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Drodzy Mieszkańcy! 
2 listopada 680 lat temu Tuchów otrzymał prawa 

miejskie z rąk króla Kazimierza Wielkiego. Próbowaliśmy 
wiele razy w tym roku zorganizować choć namiastkę 
uroczystości z tej okazji. Plany były wielkie, jednak  

z każdym miesiącem, począwszy od marca, topniały. 
Ostatnia wersja, ta najuboższa, skupić się miała na  

mszy świętej, konferencji naukowej, spacerze  
po muzeum i Tuchowie. Jednak obecne obostrzenia  

i sytuacja pandemiczna nie pozwoliły nam  
na nadzieję, że to się uda. Musimy przełożyć  

świętowanie na lepsze, bezpieczne czasy. 

Z okazji tak zacnego jubileuszu wszystkim mieszkańcom 
składam serdeczne życzenia. Bądźmy dumni z tego, że 
pochodzimy z Tuchowa i w nim żyjemy. Niech się nam 
miasteczko rozwija, niech przyciąga młodych, będzie 

przyjazne seniorom, niech pięknieje z każdym rokiem. 
Bez względu na to, jakie mamy poglądy, co nam  

w duszy gra, niech nas łączy Tuchów, miasto królewskie. 
Bądźmy razem, wspierajmy się wzajemnie, szanujmy, 

wspólnie pokonujmy trudności i cieszmy się z sukcesów. 
Wszystkiego dobrego!

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa
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680 lat temu 
król Kazi-
mierz Wielki 

nadał naszemu miastu 
prawa miejskie. W akcie 
lokacyjnym napisano, 
że staliśmy się godni tej 
nagrody w imię zasług 
i poddania opata tyniec-
kiego Bogusława wraz 
z mieszkańcami Tuchowa. 
Z tego powodu w 2020 rok 
wkroczyliśmy z wielkim 
zapałem, energią i głowami 
pełnymi pomysłów związa-
nych ze świętowaniem tego 
wielkiego jubileuszu.

Początkiem roku zebrał się komitet 
obchodów 680-lecia miasta, który 
tworzyli przedstawiciele urzędu, 
biblioteki, domu kultury, szkół 
z terenu gminy Tuchów. Wszyscy 
mieliśmy ambitne plany na cały rok. 
Wiosną przewidywaliśmy inaugurację 
roku jubileuszowego. Obchody zaczę-
łyby się mszą świętą i uroczystą sesją 
Rady Miejskiej wraz z zaproszonymi 
gośćmi. Około czerwca na płycie 
rynku miało się odbyć wielkie wido-
wisko historyczne związane z królem 
Kazimierzem Wielkim i życiem 
średniowiecznych tuchowian. 

Główne obchody zamierzaliśmy 
pod koniec lipca połączyć 
z corocznym Tuchovinifest i spotka-
niem miast partnerskich. W pierw-
szym dniu planowanych uroczy-
stości tuchowski rynek zamieniłby 
się w średniowieczną osadę. Nasze 

koła gospodyń przygotowałyby, 
jak w ubiegłym roku, swoje stoiska 
z jadłem, a wino świetnie kompono-
wałoby się z klimatem średniowiecza. 
Miejscowi producenci mieliby okazję 
zaprezentować swoje wyroby wędli-
niarskie, miód i wyroby drewniane. 
Do tego odbyłyby się rekonstrukcja 
bitwy rycerskiej i program artystyczny 
związany z aktem nadania Tuchowowi 
praw miejskich. Wszyscy planowa-
liśmy wdziać średniowieczne szaty, 
jak na tamte czasy przystało. Drugi 
dzień byłby poświęcony współpracy 
międzynarodowej i prezentacji win 
z całego kraju, a także z Europy. 
Na zakończenie miał zagrać dla 
nas zespół Ex Maanam. Co prawda 
już bez Kory, ale jednak z mocnym 
uderzeniem i pamięcią o znanej nam 
wszystkim Oldze Jackowskiej.

Jesienne uroczystości miały się 
skupić na tematycznych wystawach 
w Muzeum Miejskim w Tuchowie, 
połączonych z historycznymi space-
rami po Tuchowie. Kilku przewod-
ników było gotowych prowadzić 
mieszkańców Tuchowa, i nie tylko, 
po naszym miasteczku, opowiadając 
wiele ciekawostek, prowadząc do 
miejsc godnych uwagi i pamięci.

Zakończenie jubileuszu miało 
się odbyć w listopadzie uroczystą 
konferencją naukową. Planowaliśmy 
zaprosić na nią benedyktyna, ojca 
Zygmunta Galocha i dr. Mariusza 
Krogulskiego, wyróżnionego statu-
etką „Melaniusz”.

W trakcie roku miały się odbywać 
liczne konkursy związane z jubile-

uszem angażujące mieszkańców, 
w tym dzieci i młodzież szkolną 
w obchody, a także poznawanie 
historii Tuchowa. 

To były plany. Bardzo ambitne. 
Dzisiaj te wszystkie uroczystości mogę 
sobie jedynie wyobrażać, ale nigdy te 
obrazy nie dorównają rzeczywistości, 
która mogła się zdarzyć. Pandemia 
dała się nam wszystkim we znaki 
bardzo wcześnie, mocno ograniczając 
życie kulturalne, społeczne, a także 
zawodowe. Latem nieco odpuściła, by 
ponownie uderzyć drugą falą jesienną. 
I ta druga fala definitywnie zakoń-
czyła nasze marzenia o wspólnym 
świętowaniu w momencie, gdy 
wielu naszych współpracowników, 
znajomych, członków rodzin prze-
szło infekcję. Zdaliśmy sobie sprawę, 
że jedyną skuteczną metodą walki 
z tym niewidocznym zagrożeniem jest 
izolacja społeczna. I nie ma żadnego 
sposobu na to, aby wirusa przechy-
trzyć. Mimo że my Polacy zawsze 
jesteśmy w stanie znaleźć drugą drogę, 
rozwiązanie, inną wersję, tym razem 
nie było szans.

Co zostało z naszych planów? 
Z naszych obchodów tak wielkiego 
i zacnego jubileuszu? Pozostało nam 
stworzone przez Roberta Karwata 
logo, które zostało wybrane w ramach 
ogłoszonego konkursu. Pozostał 
wielki niedosyt, a każda próba pogo-
dzenia się z rzeczywistością wywołuje 
bunt. Jedno, czego ciągle uczy nas 
pandemia, to pokora. Nie wszystko, 
co planujemy, może się wydarzyć, 
bo natura jest potężniejsza. Plany, 

pozycja, władza i pieniądz pozostają 
bezbronne w obliczu wirusa. Pozy-
tywną jego stroną jest to, że w tym 
właśnie roku wszyscy mieliśmy 
nareszcie czas dla najbliższych. Więcej 
niż kiedykolwiek. Wielu z nas na nowo 
odkryło ścieżki wiodące po pogó-
rzańskich polach i lasach, chwaląc 
się w mediach społecznościowych 
pięknem naszego regionu. Jednego 
możecie być pewni, ten rok przej-
dzie do historii i pozostanie nieza-
pomniany. Nie z powodu hucznych 
obchodów, lecz z powodu pandemii.

Tuchów niezmiennie leży 
w urokliwej dolinie, zewsząd otoczony 
pogórzańskimi pagórkami, pokry-
tymi lasem i polami uprawnymi; 
wiosną żółtymi od rzepaku, latem 
złotymi od zbóż. Nad Tuchowem 
góruje Bazylika pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie 
z cudownym obrazem Matki Bożej, 
a nieopodal ratusza mieści się kościół 
pw. św. Jakuba Starszego Apostoła. 
Kilka lat temu swojego skwerku 
doczekali się benedyktyni, na czele 
z opatem Bogusławem. Do dzisiaj, 
w każdy wtorek, odbywa się trady-
cyjny jarmark, na który zjeżdżają się 
mieszkańcy całej gminy. 

Dziś w Tuchowie tradycja prze-
plata się z postępem, nowoczesno-
ścią. Dzięki kreatywności i odwadze 
mieszkańców rozwijają się przedsię-
biorczość, produkcja, usługi. Śmiało 
patrzymy w przyszłość, podej-
mujemy różnorodne zadania, nie 
zapominając o naszych korzeniach. 
Dla każdego tuchowianina wielką 

wartością i obowiązkiem jest pamięć 
o przodkach, zachowanie dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego. Razem 
świętujemy, razem mierzymy się 
z przeciwnościami losu. Czasem 
się spieramy, mamy różne poglądy, 
jednak zawsze nasz kraj, nasz Tuchów, 
nasze rodziny pozostają na pierwszym 
miejscu. Mimo że wielu z nas żyje 
dzisiaj w różnych zakątkach świata, 
wiemy, skąd pochodzimy. Tuchów 
zawsze pozostaje w sercach i chętnie 
do niego wracamy.

Wiem też że większość z nas nie 
wyobraża sobie życia w żadnym 
innym miejscu na świecie. Kochamy 
ten kawałek ziemi, dbamy o niego 
najlepiej, jak potrafimy i czujemy, 
że to jest właśnie nasze miejsce na 
ziemi. I żaden wirus ani inne przeciw-
ności tego nie zmienią. Jeszcze będzie 
pięknie, mocno w to wierzę… Jeszcze 
będziemy wspólnie obchodzić kolejne 
jubileusze z wielką pompą, mając ten 
dziwny, kapryśny i trudny 2020 rok 
w pamięci.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Szanowni Państwo! 
Drodzy Tuchowianie!

Jest moją radością, że mogę wraz 
z wszystkimi mieszkańcami Tuchowa 
przeżywać tak piękną i doniosłą rocz-
nicę 680-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu. Chociaż w obecnej 
sytuacji nie możemy, choćby nawet 
częściowo, zrealizować zaplano-
wanych przedsięwzięć i wspólno-
towych uroczystości związanych 
z obchodami naszego jubileuszu, to 
możemy, a nawet musimy, przeprowa-
dzić pogłębioną osobistą refleksję nad 
wiekami minionymi, teraźniejszością 
i przyszłością. Trzeba pochylić się 
z szacunkiem i miłością nad dorob-
kiem pokoleń, zobaczyć, co z tego 

skarbu wypracowanej tożsamości 
i tradycji posiadamy, przechowujemy 
i jak go ubogacimy i przekażemy przy-
szłym...

...Bo jubileusze są niczym 
kamienie milowe, przy których każdy 
wędrowiec powinien zatrzymać się, 
choćby na chwilę i... rozglądnąć się,... 
pomyśleć... Mają przywracać, ożywić 
pamięć o latach minionych, być odwo-
łaniem do historii i tradycji. Mają 
być refleksją nad przeszłością, teraź-
niejszością i wyznaczyć kierunki na 
przyszłość. W życiu człowieka i społe-
czeństw znaczą one przebytą drogę 
i odmierzają miniony czas. Czas, który 
zdawałoby się, minął bezpowrotnie, to 
jednak poprzez wydarzenia, pamięć, 
kulturę, tradycję powraca, kształtuje 
naszą teraźniejszość i tożsamość.

Przeszłość jest to dziś, tylko cokol-
wiek dalej:

(...)
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali!(…) 
 (C. K. Norwid)

W czasach obecnych, czasach 
globalizacji, nachalnego, bezpar-
donowego, aroganckiego szturmu 

wrogich człowieczeństwu ideologii, 
odwoływanie się do tradycji i dorobku 
minionych pokoleń jest nie tylko 
naszą powinnością, ale i obowiąz-
kiem, gdyż jakaś „tajna” potęga

Nurtując ziemię do gruntu,
Dawny porządek rozprzęga,
Podnosi chorągiew buntu
I wszystkie przeszłości ślady
Chce zrównać pługiem zagłady. 
Trzeba przekazać tę wiedzę 

i utrwalić przekonanie, że bronić 
musimy

Całej dziejowej zdobyczy
I własną zatruwaną duszę,
Przed nowym najazdem dziczy,
By choć ocalić z rozbicia
Podstawy przyszłego życia. 

(A. Asnyk)

„In nomine Domini amen” – 
pierwszy na szlaku kamień milowy, 
który wyznaczył pewny, bezpieczny 
kierunek.

W Imię Boże, Amen.
Wspaniałomyślność królów 

nagradza godną zasługi pociechą tych, 
którzy stali się godni tego i uznani.

Gdzie bowiem jest godna zasługa, 
tam też jest przygotowana nagroda.

To pierwsze słowa króla Polski 
– Kazimierza Wielkiego – zapisane 
w przywileju  nadanym opatowi 
tynieckiemu Bogusławowi, na zmianę 
w Tuchowie prawa polskiego na 
magdeburskie.  

Tak właśnie w Imię Boże, 
w wierze w Jego Opatrzność 
i w zgodzie na Jego wolę rozpoczęła 
się i rozwijała przez całe stulecia 
miejska historia naszego Tuchowa 
i życie jego mieszkańców, kształto-
wane dodatkowo przez benedyk-
tyńską duchowość – ora et labora 
(módl się i pracuj) i ordo et pax 
(ład i pokój).

A gdy przyszły czasy trudne 
i ciemne, to właśnie w naszym 
Tuchowie tron sobie obrała Maryja 
– Matka Boga, jako „Stella Maris” 
(Gwiazda Morza), „Stella Matutina” 
(Gwiazda Zaranna), by oświetlać 
wyznaczony pierwszym kamieniem 
milowym nasz szlak, by pomóc 
utrzymać obrany kierunek, „by nas 
wspomagać w życia czas!”.

Trzeba te fundamenty przypo-
minać i utrwalać w społecznej, zbio-
rowej pamięci.

Bo nic nie dzieje się przypadkiem !

Szanowni Państwo, Mieszkańcy 
Tuchowa,

680. rocznica lokacji Tuchowa to 
nasze święto, święto mieszkańców. 
Bo to my, mieszkańcy, tworzymy 
i piszemy historię tego miejsca swoimi 
decyzjami, działaniem, swoim życiem. 
W imieniu Rady Miejskiej i własnym 
wyrażam radość, że możemy wraz 
z Państwem spojrzeć na piękną historię 
naszego miasta. Pragniemy przekazać 
Państwu serdeczne gratulacje. Gratu-
lujemy jubileuszu i życzymy kolejnych, 
pomyślnych lat rozwoju! Myślę, że 
każdy z nas wie, że mieszkamy i żyjemy 
w wyjątkowym, pięknym miejscu!

Władzom samorządowym: Pani 
Burmistrz Magdalenie Marszałek 
i Radzie Miejskiej życzę, aby każda 
podejmowana decyzja jak najlepiej 
służyła miastu, spełniała oczekiwania 
jego mieszkańców, była kontynuacją 
wyznaczonego przez naszych ojców 
i tradycję szlaku, promowała Tuchów 
w regionie, w kraju, w Europie i świecie.

Z poważaniem 
Stanisław  Obrzut 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuchowie

„Jubileusze są jak kamienie milowe, 
które wyznaczają szlak”

Tuchów zawsze pozostaje w sercach, 
tu tradycja przeplata się z postępem
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Cechy i bractwa – dwa oblicza rzemiosła w Tuchowie

ZYGMUNTGALOCHOSB

680-lecie nadania 
praw miejskich 
dla Tuchowa 

to okazja do popatrzenia na 
historię miasta w perspek-
tywie historii życia jej 
mieszkańców pod kątem 
gospodarczym, kulturalnym, 
religijnym i społecznym. 
Rolę integrującą spełniały 
w dawnych czasach cechy 
i bractwa, i tym właśnie 
organizacjom jest poświę-
cony ten artykuł.

W średniowieczu rzemiosło miało 
oblicze świeckie i religijne. Trzon 
organizacji rzemieślniczej stanowiły 
cechy jako organizacje zawodowe 
w miastach polskich od XIII w.  
To one występowały w obronie inte-
resów gospodarczych i praw swoich 
członków, organizowały wzajemną 
pomoc, życie religijne i kulturalno-
-towarzyskie. Życie religijne cechów 
było zorganizowane na modłę bractw. 
Źródła średniowieczne określają je 
często jako „fraternitates”, czyli 
bractwa. Były one zwykle zawodowe 
(cechowe) w odróżnieniu od charyta-
tywnych i czysto dewocyjnych. Prze-
mysł rękodzielniczy zorganizowany 
w cechu miał dominujące znaczenie. 
Na czele cechu stał starszy wybierany 
spośród majstrów. Statuty cechowe 
normowały czas terminu, czyli 
kształcenia rzemieślników, warunki 
otwierania warsztatu, porządek przy 
obradach i zabawach. Starały się, by 
rzemieślnik znał dobrze swoją sztukę, 
w pracy był sumienny, a w życiu reli-
gijny. Przez przywileje zapobiegały 
niezdrowej konkurencji, np. przy 
wykupywaniu materiału. Duch reli-
gijny przenikał organizację i łączył 
członków. Każdy cech miał swojego 
patrona i swój ołtarz, swoje świece 
i swoje nabożeństwo. Niekatolik nie 
mógł należeć do cechu. Cechy podno-
siły poczucie godności rzemieślników, 
jednały szacunek dla pracy, życie 
niemoralne uważały za ubliżenie 
godności rzemieślnika1.

Najstarszym z wymienianych 
w źródłach tuchowskich był cech 
szewski. W 1488 r. właściciele 
rozdrobnionego wójtostwa sprzedali 
miejscowym szewcom i ich bractwu 
jatki szewskie w rynku, zastrzegając 
sobie, że cech nie może przekraczać 
20  majstrów, co zwraca uwagę, iż 
zawodowa organizacja szewska stała 
się bractwem zamkniętym. Statut tego 

1 Fr. Krogulski, Miasto Tuchów do 1657 r., 
maszynopis bez daty (po 1932 r.) w Ar-
chiwum Parafialne Tuchów (dalej APT), 
s. 69-70. 

cechu został wydany w 1569 r., dołą-
czony do przywileju z 1488 r. i prze-
pisany razem w XVIII w.2 Bractwem 
kościelnym stał się bardzo szybko. 
W 1492 r. określano go jako „zubożałe 
i od braci opuszczone”. W związku 
z tym władze kościelne udzieliły 
40 dni odpustu wszystkim wiernym, 
którzy jałmużną, udziałem w modłach 
„bractwo to podniosą i wspomogą”3. 
Księgi miejskie tuchowskie są ubogie 
w informacje o szewcach, wspominają 
kilku majstrów, nie podając wiado-
mości o działalności samego cechu 
oraz bractwa. Jedynie szewcy posia-
dali swój odrębny ołtarz patronacki 
pod wezwaniem Matki Boskiej, a za 
odprawiane przy nim nabożeństwa 
kwartalne w piątki płacili altarzyście 
19 gr.4

Innym cechem poświadczonym 
w źródłach był cech rzeźników, 
któremu statuty zatwierdził opat 
tyniecki Stanisław Baranowski 
19 XII 1514 r.5  W 1529 r. poświad-
czony jako bractwo rzeźników płaci 
miejscowemu prepozytowi ponad 
3 kopy groszy rocznie, co pozwala się 
domyślać, że rzemieślników tej branży 
pracowało w Tuchowie co najmniej 
sześciu6. Istniało też w Tuchowie 
bractwo cechowe tkaczy. Otrzymało 
przywilej 1514 r. od wspomnianego 
wyżej opata Baranowskiego, który 
w parę lat później (1519 r.) zatwier-
dził „Articuli artis textoriae”7. Do tego 
cechu należeli też zapewne sukien-
nicy i płóciennicy, którzy w latach 
1577-1589 prowadzili w Tuchowie 
swoje warsztaty. Tradycje tkackie były 
bardzo bogate. Tuchów do połowy 
XVII w. posiadał dobrze rozwiniętą 
produkcję.

Z tkaczami współdziałali krawcy, 
tworząc odrębną grupę zawodową. 
O cechu krawieckim znajdujemy 
interesujące wiadomości z lat 1587-
1601, z których wynika, że stanowił 
on zgromadzenie bogate i wpływowe. 
Posiadał bowiem domy i role cechowe, 
które wydzierżawiał za czynsze. 
Prowadził działalność kredytową, 
stanowił wreszcie trzon członków 
bractwa pod wezwaniem Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, skupiają-
cego najbogatszych i najbardziej 
światłych mieszczan. Korporacja ta 
grupowała także majstrów innych 
kunsztów8. Można przypuszczać, że 
to cech krawców stał na początku tzw. 
cechu wielkiego, do którego należeli 
mniej liczni w XVI w. rzemieślnicy: 
młynarze, folusznicy, słodownicy, 

2 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, 
Rkps MN 704, Cech szewców miasta Tu-
chów 1633-1833.

3 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, 
Perg. 533/31, 5.XI.1492 r. w Krakowie 
Piotr biskup włocławski, na prośbę Stani-
sława wikarego w Tuchowie, aby przyjść 
z pomocą zubożałemu bractwu szewców 
w tym mieście, udziela czterdziestodnio-
wego odpustu wszystkim wiernym, któ-
rzy jałmużną lub udziałem w modłach 
i uroczystościach bractwo to wspomogą; 
inne dokumenty dotyczące cechu szew-
ców to: Perg. MN 534/6 z 2 II 1507  r., 
Perg. MN 535/13 z 17 VI 1569 r. oraz 
Perg. MN537/7 z 7 XII 1609 r.

4 F. Kiryk, Miasta regionu tarnowskiego,  
s. 287; S. Wróbel,  Pozostałe miasta regio-
nu tarnowskiego, s. 481. 

5 Archiwum Diecezjalne Tarnów (dalej 
ADT), Fascykuł Tuchów. 

6 F. Kiryk F., Miasta regionu tarnowskiego, 
s. 286.

7 BJ (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie) 
rękopis 5280/III, Copiae privilegio-
rum conventus Tinecensis, k. 142-144  
i 161-166.

8 F. Kiryk, Miasta regionu tarnowskiego, 
jw.288.

prasolnicy, garncarze, kuśnierze, 
kowale, powroźnicy, stelmachowie, 
kramarze, piekarze, tracze, piwowarzy, 
bednarze, kołodzieje, gorzelnicy, 
rymarze. Księga radziecka z 1587 r. 
wykazuje dwa cechy formalnie zorga-
nizowane z samodzielnymi cechmi-
strzami, a mianowicie cech szewców 
i cech wielki. Ten ostatni zyskał 
zatwierdzenie od opata Andrzeja 
Brzechwy (1573-1593)9. W XIX w. 
w tuchowskim rzemiośle górowało 
tkactwo, rzeźnictwo, szewstwo i garn-
carstwo, a miejscowi szewcy i rzeźnicy 
legitymowali się dawnymi tradycjami 
cechowymi.

Cechy chętnie nazywały się brac-
twami i pozostawały w łączności 
z miejscowym kościołem. Ta zależ-
ność niosła ze sobą określone świad-
czenia. Między innymi każdy mistrz 
cechowy obowiązany był palić świece 
przez cały czas trwania nabożeństwa 
na ołtarzu Bożego Ciała w kościele 
parafialnym św. Jakuba. Obowiązek 
ten obejmował wszystkie niedziele 
i święta przypadające w ciągu 
jednego miesiąca10. Wstępujący do 
cechu zdobywali prawa i nabywali 
obowiązki, stanowili wspólnotę za 
życia i po śmierci, była to solidarność 
w trudach i radościach życia, prze-
niknięta działaniem dla wspólnego 
dobra. Mówią o tym statuty cechów. 
Benedyktyni pracujący w Tuchowie 
otaczali opieką duszpasterską cechy, 
zabiegali o ich prawa i przywileje. 
Leżało to we wspólnym interesie 
zarówno opactwa tynieckiego jako 
właściciela dóbr tuchowskich, jak też 
samych tuchowian, gdyż przyczyniało 
się do ich zamożności i dobrobytu, 
a opinia ta bardzo się liczyła w oczach 
ówczesnych ludzi. Modelem typo-
wego mieszczanina tuchowskiego był 
rzemieślnik zajmujący się rolnictwem, 
hodowlą oraz handlem albo rolnik, 
któremu nie były obce zajęcia ręko-
dzielnicze i sprzedaż towarów11. 

Obok cechów na terenie Tuchowa 
istniały w XVII i XVIII w. bractwa, 
czyli stowarzyszenia o charakterze 
dewocyjnym. Bractwo różańca św. 
i bractwo Trójcy św. przy kościele 
parafialnym oraz bractwo Niepoka-
lanego Poczęcia NMP przy kościele 
Nawiedzenia NMP za rzeką Białą.

Bractwa sięgają swoimi począt-
kami starożytności chrześcijańskiej, 
w Polsce obecne były od XIII w. 
i rozwijały się przez całe średnio-
wiecze, by osiągnąć rozkwit w XVII 
i XVIII w. Wywodzą się ze zwyczaju 
mnichów benedyktyńskich wcze-
snego średniowiecza, którzy tworzyli 
duchowe wspólnoty ludzi modlących 
się za siebie i za dusze zmarłych. 
Zwyczaj ten przejął kler diecezjalny 
i wierni. Bractwa proponowały swoim 
członkom model życia duchowego 
wzorowany na życiu klasztornym – 
zamknięty krąg wspólnych medy-
tacji, heroiczną walkę o trudne do 
osiągnięcia zbawienie, wyrzeczenia 
i umartwienia, codzienne praktyki 
pobożne, śpiewanie psalmów, czy 
odmawianie lub śpiewanie godzinek. 
Konfraternie klerycko-laickie 
istniały w średniowieczu między 
innymi przy opactwach w Tyńcu, 
Mogilnie, Lubiniu, przy katedrze 
poznańskiej, a nadto w Szczecinie, 
Kamieniu, Słupsku i Miechowie12. 

9 Fr. Krogulski, Miasto, s. 62.
10 S. Wróbel, Pozostałe miasta regionu tar-

nowskiego, s. 485.
11 F. Kiryk, Miasta regionu tarnowskiego,  

s. 293.
12 B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia 

świeckich na ziemiach polskich w okresie 
przedrozbiorowym, [w:]: Księga tysiąc-

Bractwa były erygowane dekretem 
przez władzę kościelną i pozostawały 
pod jej zwierzchnictwem, posiadając 
własną administrację. Na czele bractw 
stał starszy, którego zadaniem było 
czuwanie nad całokształtem dzia-
łalności bractwa. Przewodniczył na 
dorocznych zebraniach ogólnych, 
jak też i na innych, oraz czuwał nad 
wprowadzeniem w życie uchwał 
podjętych przez braci. Jego obowiąz-
kiem była kontrola pracy urzędników 
brackich. Zwykle miał obok siebie 
trzech radnych, którzy pomagali mu 
w pracy. Ważną postacią był pisarz 
bracki, który zapisywał członków 
do specjalnej księgi oraz pobierał 
i notował składki. Opiekę duszpa-
sterską nad bractwem sprawował 
promotor, którym był przeważnie 
proboszcz lub wikariusz danej parafii. 
Były wypadki, że promotorie zajmo-
wali osobni prebendarze. Jeżeli chodzi 
o całokształt działalności bractwa 
i obowiązków braci to był on zawarty 
w statutach brackich13.

Najstarszym bractwem w Tuchowie 
było bractwo różańcowe, które zalicza 
się do bractw ku czci Matki Bożej. 
Propagowali je dominikanie i kartuzi 
od połowy XV w. W Polsce bractwa 
różańcowe znane są od drugiej 
połowy XVI w., kiedy to 6 I 1577 r. 
generał dominikanów Serafin Cavalla, 
na prośbę Anny Jagiellonki, zezwolił 
prowincjałowi dominikanów w Polsce 
zakładać takie bractwa. Od tego czasu 
przyjęły się we wszystkich diecezjach 
polskich i były najczęstsze w para-
fiach wiejskich14. W Tuchowie było 
to najstarsze bractwo o charakterze 
dewocyjnym. Istniało przy kościele 
św. Jakuba i posiadało odrębnego 
kapelana, którego utrzymanie wzięli 
na siebie członkowie bractwa. Z racji 
dochodów altarzysta był zobowią-
zany do odprawiania codziennie 
rorat w okresie adwentu15. Oficjalnie 
bractwo zostało założone w 1615 r. 
na prośbę Mikołaja Makowskiego, 
prepozyta tuchowskiego. Z 5 czerwca 
tego roku pochodzi „Litterae Conce-
sionis” biskupa krakowskiego Piotra 
Tylickiego. Wiadomości dotyczące 
życia i działalności bractwa, a więc 
sposób przyjmowania, obowiązki 
i przywileje promotora i członków, 
jak również liczbę przyjmowanych 
do bractwa osób można odtwo-
rzyć na podstawie zachowanych 
ksiąg brackich w archiwum para-
fialnym w Tuchowie. Z istniejących 
dwóch ksiąg mniejsza obejmuje lata 
1711-1782 i została założona przez 
o. Amanda Zawadzkiego oraz większa 
z lat 1763 z przerwami do 1873 pocho-
dząca z czasów promotora o. Odo 
Kontenowicza. Ta ostatnia zawiera 
notatkę, że ważniejsze karty i księga, 
zapewne pierwotna z czasów zało-
żenia bractwa, zostały zniszczone. 
Księga przytacza kopie: 

„Litterae Concesionis” Piotra 
Tylickiego, biskupa krakowskiego 
z 5 VI 1615 r.

„Litterae Institutionis” wydane 
w Krakowie przez Jana z Łęczna 
prowincjała dominikanów – 22 VIII 
1615 r.

„Littere Confirmationis” z 14 XI 
1615 r. wydane również w Krakowie 

lecia katolicyzmu w Polsce, t. 1, Lublin 
1969, s. 504-507; G. Duby, Czasy katedr. 
Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warsza-
wa 1986, s. 266.

13 S. Litak, Zagadnienie parafii w XVI 
i XVII w., Znak 137-138(1965), s. 1557-
1558.

14 B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia wier-
nych na ziemiach polskich, s. 538.

15 Fr. Krogulski,  jw.  s. 50.

przez tego samego prowincjała domi-
nikanów.

Z dokumentu erekcyjnego dowia-
dujemy się, jakie zadania stały przed 
prepozytem i promotorem bractwa. 
Zawarte są w nim również informacje 
o wotywach maryjnych i różańco-
wych, o mszach za zmarłych braci 
i siostry, o uroczystych zebraniach 
w święta maryjne, o świętowaniu 
uroczystości św. Dominika „pierw-
szego fundatora bractwa”.

W „Praefatio”, czyli wstępie, okre-
ślone zostały obowiązki członków 
bractwa i sposób przyjmowania 
w szeregi braci obowiązujące w połowie 
XVIII w. W niedzielne popołudnia 
i święta członkowie przychodzili do 
kościoła i śpiewali różaniec. Przy tej 
okazji zachęcano też do prywatnego 
odmawiania tej modlitwy w inne 
dni tygodnia. Do księgi były wpisy-
wane imiona i nazwiska wstępują-
cych. Czynił to prepozyt lub kapelan 
bractwa. Ceremonia przebiegała 
w następujący sposób. Modlitwa 
przysięgi zawarta w księdze brackiej 
była odmawiana na kolanach przed 
obrazem Matki Bożej Różańcowej, 
który znajdował się w kaplicy, potem 
było pokropienie wodą święconą, 
hymn Te Deum i modlitwa do Trójcy 
św. Na zakończenie nowowpisywani 
rozpoczynali uroczysty śpiew różańca. 
Do prepozyta, o ile sam nie podej-
mował funkcji przewodniczenia 
bractwu, a tak było w Tuchowie, należał 
obowiązek troski o ustanowienie 
kapelana, który wygłaszał kazania 
maryjne i o różańcu oraz zachęcał do 
innych form pobożności. Szczegó-
łowe dane obejmują lata 1763-1784 
i 1816-1829. Przyjmowano rocznie od 
kilku do kilkudziesięciu osób. Średnia 
roczna za pierwszy okres wynosi  
22 osoby, za drugi – 17 osób.

Pierwotny obraz przedstawiający 
Maryję trzymającą Dzieciątko znaj-
dował się w kościele w ołtarzu po 
prawej stronie, był ozdobiony tabli-
cami i srebrnymi wotami16. Spłonął 
zapewne w czasie pożaru miasta 
i kościoła 8 XI 1789 r. Obecny, tzw. 
„pompejański”, pochodzi z XIX 
w., kiedy to do tradycji bractwa 
różańcowego nawiązał ks. Ludwik 
Jemioło17. Istniała również prebenda 
dla promotora bractwa różańcowego 
utworzona przed 1664 r. Jej patronat 
nie jest znany. Uposażenie prebendy 
zostało powiększone 16 III 1729 r. 
przez Stanisława Sasakowicza do 100 
złp.18. Znane są też nieliczne zapisy 
pobożne dla bractwa różańcowego19.

Chronologicznie drugim brac-
twem działającym przy kościele 
św. Jakuba było bractwo Trójcy Prze-
najświętszej. Zaliczane jest do grupy 
bractw ku czci tajemnic Pańskich, 
w tej grupie najstarsze i występujące 
najczęściej20. W XIV w. było popularne 

16 AKMK (Archiwum Kurii Metropolital-
nej w Krakowie), AV Cap. 43, Visitatio 
ecclesiarum 1637, k. 373. Istnienie ob-
razu potwierdzają wizytacje z 1664  r. 
i z 1748 r. - AKMK, AV Cap. 47, Acta visi-
tationis, s. 583 oraz AV 47, Acta visitationis 
decanatum Tarnoviensis 1748, k. 84.

17 Wł. Szołdrski CSsR, Historya kościoła 
i cudownego obrazu Najświętszej. Panny 
w Tuchowie, Cieszyn 1920 (dalej Szołdr-
ski, Historia) , s. 118.

18 B. Kumor, Prepozytura tarnowska, 
ABMK (Archiwa Biblioteki i Muzea  
Kościelne), T.12(1966), s. 277-8.

19 ADT Fascykuł Akta benedyktyńskie,  
nr 184 zapis 95 złp. dla bractwa różań-
cowego z 14.IV.1801 r.; nr 193 testament 
Magdaleny Łabędzkiej przekazujący 
12.III.1804 r. bractwu różańca św. 132 złp.

20 B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia 
świeckich, s. 537.



na Zachodzie, na ziemiach polskich 
pierwsze takie bractwo powstało 
przy kościele św. Anny w Poznaniu  
8 I 1632 r. i bardzo szybko się rozprze-
strzeniło w całym kraju. Erygowanie 
bractwa Trójcy św. było zastrze-
żone decyzji generałów i komi-
sarzy apostolskich zakonu tryni-
tarzy21. Celami bractwa były: cześć 
i uwielbienie Trójcy św., unikanie 
grzechów, ćwiczenie się w cnotach 
chrześcijańskich, częste przyjmowanie 
sakramentów świętych i wspieranie 
przez jałmużny chrześcijańskiego 
wychowania dzieci22. Do powstania 
i uposażenia bractwa przyczynił się 
Michał Burzyński, który wobec Jana 
Chotowskiego, proboszcza tuchow-
skiego i Emiliana Krzemyckiego, 
kaznodziei oraz promotora bractwa 
ofiarował 1000 złp. dla kościoła 
tuchowskiego. Zabezpieczył tę 
sumę na swoich dobrach Buchcice, 
a odnośny akt został sporządzony 
w Burzynie 10 III 1728 r. W akcie 
tym promotor bractwa zobowiązał 
się do śpiewania w każdą niedzielę 
razem ze zgromadzonymi w kościele 
wiernymi koronki do Trójcy św., 
każdego miesiąca w niedzielę miał 
odprawiać mszę św. za fundatorów, 
a we wtorek mszę św. śpiewaną za 
zmarłych członków bractwa23. Nie 
ulega wątpliwości, że tak uposażone 
bractwo posiadało własny ołtarz, 
statuty, księgi, składki, zebrania, czyli 
tak zwane schadzki, odpusty, świece 
i chorągwie. Brak źródeł uniemożliwia 
szczegółowy wgląd w organizację, 
życie i działalność bractwa. Niewąt-
pliwie honorem członków bractwa 
było dorównanie liturgią, wystaw-
nością i splendorem istniejącemu już 
bractwu różańca św. Następujący po 
sobie kolejno promotorzy bractwa, 
których udało się ustalić na podstawie 
ksiąg parafialnych, wskazują, że 
bractwo istniało nieprzerwanie aż 
do dekretu józefińskiego w 1783 r.

Bractwo Niepokalanego Poczęcia 
powstało przy kościele Panny Marii 
i było chronologicznie drugim 
z powstałych w Tuchowie, a jedynym 
przy tym kościele. Jak nietrudno 
zauważyć związane było bezpośrednio 
z kultem cudownego obrazu. Należy 
do licznej grupy bractw maryjnych. 

W 1698 r. z myślą o założeniu 
bractwa zwrócono się do papieża 
Innocentego XII o nadanie odpustów 
powstającemu bractwu. Papież przy-
chylił się do prośby i dwoma bullami 
– „Cum sicut accepimus” i „Omnium 
saluti paterna” z 12 września 1698 r. 
nadał odpusty24. Fundatorem bractwa 
był Kazimierz Jan Szaniawski, 
łowczy łukowski. Umowę między 
konwentem a fundatorem spisano 
12 XI 1698 r. w Nowym Korczynie. 
Na mocy umowy bractwo miało 
pobierać 700 złp. rocznego procentu 
od sumy 10 000 złp. lokowanej na 
dobrach Szarwark leżących w woje-
wództwie sandomierskim, w powiecie 
pilzneńskim. Konwent zobowiązywał 
się do odprawiania dwóch mszy św. 
tygodniowo w kościele Panny Marii 
w intencji Szaniawskich. W pewne 
dni miano śpiewać godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP. Pismem 
z dnia 28 XI 1698 r. biskup sufragan 
krakowski Stanisław Szembek 
zezwolił na ogłoszenie bull papieskich. 

21 Wł. Bochnak, Religijne stowarzyszenia 
i bractwa katolików świeckich w diecezji 
wrocławskiej od XVI w. do 1810 r., Wro-
cław 1983, s.126;  G. Duby, Czasy katedr. 
Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warsza-
wa 1986, s. 286. 

22 Encyklopedia kościelna, wyd. M. Nowo-
dworski, T. II, Warszawa 1873, s. 557; 
Podręczna encyklopedia kościelna, T. V, 
Warszawa 1905, s. 117.

23 ADT, Fascykuł Akta benedyktyńskie,  
nr 117.

24 Szołdrski, Historya, s. 195-197.

Kanoniczne, uroczyste zaprowadzenie 
bractwa nastąpiło 1 I 1699 r.25. 

Dość szczegółowy wgląd w życie 
i rozwój bractwa dają zachowane, 
gustownie zdobione dwie księgi 
brackie obejmujące z niewielkimi 
przerwami cały okres istnienia 
bractwa. Zawarte zostały w nich 
bulle erekcyjne, odpusty, inwentarze 
majątku bractwa, wybory urzędników 
brackich. Do księgi wpisani są sukce-
sywnie od czasów założenia człon-
kowie bractwa. Wybory urzędników 
brackich odbywały się co roku, ale 
w różnych terminach. Znamy z doku-
mentów większość promotorów tego 
bractwa.

Przyjmowanie do bractwa odby-
wało się zwykle w święta maryjne. 
Dozwolone było przyjmowanie 
też w inne święta: Chrystusa Pana, 
apostołów, patronów miejsca, czy 
zakonu św. Benedykta26. Po spowiedzi 
z całego życia i komunii św. wstępu-
jący do bractwa wypowiadał ustalony 
tekst wobec promotora i członków 
bractwa27.

Księga bracka informuje o pocho-
dzeniu społecznym i geograficznym 
członków, podaje czas wstąpienia oraz 
liczbę osób wpisywanych do bractwa 
w poszczególnych latach. Spotykamy 
wpisy benedyktynów tuchowskich 
i tynieckich, w ich liczbie też opatów. 
Średnio wpisywało się do bractwa 
ponad 600 osób rocznie, jakkolwiek 
różna była liczba w poszczególnych 
latach, np.: 1600 osób w 1702 r., 1700 
w 1703 r., a tylko 150 w 1720 r. i 30 
w 1750 r. Zdarzało się, że zapisywano 
do bractwa osoby zmarłe. I tak 19 VII 
1716 r. zapisano zmarłą Aleksandrę 
Walewską, miecznikową sieradzką. 
Członkowie pochodzili ze wszystkich 
regionów Polski i z innych krajów, na 
przykład z Węgier. Jakkolwiek wszyscy 
wpisani mieli udział w łaskach, 
odpustach i przywilejach bractwa, to 
jednak troska o liturgię, nabożeństwa, 
świece, uroczyste obchody i odpusty 
spoczywała na członkach bractwa 
mieszkających w Tuchowie i okolicy.

Księgi brackie pozwalają zapo-
znać się z organizacją wewnętrzną 
bractwa i jego liturgią. Coroczne 
wybory urzędników brackich 

25 Fr. Krogulski, Miasto Tuchów do 1657 r., 
s. 51-52.

26 ART. (Archiwum OO. Redemptorystów 
w Tuchowie), V 27d, Album  confrater-
nitatis Immaculatae Conceptionis BMV  
a. 1699.

27 Pełny tekst podaje Szołdrski, Historya, s. 35.

wymieniały na pierwszym miejscu 
promotorów bractwa duchownych 
i świeckich. Jak przystało na barok, 
znajdowali się w ich liczbie aktualny 
opat i przeor tyniecki z konwentem, 
miejscowi notable, a następnie kolejno 
urzędnicy: kapelan bractwa, starszy 
bractwa, ławnik, skarbnik, sekretarz, 
radcy w liczbie 8, dwóch prokura-
torów, kantorzy i kantorki, których 
liczba dochodziła do 12 – w tym  
8 panien i 4 mężatki. W 1775 r. było 
wybranych 2 braci i 2 siostry, których 
zadaniem była troska o chorych. Liczby 
urzędników dopełniali słudzy braccy.

Osobną grupę stanowili wyzna-
czani do poszczególnych funkcji litur-
gicznych, a zatem 6 panien i 6 kobiet do 
noszenia obrazu, 6 kobiet do noszenia 
świec, do krzyża i chorągwi brackiej. 
W procesjach brali udział marszał-
kowie i dobosze (tympanatores). Cały 
XVIII w. był złotym okresem rozwoju 
bractwa. Gromadziło ono w swoich 
szeregach najbogatszych i najbardziej 
światłych mieszczan. W 1775 r. opat 
tyniecki Florian Amand Janowski 
wydał „ustawy” dla bractwa regulu-
jące zakres obowiązków urzędników 
brackich, praktyki pobożne, porządek 
liturgiczny oraz prawny28. Oddzielną 
część księgi brackiej stanowią daro-
wizny i inwentarze, gdzie wymie-
niono szczegółowo argenteria, szaty 
i księgi liturgiczne oraz inne uten-
sylia stanowiące majątek bractwa. 
Wymieniając przykładowo 5 lasek 
marszałkowskich i 32 białe kapy, 
możemy wyobrazić sobie wspania-
łość sprawowanej liturgii, czy odby-
wanych procesji. Księgi brackie były 
wizytowane przez władze zakonne 
w latach 1715, 1718, 1729, 1732. Brak 
wielu kart nie pozwala na ustalenie 
ich pełnej liczby29.

W krótkim czasie po utworzeniu 
bractwo otrzymało istniejącą do 
dzisiaj kaplicę ufundowaną przez 
Szaniawskich. Stanęła w 1700 r. 
wybudowana w stylu późnego rene-
sansu z elipsoidalną kopułą i latarnią. 
Umiejscowiona została w połu-
dniowej części kościoła, naprzeciw 
kaplicy św.  Barbary i św.  Anto-
niego. Konsekracji znajdującego się 
w kaplicy ołtarza dokonał biskup 
bakoński Franciszek Biegański 
4 I 1706 r., umieszczając w nim reli-

28 ART, V 27b, Liber privilegiorum legum 
1699, k. 79-81.

29 ART, V 27b jw.; V 27d, Album  confrater-
nitatis Immaculatae Conceptionis BMV 
a. 1699.

kwie św. Sabiny, Ireny, Wiktorii wraz 
z aktem konsekracji, który istnieje 
do dzisiaj30. Konsekrację upamiętnia 
też jedna z tablic marmurowych 
na ścianie przy wejściu do kaplicy. 
Z biegiem czasu w krypcie kaplicy 
byli chowani zmarli zakonnicy, przez 
cały czas miała ona jednak charakter 
kultyczny, a nie grobowy31.

W 1704 r. Szaniawscy zrzekli 
się Siedlisk i Lubaszowej na rzecz 
konwentu tynieckiego, a sumę 
10 tys. złp., która była uposażeniem 
bractwa Niepokalanego Poczęcia 
i ulokowana na dobrach Szarwark, 
przeniesiono na Siedliska. Siedliska 
były obciążone długiem 22 tys. złp., 
które konwent tyniecki miał wypłacić 
Szaniawskim. Ostatecznie wypłacono 
im 12 tys. złp., reszta (10 tys. złp.) 
jako fundusz bractwa pozostała 
na Siedliskach. Sumę tę przezna-
czono na prebendę dla promotora 
bractwa32. Prebenda erygowana 
została 8 października tego samego 
roku przez administratora diecezji 
krakowskiej biskupa Kazimierza 
Łubieńskiego33. Prawo patronatu nale-
żało do rady miejskiej i proboszcza, na 
którym w razie komplikacji spoczywał 
obowiązek obrony34. Stan posiadania 
bractwa, niezależnie od uposażenia 
przez fundatorów, stanowiło mienie 
ruchome – argenteria, szaty litur-
giczne, wota oraz pobożne darowizny.

Jak wspomniano, w 1702 r. Piotr 
Stadnicki, kasztelan wojnicki, pokrył 
połowę kościoła miedzianą blachą. 
Reszta kryta była gontem. W 1758 r. 
opat tyniecki Benedykt Bartoszewski 
ufundował blachę miedzianą na 
pokrycie reszty kościoła oraz kaplicy 
Niepokalanego Poczęcia35.

Członkowie bractwa posiadali 
do użytku książkę do nabożeństwa. 
Zawierała ona zbiór modlitw pocho-
dzących spod pióra różnych autorów. 
Zostały one zebrane i zredagowane 
przez o. Wojciecha Gruczeńskiego 
– promotora bractwa, i wydane „in 
octavo” w Krakowie w 1781 r. jako 
Zbiór nabożeństwa Niepokalanego 

30 ADT, Fascykuł Tuchów (or. i kop. XIV-
-XIX w.) zawiera oryginał; Szołdrski, Hi-
storya, s. 35-36, 44 (fotografia aktu).

31 M. Witalis, Kościół NMP w Tuchowie, 
Kraków 1960, maszynopis ART, s. 47.

32 ADT, Fascykuł Akta benedyktyńskie,  
nr 94, 95, 96.

33 AKMK, AAdm. Vol. 20, s. 533-534.
34 Fr. Krogulski, Miasto Tuchów, s. 52.
35 ART, V 27b, Liber privilegiorum legum 

1699, k. 87.

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Nie ulega wątpliwości, że autor miał 
w pierwszym rzędzie na uwadze 
tuchowskie bractwo i jego członków. 
Książka zawiera kilkadziesiąt nienu-
merowanych stron, na odwrocie 
strony tytułowej znajduje się rycina 
przedstawiająca Maryję jako Niepo-
kalaną ze złożonymi rękami, z aureolą 
z dwunastu gwiazd, stojącą na globie 
ziemskim, prawą stopą depczącą 
głowę węża. Kolejne strony zawierają 
wykaz odpustów nadanych bractwu, 
formułę uroczystego ślubu brackiego, 
modlitwy poranne, godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu, litanię o Najświęt-
szej Maryi Pannie, modlitwy 
wieczorne, koronkę o Niepokalanym 
Poczęciu, nabożeństwo na poszcze-
gólne dni tygodnia, pieśń, krótki 
katechizm w formie pytań i odpo-
wiedzi oraz pieśń katechizmową. 
Chociaż dziełko nie było oryginalne, 
to jednak dołączyło do nurtu litera-
tury maryjnej, która w odniesieniu do 
cudownego obrazu miała już w tym 
czasie i miejscu wyraźną tradycję.

Na uwagę zasługuje zawarty 
w modlitewniku opis koronki: 
„Wiedzieć zaś mają bracia i siostry, 
że w koronce tej pacioreczki być 
powinny na sznureczku błękitnym, 
gdyż ten kolor znaczy wywyższenie 
NMP nad naturę ludzką. Na »Ojcze 
nasz« paciorki powinny być czer-
wone, który kolor znaczy królewską 
Jej powagę. Na »Zdrowaś Maryja« 
paciorki białe być powinny, których 
kolor znaczy niepokalaną czystość 
NMP”. Koronkę rozpoczynało „Wierzę 
w Boga”, po czym następowały trzy 
części składające się z jednego „Ojcze 
nasz”, czterech „Zdrowaś Maryja” 
i jednego „Chwała Ojcu”. Nadmienić 
należy, że stosunkowo wcześnie 
występują w modlitewniku godzinki 
oraz wezwanie: „Królowo Korony 
Polskiej” w litanii.

Oficjalnie bractwo istniało do 
16 V 1789 r., a więc do czasu rozwią-
zania dekretem cesarskim. W później-
szym okresie, podczas którejś z restau-
racji kościoła, kaplicę Niepokalanego 
Poczęcia przekształcono na kaplicę  
św. Krzyża. Ołtarz pod takim wezwa-
niem istniał już w kościele, ale znaj-
dował się w innym miejscu36. 

Odwiedzając miejscowe świątynie, 
możemy znaleźć ślady po istnieją-
cych stowarzyszeniach, bractwach 
czy cechach. 

36 Szołdrski, Historya, s. 75, 110.
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2 listopada 2018 r. w 678. rocznicę nadania praw miejskich w Tuchowie odbyła się  
uroczystość poświęcenia i nadania nazwy „Skwer Benedyktyński” skwerowi położonemu  

przy ul. Tadeusza Kościuszki w Tuchowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili  
o. dr Szymon Hiżycki OSB – opat tyniecki oraz o. Zygmunt Galoch OSB.

22 maja 2019 r. w Muzeum 
Miejskim w Tuchowie  

odsłonięto Tryptyk z Tuchowa.  
W wydarzeniu tym wziął 

udział o. Zygmunt Galoch OSB.
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1340-2020

TUCHÓW 
DAWNIEJ I DZISIAJ

Z okazji 680-lecia nadania Tuchowowi 
praw miejskich

Muzeum Miejskie w Tuchowie
zorganizowało wystawę fotografiiKULTURA

Muzeum
iejskie

C.K. SĄD (POCZTÓWKA WYDANA NAKŁADEM L. SALOMONA), OK. 1910 R. KLASYCYSTYCZNY RATUSZ W TUCHOWIE WYBUDOWANY W 1874 R., 2020 R.

1945 R.

STACJA KOLEJOWA (POCZTÓWKA), POCZĄTEK XX W. 2020 R.

BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” (POCZTÓWKA), 1910 R. 2020 R.

TUCHÓW, OKRES MIĘDZYWOJENNY TUCHÓW, LATA 80. XX W.

KAMIENICA Z POCZĄTKU XX W. PRZY TUCHOWSKIM RYNKU 2020 R.

OŁTARZ GŁÓWNY KOŚCIOŁA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, POCZĄTEK XX W. 100. ROCZNICA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ TUCHOWSKIEJ, TUCHÓW, 2 X 2004 R. 2019 R.

KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 
PRZED WYBUDOWANIEM WIEŻY, XIX/XX W.

BUDOWA WIEŻY, 1922 R.

2019 R.
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. JAKUBA ST. APOSTOŁA W TUCHOWIE 2020 R.

GŁÓWNY OŁTARZ KOŚCIOŁA PW. ŚW. JAKUBA ST. APOSTOŁA W TUCHOWIE

DWÓR ROZWADOWSKICH W STYLU MAURETAŃSKIM, II POŁ. XIX W. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW 
BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM W TUCHOWIE, W MIEJSCU DAWNEGO DWORU, 2020 R.

ZBURZONA OCHRONKA W TUCHOWIE, 1915 R.

1943 R. 2020 R.

RYNEK (POCZTÓWKA), OK. 1910 R.

2020 R.

RYNEK PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

DAWNIEJ UL. DWORSKA OBECNIE UL. JANA PAWŁA II

DOM KULTURY W TUCHOWIE, LATA 90.

W BUDOWIE, OK. 1976-1990 PO REMONCIE, 2008 R.

2020 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHOWIE, 1936 R.

W TRAKCIE 
BUDOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE, 2020 R.

POWÓDŹ W TUCHOWIE, LIPIEC 1934 R. POWÓDŹ W TUCHOWIE, CZERWIEC 2010 R.
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Bracia Wilczyńscy 
w służbie ojczyźnie i Piłsudskiemu  CZĘŚĆ II

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

Wilhelm Wilczyński

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)

Wilhelm Wilczyński  
(1897-1972)

Młodszy legionista Wilczyński 
urodził się 5 kwietnia 1897 r. Uczęsz-
czał do szkoły realnej i tuż przed 
wybuchem wojny wstąpił jako 17-letni 
chłopiec do Polskich Drużyn Strzelec-
kich. Był nieco za młody na wojaczkę, 
ale za poręczeniem starszego brata 
i po namowach ze strony ojca udało 
się mu wstąpić do oddziałów strze-
leckich, które na początku sierpnia 
1914 r. wyruszyły z krakowskich 
Oleandrów do Kielc bić się o Polskę. 
Podobnie jak brat spisywał swoje 
strzeleckie wspomnienia, które po 
raz pierwszy zostały wydane w 2012 r., 
a stanowią cenne źródło infor-
macji o walkach Legionów o wolną 
Polskę. Jak piszą autorzy wstępu do 
owej publikacji, cechą pamiętnika 
Wilhelma jest szczerość w opisach 
wydarzeń i ciekawość czasów, które 
przypadły na jego wczesną młodość. 
Młody krakowianin zaczął pisać swoje 
spostrzeżenia wraz z wybuchem 
wojny i spisywał je do października 
1918 r. Co ważne, sporządzał notatki 
na bieżąco i relacjonował wojenne 
wydarzenia, których był uczestni-
kiem. 

Początek strzeleckiej epopei
Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,
a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne 
zagrzmią strzały,
a lotem kul kieruje Zbawca Bóg…

Przygoda Wilhelma z wojaczką 
zaczęła się 1 sierpnia 1914 r., kiedy to, 
jak sam pisze: Na wskutek namowy 
mojego brata Józefa, wstępuję do PDS. 
(…) Przyjmują mnie trochę z niechęcią, 
gdyż powiadają, że jestem za młody. 
Istotnie, mam dopiero 17 lat życia 
i rzeczywiście na tęgiego chłopa nie 
wyglądam. Otrzymuję przydział do 
sekcji, w której są sami starzy i wyszkoleni 
drużyniacy krakowscy. Jakkolwiek jestem 
w stosunku do nich niejako rekrutem, 
który rzemiosła żołnierskiego wcale nie 
zna, to jednak wszyscy odnoszą się do 
mnie przychylnie i koleżeńsko.

7 sierpnia 1914 r.: (…) przy-
kładam się w nauce, by jak najszyb-
ciej dorównać moim starszym pod 
względem wyszkolenia kolegom. 
Wieczorem w domu dowiaduję się od 
mojego brata Józka, że jest zwolniony 
z armii austriackiej (…). Obaj jesteśmy 
z tego powodu ogromnie uradowani, 
że teraz możemy się razem wybrać 
na wojnę. Fakt ten powoduje jednak, 
że brat odbiera podarowany mi przed 
kilku dniami swój mundur druży-
niacki, za który w zamian daje mi 
obecnie fasowane spodnie wojskowe, 
buty i pas oraz swoją własną jasnonie-
bieską, wyjściową, tak zwaną „extra” 
jednoroczniacką bluzę do przeróbki.

8 sierpnia 1914 r.: Trwająca od 
dwóch mniej więcej mobilizacja 

Związków Strzeleckich i Drużyn Strze-
leckich nagromadziła w Krakowie sporą 
ilość strzelców ze wszystkich zakątków 
Galicji. Stało się rojno w Krakowie 
od braci strzeleckiej. (…) Było wiele 
takich, u których jedynie siwa czapka 
strzelecka z orzełkiem wskazywała 
o przynależności do organizacji strze-
leckiej. (…) Mnie, jako jeszcze młodego 
i fizycznie słabego chłopca i jako jeszcze 
niewyszkolonego, zakwalifikowano do 
pozostania w Krakowie. Zmartwiłem 
się tym bardzo, tym bardziej, że byłem 
kompletnie umundurowany, nawet 
czapkę zdążyłem sobie kupić. (…) 
Wieczorem jestem na Oleandrach, 
(…) by przyglądać się wymarszowi 
strzelców z Krakowa na wojnę. (…) 
wszyscy umundurowani idą sprawnie 
i dziarsko z pieśnią na ustach, która 
odbijając się echem (…) roznosi się 
daleko poza Wisłę, oraz na północ 
w stronę Polski, dając jej znać, że 
idą do niej chłopcy nasi wskrzesić ją 
i wywalczyć jej wolność. (…)

9 sierpnia 1914 r.: Dowiaduję się od 
mojego Józka Olszyny, że z nadciągają-
cych jeszcze do Krakowa strzelców orga-
nizuje się w Oleandrach dwie kompanie, 
które mają jeszcze wyruszyć w pole.  
Są to 14-ta i 15-ta kompanie. (…) 
Kompanijnym 14-tej jest mój brat, 
(…) toteż proszę brata by się postarał ze 
sobą mnie zabrać. Na skutek mej prośby 
przyjmuje mnie i wciela do kompanii 
15-tej. Zaczynam się więc na dobre 
przygotowywać do wymarszu. (…)

10 sierpnia 1914 r.: Chodzą słuchy, 
że dziś wieczorem mamy wymasze-
rować. (…) Jestem właściwie do 
marszu całkowicie przygotowany. (…)  
Po pożegnaniu się w domu i z niektó-
rymi znajomymi pod wieczór walę 
do Oleandrów, gdzie oczekujemy 
na wymarsz. W Oleandrach, przy-
gotowani do drogi, siedzimy grup-
kami i rozmawiamy. Inni śpiewają. 
Tymczasem ściemnia się, noc jednak 
jest jasna. Wreszcie, koło godz. 11-tej 
przy odgłosie trąbki ruszamy i maszeru-
jemy w kierunku Cichego Kącika. Przy 
wyjściu z bramy Oleandrów tłumnie 
zebrana publiczność krakowska mile 
żegna nas i owacyjnymi okrzykami 
życzy nam szczęśliwego powrotu.

 
Pierwszy dzień wojaczki

11 sierpnia 1914 r.: Jest już po 
północy, gdy rozjaśniona księżycem 
noc odsłania z mroków kościółek 
parafialny w Bronowicach Wielkich. 
(…) Maszerujemy wytrwale, mimo 
że zaczynamy po kilku godzinach 
odczuwać duże zmęczenie – zwłaszcza 
w nogach. Ciężar tornistrów i plecaków 
przygniata nas do ziemi, a wrzynając 
się do ramion sprawia wrażenie 
jakby dążył do odjęcia nam rąk od 
tułowia. Odpoczynki 10-minutowe, 
stosowane z nadzwyczajną regulami-
nową dokładnością, wydają nam się 
jednominutowymi, podczas gdy czas 
marszu od jednego do drugiego dłuży 
się w okropny sposób. Trębacze kompa-
nijni swoimi trąbkami podtrzymują 
nas w marszu, przy dźwiękach których 
istotnie maszeruje się znacznie lepiej. 
(…) Rano, mniej więcej około godz. 
7-mej przychodzimy do miasteczka 
Krzeszowice. Tu odpoczywamy na 
trawie i wyciągamy znużone nogi 
i ramiona. Otrzymujemy chleb 

i kawę. (…) Jest to moje pierwsze śnia-
danie w warunkach polowych. (…) 
Najważniejszym jednak momentem 
dnia to fasunek Werndli. Są to stare 
austriackie karabiny jednostrzałowe. 
(…) Tak jak wszyscy otrzymuję taki 
karabin bez pasa, dlatego też, aby 
go nosić na ramieniu, przywiązuję 
do niego sznurek. (…) Wieczorem 
powszechna radość, maszerujemy 
bowiem w kierunku granicy. Droga 
przez jary i góry bardzo uciążliwa. (…)

22 sierpnia 1914 r.: Wejście do 
rosyjskich Kielc. Czyściliśmy się 
i pracowaliśmy całe poprzednie 
dwa dni, aby przy wkraczaniu do 
Kielc wyglądać jak najporządniej 
i aby swoim wyglądem i postawą 
jak najwięcej przypodobać się kiel-
czanom. (…) Kielczanie, słysząc nasze 
żołnierskie piosenki, zatrzymują się na 
chodnikach i życzliwie spoglądając, 
miłym uśmiechem obdarzają nas. 
A tymczasem brzmi pieśń strzelecka 
„Hej strzelcy wraz”. (…) W każdym 
słowie strzeleckiej piosenki przebija 
bojowość i nieprzeparta dążność do 
osiągnięcia wielkiego celu, jakim jest 
wolna i niepodległa Polska. Toteż nic 
dziwnego, że wrażliwym uczestnikom 
tej chwili łzy w oczach stają i wolno się 
toczą po policzkach, a serce kołacze 
niczym młot po żelazie. (…)

Po epopei kieleckiej przyszedł czas 
na pierwsze walki i pierwsze grze-
banie zabitych kolegów.

25 października 1914 r.: Przed 
południem pogrzeb poległych przed-
wczoraj pod Czarkową 11-stu kolegów 
z II-go plutonu naszej kompanii. (…) 
Na godzinę 10-tą mniej więcej przyby-
wamy całą kompanią w pełnym rynsz-
tunku na cmentarz w Gręboszowie 
i ustawiamy się naprzeciw wykopanego 
dużego grobu. Następnie (…) udajemy 
się do trupiarni cmentarnej, w której 
złożone są przywiezione wczoraj trupy 
zabitych pod Czarkowa. Po kolei 
kładziemy każdego poległego na trzech 
karabinach i biorąc w sześciu za końce 
karabinów ustawiamy się w kondukt, 
po czym gotowi niesiemy ich do wspól-
nego grobu. (…) Ja niosę sekcyjnego 
Korsaka (…) Żal mi tego przystojnego 
chłopaka, miłego, spokojnego i opano-
wanego strzelca (…) Ten romantycznie 
usposobiony żołnierz (…) ginie prze-
szyty serią z karabinu maszynowego 
w chwili, gdy się podrywał do ataku 
z okrzykiem na ustach „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Oddaje swoje młode życie 
za Polskę, którą sobie nieraz marzył 
widzieć w przyszłości wolną. Wszyscy 
zabici przedstawiają widok bardzo 
przykry. Głowy obryzgane i oblepione 
zakrzepłą krwią, a jeszcze u niektórych 
rozbite i roztrzaskane, nie pozwalają 
rozpoznać identyczności zabitych. 
(…) Niosąc ich odwracamy głowy, 
by nie widzieć tej zakrzepłej krwi na 
podziurawionych kulami głowach 
i tych strzępów ciał, które tak niedawno 
przecież jeszcze żyły. Wspomnienie, że 
przecież i ja jestem teraz żołnierzem 
i że mnie może podobny los spotkać, 
prześladuje mnie od tego momentu 
pogrzebowego przez cały dzień. 

Bo za naszą Polskę  
idą w bój…

Wilhelm Wilczyński brał udział 
w kolejnych bojach 1. Pułku Piechoty 

Legionów Polskich, a następnie 
I Brygady Legionów w 1914 roku aż 
po bitwę pod Łowczówkiem, którą 
opisał w swym wojennym pamiętniku 
następująco:

22 grudnia 1914 r.: Rano masze-
rujemy dalej w stronę frontu pod 
Łowczówek. Po drodze spotykamy 
w gęsto rozsianych zagrodach dużą ilość 
austriackich taborów, szpitali polowych 
i sztabów różnych. Lekki przymrozek 
trzyma; przynajmniej nie ma błota. 
Koło południa niezajęte zabudo-
wania wyraźnie już nam wskazują, 
że znajdujemy się blisko pierwszej linii 
bojowej. (…) zbliżamy się do karczmy 
Brzezie. Tu od czasu do czasu padają 
pociski artyleryjskie rosyjskie (…) ocze-
kujemy na dalsze rozkazy. Dowiadu-
jemy się wkrótce, że 1-szy pułk (…) 
idzie do ataku, a reszta, w tym i nasz  
II-gi batalion, pozostają w rezerwie. 
(…) Noc spędzamy w pełnym pogo-
towiu i naturalnie śpimy, ale nie rozbie-
ramy się wcale. (…)

23 grudnia 1914 r.: Bitwa pod 
Łowczówkiem. Po spokojnej, choć 
w pełnym rynsztunku przespanej nocy, 
rano, koło godz. 7-mej, zbieramy się na 
zbiórkę (…) i kierujemy się drogą do 
karczmy Brzezie w las na lewe zbocze 
wzgórza przy wsi Łowczówek (…)  
Po minięciu austriackiej linii wnęków 
strzeleckich z poprzednich bojów na 
samym szczycie wzgórza schodzimy 
po stoku do skraju lasu, gdy naraz 
otrzymujemy ogień pojedynczych 
strzałów karabinowych. (…) W ogniu 
tych rzadkich, ale za to niebezpiecz-
nych strzałów pada ciężko ranny nasz 
kompanijny, podporucznik Zagórski-
-Użupis. Jego czarna czerkieska 
bekiesza, zdobyta na Moskalach pod 
Łęczycą w odwrocie spod Warszawy, 
sprawiła, że stał się wyraźnym celem 
w przeciwieństwie do nas szaro ubra-
nych żołnierzy, trudniejszych do 

wykrycia w terenie. (…) Podporucznik 
Zagórski-Użupis, trafiony powtórnie 
śmiertelnie kulą karabinową, umiera 
na rękach kolegów; (…) zostawiają go 
martwego i wycofują się pośpiesznie, 
by nie wpaść w ręce Mochów, którzy 
w ślad za nami posuwają się szybko. 
Na nowej linii wskakuję do szero-
kiego, na dwóch ludzi wykopanego 
wnęku i strzelam do atakujących nas 
dalej Rosjan. Nieprzyjaciel, odparty 
ogniem całej naszej kompanii, pozo-
staje jednak nadal w bliskiej od nas 
odległości i pojedynczym ogniem 
karabinowym nie pozwala nam na 
swobodne poruszanie się. Od tej chwili 
zaczyna się wypatrywanie i polowanie, 
tak ze strony naszej, jak i ze strony 
Moskali na nieostrożnie wychylające 
się głowy, co trwa przez cały dzień 
aż do wieczoru. (…) Jeszcze w ciągu 
dnia Moskale kilkakrotnie próbują nas 
zaatakować i przepędzić z zajmowanej 
linii wnęków, lecz im się to nie udaje. 
(…) Oczywiście, nie jedząc cały dzień, 
jesteśmy głodni. (…)

24 grudnia 1914 r.: Drugi dzień 
bojów pod Łowczówkiem. Cały dzień 
właściwie schodzi na ciągłej strzela-
ninie do patroli nieprzyjaciela, które 
często podsuwają się pod naszą linię. 
(…) Mój towarzysz we wnęku strze-
leckim, kapral Ozga-Kruk, zapal-
czywie wypatruje podchodzących 
patrolem Moskali, by następnie do 
nich strzelać. Ponieważ sam przy tym 
nie uważa na ukrycie się, przypłaca to 
życiem. (…) Czuwając stale, strzelam 
od czasu do czasu do ukazujących 
się główek moskiewskich. Karabin 
Mannlicher 90-siątka zacina mi się 
do tego stopnia, że muszę sobie przy 
repetowaniu pomagać nogą, co spowo-
dowało w końcu urwanie się rączki 
zamkowej. Biorę w posiadanie karabin 
Julka (…), ale i ten karabin (…) zacina 
się również. (…) Jest to pierwszy taki 
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w moim życiu wigilijny dzień z dala od 
rodziny i w warunkach jakże odmien-
nych, wśród zgiełku i trzasku kul kara-
binowych, gdzie śmierć czyha na nas 
na każdym kroku, by przeciąć pasmo 
naszego młodego życia. Jest wprawdzie 
w pobliżu o jakie 50 kroków w tyle 
za naszymi pozycjami mój brat, Józef 
Olszyna, nasz batalionowy, zajęty 
troską swojego dowodzenia i nie 
sądzę nawet, by miał czas myśleć, że 
ja tu gdzieś jestem. Powaga położenia 
w bitwie, w której wahają się losy stron 
walczących, nie pozwala myśleć nawet 
o uczuciach, które silnymi korzeniami 
tkwią w sercach ludzi. (…) Rozmy-
ślania te przerywa nagle rozkaz do 
wycofania się na karczmę Brzezie. 
(…) W pewnej chwili jakieś zamie-
szanie, ktoś tam krzyczy: „Wracać 
z powrotem!”. (…) W karczmie Brzezie 
tymczasem panuje ruch (…) postana-

wiamy pozostać tu przez noc i dopiero 
rano szukać batalionu i kompanii. (…) 
Naturalnie zmęczeni dwudniowym 
bojem zaraz zasypiamy.

25 grudnia 1914 r.: (…) Ponieważ 
dowiadujemy się, iż ma nastąpić luzo-
wanie naszych oddziałów przez pułki 
austriackie, postanawiamy zaczekać 
na przyjście naszego batalionu i wtedy 
dopiero dołączyć. (…) Kule karabinowe, 
których rano tu koło karczmy Brzezie 
nie słyszało się wcale, teraz świszczą 
gęsto (…) We wczesnych godzinach 
popołudniowych zaczyna się ogólny 
odwrót naszych batalionów. (…)

26 grudnia 1914 r.: (…) Dopiero 
dzisiaj mam sposobność łamać się 
opłatkiem z bratem, Józkiem Olszyną.

Całości wspomnień Wilhelma 
nie sposób w tym miejscu przed-
stawić. Autorka skupiła się jedynie 
na początkach strzeleckiej służby 

młodszego Wilczyńskiego oraz na 
interesującej nas szczególnie bitwie 
pod Łowczówkiem. Dość stwierdzić, 
iż całość lektury jest niezwykle wcią-
gająca, zwłaszcza czytelnika intere-
sującego się czasem wielkiej wojny 
i czynem legionowym Polaków. 
Pozostaje więc odesłać do książki  
pt.: Na szlaku bojowym z I Brygadą 
Legionów Polskich. Pamiętnik 
Wilhelma Wilczyńskiego.

Jakie były dalsze losy Wilhelma? 
Przeszedł on cały szlak bojowy 
I Brygady, brał udział w bojach pod 
Konarami czy Kostiuchnówką oraz 
w wielu innych starciach z Rosjanami. 
Za zasługi na polu bitwy otrzymał 
on w 1916 r. elitarną odznakę  
„Za wierną służbę”. Doczekał się też 
awansu na stopień kaprala. Odmó-
wiwszy przysięgi na wierność dwom 
cesarzom w lipcu 1917 roku, został 

– jako poddany austriacki – odesłany 
do walk na front włoski, podobnie 
jak brat Józef, skąd po roku zdezerte-
rował i przez Wiedeń, Kraków dotarł 
do Warszawy i wstąpił w szeregi 
Polskiej Organizacji Wojskowej.  
Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości Wilhelm Wilczyński wstąpił 
do Wojska Polskiego; tu awansował 
na stopień podporucznika. Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej, w której zresztą został ranny. 
Wkrótce awansował do rangi 
porucznika. W okresie międzywojnia 
pozostał w wojsku i służył ojczyźnie.  
Po wybuchu II wojny światowej i po 
agresji ZSRR na Polskę 17 września 
1939 r. przekroczył granicę polsko-
-litewską. Po pobycie w szpitalu 
Wilhelm Wilczyński znalazł się 
w obozie dla internowanych, z którego 
został zwolniony w 1940 r. jako inwa-

lida. Kolejne dwa lata przebywał na 
Wileńszczyźnie; tu w roku 1942 
nawiązał kontakty z Armią Krajową 
i otrzymał przydział do Komendy 
Okręgu Wilno. Po zakończeniu wojny 
opuścił rodzinne strony i przeniósł się 
z rodziną do Gdańska. Nie uniknął 
kontaktu z Urzędem Bezpieczeństwa, 
rok przebywał w więzieniu. Zmarł 
w Gdańsku w 1972 r. 

Literatura:
• Józef Konstanty Olszyna-

-Wilczyński, Zapiski historyczne 
(1912-1914)

• Na szlaku bojowym z I Brygadą 
Legionów Polskich. Pamiętnik 
Wilhelma Wilczyńskiego.

• J. Kozioł, Straceńców los, czyli 
o legionistach spod Łowczówka.

• Portal internetowy zolnierze-
-niepodleglosci.pl

Ku przyszłościALEKSANDER 
KAJMOWICZ 
Wy macie przenieść ku przyszłości 
to całe doświadczenie dziejów, 
któremu na imię Polska.

Wypełniając wolę  
św. Jana Pawła II 
i dbając o dzie-

dzictwo historyczne Polski, 
po latach oczekiwań i starań 
rozpoczęto prace konser-
watorskie na cmentarzu 
wojennym nr 158 Tuchów – 
Garbek. 

Pracami kieruje Marek Sawicki, 
firma konserwatorska Consaw. I etap 
prac obejmuje: remont nagrobków 
legionistów, wymianę krzyża, 
konserwację rzeźby Chrystusa oraz 
wykonanie dwóch słupów i bramy 
wejściowej. Pierwsze prace finan-
suje IPN oraz Urząd Wojewódzki 
w Krakowie. Prace konserwatorskie 
wykonują firmy Mateusza Drabczyń-
skiego oraz Krzysztofa Patyka Stolmix 
Tuchów.

Jak wiecie, bardzo chcieliśmy, aby 
przywrócić cmentarzowi pierwotny 
jego wygląd. Oznajmiam z wielką 
radością – to dzieje się na naszych 
oczach.

Prace remontowe na cmentarzu 
rozpoczęto we wrześniu, a już 
30  października postawiono nowy 
krzyż. Początkiem listopada zakoń-
czono prace przy kamiennych słupach 
wejściowych i nagrobkach legionistów.

Po odbiorze I etapu wykonanych 
prac 9 listopada w obecności zacnych 
gości i po zapewnieniach kontynuacji 
prac w roku przyszłym jesteśmy pełni 
nadziei i wiary, że się uda.

Jesteśmy też bardzo wdzięczni 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w to dzieło.

Doświadczenie dziejów Polski, to 
i te liczne wojenne cmentarze. Dbajmy 
o nie – niech odzyskują dawny blask, 
świadcząc o nas i o naszej pamięci.

Wizyta konsula generalnego 
Węgier w Tuchowie 
WIKTORCHRZANOWSKI

W sierpniu 2020 r. 
odbyła się uroczy-
stość związana 

z zakończeniem przez 
konsul generalną Węgier 
dr hab. Adrienne Körmendy 
misji dyplomatycznej 
w Krakowie. Współpraca 
tuchowskiego samorządu 
z panią konsul przebiegała 
w bardzo przyjacielskich 
stosunkach, czego efektem 
jest uporządkowanie cmen-
tarzy wojennych na naszym 
terenie. 

W środę 25 listopada br. do 
Tuchowa przyjechał nowy konsul 
generalny Węgier dr Tibor Gerencsér. 
Była to wizyta nie tylko zapoznawcza, 
ale również była to okazja do wyra-
żenia pamięci o żołnierzach poległych 
na naszym terenie podczas I wojny 
światowej. 

Dr Tibor Gerencsér razem 
z burmistrzem Tuchowa Magdaleną 
Marszałek odwiedzili cmentarze 
wojenne nr 163 i 164 w Tuchowie, 
gdzie złożyli pamiątkowe wieńce 
i znicze. Była to okazja do poznania 
się i wymiany swoich doświad-
czeń z dotychczasowej współpracy. 
Wspólne deklaracje konsula Węgier 
i burmistrza Tuchowa są gwarancją, że 
współpraca z partnerami węgierskimi 
będzie owocna.

– Na przestrzeni wieków Polskę 
i Węgry połączyło wiele – wspólni 
bohaterowie, władcy, świeci, ale także 
wspólne interesy. Ta wspólnota losów 
sprawiła, że między naszymi narodami 
zrodziła się autentyczna sympatia 

i głęboko zakorzeniona przyjaźń. Moją 
misją jest, aby tę przyjaźń umacniać. 
Mój okręg konsularny jest pełny śladów 
i pamiątek naszej wspólnej historii. 
Jako historyk wiem, że to dziedzictwo 
musimy pielęgnować i przekazywać 
kolejnym pokoleniom, jak najcen-
niejszy skarb. 

Moja misja, jako Konsula Gene-
ralnego Węgier w Krakowie, to oczy-
wiście nie tylko historia. To także 
wspieranie współdziałania miast 
partnerskich, tworzenie atmosfery 
współpracy pomiędzy ośrodkami 
akademickimi, kulturalnymi i społecz-
nymi, umacniane relacji handlowych 
i gospodarczych, ale przede wszystkim 
utrzymywanie więzi międzyludzkich, 
w szczególności pomiędzy młodym 
pokoleniem – powiedział dr Tibor 
Gerencsér – konsul generalny Węgier.



Tegoroczne gminne 
obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, 

z uwagi na obostrzenia 
związane z epidemią  
COVID-19, były inne  
niż zwykle; ograniczone 
i skromne, lecz równie 
wymowne i świadczące 
o naszym lokalnym patrioty-
zmie i pamięci o bohaterach, 
którzy oddali swoje życie za 
Ojczyznę.

Pomódl się bracie mój miły za Polskę,
Pomódl się za Ojczyznę.
Pomódl się dzisiaj bracie i siostro  
za wolność,
Pomódl się za Ojczyznę.

Te słowa gorącej modlitwy za naszą 
ukochaną Ojczyznę wyśpiewał zespół 
„Pokolenia” na czele z Ewą Stani-
sławczyk na rozpoczęcie Eucharystii 
o godz. 10.00, odprawionej w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba St. 
Ap. w Tuchowie.

Przewodniczący Rady Osie-
dlowej Tuchów-Garbek Aleksander 
Kajmowicz wraz wnukami Miło-
szem i Jakubem przynieśli i przeka-
zali ks. proboszczowi ogień zapa-
lony od płonącego znicza na mogile 
Cmentarza Legionistów Polskich 
w Łowczówku. 

Mszę św. sprawował proboszcz 
parafii ks. Alfons Górowski, który 
w wygłoszonej homilii przywołał 
m.in. słowa wypowiedziane przez 
św. Jana Pawła II na Placu Zwycię-
stwa podczas pierwszej pielgrzymki 
do Polski w 1979 r.: 

– Stoimy tutaj w pobliżu Grobu 
Nieznanego Żołnierza. W dziejach 
Polski – dawnych i współczesnych – 
grób ten znajduje szczególne pokrycie. 
Szczególne uzasadnienie. Na ilu to 
miejscach ziemi ojczystej padał ten 
żołnierz? Na ilu to miejscach Europy 
i świata przemawiał swoją śmiercią, 
że nie może być Europy sprawiedliwej 
bez Polski niepodległej na jej mapie?  
Na ilu to polach walk świadczył 
o prawach człowieka wpisanych głęboko 
w nienaruszalne prawa narodu, ginąc 
„za wolność naszą i waszą”? 

Gdzie są ich groby? Polsko! Gdzie 
ich nie ma? Ty wiesz najlepiej – i Bóg 
wie na niebie! (Pacierz za zmarłych, 
Artur Oppman).

W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele władz powiatowych: 
radna powiatu tarnowskiego Grażyna 
Karaś oraz członek zarządu Bogdan 
Płachno; przedstawiciele władz samo-
rządowych: wiceburmistrz Tuchowa 
Wiktor Chrzanowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuchowie Stani-
sław Obrzut, radny Rady Miejskiej 
w Tuchowie Janusz Łukasik; przed-
stawiciele instytucji i organizacji oraz 
mieszkańców miasta i gminy.

Poczty sztandarowe reprezento-
wała delegacja radnych Rady Miej-
skiej w Tuchowie: Grzegorz Niemiec, 
Stanisław Wabno oraz Grzegorz 
Wesołowski. 

Uroczysta msza święta transmito-
wana była online.

Po zakończeniu mszy św. przedsta-
wiciele delegacji udali się pod pomnik 
Ofiar okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej z Tuchowa i gminy w latach 1939-
1945, gdzie po krótkiej modlitwie  
ks. proboszcza i słowie przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Tuchowie 
złożone zostały wiązanki kwiatów oraz 
światła pamięci. Zostały one zapalone 
od ognia przyniesionego z Cmentarza 
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Bądźmy dumni z Niepodległej! Bądźmy z Nią i dla Niej! 
„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana…”

MARIAKRAS 
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Legionistów Polskich w Łowczówku 
przez uczestników Marszu Niepod-
ległości Łowczówek-Tuchów: Alek-
sandra Kajmowicza, Tomasza Igiel-
skiego i Krzysztofa Habryło. 

W ten symboliczny sposób, 
w tym trudnym czasie spowodo-
wanym pandemią, w tym ważnym 
dla każdego Polaka dniu, w imieniu 
całej społeczności lokalnej delegacje 
oddały hołd poległym za Ojczyznę. 

Bądźmy dumni z Niepodległej! 
Bądźmy z Nią i dla Niej! 

Bo jak w orędziu z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości powie-
dział Prezydent RP Andrzej Duda: 
– 102 lata temu spełniło się wielkie 
pragnienie pokoleń Polaków. Państwo 
polskie wróciło na mapę świata. Polska 
odzyskała niepodległość! Urzeczy-
wistniło się marzenie, za które wielu 
naszych rodaków zapłaciło najwyższą 
cenę – cenę własnego życia. Pamiętajmy 
o nich w tym wyjątkowym dniu. (…) 
Niech żyje wolna, niepodległa, suwe-
renna Polska, mocna naszą wspólnotą!

Pamiętajmy nie tylko  
11 listopada!

W ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości, o godz. 11.00 
na Cmentarzu Legionistów Polskich 
w Łowczówku miało miejsce złożenie 
kwiatów przez burmistrza Tuchowa 
Magdalenę Marszałek, starostę 
tarnowskiego Romana Łucarza i wójta 
gminy Pleśna Józefa Knapika – współ-
organizatorów corocznych uroczy-
stości w Łowczówku.

W rozmowie z TV STARnowa na 
cmentarzu w Łowczówku burmistrz 
Tuchowa powiedziała: – My dzisiaj 
żyjemy w wolnym kraju, cieszymy się 
z tego bardzo, ale musimy pamiętać, że 
gdyby nie ci żołnierze i ich poświęcenie, 
mogłoby być dzisiaj inaczej. Musimy 
również pamiętać, że tę wolność można 
zawsze stracić. Trzeba o nią dbać 
każdego dnia swoim postępowaniem, 
ale też odwiedzaniem takich miejsc, 
bo tutaj ta pamięć wraca i jest bardzo 
mocno odczuwalna. 

Punktualnie o godz. 12.00, 
w ramach akcji „Niepodległa do 
hymnu”, z wieży tuchowskiego ratusza 
wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

„Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy”. 

Dbajmy i troszczmy się 
o naszą Ojczyznę!

Tuchowskie SOWY 
dla Niepodległej

…By pozostać wiernym swoim zasadom i wartościom, 
by pozostać wiernym Ojczyźnie…

Przejazdem na swych „mechanicznych rumakach” 
udekorowanych w flagi państwowe dołożyliśmy cegiełkę 
do narodowego świętowania – serca nasze mocniej zabiły, 
gdy pochylaliśmy głowy i zapalaliśmy znicze na grobach 
naszych bohaterów.
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Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nagroda Literacka „Nike” 2020

ADRIANNAWASIEK 

Od 15 października 
w bibliotece szkolnej 
można oglądać 

wystawę pt.: „Pieśniarka 
biednych i uciśnionych”, 
która przybliża życie i twór-
czość Marii Konopnickiej. 
Została zorganizowana 
w związku z przypadającą 
w tym miesiącu 110. rocz-
nicą śmierci wybitnej 
polskiej poetki i nowelistki.

Maria Konopnicka tworzyła 
w czasach, gdy Polska była pod zabo-
rami. Znana jest nie tylko z działal-
ności literackiej, ale także konspira-
cyjnej i politycznej. Walczyła o prawa 

kobiet i dzieci. W jej twórczości domi-
nują bardzo ważne motywy patrio-
tyczne, a także niezwykłe krajobrazy, 
które autorka potrafiła przenieść na 
papier. Pozostawiła po sobie pokaźny 
dorobek literacki. Jej najsłynniej-
szym i nie tracącym aktualności dla 
Polaków jest wiersz Rota. Spora część 
jej dorobku to twórczość dla dzieci. 
Pisała piękne wiersze dla najmłod-
szych, ukazując w nich magiczny 
i tajemniczy świat. Czytelnicy często 
zapamiętują ją jako autorkę jednej 
z najbardziej znanych książek dla 
dzieci – O krasnoludkach i sierotce 
Marysi.

Na wystawie prezentowane są 
liczne książki autorki dostępne 
w bibliotece, jak również pozycje 
dotyczące jej twórczości.

Bądźmy zdrowi – smacznego!

ADRIANNAWASIEK 

Po raz 24 przyznano 
Nagrodę Literacką 
„Nike” uznawaną za 

najwybitniejsze polskie 
wyróżnienie w dzie-
dzinie literatury. Uroczy-
stość ogłoszenia laureata 
i wręczenia nagrody odbyła 
się w niedzielny wieczór 
4.10.2020 roku w gmachu 
Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Organizato-
rami byli Fundacja Nagrody 
Literackiej „Nike” i „Gazeta 
Wyborcza”, zaś fundatorem 
– Fundacja Agory.

W finale znalazły się dwie 
powieści, dwa eseje, biografia i dwie 
książki reporterskie. Jury pod prze-
wodnictwem prof. Pawła Próchniaka 
nagrodziło Radka Raka za książkę 
Baśń o wężowym sercu albo wtóre 
słowo o Jakóbie Szeli.

Na stronie wydawnictwa czytamy: 
Baśń nie jest powieścią historyczną, 
choć napisana z dużym szacunkiem 
dla ówczesnych realiów społecznych, 
obyczajowych i politycznych, to 
zawieszona pozostaje między historią 
a mitem. Wymyta z legend, w które 
obrosła postać polskiego przywódcy – 
tych prawdziwych i tych stworzonych 
przez Radka Raka. Radek Rak napisał 

powieść o dobru i złu, które czai się 
w każdym z nas, o nierównych szan-
sach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełna 
ironii, humoru, nakarmiona mrokiem 
ludzkich serc.

Przewodniczący jury Paweł Próch-
niak, wygłaszając laudację, podkre-
ślił, że nagrodzona książka przypo-
mina o potrzebie mitu, podpowiada, 
że pod powierzchnią rzeczywistości 
[…] pulsują dawne mitologie, zapo-
mniane klechdy, tajemnicze fabulacje. 
Zwrócił uwagę, że słychać w „Baśni 
o wężowym sercu” różne echa i tony 
literatury, podskórnie pracują w niej 
głosy wielu pisarzy.

Na uwagę zasługuje fakt, że nagro-
dzona książka wyszła spod pióra 
lekarza weterynarii, a zwycięzca 
otrzymał 100 tys. zł i statuetkę 
projektu Gustawa Zemły.

Czytelnicy za najlepszą pracę 
uznali reporterski zbiór 27 śmierci 
Toby’ego Obedy Joanny Gierak-
-Onoszko, której przyznano tytuł 
Nike Czytelników 2020.

Zachęcamy wszystkich miło-
śników literatury do zapoznania się 
z historią nagrody Nike.

Wystawa zorganizowana w biblio-
tece szkolnej koncentrowała się na 
prezentacji tegorocznych laureatów, 

przybliżała też potencjalnemu czytel-
nikowi siedem finałowych tytułów.

Na wystawie zaprezentowano  
24 książki-laureatki (począwszy 
od 1997 roku) oraz zdobywczynie 
nagrody czytelników.

Siedmiokrotnie laureaci doce-
niani przez jury uzyskali jednocze-
śnie najlepsze noty wśród czytel-
ników. Tak było z książkami: Matka 
odchodzi Tadeusza Różewicz (2000), 
Pod mocnym aniołem Jerzego Pilcha 
(2001), Gnój Wojciecha Kuczoka 
(2004), Bieguni Olgi Tokarczuk 
(2008), Księgi Jakubowe (2015), 
Rzeczy, których nie wyrzuciłem 
Marcina Wichy (2018), Nie ma 
Mariusza Szczygła (2019).

Na uwagę zasługuje fakt, iż na prze-
strzeni dwudziestu czterech lat najczę-
ściej docenianą przez czytelników 
pisarką była Olga Tokarczuk. Po raz 
pierwszy fani literatury ocenili ją wysoko 
za Prawiek i inne czasy (1997), następnie 
za Dom dzienny, dom nocny (1999),  
Grę na wielu bębenkach (2002), Biegunów 
(2008) i Księgi Jakubowe (2015).

Życzymy wielu wzruszeń i niezapo-
mnianych przeżyć wszystkim, którzy 
zdecydują się sięgnąć po lekturę tej 
ważnej i wartościowej współczesnej 
literatury polskiej.

110. rocznica śmierci 
Marii Konopnickiej

BARBARA 
MAZURKIEWICZ 

Powyższe hasło stało 
się inspiracją do zare-
klamowania w biblio-

tece szkolnej w CKZiU 
literatury poświęconej 
tematyce zdrowego odży-
wiania. W obecnej sytuacji 
epidemicznej, gdy więcej 
czasu spędzamy w domach, 
ograniczamy kontakty 
towarzyskie, warto zadbać 
o zdrowie i wzmocnić układ 
odpornościowy.

W tym celu 8 listopada biblioteka 
postanowiła przypomnieć wszystkim 
czytelnikom o obchodzonym już od 
2007 roku Europejskim Dniu Zdro-
wego Jedzenia i Gotowania. Celem 
święta jest promowanie zdrowego 
jedzenia, dobrych nawyków żywie-
niowych, spożywania regularnie 
posiłków, informowanie o konse-
kwencjach złej diety. Dzień ten jest 
obchodzony na wiele sposobów. 
W wielu krajach kucharze zapraszają 
młodzież do restauracji, aby pokazać, 
czym jest zdrowe żywienie, prowadzą 
warsztaty i zajęcia na temat zdrowej 
diety. W Polsce powstały kampanie 
dotyczące dobrych nawyków żywie-
niowych. Jedną z nich jest kampania 
„Śniadanie daje moc”. Badania 
pokazały, że około 40% uczniów 
i studentów rezygnuje ze spożywania 

śniadań. Rozpoczęcie dnia bez posiłku 
bądź niejedzenie między lekcjami źle 
wpływa na samopoczucie i koncen-
trację uczniów.

Organizatorki wystawy podjęły 
próbę, by przekonać młodzież do tego, 
że istnieje nierozerwalny związek 
pomiędzy dobrą książką a smacznym 
jedzeniem. W tym celu przygotowały 
kilka propozycji. Wszystkich zainte-
resowanych profilaktyką zdrowotną 
związaną ze sposobami odżywiania 
zachęcano, aby sięgnęli do porad-
ników, które ułatwią wprowadzenie 
korekt w dotychczasowym stylu 
życia i zaowocują poprawą kondycji, 
zachowaniem zdrowia i dobrego 
wyglądu. Polecano publikacje doty-
czące podstaw i zasad żywienia czło-
wieka, higieny i ochrony zdrowia, 
dietetyki. Żywienie jest istotnym 
elementem naszego życia. Jego jakość 
ma ogromny wpływ na organizm, 
warunkuje wzrost, rozwój, zdrowie, 
sprawność fizyczną i psychiczną. 
Znajomość zasad prawidłowego 
żywienia pozwala na wybór właści-
wych sposobów żywienia. Niezna-
jomość roli, jaką pełnią składniki 
odżywcze w organizmie człowieka, 
może być przyczyną nieprawidłowego 
odżywiania się, a w następstwie – 
pogorszenia stanu zdrowia. W porad-
nikach czytelnicy znajdą charaktery-
stykę, źródła i znaczenie składników 

pokarmowych dla organizmu czło-
wieka, informacje o wartościach 
odżywczych produktów spożywczych, 
normy żywieniowe, zasady układania 
jadłospisów oraz sposoby odżywiania 
w zależności od wieku i stanu zdrowia.

Warto podkreślić, że wiedzą 
na powyższe tematy z pewnością 
mogą pochwalić się uczniowie klas 
o profilu gastronomicznym i hote-
larskim naszej szkoły, którzy na co 
dzień zgłębiają tajniki żywienia nie 
tylko od strony teoretycznej, ale także 
podczas praktyk w ośrodkach krajo-
wych i zagranicznych, pod okiem 
fachowców rozwijają umiejętności 
w tym zakresie.

Oferta biblioteki skierowana była nie 
tylko do tej grupy młodzieży, lecz do 
wszystkich, którzy lubią gotować oraz 
tych, którzy lubią dobrze zjeść. Poleca-
łyśmy przepisy na znakomite potrawy.

W eksponowanych książkach 
dbający o dobrą dietę znajdą łatwe dania 
oraz sprawdzone przepisy. Dowiedzą 
się, co i jak jeść, aby być zdrowym. 
Mamy nadzieję, że prezentowane 
poradniki, przepisy, a także zasoby 
internetowe przyczynią się do pogłę-
bienia wiedzy, urozmaicenia menu oraz 
pozwolą dostrzec zależność między 
żywieniem a zdrowiem. Pobudzą do 
refleksji nad tym, jak się odżywiamy, 
co jemy, co zmienić w diecie i pozwolą 
zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.

Bernard Show powiedział: „Nie ma 
bardziej szczerej miłości niż miłość 
do jedzenia” – zatem zróbmy sobie 

ucztę, odkryjmy wartość zdrowego 
jedzenia, by piękniej żyć i czerpać 
radość z życia.
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URSZULAGINTER 

Są proste i szybkie 
w przygotowaniu, 
zachwycą smakiem 

i zapachem. Wspaniały 
pomysł na śniadanie, deser 
i kolację. Mowa oczywi-
ście o muffinach, które już 
gościły w naszych przepi-
sach. Ponieważ można je 
tworzyć z różnych skład-
ników, tym razem chciałam 
się podzielić pomysłem, 
który zaczerpnęłam 
z książki Nigelli Lawson 
i zmodyfikowałam do 
swoich upodobań smako-
wych. 

Pomarańczowe muffiny 
śniadaniowe

Składniki na 12 muffinów:
• 75 g masła
• 250 g mąki
• 25 g zmielonych migdałów 

(można tylko rozdrobnić)
• ½ łyżeczki sody oczyszczonej

• 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia

• 75 g cukru
• skórka z jednej pomarańczy
• sok z jednej pomarańczy
• około 100 ml mleka
• 1 jajko

Sposób wykonania: 
Piekarnik należy rozgrzać do 

200°C.
Masło trzeba rozpuścić i ostudzić. 

W dużej misce wymieszać mąkę, 
migdały, sodę, proszek do pieczenia, 
cukier oraz startą na drobnych 
oczkach skórkę z pomarańczy. Jeżeli 
ktoś lubi intensywny smak skórki 
z pomarańczy, należy ją dokładnie 
zetrzeć z całej powierzchni poma-
rańczy, jeśli nie – wystarczy skórka 
otarta z około ½ powierzchni poma-
rańczy. Oczywiście pomarańczę 
przed ścieraniem należy dokładnie 
wymyć w gorącej wodzie. Następnie 
trzeba wycisnąć sok z pomarańczy 
i dopełnić mlekiem do pojemności 
200 ml (sok z wyciśniętej poma-
rańczy + mleko powinny razem dać 

pojemność 200 ml). Teraz należy 
wlać sok z mlekiem do drugiej 
miski, dodać 1 jajko oraz przestu-
dzone masło i dokładnie wymieszać. 
Suche składniki również należy 
wymieszać. Następnie do suchych 
składników trzeba wlać składniki 
płynne i delikatnie wymieszać. Nie 
należy mieszać długo, składniki mają 
się tylko wymieszać, a ciasto ma być 
lekko grudkowate. Formy na muffiny 
wyłożyć papilotkami lub wysma-
rować masłem. Do każdej formy 
nałożyć jednakową ilość ciasta. Piec 
w temperaturze 200°C przez około 
20 minut. Po wyjęciu z piekarnika 
powinny nieco ostygnąć. Można 
je podawać, gdy są jeszcze ciepłe. 
Wspaniale smakują z odrobiną masła 
lub dżemem, konfiturą, miodem.

Druga, wytrawna wersja 
muffinów może być wykorzystana 
jako samodzielne danie, np. z odro-
biną keczupu lub sosu worcester albo 
jako dodatek do sałatek, smażonej 
kiełbasy, boczku.

Składniki:
• 225 g mąki pszennej 
• 50 g mąki razowej 
• 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia 

• ½ łyżeczki sody oczysz-
czonej 

• 1 łyżeczka soli 
• 1 łyżeczka musztardy 
• 125 g startego ostrego 

żółtego sera, najlepiej ched-
dara

• 150 ml jogurtu naturalnego, 
najlepiej greckiego

• 6 łyżek oleju 
• 125 g mleka 
• 1 jajko 
• 2 łyżki sosu worcester 
• do posypania: ok. 2 łyżki 

startego sera, słodka lub 
ostra mielona papryka

Sposób wykonania:
Piekarnik należy rozgrzać do 

200°C.
Wymieszać w dużej misce oba 

rodzaje mąki, proszek do pieczenia, 
sodę, sól i starty na dużych oczkach 
ser. W drugim naczyniu trzeba 
wymieszać pozostałe składniki, 
a następnie dodać je do suchych 
składników i całość delikatnie 
wymieszać. Przygotować blachę na 
muffiny i do każdego otworu nałożyć 
jednakową ilość ciasta. Piec około 
20 minut. Następnie wyjąć blachę 

i każdego muffina posypać odro-
biną startego sera oraz słodką lub 
ostrą papryką. Włożyć do piekarnika 
na kolejne 5 minut, po czym wyjąć 
muffiny i przełożyć je na metalową 
kratę, aby trochę przestygły. Najlepiej 
smakują, gdy są jeszcze ciepłe. 

Smacznego!

CENTRUM SMAKU

Delegacja CKZiU na cmentarzu w Łowczówku
MAŁGORZATAKOZIOŁ 

W przeddzień Naro-
dowego Święta 
Niepodległości 

delegacja uczniów klas 
pierwszych z Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczów-
kiem w Tuchowie złożyła 
wiązankę na Cmentarzu 
Legionistów w Łowczówku. 

Tradycją w tej szkole jest uroczyste 
ślubowanie młodzieży najmłodszych 
roczników składane właśnie w tym 
miejscu – przy grobach szkolnych 
patronów. Niestety, w tym roku nie 
dane jej było to przeżycie. Wizyta 
złożona na cmentarzu była tylko 
namiastką, która w żaden jednak 
sposób nie mogła oddać rangi tych 
uroczystości. Uczniowie złożyli 
wiązankę przed kaplicą, zapalili 
znicze na grobach legionistów oraz 
zapoznali się z kilkoma ciekawost-
kami związanymi z cmentarzem 
i legionistami.

Zachęcamy do odwiedzenia 
strony szkoły: www.ckziu.tuchow.pl 
i zapoznania się z materiałami przy-
gotowanymi z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości oraz Święta 
Patronów Szkoły.

Narodowe 
Święto Niepodległości  
i Dzień Patronów Szkoły
My krew i życie niesiem w dań,
tylko Ojczyzno z grobu wstań.

LILIANNALIPKA 

Inaczej planowane, 
inaczej obchodzone…

W związku z obowiązującymi 
ograniczeniami w tym roku posta-
nowiliśmy uczcić  listopadowe święto 
w innej formie. Poprosiliśmy nauczy-
cieli i uczniów o udzielenie odpo-
wiedzi na dwa pytania:

1.Kim są dla Ciebie żołnierze 
walczący w bitwie pod Łowczówkiem?

2. Czym jest dla Ciebie niepod-
ległość?

Z pozyskanych materiałów przy-
gotowaliśmy trzy krótkie filmy, które 
zamieściliśmy na stronie szkoły. 

Warto w tym miejscu podziękować 
wszystkim uczniom i nauczycielom, 
którzy odpowiedzieli na powyższe 
pytania, w szczególności Wojtkowi 
Krasowi, który z wielkim zaangażo-
waniem zebrał nadesłane materiały 
w całość i złożył je w jeden film.

Oprócz tego w listopadzie 
został otwarty Rok Patrona Szkoły. 
W zeszłym roku bohaterem był  Kazi-
mierz Sosnkowski, w tym roku szcze-
gólnie pamiętać będziemy o twórcy 
1. Szwadronu Kawalerii, przekształ-
conego w 1. Pułk Ułanów Legionów 
Polskich - Władysławie Prażmowskim 
Belinie. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA
TUCHÓW
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

(Antoni Słonimski)

Listopad to czas zadumy, 
wspomnień i refleksji na 
trudne tematy: odejścia, 

śmierci i tęsknoty. 

Dla nas – patriotów to powrót do 
ważnych symboli Ojczyzny: walki, 
poświęcenia, wiary i zwycięstwa. 
Hasła te, które Polacy nosili w swoich 
sercach i czynach, ożywają na nowo 
w związku z Narodowym Świętem 
Niepodległości.

11 listopada świętowaliśmy 
102. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Dla Polaków jest to 
jedno z najważniejszych świąt naro-
dowych. Wspominamy tych, którzy 
cierpieli w zniewolonym przez 123 lata 
kraju. Tych, którzy marzyli o wolności, 
nadrzędnej wartości – godnej najwyż-
szego poświęcenia. Odzyskanie 
niepodległości było procesem trudnym 
i złożonym. Różnym koncepcjom 
walki o niepodległość, wizjom przy-
szłej władzy i odbudowy państwa 
polskiego przyświecał jeden cel – dobro 
ukochanej Ojczyzny. 

W tym roku w naszej szkole 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości uczniowie przygo-
towali film, którego przewodnim 
tematem jest WOLNOŚĆ. Prowa-
dzący Jakub Madejski wprowadził 
uczestników akademii w atmosferę 

Narodowe Święto Niepodległości

BEATAGUT-LISAK 

Jak co roku w czasie zbliżającego się 
Święta Zmarłych Ministerstwo  
Edukacji Narodowej  

zaprosiło uczniów do podjęcia działań 
związanych z upamiętnieniem historii 
małych Ojczyzn, lokalnych  
bohaterów, ważnych rocznic. 

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi 
na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach 
naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani 
z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 

Szkoła Podstawowa w Tuchowie wzięła udział 
w akcji i PAMIĘTA. W ramach akcji uczniowie 
i nauczyciele podjęli szereg inicjatyw związanych 
z upamiętnieniem bohaterów, miejsc i wydarzeń 
związanych z naszą lokalną i ogólnonarodową 
historią. Sprzątaliśmy cmentarze, odwiedziliśmy 
groby żołnierzy, wspominaliśmy bohaterów na 
lekcjach wychowawczych. Młodzież jeszcze przed 
przejściem na zdalne nauczanie udała się na pobliski 
cmentarz, aby zapalić symboliczną świeczkę dla 
bezimiennych żołnierzy spoczywających na tuchow-
skich cmentarzach. 

„Szkoła pamięta” – 
pamięć o bohaterach 
naszej wolności

wydarzeń z 1918 roku. Dziewczynki 
z klasy IIb – Marysia Grzenia 
i Karolina Więcek przy akompa-
niamencie chórku wytłumaczyły, 
czym właściwie jest NIEPODLE-
GŁOŚĆ. Uczniowie klas VIa oraz 
VIc przeżywali wydarzenia tamtych 

lat i entuzjazm związany z odzyska-
niem suwerenności. Całość dopeł-
niły piękne pieśni patriotyczne oraz 
okolicznościowe wiersze recyto-
wane przez uczennice klasy VId 
– Annę Styrkowiec oraz Alicję 
Rąpałę i absolwentkę naszej szkoły 
– Zuzannę Łukasik.

Młodzi patrioci z VIc Nelly Gierałt 
oraz Jakub Hudyka napisali piękne 
wiersze, które wpisują się w postawy 
współczesnego pokolenia. Drobne 
gesty, inicjatywy, akcje, które są 
bardzo ważne, aby uczcić pamięć bezi-
miennych żołnierzy, którzy „oddali 
życie za Ojczyznę”. 

Beata Gut-Lisak
Anna Bałut

Katarzyna Skrzyniarz
Marta Chruściel-Zoń

Pamięć o bezimiennych 
bohaterach

Bezimienni żołnierze oddali za 
Ojczyznę swoje życie,
dlatego powinno się Im oddawać 
cześć należycie.
Modlitwa, kwiaty, śpiew, znicze, 
wiersze, czy patriotyczne przedsta-
wienie

to dobre sposoby na ich upamięt-
nienie. 
Grób Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie jest nam najbardziej 
znany,
ale pierwszy był w Łodzi ufundowany.
Pomniki, groby, krzyże, a także flagi 
w upamiętnieniu poległych wymagają 
naszej powagi. 

Pamięć o bohaterach poległych,
także tych z czasów bardzo odległych, 
powinna być przez kolejne pokolenia 
pielęgnowana
i nigdy niezapomniana. 

Jakub Hudyka, klasa VIc

Dla poległych

Ci, polegli za nasz kraj,
Życie swe oddali tam.
Oddali za przyszłość naszą i narodu,
Więc pamiętajmy o nich,
Modląc się w nocy,
Za ich poświęcenie i chęć pomocy.
Podziękujmy im za wszystko, co dla 
nas zrobili,
Inaczej obcy Polskę by zgładzili.

Nelly Gierałt, klasa VIc
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Szkoła Podstawowa w Tuchowie rymuje o historii Polski

Jan III Sobieski

Jan Sobieski był odważny, o tym wie uczeń każdy.
Z magnaterii on pochodził i wojskami świetnie wodził.
Z Marysieńką się zapoznał i miłości wielkiej doznał.
Ten podróżnik, poliglota listy pisał jak ze złota.

Wiele bitew on rozegrał, prawie nigdy w nich nie przegrał.
Może z jedną mu nie poszło, ale to w niepamięć poszło.
Król Sobieski odsiecz zrobił i pod Wiedniem Turków pobił.
Nie przypisał sobie chwały, taki to był król wspaniały.

I miejsce – Szymon Ablewicz, klasa VIb

Rymowanka o Kazimierzu Wielkim

Król Kazimierz, syn Łokietka – Wielkim nazwany,
Jeden z Piastów, chyba wszystkim tuchowianom znany.
Kraj nasz wzmocnił i rozwinął, miasta pozakładał.
I naszemu Tuchowowi prawa miejskie nadał.

Wymurował całą Polskę, zadbał o naukę,
Zreformował także armię, bardzo cenił sztukę.
Z Krzyżakami się dogadał, z Litwą sojusz zawarł,
Dzięki niemu kraj nasz polski w tyle nie zostawał.

I miejsce – Antoni Różycki, klasa Va

Jan III Sobieski

Popatrz na to! Wielkie Nieba!
Nad wiedeńską ziemią Victoria rozbrzmiewa.
Król Polski, do obrony wiary powołany,
ze swą husarią przybywa na odsiecz wezwany.
Wiadomość w liście śle już do Papieża,
Turkowi litości okazać nie zamierza.
„Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył Gloria!”
Klęską się kończy Imperium Osmańskiego historia.

A gdziem to zobaczył? Chcesz wiedzieć kolego?
Na ścianach Muzeum Watykańskiego,
W sali nazwanej Salą Sobieskiego.
Podziwiałem tam płótno artysty polskiego.
Matejki Jana, jegoż pędzla dzieło.
Był to sam Król Polski Jan Sobieski III
Bohater i Zwycięzca Wiedeńskiej Odsieczy!

II miejsce – Amelia Szablowska, klasa IVa

Król nie z tej bajki! – Henryk Walezy

Kiedy Zygmunt II August zakończył swe panowanie,
Młodzieniaszek rodem z Francji na czele naszego kraju stanie
To Henryk Walezy – brat króla Francji
Szykowny, gustowny, pełen elegancji
Z czterech kandydatów to jego wybrano
Tak właśnie na sejmie elekcyjnym zdecydowano
Nie straszna mu była nawet Anna Jagiellonka
Podstarzała, zrzędliwa, mało urodziwa Polka
Małżeństwo z Anną to warunek szlachty
Wydawałoby się, że Henryk do muru został przyparty
Jednak on sprytnie narzeczonej unikał
Przez dwa tygodnie z łóżka nie wychodził, różne pastylki łykał

Podobno chorował, ale tylko w dzień
W nocy zaś baraszkował, figlował, więc jego troski odchodziły w cień
Kto tam nie bywał, kto tam nie gościł!
Ucztowano do białego rana, pijąc wino i grając w kości.
Dla polskiej szlachty zachowanie nie do zaakceptowania
Co to za król, dla którego sprawy państwowe mniej ważne 
od spania?
Nastał czerwiec 1574 roku
Anna Jagiellonka z Henrykiem u boku dumnie kroczyła dotrzy-
mując mu kroku
Dziś wielki bal, zaręczynami zwany
Tak długo przez przyszłą królową wyczekiwany
Niestety… Henryk dowiedziawszy się o śmierci brata

Z Polski do Francji zaraz dał drapaka.
III miejsce – Szymon Wantuch, klasa IVa

Wyróżnienie

Król Władysław Jagiełło

Król Władysław Jagiełło najdłużej panował
i dynastię Jagiellonów w Królestwie Polskim zapoczątkował.
Jadwigę poślubił i Polskę polubił.
A pod Grunwaldem wydawał rozkazy,
żeby Krzyżakom zadawać bolesne i śmiertelne razy.
Wykorzystał słońce i upały,
aby mistrz Jungingen upadł.

Izabela Hudyka, klasa IVc

Kazimierz Wielki

Ten ostatni król Polski z rodziny Piastów
Nie tylko nadał prawa miejskie naszemu miastu
Sto innych założył miast
Dzięki niemu mamy szlak Orlich Gniazd
A gdy ucztę chce mieć rodzinka
Możemy zrobić zjazd jak on – u... Wierzynka
Wystarczy dobry pomysł i odrobina dobrej woli
Król Kazimierz zrobił interes na... zwykłej soli
Nie tylko na wzór króla Salomona i króla Kazimierza Wielkiego
Można w życiu naprawdę zrobić „coś z niczego”!

Może Ty nie – ale ja w to wierzę
Że każdy z nas może być troszeczkę królem Kazimierzem
Odrobinę myśli twórczej, edukacji, dyplomacji
I dogadasz się nawet z wrogami, np. u Wierzynka przy kolacji
A gdy ktoś zapyta „jak zrobiłeś coś z niczego?”
Powiedz, że masz w sobie coś z... Kazimierza Wielkiego!

Justyna Klimek, klasa Vb

Król Stanisław Poniatowski

Król Stanisław Poniatowski
był ostatnim władcą Polski.
On i jego dwóch ziomali
konstytucje napisali.
W każdy czwartek gości spraszał,
stoły suto im okraszał.
I długimi godzinami,
ważne sprawy omawiali.

Czy był dobrym królem Stasiek?
Podyskutuj o tym w klasie...
Wiele na to jest teorii:

ZATEM UCZMY SIĘ HISTORI!!!
I miejsce – Zuzanna Kras, klasa VIIIc

Bolesław Chrobry

Bolesław Chrobry dość był szczodry.
Dobrze wojował i politykował. 
W 1000 roku wielką ucztę wyprawił,
Czym Ottona III w zachwyt wprawił. 
Na króla Polski koronowany
Niedługo po tym w Poznaniu pochowany.

III miejsce – Aleksandra Smutek, klasa VIIa

Wyróżnienie

Kazimierz Wielki 

Kazimierz zostawił Polskę murowaną 
Nie prowadził zbędnych wojen 
Pozwolił zaschnąć sączącym ranom 
Zawsze zadowalał się pokojem 
Zbudował wiele zamków w Polsce 
W naszej historii ma wieczne miejsce 
To jedyny polski król o przydomku „wielki”
Kochał nasz kraj i jego lud wszelki. 

Szymon Koncewicz, klasa VIIIb

Kazimierz Wielki 

Kazimierz Wielki król Polski 
Ostatni z Piastów rodu.
Koronowany na Zamku Wawelskim,
Stał się władcą dumnego Narodu.

Człowiek pokoju i reform wielbiciel,
Zamki drewniane w murowane zamienił. 
Akademii Karkowskiej założyciel,
A miłością swą cztery żony obdzielił. 

Gabriela Cieśla, klasa VIIIa

BEATAGUT-LISAK 

W Szkole 
Podstawowej 
w Tuchowie 

w październiku i listo-
padzie realizowany był 
projekt edukacyjny 
„Kazimierzowskie 
wędrówki”. 

Do dzieci klas młodszych 
przybył król Kazimierz Wielki. 
Jego wizyta związana była 
z jubileuszem 680-lecia nadania 
Tuchowowi praw miejskich. 
Ze względu na sytuację epide-
miczną dzieciom został odtwo-
rzony film, podczas którego król 
Kazimierz opowiedział o swoich 
czasach. Zachęcił uczniów do 
czytania książek i przypomniał, 
że to dzięki niemu Tuchów 

otrzymał prawa miejskie.  
Na pamiątkę spotkania każdy 
uczeń otrzymał zakładkę do 
książki z podobizną króla 
i ciekawostką na temat Tuchowa. 

Zakończeniem projektu 
było zaproszenie uczniów do 
Szkolnego Konkursu Historycz-
nego „Królewskie rymowanki”. 
Konkurs przeznaczony był dla 
klas I-VIII. Klasy I-III miały za 
zadanie wykonać portret wybra-
nego władcy Polski techniką 
kolażu. Zgłoszono 53 piękne, 
kolorowe prace. Dzieci wyka-
zały się ogromną pomysłowo-
ścią, a komisja konkursowa 
miała dylemat, aby wybrać 
zwycięskie prace. Ostatecznie 
nagrody główne otrzymali:
I miejsce ex aequo zajęli:
Franciszek Malinowski,  
klasa II d

Adrian Łątka, klasa II a
II miejsce ex aequo zajęli:
Kornelia Jeż, klasa II d
Alicja Płachno, klasa I a
III miejsce ex aequo zajęli:
Maja Bartkowska, klasa I a
Helena Bielak, klasa II d
Wyróżnienia otrzymali:
Lena Łoniewska, klasa II d
Michał Ogiela, klasa II c
Julian Gawryał, klasa III b
Sebastian Szwarga, klasa II b

Starsi uczniowie w klasach 
IV-VIII mieli się zmierzyć 
na rymowanki o wybranym 
władcy Polski. W konkursie na 
„Królewską rymowankę” wzięło 
udział 34 uczestników. Rymy 
musiały nawiązywać do wyda-
rzeń związanych z wybraną 
postacią. Najczęściej układano 
wierszyki o Mieszku I, Bole-

sławie Chrobrym oraz Kazi-
mierzu Wielkim. Uczniowie 
rymowali o Tuchowie, Orlich 
gniazdach, zwycięskich bitwach, 
ucztach i polityce. Poja-
wiły się ważne daty – chrztu 
Polski, nadania Tuchowowi 
praw miejskich, Grunwaldu, 
odsieczy wiedeńskiej i wiele 
innych. Autorzy rymowanek 
wychwalali m.in.: zmysł dyplo-
matyczny ostatniego Piasta, 
wspaniałą szarżę husarii Jana 
III Sobieskiego pod Wiedniem, 
stanowczość Bolesława Chro-
brego, hojność Jadwigi. Komisja 
konkursowa wyłoniła w klasach 
IV-VIII dziesięć rymowanek, 
które zostały nagrodzone. 

Klasy VI-VI
I miejsce ex aequo zajęli:
Szymon Ablewicz, klasa VI b

Antoni Różycki, klasa V a
II miejsce
Amelia Szablowska, klasa IV a
III miejsce
Szymon Wantuch, klasa IV a
Wyróżnienie:
Izabela Hudyka, klasa IV c
Justyna Klimek, klasa V b

Klasy VII –VIII 
I miejsce
Zuzanna Kras, klasa VIII c
II miejsce – brak
III miejsce
Aleksandra Smutek, klasa VII a
Wyróżnienie otrzymali:
Gabriela Cieśla, klasa VIII a
Szymon Koncewicz, klasa VIII b

Zapraszamy do galerii 
projektu „Kazimierzowskie 
wędrówki”.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
PIOTRKOWICE
Święto Niepodległości
MAŁGORZATALECH 

„Dzisiaj wielka jest 
rocznica...” 102 
lata temu Polska 

odzyskała niepodległość. 

Ze względu na panującą sytu-
ację epidemiczną nie mogliśmy się 
jak zwykle spotkać na uroczystej 
akademii, ale duch patriotyzmu 
i dumy narodowej w naszej szkole 
nie zaginął. Po raz kolejny uczniowie 
i przedszkolaki Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Piotrkowicach 
wzięli udział w narodowej akcji 
„Szkoła do hymnu”, organizowanej 
pod patronatem Ministra Edukacji 
i Nauki. Odświętnie ubrani, z koty-
lionem przypiętym nad sercem, 
wspólnie śpiewaliśmy Mazurka 
Dąbrowskiego we wtorek 10 listo-
pada o symbolicznej godzinie 11.11. 
Uczennice klasy VIII przygotowały 
wzruszający, kilkunastominutowy 
montaż słowno-muzyczny, aby przy-
pomnieć ważne dla Polski postacie 
i wydarzenia historyczne oraz 
uczcić pamięć tych, którzy walczyli 

o wolność naszego kraju. Występy 
recytatorskie przeplatały fragmenty 
naszych najpiękniejszych narodowych 
pieśni patriotycznych nadających 
akademii szczególnego charakteru. 
Nagranie z przedstawieniem zostało 
umieszczone na fanpage’u naszej 
szkoły, abyśmy mogli świętować 
wspólnie, mimo że każdy w swoim 
domu. Byliśmy osobno, a jednak jak 
zawsze razem zjednoczeni miłością 
i szacunkiem do naszej Ojczyzny!

Mali Patrioci z Piotrkowic 
DOROTA 
STAŃCZYK 

Pielęgnując tradycje 
polskie w przed-
szkolu, 10 listopada 

2020 r. obchodziliśmy 
102. rocznicę odzy-
skania przez nasz kraj 
niepodległości. 

Wszystkie dzieci w tym 
wyjątkowym dla nas Polaków 
dniu wyglądały odświętnie 
i uroczyście. Na ich piersi 
widniały kotyliony w barwach 
narodowych wykonane własno-

ręcznie. Dumnie, przyjmując 
właściwą postawę, o godz. 11.11 
odśpiewały Mazurka Dąbrow-
skiego, przyłączając się tym 
samym do akcji ,,Szkoła, przed-
szkole do hymnu”. Nie zabrakło 
w tym dniu również śpiewania 
pieśni legionowych: Przybyli 
Ułani i Wojenko, wojenko. 
Na zakończenie uroczystości 
wszystkie dzieci recytowały 
wiersz Władysława Bełzy Kto 
ty jesteś? Dzięki udziałowi w tego 
typu uroczystościach przedszko-
laki od najmłodszych lat uczą 
się patriotyzmu, przywiązania 
do Ojczyzny i ziemi rodzinnej.

Święto Niepodległości…

Niepodległa…
Stoję i patrzę, 

jak na mym oknie 
biało-czerwona 
wciąż w deszczu moknie.

Chociaż pod stopą  
wciąż miałaś grząsko, 
to się podniosłaś... 
TY... moja Polsko.

Z gruzów powstałaś... 
połamane skrzydła, 
wzniósł w niebo orzeł, 
byś znów rozkwitła.

Do jutra niebo 
wszystkie łzy wyleje, 
pozostawiając zawsze... 
Nadzieję.
  Z. Kurczab

Sto lat!... 
na Święto Niepodległości. 
Znów orzeł biały 
w domu zagościł.

Gdzie tylko spojrzysz... 
biało-czerwona. 
POLSKO przygarnij,  
weź mnie w ramiona.

Ty w wielkim trudzie 
i poniewierce.. 
oddałaś dla nas 
swe wątłe serce.

Tu, nawet Papież... 
Jan Paweł Drugi, 
ponosząc swojej 
pielgrzymki trudy...

Ziemię całował  
swoją ojczystą... 

bo choć daleko, 
to zawsze blisko.

A my Polacy, 
historię znamy, 
ta najcenniejsza 
z przekazów mamy.

Tak z pokolenia... 
na pokolenie, 
dusza patrioty 
wciąż we mnie drzemie.

I chociaż będę 
na końcu świata, 
to do Ojczyzny 
wrócę po latach...

 Z. Kurczab

Dom Kultury w Tuchowie włączył się w akcję 
„Chryzantema”
ANNAMADEJSKA 

300 sztuk chryzantem 
trafiło na znajdujące 
się na terenie gminy 

Tuchów cmentarze wojenne 
i pomniki upamiętniające drogę 
do odzyskania niepodległości. 
Kwiaty przyozdobiły również 
alejkę prowadzącą do kaplicy 
Rozwadowskich na starym cmen-
tarzu w Tuchowie.

Dom Kultury w Tuchowie wystąpił 
z wnioskiem do ARiMR-u, dzięki czemu 
mógł wesprzeć lokalnych handlarzy 
i ogrodników, którzy nie sprzedali kwiatów 
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym 
spowodowanym epidemią COVID-19.

Miejsca pamięci o przeszłości, udekoro-
wane tymi złotymi kwiatami, teraz jeszcze 
wymowniej przypominają o trwaniu, 
pomimo przemijania.
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„JEST TAKIE 
MIEJSCE U ZBIEGU 
DRÓG (…)”

Jan Paweł II mówił: – 
Odmawiając różaniec 
rozmawiamy z Maryją, 

powierzamy Jej ufnie 
wszystkie nasze troski 
i smutki, radości i nadzieje. 

W Domu Pogodnej Jesieni 
przez cały październik mieszkańcy 
w wielkim skupieniu i z pełną ufno-
ścią odmawiali różaniec codziennie, 
powierzając Matce Bożej swoje własne 
intencje. Modlili się także Litanią do 
ks. Zygmunta Gorazdowskiego i śpie-
wali pieśni. Każdy zawierzał swoje 
problemy, niedoskonałości, choroby, 
prosił o zdrowie, ustanie epidemii, 
pokój na świecie, błogosławieństwo 
Boże. Na początku miesiąca modlitwa 
różańcowa prowadzona była przez 
terapeutkę zajęciową, jednak po 
krótkim czasie mieszkańcy sami 
przejęli inicjatywę i podejmowali 
wspólną modlitwę, w coraz to więk-
szym gronie. Październik w Domu 
Pogodnej Jesieni od pięciu lat koja-
rzył się z dróżkami różańcowymi, na 
które wybierali się podopieczni wraz 
z siostrami józefitkami, personelem, 
wolontariuszami i wszystkimi chęt-
nymi, chcącymi połączyć się w modli-
twie. W tym roku ze względu na 
sytuację epidemiologiczną to wyda-
rzenie nie mogło się odbyć, dlatego 
30.10.2020 r. na świetlicy DPJ miesz-
kańcy mogli wziąć udział w uroczy-

stym różańcu zorganizowanym przez 
terapeutkę zajęciową oraz rehabili-
tantów. Różaniec rozpoczęła dyrektor 
DPJ s. Elżbieta Gac, a ksiądz, który 
jest mieszkańcem placówki zakoń-
czył go pięknym błogosławieństwem.  

Na końcu każda osoba otrzymała 
własną sentencję Maryjną, co spotkało 
się z wielkim entuzjazmem.

Paulina Kordela 
terapeuta DPJ

SPOTKANIA Z RÓŻAŃCEM

PIĘKNE GESTY 
WOLONTARIUSZY
W ostatnim czasie Dom 

Pogodnej Jesieni 
przekonał się po raz 

kolejny, że seniorzy w nim 
mieszkający nie są sami. 

Wolontariusze, dla których 
drzwi placówki zawsze były otwarte, 
a którzy już od marca nie mogą 
odwiedzać Domu, przysłali miesz-
kańcom piękne dowody tego, że są, 
że pamiętają i wspierają. Najpierw 
zostały dostarczone kartki z pozdro-
wieniami i życzeniami od wolon-
tariuszy ze Szkoły Podstawowej 
im. Bronisława Czecha w Pleśnej 
w ramach akcji KONCERT ŻYCZEŃ. 
Całą organizacją oraz dostarczeniem 
tych niepowtarzalnych, bo pisanych 
przez dzieci i młodzież listów, które 
wzruszyły i ucieszyły mieszkańców, 
zajęła się jedna z opiekunek wolon-
tariatu – Joanna Heród – za co 
serdecznie dziękujemy!!! Kolejną 
niespodziankę zrobili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kotul-

skiej w Jodłówce Tuchowskiej pod 
opieką Elżbiety Wiejackiej (jednej 
z opiekunek Szkolnego Klubu Wolon-
tariatu) z okazji przypadającego 
14 listopada Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora. Życzenia, które przekazali 
w formie multimedialnej, zachwy-
ciły mieszkańców, a słodkie upominki 
sprawiły, że dzień był jeszcze pięk-
niejszy. Pamiętają też o nas indy-
widualni wolontariusze. Jakiś czas 
temu Barbara Duda – wolontariuszka 
z Tuchowa przekazała mieszkańcom 
wzruszający list z pozdrowieniami 
oraz przepyszne rogaliki. Jeszcze raz 
wszystkim serdecznie dziękujemy!

Nie możemy się spotkać, ale wspo-
mnienia, które odtwarzamy w postaci 
zdjęć oraz filmików z Wami w roli 
głównej oraz Wasza pamięć o nas, 
są cenniejsze niż cokolwiek, jesteście 
wspaniali – mówi ze wzruszeniem 
pani Anna, mieszkanka DPJ.

Paulina Kordela 
terapeuta DPJ

Narodowe Święto 
Niepodległości jest 
szczególnym dniem dla 

wszystkich Polaków, dlatego 
też Dom Pogodnej Jesieni 
z entuzjazmem włączył się 
w obchody 11 listopada. 

Rozpoczęliśmy je już 10 listopada 
programem artystycznym przygoto-
wanym przez terapeutkę zajęciową, 
w którym udział wzięli mieszkańcy 
placówki, siostry józefitki oraz 
personel terapeutyczno-opiekuńczy. 
Wiersze oraz pieśni patriotyczne 

rozbrzmiewały na świetlicy DPJ. 
Przepiękne biało-czerwone koty-
liony, które zdobiły ubiór każdego 
z uczestników tego wydarzenia, 
zostały wykonane podczas terapii 
zajęciowej przez grupę plastycznie 
uzdolnionych mieszkańców. Na 
zakończenie podopieczni podzielili się 
swoimi refleksjami i wspomnieniami 
z dawnych lat, kiedy jako młodzi 
patrioci obchodzili Narodowe Święto 
Niepodległości.

Paulina Kordela 
terapeuta DPJ

A MOŻE… 
KONCERT ŻYCZEŃ?

ZDZISŁAWA
KRZEMIŃSKA

Jednym z wielu trudnych 
doświadczeń, jakie niesie 
czas pandemii miesz-

kańcom Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie, jest 
obowiązujący od 2 paździer-
nika br. zakaz odwiedzin 
wprowadzony po otrzy-
maniu rekomendacji 
z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie 
i Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej 
w Tarnowie. 

W trosce o psychofizyczną 
kondycję mieszkańców wciąż podej-
mowane są różne inicjatywy przez 
terapeutkę i rehabilitantów oraz przez 
Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. 
Do rodzin, przyjaciół, sympatyków 
i wolontariuszy 16 października br. 
skierowano zaproszenie do współ-
tworzenia Koncertu Życzeń, który 
będzie służyć podtrzymywaniu 
i ożywianiu relacji z mieszkań-
cami. Już następnego dnia wpłynęły 
pierwsze dowody pamięci, tęsknoty 
i uczuć! Zgodnie z założeniem, raz 
w miesiącu, w świąteczne popołu-
dnie, artystyczny zespół pracowników 
– wg własnej inwencji – osobiście 
przekazuje życzenia mieszkańcom. 
Pierwszy Koncert Życzeń odbył się 
25 października br. o godz.14.00. 
Zespół w składzie: dyrektor DPJ –  
s. Elżbieta Gac (fotograf) i opiekunki: 
s. Nela (gitara), Krystyna, Agnieszka 
(śpiew) i Zdzisława (konferansjerka) 
przekazał życzenia najpierw dla 
wszystkich mieszkańców od dyrek-
tora i personelu, a następnie indywi-
dualnym odbiorcom, którymi m.in. 
były: mamy, siostra, ciocie, babcie, 
koleżanki czy… znajoma z pobytu 
w tuchowskim szpitalu. Do każdego 
życzenia solistki w ludowych stro-
jach dołączyły piosenkę biesiadną. 
Drugi Koncert Życzeń zorganizo-
wano w Dniu Święta Niepodległości, 
czyli 11 listopada br. o godz. 14.00. 

Biało-czerwoną grupę artystyczną 
tworzyły: dyrektor DPJ – s. Elżbieta 
Gac (fotograf), pracownik socjalny – 
s. Alfonsa (śpiew), opiekunki: s. Nela 
(gitara), Renata i Małgorzata (śpiew) 
oraz Agnieszka (konferansjerka). 
Specjalne życzenia skierowano do 
nowoprzybyłych mieszkańców DPJ, 
a następnie do tych, o których pamię-
tali wolontariusze Ewelina i Marcin. 
Miłą niespodzianką były życzenia 
z Lubaszowej – rodzinnej wioski, dla 
pana Michała. Tym razem wszystkie 
dedykacje muzyczne przygoto-
wano z repertuaru patriotycznego. 
Odbiorcy dotychczasowych życzeń 
spontanicznie i radośnie reagowali 
na przekaz potwierdzający fakt, że 
świat o nich nie zapomniał. Wyraz 
twarzy, błysk oczu, drobny gest czy 
pojedyncze słowa – to jedyna w swoim 
rodzaju motywacja do dalszego dzia-
łania. 

ZAPRASZAM CZYTELNIKÓW 
„KURIERA TUCHOWSKIEGO” DO 
NADSYŁANIA ŻYCZEŃ I POZDRO-
WIEŃ CZŁONKOM WASZYCH 

RODZIN, DAWNYM ZNAJOMYM, 
SĄSIADOM, KOLEŻANKOM PRZE-
BYWAJĄCYM AKTUALNIE W DPJ 
NA ADRES: terapeuta@dpjtuchow.pl

Autorem pomysłu Koncert Życzeń 
na trudny czas jest Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego wspierająca dzia-
łalność DPJ w Tuchowie.
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Porodówka Nowej Generacji 
pracuje na powrót
Wznowiono zawieszone 

świadczenia Poro-
dówki Nowej Gene-

racji w Tuchowie. Udało 
się opanować problemy 
kadrowe i ruszyły przyjęcia 
pacjentek. 

Przypomnijmy, że w ostatnich 
zewnętrznych badaniach satysfakcji, 
realizowanych przez fundację Rodzić 
po Ludzku, tuchowski Oddział Gineko-
logiczno-Położniczy zyskał najwyższe 
opinie w zakresie zadowolenia z opieki 
i kontaktu z dzieckiem po narodzinach.

Zdecydowana większość, bo ponad 
90% pań, wybiera tutejszą Porodówkę 
Nowej Generacji ze względu na reko-
mendację lekarza prowadzącego ciążę. 
Znaczący wpływ na tę decyzję mają 
także opinia o oddziale i warunki loka-
lowo-sanitarne. Rośnie liczba pacjentek, 
które informacje o warunkach porodu 
czerpią od znajomych i od rodziny oraz 
z mediów społecznościowych.

Mocną stroną tuchowskiej poro-
dówki pozostaje indywidualne 
podejście do każdej z pacjentek, czyli 
podmiotowość i życzliwość personelu. 
Zdecydowana większość pań dekla-
ruje, że ponownie wybrałyby Tuchów 
na miejsce porodu.

Coraz więcej pacjentek przygoto-
wuje plan porodu, zazwyczaj konsul-
towany z położną. Część wypełnia ten 
dokument w szpitalu. 

CZT proponuje 
testy w firmach
Ze względu na zain-

teresowanie przed-
siębiorców Centrum 

Zdrowia Tuchów przygo-
towało ofertę diagnostyki 
koronawirusa dla pracow-
ników.

To odpowiedź na postulaty praco-
dawców, dbających o bezpieczeństwo 
personelu, którzy chcą zmniejszać 
ryzyko kolejnych zakażeń w zakła-
dzie pracy. W ofercie znalazło się 
wykonanie szybkich testów antyge-
nowych lub pobranie materiału do 
badań molekularnych. Oba badania – 
na warunkach komercyjnych – mogą 
także wykonać pacjenci indywidualni 
w szpitalu w Tuchowie.  

Szybkie testy, wykrywające obec-
ność antygenów wirusa SARS-CoV-2 
w wymazie z nosogardzieli lub gardła, 
to badanie wykorzystywane głównie we 
wczesnej diagnostyce zakażenia. Wyniki 
są tutaj dostępne w ciągu kilkudziesięciu 
minut od pobrania materiału. 

Ponadto przedsiębiorcy mogą także 
zamawiać genetyczne testy moleku-
larne, wykonywane metodą RT-PCR. 
Bazują one także na wymazie z gardła 
lub nosogardzieli, w których poszu-
kiwane są cząstki patogenu wirusa. 
W praktyce pozwala to na wykrycie 
zakażenia nawet na bardzo wcze-
snym etapie, zanim wystąpią pierwsze 
objawy choroby. W tym przypadku 
czas oczekiwania na wynik wynosi 
od 2 do 3 dni. 

Wszystkie badania wykonuje 
kwalifikowany personel medyczny 
w pełnym reżimie sanitarnym. Jest on 
także przygotowany do przekazania 
niezbędnych informacji w zakresie 
dalszych działań, w zależności od 
wyniku testów. W oparciu o nie praco-
dawca w razie potrzeby może dele-
gować pracowników do pracy zdalnej. 

Szczegółowe informacje na 
temat nawiązania współpracy oraz 
warunków finansowych można 
uzyskać, telefonując pod numer  
791 791 362. 

R E K L A M A



miasto i gminalistopad 2020 | nr 11 (97) 19

Jeżeli historie swojego regionu znacie – TO TAK – pamiętacie! 680 lat temu  
2 listopada 1340 roku była wyjątkowa jesień... Liście z drzew tak jak i dziś opadały i kolorowe 
dywany haftowały... Ile to lat? Ile wieków historia Tuchowa się pisała? Król Kazimierz Wielki nie 
na darmo małą osadę do rangi miasta podniósł... Dbajmy o nasze małe miasteczko. Zadbajmy 
o historię, o przeszłość, o teraźniejszość i przyszłość. Zauważmy, co jest TU-TAM, czy OBOK.  
Na pewno jest jeszcze wiele „SKARBÓW” do wydobycia. Takim skarbem 
przed wiekami w Tuchowie była sól, była wydobywana, a zyski ze sprze-
daży przyczyniły się do miasteczka rozbudowania. A dziś sól niech służy 
do pomysłów i myśli konserwowania. Nie jeden raz historią Tuchowa 
szarpało w różne strony, jednak Tuchów pozostał NIEZWYCIĘŻONY... 
Jak przystało w roku jubileuszowym miasta Tuchowa 680-lecia istnienia, 
należy złożyć życzenia... PANI BURMISTRZ Magdalenie Marszałek 
oraz wszystkim współpracownikom, którzy mają zaszczyt w ROKU 
JUBILEUSZOWYM i nie tylko brać udział w tworzeniu nowej historii 
Tuchowa. Życzymy, aby klucze, które znajdują się w herbie miasta,  
otworzyły drogę pełną optymizmu, zdrowia, pomysłów, spokoju,  
współpracy i serdeczności na kolejne jubileusze. 

Tego życzymy również mieszkańcom miasta i gminy Tuchów.

Z jubileuszowym pozdrowieniem 
w imieniu Echa Twojej Okolicy 

Ewa Piórkowska  
Maria Wiśniowska

NAJWIĘKSZYM SKARBEM TUCHOWA MADONNY CUDOWNA TWARZ... 
NAD NASZYM MIASTEM, NAD NASZĄ ZIEMIĄ 

ROZTACZAJ PANI MATCZYNĄ STRAŻ. 
W RADOŚCI CHWILI, BÓLU, CIERPIENIU 

CZUŁOŚCIĄ SWOJĄ NAS WSZYSTKICH DARZ...

TERESASZYMAŃSKA 

...Stał dwór szlachecki z drewna lecz podmurowany
Świeciły się z daleka pobielane ściany 
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni...

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)

Topola (Populus) to rodzaj drzewa 
należącego do rodziny wierzbowa-
tych. Rośnie na półkuli północnej 
i obejmuje ponad 30 gatunków. 
W Polsce występują 3 podstawowe 
gatunki dziko rosnących topól. Są to: 
topola biała (zwana białodrzewem), 
topola czarna (sokora) i osika. Poza 
nimi rośnie u nas szereg mieszańców 
i odmian, które – nawiasem mówiąc – 
trudno rozróżnić. Topole to drzewa, 
które w dobrych warunkach rosną 
najszybciej w naszym klimacie. 
Wartość użytkową uzyskują już 
w wieku 20-25 lat. Osiągają bardzo 
duże wysokości. Są okazy dorasta-
jące do 40 m (przeciętnie ok. 30 m). 
Dożywają do około 100 lat, a więc 
są krótkowieczne. Topole to drzewa 
niewymagające pod względem gleby, 
są jednak światłolubne. 

Topola biała (Populus alba), zwana 
białodrzewem, jak wszystkie topole 
rośnie bardzo szybko. Jej dojrzałe liście 
na górnej stronie są ciemnozielone, 
od spodu pokryte białym kutnerem, 
i stąd jej nazwa. Ma niewielkie wyma-
gania glebowe. Najchętniej zasiedla 
tereny w bliskości wody, rośnie 
w zaroślach łęgowych, nad rzekami 
i w miejscach wilgotnych. Wytrzymuje 
mrozy, wiatry, upały i susze. Zawsze 
musi mieć jednak dużo światła. Ma 
bardzo rozległy system korzeniowy 
o szerokim zasięgu (15-20 m). 

Topola czarna (Populus nigra), 
zwana sokorą, to drugi naturalnie 
występujący u nas gatunek topoli. 
Nazywana jest topolą nadwiślańską. 
Ma bardzo ciemną, prawie czarną 
korę, która jest nieregularnie i głęboko 
spękana. Liście z obydwu stron są 
zielone. Rośnie równie szybko jak 
topola biała, ale wymaga żyźniejszych 
i wilgotniejszych gleb. Najchętniej 
występuje nad Wisłą, głównie w środ-
kowej i południowej Polsce, stąd jej 
przydomek „nadwiślańska”. Kiedyś 
sadzono ją jako drzewo alejowe 
i wzdłuż ulic. Okazało się jednak, że 
po około 30 latach jej gałęzie stają 
się kruche i łamliwe. Przy silnym 
wietrze stanowią zagrożenie, dlatego 
dziś wycina się topole rosnące wzdłuż 

ulic i dróg, chociaż drzewa stwarzają 
pozory zdrowych i silnych. 

Jednym z mieszańców topoli 
czarnej jest topola włoska. W ubie-
głych dziesięcioleciach była bardzo 
często sadzona wzdłuż dróg, tworzono 
z niej szpalery, obsadzano cmentarze. 
Ma charakterystyczną cyprysowatą 
sylwetkę – wąską z gałęziami wznie-
sionymi ku górze. Obecnie znika 
z naszego krajobrazu, ponieważ już 
się jej nie sadzi, a stare drzewa wycina. 
Powodem usuwania topoli włoskich 
i innych z nasadzeń w miastach, 
w alejach, przy drogach są ich typowe 
„topolowe” wady, a więc: kruche 
i łamliwe gałęzie, uciążliwy dla 
podziemnych instalacji system korze-
niowy, duże ilości puchu nasiennego, 
który zaśmieca ulice i ma działanie 
alergizujące, a także krótkowieczność 
tych drzew. 

Topola osika (Populus tremula) to 
trzeci występujący naturalnie gatunek 
topoli w Polsce. Osiąga ok. 30 m 
wysokości, daje odrosty z korzeni. 
Ma głęboki system korzeniowy. Jej 
zasięg terytorialny jest największy ze 
wszystkich topól. Rośnie na terenach 
od zachodniej Afryki i zachodniej 
Europy po azjatycki Daleki Wschód, 
a na północy przekracza koło podbie-
gunowe i sięga granic lasu i tundry. 
W całej Polsce jest pospolita. Należy 
do pionierskich drzew na żyźniejszych 
siedliskach. Rośnie na porębach, na 
skraju lasu, przy leśnych duktach, 

na polanach. W górach może wystę-
pować do wysokości 1300 m n.p.m. 

Na terenie, gdzie występują razem 
topola biała i osika często, powstaje 
międzygatunkowy mieszaniec – 
topola szara, która ma pośrednie 
cechy gatunków rodzicielskich. Bywa 
sadzona dla umocnienia niestabilnych 
gruntów, na skarpach i dla ochrony 
przed wiatrem. Osika to bardzo 
charakterystyczne, rozpoznawalne 
drzewo. Pień ma prosty. Jej gładka, 
oliwkowozielona kora z wiekiem 
ciemnieje, robi się szara i podłużnie 
porysowana. Pień osiki sam oczyszcza 
się z dolnych gałęzi, nie tylko w lesie, 
ale również w szczerym polu. Jest 
to dziedziczna cecha gatunków 
pionierskich. Na naszych terenach 
rośnie często. W Lesie Tuchowskim 
(na terenie gminy Zalasowa) rośnie 
osika, która jest pomnikiem przyrody. 
Drzewo to liczy ponad 100 lat, jest 
bardzo wysokie, góruje nad najwyż-
szymi rosnącymi w lesie sosnami. 
Osika (Populus tremula), czyli topola 
drżącą, jest dobrze rozpoznawalna 
z uwagi na stale poruszające się 
liście. Liście te drżą nawet w czasie 
bezwietrznej pogody. Wiemy, że 
jest to spowodowane osadzeniem 
i kształtem liści. Są drobne, prawie 
okrągłe, na długich, spłaszczonych 
i wiotkich ogonkach. W dawnych 
czasach drżenie liści osiki ludzie 
kojarzyli różnie i dlatego drzewo 
to weszło do wielu podań, legend 

i opowieści ludowych. Jedną z nich 
jest opowiadanie o Świętej Rodzinie 
uciekającej do Egiptu. Kiedy święty 
Józef poprosił rosnącą przy gościńcu 
osikę o udzielenie schronienia przed 
goniącymi ich siepaczami Heroda, ta 
zaczęła ze strachu drżeć i odmówiła. 
To drżenie za karę już jej pozostało 
na zawsze. Ogólnie znane jest powie-
dzenie: „trząść się jak osika”. 

Osika dożywa do około 100 lat. 
Leśnicy nie wycinają starych okazów 
tych drzew, gdyż z uwagi na miękkie 
drewno są to bardzo dobre drzewa 
dziuplaste. Na terenie naszej gminy 
często spotyka się osikę. Znają ją 
dobrze grzybiarze, ponieważ w jej 
pobliżu rosną czerwone kozaki. 

Drewno topoli większego 
znaczenia gospodarczego nie 
posiada. Jak mówią fachowcy – nie 
ma mocy, jest słabym materiałem – 
czyli jest niewytrzymałe na złamanie 
i nietrwałe. Służy jednak do produkcji 
celulozy, zapałek i innych drobnych 
przedmiotów. 

Topole –  chociaż znikają z nasa-
dzeń ręką człowieka przy drogach, 
ulicach, w parkach, przy cmenta-
rzach – w naturze nadal występują 
często. Można je zobaczyć na przy-
kład z drogi wiodącej z Tuchowa 
w stronę Gromnika nad rzeką Białą. 
Są to mieszańce. Mieszańcami tego 
drzewa, ale zasadzonego kiedyś przez 
ludzi, jest grupa dorodnych topoli, 
które rosną na skarpie poniżej Domu 

Kultury w Tuchowie. Zadaniem 
tych drzew jest umocnienie wyso-
kiej skarpy. O tym, że topola osika 
od dawna była (i nadal jest) często 
rosnącym na terenie naszej gminy 
drzewem świadczy np. nazwisko 
Osika. W Jodłówce Tuchowskiej 
to nazwisko jest bardzo popularne, 
a jeden z przysiółków tej rozległej 
wioski nosi nazwę „Osikówka”. 
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CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Topola - jedno z najszybciej rosnących drzew

Topola balsamiczna Topole balsamiczne na 
skarpie obok Domu Kultury 
w Tuchowie

Topole balsamiczne  
w Tuchowie

Topole osiki przy ul. Rolniczej w Tuchowie

Co to dziś za ważna data, czy pamiętacie?
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Akt lokacyjny miasta Tuchowa z dnia 2.11.1340 r., nadany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego (kopia)

Dokument legata papieskiego Idziego z 1105 r. (kopia)

Kopia obrazu Kazimierza 
Wielkiego

Denar rzymski znaleziony w Piotrkowicach (oryginał)

Podkolorowana kopia sztychu z dzieła Stanisława Szczy-
gielskiego z roku 1668, w wykonaniu Stanisława Adamka 
(1992 r.) 

Obraz przedstawiający 
Floriana Amanda Janow-
skiego, proboszcza parafii 
św. Jakuba St. w Tuchowie,  
opata tynieckiego, pierw-
szego biskupa tarnowskiego 
(kopia)

Jan z Nysy, Tryptyk z Tuchowa 1468 r. (kopia)

Historyczne perełki w Muzeum Miejskim w Tuchowie


