek. 

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

11 sierpnia 1914 [r.]. Wymarsz 
z Oleandrów do Krzeszowic. Wreszcie 
około godz. 2.00 (w nocy) ob. „Ignacy” 
dał rozkaz do wymarszu. Moja 
15 Kompania jako czołowa i kierun-
kowa, jego 14 za moją. Tak ruszyliśmy 
z obozu, przez most, w Aleję 3 Maja, 
ku Kawiorom. Koło mostu czekała 
gromada rodzin i znajomych strzelców, 
którzy ruszali na wojnę. Słychać 
było kilka nieśmiałych; urywanych 
okrzyków. „Niech żyją strzelcy!”, trochę 
szlochów, czyjąś uwagę, że idą bez 
orkiestry; słowem smutne to było poże-
gnanie, chociaż czuło się wiele błogo-
sławieństw w sercach żegnających. 
Idąc bokiem rozśpiewanej kolumny, 
pożegnałem się gdzieś w okolicy parku 
Jordana jeszcze ostatni raz z matką, 
siostrami i całą rodziną, które nas 
odprowadziły znaczny kawałek drogi. 
Nie chcąc się zanadto rozczulać, podą-
żyłem na czoło kolumny, aby regulować 
tempo marszu, który był dość daleki, 
jak na naszą ochotniczą formację. 
Noc była chłodna i do marszu 
wyśmienita. Marsz szedł przez „Aleję 
3 Maja”, szerszą od „Cichego Kącika”, 
a następnie z krótkimi spoczynkami 
przez Kawiory na Łobzów, na około 
koszar austr[iackiej] artylerii do 
szosy bronowickiej; Bronowice Małe, 
Mydlniki, Zabierzów i dalej szosą na 
Krzeszowice. Minąwszy Kochanów (po 
prawej), doszliśmy wczesnym rankiem 
na odległość 1 km od Krzeszowic, 
gdzie ob. „Ignacy” zarządził dłuższy 
odpoczynek. Zatrzymawszy kolumnę 
i wydawszy rozkazy co do spoczynku, 
sam udałem się na tył kolumny, aby 
się poinformować u ob. Ignacego co 
do dalszych czynności i... o dziwo! 
... stanąłem, jak wryty. Oto prawie 
wszystkie młodziki z mającego pozostać 
w Oleandrach batalionu rekruckiego, 
skorzystawszy z ciemnej nocy, „doszlu-
sowali” w czasie naszego wymarszu 
w porządnych czwórkach do końca 
naszej kolumny i dopiero teraz rano 
pokazali swe uśmiechające się twarze 
naszym zdziwionym oczom (tj. moim 
i ob. „Ignacego”). Ostatnią zaś, zamy-
kającą czwórkę kolumny tej, stworzyły 
cztery nieznane mi bliżej strzelczynie-
-sanitariuszki; ubrane w strzeleckie 
mundury i krótkie, koloru munduru, 
spódniczki; te same, którym dopiero 
wczoraj odmówiłem wzięcia ich z sobą 
jeszcze w Oleandrach, pomimo ich 
natarczywych próśb i nalegań. Odmó-
wiłem im zresztą na podstawie rozkazu 
k[o]m[en]d[an]ta obozu, który zabra-
niał zabierać ze sobą kobiety w marsz, 
a po drugie z własnego poglądu na 
bezsensowność takiego zabierana 
w drogę egzaltowanych przeważnie 
niewiast, z którymi w działaniach 
wojennych wojska zawsze bywa więcej 
kłopotu, aniżeli pożytku. Między 
owymi „szlusującymi” do nas młodymi 
towarzyszami broni, którzy nas swoją 
obecnością w kolumnie takim przejęli 
zdziwieniem, znalazł się również i brat 
mój, Wilek, któremu – jak zresztą całej 
tej gromadzie młodzieży – markotno 

jakoś było zostawać dłużej w obozie. 
Wobec tak mocnego postanowienia 
tych młodzieńczych, niedoćwiczo-
nych „orląt” ob. „Ignacy” pozwolił 
im maszerować dalej z nami, skoro 
już tego tak gorąco pragną, przed-
stawiwszy im uprzednio, że i tak 
w trakcie naszych dalszych marszów 
wielu z  nich odpadnie. Odpadło 
jednak, jak zobaczyliśmy później, 
niewielu, natomiast wielu z  nich 
nawet dość szybko wyrobiło się wbrew 
naszym obawom na tęgich, zdrowych 
i dobrych żołnierzy, i dowódców już 
w polu. Było to potwierdzeniem słów 
wieszcza, iż „zapał tworzy cuda”. 
Odpocząwszy, wmaszerowaliśmy do 
Krzeszowic, gdzie rozłożyliśmy się do 
wypoczynku na jakimś trawniku we 
wschodniej części tej miejscowości, 
a  ob. „Ignacy” poszedł się zamel-
dować u ob. „Ryszarda” (Trojanowski 
Mieczysław z Krakowskiego Zw[iązku] 
Strzel[eckiego]), sprawującego d[owó]
d[z]two zebranych w Krzeszowicach 
sił strzeleckich, na jego kwaterze. 
W Krzeszowicach kwaterowało lub 
biwakowało już dużo kompanii 
strzeleckich, które się tu z rozmaitych 
stron Małopolski gromadziły od kilku 
dni; my przyszliśmy tutaj już ostatni. 
Spotykałem tutaj na każdym kroku 
wielu znajomych mi z  poprzedniej 
pracy drużyniackiej tak z Krakowa, 
jak i ze Lwowa. Oddziały gotowały tu 
sobie w kotłach strawę; ponieważ nasze 
dwie kompanie nie wiozły z sobą ani 
kotłów, ani żadnych innych przyborów 
kuchennych (w ogóle żadne wozy nie 
ruszyły z nami z Krakowa), gotowano 
dla nas w jakichś tutejszych zabudo-
waniach folwarcznych. Posiłek, jakim 
nas uraczono gdzieś około południa, 
składał się z ziemniaków, kapusty słod-
kiej i „kwaśnego mleka”; zastąpić to 
miało śniadanie (które sobie strzelcy 
częściowo sporządzili z[e] swych 
skromnych osobistych zapasów, jakie 
wzięli z  sobą – jak na wycieczkę – 
z Krakowa) i obiad zarazem. Korzy-
stając z wypoczynku, kazałem zdjąć 
trzewiki, myć nogi i opatrzyć odra-
pania i obtarcia, poprawić lepiej przy 
ubieraniu obuwia skarpetki i onuczki. 
W kwaterze ob. „Ryszarda” i przed nią 
(zdaje mi się w budyneczku posterunku 
austriackiej żandarmerii w Krzeszo-
wicach) wrzała gorączkowa praca 
nad ujęciem oddziałów strzeleckich 
w pewną całość organizacyjną i nad 
ich uzbrojeniem. Doskonale pamiętam, 
jak i ja, wezwany z kolei, ruszyłem  
z 15 kompanią po broń.

Na jakimś placu, w pobliżu kwatery 
ob. „Ryszarda”, rozłożono dla nas 
na jakichś słupach telegraficznych 
(widocznie przygotowanych dla nowej 
trasy) ową niecierpliwie pożądaną 
broń. Były to starego typu, nieuży-
wane już w czynnej armii austriac-
kiej, jednostrzałowe karabiny Werndla 
z długimi, strasznie wyglądającymi, 
bagnetami. Niewielką bowiem ilość 
nowych Manlicherów model 95, którą 
niektóre oddziały z sobą przyniosły, 
K[o]m[en]da Główna kazała odebrać 
i obdzieliła nimi dalsze dwie kompanie 
kadrowe (2 i  3), które wcześniej 
wyruszyły z Krzeszowic dla wsparcia 
1 Kompanii Kadrowej (uzbrojonej 
również w Manlichery 95), zapuszcza-
jącej się już na Kielce. Spowodowało to 
dużo rozgoryczenia, gdyż Manlichery 
te były osobistą własnością niektórych 
strzelców-ochotników i  aczkolwiek 
pozwolono im przejść z[e] swą bronią 
do owych dwu kompanii kadrowych 
(2 i 3) mających dopędzać „kadrówkę” 
(uzbrojoną z zapasów oddziałowych), 
to znów ci nie chcieli rozstawać się 
z własnymi oddziałami, w których 
mieli już tylu przyjaciół i towarzyszy. 
Wielu ich więc zostawało wśród starego 
swego grona, oddając dla kadrówek 
swoje nowe karabiny z bólem wielkim, 
a  żal ich powiększał się jeszcze na 
widok, iż z łaski Austrii trzeba brać 
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Werndle, które austriacka Naczelna 
Komenda wyznaczyła dla polskich 
strzelców-ochotników, traktując ich jako 
małowartościową formację. W dodatku 
Werndle te, chociaż w stanie świeżym 
i starannie odczyszczone, nie posiadały 
pasów do noszenia ich na ramieniu, 
a bagnety żabek; nie dano też oddziałom 
ładownic; naboje tylko wydano w dosta-
tecznej ilości, po 120 na strzelca, lecz ich 
pociski ołowiane zwiększały nadmiernie 
obciążenie żołnierza. Z  niechęcią to 
wszystko brano, lecz rozkaz był defini-
tywny, więc wszyscy musieli oswajać się 
z myślą, że „i to dobre”. Nabojami wypy-
chano wszystkie kieszenie mundurowe, 
resztę pakowano do chlebaków, torni-
strów i plecaków. Bagnety zakładano 
albo za pas (jak kordelasy), albo nasa-
dzano z pochewkami na broń (jeżeli kto 
nie miał jeszcze pasa). Karabiny noszono 
na ramieniu (po niemiecku) lub poma-
gano sobie także sznurkami, którymi 
starano sobie imitować rzemienie, lecz 
te w następnych marszach wpijały się 
w ramiona i stawały się powodem niejed-
nokrotnych przekleństw żołnierskich. 
Wszelkie, wynikłe z tych powodów narze-
kania, ustępowały jednak zwykle szybko 
wobec wystąpień oficerów strzeleckich, 
którzy dzięki swej, gorącą ideą przepeł-
nionej, inicjatywie taktownie łagodzili 
za zbyt odruchowe nieraz utyskiwania 
swych podwładnych. Używano przy tym 
najrozmaitszych argumentów, a najsku-
teczniej uspokajało powiedzenie, iż „przy 
przemarszach obok kolumn austriac-
kich tak i tak się to wszystko wymieni”. 
„Niedaleka przyszłość” okazała, że się 
oficerowie nasi nie mylili. 

Kielce
21 sierpnia 1914 r.: O  jasnym 

świcie wyszliśmy na wzgórza, wzno-
szące się na zachód od Kielc, mając za 
sobą lasy, a z prawej strony klasztor 
na Karczówku. Rano już weszliśmy 
tyralierą na północny stok wzgórz 
czarnowskich i zatrzymaliśmy się na 
linii jakichś niedawnych dołków strze-
leckich, tuż przed samym kieleckim 
dworcem towarowym („Güterbanhoff ”) 
z frontem ku północy. Nieprzyjaciela 
nie napotkaliśmy nigdzie; ob. „Norwid” 
przez patrol nawiązał łączność z Kiel-
cami i zakomunikował nam, że nasze 
główne siły strzeleckie znajdują się już 
w Kielcach, a nieprzyjaciel ostatnimi 
swymi oddziałami wycofał się nocą 
z Szydłówka na północ. Zapowiedział 
nam też wmarsz do miasta Kielce 
po wypoczynku. Uszykowaliśmy się 
i opatrzyli, odczyścili i pozapinali, jak 
można było najlepiej, i szosą Kostom-
łoty-Kielce ruszyliśmy ku miastu. Wszę-
dzie grupki ciekawych ludzi przyglą-
dały się naszym mundurom i twarzom. 
Przy przemarszu przez tor kolejowy, 

przecinający naszą szosę, spotkał 
mnie z uradowaną miną kielczanin 
„Boruciński” (technik lwowski i druży-
niak z mojej szkoły podoficerskiej we 
Lwowie) w cywilnym ubiorze naturalnie 
(przebywał w Kielcach u rodziców na 
wakacjach) i prosił mnie o poradę, jak 
i gdzie się ma zameldować do szeregów. 
Poradziłem mu zgłosić się do naszej 
komendy placu w Kielcach. Tymczasem 
nasze kompanie rozśpiewały się już, 
a  harmonijność i  jakiś pełen uroku 
dźwięk ich pieśni zatrzymywały coraz 
więcej grup wylegającej ludności. 
Obserwowałem, z jaką radością z jednej 
strony, ale i strachem zarazem z drugiej, 
słuchano naszych śpiewaków kompanij-
nych zwłaszcza przy śmiałej zwrotce: 
„Hej tam, od Warszawy, kędy Wisła 
płynie, Rozwalił się moskal-świnia po 
polskiej krainie...”. Wyczuwało się nawet 
przerażenie na niektórych twarzach 
mieszkańców, które może niemo – ale 
jakby czyniły wyrzuty naszym śpie-
wającym gołowąsom-młodzikom, iż 
śmią sobie urągać, tym tak potężnym tu 
niedawno panom. W samym mieście już 
spotkaliśmy wiele naszych oddziałów 
strzeleckich, kwaterujących przeważnie 
po sklepach, a  mnóstwo strzelców 
przechadzało się po ulicach, zwolnio-
nych widocznie za przepustkami na 
miasto. Stanęliśmy w rynku, gdzie stały 
jakieś nasze tabory strzeleckie i warta 
przed magistratem. Ob. „batalionowy” 
„Norwid” udał się do budynku magi-
stratu, w którym mieściła się nasza 
strzelecka komenda placu, a powró-
ciwszy po chwili, wydał nam rozkazy 
udania się na kwatery. Zakwaterowano 
nas (II baon) gdzieś w północnej części 
miasta, w jakichś sklepach żydowskich, 
na parterach. Mnie nawet dostało się 
jakieś łóżko, wyładowane słomą (po 
raz pierwszy od wymarszu z Krakowa 
spałem na łóżku). Kompania moja 
otrzymała rozkaz wystawienia nocnej 
placówki u wylotu jakiejś ulicy z miasta 
(na północ), co też przed udaniem się 
na spoczynek osobiście uskuteczniłem.

Potyczka pod Grotnikami 
Małymi

19 września 1914 [r]. Nasz chrzest 
ogniowy (…)

Pierwszą tę potyczkę, będącą 
zarazem chrztem ogniowym naszej 
kompanii, uważaliśmy za pomyślną; 
strat nie mieliśmy żadnych, podczas gdy 
n[ie]p[rzyjacie]l je miał bezsprzecznie 
(…). Z  jednej strony czuliśmy 
radość z tak szczęśliwie spełnionego 
obowiązku, z drugiej – niepewność, 
co noc lub jutrzejszy dzień przyniosą. 
Coś się na jutro zapowiadało poważ-
niejszego, gdyż – jak do nas doszło – 
przeprawiono po poł[udniu] z za Wisły 
dalsze nasze siły piechoty i kawalerii 

w rejon N[owego] Korczyna, a bodaj 
i nocą ściągano także następne.

20 września 1914 [r]. Niedziela. 
Bitwa pod Grotnikami i Górnowolą. – 
Od wczesnego rana kazano mi obsadzić 
z powrotem silnymi patrolami Grot-
niki Małe i Stajki i zapowiedziano na 
dzień dzisiejszy nasze ruchy zaczepne 
w kierunku płn.-wsch. Patrole moje 
zastały obie te miejscowości wolne, 
lecz donosiły, że jakieś ubezpieczenia 
n[ie]p[rzyjacie]la siedzą w Górnowoli 
i Piotrówce. Istotnie wczas rano przy-
były do Grotnik Wielkich baony: I pod 
d[owódz] twem ob. „Satyra”-Fleszara 
i V pod d[owódz]twem „Karasiewicza”-
-Tokarzewskiego, gdzie rozwinęliśmy się 
i skąd ruszyły do natarcia przez Grotniki 
Małe w kierunku na Górnowolę. Moja 
kompania z podporządkowanym mi 
na ten czas plutonem Rawicza otrzy-
mała rozkaz podsunięcia się do Grotnik 
Małych i Stajek, zabezpieczenia boków 
prawego skrzydła natarcia baonów 
(I i V), jako też odparcia ewentualnego 
n[ie]p[rzyjacie]la, gdyby zagrażał 
z prawa. Znaleźliśmy się wkrótce znów 
na wczorajszych pozycjach i właśnie 
wtenczas, kiedy nacierające baony 
wśród obustronnej strzelaniny (z rosyj-
skiej strony grały również k[a]r[a]b[iny] 
masz[ynowe]) opanowały Górnowolę.

25 września 1914 [r]. Postój 
w  Lubiczko. Pogrzeb pierwszych 
poległych w  Gręboszowie. – Rano 
przemaszerowaliśmy z  Żelichowa 
do m. Lubiczko, gdzie nakazano 
nam postój. Po zakwaterowaniu się 
naszem w  Lubiczku wezwano nas 
(d[owó]dcę baonu, d[owó]dców 
kompanii i  delegację z  wybranych 
d[owó]dców plutonów) do Grębo-
szowa (gdzie stał kwaterą K[o]m[en]
d[an]t Główny Józef Piłsudski) na 
uroczysty pogrzeb 11 poległych we 
wczorajszej bitwie za Opatowcem. 
Wybraliśmy się więc do Gręboszowa. 
Wchodząc (czy też wjeżdżając) do 
Gręboszowa, zobaczyliśmy kilkunastu 
ułanów „Beliny” (która to kawaleria 
tutaj kwaterowała), jak z zaparciem 
się siebie i w pocie czoła czyścili siodła 
i  rynsztunki końskie, rozłożone na 
opłotkach przed swoimi kwaterami; 
byli wśród nich: „Sirko”-Sieroszewski, 
„Strug”-Gałecki, Żuławski, Adwen-
towicz i inni. Imponująco wyglądała 
przy pracy ta sekcja ułanów-artystów. 
Pogrzeb miał się odbyć na miejscowym 
cmentarzu. Zebrali się tu: K[o]m[en]
d[an]t Piłsudski ze sztabem, kompania 
honorowa z  I  Baonu z  orkiestrą 
„kielecką”, delegacje innych baonów 
(my z Żymierskim na czele reprezen-
towaliśmy II Baon), któryś z księży, 
i  rozpoczęła się smutna ceremonia. 
Wszystkich 11 poległych było z plutonu 
„Młota”-Fijałkowskiego, który 24 wrze-

śnia pod Czarkowymi dostał się we 
flankowy ogień k[a]r[a]b[inu] masz[y-
nowego]; kilku właśnie jego poległych 
miało zupełnie ścięte czaszki od serii 
karabinu masz[ynowego]. Biedni byli 
ci pierwsi nasi polegli; leżeli w swych 
zabłoconych butach i  mundurach, 
pokrwawieni, bez trumien, na swoich 
i bratnich karabinach jeno, w szeregu, 
nakryci również zabłoconymi płasz-
czami. Czekały na nich doły wyko-
pane w  gliniastej ziemi, rozmokłej 
w następstwie ostatnich ciągłych desz-
czów. Między poległymi spoczywał 
młody „Sam”-Sygryc (starszy żołnierz, 
królewiak, znajomy mi z kursu nowo-
sądeckiego); Hillebrand (drużyniak 
z 4 Kleparowskiej D[rużyny] S[trze-
leckiej]) opłakiwał spazmatycznie jak 
bóbr swego młodszego brata, poległego 
pod Czarkowymi. Widok poległych, 
niedawnych naszych towarzyszy broni, 
zabłoconych i zakrwawionych teraz, 
chowanych bez trumien, zrobił przygnę-
biające i przykre wrażenie na uczestni-
kach pogrzebu. Do grobów przenosili 
ich właśnie koledzy z  ich kompanii 
(z I baonu), biorąc w sześciu na trzy 
karabiny każde zwłoki, i składali je 
do przygotowanych grobów; w jednej 
z tych szóstek ujrzałem mego brata 
Wilhelma, który służąc w tej samej 
kompanii I baonu, brał udział szczę-
śliwie w tej bitwie; pełnił teraz nieboże 
tę zaszczytną, ale jakże i przykrą, kole-
żeńską służbę ostatniej posługi żołnier-
skiej śp.; towarzyszom broni. (…) 
Zasłuchani w melodię marsza i zadu-
mani rozchodziliśmy się z cmentarza, 
kiedy się ów żałobny obrzęd skończył. 
Przywitałem się z bratem Wilhelmem, 
porozmawialiśmy ze sobą i poinfor-
mowaliśmy się wzajemnie o naszych 
przeżyciach ostatnich. Pożegnawszy go 
wreszcie, wróciłem z oficerami II Baonu 
do wsi Lubiczko, gdzie baon nasz w tym 
dniu odpoczywał i pozostał na nocleg. 

Józef Wilczyński „Olszyna” prze-
szedł cały szlak bojowy 1.  Pułku 
Piechoty Legionów Polskich, 
a następnie I Brygady. W uznaniu 
jego zasług już 9 października 1914 r., 
podczas nadania pierwszych oficer-
skich nominacji, został mianowany 
porucznikiem. 30 października objął 
dowództwo II batalionu, z którym po 
przeformowaniu 1. Pułku Piechoty 
Legionów na I Brygadę wszedł w skład 
5. Pułku Piechoty majora Mieczysława 
Neugebauera Norwida. Jako dowódca 
II batalionu „Olszyna” walczył w bitwie 
pod Łowczówkiem. Podczas odwrotu 
zarządzonego przez Austriaków 
25 grudnia 1914 r., jak podaje w swojej 
książce na temat bitwy pod Łowczów-
kiem Józef Kozioł: (…) gdy z tyłu 
i z boków padały strzały, żołnierze 
batalionu zaczęli najpierw szybko iść, 

a później biec, powstrzymał ich spokojny 
głos dowódcy, kpt. Olszyny [określenie 
stopnia oficerskiego pochodzi ze wspo-
mnień G. Łowczowskiego – przyp. 
L.L.]: „Nie wyrywać, bo wam zrobię 
zbiórkę na miejscu!” Spokój głosu i dobór 
słów zrobiły swoje. Tempo ruchu tyra-
liery zmalało tak, że w największym 
porządku minęła okopaną o jakiś kilo-
metr w tyle linię piechurów austriackich.

W styczniu, podczas nadania kolej-
nych nominacji oficerskich po bitwie 
pod Łowczówkiem, Józef Wilczyński 
awansował na stopień kapitana. Już 
kilka miesięcy później został dowódcą 
V batalionu 7. Pułku Piechoty, a w roku 
1916 – III batalionu 5. Pułku Piechoty 
I Brygady. Po odmowie przysięgi na 
wierność dwom cesarzom (tzw. kryzys 
przysięgowy z lipca 1917 r.) Olszyna 
wcielony został jako poddany austriacki 
do c. i k. armii jako podporucznik, 
walczył na froncie włoskim, a następnie 
na Ukrainie, gdzie nawiązał kontakty 
z tajną Polską Organizacją Wojskową. 
W listopadzie 1918 r. Józef Wilczyński 
przeszedł ze swoim batalionem do 
Wojska Polskiego i brał udział w wojnie 
polsko-ukraińskiej i polsko-bolsze-
wickiej. Podczas tej pierwszej został 
ciężko ranny w bitwie pod Mikulińcem 
– w listopadzie 1918 r. – i znalazł się 
w niewoli. Był w niej do czerwca 1919 r., 
po czym po powrocie do WP otrzymał 
awans na stopień podpułkownika 
i komendę nad III Brygadą Legionów. 

Po zakończeniu walk o kształt 
granic II Rzeczpospolitej Józef 
Wilczyński pozostał w wojsku i nadal 
służył ojczyźnie. Ukończył studia 
wojskowe, zajmował ważne dowódcze 
stanowiska, w roku 1927 został miano-
wany generałem brygady. Od wiosny 
1939 r. kierował w Grodnie przygo-
towaniami do wojny; jednocześnie 
otrzymał od marszałka Śmigłego-
-Rydza polecenie przygotowania się 
do dowodzenia podczas wojny zgru-
powaniem, którego zadaniem miało 
być zapewnienie komunikacji z Litwą 
i Łotwą.

Do 22 września 1939 r. – mimo 
sowieckiego zagrożenia – przebywał 
wraz ze sztabem w Sopoćkiniach pod 
Grodnem. To prawdopodobnie tam 
wydał pierwsze rozkazy do formo-
wania konspiracji na Grodzieńsz-
czyźnie oraz Białostocczyźnie 
i oddelegował w tym celu zaufanych 
oficerów. 22 września 1939 r., nad 
ranem, wyruszył wraz z żoną i adiu-
tantem kpt. art. Mieczysławem Strze-
meskim w kierunku granicy litew-
skiej. Został zatrzymany przez dwa 
sowieckie czołgi i zamordowany wraz 
z adiutantem. Mogiła gen. Wilczyń-
skiego Olszyny znajduje się w miej-
scowości Sopoćkinie.

10 lat
JANDUSZA  

W tym roku Szkoła 
Podstawowa im. 
Batalionu AK 

„Barbara” w Lubaszowej 
obchodzi 10-lecie nadania 
jej imienia. W związku 
z tą rocznicą 23 września 
udaliśmy się na krótką 
wycieczkę pod wzniesienie 
Brzanki, gdzie w 1944 r.  
walczyli za wolność 
Ojczyzny żołnierze z tego 
batalionu.

Korzystając z pięknej pogody, 
rozpoczęliśmy uroczyste obchody od 
mszy św., która została odprawiona 
na słynnej polanie pod bacówką, 
dokładnie w tym miejscu, gdzie 
76 lat temu partyzanci i okoliczna 

ludność brali udział w historycznej 
„Mszy ostrzelanej”. Po nabożeństwie 
uczniowie złożyli kwiaty pod krzyżem 
na polanie. 

Następnie z rozwiniętym sztan-
darem na czele przemaszerowaliśmy 
pod tablicę pamiątkową, którą obecnie 
opiekuje się Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Tuchowie. 
Tam również złożyliśmy wiązankę 
kwiatów, wspominając bohaterskich 
obrońców niepodległości Polski.  

Kilka lat temu, dokładnie w tym 
miejscu, rozmawialiśmy z płk. Pert-
kiewiczem, który polecił nam kulty-
wowanie pamięci o uczestnikach akcji 
„Burza”. Obiecaliśmy, że nigdy o Nich 
nie zapomnimy, a po nas przejmą tę 
pamięć nasi uczniowie. 

Na tym zakończyliśmy część 
religijno-patriotyczną. Rozpoczęły 
się manewry leśne. Klasy starsze 
przygotowały szereg atrakcyjnych 
niespodzianek. Najpierw zaatako-

wały nas jakieś tajemnicze oddziały 
najemników, później obserwowaliśmy 
opatrywanie rannego partyzanta, a na 
końcu był konkurs wiedzy o II wojnie 
światowej. Uczniowie odpowiadali na 
pytania, które wcześniej zostały ukryte 
w lesie. Leśne manewry zakończyły 
się ciekawą pogawędką p. dyrektor 
o działaniach Batalionu AK „Barbara” 
na Pogórzu Ciężkowickim.

Ostatnim punktem tego wyjąt-
kowego dnia był niezwykły poczę-

stunek. W tym roku była to pyszna 
partyzancka kasza ze śliwkami. 
Popiliśmy ją czarną kawą i tak oto 
kolejny wrześniowy „bieg patrio-
tyczny” za nami. Syci wrażeń i pełni 
wiedzy o naszej tragicznej historii 
będziemy niecierpliwie czekać do 
przyszłego roku. Pogoda na pewno 
znowu nam dopisze, bo jedno już 
wiemy od dawna: „Nigdy nie wolno 
nam o Nich zapomnieć”!
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Tuchowianie uczcili 1 wrześniaMARIAKRAS 

1 września 1939 r. – 
ważna data dla naszego 
narodu. 

Jedna z najbardziej dramatycznych 
dat w historii Polski.

1 września 2020 r. – 81. rocznica 
wybuchu II wojny światowej.

81 lat temu wojska niemieckie 
zaatakowały Polskę, rozpoczynając 
największy w historii konflikt zbrojny.

Tuchowianie pamiętają! W tym 
ważnym dniu oddali hołd pomordo-
wanym i poległym podczas II wojny 
światowej. 

Obchody 1 września rozpo-
częła msza św. w intencji poległych 
i ojczyzny, wyjątkowo w tym roku 
odprawiona w tuchowskim amfite-
atrze. Przewodniczył jej i homilię 
wygłosił ks. Alfons Górowski, 
proboszcz parafii pw. św. Jakuba St. 
Apostoła. Wzięli w niej udział: poczty 
sztandarowe, przedstawiciele władz 
samorządowych i powiatowych, szkół 
z terenu gminy Tuchów, jednostek 
organizacyjnych i instytucji. 

Po zakończonej mszy św. 
nastąpił przemarsz pod pomnik 
OFIAR OKUPACJI NIEMIECKIEJ 
I SOWIECKIEJ Z TUCHOWA 
I GMINY W LATACH 1939-1945, 
gdzie odśpiewano hymn państwowy, 
odmówiono modlitwę za wszystkich 
walczących, poległych i pomordo-
wanych oraz odczytany został apel 
pamięci. 

Delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów oraz zapalono światła 
pamięci. 

Uroczystość uświetnili uczniowie 
sekcji instrumentów perkusyjnych 
Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie 
pod kierunkiem Rafała Pawlaka.

W swoim wystąpieniu burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek 
powiedziała m.in.: My dzisiaj 
jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakim 
kraju będą żyć nasze dzieci, wnuki 
i prawnuki. Pamięć II wojny świa-
towej jest tak ważna, bo jesteśmy to 
winni poległym, ale i mamy obowiązek 
do spełnienia dla przyszłych pokoleń. 
(…) Z całego serca dziękuję wszystkim, 
którzy przybyli dzisiaj do amfiteatru 
i wspólnie złożyli wiązanki pod pomni-
kiem na ul. Daszyńskiego. 

Na zakończenie uroczystości 
wybrzmiał Biały krzyż, który skom-
ponował Krzysztof Klenczon do 
słów Janusza Kondratowicza, budząc 
zadumę i refleksje... 

(…) Żegnał ich wieczorny mrok, 
Gdy ruszali w bój, 
Gdy cichła pieśń. 
Szli, by walczyć o twój dom 
Wśród zielonych pól – 
O nowy dzień.
(…)
W szczerym polu biały krzyż 
Nie pamięta już, 
Kto pod nim śpi ...

Chwała i Cześć Bohaterom!
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Zabieramy Was na spacer 
„Pogórzańskim Szla-
kiem Dumy z Niepod-

ległej”. Podczas niego 
opowiemy Wam o rodzącej 
się niepodległości Polski po 
latach niewoli pod zabo-
rami: rosyjskim, pruskim 
i austriackim. Zabierzemy 
Was do miejsc, w których 
tworzyły się drużyny 
strzeleckie pod znakiem 
„Sokoła”, a w nich harto-
wali się przyszli legioniści 
I wojny światowej, w tym 
bitwy pod Łowczówkiem, 
żołnierze wojny polsko-
-bolszewickiej oraz bitwy 
warszawskiej. Pokażemy 
Wam miejsca, w których 
nasi ojcowie wygrywali 
niepodległość Polski oraz 
pamiątki z tych miejsc. Przy-
staniemy tam, gdzie toczyły 
się ważne wydarzenia. 

Opowiemy o tym, że – nim w 1920 r. 
Wincentego Witosa z Wierzchosławic 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
powołał na premiera Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Ignacy Jan Pade-
rewski już w 1900 r. w Kąśnej Dolnej 
kształtował polską myśl o odzy-
skaniu niepodległości… Że nim Józef 
Piłsudski wiktorią w bitwie warszaw-
skiej utrwalił niepodległość Polski 
i ocalił Europę przed bolszewizmem, 
Ignacy Jan Paderewski wygrywał ją na 
fortepianie na świecie, a w Wierzcho-
sławicach Wincenty Witos wyorywał 
ją z wykrwawionej wojną ziemi. 

Odwiedzimy miejsca, w których 
niepodległość wywalczona i zdobyta 
była niezwykłą polską charyzmą. 

Ona cechowała przywódców 
i żołnierzy. 

Spotkamy też charyzmatyczne 
pokolenie narodu polskiego tamtych 
czasów, walki o wolność i niepodle-
głość – pokolenie dumy Niepodległej. 

Pokażemy, jak z ojcami niepodle-
głości szli do zwycięstwa mieszkańcy 
wsi i miast z wiarą w Boga, honorem 
i miłością do ojczyzny. 

Poprowadzimy drogami, przy 
których budowano Sokolnie, orga-
nizowano wydarzenia patriotyczne, 
prowadzono ćwiczenia strzeleckie 
i stoczono wiele potyczek oraz cięż-
kich bitew. 

Przejdziemy drogami, koło których 
stawiano krzyże i kapliczki wotywne, 
budowano małe cmentarze i wielkie 
nekropolie. Przy tych drogach odnaj-

dziemy wiejskie chałupy, folwarki, 
dwory oraz budynki, w których życie 
w dniach zwykłych i świątecznych 
toczyło się w cieniu i blasku walki 
o niepodległość. 

Zachęcamy do przejścia tym szla-
kiem. Pragniemy wzbudzić Waszą 
ciekawość, a równocześnie zaprosić 
do wspólnego odkrywania kart 
historii. Pamiętajmy przy tym, że 
odkrywać będziemy tylko jej frag-
menty, które udało się zachować, 
a jest ich niewiele. Niestety okupant 
niemiecki i rosyjski podczas II wojny 
światowej zniszczył je w większości, 
a te, które przetrwały wojnę, aż do 
1989 r. niszczone były dalej, bo pamięć 
o Niepodległej była zakazana. Z tych 
pamiątek, które pozostały, pokażemy 
tylko te fragmenty, do których dotar-

„Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – 
Duma Niepodległej” – projekt zrealizowany

Projekt „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa 
Warszawska – Duma Niepodległej” inspirowany 
jest słowami Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje 
i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. 

Ideą naszego projektu jest właśnie szacunek 
dla przeszłości w imię prawa do przyszłości 
oraz pielęgnowanie pamięci lokalnej i naro-
dowej. Tym właśnie działaniem zapisujemy 

na trwałe naszą lokalną historię, wyznaczając 
szlak, na którym przypominamy postaci, wyda-
rzenia oraz miejsca walki o wolną i niepod-
ległą Polskę. Tym samym wypełniamy słowa 
Wincentego Witosa, który powiedział, że „Nie 
ma sprawy ważniejszej niż Polska”. Wyznaczenie  
„Pogórzańskiego Szlaku Dumy z Niepodle-
głej” traktujemy jako nasz obowiązek oraz 
dług wdzięczności wobec tych, którzy tę dumę 

budowali. Bo jak mawiał Ignacy Jan Paderewski: 
„Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość 
spełnienia obowiązku”. 

Właśnie w jego poczuciu wspólnie z gminami 
i miastami Małopolski utrwalamy pamięć 
o drogach do niepodległości, której ślady są 
mocnym fundamentem przyszłości. 

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa
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liśmy. Dlatego zapraszamy wszyst-
kich do odkrywania i dopisywania 
historii, dzielenia się informacjami, 
do rozbudowywania tego portalu tak, 
aby spacer tym szlakiem był jeszcze 
ciekawszy, a po drodze było jeszcze 
więcej historycznych przystani. 

Drodzy Państwo, idąc „Pogórzań-
skim Szlakiem Dumy z Niepodległej” 
– szlakiem bohaterów – zobaczymy 
uroki Pogórza, piękne krajobrazy, 
zabytki przyrodnicze i architektoniczne, 
kulturę i niezwykłych mieszkańców. 
Zobaczymy sacrum tego miejsca. 

Rozpoczniemy w Tuchowie, a dalej 
przejdziemy przez gminy: Szerzyny, 
Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, 
Ciężkowice, Bobową, Zakliczyn, 
Pleśną, Wojnicz, Wierzchosławice, 
Tarnów, miasto Tarnów, Skrzyszów, 
Ryglice i zakończymy nasz spacer 
w Tuchowie. 

Życzymy Państwu szerokiej, 
niezwykłej historycznie i pięknej 
krajobrazowo oraz kulturowo drogi. 

Idźmy nią dumnie, tak jak nasi 
ojcowie dumnie tą drogą szli po 
niepodległość. 

W ramach projektu:
• Wyznaczony został szlak histo-

ryczny pn. „Pogórzański Szlak 
Dumy z Niepodległej” na 
terenie gmin: Tuchów, Szerzyny, 
Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, 
Ciężkowice, Bobowa, Zakliczyn, 
Pleśna, Wojnicz, Wierzchosławice, 
Tarnów, miasto Tarnów, Skrzy-
szów i Ryglice, odnoszący się do 
wydarzeń, miejsc historycznych 
i postaci, które na terenie tych 
gmin związane były z odzyskaniem 
niepodległości.

• Opracowany został spacer wirtu-
alny pn. „Bój pod Łowczówkiem 
i Bitwa Warszawska – Duma 
Niepodległej”, który zawiera tema-
tyczną wizualizację i animację 
wydarzeń, miejsc historycznych 
i postaci związanych z odzyska-
niem niepodległości i jej utrwale-
niem zwieńczonym zwycięstwem 
w bitwie warszawskiej.

• Opracowana i wydana została 
broszura-przewodnik z mapą dla 
szlaku historycznego pn. „Pogó-
rzański Szlak Dumy z Niepodległej”.

• Zorganizowano spotkania histo-
ryczne dla mieszkańców oraz 
lekcje historyczne dla dzieci 
i młodzieży.

Projekt realizował zespół: 
• Janusz Kowalski – koordynator 

projektu
• Maria Kras – organizacja admini-

stracyjna i logistyczna
• Anna Madejska – opracowanie 

i redakcja tekstów
• Jakub Nowak – opracowania histo-

ryczne 
• Mateusz Reczek – opracowania 

historyczne 

• Lilianna Lipka – opracowania 
i konsultacje historyczne 

• Małgorzata Wójcik – fotografie 
i skład komputerowy broszury

• Jarosław Makowiec – strona inter-
netowa, spacer wirtualny

• Ryszard Wrona – konsultacje 
historyczne
Ponadto konsultacje realizacyjne 

w ramach projektu przeprowadzono 
z członkami Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie 
i Towarzystwa Miłośników Tuchowa.

Partnerzy projektu: Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Tuchowie, Towarzystwo Miło-
śników Tuchowa, Muzeum Okrę-
gowe w Tarnowie, Centrum Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej, Urząd 
Miasta Tarnowa – Wydział Kultury, 
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział 
w Warszawie.

Osoby wspierające: Magdalena 
Marszałek, Wiktor Chrzanowski, 
Jan Dusza, Justyna Jaworska-Lipka, 
Józef Kozioł, Grzegorz Stanisławczyk, 
Tomasz Wantuch, Elżbieta Łempa,  
Jadwiga Ratuszyńska, Maria Wójcik, 
Wiesław Szura, Kazimierz Kurczab, 
Józef Knapik, Renata Małek-Górka, 

Łukasz Gaj, Wiktor Baran, Bogdan 
Krok.

Gminy objęte projektem: 
(kolejność według kierunku 
szlaku) Tuchów, Szerzyny, 
Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, 
Ciężkowice, Bobowa, Zakliczyn, 

Pleśna, Wojnicz, Wierzchosławice, 
Tarnów, miasto Tarnów, Skrzyszów 
i Ryglice.

Janusz Kowalski 
Dyrektor Domu Kultury 

w Tuchowie
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Projekt pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej”  
dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
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MAŁGORZATAGACEK 

Był początek stycznia 
1945 roku. Mimo że 
to pora, gdy śnieg 

powinien grubo zalegać na 
polach, pusto było jakoś 
i głucho. Tym bardziej 
nieswojo czuli się miesz-
kańcy Siedlisk i najbliż-
szych okolic, bo szybko 
zbliżał się front i armia 
rosyjska wypierała ostatnich 
Niemców stacjonujących 
w Siedliskach.

W tym dniu, gdy miało dojść do 
tragicznej śmierci dwóch Niemców 
i dwóch Francuzów mówiących biegle 
po niemiecku, już było wiadomo, że 
idzie wyzwolenie i część młodych 
ludzi, przymusowo pracujących przy 
kopaniu rowów przeciwpancernych 
w okolicach Stadniczówki i Gaców, nie 
stawiła się do pracy. A ci, którzy poszli, 
niespodziewanie podzieleni zostali na 
dwie grupy: kobiet i mężczyzn, i nie 
wiadomo dlaczego, kobiety zostały 
odesłane do domu, a mężczyźni (ci ze 
Stadniczówki) pod eskortą Niemców 
poprowadzeni zostali w kierunku 
Zakliczyna i osadzeni jako zakład-
nicy w tamtejszym kościele. Zaś ci 
z Gaców wywiezieni zostali wraz 
z całym sprzętem odkrytymi autami 
w kierunku Gromnika. Większość 
mężczyzn zbiegła w czasie transportu 
i pieszo powróciła jeszcze tego samego 
dnia do domu.

W tym czasie Niemcy, najpierw 
konno, bryczkami, wozami, a potem 
i pieszo uciekali od strony Jodłówki, 
kierując się przez rzekę Białą w stronę 
Lichwina. Gdy front rosyjski niebez-
piecznie szybko przybliżał się, ucie-
kający, ze strachu porzucali cały swój 
dobytek i dalej zmierzali pieszo. 
Wtedy zdarzyło się, że do gospodar-
stwa państwa Baranów na Zabielu 
przybyło dwóch Francuzów w wieku 

około 40 lat. Poprosili oni właści-
cieli, aby mogli się u nich zatrzymać. 
Mężczyźni nie mieli siły dalej uciekać. 
Wierzyli, że Rosjanie wezmą ich do 
niewoli i będą mogli kiedyś powrócić 
do swoich rodzin. Byli praktykują-
cymi katolikami. Przy sobie mieli 
książeczki do nabożeństwa, obydwie 
w języku niemieckim.

Jeden z nich często wychodził 
z domu, wywieszając białą chusteczkę 
na karabinie, jako znak poddania 
się. Cały czas byli bardzo zdenerwo-
wani. Jeden z Francuzów pozostawał 
w kuchni wraz z uciekinierami z Rosji, 
a dokładniej z Żółkwi, tj. starszą panią 
z wnukiem i jej przyjaciółką. Drugi 
zaś cały czas, jakby przeczuwając 
grożące im niebezpieczeństwo, krok 
w krok chodził za młodą gospodynią.

W niedługim czasie od strony 
państwa Zająców nadszedł rosyjski 
patrol złożony z trzech żołnierzy. 
Jeden z nich był starszy wiekiem, 
o odstraszającym wyglądzie i zacho-
waniu, dwaj pozostali byli znacznie 
młodsi, ale dobrze im z oczu nie 
patrzyło. Starszy Rosjanin wszedł 
do sieni, strzelając celem zastra-
szenia mieszkańców domu w sufit, 
a następnie wkroczył energicznie do 
kuchni i stamtąd wyprowadził na 
pole jednego z Francuzów, młodszy 
zaś skierował się do komory, gdzie 
przebywał drugi i też wyprowadził 
go na zewnątrz. Przed oknami domu 
dokonano rewizji osobistej zatrzy-
manych. Rosjanie kolejno wyrzucali 
z ich kieszeni książeczki do nabo-
żeństwa, rwąc je na drobne kawałki 
i depcząc je na ziemi, ten sam los 
spotkał inne dokumenty. W tym 
czasie jeden z Rosjan położył karabin 
na ziemi w niewielkiej odległości od 
zatrzymanych i kazał Francuzom 
rozejść się. Gdy tylko ci ruszyli 

z miejsca, natychmiast pochwycił 
broń i strzelił.

Pierwszy dostał ten, który stał 
najbliżej schodów domu. Kula 
dosięgła tyłu jego głowy, gdy zaledwie 
odwrócił się, by prawdopodobnie 
wejść na schody gościnnego domu. 
Widząc to, drugi z zatrzymanych, 
upadł na kolana przed Rosjaninem 
i błagał o litość; o darowanie mu 
życia, o wzięcie do niewoli. Na nic 
się zdały prośby. Młody Rosjanin, bez 
żadnych skrupułów, jak automat jakiś, 
spokojnie skierował broń w stronę 
proszącego i z bliskiej odległości 
strzelił mu w czoło. Krew zabitych 
rozlała się po podwórku, nie wsią-
kając w zamarzniętą ziemię. Fakt ten 
nie zrobił najmniejszego wrażenia na 
„mordercach”. Przeszukali piwnicę 
gospodarzy, zabrali z niej kawał salce-
sonu i nastraszyli ukrywającego się 
w niej syna sąsiada, po czym pozosta-
wiając zabitych, oddalili się spokojnie 
w kierunku rzeki Białej.

Ciała zabitych gospodarze położyli 
w sadzie, przykrywając je celtą, aby 
mieć czas na podjęcie decyzji: kiedy 
i gdzie je pochować. Zresztą od 21.00 
obowiązywała „godzina policyjna” 
i nie można było opuszczać swojego 
miejsca zamieszkania. Rodzinnie 
zadecydowano, że dobrze będzie, jeśli 
grób wykopią w dostępnym miejscu, 
przy drodze. Wybrano miejsce przy 
lesie.

Następnego dnia rankiem ojciec 
z synem rozpoczęli kopanie mogiły. 
Wtedy zorientowali się, że na polu 
koło kapliczki leży kolejne ciało, tym 
razem zabitego Niemca w mundurze, 
a nieco dalej na skraju lasu – jeszcze 
jedno.

Wykopali głęboką mogiłę, żeby 
mogła pomieścić wszystkie ciała. 
Następnie włożyli na wóz ciała 

Francuzów i złożyli je do mogiły. 
Potem przenieśli Niemców i też ich 
tam złożyli. Ponieważ konie płoszyły 
się, czując trupi zapach, gospodarz 
odjechał do domu, zlecając zakopanie 
mogiły swojemu synowi. Ten jednak 
nie miał odwagi zasypać zmarłych 
bezpośrednio ziemią, dlatego pobiegł 
do domu, żeby przynieść celtę, 
którą byli przykryci, gdy nocą leżeli 
w sadzie.

W tym czasie stała się rzecz 
straszna. Ktoś dokonał profanacji 
zwłok. Pozbawiono zabitych ubrań, 
butów, a nawet odcięto palce, na 
których nosili obrączki. Widok nagich 
ciał był tak przerażający, że młody 
człowiek, który miał je ostatecznie 
pogrzebać, nie mógł z przerażenia 
dojść do siebie.

Potem nastąpiły dni względnego 
spokoju. Rosjanie pojawili się jeszcze 

raz w Siedliskach. Było to jesienią 
1945 roku. Tym razem zachowywali 
się jak normalni, cywilizowani ludzie. 
Po krótkim odpoczynku odeszli.

Po tych latach, jak ciemne wspo-
mnienie straszliwych dni wojennej 
pożogi, pozostała tylko mogiła. Po 
dziś dzień jest niemym świadkiem 
historii tamtych dni, których żywi 
świadkowie tak szybko odchodzą.

Mogiłą opiekują się rodziny Heli-
zanowiczów, Witków, Gomułków 
i inni. Przez długi czas widywano 
jakiegoś nieznajomego, który przy-
bywał do grobu, spędzał przy nim 
długie godziny, jednak od kilku lat 
ślad po nim zaginął.

Tak kończy się smutna historia 
tych, którzy tak bardzo chcieli żyć, 
lecz nie dano im takiej szansy, historia, 
która uczy nas szacunku dla wartości 
ludzkiego życia.

Uroczystość poświęcenia leśnej mogiły

Tajemnica leśnej mogiły

MAŁGORZATA 
WOJTANOWSKA 

3 października w Siedli-
skach na Kozłówku 
miało miejsce poświę-

cenie mogiły i tablicy 
upamiętniającej dwóch 
NN Francuzów i dwóch NN 
Niemców, którzy zginęli 
w styczniu 1945 r. 

Uroczystość tę rozpoczęliśmy 
sygnałem wojskowym Słuchajcie 
wszyscy. Następnie zostali przy-
witani goście, między innymi 
burmistrz Tuchowa, ks. proboszcz 
parafii Siedliska, o. proboszcz parafii 
Lubaszowa oraz o. Stanisław – nasz 
rodak, sołtys wsi Siedliska, sołtys 
Kozłówka, radna Rady Miejskiej 
w Tuchowie, przedstawiciele stowa-
rzyszeń i klubów oraz okoliczni 
mieszkańcy. Wysłuchaliśmy krót-
kiej historii tego miejsca wygłoszonej 
przez Małgorzatę Gacek. Następnie 
ks. Jan Wieciech w asyście o. Stani-
sława i o. Michała poświęcił mogiłę 
i pamiątkową tablicę. Dzieci zapa-
liły znicze, rozbrzmiał głos trąbki 
w utworze Cisza. W swoich wystąpie-
niach burmistrz i sołtys wsi podzię-
kowali za organizację tej uroczystości 
oraz rodzinom Baranów, Panków, 
Adamczyków, Gomułków i Helizano-
wiczów za opiekę nad mogiłą przez 
ubiegłe lata, wręczając im pamiąt-
kowe puchary. Mamy nadzieję, że 
historia tego miejsca pozostanie 
w pamięci na kolejne lata i pokolenia.
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Ten wymowny napis 
na Pomniku Dziecka 
Utraconego: „Usta 

dzieci i niemowląt oddają 
Ci chwałę” (Psalm 8) jest 
nadzieją dla rodziców, że ich 
przedwcześnie zmarłe dzieci 
są w niebie i tam oddają 
Bogu chwałę. 

Śmierć dziecka, zanim uzyskało 
zdolność do urodzenia się, jest prze-
rwaniem jego rozwoju w okresie 
prenatalnym, przynosząc rodzicom 
trudny do opisania ból. Ból rodziców, 
że utracili dziecko, że nie widzieli 
jego buzi, że nie mogli przytulić go 
do swojego serca, że nie mogli usły-
szeć jego pierwszego płaczu, że nie 
mogli poczuć jego oddechu czy bicia 
serduszka, że…

Rodzice, a nawet cała rodzina 
pragną pożegnać utracone dziecko, 
o którym nie można nigdy zapo-
mnieć, że ono już żyło jako niepowta-
rzalne, jedyne, kochane i nie można 
zastąpić go innym. Dlatego tak ważną 
i konieczną oraz naglącą potrzebą była 
decyzja o wybudowaniu Pomnika 
Dziecka Utraconego na tuchowskim 
cmentarzu. 

Pomysł o budowie takiego pomnika 
zrodził się w sercu już wiele lat temu, 
ale to były marzenia, które na tamte 
czasy, kiedy powstawały pierwsze takie 
pomniki w Polsce, wydawały się nie do 
zrealizowania. Czas mijał, marzenia 
dojrzewały, by po Diecezjalnym 
Dniu Świętości Życia w 2018 r., który 
obchodzony był w Tuchowie z okazji 
Złotego Jubileuszu Poradni Rodzinnej 
działającej przy Parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, 
została poddana propozycja wybudo-
wania Pomnika Dziecka Utraconego. 
Odbyło się wtedy nawet pierwsze 
spotkanie, na którym szukano najlep-
szego miejsca na cmentarzu na tę 
inicjatywę oraz wstępnie omówiono 
propozycję projektu Pomnika Dziecka 
Utraconego. Jednak realizacja tego 
pomysłu nabrała tempa jesienią 
2019 r. – po kolejnym spotkaniu, już 
w szerszym gronie. Rezultatem tego 
spotkania było wskazanie miejsca 
na cmentarzu i realizacja projektu. 
Pod koniec tegoż roku ks.  Alfons 
Górowski, proboszcz parafii 
św. Jakuba w Tuchowie wydał decyzję 
o wykonaniu grobowca do pochówku 
dzieci zmarłych przed urodzeniem. 
I tak rozpoczęto budowę Pomnika 
Dziecka Utraconego, którego budowę 
ukończono w połowie października 
2020 r.

Projekt Pomnika Dziecka Utraco-
nego wykonała Ewa Fleszar z Karwo-
drzy, a odlew wykonał Zbigniew 
Parada z Zaczernia. Należy podkre-
ślić, że jest to pierwszy taki pomnik 
w powiecie tarnowskim i w regionie 
tuchowskim, który będzie służył 
społeczności lokalnej i wielu innym 
miejscowościom tego regionu.

Uroczystość poświęcenia Pomnika 
Dziecka Utraconego, któremu 
towarzyszył pierwszy pochówek 
10  dzieci zmarłych przed urodze-
niem, odbyła się na tuchowskim 
cmentarzu 17 października 2020 r. 
pod przewodnictwem ks. bp. Leszka 
Leszkiewicza. W uroczystości 
udział wzięli: o.  Bogusław Augu-
stowski, proboszcz parafii Nawie-
dzenia NMP, ks. Alfons Górowski, 
proboszcz parafii św. Jakuba, Roman 
Łucarz, starosta tarnowski oraz 
rodzice opłakujący swoje dzieci, 
ich rodziny i wierni. O godz. 9.30, 
po wprowadzeniu do kaplicy cmen-
tarnej trumienki z ciałami 10 dzieci 
zmarłych przed urodzeniem przez 
księdza biskupa, odmawialiśmy róża-
niec, rozważając tajemnice radosne. 
Różaniec prowadził Krąg Rodzin przy 
współudziale wszystkich wiernych 
zgromadzonych na uroczystości. 
Następnie o godz. 10.00 rozpoczęła 
się liturgia słowa prowadzona przez 
ks. bp. L. Leszkiewicza, który też 

wygłosił homilię do zgromadzo-
nych, ze szczególnym przesłaniem 
do rodziców po stracie dziecka. 
W swojej homilii podkreślił, że 
Kościół katolicki pragnie towarzyszyć 
rodzicom i całej rodzinie w drodze 
godnego pożegnania dziecka, bo te 
dzieci są radością, są dziećmi Boga, 
które czekają na pochówek. Czekają 
na oddanie im czci i doczekały się 
takiego miejsca w Tuchowie. Biskup 
powiedział, że jakże nie rozumieć 
żalu tych, którzy stracili dziecko, 
a z drugiej strony stwierdził, że trudno 
wypowiadać jakiekolwiek słowa, by 
przyniosły pociechę w takiej chwili 
i chyba nie o to chodzi, by silić się na 
szukanie wielkich słów. Zwracając się 
do rodziców, mówił: – Wiedzcie, że my 
po prostu jesteśmy z Wami, jesteśmy 
z tymi, którzy płaczą z powodu utraty 
swoich dzieci. Nie tylko w Tuchowie, 
ale i innych miejscach diecezji. 
I trzeba zaznaczyć – konkludował 
ks. bp Leszek Leszkiewicz – że takie 
wydarzenia coraz bardziej budują 
w wiernych świadomość takich 
problemów.

Biskup stwierdził, że widząc wzru-
szenie obecnych rodziców należy 
wyrazić wielkie uznanie dla takiej 
inicjatywy zarówno w wymiarze 
duchowym, jak i emocjonalnym. Ten 
pomnik jest bardzo ważny i bardzo 
potrzebny. 

Po zakończeniu liturgii słowa, 
wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli 
alejką cmentarną pod Pomnik Dziecka 
Utraconego, który został poświęcony 
przez obecnego na uroczystościach  
ks. bp. Leszkiewicza. Pomnik ten stanął 
przy zbiorowym grobowcu, w którym 
zostały złożone ciała 10 dzieci. 

Sam pomnik ma swoistą wymowę – 
skrzydła anioła unoszące się do nieba 
i dziecko znajdujące się w łonie matki. 

Ks. Alfons Górowski po pochówku 
dzieci powiedział: – Pragnę wyrazić 
wdzięczność w imieniu proboszcza 
– o. Bogusława Augustowskiego, jak 
i swoim, wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, byśmy się dzisiaj tutaj 
spotkali i pochowali dzieci, które jeszcze 

w łonie matek zakończyły swoje życie 
i odeszły do Boga. Wśród aniołów 
i świętych oddają chwałę Bogu. Dodał 
również: – To miejsce jest niezwykle 
potrzebne. Świadczy o tym fakt, 
że jeszcze na tydzień przed uroczy-
stościami zapowiadano pochówek 
5 dzieci, a tymczasem po tygodniu 
okazało się, że jest potrzeba pocho-
wania dodatkowo jeszcze 5 dzieci.

Na zakończenie uroczystości  
ks. proboszcz Alfons Górowski podzię-
kował ks. bp. Leszkowi Leszkiewi-
czowi, Romanowi Łucarzowi, staroście 
tarnowskiemu i wszystkim biorącym 
udział w tym, tak ważnym wydarzeniu. 

To piękne dzieło udało się wykonać 
dzięki licznym ofiarodawcom, czy 
to indywidualnym, czy rodzinnym, 
czy różnych przedsiębiorców. 
W sposób szczególny pragniemy 
wyrazić wdzięczność za dużą pomoc 
i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od 
starosty tarnowskiego Romana 
Łucarza i Fundacji SPES z Tarnowa. 
Za wszelką pomoc i każdy „dar serca”, 
wyrażamy naszą wdzięczność i skła-
damy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
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Ostatni lot
W środę 21 października 2020 

roku, w dalekim Olsztynie 
odszedł tuchowianin  

mjr pil. Tomasz Śliwa. 

Człowiek pochodzący ze starej tuchowskiej 
rodziny wpisanej w historię naszego miasta. Był 
pilotem wojskowym służącym Polsce i polskim 
skrzydłom. Był doskonałym oficerem i lotnikiem. 
W czasie służby pełnił wiele funkcji dowódczych, z których wywiązywał 
się wzorowo. W uznaniu zasług był wielokrotnie nagradzany, o jego osią-
gnięciach pisała prasa lotnicza i ogólnopolska. Był nagrodzony najważ-
niejszym dla każdego pilota wyróżnieniem, którym jest statuetka „Ikara”, 
z czego był bardzo dumny. 

W wieku 82 lat otrzymał polecenie udania się w swoją ostatnią misję. 
Obierając kurs na wieczność, rozpoczął ostatni lot, aby gdzieś tam 
w niewiadomym miejscu i czasie spotkać się ze swoimi bliskimi i kole-
gami, którzy Go poprzedzili i czekać na tych, którzy tam do nich dołączą. 

Odszedł jako człowiek spełniony, bo robił w swoim życiu to, co najbar-
dziej ukochał, oddawał się swojej pasji – lotnictwu.

Żegnaj Panie majorze, niech Twoja misja przebiega bez zakłóceń, bo 
przecież towarzyszyć Ci będziemy swoimi myślami i wspomnieniami. 
Niech dobry Bóg prostuje Twoje drogi do gwiazd. 

Rodzinie majora pil. Tomasza Śliwy składam wyrazy serdecznego 
współczucia. Pokój Jego duszy.

Stanisław Jaworski

Żegnamy dziś 
Marka Marchwicę
dyrektora i długoletniego nauczy-
ciela – „pana od przyrody” 
i geografii.

Całe swoje życie poświęcił pracy 
w szkole, najpierw przez trzy lata 
w Rzepienniku Strzyżewskim, a od 
1983 do 1991 roku w Siedliskach. 
W latach 1987-1991 pełnił funkcję 
dyrektora szkoły.

Wielu zapamięta go jako wyma-
gającego nauczyciela, który swoją 
pasją zarażał innych. Z nieod-
łączną gitarą, aparatem fotogra-
ficznym i plecakiem przemierzał 
z młodzieżą szlaki, te najbliższe 
i te dalekie. Uczył tego, co dobre, 
szlachetne i ważne w życiu każdego 
człowieka.

Kochał piękno, potrafił dostrzec 
je w ludziach i otaczającym świecie. 
Cenił szczerość i wrażliwość. 
Uczył kolejne pokolenia młodych 
ludzi, jak cieszyć się życiem 
i nieograniczonym światem. 
Robił to z właściwym dla siebie 
wdziękiem i poczuciem humoru, 
chętnie dzieląc się doświadczeniem 
i wiedzą.

P a n i e 
M a r k u ! 
Z a w s z e 
pozostanie 
Pan w naszej 
p a m i ę c i 
uśmiechnięty i pogodny.

Żegnaj Kolego, Przyjacielu, 
zaznaj spokoju na niebieskich 
połoninach, a anioły bieszczadzkie 
niech otulą Cię swoimi skrzy-
dłami… Bo przecież jak często 
nuciłeś: 
Anioły są takie ciche.
Zwłaszcza te w Bieszczadach.
Gdy spotkasz takiego w górach.
Wiele z nim nie pogadasz;
Najwyżej na ucho ci powie,
Gdy będzie w dobrym humorze,
Że skrzydła nosi w plecaku,
Nawet przy dobrej pogodzie.

Dyrekcja,  
Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy obsługi
Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach

Mogłoby 
się wydawać, 
że  Kasia 
w swoim życiu 
nie miała 
takiej spraw-
czości jak my, 
ale to właśnie 
ona uczyła 
nas miłości, 
wytrwałości, 
pokonywania 

trudności, dzielnego znoszenia 
wszystkich przeciwności, a przede 
wszystkim radości z rzeczy najmniej-
szych. Dostrzegała to, czego my na 
co dzień nie zauważamy. Cieszył ją 
każdy, nawet najmniejszy stawiany 
kroczek, kolejne zdobywane umie-
jętności, gra na instrumentach. 
Uwielbiała promyki słońca, które 
wywoływały zawsze uśmiech na jej 
twarzy, a dla nas to Kasia była takim 
Promyczkiem. Dlatego jesteśmy 

wdzięczni za dar jej życia. Pomimo 
wielu problemów miała w sobie 
radość i zawsze pogodne spojrzenie.

Potrafiła przez ten krótki czas 
zgromadzić wiele życzliwych 
osób, które nas wspierały. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy spieszyli 
z pomocą. Najbliższej rodzinie, 
matce chrzestnej, ojcu chrzestnemu 
za bardzo duże zaangażowanie, za 
podtrzymanie na duchu, za dobre 
słowa i za każdą pomoc. 

Jesteśmy wdzięczni „Stowarzy-
szeniu Dajmy Dzieciom Miłość”.  
Za nieocenione wsparcie dziękujemy 
„Stowarzyszeniu Wszystkie Dzieci 
Nasze Są”, w którym spotkaliśmy 
osoby pełne poświęcenia i zrozu-
mienia, a w szczególności panią Basię 
Duran, dzięki której Kasi towarzyszył 
uśmiech.

Dziękujemy osobom, które umoż-
liwiły Kasi spotkania z rówieśnikami 
w szkole podstawowej w Lubaszowej, 

pani dyrektor, paniom nauczy-
cielkom, które uczyły Kasię w domu. 

Dziękujemy parafianom, kole-
żankom, kolegom z II Urzędu Skar-
bowego w Tarnowie oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w przeka-
zywanie 1% podatku, za wsparcie 
oraz życzliwość.

Za szczególną modlitwę i dobre 
słowo dziękujemy wszystkim 
księżom pracującym w naszej parafii.

Kasia przez całe swoje życie 
bardzo dzielnie walczyła z chorobą. 
Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
jej w tym pomagali: pielęgniarkom, 
lekarzom, paniom rehabilitantkom, 
pracownikom hospicjum domowego.

A największe podziękowania 
kierujemy do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, Matki Różańcowej, 
która zawsze roztaczała nad Kasią 
swoją opiekę oraz dawała nam siłę 
i nadzieję na co dzień. 

Dorota i Piotr Ogielowie 

Poświęcenie Pomnika Dziecka 
Utraconego w Tuchowie
Pierwszy pochówek dzieci, które zmarły przed urodzeniem 

Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalać miłość
(św. Jan Paweł II)
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MARIAKRAS 

W roku jubileuszowym 
obchodów 680-lecia 
naszego miasta na 

tuchowskie tory po raz 
kolejny wjechał pociąg 
retro. 

Stało się to dzięki Krzysztofowi 
Jasińskiemu, pomysłodawcy i inicja-
torowi przyjazdów pociągu retro do 
Tuchowa, który od ponad dwudziestu 
lat wiele razy brał udział w przejaz-
dach pociągami retro organizowa-
nymi na różnych trasach w Polsce. 
– Widziałem, jak przejazdy te cieszą 
się dużym zainteresowaniem wśród 
dorosłych i dzieci – mówi, i dodaje: 
– Pomyślałem, że taki pociąg musi 
również przyjechać do Tuchowa. 
Postanowiłem, że spróbuję prze-
konać organizatorów przejazdów, że 
warto, by doliną Białej pociąg poje-
chał również do Tuchowa. Tak też 
się stało. Pierwszy przyjazd pociągu 
retro miał miejsce w 2006 roku przy 
okazji uroczystości jubileuszowych 
150 lat kolei w Tarnowie i 130 lat 
kolei w Tuchowie. Drugi odbył się 
w 2010 roku z okazji 100-lecia dworca 
kolejowego w Tarnowie – otwarcia 
dworca po generalnym remoncie, 
a równocześnie miał miejsce w roku 
obchodów 670-lecia Tuchowa. Po 
raz trzeci pociąg retro przyjechał 
do Tuchowa w 2016 roku z okazji 
160  lat kolei w Tarnowie i 140 lat 
kolei w Tuchowie. I tak od 2016 roku 
regularnie, co roku, zabytkowy 
skład przyjeżdża do naszego miasta 
i cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców i turystów. Od 
2017  roku przyjazdy do Tuchowa 
zostały wpisane do projektu „Mało-
polskie Szlaki Turystyki Kolejowej” 
we współpracy z Województwem 
Małopolskim. W roku obchodów 
jubileuszu 680-lecia miasta nie mogło 
zabraknąć pociągu retro na tuchow-
skich torach. I przyjechał dwukrotnie 
– 3 i 4 października. 

W sobotę pociąg powitała 
burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, zaś w niedzielę wice-
burmistrz Wiktor Chrzanowski. 
Pogoda dopisała, mieszkańcy oraz 
goście również. Jak mówi Krzysztof 
Jasiński: – Takich tłumów stacja kole-
jowa w Tuchowie nie widziała już 
dawno. Wszystko za sprawą zabyt-
kowego składu prowadzonego przez 
ponad 70-letni polski parowóz. 

Wydarzeniu temu towarzyszyły 
atrakcje przygotowane przez miesz-
kańców miasta i gminy oraz organi-
zacje i firmy. Organizatorem i koor-
dynatorem tego wydarzenia był Dom 
Kultury w Tuchowie.

Niezrzeszona grupa osób, pasjo-
natów i społeczników z Karwodrzy, 
która dba o tradycję i historię nie tylko 
w swojej okolicy, ale również w mieście 
i gminie zabrała nas w podróż w czasie 
i przeniosła do XIV wieku. Wraz 
z nimi na tuchowską stację przybyli 
benedyktyni tynieccy. 2 listopada 
Roku Pańskiego 1340 r. w Krakowie 
król Kazimierz Wielki nadał opatowi 
tynieckiemu Bogusławowi przy-
wilej na zmianę w Tuchowie prawa 
polskiego na magdeburskie. Odtąd 
Tuchów stał się miastem, otrzymał 
samorząd, herb i prawo wtorkowego 
jarmarku. Historia miasta w akcie 
lokacyjnym została zapisana. Bene-
dyktyni przywieźli ze sobą bogactwo 
tuchowskiej ziemi – sól, którą na 

pamiątkę rozdawali mieszkańcom 
oraz przybyłym gościom. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Trze-
mesnej serwowało pyszne pierogi – 
ruskie lub z kapustą, wiejski chleb 
oraz ciasto domowej roboty i wyśmie-
nite ciasteczka. 

Aromatycznej kawy, pysznej lemo-
niady i czekolady można było skosz-
tować z Roweru Cafe. Nie zabrakło 
również produktu lokalnego – Tuka 
Tuchowskiego. 

Były pamiątkowe zdjęcia i zwie-
dzanie zabytkowych wagonów. 

A wszystko to w miłej atmos-
ferze, przy dobrej muzyce w wyko-
naniu wielopokoleniowego zespołu 
„Pokolenia” z Ewą Stanisławczyk na 
czele oraz zespołu „Leliwa Jazz Band” 
z Tarnowa. 

Można było poczuć niesamowity 
klimat dawnych lat.

W mgnieniu oka minął czas 
postoju pociągu retro na stacji 
w Tuchowie. Dzięki wodowaniu 
zapewnionemu przez strażaków 
z Piotrkowic i Tuchowa pociąg retro 
mógł ruszyć w dalszą drogę. Jak mówi 

Krzysztof Jasiński: – Przejazd zabyt-
kowym pociągiem retro to wspaniała 
podróż przez historię przywołującą 
najpiękniejsze wspomnienia z dziecin-
nych lat. Dla młodszych to prawdziwa 
podróż w czasie.

Para buch, koła w ruch… ruszyła 
maszyna po szynach, zostały miłe 
wrażenia i nostalgiczne wspo-
mnienia… Mamy nadzieję, że pociąg 
retro przyjedzie do Tuchowa znów 
za rok…

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tego wydarzenia.

Projekt „Małopolskie Szlaki Tury-
styki Kolejowej” realizowany jest przez 
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miło-
śników Kolei przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu ofert z turystyki 
pn. „Małopolska Gościnna”. Part-
nerem strategicznym wydarzenia jest 
PKP CARGO S.A.

Projekt ten ma na celu promocję 
atrakcji turystycznych oraz dzie-
dzictwa historii kolei w Małopolsce 
i obejmuje przejazdy historycznym 

taborem kolejowym ze Skansenu 
Taboru Kolejowego w Chabówce wraz 
z atrakcjami na pokładzie pociągów 
oraz podczas postojów na poszcze-
gólnych stacjach i przystankach. 

Projekt realizowany jest w oparciu 
o zasoby Skansenu Taboru Kolejo-
wego w Chabówce oraz najpiękniejsze 
trasy kolejowe Małopolski. 

Pociąg retro po raz kolejny przyjechał do Tuchowa

Dziękujemy organizatorom  
POCIĄGU RETRO 
za zaproszenie

Dyrekcji Domu Kultury również dziękujemy za pomoc w zorganizo-
waniu małej XIV-wiecznej osady na czele z KRÓLEM KAZIMIERZEM 
oraz o. benedyktynami, którzy przypomnieli historię wydobycia soli na 
terenie Tuchowa.

Mamy nadzieję, że choć na chwilę udało się nam zabrać Państwa nie 
tylko w lata 30., lecz także w XIV wiek. Było nam niezmiernie miło, gdy 
podchodzili rodzice z dziećmi, mówiąc: „My znamy historię Tuchowa, 
znamy legendę o wydobyciu soli. Czytamy dzieciom historię Tuchowa”. 
Jeden Podróżnik POCIĄGU RETRO mówił: „Muszę zabrać tuchowską 
sól do Szwajcarii!!”

W roku jubileuszowym Tuchowa – w jesienną, wietrzną, ale słoneczną 
i pełną wrażeń niedzielę – do Tuchowa wjechał POCIĄG RETRO z wielkim 
bagażem historii i wspomnień. Życzymy sobie, aby ten gwizd, świst i stukot 
pozostały w krajobrazie i historii na zawsze.

Echo Twojej Okolicy i sympatycy
Zapraszamy za rok!!!
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Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk zagrała dla Leonka

Już jest! Jeszcze ciepły, zapowiadany 
i wyczekiwany krążek! 

ANNAMADEJSKA 

Odwaga może się 
przejawiać na wiele 
różnych sposobów. 

Czasem oznacza ofia-
rowanie cząstki siebie 
drugiemu człowiekowi…

20 września po raz kolejny 
przekonaliśmy się, ile odwagi jest 
w naszej lokalnej społeczności. 
Tuchowski amfiteatr wypełniony 
był ludźmi o wielkich sercach, 
którzy zgromadzili się na koncercie 
charytatywnym dla Leonka Pich-
nera – tuchowianina, który zbiera 
na leczenie w Berlinie.

Usłyszeliśmy profesjonalnie 
poprowadzone przez Bogdana 
Stefana i Piotra Oleksika, zagrane 
przez muzyków z pasją i zaśpie-
wane przez Alicję Rusin i Grze-
gorza Rubachę utwory z płyty, którą 
orkiestra nagrała, świętując 10-lecie 
swojej działalności oraz przypada-
jący na ten rok jubileusz 680-lecia 
nadania Tuchowowi praw miejskich. 
Płyta orkiestry już jest w sprzedaży.

Koncertowi towarzyszyła 
możliwość zakupu ciasta, które 
wypiekły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Siedlisk oraz Stowa-
rzyszenie Społeczności Lokalnej 
„Moje Siedlisko”, przeznaczając całą 
zebraną kwotę do skarbonki Leonka 
oraz pyszna kawa z Roweru Cafe, 
z zakupu której część kwoty również 
trafiła do skarbonki.

Parafialnej Orkiestrze Dętej 
z Siedlisk, prowadzącemu ją kapel-
mistrzowi Bogdanowi Stefanowi, 
paniom z Siedlisk, właścicielom 
Roweru Cafe, a przede wszystkim 
tym, którzy przyszli i wsparli 
Leonka, w imieniu jego rodziców 
serdecznie dziękujemy.

Życie wtedy ma prawdziwą 
wartość, gdy potrafimy dostrzec 
w nim drugiego człowieka i wycią-
gnąć do niego dłoń, podzielić się 
uśmiechem, dać wsparcie w trud-
nych chwilach. 

Macie ogromne serca, 
Kochani!!

MARIAKRAS 

Mowa oczywiście 
o pierwszej płycie 
wydanej przez 

Parafialną Orkiestrę Dętą 
z Siedlisk pod batutą kapel-
mistrza Bogdana Stefana. 

Znajduje się na niej 11 utworów 
instrumentalnych oraz wokalno-
-instrumentalnych w różnych cieka-
wych i pięknych aranżacjach. 

Znane i lubiane utwory, takie jak: 
Na Falach Eteru, Vivo Per Lei, Fasci-
nating Drums, Rzuć to wszystko co 
złe, The Lion King, Mamy po 20 lat, 
We are The World, Lubię wracać tam, 
gdzie byłem, The Final Countdown, 
Tokajer, The Prayer możemy usły-
szeć w wykonaniu orkiestry oraz 
młodych i utalentowanych solistów: 
Alicji Rusin, Gabrieli Sołtys i Grze-
gorza Rubachy.

Dom Kultury w Tuchowie 
serdecznie gratuluje!

Praca nad płytą to starania 
i trud kapelmistrza oraz wszystkich 
członków orkiestry – dziękujemy! 

Bo tak, jak w orkiestrach dętych 
jest jakaś siła, tak w Parafialnej 
Orkiestrze Dętej z Siedlisk jest to siła 
niezwykła. 

Jesteśmy pełni uznania i podziwu 
dla osiągnięć muzycznych orkiestry 
oraz wyrażamy wdzięczność za wkład 
w rozwój lokalnej kultury. 

Dziękujemy za wspólnie reali-
zowane projekty kulturalne oraz 
koncerty muzyczne organizowane 
z różnych okazji. 

Życzymy dalszych sukcesów 
muzycznych, kolejnych pięknych płyt 
i radości muzykowania.

Niech działalność artystyczna 
orkiestry nadal wzmacnia kulturę 
muzyczną i promuje gminę Tuchów 
w kraju i za granicą.

Dom Kultury w Tuchowie przy-
łącza się również do podziękowań, 
które wydając płytę orkiestra skie-

rowała do księdza Jana Wieciecha za 
realizację dzieła, jakim jest Parafialna 
Orkiestra Dęta i wspieranie jej funk-
cjonowania, Burmistrza Tuchowa 
– Magdaleny Marszałek za życzli-
wość i pomoc w wydaniu płyty oraz 
Marcina Harańczyka za profesjona-
lizm w rejestracji każdego dźwięku.

Zapraszamy do zakupu płyty. 
Można ją nabyć w Domu Kultury 
w Tuchowie w cenie 25 zł. Naprawdę 
warto posłuchać! Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie!

Przy tej okazji warto krótko przy-
pomnieć historię orkiestry i wspo-
mnieć o jej sukcesach, co zapisane 
zostało na wkładce do wydanej płyty: 

Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk 
powstała w 2009 roku. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia był ks.  Jan 
Wieciech, który w Siedliskach pełni 
rolę proboszcza od 2008 roku. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne, 
na którym zadecydowano o powstaniu 
orkiestry, odbyto się 2 lutego 2009 roku. 
Od samego początku zespół prowadzony 
jest przez kapelmistrza Bogdana Stefana. 

Wraz z rozpoczęciem działalności 
orkiestry powstała również parafialna 
szkółka muzyczna, w której młodzi 
adepci muzyki mogli rozpocząć naukę 
gry na instrumentach. 

Młodzież kształciła się pod okiem 
kapelmistrza Bogdana Stefana oraz 
Marcina Harańczyka, Sebastiana 
Krasa, Henryka Łątki, Mariusza Gacka 
i Pauliny Kloch. Starania i wsparcie 
finansowe księdza proboszcza umoż-
liwiły zakup instrumentów, co za tym 
idzie poszerzenie składu orkiestry. 

Obecnie zespół liczy około 40 osób 
w różnym wieku. Orkiestra została 

powołana przede wszystkim do uświet-
niania wszelkich uroczystości kościel-
nych. Jednak ze względu na różnorod-
ność repertuaru, który z roku na rok 
jest coraz bogatszy, orkiestra bierze 
udział w uroczystościach państwo-
wych, koncertach rozrywkowych 
i innych wydarzeniach, organizowa-
nych na terenie gminy, powiatu czy 
województwa. 

Utwory wykonywane przez orkie-
strę to nie tylko dzieła instrumentalne, 
ale także wokalno-instrumentalne, co 
związane jest ze stałą i bardzo owocną 
współpracą z wokalistami: Alicją 
Rusin, Gabrielą Sołtys i Grzegorzem 
Rubachą. 

Działalność orkiestry to także 
udział w licznych konkursach, prze-
glądach i warsztatach muzycznych. 

Od 2011 roku zespół regularnie 
bierze udział w Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Ryglicach 
i Małopolskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych ECHO TROMBITY w Nowym 
Sączu, zajmując miejsca na podium. 
Orkiestra ma na swoim koncie kilka-
dziesiąt koncertów w kraju i za granicą. 

W 2018 roku zespół wyjechał na 
Węgry, gdzie koncertował i repre-
zentował gminę Tuchów. Oprócz 
tego muzyka Parafialnej Orkiestry 
Dętej z Siedlisk rozbrzmiewała m.in. 
w Tuchowie i całej gminie, Tarnowie, 
Ciężkowicach, Skrzyszowie, Szczucinie, 
Nowym Sączu, Bańskiej Niżnej, czy 
Krakowie. 

Działalność orkiestry to także ciągły 
jej rozwój, dlatego muzycy za sprawą 
swojego kapelmistrza biorą udział 
w warsztatach muzycznych często 
współorganizowanych z innymi orkie-
strami. Miały one miejsce w Siedli-

skach, Kąśnej Dolnej oraz Krynicy. 
Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk 
to wielka muzyczna rodzina, która – 
mamy nadzieję – nadal będzie działać 
i osiągać jeszcze większe sukcesy niż 
do tej pory. 

Osiągnięcia orkiestry: 
• I miejsce w grupie orkiestr 

parafialnych na 34. Małopol-
skim Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2011 

• II miejsce w grupie orkiestr 
parafialnych na 36. Małopol-
skim Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2013 

• II miejsce w grupie orkiestr 
parafialnych na 37. Małopol-
skim Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2014 

• III miejsce w grupie orkiestr 
parafialnych na 38. Małopol-

skim Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2015 

• I miejsce w grupie orkiestr 
parafialnych na 39. Małopol-
skim Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2016 

• Buława kpt. Stefana Żuka 
za najlepsza prezencję i grę 
w marszu na 39. Małopolskim 
Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2016

• III miejsce w VIII Ryglickiej 
Paradzie Orkiestr Dętych 
o Puchar Burmistrza Ryglic 2017 

• III miejsce w IX Ryglickiej Para-
dzie Orkiestr Dętych o Puchar 
Burmistrza Ryglic 2018 

• I miejsce w grupie orkiestr 
parafialnych na 41. Małopol-
skim Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMBITY 2018
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Tuchowska Biblioteka CyfrowaBOŻENAWRONA 
KINGAKULAS 

W maju br. pojawiły się 
informacje, iż nasza 
biblioteka pozy-

skała grant na utworzenie 
Tuchowskiej Biblioteki 
Cyfrowej. Można było o tym 
usłyszeć w regionalnym 
radiu lub przeczytać na 
lokalnych stronach interne-
towych. 

Te kilka miesięcy od maja do 
października to był czas intensywnej 
pracy zarówno bibliotekarzy, jak 
i osób zajmujących się zaprogramo-
waniem nowej strony i jej wyglądem 
graficznym. Bibliotekarze po przej-
rzeniu prawie 500 publikacji opraco-
wali słownik słów kluczowych liczący 
1838 pozycji, który następnie pogru-
powali w 15 większych kategorii. To 
były długie godziny bibliotecznej, 
mrówczej pracy, gdy za oknami świe-
ciło słońce i trwało lato.

Ale w efekcie możemy teraz poin-
formować, iż pod koniec października 
planujemy uruchomienie Tuchow-
skiej Biblioteki Cyfrowej i będzie ona 
dostępna dla wszystkich zaintereso-
wanych. Linki do serwisu będą znaj-
dować się na stronach internetowych 
biblioteki i miasta Tuchowa.

Jako koordynator tego projektu 
dziękuję przede wszystkim biblio-
tekarzom z tuchowskiej placówki 
za ogromne zaangażowanie i wiele 
godzin pracy. Dziękuję Wiktorowi 
Chrzanowskiemu za współpracę 
i przekazanie dokumentów oraz firmie 
informatycznej i graficznej za opra-
cowanie technicznej strony zadania.

Poniżej zamieszczam kilka szcze-
gółowych informacji, które znajdą się 
także na stronie nowej biblioteki.

O projekcie
Tuchowska Biblioteka Cyfrowa 

powstała w ramach grantu z programu 
„Kultura w Sieci” finansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Do utworzenia TBC wykorzystano 
istniejącą już bazę wydawnictw lokal-
nych udostępnianych wcześniej na stro-
nach internetowych miasta Tuchowa 
oraz biblioteki. Baza ta to efekt długolet-
niej współpracy biblioteki oraz Urzędu 
Miejskiego, jednak stale rosnąca liczba 
gromadzonych dokumentów zaczęła 
wymagać zastosowania cyfrowych 
narzędzi ułatwiających wyszukiwanie 
i przeglądanie treści. Stąd pomysł napi-
sania wniosku na powstanie nowej, 
przyjaznej czytelnikom Tuchowskiej 
Biblioteki Cyfrowej.

W zasobach TBC znajdują się 
publikacje książkowe o tematyce 
regionalnej, zbiory specjalne oraz 
prasa lokalna – zarówno ta bieżąca, 
jak i numery archiwalne. Wszystkie 
dokumenty zostały zamieszczone 
w zbiorach TBC po uzyskaniu zgody 
autorów na publikację cyfrową. 
Jeśli nie znajdziecie poszukiwanego 
wydawnictwa, to albo autor nie 
wyraził takiej zgody (wtedy zapra-
szamy do odwiedzenia biblioteki 
stacjonarnie i skorzystania z wersji 
papierowej), bądź też nie mamy danej 
pozycji w swoich zbiorach, poinfor-
mujcie nas i spróbujemy ją zdobyć.

Powstające w gminie Tuchów 
publikacje o tematyce regionalnej 
doskonale dokumentują historię, 
kulturę i tradycję. Ich pojawianie 
się to wynik wzrastającej aktyw-
ności i silnego poczucia tożsamości 
lokalnej i regionalnej mieszkańców. 
Niskie nakłady tego typu wydawnictw 
utrudniają dostęp szerszej grupie 
odbiorców, szczególnie osobom, które 
wyjechały z rodzinnego miasta.

Głównym celem, dla którego 
powstała TBC, jest ułatwienie 
dostępu do tuchowskiego dzie-
dzictwa wszystkim użytkownikom 

sieci żywo zainteresowanym naszą 
małą ojczyzną.

A tak wygląda strona główna 
nowej biblioteki:
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Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza 
dla każdego przedszkolaka
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece

Najwyższy 
czas 
przygo-

tować się na 
długie jesienne 
wieczory 
i popołudnia, 
podczas których 
nie powinno 
zabraknąć 
dobrej książki – 
dla rodzica i dla 
dziecka. Warto 
zatem udać się 
do pobliskiej 
biblioteki, gdzie 
na każdego 
Małego 
Czytelnika 
w wieku przed-
szkolnym czeka 
wyjątkowa 
Wyprawka 
Czytelnicza 
przygotowana przez 
Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia 
udziału w trzeciej odsłonie kampanii 
„Mała książka – wielki człowiek” 
w bibliotece. W tym roku do 
projektu zgłosiło się 5861 bibliotek 
posiadających oddziały dziecięce 
– to o ponad 700 placówek więcej 
niż w roku ubiegłym i aż 75% 
wszystkich bibliotek publicznych 
w Polsce. Pełna lista zakwalifiko-
wanych bibliotek oraz szczegóły 
dotyczące tegorocznej odsłony 
projektu znajdują się na stronie  
www.wielki-czlowiek.pl.

Do tej pory dzięki akcji Wyprawki 
Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. 
przedszkolaków!

Opis projektu:
Od 2018 r. projekt jest reali-

zowany przez Instytutu Książki 
w ramach ogólnopolskiej kampanii 
promującej czytelnictwo „Mała 
Książka – wielki człowiek” we 
współpracy z bibliotekami publicz-
nymi. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które odwiedzi bibliotekę 
biorącą udział w projekcie, otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę Pierwsze czytanki 
dla… dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszko-
laka oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Oprócz 
dyplomu przedszkolak otrzyma 
także drobny czytelniczy upominek. 
W wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przy-
pomni o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz podpowie, 
skąd czerpać nowe inspiracje czytel-
nicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. Projekt realizowany 
jest w ramach ogólnopolskiej 
kampanii promującej czytanie 
generacyjne „Mała książka – wielki 
człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza

• Książka Pierwsze czytanki 
dla… – to starannie dobrany zestaw 
utworów wybitnych polskich poetów 
i pisarzy dziecięcych, w którym prze-
czytamy zarówno pozycje klasyczne, 
jak i współczesne. W gronie 
autorów znajdziemy m.in.: Joannę 
Papuzińską, Wandę Chotomską, 
Czesława Janczarskiego czy Hannę 
Januszewską. W publikacji obecni są 
również Liliana Bardijewska, Zofia 
Stanecka, Anna Onichimowska, 
Małgorzata Strzałkowska, Adam 
Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka 
Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin 
Brykczyński, Jan Twardowski i Grze-
gorz Kasdepke – twórcy tak różni, 
jak różne są perspektywy spoglą-
dania na świat.

• Broszura dla rodziców Książką 
połączeni, czyli przedszkolak idzie 

do biblioteki – prak-
tyczny poradnik 
o korzyściach wypły-
wających z codzien-
nego czytania dziecku 
i odwiedzania z nim 
biblioteki. Dzięki 
broszurze rodzice 
dowiedzą się, dlaczego 
literatura pełni tak 
ważną rolę w zrówno-
ważonym, zdrowym 
rozwoju dziecka, 
znajdą też wiele czytel-
niczych porad i inspi-
racji.

• Karta Małego 
Czytelnika – pięknie 
zaprojektowana karta 
biblioteczna do zbie-
rania naklejek za 
wypożyczone książki.

Dlaczego warto 
odwiedzić z dzieckiem 

bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne 

miejsce na mapie dzieciństwa 
– bibliotekę – i dzięki temu 
w pełni stać się uczestnikiem 
życia kulturalnego.

• Biblioteki oferują nie tylko 
bezpłatny dostęp do książek, 
ale też szeroką ofertę kultu-
ralną, dzięki czemu tak dzieci, 
jak i rodzice mogą wziąć udział 
w rozmaitych zajęciach, warsz-
tatach i wydarzeniach przygo-
towanych przez bibliotekarzy.

• Wizyta w bibliotece uczy dziecko 
samodzielności, podejmowania 
własny wyborów i odpowiedzial-
ności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość  
do czytania jest prezentem 

na całe życie!

R E K L A M A
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Projekt „Matematyczne szlaki 
Europy” w dobie pandemii
LUCYNARYNDAK 

W tuchowskim „Koper-
niku” projekt „Mate-
matyczne szlaki 

Europy” współfinansowany 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach programu 
Erasmus+ został wydłużony 
o rok. 

Decyzja o prolongacie projektu 
została spowodowana zaistniałą 
sytuacją epidemiczną związaną 
z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa SARS-CoV-2 na całym świecie. 
W marcu podjęto decyzję o zdalnym 
nauczaniu, a loty międzynarodowe 
zostały wstrzymane. Uniemożliwiło 
to zrealizowanie ostatniej wymiany 
młodzieżowej w naszym liceum, która 
była zaplanowana na kwiecień br. 
Przypomnijmy, że w projekcie biorą 
udział uczniowie szkół z następują-
cych krajów: Hiszpanii, Portugalii, 
Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Włoch 
oraz Polski. We wszystkich wymienio-
nych krajach, oprócz Polski, odbyły się 
spotkania młodzieży według założo-
nego planu. Jesteśmy przekonani, że 
obecna sytuacja epidemiczna poprawi 
się na tyle, by wymiana między-
narodowa w naszej szkole mogła 
bezpiecznie odbyć się w przyszłym 
roku kalendarzowym. 

W związku z tym, że projekt trwa, 
część jego działań jest realizowana 
w formie online. 
Zachęcamy do 
o d w i e d z a n i a 
strony projektu:

https://erasmusplusmaths.wixsite.
com/erasmusplusmaths, gdzie można 
znaleźć wiele ciekawych informacji 
dotyczących wszystkich szkół biorą-
cych udział w projekcie, atrakcji 
turystycznych tychże regionów pod 
względem historycznym i kultu-
rowym. Warto tam również obejrzeć 
filmiki i zdjęcia z odbytych wymian 
międzynarodowych. Bardzo interesu-
jący jest też blog z zadaniami mate-
matycznymi oraz trasy matematyczne 
w poszczególnych krajach przygoto-
wane przez samych uczniów. 

Należy podkreślić, że udział 
w projekcie „Matematyczne szlaki 
Europy” (Maths routes around 
Europe) to bezcenne doświadczenie 
zarówno dla uczniów, jak i nauczy-
cieli. To nie tyko empiryczna nauka 
matematyki, to przede wszystkim 
poznawanie innych ludzi, kultur czy 
miejsc. To również doskonalenie tzw. 
kompetencji kluczowych. Młodzież 
ma niepowtarzalną okazję, by popra-
wiać swoje umiejętności w komu-
nikowaniu się w językach obcych, 
zwłaszcza w języku angielskim. Dzia-
łania projektowe sprzyjają rozwią-
zywaniu problemów w kreatywny 
sposób, co rozwija poczucie inicja-
tywy i przedsiębiorczości oraz uczy 
umiejętności pracy zespołowej. Z całą 
pewnością warto i trzeba inwestować 
w siebie, dlatego inwestujemy w naszą 
młodzież w tuchowskim „Koperniku”!

Z żYCIA LO W TUCHOWIE
Wykładowcy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
gościli w liceum

MONIKAMIKOS 

11 września 2020 r.  
w liceum 
w Tuchowie 

uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach przygotowa-
nych przez wykładowców 
z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie. 

Wykłady i warsztaty prowa-
dzone były w ramach realizowanego 
we współpracy z UEK projektu: 
„Akademia Kreatywności – pomysł, 
potencjał, przedsiębiorca”, który 
rozpoczęty został jeszcze w minionym 
roku szkolnym.

Tym razem to my gościliśmy 
w Tuchowie pracowników naukowych 
UEK, ponieważ plany wyjazdowe 
skomplikowała sytuacja związana 
z pandemią koronawirusa i obowią-
zujące regulacje sanitarne. W trakcie 
ostatnich zajęć uczniowie analizowali 
codzienne problemy ludzi i tworzyli 
plany robotów. Zadaniem tych 
robotów było rozwikłanie omawia-
nych problemów. Wszyscy z zaan-
gażowaniem i z zainteresowaniem 
wykonywali zadane im polecenia.

Realizowany w liceum projekt 
pozwolił uczniom gościć systematycznie 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie, a co za tym idzie poznać 
także kampus akademicki i poczuć 
atmosferę studiowania. Ćwiczenia, 
warsztaty i aktywizujące prace zespo-
łowe, wszystkie zajęcia odbywały się 
z doświadczonymi nauczycielami 
akademickimi, inspirującymi dydak-
tykami i praktykami biznesu.

O czym? O szeroko pojętej przed-
siębiorczości, działalności gospodar-
czej, promocji, marketingu, o komu-
nikacji werbalnej i niewerbalnej, 
kreatywnym myśleniu, negocja-
cjach, konkurencji, innowacyjności 

w biznesie… bo przecież: „Każdego 
dnia w Afryce budzi się gazela i wie, 
że musi biec szybciej od najszyb-
szego lwa, aby przeżyć. Każdego 
dnia w Afryce budzi się lew i wie, 
że musi być szybszy od najwol-
niejszej gazeli lub umrze z głodu. 

Nie jest ważne czy jesteś lwem czy 
gazelą, gdy wschodzi słońce lepiej 
bądź w ruchu i działaj!” – warto, by 
młodzież to zapamiętała. Już wkrótce 
kolejne spotkanie w murach naszego 
liceum, a wraz z nim nowa porcja 
wiedzy dla uczniów. 

URSZULAGINTER 

Dzisiaj proponuję dwa 
wczesnojesienne 
przepisy z kala-

fiorem. Jest on bogatym 
źródłem witamin i mine-
rałów. Jego regularne 
spożywanie wpływa 
korzystnie na stan skóry, 
podnosi odporność orga-
nizmu i jest wskazane 
w profilaktyce antyno-
wotworowej. Warzywo 
to można jeść na surowo, 
dusić, gotować, piec  
czy smażyć. 

Sałatka z kalafiorem
Składniki:
• ½ kalafiora
• pojedyncza pierś z kurczaka
• garść słonecznika
• pomidorki koktajlowe 
• jajka
• 2-3 łyżki oleju
• 2 łyżki majonezu
• 2 łyżki jogurtu
• ząbek czosnku

• przyprawy: przyprawa do gyrosa, 
sól, pieprz, pietruszka do deko-
racji

Wykonanie: 
Filet umyć, pokroić w 2 cm 

kostkę, doprawić przyprawą do 
gyrosa i odstawić na około 2 godziny. 
Następnie usmażyć na niewielkiej 
ilości oleju i wystudzić. Kalafior 
umyć, podzielić na cząstki, ugotować 
al dente w osolonej wodzie, odce-
dzić i ostudzić. Jajka ugotować na 
twardo, obrać i podzielić na ćwiartki. 

Pomidorki umyć i również pokroić 
w ćwiartki. Następnie przygotować 
sos z majonezu, jogurtu oraz drobno 
pokrojonego lub przeciśniętego przez 
praskę czosnku. Sos doprawić do 
smaku odrobiną pieprzu. Na środek 
dużego półmiska wyłożyć różyczki 
kalafiora oraz filet z kurczaka. Na 
bokach półmiska ułożyć na przemian 
cząstki jajek i pomidorów. Wszystko 
zalać sosem i posypać słonecznikiem. 
Udekorować zieloną pietruszką.

Kalafior zapiekany pod 
beszamelem
Składniki:
• 1 kalafior
• 40-50 dkg mielonego mięsa 

drobiowego (najlepiej zmieszać 
mięso z udka i fileta)

• 1 jajko
• 1/3 bułki namoczonej w wodzie 

lub mleku
• ½ cebuli
• 1 łyżka masła
• Przyprawy: majeranek, suszone 

pomidory z bazylią, sól, pieprz, 
papryka słodka, curry

Na sos beszamelowy:
• 1 łyżki masła
• 1 łyżka mąki tortowej
• około 1 szklanki mleka

• pieprz biały
• szczypta soli
• szczypta gałki muszkatołowej

Wykonanie:
Kalafior umyć i w całości 

gotować w osolonej wodzie około 
15 minut (nie może być całkiem 
miękki, bo będzie jeszcze zapie-
kany). Po wyjęciu i ostudzeniu 
wydrążyć go delikatnie w środku. 
Pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić 
na maśle. Mięso umieścić w misce, 
dodać cebulę, pokrojone suszone 
pomidory, jajko, wyciśniętą bułkę, 
słodką paprykę, majeranek, curry, 
pierz i sól do smaku. Wszystkie 
składniki wyrobić na jednolitą masę. 
Następnie tą masą wypełnić szpary 
pomiędzy różyczkami i zagłębienie 
w kalafiorze. Kalafior umieścić 
w żaroodpornym naczyniu lub 
na okrągłej blasze. Przygotowanie 
sosu należy zacząć od rozpusz-
czenia masła – najlepiej w rondelku, 
koniecznie na małym ogniu. Gdy 
masło się rozpuści, należy dodać do 
niego mąkę, dokładnie wymieszać 
aż do uzyskania jednolitej masy. 
Wtedy można rozpocząć doda-
wanie mleka. Sos najlepiej mieszać 
trzepaczką, aby nie powstały 

grudki. Mleko trzeba dodawać 
porcjami, pilnując, by sos był gładki. 
W miarę upływu czasu beszamel 
zacznie gęstnieć i będzie przypo-
minał wyglądem śmietanę – należy 
wówczas dodać przyprawy i mieszać 
do momentu wrzenia. Pierwsze 
pęcherzyki powietrza w sosie to 
znak, że rondelek powinien zostać 
zdjęty z kuchenki, a sos jest gotowy. 
Wtedy trzeba wylać go na kalafior 
i umieścić potrawę w nagrzanym 
piekarniku. Piec w temperaturze 
180°C przez 35-40 minut.

CENTRUM SMAKU
Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
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SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
W roku jubileuszowym 

680-lecia lokacji 
Tuchowa obchodzimy 

również rocznicę 550 lat 
oświaty w Tuchowie. 

Z tej okazji w czerwcu br. 
odbył się konkurs na opraco-
wanie pieczęci rocznicowej. 
Udział w nim wzięli uczniowie 
przedszkoli, szkół 
p o d s t a w o w y c h 
i średnich z terenu 
naszej gminy. 
Konkurs zorga-
nizowany został 
przez nauczycieli 
szkoły podstawowej 
w Tuchowie. W konkursie 
wzięło udział 22 uczniów. 

Niezależne jury przyznało 
I miejsce Karolowi Kierońskiemu 
ze szkoły podstawowej w Tuchowie, 
a wyróżniono Julię Sajdak również 
uczennicę szkoły podstawowej 
w Tuchowie. 

Organizatorzy dziękują burmistrz 
Tuchowa, Magdalenie Marszałek za 
objęcie konkursu patronatem i prze-
kazanie pamiątek dla uczestników. 
Podziękowania kierujemy również 
dla Elżbiety Moździerz, Jadwigi 

Ratuszynskiej, Anny Sajdak-
-Kot, Wiktora Chrzanow-
skiego, Roberta Karwata za 
pracę w jury. Podziękowania 

płyną też do osoby, 
która ufundowała 
nagrodę główną 
oraz  nagrodę 
za wyróżnienie. 
Wszystkim uczest-

nikom gratulujemy 
kreatywności, chęci 

i odwagi. Wasze prace 
były wyjątkowe.

A oto pieczęć „550 lat oświaty 
w Tuchowie”, która została przygo-
towana przez Roberta Karwata na 
bazie zwycięskiego projektu Karola 
Kierońskiego.

Justyna Jaworska-Lipka

Przyznano „Stypendium Burmistrza” 

550 lat oświaty w Tuchowie 

Burmistrz Tuchowa 
w ramach „Programu 
wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu gminy 
Tuchów” przyznał stypendia 
44 uczniom ze szkół podsta-
wowych za osiągnięcia 
zdobyte w roku szkolnym 
2019/2020. 

Stypendia zostały przyznane za:
• wysokie wyniki w nauce –  

37 uczniom,
• osiągnięcia artystyczne –  

2 uczniom,
• osiągnięcia sportowe –  

5 uczniom.
Łączna kwota przyznanych stypen-

diów to 15 000,00 zł

A oto listy stypendystów:
1. Bandyk Jakub 
2. Bandyk Roksana 
3. Banek Kamila 
4. Bernal Julia 

5. Bołoz Patryk 
6. Dudek Adam 
7. Gogola Jakub 
8. Grzybek Jakub 
9. Iwaniec Wiktoria 
10. Janusz Agata 
11. Kos Patrycja 
12. Łątka Katarzyna 
13. Łukasik Zuzanna 
14. Michałek Gabriela 
15. Nalepka Julia 
16. Nalepka Maja 
17. Obal Oliwia 
18. Osika Mikołaj 
19. Prokop Justyna 
20. Prokop Martyna 
21. Rąpała Julia 
22. Reczkowska Wiktoria 
23. Różycki Antoni 
24. Różycki Jakub 
25. Smalarz Katarzyna 
26. Sobyra Alicja 
27. Szablowska Julia 
28. Walocha Aleksandra 
29. Wantuch Joanna 
30. Wiejacki Damian 

31. Więcek Gabriela 
32. Więcek Nicoletta 
33. Więcek Szymon 
34. Wołkowicz Kinga 
35. Zbylut Mateusz 
36. Ziomek Sebastian 
37. Żołądź Jagoda 

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA 
ARTYSTYCZNE: 

1. Bajorek Albert 
2. Słowik Angelika 

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE: 

1. Baziak Mateusz 
2. Kras Zuzanna 
3. Mróz Lena 
4. Potok Natasza 
5. Potok Nina 
Ze względu na aktualną sytuację 

epidemiczną zrezygnowano z uroczy-
stego wręczania dyplomów uznania. 
Wszystkim stypendystom serdecznie 
gratulujemy.

UM w Tuchowie

Pamiętamy o naszych przodkach
Jak co roku młodzież  

najstarszych klas naszej 
szkoły sprzątała cmen-

tarze wojenne oraz stary 
cmentarz w Tuchowie. 

23 października uczniowie klasy 8c, 
a wśród nich członkowie nowo 
wybranej Młodzieżowej Rady Gminy, 
zaopatrzeni w grabie, rękawice, worki 
i chęć do pracy, udali się na ulice Leśną 
oraz Widok, aby uporządkować groby 
żołnierzy. Pracowaliśmy pełną parą: 
grabiliśmy opadnięte liście, skoszoną 
trawę, zbieraliśmy śmieci oraz stare 
znicze i zniszczone wiązanki. Wyno-
siliśmy gałęzie i patyki, przecieraliśmy 
tablice pamiątkowe. Dziewczyny 
chętnie wyrywały chwasty, a chłopcy 
wozili na taczkach worki z liśćmi 
i innymi odpadkami. Zauważyłyśmy, 
że młodzież z zainteresowaniem czyta 
napisy na mogiłach. Dużo rozmawia-
liśmy o systemie wartości współcze-
snego młodego człowieka, o poczuciu 
obowiązku, odpowiedzialności oraz 
wdzięczności za wolny kraj.

Nasza praca przebiegała w bezpieczny 
sposób dzięki współpracy z opiekunem 
Młodzieżowej Rady Gminy Jerzym 
Odrońcem, który z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie zakupił dla nas 
ochronne rękawice, odpowiednie worki 
na śmieci i nowe flagi. 

Uczniowie byli dumni z siebie… 
a my z nich jeszcze bardziej. Mamy 
nadzieję, że zapamiętają, że są takie 
miejsca, ważne dla nas, o które wszyscy 
wspólnie powinniśmy dbać. Jesteśmy 
przekonane, że to było nie tylko wyjście 
ze szkoły, ale żywa lekcja wspaniałej 
postawy obywatelskiej. Dowód 
wdzięczności i pamięci żołnierzom, 
którzy za nas oddali swe życie.

Opiekunowie  
Justyna Jaworska-Lipka 

Katarzyna Krupa

Meet and Code
GRZEGORZSKRZYNIARZ

Z przyjemnością infor-
mujemy, że Fundacja 
Wspierania Edukacji 

i Kultury „Synergia” 
ponownie otrzymała grant 
Meet and Code! Dzieci 
i młodzież z naszej społecz-
ności zdobędą dzięki temu 
nowe umiejętności cyfrowe 
podczas naszego wyda-
rzenia „Zaprogramuj swoją 
opowieść”.

Tegoroczna edycja Europejskiego 
Tygodnia Kodowania #meetandcode 
#SAP4Good #codeEU odbywa się 
w pełni online. Uczestnicy, a właściwie 
uczestniczki, ponieważ tym razem 
nasz projekt skierowany jest tylko 
do dziewcząt, podczas warsztatów 
online nauczą się programować 
animacje w Scratchu, a następnie – 

wykorzystując swoją kreatywność  
– samodzielnie wykonają animację 
ilustrującą ich wakacyjną przygodę 
lub dowolną historyjkę zainspirowaną 
losami ulubionych lub wymyślonych 
bohaterów. Autorki najciekawszych 
prac otrzymają atrakcyjne nagrody!

Są jeszcze wolne miejsca – zgło-
szenia można przesłać na adres  
gs.tuchow@gmail.com

Więcej informacji o wydarzeniu 
znajduje się na stronie www.meet-
-and-code.org/pl/pl/event-show/4783

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja Wspierania Edukacji  
i Kultury „Synergia” otrzymała 
kolejny grant na wydarzenie  
w ramach tegorocznego 
Europejskiego Tygodnia Kodowania
GRZEGORZSKRZYNIARZ

Tym razem uczniowie szkoły 
podstawowej w Łowczowie 
będą uczyć się projekto-
wania grafiki 3D. 
Ich  zadaniem 
będzie wykonanie 
t r ó j w y m i a r o -
wego EkoParku, 
w  k t ó r y m 
znajdz ie  s ię 

bezpieczne miejsce dla zagrożo-
nych gatunków roślin i zwierząt. 
W ramach wydarzenia uczestnicy 
pogłębią swoją wiedzę na temat zagro-

żonych gatunków oraz wykonają 
modele 3D wybranych roślin 

i zwierząt, które umieszczą 
w zaprojektowanym 
przez siebie parku.

Więcej o wydarzeniu: 
www.meet-and-code.

o r g / p l / p l / e v e n t -
-show/5696
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SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEDLISKA

27. Akcja Sprzątanie Świata – Polska
Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.
HALINAPIOTROWSKA

Tegoroczna akcja zachę-
cała Polaków, inspi-
rowała i motywowała 

do rezygnacji z plastiku 
tam, gdzie jest to możliwe; 
do jego redukcji z życia 
codziennego tam, gdzie 
są możliwe inne, bardziej 
ekologiczne rozwiązania 
i do prawidłowej, odpowie-
dzialnej segregacji plastiku 
w gospodarstwach domo-
wych. Uczniowie szkoły 
podstawowej w Siedliskach 
wyruszyli 17 i 18 wrze-
śnia wraz z opiekunami, 
by uprzątnąć ze śmieci 
najbliższą okolicę. Zapeł-
niliśmy kilka worków, ale 
przecież chodzi o to, aby 
było ich jak najmniej.

Czy wiecie Państwo, że 
330 milionów ton plastiku produko-
wanych jest na świecie w ciągu roku?! 
38 miliardów kawałków plastiku 
znaleziono na niezamieszkanej 
wyspie Henderson na południowym 
Pacyfiku! 12,7 miliona ton plastiko-
wych śmieci trafia każdego roku do 
oceanów! 450 lat rozkłada się w morzu 
plastikowa butelka! 90% morskich 
ptaków ma plastik w swoich wnętrz-
nościach! 80% plastikowych odpadów 
zanieczyszczających oceany to śmieci, 
które zostały wyrzucone na lądzie! 
Co minutę do oceanów trafia zawar-
tość 1 śmieciarki pełnej plastiko-
wych odpadów! Co Wy na to, żeby 
zacząć zmieniać coś w tej INWAZJI 
PLASTIKU?! Może zaczniemy od 
siebie? Od swoich rodzin, znajo-
mych, kolegów! Może „POSPRZĄ-
TAJMY SOBIE W GŁOWACH, BY 
NIE ŚMIECIĆ WIĘCEJ” – jak pisał 
Wojciech Młynarski. 

Dodatkowo tegorocznej akcji 
towarzyszył w naszej szkole ekokon-
kurs właśnie odnośnie plastiku, jego 
segregacji, ponownego wykorzystania, 
ograniczenia czy redukcji. Sześć 
uczennic zostało nagrodzonych za 
nadesłane zdjęcia, na których poka-
zują, co robią z plastikiem w swoich 
gospodarstwach domowych. Mam 
nadzieję, że siateczki na owoce, siatki 
i torby wielorazowego użytku przy-
dadzą się całej rodzinie. 

NARODOWE CZYTANIE 2020
ANNAOGIELA 
ELŻBIETAOPAŁKA

Już w wakacje zaczę-
liśmy się przygotowywać 
do czytania Balladyny 

w ramach Narodowego 
Czytania. Pyszne, czerwone 
maliny miały w tym roku nie 
tylko kulinarne znaczenie. 
Wzięliśmy udział  
w #malinowymwyzwaniu.

Zdjęcia malinowych pyszności 
znalazły się na stronie biblioteki 
szkolnej, a na stronie szkoły można 
było wysłuchać audiobooka przygoto-
wanego przez uczniów naszej szkoły. 

Kolejnym krokiem promującym 
Narodowe Czytanie było przygoto-
wanie niespodzianki. Otóż w piątek 
działy się u nas niezwykłe rzeczy. 
Dzięki nowoczesnym technologiom 
połączyliśmy się z wybitnym poetą 
– Juliuszem Słowackim – autorem 
Balladyny.

W tę niezwykłą podróż wybra-
liśmy się podczas jednej z lekcji języka 
polskiego.

Nasza podróż w czasie zaczęła się 
od wysłuchania historii powstania 
dramatu Balladyna, a następnie sam 
mistrz przeczytał nam fragment 
swojego dzieła.

Mieliśmy także okazję zadać mu 
kilka pytań dotyczących jego twór-
czości i licznych podróży.

Ślubowanie pierwszoklasistów

HALINAPIOTROWSKA

Zgodnie z tradycją naszej 
szkoły 14 października, 
w Dniu Edukacji Naro-

dowej, odbyło się uroczyste 
ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej.

Uroczystość rozpoczęła pani 
dyrektor Lucyna Jamka, która powi-
tała pierwszoklasistów, ich rodziców, 
przewodniczącą Rady Rodziców, 
nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

Uczniowie klas starszych wspólnie 
z pierwszakami zaprezentowali 
program artystyczny poświęcony 
patronowi szkoły pod hasłem: „Bądźcie 
jak orły, co wznoszą się ponad prze-
ciętność”. Następnie uczniowie klasy 
pierwszej złożyli przysięgę na nowy 
sztandar szkoły, a pani dyrektor 
symbolicznym ołówkiem dokonała 
pasowania ich na uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach.

Po pasowaniu dzieci oficjalnie 
zostały przyjęte w poczet uczniów 

naszej szkoły i stały się pełno-
prawnymi członkami społeczności 
szkolnej. Otrzymały tarcze i legity-
macje szkolne, pamiątkowe dyplomy, 
a także upominki zakupione przez 
rodziców.

Ze względu na obostrzenia sani-
tarne na sali obecni byli jedynie 
uczniowie biorący bezpośredni udział 
w uroczystości, pracownicy szkoły 
oraz tylko jeden z rodziców każdego 
pierwszoklasisty. Przedstawicielka 
rodziców podziękowała pani dyrektor 
za pasowanie uczniów, a wychowaw-
czyni za przygotowanie dzieci. 

Przewodnicząca Rady Rodziców 
i przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego złożyli życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom szkoły z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Pani dyrektor podzię-
kowała wszystkim za solidną pracę, 
pogratulowała pani Agnieszce 
Ciepielowskiej – wicedyrektor szkoły, 
która otrzymała Nagrodę Burmistrza 
Tuchowa, wręczyła Nagrody Dyrek-
tora oraz złożyła okolicznościowe 
życzenia.



10 października 2020 r. 
w Szkole Podsta-
wowej im. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach podczas 
Gminnej Inauguracji Roku 
Szkolnego 2020/2021 
odbyła się uroczystość poże-
gnania dotychczasowego 
i powitania nowego sztan-
daru szkoły.

Uroczystość tę zaszczycili swoją 
obecnością: Magdalena Marszałek - 
burmistrz Tuchowa, Stanisław Obrzut 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie, radni Rady Miejskiej 
w Tuchowie: Małgorzata Gacek, Jerzy 
Odroniec, Jerzy Urbanek, Janusz 
Łukasik, Elżbieta Srebro – prezes 
Oddziału ZNP w Tuchowie, ks. Jan 
Wieciech – proboszcz parafii w Siedli-
skach, Katarzyna Osika – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im.  Marii 
Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, 
Stanisława Burza i Irena Kordzi-
kowska – opiekunki i przewodniczki 
po Izbie Pamięci Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz Izbie Regionalnej, 
nauczyciele naszej szkoły, przedstawi-
ciele rodziców uczniów z Małgorzatą 
Majchrowicz – przewodniczącą Rady 
Rodziców na czele, fundatorzy sztan-
daru, darczyńcy, pracownicy admini-
stracji i obsługi, delegacje uczniów.

Inaczej miała wyglądać ta szcze-
gólna dla naszej społeczności szkolnej 
uroczystość, planowaliśmy uroczyste 
poświecenie sztandaru w kościele para-
fialnym, mszę św. oraz przemarsz do 
szkoły w asyście orkiestry. Obecni 
mieli być wszyscy uczniowie oraz ich 
rodzice, pragnęliśmy, aby naszą uroczy-
stość uświetniły poczty sztandarowe ze 
szkół gminy Tuchów. Planowaliśmy 
ugościć przybyłych poczęstunkiem 
oraz wspólnie porozmawiać.

Niestety pandemia spowodo-
wała zmianę planów. Przyjęliśmy 
to z pokorą, tak jak z pokorą wiele 
trudnych sytuacji przyjmował nasz 
patron. Ale jak i on nie poddaliśmy się 
i w mniejszym gronie zacnych gości 
celebrowaliśmy tę uroczystość.

Szkoła podstawowa w Siedliskach 
ma długą historię, bo jej początki 
przypadają na rok 1874. Jednak 
mimo upływu lat nie miała swojego 
patrona. Dopiero w 2001 wszyscy 
nauczyciele, rodzice uczniów oraz 
wielu mieszkańców Siedlisk opowie-
działo się za tym, aby patronem został 
kardynał Stefan Wyszyński. Decyzje 
tę umotywowano tym, że patron 
musi być postacią ,,kryształową”, 
która będzie wzorem dla kolejnych 
pokoleń, że jego życie i wartości, które 
głosił, stanowić będą niezniszczalny 
fundament pracy wychowawczej, że 
zawsze będą aktualne. Do najważniej-
szych, które akcentujemy w naszej 
codziennej pracy wychowawczej, 
należą: patriotyzm, poszanowanie 

drugiego człowieka, troska o życie 
w każdym jego aspekcie, pracowitość, 
pokora (ale nie uległość), wymaganie 
od siebie ,,nawet, gdyby inni od nas 
nie wymagali”, solidność w każdym 
czynie (nawet prozaicznym), odpo-
wiedzialność za siebie i innych, troska 
o swoją ,,małą ojczyznę”.

28 sierpnia 2002 roku Rada 
Miejska w Tuchowie nadała naszym 
szkołom, osobno szkole podstawowej 
i osobno gimnazjum imię kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, a Rady 
Rodziców szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum ufundowały sztandar 
szkoły. Gdy w 2019 roku przestało 
istnieć gimnazjum, Rada Rodziców 
szkoły podstawowej, przy wsparciu 
całej społeczności szkolnej, podjęła 
decyzję o ufundowaniu nowego sztan-
daru, który 10 października 2020 r. 
został zaprezentowany i poświęcony.

Oba sztandary wykonała mistrzyni 
haftu ręcznego – Jadwiga Śliwa 
z Bobowej.

Uroczystość rozpoczęła się od 
powitania gości, następnie zaprezento-
wano nowy sztandar, który na prośbę 
rodziców poświęcił ks. proboszcz Jan 
Wieciech. Kolejnym wzruszającym 
momentem było symboliczne skrzy-
żowanie sztandarów w geście symbo-
licznego dotyku insygniów. Potem 
rodzice przekazali nowy sztandar 
dyrektorowi szkoły – Lucynie Jamce, 
która z kolei przekazała go uczniom. 
Następnie uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny: „Bądźcie jak 
orły, co wznoszą się ponad przecięt-
ność”. Na zakończenie głos zabrali: 
Magdalena Marszałek, Stanisław 
Obrzut, Elżbieta Srebro i Janusz 
Łukasik. Odczytany także został 
okolicznościowy adres przekazany 
na ręce dyrektor Lucyny Jamki przez 
Jana Gładysza – dyrektora Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Tuchowie.

Po wystąpieniach gości dyrektor 
szkoły podziękowała wszystkim 
fundatorom sztandaru:
- śp. ks. prałatowi Stanisławowi 

Augustynowi
- ks. Krzysztofowi Osice
- ks. Mariuszowi Kmieciowi
- o. Stanisławowi Gruszce
- Tomaszowi Saradowi – właścicie-

lowi firmy PROMEB
- Wojciechowi Koćwinowi 

z Tarnowskiego Centrum Edukacji
- Katarzynie i Krzysztofowi Tokarzom
- Anecie Grędzie 
- Agnieszce Ryndak
- Irenie Hadas

- Stowarzyszeniu ,,Moje Siedlisko”
- Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Siedliskach
- Justynie Adamiak
- Józefowi Gruszce
- nauczycielom szkoły podstawowej 

w Siedliskach
- pracownikom administracji 

i obsługi
- Radzie Rodziców z roku 2018/2019
- rodzicom uczniów z roku szkol-

nego 2019/2020
- anonimowym darczyńcom, przyja-

ciołom naszej szkoły oraz przedsta-
wicielom firm, którzy nas wsparli 
w czasie koncertu oraz innych akcji 
przeprowadzonych przez Radę 
Rodziców.
 
Następnie podziękowała :

- Ewie Ustjanowskiej, autorce scena-
riusza uroczystości, która także 
przygotowała uczniów do występu,

- uczniom z klas Va, VI, VII i VIII 
za występ,

- konferansjerom: Halinie Piotrow-
skiej i Markowi Mikosowi,

- Lidii Borczyk za przygotowanie 
układu tanecznego,

- Halinie Piotrowskiej, Ewie Ustja-
nowskiej i Waldemarowi Siwkowi 
za przygotowanie scenografii.

Serdeczne podziękowania skiero-
wała do Marka Mikosa, który wielo-
krotnie sam lub z rodzicami oraz 
z dyrektor jeździł do Bobowej do 
Jadwigi Śliwy i monitorował prace 
nad sztandarem.

Podziękowała także wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom 
obsługi, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do tego, abyśmy 
mogli w bezpiecznych warunkach 
przeżywać uroczystość poświęcenia 
nowego sztandaru.

Skierowała także ciepłe słowa pod 
adresem Rady Rodziców, dziękując za 
ufundowanie sztandaru. Szczególne 
podziękowania złożyła na ręce Małgo-
rzaty Majchrowicz – przewodniczącej 
Rady Rodziców, Marty Sikory – wice-
przewodniczącej, Anny Augustyn – 
skarbnika oraz Kingi Gierackiej.

Po uroczystości w sali sportowej 
goście udali się do Izby Pamięci 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Izby Regionalnej, które znajdują się 
na poddaszu. Tam Stanisława Burza 
i Irena Kordzikowska zaprezentowały 
bogate i ciekawe eksponaty związane 
z życiem patrona oraz mieszkańców 
Siedlisk.

Na zakończenie goście wpisali się 
do Księgi Pamiątkowej.

Dziękujemy wszystkim gościom, 
którzy swoją obecnością uświetnili 
naszą uroczystość.

Kardynał Stefan Wyszyński powie-
dział: „Sztandar to symbol, świętość. 
Jego miejsce tkwi gdzieś między 
hymnem narodowym a przysięgą 
wojskową”. Waga tego symbolu spra-
wiła, że uroczystość poświęcenia 
nowego sztandaru miała dla całej 
społeczności naszej szkoły charakter 
wyjątkowy i podniosły, że był to szcze-
gólny dzień.

Lucyna Jamka
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego  

w Siedliskach
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Poświęcenie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach  
podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021

Bądźcie jak orły wolne,
co wznoszą się ponad przeciętność
(ks. kard. Stefan Wyszyński)
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SZKOŁA PODSTAWOWA
BURZYN
POSPRZĄTAJMY SWÓJ 
KAWAŁEK POLSKI
ANNASAJDAK 

Posprzątajmy SWÓJ 
KAWAŁEK POLSKI. Pod 
tym hasłem Szkoła 

Podstawowa im. prof. Jana 
Sajdaka w Burzynie przystą-
piła do 27. Akcji „Sprzątania 
Świata”.

W tym roku jednak przyszło nam 
się zmierzyć z zagrożeniem, jakim jest 
pandemia Covid-19, zatem akcje tere-
nowe musieliśmy zminimalizować. 
Do wyjścia w teren zostali wytypo-
wani uczniowie klasy VII b i wraz 
z opiekunami Anną Sajdak i Toma-
szem Pypciem wyruszyli posprzątać 
SWÓJ KAWAŁEK POLSKI. Pozostali 
uczniowie zostali zaproszeni do akcji 

stacjonarnej, która polegała na pracy 
uczniów w domu i najbliższej okolicy 
z udziałem rodziców czy rodzeństwa. 

Celem takich akcji jest budzenie 
i wzmacnianie świadomości ekolo-
gicznej naszych uczniów i wszystkich 
mieszkańców Burzyna oraz ich odpo-
wiedzialności za środowisko natu-
ralne. W takie akcje powinniśmy się 
angażować z myślą, by nie popełniać 
więcej tych samych błędów. Tak więc 
sprzątaniu świata powinna towa-
rzyszyć pewna refleksja: jak unikać 
wytwarzania odpadów? Sprzątając 
otoczenie, przede wszystkim dajemy 
dobry przykład innym, a dla nas 
samych to satysfakcja, że zrobi-
liśmy coś dobrego dla naszej planety 
i przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, 
że zmiany zaczynają się od małych 
kroków.

Odblaski dla pierwszaków

AGNIESZKA 
CIEPIELOWSKA

19 października 2020 r. 
uczniowie klasy 
pierwszej Szkoły 

Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach otrzymali 
z rąk pani dyrektor Lucyny 
Jamki kamizelki, opaski 
i breloczki odblaskowe 
ufundowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie.

Pani dyrektor przypomniała 
dzieciom o obowiązku noszenia 
elementów odblaskowych przez 
każdego pieszego poruszającego się 
po zmierzchu poboczem drogi poza 
obszarem zabudowanym. Zachęcała 
też pierwszaków do noszenia odbla-
sków, nawet gdy nie jest ciemno, aby 
byli zawsze bezpieczni na drodze. 

Dzieci z zadowoleniem przyjęły 
prezenty i zadeklarowały noszenie 
odblasków na co dzień. Rodziców 
prosimy o włączenie się do akcji 
i przypominanie swoim pociechom, 
żeby każdego dnia, wychodząc 
do szkoły, pamiętały o włożeniu 
elementów odblaskowych.

„12 Witaminek” z Siedlisk ponownie  
na podium w ogólnopolskim projekcie!
Uczniowie klasy III 

Szkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Siedliskach 
w roku szkolnym 2019/2020 
realizowali 10. edycję 
ogólnopolskiego projektu 
edukacji prozdrowotnej 
„Zdrowo jem, więcej wiem!” 
Fundacji Banku Ochrony 
Środowiska, który hono-
rowym patronatem objęła 
Pierwsza Dama Agata Korn-
hauser-Duda. 

Do projektu zgłosiło się ponad 
2400 zespołów z całej Polski. Grupa 
„12 Witaminek” z ogromnym zaan-
gażowaniem zrealizowała wszystkie 
zadania i została bardzo wysoko 
oceniona przez jury konkursu. 
Uczniowie zajęli 3 miejsce w etapie 
„Jesień” i „Zima”, oraz 2 miejsce 
w krajowej klasyfikacji Grand Prix. 

Założenia projektu obejmowały 
wykształcenie postaw prozdrowot-
nych poprzez uczenie zasad zdrowego 
odżywiania uczniów szkół podstawo-
wych, a także ich rodziców. Podczas 
realizacji organizowane były zajęcia 
tematyczne, konkursy, inscenizacje, 
poczęstunki oraz inne akcje promu-

jące zdrowy styl życia w szkole, 
rodzinie i środowisku lokalnym. 
Rodzice uczestniczyli w „Forach 
Zdrowia”, podczas których posze-
rzali swoją wiedzę na temat żywienia 
dzieci, otrzymywali ulotki i inne 
materiały na ten temat oraz dzielili 
się swoimi doświadczeniami i wymie-
niali pomysłami.

Pani dyrektor Lucyna Jamka 
pogratulowała laureatom i opieku-

nowi projektu oraz wręczyła dyplomy 
i nagrody przysłane przez organiza-
torów konkursu.

Serdecznie dziękuję uczniom i ich 
rodzicom za zaangażowanie i gratu-
luję sukcesów.

Agnieszka Ciepielowska
Opiekun grupy projektowej 

„12 Witaminek”
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Balladyna Juliusza Słowackiego 
lekturą dziewiątej odsłony 
Narodowego Czytania

SZKOŁA PODSTAWOWA
LUBASZOWA

Odpowiadając na zapro-
szenie pary prezydenc-
kiej, 4 września 2020 r. 

nasza szkoła włączyła się 
do akcji za pośrednictwem 
uczniów klasy VII i VIII, 
którzy czytali wybrane 
fragmenty Balladyny. Było 
bardzo skromnie, bez deko-
racji i strojów – w ławkach. 
Ale mimo to dało się odczuć 
czytelniczą satysfakcję.

Wychowawcy młodszych klas 
przekazali uczniom przesłanie akcji 
Narodowego Czytania oraz przeczy-
tali fragmenty dzieła.

Do zbioru pamiątkowych pieczęci 
trafiła kolejna z tegorocznego czytania 
Balladyny. Opieczętowane zostaną 
nią nowo zakupione egzemplarze tej 
książki.

Balladyna Juliusza Słowackiego 
to wybitne dzieło polskiego roman-
tyzmu. Dramat został ukończony 
w grudniu 1834 roku, a wydany pięć 
lat później w Paryżu. Powstał na 
emigracji w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski powstania 
i debat nad wspólną historią i przy-
szłym losem narodu. Poeta połączył 
w tym utworze realizm i fantastykę, 
koncentrując się na analizie postaw 
i czynów bohaterów. Osadzona na 

tle baśniowych dziejów opowieść 
o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie 
– stała się bardzo popularna. Wywarła 
duży wpływ na muzykę, malarstwo 
czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni 
lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane 
przez wybitnych reżyserów i aktorów 
scen polskich, cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem.

Poznaliśmy lekturę #Narodowe-
Czytanie2021! W przyszłym roku 
podczas akcji będziemy czytać  
Moralność pani Dulskiej autorstwa 
Gabrieli Zapolskiej.

Małgorzata Musiał
nauczyciel bibliotekarz

SZKOŁA PODSTAWOWA
PIOTRKOWICE

Ślubowania nadszedł czas 
RENATAMĄCZKO 

5 uczniów klasy pierw-
szej pod czujnym okiem 
wychowawczyni Renaty 

Mączko przygotowywało 
się do tej uroczystości od 
początku roku szkolnego. 
Uczyli się dzielnie tekstów, 

wierszy, piosenek, wytrwale 
ćwiczyli podczas prób.

14 października od samego 
rana panowała świąteczna atmos-
fera. Odświętnie ubrani pierwszo-
klasiści, przepiękna dekoracja sali 
gimnastycznej – wszystko po to, aby 
ślubowanie uczniów klasy I wypadło 

jak najbardziej uroczyście – mimo 
trudnej sytuacji związanej z pandemią 
koronawirusa.

Wreszcie nadszedł moment 
rozpoczęcia. Dyrektor szkoły powi-
tała gorąco zaproszonych rodziców, 
a szczególnie serdecznie klasę 
pierwszą, której „oddała głos”. Dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności. 
Po burzy oklasków, w odświętnych 
strojach, w granatowych biretach na 
głowach pierwszacy błysnęli talentem. 
Pięknie zaśpiewane piosenki, aktor-
skie wykonanie scenek z życia szkoły, 
znajomość symboli narodowych, 
obowiązków dyżurnego, przepisów 
ruchu drogowego, były dowodem, że 
dzieci są gotowe, aby przyjąć je do 
grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmos-
ferze, przed biało-czerwonym sztan-
darem naszej szkoły pierwszacy ślubo-
wali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania – dyrektor Barbara Polek 
dokonała symbolicznego pasowania 
na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – 
mówiła, dotykając ołówkiem – jak 
czarodziejską różdżką ramion swoich 
podopiecznych.

Następnie życzyła dzieciom 
sukcesów w nauce oraz zapewniła 
o pomocy i opiece starszych kolegów 
w szkole i poza nią. Do życzeń dołą-
czyli się również rodzice, którzy obda-
rowali swoje pociechy prezentami.

Ten dzień na długo zostanie pierw-
szakom w pamięci.

Pożegnanie lata
MONIKAZYCH 

Pomimo trudności, jakie 
niesie ze sobą obecna 
sytuacja udało się nam 

zorganizować „Pożegnanie 
lata”. 

Uczniowie klas I-III, V, VI, VIII, 
zerówkowicze oraz przedszkolaki 
wraz z wychowawcami żegnali lato 
przy ognisku. Każda z grup miała 
swój dzień zabaw w pięknych okolicz-
nościach przyrody. Było pieczenie 
kiełbasek, chleba, jabłek i pianek. 
Nie zabrakło ożywionych dyskusji 
i spacerów wśród drzew. Uczniowie 
korzystali z ostatnich ciepłych dni, 
mile spędzając wspólnie czas. 

Piotrkowice – nasza nowa 
stara szkoła
BARBARAPOLEK 

Wakacje, chociaż 
kojarzą się z wypo-
czynkiem, w naszej 

szkole były czasem wytę-
żonej pracy ekipy budow-
lanej. 

Praca dała niesamowity efekt. 
Remont klatki schodowej oraz kory-
tarzy sprawił, że nasza szkoła nabrała 
pięknego, nowoczesnego wyglądu. 
Dodatkowo wykonano prace remon-
towe na boisku sportowym, placu 
zabaw i placu przed szkołą. Cieszymy 
się, że nasza „staruszka” pięknieje. 
Cała społeczność szkolna raduje się 
z poprawy warunków pracy i nauki.

Dziękujemy p. burmistrz Magda-
lenie Marszałek za troskę i dbałość 
o szkołę.
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Wspomnienia z turnusu rehabilitacyjnego„Chwile wytchnienia”  
w Dolinie Białej w Tuchowie
– spotkanie integracyjne 
stowarzyszenia „Nadzieja”

Wyjazd integracyjny „Nadziei”

GRAŻYNAGUT 

W dniach 31 sierpnia – 
13 września chętni 
uczestnicy ze stowa-

rzyszenia „Nadzieja” prze-
bywali na turnusie rehabi-
litacyjnym w Okunince nad 
jeziorem Białym. 

Przed udaniem się na wyjazd 
istniało wiele obaw związanych 
z pandemią koronawirusa. Część 
osób z uwagi na tę sytuację zrezy-
gnowała z wyjazdu mimo dofinan-
sowania z PFRON-u. Część jednak 
postanowiła wyjechać, by odpo-
cząć od istniejącej sytuacji, izolacji. 
Monotonia obowiązków opiekuń-
czych, trudności związane ze znuże-
niem dzieci, z którymi trudno było 
sobie poradzić w tym niełatwym 
czasie, skłoniły do podjęcia pozy-
tywnej decyzji. 

Podróż do Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Wypoczynkowego „Astur” 
w Okunince była już tym oderwaniem 
się od szarej rzeczywistości. Jecha-
liśmy w ciągu dnia, podziwiając inny 
niż u nas krajobraz Lubelszczyzny: 
rozległe pola po zbiorze plonów, czy 

jeszcze niezebrane uprawy tej żyznej 
ziemi. Mijaliśmy liczne kościoły, 
domy, rozległe lasy, pola i tak dotar-
liśmy do części Polski zwanej Pole-
siem lub Podlasiem. Na miejscu, 
po przejściu procedur związanych 
z obowiązującymi obostrzeniami 
związanymi z pandemią, zostaliśmy 
zakwaterowani. Lekarz podopiecznym 
przydzielił zabiegi rehabilitacyjne 
i mogliśmy zagospodarować sobie 
swój wolny czas na odpoczynek. 
Przez dwa tygodnie pobytu grupa 
uczestników miała wiele możliwości 
poprawy swej kondycji psychicznej 
i fizycznej. Sprzyjała pogoda i piękne 
otoczenie. Cisza, las, jezioro z czystą 
wodą i zadbaną plażą, piękne 
otoczenie ośrodka, uprzejmość 
właścicieli.

Atrakcjami były rejs żaglówką po 
jeziorze oraz pływanie rowerkami 
wodnymi. Chętni mogli wybrać się 
na spacer rowerami terenowymi, 
czy pobiegać na świeżym powietrzu. 
Osoby niepełnosprawne objęte zostały 
fachową opieką rehabilitantów, którzy 
z poświęceniem dbali o poprawę ich 
kondycji. Mogliśmy zaczerpnąć inte-
resujących informacji podczas zorga-
nizowanych wycieczek: pielgrzymki 

do Kodnia i wycieczki nad rzekę Bug 
stanowiącą granicę Polski z Białorusią. 
Nad Bugiem zwiedziliśmy dawne 
miejsce po kiszarni ogórków i zapo-
znaliśmy się z historią tej, wtedy na 
dużą skalę, produkcji. Beczki z odpo-
wiednio przyprawionymi ogórkami 
wstawiano do rzeki Bug (jej odnogi) 
i tak je kwaszono. Zwyczaj przetrwał 
do dziś w mniejszym zakresie w poje-
dynczych nadbużańskich gospodar-
stwach. W Kodniu zwiedzaliśmy bazy-
likę mniejszą z obrazem Matki Bożej 
Kodeńskiej. Przewodnik ciekawie 
opowiadał niezwykłą historię obrazu 
i oprowadzał po terenie dawnej posia-
dłości rodu Sapiehów, gdzie obecnie 
znajduje się sanktuarium i kalwaria. 
Szlak wycieczki zaprowadził nas też do 
miejscowości Kostomłoty, gdzie zwie-
dzaliśmy pięknie zdobioną cerkiew 
św. Nikity Męczennika. Jest to parafia 
katolicka (neounicka) w obrządku 
bizantyjsko-słowiańskim. Następnym 
zabytkiem, który zwiedzaliśmy, był 
prawosławny Monaster św. Onufrego 
w Jabłecznej. Warto było wybrać się 
na turnus rehabilitacyjny, by zrege-
nerować się duchowo i fizycznie. 
Z pobytu pełnego wrażeń pozostały 
miłe wspomnienia.

Po długiej przerwie zwią-
zanej z pandemią koro-
nawirusa członkowie 

stowarzyszenia „Nadzieja” 
mieli okazję do wspólnej 
radości podczas spotkania 
22 sierpnia br. 

Osoby niepełnosprawne nie ukry-
wały swej radości, mogąc znów razem 
przebywać. Rodzicom tych osób także 
brakowało wspólnotowych spotkań, 
wyjazdów. Uczestnicy spotkania 
dostosowali się do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa, dbając o siebie 
nawzajem.

Spotkanie, jak nazwa mówi, 
dawało chwile wytchnienia, gdyż 
był to czas oderwania się od domo-
wych obowiązków i odpoczynku 
z wieloma atrakcjami. Miejsce było 
urocze i pogoda dopisała, co było 
ważnym czynnikiem decydującym 
o miłej atmosferze spotkania. Rodzice 

osób niepełnosprawnych mieli 
okazję do wspólnych rozmów przy 
kawie. Smakowały też grillowane 
wyroby wędliniarskie firmy państwa 
Sajdaków. Podopieczni radowali się 
z przygotowanych przez terapeutów 
zajęć: gier, zabaw, prac manualnych. 
Dziękujemy za dofinansowanie 
spotkania przez PCPR, za bezintere-
sowną pomoc terapeutów i wolonta-
riuszy współpracujących ze stowarzy-
szeniem. Dziękujemy burmistrzowi 
Tuchowa – p. Magdalenie Marszałek 
i p. Jarosławowi Mirkowi za zaszczy-
cenie spotkania swą obecnością oraz 
poinformowanie rodziców osób 
niepełnosprawnych o możliwościach 
pomocy przyszłościowej dla „Nadziei” 
przez Urząd Miejski w Tuchowie.

Marian Gut
Prezes Stowarzyszenia 

Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 

„Nadzieja” 

10 października 
2020 roku grupa 
podopiecznych 

stowarzyszenia ze swymi 
rodzicami, rodzeństwem 
i wolontariuszami przeby-
wała na wyjeździe integra-
cyjnym, realizując zadanie 
publiczne pn. „Razem 
bardziej szczęśliwi”. 

Wyjazd wspólny został szcze-
gólnie doceniony po długotrwałym 
pobycie osób niepełnosprawnych 
w domach, ze względu na pandemię 
koronawirusa. Obecny czas pozwolił 
na odpowiednią liczebność grupy, 
niemniej jednak wymagał od uczest-
ników obostrzeń, do których się 
dostosowaliśmy. Radość wspólnego 
spotkania była wielka i jak sama 
nazwa mówi poczuliśmy się razem 
bardziej szczęśliwi. Podróż autokarem 
przebiegała w malowniczym naszym 
terenie od Pogórza Ciężkowickiego 
do Beskidu Sadeckiego w pięknej, 
jesiennej, słonecznej aurze. Program 
został zrealizowany przez ukazanie 
piękna naszego regionu. Celem 
podróży było zwiedzanie Gospodar-
stwa Pasiecznego w Stróżach koło 
Grybowa, powstałego w 1973 roku 
jako rodzinnej firmy, utworzonej 
przez osoby zafascynowane życiem 
pszczół. Teren „Sądeckiego Bart-
nika” zachwycał różnorodnością 
atrakcji. Zwiedziliśmy Muzeum 
Pszczelarstwa z zabytkowymi ulami, 

rzeźbami św. Ambrożego – patrona 
pszczelarzy, św. Izydora – patrona 
rolników i św. Franciszka symboli-
zującego troskę o drugiego człowieka, 
zwłaszcza ubogiego i o zwierzęta. 
Zaczerpnęliśmy wiedzy od pani prze-
wodnik – terapeutki – o życiu pszczół 
i produkcji miodu. Zainteresowanie 
było tym większe, że w każdym 
roku od 28 lat pszczelarze z Koła 
Pszczelarzy w Tuchowie obdarzają 
niepełnosprawnych podopiecznych 
stowarzyszenia „Nadzieja” miodem. 
Dowiedzieliśmy się także, że pszczoła 
na łyżeczkę miodu pracuje całe swe 
życie, że pszczoły cały czas pracują, 
że należy je chronić i bronić. Uroczą 
atrakcją był Zwierzyniec z koni-
kami huculskimi, kucykami, osłami, 
kozami i ptactwem domowym. Miłym 
punktem programu był odpoczynek 
w restauracji „Bartna Chata”, o nastro-
jowym wnętrzu odzwierciedlającym 
klimat starodawnej karczmy, gdzie 
przygotowano dla nas smaczny 
obiad oraz wyborne aromatyczne 
ciasto miodowe. Dalszym miejscem 
wycieczki było Muzeum Przyrodnicze 
im. Krystyny i Włodzimierza Tomków 
w Ciężkowicach. Muzeum ma swoją 
historię zapoczątkowaną przez  
ww. inicjatorów, wielkich miłośników 
fauny i flory Pogórza Ciężkowickiego, 
którzy przekazali pokoleniom swój 

wielki dorobek życia w tym kierunku. 
W muzeum osoby z niepełnospraw-
nościami chętnie i z wielkim zaintere-
sowaniem oglądały eksponaty przed-
stawiające zwierzęta, ptaki, motyle, 
płazy i gady występujące w naszym 
regionie. Uczestnicy oglądnęli też 
film o legendach Skamieniałego 
Miasta oraz o florze i faunie wystę-
pującej w rzece Białej. Wyjazd był 
bardzo korzystny dla podopiecz-
nych stowarzyszenia i ich rodziców, 
którzy radowali się z przebywania 
z sobą nawzajem w gronie przyjaciół 
– wolontariuszy, duchownych i świec-
kich. Wspólne spotkanie pozostawiło 
miłe wspomnienia, było ważną rege-
neracją psychiczną i fizyczną.

Składamy serdeczne podzię-
kowanie Urzędowi Miejskiemu 
w Tuchowie za udzieloną dotację, 
darczyńcom i wolontariuszom 
duchownym: ojcu opiekunowi, 
klerykom WSD w Tuchowie współ-
pracującym z „Nadzieją” i wolonta-
riuszom świeckim. Osobom przyj-
mującym nas dziękujemy za miłą 
atmosferę i wszelkie dobro.

Grażyna Gut 
Sekretarz Stowarzyszenia 

Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych 

„Nadzieja”
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ODPUST TUCHOWSKI 2020ALEKSANDERĆWIK 
CSsR

W dniach od 4 do  
8 września odbył się 
Odpust Tuchowski 

w dobie światowego 
kryzysu. Matko Boża 
Tuchowska, pomagaj nam 
nieustannie! Tak brzmiało 
główne hasło tegorocznego 
odpustu.

Każdy dzień miał swój temat. Przez 
kolejne dni rozważaliśmy kolejne 
wezwania Nowenny Nieustannej.

Podczas odpustu każdy dzień 
rozpoczynał się od Eucharystii, cele-
browanej o godzinie 6.00, na początku 
której odsłaniany był cudowny obraz. 
Następne msze święte sprawowane 
były o godzinach: 7.00, 9.00, 11.00, 
15.00 i 18.00. Ostatnią z nich kończy-
liśmy zasłonięciem cudownego obrazu 
Matki Bożej Tuchowskiej, po którym 
wierni udawali się na Dróżki Różań-
cowe, aby tam wspólnie się modlić.

Ponadto wierni mogli uczestni-
czyć w Godzinkach ku czci NMP oraz 
w nabożeństwach drogi krzyżowej, 
Koronki do Miłosierdzia Bożego czy 
nieszporów. Przede wszystkim jednak 
każdy mógł przystąpić do sakramentu 
pokuty i pojednania, który był spra-
wowany każdego dnia od samego 
rana, aż do zakończenia ostatniej 
mszy świętej.

Podczas odpustu do tronu Matki 
Bożej Tuchowskiej przybywało wiele 
pielgrzymek. Zarówno tych, które 
wyruszały z parafii Diecezji Tarnow-
skiej, jak i pielgrzymek zorganizowa-
nych m.in. przez: Rycerzy Kolumba, 
osoby chore i niepełnosprawne, stra-
żaków, policjantów i orkiestry dęte, 
kolejarzy, rolników i pszczelarzy oraz 
ciesząca się wielką popularnością piel-
grzymka dzieci.

Podczas odpustu u tronu Matki 
Bożej Eucharystię celebrowali m.in.: 
bp Andrzej Jeż, abp Henryk Józef 
Nowacki, bp Stanisław Salaterski, 
bp Wiesław Lechowicz, bp Leszek 
Leszkiewicz, Przełożony Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów –  
o. Janusz Sok CSsR oraz liczni kapłani-
-ojcowie, pracujący na całym świecie.

Podczas tegorocznego Odpustu 
Tuchowskiego zostały wprowa-
dzone relikwie św. Klemensa Marii 
Hofbauera CSsR.

Odpust Tuchowski zgromadził 
wielu wiernych, którzy licznie przy-
bywali do tronu Pani Tuchowskiej. 
Niech Bóg będzie uwielbiony za ten 
święty czas.
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JESIENNE INSPIRACJE

NARODOWE CZYTANIE 2020

POŻEGNANIE LATA
Jak przystało na Dom 

Pogodnej Jesieni jesień 
nie może być ani smutna, 

ani ponura. 

I chociaż momentami za oknami 
szaro i buro mieszkańcy DPJ nie próż-
nują i bawią się jesiennymi barwami 
na zajęciach plastycznych. Grupa arty-
styczna tworzy obrazy z liści, mucho-
mory, jeże, materiałowe dynie, piękne 
prace z kolorowych szyszek, a także 
przedstawia Panią Jesień według swoich 
wyobrażeń. Zajęcia plastyczne rozwijają 
zdolności manualne, a także popra-
wiają nastrój. Pozytywnie wpływają na 
samoocenę uczestnika poprzez poka-
zywanie jego prac innym mieszkańcom 
na specjalnych, wewnątrzdomowych 
wystawach. Rozwijają też wyobraźnię 
oraz stosunki interpersonalne. Zajęcia 
zazwyczaj kończą się dobrą kawą 
i ciastkiem, w tym czasie miesz-
kańcy omawiają dany temat i swoje 
prace. Zawsze bardzo profesjonalnie 
podchodzą do tematu i udoskonalają 
swój warsztat poprzez zadawanie pytań 
i ciągłe tworzenie nowych rzeczy.

Paulina Kordela 
terapeuta DPJ

Więcej zdjęć można znaleźć na stronie 
internetowej www.dpjtuchow.pl
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ZDZISŁAWAKRZEMIŃSKA

Na placu przy DPJ znów 
zrobiło się kolorowo, 
gwarno i wesoło. 

Krzątanina sióstr i pracowników 
na czele z terapeutką zapowiadała 
pierwsze – od czasu pandemii koro-
nawirusa – rekreacyjno-integracyjne 
spotkanie pt. „Pożegnanie lata 2020”. 
W czwartek, 24 września w porze 
obiadowej, stęsknieni normalności 
mieszkańcy opuścili Dom, by posilić 
się w towarzystwie i z pomocą sióstr 
oraz personelu – zupą z tutejszej 
kuchni oraz kaszanką i kiełbasą 
z grilla, a na deser rozmaitymi słod-
kościami. Spotkanie zainaugurowała 
delegacja z przedszkola, mieszkańców 
i pracowników DPJ oraz Fundacji, 
wręczając przełożonej tuchowskiej 
wspólnoty prezent z okazji 100. rocz-
nicy śmierci św.  ks.  Zygmunta 
Gorazdowskiego. Był to obrus na 
stół eucharystyczny do domowej 
kaplicy. Następnie mieszkańcy zapre-
zentowali pieśni biesiadne wyćwi-
czone podczas prób z terapeutką, 
a także muzyczną nowość – utwór 
nagrany przez grupę artystów „ku 
pokrzepieniu serc” dotkniętych 
w różny sposób pandemią. Uczest-
nicy spotkania zachowywali dystans 
społeczny, posiadali maseczki, 
rękawiczki… Ciekawym pomy-

słem zamiast trzymania się za ręce 
było rozwinięcie przez terapeutkę 
tzw. pajęczyny ze sznurka, która 
połączyła wszystkich śpiewających 
pieśń dla Jana Pawła II Nie zastąpi 
Ciebie nikt. Podczas spotkania s. Ewa 
Pacyfika Pławecka poinformowała 
o wyborze nowego dyrektora, 
którym od 1 października została 
s. Elżbieta Gac. Obie siostry wypo-
wiedziały wiele serdecznych słów 
i podzieliły się swoimi przeżyciami. 
Kolejną atrakcją były damsko-męska 
konkurencja z przeciąganiem liny 
oraz znana wszystkim zabawa limbo, 
które nagrodzone zostały śmiechem 
i brawami. Z wielką ochotą również 
wszyscy wzięli udział w prowadzonej 
przez terapeutkę zumbie na krze-
słach. Uwieńczeniem spotkania 
była degustacja Tuka Tuchowskiego, 
którą zorganizowała Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego przy współpracy 
z Piekarnią Jasikowscy, Domem 
Kultury i Urzędem Miejskim 
w Tuchowie. Smaczny tuk jest 
wypiekany z okazji 680-lecia miasta 
Tuchowa, w którym – jak podają 
źródła historyczne – hodowano 
tłuste bydło i wydobywano sól. Ze 
względu na reżim sanitarny nasi 
wolontariusze nie mogli się pojawić 
w DPJ, dlatego dostarczyliśmy tuka 
dla wolontariuszy z Pleśnej, z WSD 
w Tuchowie oraz z SP w Tuchowie.
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ZDZISŁAWAKRZEMIŃSKA

W sobotę 5 września br. 
w blisko 3 tys. miejsc 
w Polsce i za granicą 

odbyła się głośna lektura 
dramatu J. Słowackiego  
pt. Balladyna w ramach Naro-
dowego Czytania pod patro-
natem pary prezydenckiej.

W IX odsłonie tej akcji swój udział 
w Kancelarii Prezydenta RP zgłosił po 
raz pierwszy Dom Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie. Realizacja tegorocznego 
wydarzenia wymagała z racji epidemii 
wyboru najbezpieczniejszej formy 
i zachowania zasad bezpieczeństwa, 
dlatego postanowiono wykorzystać 
radiowęzeł domowy.

Mieszkańcy Domu Pogodnej 
Jesieni mieli możliwość wysłuchania 
fragmentów dramatu w interpretacji: 
siostra Alfonsa – Balladyna, Agnieszka 
Filip – Alina, Agnieszka Maziarka 
– Kirkor i Zdzisława Krzemińska – 
matka. Siostra Aleksandra była odpo-
wiedzialna za fotorelację. Od 18.00 do 
18.40 słuchacze w większości mogli 
sobie przypomnieć problematykę 
utworu, którą jest bezwzględna walka 
o władzę i związane z nią zmiany 
w psychice człowieka.

Pomysł spotkał się z aprobatą 
beneficjentów, dlatego już za rok – 
jak ogłosił prezydent Andrzej Duda 
będziemy czytać Moralność pani 
Dulskiej G. Zapolskiej.

Organizatorem czytania w DPJ 
była Fundacja Dzieło Miłosierdzia  
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.



TERESASZYMAŃSKA 

Do tych pól malowanych zbożem 
rozmaitem 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych 
żytem...

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)

Pszenica zwyczajna 
(Triticum vulgare)  
to jedno z czterech 

podstawowych zbóż upra-
wianych w Polsce (pszenica, 
żyto, jęczmień i owies). 

Pochodzi z Mezopotamii. Obecnie 
główne rejony jej uprawy to: Europa 
(oprócz Skandynawii), Ameryka 
Północna, północno-zachodnie 
Indie, wschodnie Chiny i południowa 
Australia. Jest najczęściej uprawianym 
zbożem na świecie, drugim z kolei jest 
ryż. Natomiast najstarszym zbożem 
świata jest jęczmień, a pszenica 
zajmuje drugie miejsce. Pszenica i żyto 
to są w Polsce główne zboża chlebowe. 
Pszenica zwyczajna (T. vulgare) jest 
rośliną jednoroczną, należącą do 
rodziny wiechlinowatych, czyli do 
traw (zboża pochodzą od dziko 
rosnących traw). Pszenica obejmuje 
ok. 20 gatunków i ok. 10 mieszańców 
gatunkowych. Ludzie w ciągu wieków 
wyhodowali szereg wysokowydajnych 
odmian. U pszenicy występują także 
naturalne krzyżówki, jest rośliną 
samopylną. Do dzisiejszych czasów 
dotrwały też pierwotne formy pszenic, 
jak np. samopsza (T. monococcum) 
i płaskurka (T. dicoccum). Uprawiali 
je już ludzie pierwotni w neolicie. 
Starożytną formą pszenicy jest 
orkisz (T. spelta). Jego zdrowotne 
zalety i spożywanie zalecała Hilde-
garda z Bingen w XI w. W czasach 
rzymskich żywiono nim gladiatorów 
i zawodników igrzysk. Dotrwał do 
naszych czasów w całej Europie, 
również w Polsce. Ziarno orkiszu 
okryte jest grubą łuską, która chroni 

go przed skażeniem zanieczyszcze-
niami. Po katastrofie w Czarnobylu 
stwierdzono, że ziarno orkiszu tylko 
w niewielkim stopniu uległo radio-
aktywnemu skażeniu. Jeszcze sto 
lat temu orkisz w Polsce był najpo-
pularniejszym zbożem chlebowym. 
Nie dawał jednak zadowalających 
plonów i został wyparty przez nowe 
odmiany pszenicy. Dzisiaj znowu sieją 
orkisz, zwłaszcza w górzystych okoli-
cach Szwajcarii, Niemiec i Hiszpanii. 
W Polsce również wrócił i uprawia się 
go w gospodarstwach ekologicznych. 
W porównaniu z nowymi odmianami 
pszenicy orkisz nie został zmodyfi-
kowany w procesach hodowlanych 
i zachował siłę swoich pierwotnych 
gatunków. Jego uprawa jest jednak 
droższa, ponieważ wzrastają koszty 
wyłuskania ziarna (trzeba specjal-
nych maszyn). Ma również mniejszą 
wydajność, a także wysoką i łamliwą 
słomę, która bywa przeszkodą przy 

zbiorze mechanicznym. Ziarno orkiszu 
dzięki bogatemu i dobremu zestawowi 
substancji odżywczych jest doskonałym 
pokarmem w chorobach przemiany 
materii, np. cukrzycy, przy alergiach, 
dla rekonwalescentów, wegetarian itp.

Pszenica zwyczajna wymaga gleb 
żyznych (rędziny, gleby brunatne) 
o odczynie obojętnym i alkalicznym. 
Na słabszych glebach uprawia się żyto. 
U nas najczęściej sieje się odmiany 
ozime pszenicy zwyczajnej. W dużo 
mniejszych ilościach uprawiana jest 
pszenica jara (czyli siana wiosną). 
W ciepłych i suchszych rejonach, 
np. w Basenie Morza Śródziemnego, 
dobrze udaje się pszenica twarda 
(T. durum). Mąka z ziarna tej psze-
nicy (tzw. semolina) jest najlepsza 
do produkcji makaronów. Specja-
listami od tego produktu są Włosi. 
Z ziarna pszenicy zwyczajnej otrzy-
muje się mąkę, kaszę mannę, płatki 
pszenne, otręby, kiełki, skrobię, a także 

spirytus. Mąkę pszenną stosuje się 
w różnych gałęziach przemysłu 
spożywczego, najwięcej w piekar-
nictwie. Jest to jedno z najstarszych 
rzemiosł, które rozwija się z powo-
dzeniem od paleolitu do dzisiaj. 
Jako ciekawostkę można podać, że 
w Szwajcarii, w kantonie Berno, arche-
olodzy znaleźli chleb, który pochodzi 
z 3560-3530 r. p.n.e. Jest doskonale 
zachowany, z mąki pszennej o bardzo 
drobnej granulacji, ma okrągły kształt 
i waży 330 gramów. 

Równie starym rzemiosłem 
jak piekarnictwo jest młynarstwo. 
Warsztat pracy młynarza także 
rozwijał się przez tysiąclecia. Jego 
początki znaleziono w neolicie. 
Ziarno było rozcierane wtedy 
mniejszym kamieniem na drugim – 
większym, płaskim lub w kształcie 
niecki. Był to praprzodek później-
szego żarna i kamieni młyńskich. 
Rozwój młynarstwa nabrał tempa, gdy 

zaczęto wykorzystywać wiatr i wodę. 
Wiatraki powstały w Chinach i Persji 
w VII  wieku. W Polsce pierwsze 
wiatraki pojawiły się w XIII wieku. 
Równie ważne dla młynarstwa 
było wynalezienie koła młyńskiego 
napędzanego wodą (I w. p.n.e.). 
W Polsce młyny wodne pojawiły się 
w XII wieku, początkowo wyłącznie 
przy klasztorach. Na przełomie  
XIX i XX wieku (rewolucja przemy-
słowa) wiatr i wodę zastąpiły młyny 
motorowe. Współczesne młyny to 
ogromne przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, posiadające magazyny, 
suszarnie, własny transport itp. Nadal 
istnieją też niewielkie, lokalne młyny 
gospodarcze, do których można przy-
wieźć swoje zboże i uzyskać z niego 
mąkę. Taki młyn jest blisko Tuchowa 
– w Rzepienniku Biskupim. 

Pszenica towarzyszyła ludziom 
jako pokarm od zarania dziejów, 
dlatego jest tak mocno zakotwiczona 
w kulturze. Jest symbolem dobra, 
dostatku i bogactwa. W Biblii pszenica 
jest wymieniana aż 70 razy. Kłosy psze-
nicy są częstym motywem na ornamen-
tach przedmiotów i szat liturgicznych, 
starych ksiąg itp. Są obecne w szeroko 
rozumianej sztuce, np.: w literaturze, 
malarstwie, pieśniach, obrzędach.  
Do dzisiejszych czasów przetrwała 
w Polsce – w Tuchowie również – tradycja 
organizowania dożynek, które podkre-
ślają doniosłą rolę uprawiania zbóż.  
Są podziękowaniem Bogu za zebrane 
plony i uznaniem dla ciężkiej pracy 
rolnika. W misternie wykonanych 
wieńcach dożynkowych kłosy dojrzałej 
pszenicy zajmują poczesne miejsce. 
Spożywając codzienny chleb, warto 
wiedzieć, skąd się bierze i mieć dla niego 
szacunek, tak jak nasi przodkowie. 
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Pszenica – najczęściej uprawiane i jedno z najstarszych zbóż na świecie

Pszenica orkiszowa Dojrzałe kłosy pszenicy

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.

CHALLENGE DLA LEONA PICHNERA W trudnych dla Domu 
Pogodnej Jesieni 
chwilach zawsze 

możemy liczyć na dobre 
serce i pomoc naszych 
przyjaciół, dlatego, kiedy 
zostaliśmy nominowani do 
pomocy Leonkowi – małemu 
wojownikowi, który zmaga 
się ze straszną chorobą, na 
leczenie której potrzebna 
jest 
olbrzymia 
kwota 
pieniędzy – 
nie zasta-
nawialiśmy 
się w ogóle 
– podję-
liśmy 
wyzwanie. 

Zostaliśmy 
nominowani 
przez Niepu-
bliczne Przed-
szkole Zgroma-

dzenia Sióstr św. Józefa w Tuchowie. 
Mieszkańcy oraz personel DPJ na 
czele z siostrą dyrektor Elżbietą Gac 
przystąpili do zadania, wykonując 
ćwiczenia na miarę swoich możliwości. 
Mieszkańcy może nie zrozumieli słowa 
„challenge”, jednak, kiedy usłyszeli, że 
mogą pomóc, z wielką ochotą i przeję-
ciem przystąpili do zadania.

Paulina Kordela 
terapeuta DPJ



pomagamy26 wrzesień-październik 2020 | nr 9-10 (95-96)

GRZEGORZBORGULA 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbrówce 
Tuchowskiej już po 

raz siódmy zorganizowała 
akcję honorowego krwio-
dawstwa. 

Usilne starania o zorganizowanie 
akcji, zarówno z naszej strony, jak 
samego Oddziału Terenowego 
w Nowym Szpitalu RCKiK, trwały 
od początku roku. Wstępnie plano-
wana na marzec akcja nie odbyła 
się z powodu COVID-19. Kolejne 
terminy przesuwano, aż ostatecznie 
wbrew prognozom o intensywnych 
opadach deszczu przyszedł piękny 
i słoneczny piątek 25 września 
2020 r., i udało się.

Organizowana akcja HDK, ze 
względów epidemiologicznych, 
odbyła się przy wykorzystaniu 
Mobilnego Punktu Poboru Krwi 
„Krwiobusa”, który jako jedyny 
spełnia wszelkie wymogi sanitarne. 
Miejsce organizowanej akcji – plac 
przy Domu Kultury w Tuchowie. 

Siódma akcja – 
podsumowania:

Akcja zakończyła się oddaniem 
16,85 litrów krwi od 38 dawców, 
natomiast w wyniku wszystkich 
przeprowadzonych akcji udało się 
łącznie zebrać 103,80 litry krwi 
od 200 dawców. Tegoroczna akcja 
łączy się z pewnymi symbolicz-
nymi cyframi, tj. przekroczenie 
cyfry 100 – jako liczby oddanych 
litrów krwi, 200 – jako liczby 
dawców oraz 3000 – jako numer 
kolejnej osoby oddającej krew 
w ramach RCKiK, który przypadł 
burmistrz Tuchowa, Magdalenie 
Marszałek. Większość dawców 
pochwaliło się kolejnym w życiu 
oddaniem krwi, a niektórzy bez 
względu na wiek oświadczyli, że 
robią to po raz pierwszy w życiu. 
Nadmieniamy, że w wyniku działań 
towarzyszącym akcjom zarejestro-
wano dawców szpiku kostnego, 
a nasza druhna Magdalena Kras 
została dawcą szpiku kostnego dla 
swojego biologicznego bliźniaka.

Składamy serdeczne podzię-
kowania dla kierowniczki Bogu-
sławy Witek-Zając oraz całego 
zespołu Oddziału Terenowego 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa przy 
Nowym Szpitalu w Tarnowie za 
pomoc w zorganizowaniu akcji. 
Podziękowania kierujemy do 
wszystkich dawców oraz osób, 
które pomogły w organizacji tej 
akcji, w tym szczególnie wszystkim 
strażakom ochotnikom. Dzięku-
jemy również przedstawicielom 
„Dorzecza Białej”, którzy repre-
zentowali największą grupę osób 
biorących udział w akcji. 

Dziękujemy współorganizatorowi 
Januszowi Kowalskiemu i całemu 
zespołowi DK w Tuchowie, sympa-
tykom i darczyńcom upominków 
oraz posiłków, tj. firmie DEDRA, 
piekarni GALA oraz restauracji 
AGAWA.

Największe słowa podziękowania 
kierujemy do druha Krzysztofa  
Serafina, któremu tym razem przy-
padło w obowiązkach zorgani-
zowanie tej akcji z ramienia OSP 
w Dąbrówce Tuchowskiej.

Wszystkich serdecznie zapra-
szamy na kolejną akcję organizowaną 
przez naszą OSP, a w międzyczasie 
prosimy o oddawanie krwi w Tere-
nowych Oddziałach RCKiK.

Udało się! – Akcja Honorowego Krwiodawstwa 
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2 października br., wczesnym 
rankiem, doszło do wybuchu 
gazu w domu jednej z rodzin 

z Zabłędzy. 

W wyniku tego nieszczęsnego wypadku 
ucierpieli właściciele budynku. Małżeń-
stwo doznało licznych poparzeń ciała. 
Zostali przewiezieni na leczenie do szpitala 
w Krakowie.

Wybuch był bardzo silny. Nie dopro-
wadził do pożaru budynku, ale mocno go 
uszkodził. Zniszczone zostały okna, drzwi 
balkonowe, drzwi wejściowe, poszycie dachu 
oraz pomieszczenia wewnętrzne budynku. 

Z profesjonalną pomocą pospieszyły 
jednostki ratownictwa energetycznego, 
gazowego, medycznego, Straż Pożarna, 
Policja, Nadzór Budowlany, władze naszej 
gminy i sąsiedzi. Przybyła na miejsce 
burmistrz Tuchowa, Magdalena Marszałek 
wraz ze swoim zastępcą, Wiktorem Chrza-
nowskim, którzy zorganizowali pomoc 
firm i straży pożarnej w zabezpieczeniu 
budynku. Z pomocą w obrządku inwentarza 
gospodarczego pospieszyli poszkodowanym 
sąsiedzi oraz mieszkańcy Zabłędzy. 

Wszystkim niosącym pomoc w tych 
trudnych chwilach składam serdeczne 
podziękowania za bezinteresowny „dar 
serca”, a zwłaszcza:
• Państwu Bernadecie i Kazimierzowi 

Szablowskim – właścicielom firmy 
„KOREX” za nieodpłatne przekazanie 
płyt meblowych na zabezpieczenie znisz-
czonych otworów okiennych i drzwio-
wych,

• Panu Józefowi Guzemu – właścicielowi 
firmy „DEKER” za nieodpłatne udostęp-
nienie profesjonalnego sprzętu i zabezpie-
czenie dachu przez pięciu pracowników 
jego firmy,

• Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Karwodrzy pod dowództwem Pana 
Michała Mikosa oraz Komendantowi 
Gminnemu Straży Pożarnej Panu Łuka-
szowi Giemzie za fachowe dowodzenie 
akcją w celu zabezpieczenia budynku,

• Państwu Ewie i Adamowi Kruczkom 
– właścicielom Bistro „Smaczny Kęs” 
z Zabłędzy za przekazanie darmowego 
obiadu dla wszystkich pracujących przy 
zabezpieczeniu domu po wybuchu.
Gorące słowa wdzięczności kieruję 

również do mieszkańców za pomoc przy 
obrządku inwentarza, bydła, wykonanie 
niezbędnych prac w jesiennych zasiewach 
zboża.

Taka pomoc to wielki dar serca dla 
potrzebujących. Bardzo dziękuję za wszelkie 
dobro i wsparcie przekazane tej rodzinie 
w ich bardzo trudnych chwilach. Pamię-
tajcie… „dobro wraca”.

Małżeństwo wymaga długiego leczenia 
i rehabilitacji. Dom natomiast remontu 
i nakładu dużych środków finansowych. 
Obecnie ich stan zdrowia nie pozwala na 

pracę w celu zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb życia dla siebie i dzieci.

Rodzina zorganizowała internetową 
zbiórkę na pomoc przy remoncie budynku 
i leczeniu poszkodowanych. Jednak nie 
wszyscy mają dostęp do tej formy pomocy, 
dlatego nasze sołectwo również przyłącza 
się, pragnąc wesprzeć poszkodowanych. 
Jeżeli tylko sytuacja związana z pandemią 
umożliwi takie działania, podejmiemy 
stosowne kroki w tej sprawie.

Dzisiaj apeluję do wszystkich ludzi 
dobrej woli i wielkiego serca, prosząc 
o pomoc dla tej rodziny, aby mogli wyre-
montować swój dom i szczęśliwie powrócić 
do zdrowia. Mocno wierzę w szczodrość 
i wielkoduszność naszego społeczeństwa. 
Pomóżmy im wrócić do normalności.

W sprawie pomocy proszę o kontakt 
bezpośrednio z poszkodowaną rodziną lub 
przez moją osobę.

Istnieje również możliwość bezpośred-
niej wpłaty na prywatne konto poszkodo-
wanej rodziny:

Paweł Lazarowicz, numer konta:  
17 1020 4955 0000 7702 0099 7866 

Dziękuję za przekazane dobro
Ewa Michałek 
Radna i Sołtys 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

(św. Jan Paweł II)

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania dla wszyst-

kich osób, firm, instytucji oraz mediów za okazaną 
nam bezinteresowną pomoc i życzliwość. To 
dzięki Państwa wsparciu możliwa będzie poprawa 
warunków życiowych naszej rodziny po tragedii, 
która miała miejsce w naszym domu 2 października 
w godzinach porannych, kiedy doszło do eksplozji 
butli z gazem. Siła wybuchu była olbrzymia, uszko-
dziła dach, drzwi i wyrwała okna ze ścian. Znajdo-
waliśmy się wtedy w kuchni, doznając rozległych 
oparzeń, trafiając do szpitala w Krakowie. Przeby-
wającym na piętrze dzieciom, dzięki Bogu, nic się 
nie stało. Dom trzeba jednak wyremontować.

Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja 
naszych celów, zamierzeń oraz powrót do zdrowia.

Za wszelką pomoc jesteśmy ogromnie wdzięczni. 
W trudnym dla wszystkich czasie pandemii  
życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i samych 
radosnych dni. 

Serdecznie dziękujemy!

Barbara i Paweł Lazarowiczowie 
z dziećmi z Zabłędzy

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.
    (św. Jan Paweł II)

Słowa wdzięczności

Serce stanęło obok 
Domu Kultury

ŁUKASZGIEMZA 

W każdych innych 
okolicznościach 
powyższy tytuł, pod 

względem zdrowotnym 
i medycznym, brzmiałby 
bardzo dramatycznie i wiele 
osób mogłoby pomyśleć 
o czyimś nieszczęściu. Mamy 
jednak nadzieję, że serce, 
które we wtorkowe (29.09.) 
popołudnie zamontowa-
liśmy obok Domu Kultury 
w Tuchowie będzie się wielu 
mieszkańcom kojarzyło 
choćby z odrobiną czyjegoś 
szczęścia.

Kilka tygodni temu pojawił się 
pomysł, aby wzorem innych miast 
i miasteczek także w Tuchowie 
stanął pojemnik na zakrętki plasti-
kowe. Z prośbą o pomoc w realizacji 
tego przedsięwzięcia udaliśmy się 
do firmy UPM SERVICE Sp. z o.o. 
(http://upmservice.pl) z Tuchowa, 
której właściciele bez słowa zawa-
hania zgodzili się na wykonanie serca. 
Wspólnie zaprojektowaliśmy jego 
wzór i po kilkunastu dniach możemy 
pochwalić się osiągniętym efektem. 
Miejsce ustawienia serca również nie 
jest przypadkowe i dzięki dyrekcji 
Domu Kultury w Tuchowie stanęło 
w pobliżu tuchowskiego amfiteatru. 
Łatwy całoroczny dostęp, parking oraz 
centrum Tuchowa to argumenty, które 
m.in. przemawiały za tą lokalizacją.

Mając nadzieję, że serce będzie się 
szybko wypełniało zakrętkami liczymy, 
że nie stanie się ono kolejnym obiektem 
do wandalizmu, ale dzięki swojemu 
przeznaczeniu w przyszłości będzie 
mogło komuś pomóc i przynieść 
choćby odrobinę szczęścia. Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców do zbierania 
i wrzucania zakrętek, a dzięki temu 
wspólnego czynienia dobra dla innych.

Dom Kultury w Tuchowie 
wyraża swoją radość i wdzięczność 
firmie UPM Service z Tuchowa 
za wykonanie, a druhom z OSP 
KRRG Tuchów za postawienie 
serca. Jak zawsze można na nich 
liczyć. Jak zawsze gotowi do 
niesienia pomocy potrzebującym.

Dagmara Moździerz 
nagrodzona
W ostatnim numerze 

„Kuriera Tuchow-
skiego” pisaliśmy 

o dziennikarce Onet, 
tuchowiance – Dagmarze 
Moździerz, która została 
nominowana w tegorocznej 
edycji konkursu Nagroda 
Młodych Dziennikarzy  
im. Bartka Zdunka. 

Miło nam poinformować, że 
Dagmara Moździerz została zwycięż-
czynią tego konkursu w kategorii 
Debiut Publicystyczny Roku. Nagrodę 
otrzymała za debiutancki utwór 
dziennikarski „Wychowała sobie 
pani bachora”, cechujący się wysokimi 
walorami dziennikarskimi i rzetel-

nością w połączeniu ze świeżością 
spojrzenia. 

Serdecznie gratulujemy!
Przypomnijmy, że Nagroda 

Młodych Dziennikarzy im. Bartka 
Zdunka jest konkursem  dziennikar-
skim organizowanym od 2011 r. przez 
Koło Młodych krakowskiego oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Stowarzyszenie Absolwentów Dzienni-
karstwa 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.
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Dwa razy podium i wyróżnienie dla CZTTrzykrotnie docenione 
zostało Centrum 
Zdrowia Tuchów 

w trzeciej edycji konkursu 
Bezpieczny Szpital Przy-
szłości – INSPIRACJE. 
Nagradzane są w nim firmy, 
które w mijającym roku 
szczególnie zasłużyły się dla 
krzewienia rozwiązań wpły-
wających na zdrowie oraz 
komfort życia. Wręczenie 
nagród odbyło się w Insty-
tucie Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji w Warszawie. 

Spółka medyczna z Pogórza zajęła 
trzecie miejsce w kraju w kategorii 
„Profilaktyka i popularyzacja zdro-
wego stylu życia”. Tutaj oceniano akcje 
edukacyjno-promocyjne zachęcające 
do badań profilaktycznych, zdrowego 
żywienia oraz organizowanie badań 
przesiewowych. Centrum Zdrowia 
Tuchów nagrodzono za program 
profilaktycznych badań piersi  
pn. Zrób to mammo! Składa się on 
z szerokiej kampanii informacyjnej, 
promującej ideę badań profilaktycz-
nych. Obejmuje ona serial telewizyjny 
emitowany m.in. w TVP Kraków, cykl 
programów radiowych, emitowanych 
w radiu RDN oraz publikacje prasowe 
i internetowe, a także bezpośrednie 
spotkania edukacyjne z potencjalnymi 
pacjentkami. W szpitalu rodzinnym 
w Tuchowie pojawiła się też plat-
forma multimedialna z materiałami 
edukacyjnymi. Na miejscu można 
ponadto porozmawiać z edukatorami 
programu. Wszystkiemu towarzyszą 
szeroko otwarte drzwi tuchowskiej 
pracowni mammograficznej, do której 
na bezpłatne badania zaproszone są 

kobiety w wieku 50-69 lat z powiatów 
tarnowskiego, brzeskiego, dąbrow-
skiego, gorlickiego i z Tarnowa, które 
nie badały się w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Osoby, dla których barierą jest 
dojazd na badania, mogą liczyć na 
zwrot kosztów. Aby się zarejestrować, 
wystarczy zatelefonować pod numer 
604 430 775.

Podobną nagrodę przyznano 
Centrum Zdrowia Tuchów w kate-
gorii „Działania na rzecz poprawy 
zdrowia i jakości życia seniorów” 
za realizację projektu Centrum 
Zdrowia Seniora w Wierzchosławi-
cach. Centrum składa się z Dzien-
nego Domu Opieki Medycznej dla 
osób zagrożnych hospitalizacją i po 

leczeniu szpitalnym oraz z Wypo-
życzalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. 
Placówka realizuje też świadczenia 
w ramach Domowej Pielęgniarskiej 
Opieki Długoterminowej. Rekrutacja 
odbywa się pod numerem telefonu 
882 139 607. 

Ponadto CZT otrzymało także 
wyróżnienie w kategorii „Inno-
wacje w szpitalu”, w której oceniano 
zwiększanie efektywności leczenia 
i nowatorskie metody zarządzania. 
Dodajmy, że laureatów wybrała Kapi-
tuła, do której należą osoby z kluczo-
wych firm i organizacji medycznych, 
szefowie instytutów, najlepszych 
szpitali i ośrodków zdrowotnych 
w kraju.



zdrowiewrzesień-październik 2020 | nr 9-10 (95-96) 29

R E K L A M A

Pomoc psychologiczna dla 
uczniów na wyciągnięcie ręki

Przy CZT ruszył punkt 
pobrań wymazów

Powrót dzieci i młodzieży 
do szkół, po przerwie 
trwającej od marca,  

to także praktyczny test dla 
nowego modelu ochrony 
zdrowia psychicznego 
młodych ludzi. W sytuacjach 
trudnych na pomoc mogą 
oni liczyć blisko miejsca 
zamieszkania. W powiecie 
tarnowskim Ośrodek 
Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psycho-
terapeutycznej dla Dzieci 
i Młodzieży uruchomiło 
Centrum Zdrowia Tuchów. 

Stworzenie sieci takich ośrodków 
to odpowiedź na pogarszającą się 
kondycję psychiczną młodych ludzi. 
Mają z nich korzystać uczniowie, 
którzy borykają się z różnymi zabu-
rzeniami zarówno zachowania, jak 
i emocjonalnymi, ale nie wymagają 
interwencji psychiatry. W ośrodku, 
bez skierowania, blisko miejsca 
zamieszkania, otrzymują oni pomoc 
ekspercką psychologa, psychotera-
peuty czy terapeuty środowiskowego.

Wsparcie jest udzielane w ramach 
świadczeń ambulatoryjnych lub wizyt 
i porad domowych. Umożliwia to 
zapewnienie pacjentom maksimum 
komfortu oraz poczucia bezpieczeń-
stwa. Mogą z niego korzystać dzieci 
i młodzież, która jest objęta obowiąz-
kiem szkolnym i nauki oraz kształ-
cący się w szkołach ponadpodstawo-
wych, do ukończenia 21. roku życia. 
Ośrodek pomaga także ich rodzinom 
lub opiekunom prawnym.

– Wyjątkowa atmosfera naszego 
ośrodka sprzyja budowaniu poczucia 
bezpieczeństwa, komfortu i wzajem-
nego zrozumienia. Stawiamy na 
indywidualne podejście do każdego 
pacjenta, oparte o najwyższe stan-
dardy pracy terapeutycznej – mówi 
psycholog Małgorzata Dąblewska 
z ośrodka.

– Specjaliści pracujący w naszym 
ośrodku wspomagają w rozwiązy-
waniu różnego rodzaju problemów, 
których doświadczają młodzi ludzie, 
aby dzieci mogły je lepiej zrozumieć 
i poradzić sobie z nimi. Nasi pacjenci 
otrzymują wsparcie emocjonalne, 
pomagamy im w rozwiązywaniu 
konfliktów – np. z rówieśnikami, rodzi-
cami, w rozumieniu uczuć i problemów, 
których doświadczają – oraz uczymy 
nowych rozwiązań wobec pojawia-

jących się problemów. Świadczymy 
również pomoc rodzinom w zakresie 
poprawy komunikacji, rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, zrozumieniu 
i radzeniu sobie ze szczególnymi sytu-
acjami rodzinnymi – dodaje ekspert 
OŚOPiP. 

Prócz zdiagnozowania problemu 
specjaliści zajmują się szukaniem 
rozwiązań, pomocą oraz współpracą 
z opiekunami, szkołą czy specja-
listycznymi placówkami. Dlatego 
specjaliści zapraszają do współpracy 
poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, ośrodki pomocy społecznej 
i ośrodki interwencji kryzysowych, 
a także domy dziecka, szkoły, przed-
szkola i żłobki. Z ośrodkiem można 
się kontaktować, telefonując pod 
numer 14 68 70 400. 

Bezpłatny test 
w kierunku koronawi-
rusa można wykonać 

w punkcie pobrań urucho-
mionym przy Centrum 
Zdrowia Tuchów. Jest on 
czynny codziennie w godzi-
nach od 7.00 do 11.15. 
W przeddzień pobrania 
materiału niezbędna jest 
rejestracja.

Bezpłatne testy wykonywane 
są przy budynku Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, wejście od strony 
południowej. Mogą je wykonać osoby, 
które uzyskały elektroniczne zlecenie 
w związku z podejrzeniem zarażania 
koronawirusem. Dotyczy to także 
pacjentów, którzy kończą kwarantannę, 
po otrzymaniu potwierdzenia SMS. 
Punkt przeznaczony jest ponadto dla 
wyjeżdżających do sanatorium. Te osoby 
powinny wykonać test nie wcześniej 
niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia 
leczenia. Rejestrować się można telefo-
nując pod numer 575 546 730 w godzi-
nach od 7.00 do 13.00. 

Co ważne pacjenci odwiedzający 
punkt muszą skorzystać z prywat-
nego samochodu. Nie można 
przyjść pieszo ani korzystać ze 
środków komunikacji publicznej. 
Wynika to z faktu, że gromadzenie 
się w punkcie osób, które nie są 
w samochodzie, może się przy-
czynić do rozprzestrzenienia wirusa. 
Osoba zgłaszająca się do wymazu 
musi posiadać maseczkę ochronną, 
którą zdejmuje na polecenie osoby 
pobierającej wymaz.

Materiał jest pobierany bez 
wysiadania z samochodu. Wystarczy 
uchylić szybę. Na podstawie doku-
mentu tożsamości sprawdzane są 
dane testowanej osoby. Samo pobranie 
wymazu trwa kilkanaście sekund i nie 
jest bolesne. Pracownicy wyposażeni 
są w specjalne „wymazówki”, którymi 
z gardła pobierają znajdującą się tam 
wydzielinę.

Wyniki powinny być dostępne do 
48 godzin od pobrania materiału. 
Osoba testowana może się z nimi 
zapoznać na własnym Internetowym 
Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl)

DESK Strefa Przedsiębiorcy 
BEZPŁATNA przestrzeń biurowa w Tarnowie!

Z darmowej strefy 
można korzystać  
od poniedziałku  

do piątku  
w godz. 8.00-20.00. 

Zapraszamy do 
kontaktu !

Telefon
+48 14 639 08 75

e-mail: 
strefaprzedsiebiorcy@

gmail.com

www.desktarnow.pl

Fb: www.facebook.com/
DESKWalowa10

Fb: www.facebook.com/
FRRE.Tarnow/

IG: https://www.
instagram.com/desk_

tarnow/

Strefa przedsiębiorcy 
DESK prowadzona jest 

przez 
Fundację Regionalnego 

Rozwoju Edukacji. 
Projekt współfinanso-

wany z budżetu  
Miasta Tarnowa 

w kwocie 124 900,00 zł.

Strefa Przedsiębiorcy DESK 
to idealne miejsce dla małych 
i średnich firm, pomagamy również 
przedsiębiorcom, którzy pojawili się 
niedawno na rynku pracy. Naszym 
priorytetem jest umożliwienie im 
rozwoju, a także zapewnienie komfor-
towych warunków do pracy. Prze-
strzeń sprzyja nawiązywaniu nowych 
kontaktów, a także daje możliwość 
poznawania ludzi z różnych branż. 
Dlatego też dla wszystkich prowadzą-
cych działalność gospodarczą mamy 
do dyspozycji trzy pomieszczenia: 

• salę konferencyjną wyposażoną 
w rzutnik multimedialny, ekran 

do projekcji i tablicę magne-
tyczną – to idealne miejsce do 
poprowadzenia różnego rodzaju 
szkoleń, warsztatów czy konfe-
rencji,

• salę komputerową z pięcioma 
stanowiskami pracy i czteroma 
wygodnymi pufami,

• biuro spotkań indywidual-
nych, gdzie można w spokoju 
i ciszy przeprowadzić spotkanie 
z klientem, małe szkolenie bądź 
po prostu popracować.

Dodatkowo naszym klientom 
udostępniamy darmowe WiFi, a także 
możliwość skanowania, drukowania 

i kserowania dokumentów. Dużym 
ułatwieniem jest możliwość rezerwacji 
sali online oraz sprawdzenia dostęp-
ności terminów na naszej stronie 
internetowej www.desktarnow.pl. 

W Strefie DESK można spotkać 
nie tylko przedsiębiorców z Tarnowa, 
ale także z okolic, a nawet z innych 
województw. Specjalnie na czas 
epidemii przygotowaliśmy szcze-
gólne środki ostrożności, aby każdy 
mógł się czuć u nas bezpiecznie. Od 
14 września 2020 r. DESK zmienił 
swoją siedzibę, można nas znaleźć 
przy ul. Wałowej 10 w budynku Sali 
Lustrzanej. 
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2 października Spółka 
Komunalna „Dorzecze 
Białej” Sp. z o.o. podpi-

sała umowy na zaprojek-
towanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach 
zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodocią-
gowej wraz z przyłączami 
w gminie Tuchów”. Prze-
targ podzielony został na 
części. 

Dla części II zamówienia – 
„Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami w ul. Długiej w msc. 
Tuchów, gm. Tuchów” wykonawcą 
zostało konsorcjum firm: 

1. Przedsiębiorstwo Budowlane 
„MODUŁ” Sp. z o. o. Stróżówka 67, 
38–300 Gorlice – Lider konsorcjum

2. MV Projekt Miloš Vučkowić 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice – 
Partner konsorcjum

3. „GUZKOP” Bartłomiej Guzik 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice – 
Partner konsorcjum

Wartość wykonania zamówienia: 
538 740,00 zł

Zadanie to obejmuje:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej o długości ok. 0,7 km,
• budowę przyłączy kanalizacyjnych 

o długości ok. 0,3 km,
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o długości ok. 0,5 km,
• dostawę 1 kompletu sieciowej 

przepompowni ścieków.

Dla części III zamówienia – „Zapro-
jektowanie i wykonanie robót budow-
lanych w ramach zadania pn. „Budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami w Kielanowi-
cach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej  
w msc. Tuchów, gm. Tuchów” wyko-
nawcą zostało: Przedsiębiorstwo 
Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o.  
z/s w Stróżówka 67, 38–300 Gorlice.

Wartość wykonania zamówienia: 
4 286 550,00 zł

Zadanie to obejmuje:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej o długości ok. 4,5 km,
• budowę przyłączy kanalizacyjnych 

o długości ok. 1,1 km,
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o długości ok. 0,9 km,

• dostawę i montaż 3 kompletów 
sieciowych przepompowni 
ścieków,

• budowę sieci wodociągowej 
o długości ok. 5,3 km,

• budowę przyłączy wodociągowych 
o długości ok. 0,9 km.

UM w Tuchowie

Umowy na budowę sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w Tuchowie podpisane 

Remonty budynków  
mieszkalnych 
Od początku roku trwają 

prace remontowe 
w obiektach mienia 

komunalnego. Podczas prze-
glądów okresowych wykryto 
usterki, których naprawa 
była niezbędna dla bezpie-
czeństwa i komfortu życia 
mieszkańców budynków. 

Wykonane przeglądy ukazały 
ogromną skalę potrzeb działań 
remontowych na obiektach będących 
mieniem komunalnym. Zrealizowane 
w 2020 r. działania pozwoliły zabez-
pieczyć budynki przed zniszczeniem, 
a także pozwoliły na zapewnienie 
bezpieczeństwa ich użytkownikom. 
W kolejnych latach planowane są 
kolejne remonty, włącznie z wyko-
naniem nowych pokryć dachowych.

– Zadaniem gminy jest nie tylko 
inwestowanie w nowe obiekty,  
ale przede wszystkim dbanie o posia-

dane mienie i utrzymywanie go 
w odpowiednim stanie technicznym. 
Przyznać należy, że w poprzed-
nich latach samorząd gminy kładł 
duży nacisk na budowę i rozbudowę 
infrastruktury, termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej, 
a w chwili obecnej przyszła pora na 
bieżące remonty obiektów, które mają 
na celu zabezpieczenie mienia przed 
zniszczeniem. Jesteśmy świadomi, 
że potrzeby są ogromne, więc prace 
musimy rozłożyć na najbliższe kilka lat. 
Jednak już dziś możemy podsumować 
te najpilniejsze, które udało się zreali-
zować w 2020 roku – mówi Magdalena 
Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Budynek mieszkalny  
przy ul. Wołowej 1A

Wykonanie instalacji odgromowej 
na dachu z papy wraz z pomiarami 
kontrolnymi oraz demontaż starych 
i montaż nowych obróbek 7 czap 

Wykonano 
chodnik  
na ulicy 
Tarnowskiej 
Zakończona została 

budowa chodnika 
w Tuchowie na ul. 

Tarnowskiej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 977 
o łącznej długości 75 mb. 

Wykonawcą prac było Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„MARTIN” Marcin Kawa z Zalasowej.

Zakres prac obejmował: roboty 
przygotowawcze, rozbiórkowe, 
ziemne, wykonanie ławy pod krawęż-
niki i ich zamontowanie, wykonanie 
chodnika wraz z podbudową, zjazdów 
wraz z podbudową, poszerzenia jezdni 
wraz z podbudową, pobocza, umoc-
nienia skarp i potoku, odwodnienie 
i roboty wykończeniowe.

Koszt całkowity wykonanych prac 
wyniósł: 148 086,55 zł

Dofinansowanie z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego: 74 043,28 zł

UM w Tuchowie
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kominowych i deflektorów wenty-
lacyjnych.

Budynek mieszkalny  
przy ul. Wołowej 1C

Wykonanie demontażu pokrycia 
– dachówki, obróbek, rynien, 
wykonanie paroizolacji, wykonanie 
pokrycia dachowego z blachoda-
chówki 360 m2, montaż rynien i rur 
spustowych 88 mb, montaż włazu 
dachowego, malowanie kominów 
i montaż czap kominowych 4 szt., 
dostawa i montaż wentylacji dacho-
wych 4 szt.

Wykonanie prac związanych 
z montażem blach osłonowych na 
elewacji ścian bocznych (wyrów-
nanie uskoku ściany – montaż rusztu 
z łat drewnianych i uzupełnienie 
płytami styropianowymi, pokrycie 
ścian blachą trapezową powlekaną, 
montaż obróbek blacharskich, 
montaż obróbek blacharskich przy 
podbitce) oraz prace przy kominach 
pod dachem (przygotowanie, oczysz-
czenie powierzchni, rapowanie ścian 
kominów pod dachem).

Budynek mieszkalny 
przy ul. Reymonta 13

Wykonanie prac związanych 
z renowacją istniejącego pokrycia 
dachowego z papy poprzez aplikację 
żywicy elastycznej, w tym: przygoto-
wanie podłoża, oczyszczenie, nacięcie 
pęcherzy, aplikacja na papę żywicy 
elastycznej Soprema ALSAN Flashing 
oraz warstwy ochronno-refleksyjnej 
Soprema Cural, naprawa kominów 
ponad dachem, renowacja spękań, 
malowanie, uszczelnienia połą-
czeń dachu z kominami za pomocą 
taśmy zbrojeniowej i żywicy ALSAN 
Flashing dwuwarstwowo, renowacja 
czap kominowych żywicą elastyczną 
– pow. 192 m².

Budynek mieszkalny  
przy ul. Reymonta 9

Wykonanie renowacji frag-
mentu pokrycia dachowego z papy  
za pomocą żywicy poliuretanowo-
-bitumicznej.

Całkowita wartość wykonanych 
remontów: 184 170,00 zł

UM w Tuchowie

Renowacja płyty boiska  
przy ul. Żeromskiego 
Gmina Tuchów zleciła 

wykonanie renowacji 
boiska sportowego 

przy ul. Żeromskiego 
w Tuchowie, w zakresie 
której jest:

• Mechaniczne zdjęcie warstwy 
ziemi urodzajnej.

• Mechaniczne profilowanie 
i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni.

• Podsypka piaskowa z zagęsz-
czeniem mechanicznym.

• Orka glebogryzarką, rozście-
lenie ziemi urodzajnej.

• Kultywatorowanie mecha-
niczne, formowanie, brono-
wanie i zagęszczanie nasypów.

• Wykonanie rurociągu nawad-
niającego płytę boiska.

• Wykonanie trawników dywa-
nowych z nawożeniem.

Wartość zadania: 142 916,47 zł
W drodze zamówienia publicz-

nego wykonawcą została Firma Usłu-
gowo-Handlowa Jan Marek Stanuch 
z Ciężkowic.

Obiekt przy ul. Żeromskiego staje 
się naszą sportową wizytówką. Prace 
w budynku są już na finiszu. Trwają 
prace wykończeniowe, montaż drzwi, 
posadzek, szafek i innych elementów 
wyposażenia. Pozostało do uporząd-
kowania otoczenie i droga dojazdowa 
wraz z parkingiem. W zakresie projektu 
nie znalazła się jednak renowacja płyty 
boiska. Nie wyobrażam sobie oddawać 
do użytku obiekt z boiskiem, które 
w najgorszym miejscu ma aż 70 cm 
różnicy poziomów. Dlatego zabez-
pieczyliśmy dodatkowe środki i zleci-
liśmy renowację boiska. Prace trwają, 
a pogoda sprzyja! – podkreśla Magda-
lena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

UM w Tuchowie

Modernizacja boiska 
w Lubaszowej zakończona

Zakończyliśmy prace  
związane z wymianą 
nawierzchni na boisku 

przy Szkole Podstawowej 
w Lubaszowej.

To już drugie boisko w gminie, 
które udało się nam zmodernizować  
w ciągu dwóch lat, w ramach 
programu MIRS, realizowanego przez 
Województwo Małopolskie.

Mam nadzieję że boisko po moder-
nizacji przyczyni się do rozwoju dzieci 
i młodzieży, a także będzie wykorzy-
stywane przez mieszkańców. Ruch 
to zdrowie, zwłaszcza w zmienionej, 
epidemicznej rzeczywistości – podsu-
mowuje Magdalena Marszałek, 
burmistrz Tuchowa.

UM w Tuchowie
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Gmina Tuchów realizuje aktualizację 
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
KAROLINASTERKOWICZ

Gmina Tuchów reali-
zuje aktualizację 
strategicznego doku-

mentu – „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej”. Doku-
ment ma na celu zapla-
nowanie działań na rzecz 
ochrony i poprawy jakości 
powietrza w gminie.

W związku z tym zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców gminy 
o wypełnienie ankiety dotyczącej 
gospodarki energetycznej w obiek-
tach mieszkalnych. Uzyskane infor-
macje są niezbędne do zaplano-
wania realnych działań na terenie 
naszej gminy.

Formularze ankiet będą roznie-
sione za pośrednictwem poczty 
polskiej do wszystkich miesz-
kańców. Ankietę można również 
wypełnić pod adresem: https://
www.niskaemisja.pl/link/ankieta-
tuchow lub skanując poniższy kod.

Ankieta – Aktualizacja PGN 
Gminy Tuchów

Wypełnione ankiety prosimy 
zwrócić, wybierając jedną z poniż-
szych opcji:

• na adres: Urząd Miejski 
w Tuchowie przy ulicy 
Rynek  1, 33-170 (w przy-
padku osobistego dostar-
czenia ankiety do Urzędu, 
prosimy o przekazanie 
ankiety pracownikom biura 
podawczego).

• na adres e-mail: pgn@atsys.pl

Nabór wniosków w ramach  
wyższego progu dotacji w programie 
„Czyste Powietrze”

21 października 
rozpoczął się 
nabór wniosków 

w drugiej części programu 
„Czyste Powietrze”, przy-
gotowanej dla Polaków 
o niższych dochodach. 

Aby dostać wyższą dotację – 
nawet do 37 tys. zł – na wymianę 
kopciucha i termomodernizację 

domu, potrzebne będzie zaświad-
czenie o dochodach wydane przez 
gminę.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przygotował też nowe udogod-
nienia: kalkulator dotacji, wydłu-
żenie realizacji przedsięwzięcia 
o dodatkowe pół roku oraz listę 
urządzeń i materiałów zgodnych 
z programem.
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Biegowa Korona Pogórza – Jodłówka Tuchowska
JAROSŁAWMAKOWIEC

W sobotę 8 sierpnia 
2020 r. w Jodłówce 
Tuchowskiej na 

Brzance odbyła się Biegowa 
Korona Pogórza. 

Uczestnicy swoją rywalizację 
zaczynali i kończyli przy wieży 
widokowej w Jodłówce Tuchow-
skiej. Słoneczna pogoda i piękno 
otaczających lasów było dodatko-
wymi atutami, które zachęcały do 
udziału w wydarzeniu. W sumie we 
wszystkich konkurencjach biegowych 
oraz nordic walking wystartowało  
ok. 180 osób.

O godzinie 11.00 swoje starty miały 
dzieci, podzielone na 4 kategorie 
wiekowe. Łącznie na starcie stanęło 
blisko 80 najmłodszych adeptów 
biegania. Każde dziecko otrzymało 
pamiątkowy medal, a najlepsi otrzy-
mali nagrody rzeczowe.

O godzinie 12.00 w ramach Biegowej 
Korony Pogórza na dystansie 5.5 km 
wystartowało ok. 100 zawodników/
czek, w tym  grupa nordic walking.

Leśna trasa w Jodłówce Tuchow-
skiej, mimo swojej trudności, wyna-
grodziła uczestnikom pięknymi wido-
kami na całe Pogórze, a przy dobrej 
widoczności również i Tatry były 
dostrzegane tego dnia.

Bieg wygrał Rafał Sułkowski 
z Limanowej, drugie miejsce zajął 
Karol Machowski z Krosna, a na 
trzecim miejscu dobiegł Grzegorz 
Czyż z Tarnowa.

Wśród kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Nina Skalak z Ilkowic, druga 
na mecie zameldowała się Joanna 
Furmańska z Tuchowa, a trzecia Daria 
Nowak z Tarnowa.

Najszybszymi wśród uczestników 
nordic walking byli Michał Florek 
z Krakowa oraz Magdalena Duda 
z Żurowej.

Każdy z zawodników kończą-
cych bieg otrzymał odlewany medal 
i poczęstunek. Po zakończeniu biegu 
nastąpiła dekoracja pierwszych trójek 
tak wśród kobiet, jak i mężczyzn.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie  

Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

JAROSŁAWMAKOWIEC

W niedzielę 23 sierpnia 
2020 w Burzynie 
odbyła się Biegowa 

Korona Pogórza – biegowe 
święto w dolinie rzeki Białej. 
W sumie we wszystkich 
konkurencjach biegowych 
oraz nordic walking wystar-
towało ok. 160 osób.

O godzinie 14.00 swoje starty 
miały dzieci, podzielone na 4 kategorie 
wiekowe. Łącznie na starcie stanęło blisko 
80 najmłodszych adeptów biegania. Każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy medal, 
a najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe.

O godzinie 15.00 w ramach Biegowej 
Korony Pogórza na dystansie 5.5 km 
wystartowało ponad 80 zawodników/
czek, w tym grupa nordic walking.

Trasa w Burzynie nie należy do 
najłatwiejszych, gdyż pierwsze 2 km to 
podbieg, który jest miejscami stromy, 
a później następuje zbieg i od ok. 3 km 
trasa robi się płaska.

Bieg wygrał Jacek Piskadło ze Strzy-
żowa, drugie miejsce zajął Daniel Rosiek 
z Krakowa, a trzecim zawodnikiem był 
Mykhailo Stroiuk również z Krakowa.

Wśród kobiet pierwsze miejsce 
zajęła  Katarzyna Kmieć z Perły, druga 
na mecie zameldowała się Patrycja Świer-
czek z Jadownik, a trzecia Anna Nowak 
z Tarnowa. Najszybszy wśród uczest-
ników nordic walking był Piotr Stępak.

Każdy z zawodników kończą-
cych bieg otrzymał odlewany medal 
i poczęstunek. Zawodnicy mogli 
skosztować również domowych 
wypieków. Po zakończeniu biegu 
nastąpiła dekoracja pierwszych trójek 
tak wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Biegowa Korona Pogórza – Burzyn

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie  

Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Podsumowanie gminnego współzawodnictwa sportowego 
szkół podstawowych za rok szkolny 2019/2020 
16 września br. 

w Urzędzie Miej-
skim w Tuchowie 

odbyło się podsumowanie 
gminnego współzawod-
nictwa sportowego szkół za 
rok szkolny 2019/2020. 

Wzięli w nim udział dyrektorzy 
i nauczyciele wychowania fizycz-
nego szkół podstawowych, dyrektor 
GAO Agnieszka Ryndak, przewod-
niczący Rady Miejskiej Stanisław 
Obrzut, prezes Powiatowego Szkol-
nego Związku Sportowego Edward 
Cudek. 

Spotkanie poprowadzili oraz 
wręczyli pamiątkowe puchary 
i dyplomy burmistrz Tuchowa Magda-
lena Marszałek i gminny organizator 
sportu szkolnego w Tuchowie Marek 
Srebro.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
rywalizacja sportowa szkół odbywała 
się w dwóch grupach wiekowych: 
igrzyska dziecięce, w których uczest-
niczyły dzieci klas szóstych rocz-
nika 2007 i młodsze oraz igrzyska 
młodzieży szkolnej dla roczników 
2005-2006 (VIII-VII kl.)

IGRZYSKA 
DZIECIĘCE

W minionym roku szkolnym 
uczniowie 12 szkół podstawowych 
w ramach gminnych igrzysk dziecię-
cych w kategorii dziewcząt i chłopców 
uczestniczyli w 15 zawodach (lekko-
atletyka, szachy drużynowe, tenis 
stołowy, gry zespołowe). Łącznie 
w gminnych igrzyskach dziecięcych 
wzięło udział 850 uczniów z 12 szkół 
podstawowych. Mistrzami gminy 
zostali: SP Tuchów 8 razy, SP Piotrko-
wice i SP Lubaszowa 3 razy, Siedliska 
1 raz.

Zwycięzcy reprezentowali naszą 
gminę w zawodach wyższego szczebla: 
powiatowych, rejonowych i woje-
wódzkich.

Zawody gminne sędziowali 
nauczyciele uczestniczących szkół 
oraz pracownicy MOSiR Jan Grzenia 
i Krzysztof Sikora. Z tego tytułu 
nie ponosiliśmy żadnych kosztów. 
MOSiR zapewniał przewóz dzieci na 
zawody. Zasady udziału w zawodach 
gminnych, podobnie jak w latach 
poprzednich, dostosowane były 
dla mniejszych szkół, umożliwiając 
praktycznie start wszystkim szkołom. 
Do współzawodnictwa liczone były 
najlepsze wyniki z 10 zawodów (na 
15 zorganizowanych), co dawało 
możliwość wyboru uczestnictwa 
szkoły w danych zawodach. Ze 
względu na pandemię nie udało 
się przeprowadzić 7 zawodów w tej 
grupie wiekowej.

Udział szkół w zawodach:
W 15 zawodach 100% frekwencję 

miały 2 szkoły: Tuchów i Siedliska. 
W 13 zawodach uczestniczyła 
SP Piotrkowice. W 12 zawodach star-
towały: SP w Lubaszowej, Karwodrzy, 
Jodłówce Tuchowskiej i Burzynie. 
Najsłabszą frekwencję miały SP Buch-
cice – 2 starty, SP Trzemesna – 4 (mała 
liczebność uczniów). Sześć najlep-
szych szkół podstawowych w kate-
gorii igrzysk dziecięcych otrzymało 
pamiątkowe puchary, dyplomy oraz 
nagrody pieniężne na zakup sprzętu 
sportowego. Nauczyciele z tych szkół 
otrzymali również pamiątkowe 
dyplomy-podziękowania.

Tegoroczne współzawod-
nictwo sportowe igrzysk 
dziecięcych przedstawia się 
następująco:
1 m. SP Tuchów – 142 pkt.
2 m. SP Piotrkowice – 132 pkt.
3 m. SP Siedliska – 118 pkt.
4 m. SP Lubaszowa – 105 pkt.
5 m. ex aequo SP Burzyn i SP Jodłówka 
Tuchowska – 97 pkt.
7 m. SP Meszna Opacka– 81 pkt. 
8 m. SP Karwodrza – 72 pkt.
9 m. SP Dąbrówka Tuchowska – 63 pkt.
10 m. SP Łowczów – 41 pkt.
11 m. SP Trzemesna – 18 pkt.
12 m. SP Buchcice – 10 pkt.

Osiągnięcia sportowe szkół  
na wyższym szczeblu igrzysk 
dziecięcych:

Mistrzostwa Powiatu w Kolarstwie 
Górskim – 23.09. Wojnicz – 1 m. Maja 
Dydyk – SP Lubaszowa, 1 m. Mikołaj 
Rutka – SP Siedliska.

Mistrzostwa Wojewódzkie 
w Kolarstwie Górskim – 27.09. 
Siepraw k/Myślenic – 6 m. Mikołaj 
Rutka (VI-IV kl.), 9 m. Maja Dydyk 
(VI-IV kl.).

Wojewódzkie Sztafetowe Biegi 
Przełajowe – 10.10. Nowy Targ – 
dziewczęta i chłopcy z SP w Tuchowie 

awansując z zawodów powiatowych, 
w zawodach wojewódzkich zajęli 
odpowiednio 22 i 31 miejsca.

Mistrzostwa Powiatu w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców – 29.10.
Tuchów – 2 m. SP Tuchów.

Mistrzostwa Powiatu w Szachach 
Drużynowych – 13.11. – Burzyn –  
3 m. SP Lubaszowa, 5 m. SP Łowczów.

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie 
Stołowym – Gry Drużynowe – 
28.11. – Szerzyny – 3 m. SP Jodłówka 
Tuchowska.

IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY  
SZKOLNEJ

W tej grupie wiekowej uczest-
niczyli uczniowie kl. VIII  i VII. 
W ramach igrzysk młodzieży szkolnej 
odbyło się 13 zawodów o mistrzo-
stwo gminy. Nie przeprowadziliśmy 
5 zawodów (pandemia) w indy-
widualnych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców, w piłce 
ręcznej dziewcząt i chłopców oraz 
w piłce nożnej chłopców. Łącznie 
w zawodach gminnych uczestniczyło 
508 uczniów.

Udział szkół w zawodach:
Do współzawodnictwa gmin-

nego, podobnie jak w igrzy-
skach dziecięcych, liczonych 
było 10  najlepszych rezultatów 
(z 13  zawodów). Do rywalizacji 
przystąpiło 12 szkół. W 13 zawo-
dach (100% udział) miały 2 szkoły: 
SP Tuchów i SP Lubaszowa, 11 razy 
uczestniczyła SP Burzyn.

Wyniki współzawodnictwa:
1 m. SP Tuchów – 148 pkt.
2 m. ex aequo SP Siedliska, SP Karwo-
drza – 100 pkt.
4 m. ex aequo SP Jodłówka Tuchowska,  
SP Lubaszowa – 96 pkt.
6 m. SP Burzyn – 80 pkt. 
7 m. SP Piotrkowice – 47 pkt.
8 m. SP Łowczów – 46 pkt.
9 m. SP Meszna Opacka – 32 pkt. 
10. m. SP Buchcice – 23 pkt. 
11 m. SP Trzemesna – 22 pkt. 
12 m. SP Dąbrówka Tuchowska – 9 pkt.

Pięć najlepszych szkół otrzymało 
pamiątkowe puchary i dyplomy oraz 
nagrody pieniężne na zakup sprzętu 
sportowego. 

Pamiątkowe dyplomy otrzymali 
nauczyciele pięciu wyróżnionych 
szkół. 

Osiągnięcia szkół na 
wyższym szczeblu igrzysk 
młodzieży szkolnej:

Mistrzostwa Powiatu w Kolar-
stwie Górskim – 23.09. Wojnicz –  
2 m. Filip Chrzanowski – SP Burzyn 
i 6 m. w Mistrzostwach Wojewódz-
kich – Siepraw – 27.09.

Wojewódzkie Sztafetowe Biegi 
Przełajowe – 10.10. Nowy Targ –  
10 m. dziewczęta i 13 m. chłopców 
– SP Tuchów.

Mistrzostwa Powiatu w Halowej 
Piłce Nożnej – 30.10. – 2 m. chłopców 
SP Tuchów.

Mistrzostwa Powiatu w Szachach 
Drużynowych 14.11. Burzyn – 2 m. 
SP Łowczów i 4 m. SP Karwodrza.

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie 
Stołowym 29.11. – 3 m. Nina Bielak 
– SP Tuchów.

Mistrzostwa Powiatu w Koszy-
kówce – 10 i 11.12 Tuchów – 3 m. 
chłopców i 4 m. dziewcząt SP Tuchów.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Siatkowej – 27 i 28.02. w Tuchowie 
i Szynwałdzie – 1 m. chłopców i 4 m. 
dziewcząt – SP Tuchów.

Marek Srebro 
gminny organizator 

sportu szkolnego
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Dwa medale 
tuchowskich judoków

ZAWODY JUDO  

MAREKSREBRO 

30 września 2020 r. 
w Bielsku 
Białej odbyły 

się Eliminacje Między-
wojewódzkie Juniorów 
Młodszych do Finałów 
Ogólnopolskiej  
Olimpiady Młodzieży 
w Judo (23-25.10.2020 – 
Zamość).

W zawodach startowali 
najlepsi zawodnicy rocznika 
2003-2004 z województw: 
śląskiego, świętokrzyskiego, 
podkarpackiego i Małopolski.

W gronie startujących 
walczyli dwaj tuchowscy judocy 
trenera Marka Srebro: Hubert 

Starzyk (2003 r.) i Filip Wantuch 
(2004 r.). Hubert w kat. 81 kg  
(11 zawodników) przegrał 
pierwszą walkę z Wiktorem 
Matykiewiczem (Bochnia). 
W repesażach pokonał kolejno 
Pawła Mikosza (Rzeszów) i Mate-
usza Witkowskiego (Ostrowiec 
Świętokrzyski). W walce o medal 
brązowy wygrał z Tomaszem 
Prymasem (Bytom).

Filip w kat. do 66 kg  
(22 zawodników) wygrał 
z Dorianem Heflikiem (Bytom), 
Wiktorem Fi l ipczykiem 
(Jastrzębie Zdrój), Jakubem 
Świerczkiem (Tarnów). W walce 
o wejście do finału przegrał 
z Krzysztofem Klimkiewiczem 
(Kraków). W pojedynku o „brąz” 
pokonał Borysa Słowaka (Kielce).

MAREKSREBRO 

W Bielsku-Białej 
10.10.2020 r.  
odbyły 

się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Judo. 
W zawodach starto-
wało dwoje tuchow-
skich zawodników. 
Justyna Burza, po 
przegranej  
pierwszej walce nie 
zakwalifikowała się  
do walk repasażowych.

Jan Dziga (do 60 kg) 
w pierwszym pojedynku 
przegrał z późniejszym 
zwycięzcą tej kategorii 
wagowej Szymonem Szuli-
kiem (Polonia Rybnik). 
W walkach repasażo-
wych pokonał kolejno: 
Filipa Grosickiego (UMKS 
Ostrowia) ,  Dominika 
Buczaka (Koka Jastrzębie), 
B ar tosza  Ant kowicza 
(A.J. Rzeszów).

W walce o medal brązowy 
przegrał z Kamilem Mulinem 
(PM Katowice).

11.10.2020r. w Lublinie 
rozegrano Otwarte Mistrzo-
stwa Dzieci Województwa 
Lubelskiego w Judo. W zawo-
dach brały udział dzieci starsze 
(rocznik 2007-2008) oraz 
młodsze  (2009-2010) 
z 12 klubów 5 województw: 
lubelskiego, mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, podkarpac-
kiego i małopolskiego. Drużynę 
MOSiR Tuchów trenera 
Marka Srebro reprezento-
wało dziewięciu zawodników, 
którzy wywalczyli 5 złotych 
medali, 3 srebrne medale  
i 1 brązowy medal.

Złote krążki zdobyli: Feliks 
Bielak (do 35 kg), Zuzanna 
Gawron (40 kg), Hubert Gut 
(42 kg), Tomasz Dziga (55 kg) 
i Kornelia Ciszek (+55 kg).

Srebrne: Ewelina Burza  
(40 kg), Nataniel Sajdak (42 kg), 
Natasza Potok (44 kg).

Brązowy medal wywalczyła 
Nina Potok (44 kg). 

Zmiany w MOSiR Mateusz Salwa 
dyrektorem MOSiR 
w Tuchowie

STANISŁAWJAWORSKI

16 września 2020 roku 
odbyło się spóź-
nione podsumo-

wanie szkolnego roku spor-
towego w Tuchowie i była to 
uroczystość, podczas której 
Marek Srebro po raz ostatni 
wystąpił w roli dyrektora 
MOSiR w Tuchowie oraz jako 
organizator sportu szkolnego 
w Tuchowie, gdyż decyzją 
władz gminy został odwołany 
z tych funkcji i przestaje je 
pełnić 30 września. 

Odchodzi człowiek, który praktycznie 
był twórcą i organizatorem sportu szkol-
nego w gminie Tuchów. Potrafił „zarazić” 
sportową pasją nauczycieli i dyrektorów 
szkół, przekonać ich, że współzawod-
nictwo sportowe, zdrowa rywalizacja 
to równocześnie doskonałe metody 
wychowawcze, które stosowane na co 
dzień dają świetne efekty. Oderwał od 
siedzącego trybu życia dzieci i młodzież, 
dając w zamian ruch, możliwość współ-
zawodnictwa i sięgania po – wydawałoby 
się – nieosiągalne cele. 

Marek Srebro, tarnowianin, rozpoczął 
pracę jako nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Tuchowie w szkole podstawowej 
w 1976 roku. Tu osiadł wraz z rodziną 
i tutaj cały swój czas poświęcił realizacji 
swojej pasji – popularyzacji sportu. Jego 
dyscyplina sportowa to judo; dyscyplina, 
którą zainteresował w czasie swojej pracy 
setki uczniów. Co najmniej połowa 
uczniów szkoły w Tuchowie trenowała 
i startowała w zawodach judo, zajmując 
czołowe miejsca od zawodów szkolnych 
po zawody rangi krajowej i europejskiej. 
Założył sekcję judo jako filię Pałacu 
Młodzieży w Tarnowie, która z czasem 
zmieniła swoją nazwę na UKS Tuchów. 
Wychował kadrę trenerską i sędziowską. 
Rozwinął sekcję organizując kolejne etapy 
szkolenia. Wychowankowie Marka Srebro 
i całej sekcji przez lata startując w kraju 
i za granicą promowali Tuchów. W wielu 
wypadkach, dzięki tym zawodnikom 
dowiadywano się, że istnieje miasto o tej 
nazwie i gdzie jest umiejscowione na 
mapie. Przez szereg lat 85 wychowanków 
zdobywało mistrzostwa Polskiego 
Związku Judo. W kadrze Polski w różnym 
czasie byli wychowankowie Marka Srebro: 
Mariusz Łątka, Piotr Czarnik, Agata 
Mróz, Małgorzata Rogowska, Waldemar 
Dziga, Krzysztof Jeleń, Mariusz Czarnik, 
Anna Kras, Bartłomiej Śliwa, Magdalena 
Łątka, Paweł Kita. Tuchowianie zajmowali 
znaczące miejsca na zawodach międzyna-

rodowych. Agata Mróz 
zdobyła VII miejsce 
na Indywidualnych 
Mistrzostwach Europy 
Juniorek w 1997 roku, 
III miejsce z reprezen-
tacją Polski seniorek 
drużynowo w Mistrzo-
stwach Europy w 1994 
roku. Anna Kras 
zdobyła III miejsce 
w zawodach Pucharu 
Europy w Briańsku 
(Rosja) w 2002 roku, 
I miejsce w tym samym 
pucharze w Stockerau 
(Austria) i w tym 
samym roku – IX 
miejsce w Mistrzo-
s t w a ch  Eu ropy 
Juniorek. 

Marek Srebro od 
1975 roku jest sędzią 
judo, sędzią klasyfika-
torem, a od 2017 roku 
także sędzią między-
narodowym judo. 
W 2002 roku został 
wybrany sędzią roku 
w plebiscycie „Gwiazdy Tatami”.

Przez lata pracy był wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany. Posiada Srebrny 
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą i Srebrną Odznakę 
Polskiego Związku Judo, Odznakę 
honorową „Za zasługi dla województwa 
tarnowskiego”, Statuetkę „Melaniusz”. Był 
nagradzany nagrodami MEN, Kuratora, 
Dyrektora Szkoły, Burmistrza Tuchowa.

Włożył wielkie starania o stworzenie 
bazy treningowej i sportowej przy szkole 
podstawowej w Tuchowie. Dzięki zrozu-
mieniu i dobrej woli dyrekcji szkoły 
powstała – chyba najmniejsza w Polsce 
– sala treningowa judo. Dzięki zaangażo-
waniu wielu osób, po długich staraniach 
Urzędu Miejskiego w Tuchowie, kolej-
nych dyrektorów SP w Tuchowie i właśnie 
Marka Srebro, powstała hala sportowa, 
powołano też do życia MOSiR, którego 
dyrektorem w 2002 roku został Marek 
Srebro. Hala MOSiR służy szkole, służy 
młodzieży i dorosłym. Są w niej organizo-
wane przede wszystkim imprezy sportowe 
rangi wojewódzkiej czy ogólnopolskiej, 
ale też imprezy innego rodzaju, jak m.in. 
turniej tańca towarzyskiego. Planowa-
niem i bezkolizyjnym prowadzeniem zajęć 
i imprez w hali zarządzał Marek Srebro. 
Przez lata był jej troskliwym gospoda-
rzem, a o obiekt troszczył się jak o własny 

dom. Jedyną pociechą jest to, że pozwo-
lono mu na dalsze prowadzenie sekcji 
judo.

Pełnieniu takiej funkcji zawsze towa-
rzyszą emocje, zarówno pozytywne, jak 
i negatywne. Właśnie tych negatywnych 
emocji doświadcza odchodzący dyrektor 
tuchowskiego MOSiR-u. Zostawia 
następcy dobrze funkcjonujący obiekt, 
dobrze zorganizowaną bazę, pracow-
ników i wypracowane tradycje. Oby ich 
nie zmarnowano. Na koniec pytanie: Czy 
powierzenie funkcji organizatora sportu 
szkolnego osobie spoza środowiska szkol-
nego wyjdzie temu sportowi na dobre? 
Przecież sport szkolny to całkiem inna 
specyfika, metodyka, wreszcie osobne 
przepisy. Zobaczymy. 

Panie Dyrektorze! Dziękujemy za pracę 
i osiągnięcia. Życzymy zdrowia i dalszych 
sukcesów w ukochanym przez Pana judo.

PS 
14 września odbył się finał konkursu 

na stanowisko dyrektora MOSiR 
w Tuchowie. Dyrektorem został wybrany 
Mateusz Salwa. Jakim będzie dyrektorem? 
Poznamy – jak czytamy w Piśmie – po 
owocach. Na razie towarzyszą mu emocje 
pozytywne, ale nie może zapomnieć, że 
kiedyś mogą dojść również negatywne. 

Życzymy mu spokojnej,
dobrej pracy. 

MAGDALENA  
MARSZAŁEK 

26 sierpnia 
2020 r. ogło-
szony został 

konkurs na stanowisko 
dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Tuchowie 
(MOSiR).

Do naboru przystąpił jeden 
kandydat. 14 września odbyła 
się rozmowa kwalifikacyjna, 
podczas której kandydat zapre-
zentował swoje wykształcenie, 
doświadczenie i umiejętności 
oraz przedstawił wizję działal-
ności MOSiR.

Miło nam ogłosić, że od  
1 października 2020 r. funkcję 
dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Tuchowie 
pełnić będzie Mateusz Salwa.

Mateusz Salwa, tucho-
wianin, magister wycho-
wania fizycznego, absolwent 
Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie.

Od 2004 roku instruktor 
narciarstwa i snowboardu.

Od 2013 roku prowadzi 
własną działalność gospo-
darczą, w zakresie której 
organizuje obozy sportowe 
z treningami mentalnymi, 
prowadzi zajęcia sportowe dla 
szkół i przedszkoli oraz treningi 
mentalne dla zawodników.

W latach 2013-2015 koordy-
nator i trener Coerver Coaching 
w Warszawie.

Od 2015 r. koordynator 
Szkół Techniki i Przedszkoli 
Legii Warszawa.

Mateusz Salwa dał się 
poznać jako doświadczony 
i skuteczny specjalista od 

zarządzania sportem i orga-
nizacji wydarzeń sportowych. 
Jego wiedza i zdobyte doświad-
czenie pozwalają na śmiałe 
planowanie rozwoju sportu 
i rekreacji w gminie Tuchów. 
Wierzę, że zbuduje płaszczyznę 
porozumienia i współpracy ze 
środowiskiem sportowców, 
organizacjami pozarządowymi, 
przedstawicielami oświaty 
i każdym, dla kogo zdrowy tryb 
życia nie jest obojętny.

Ustępujący dyrektor, Marek 
Srebro był, jest i na zawsze 
pozostanie ikoną tuchowskiego 
sportu, niekwestionowanym 
liderem. Cieszę się, że zechciał 
kontynuować swoją pracę 
jako koordynator tuchowskiej 
sekcji judo. Jestem pewna, że 
dzięki tej kontynuacji w naszej 
gminie doczekamy się kolej-
nych pokoleń judoków zdoby-
wających sukcesy zarówno w tej 
dziedzinie, jak i w życiu osobi-
stym i zawodowym. Zasady 
zdobyte podczas treningów 
judo są uniwersalne i pomocne 
także poza matą, o czym prze-
konał się każdy, kto ten sport 
walki trenował. 



Klub Sportowy Alfa 
Siedliska, aby mógł 
się rozwijać, potrze-

buje dodatkowych środków 
finansowych. 

W związku z tym zarząd klubu 
w miarę swoich możliwości przy-
gotowuje wnioski o dofinansowanie 
do instytucji i organizacji, które 
mają za zadanie wspieranie stowa-
rzyszeń sportowych w promowaniu 
i upowszechnianiu zdrowego i aktyw-
nego trybu życia. W tym roku stowarzy-
szenie z Siedlisk wystąpiło z wnioskiem 
do Programu Klubu 2020 na dofinan-
sowanie organizacji zajęć sportowych 
oraz zakup sprzętu sportowego. Projekt 
opiewa na kwotę 11 250 zł, z czego 
10 000 zł pochodzi z dotacji mini-
sterialnej, a pozostała część zadania 
stanowi udział własny klubu.

W tym roku zarząd stowarzyszenia 
postanowił przeznaczyć środki na 
zakup dwóch kompletów strojów 
z nadrukiem, dziesięciu piłek, mini-
kompresora do pompowania piłek 
oraz gumowych, treningowych piłek 
lekarskich.

– Bardzo cieszymy się z pozyskanych 
środków, w szczególności z zakupionego 
sprzętu, bo to on pokazuje materialne 

rezultaty tej dotacji. W szczególności 
wymiana wysłużonych kompletów 
strojów jest dla nas bardzo cenna. 
Chcemy naszym piłkarzom zapewnić 

jak najlepsze wyposażenie, zarówno 
meczowe, jak i treningowe – przyznaje 
wiceprezes stowarzyszenia Grzegorz 
Bajorek.

Alfa Siedliska zakupiła sprzęt 
w ramach Programu Klub 2020

POGÓRZAŃSKA DRUŻYNOWA LIGA SZACHOWA 2020
ROMANKAWA 

Po półrocznych problemach 
z COVID-19 zostały wzno-
wione rozgrywki szachowe. 

12 września w Tarnowie rozegrano 
trzecią rundę siódmej edycji Pogórzańskiej 
Drużynowej Ligi Szachowej 2020 – KANA 
Szach. Natomiast 27 września w Burzynie 
odbył się turniej szachowy o Puchar 
Dyrektora MOSiR w Tuchowie. W tych 
zawodach uczestniczyło po 10 zespołów 
czteroosobowych.

Tuchowskie drużyny MOSiR oraz 
Dolina Białej – Sajdak zdobyły dwa 

puchary oraz złote i brązowe medale. 
W klasyfikacji generalnej Dolina Białej 
zajmuje czwarte miejsce, a MOSiR szóstą 
lokatę w klasyfikacji junior. Do roze-
grania zostały jeszcze trzy rundy: w Łęgu 
Tarnowskim, w Burzynie o puchar sołtysa 
oraz finał PDLSz 2020, a także o Puchar 
Prezesa Pogórzańskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju. 

Liderem tegorocznej siódmej edycji 
jest drużyna z Tarnowa – Feniksy, przed 
UKS-em Lisia Góra i Mafią Sycylijską 
z Tarnowa. W klasyfikacji „Junior” 
prowadzi szkoła podstawowa z Rzuchowej 
przed Kaną Tarnów i Nieobliczalnymi 
z Pogórskiej Woli.

Sędzią zawodów pogórzańskiej ligi 
od 2014 roku podczas rozegranych 
44 turniejów jest Czesław Markiewicz – 
instruktor szachowy w MOSiR Tuchów. 
W siedmiu edycjach udział wzięło 
50 drużyn z powiatu tarnowskiego, to jest 
około 200 szachistów.

W imieniu szachistów serdecznie dzię-
kujemy dyrektorowi Markowi Srebro za 
współfinansowanie i współpracę z sekcją 
szachową na przestrzeni 10 lat.

Sponsorami wrześniowych turniejów 
byli: Dom Kultury w Tuchowie, MOSiR, 
DH „TRÓJKA” oraz „OBERŻA POD 
GRZYBEM” w Piotrkowicach. 
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Taekwondo Karpiel 
Tuchów 

JAKUBKARPIEL 

Z Białegostoku wróciliśmy 
z medalami i pucha-
rami, w sumie zdoby-

liśmy: 13 złotych, 2 srebrne, 
2 brązowe oraz 4 puchary.

Do tego, po 3 latach treningów, 
Kacper Pypeć stanął na podium 
Mistrzostw Polski, zajmując 3 miejsce. 
Jakub Karpiel został wicemistrzem 
Polski 2020. Wygraliśmy klasyfi-
kację drużynową Huzar Taekwondo 

Cup. Angelika Kędzior zdobyła 
tytuł najlepszego technika Huzar 
Taekwondo Cup. 

Gratuluję wszystkim zawodnikom 
– jest moc!

Podziękowania dla organizatorów 
zawodów BKT Huzar za przygoto-
wanie wspaniałych zawodów.

Podziękowania dla Roberta 
Kądziołki i Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie za dofinansowanie 
wyjazdu na zawody. Wszyscy jeste-
ście wspaniali!

Dziękujemy!
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Oto wspaniała siódemka 
reprezentantów 4BIKE, 
gminy Tuchów oraz szkół 

podstawowych i ponadpodsta-
wowych z Burzyna, Siedlisk, 
Lubaszowej i Tuchowa podczas 
Wojewódzkich Mistrzostw 
Międzyszkolnych w Kolarstwie 
Górskim w Sieprawiu! 

Gratulujemy nowemu wicemistrzowi 
Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
– Filipowi Chrzanowskiemu. Nie mniejsze 
brawa należą się pozostałym uczestnikom 
wyścigu, bo z wielkim zapałem walczyli na 
trasie z najlepszymi. Maksymilian Bernal – 16, 
Maja Dydyk – 6, Kamil Świegoda – 5, 
Michał Gawron – 6, Mikołaj Rutka – 7, 
Dawid Hudyka – 6. Dla wszystkich jest 
to duże wyróżnienie i możliwość rywali-
zacji międzyszkolnej, a także zdobywanie 
nowych doświadczeń. Wyniki indywi-
dualne, w bardzo licznej grupie uczest-
ników z całego województwa, pozwoliły 
zająć wysokie 4 miejsce wśród powiatów.  
Gratulacje i wyrazy uznania dla Was! 
Jesteśmy z Was bardzo dumni. Życzymy 
Wam jeszcze wielu sukcesów! 

Podziękowania składamy opiekunom 
wyjazdu: Józefowi Szaremu, Tomaszowi 
Hudyce – prezesowi 4BIKE, Danucie Chrza-
nowskiej oraz Albertowi Hudyce, a także 
wszystkim nauczycielom wychowania 
fizycznego zgłaszającym zawodników oraz 
rodzicom i dyrekcjom:
• Szkoły Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach,
• Szkoły Podstawowej im. Batalionu AK 

Barbara w Lubaszowej,
• Szkoły Podstawowej im. prof. Jana 

Sajdaka w Burzynie, 
• Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Tuchowie.
Podziękowania składamy również na ręce 

Marka Srebro za zorganizowanie transportu 
i miłemu kierowcy!

Zarząd 4BIKE

UKS Grupa Kolarska 
FOUR BIKE

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

KOMUNIKAT POLICJI
Szanowni Państwo!
Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego wzrosła liczba oszustw 

pod różnymi „legendami” na policjanta, wypadek drogowy, wyłu-
dzanie kredytu w banku, ataku na nasze konta bankowe. Tarnowscy 
policjanci z niepokojem obserwują wzrost liczby tych przestępstw, 
których ofiarami padają ludzie starsi, a za swoje szczere intencje płacą 
utratą dorobku swojego życia.

Tarnowscy policjanci przypominają:
• Policja nigdy nie prosi o wpłacenie jakiejkolwiek sumy 

pieniędzy na wskazane konto bankowe!
• Policja nigdy nie żąda haseł i danych potrzebnych do logowań 

bankowych. Tego nikt nie może żądać!
• Każdą taką rozmowę należy jak najszybciej zakończyć rozłą-

czając się!
• Nigdy też nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobie nam 

nieznanej, wskazanej w rozmowie telefonicznej!

Drogi seniorze, zanim przekażesz obcej osobie pieniądze, zachowaj 
spokój i sam sprawdź, czy takie zdarzenie miało miejsce. Zadzwoń 
do tej osoby lub jego rodziny i po prostu porozmawiaj. 

Tarnowscy policjanci jeszcze raz apelują o ostrożność i rozwagę 
w kontaktach z nieznanymi osobami. O każdym takim przypadku 
należy powiadomić swoich znajomych, rodzinę oraz Policję

Zadzwoń do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie

tel. 47 831 1222
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DOM KULTURY W TUCHOWIE

Z radością wspominamy zajęcia w Domu Kultury w Tuchowie 
w pracowni „Promyczek” oraz w Domu Kultury w Siedliskach,

które odbyły się we wrześniu. 

Było kreatywnie, sensorycznie, plastycznie,  
tanecznie i bardzo smakowicie!

Wkoło jesiennie i kolorowo –  
dzieci roześmiane i wesołe!

Wyrosły jesienne drzewa i okazałe kaktusy!
Myszy harcowały! 

Powstały dinozaury i na zimę dla ptaszków karmniki!
Bardzo wszystkim smakowały własnoręcznie zrobione

czekoladowe muffinki z nutellą!

Jak to miło powspominać!

Tęsknimy za Wami!
Mamy nadzieję, że niedługo się spotkamy!

Trzymajcie się zdrowo i wesoło! 
Serdecznie Was pozdrawiamy!

Nadsyłajcie zdjęcia prac, które wykonujecie w domu!
tuchowkultura@interia.pl

https://www.facebook.com/it.tuchow

#kulturazTobą
#zajęciawDomuKultury
#PracowniaPromyczek
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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
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Kolejny etap budowy obwodnicy w Tuchowie


