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Budowa przydomowych  
oczyszczalni ścieków rozpoczęta 

Miło nam poin-
formować, że 
wykonawca prac 

związanych z budową 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, firma Ekodren 
Naturalne Systemy Oczysz-
czania z Warszawy, rozpo-
częła realizację umowy.

Umowa przewiduje budowę 71 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
które będą zlokalizowane w Buchci-
cach, Dąbrówce Tuchowskiej, Jodłówce 
Tuchowskiej, Karwodrzy, Lubaszowej, 
Łowczowie, Mesznej Opackiej, Piotrkowi-
cach, Siedliskach, Trzemesnej i Zabłędzy.

Wykonawca sukcesywnie będzie 
kontaktował się z mieszkańcami 
zakwalifikowanymi do projektu. 

UM w Tuchowie

Powstanie wodociąg  
w Karwodrzy (Piekło) 

12 kwietnia 2021 r. 
Spółka Komunalna 
„Dorzecze Białej” 

Sp. z o.o. podpisała umowę 
na wykonanie robót budow-
lanych w ramach zadania  
pn. „Zaopatrzenie w wodę 
pitną ludności msc. Karwo-
drza – Piekło, gm. Tuchów”.

Wykonawcą robót w drodze 
przetargu została firma MULTIKOP 

Spółka z o. o. sp. k. z siedzibą w Strze-
szynie, za kwotę 258 546,00 zł brutto.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:

• budowę sieci wodociągowej 
z PE100 RC PN16 o długości 
ok. 1,5 km,

• budowę przyłączy wodocią-
gowych z PE100 RC PN16 
o długości ok. 0,2 km.

Termin realizacji umowy: do 
30.11.2021 roku.

UM w Tuchowie

Powstaje sieć kanalizacyjna na ul. Partyzantów 
w Tuchowie 
Spółka Komunalna 

„Dorzecze Białej” 
Sp. z o.o. realizuje 

inwestycję polegającą na 
budowie sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami na ulicy 
Partyzantów w Tuchowie.

W zakresie inwestycji znajduje 
się:
– budowa sieci kanalizacji sani-

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

– budowa przyłączy kanalizacyjnych 
z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km,

– budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej tłocznej z PE100 RC PN10 
o długości ok. 1 km,

– dostawa i montaż 2 sieciowych 
przepompowni ścieków.

Okres realizacji: do 31.12.2021 r.
Koszt całkowity: 975 390,00 zł brutto
Źródło finansowania: Ogólnopolski 
programu gospodarki wodno-ście-
kowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Wykonawca inwestycji: Przedsię-
biorstwo Budowlane „MODUŁ” sp. 
z o.o. – Lider konsorcjum, MV Projekt 
Miloš Vučković – partner konsor-
cjum, Bartłomiej Guzik „GUZKOP” 
– partner konsorcjum.

UM w Tuchowie



Przełom kwietnia i maja 
to zwykle wzmożone 
prace przygotowawcze, 

mające na celu urucho-
mienie zadań inwestycyj-
nych w każdej gminie.  
To przede wszystkim poszu-
kiwanie projektantów, 
wykonawców robót, ogła-
szanie przetargów. Tak też 
jest w gminie Tuchów. Ale 
zanim o inwestycjach, warto 
wspomnieć o istotnych 
wydarzeniach, które miały 
miejsce w naszych szkołach.

W ostatnich miesiącach prze-
prowadziliśmy trzy konkursy na 
stanowiska dyrektorów jednostek 
oświatowych. W Szkole Podstawowej 
im. O. Władysława Witkowskiego 
w Karwodrzy w ramach konkursu 
wpłynęła jedna oferta, złożona przez 
dotychczasową dyrektor, panią Ewę 
Sawicką, która nadal będzie pełnić tę 
funkcję przez najbliższe lata. W Szkole 
Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka 
w Burzynie podczas postępowania 
konkursowego nie wpłynęła żadna 
oferta i z tego powodu ponownie 
ogłoszono konkurs. Natomiast 
w Szkole Muzycznej I st. W Tuchowie 
od 1 maja 2021 roku funkcję dyrek-
tora objęła pani Katarzyna Pater, która 
jako jedyna przystąpiła do konkursu 
i została zaakceptowana przez komisję. 
Pani Katarzyna Pater, choć młoda, 
posiada bogate i wszechstronne 
doświadczenie. Muzyk, dyrygent, 
nauczyciel i organizator. Nauczyciel 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej 
(od 2017 r.). Absolwentka Akademii 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy (2015), Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
na kierunkach: dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna (2014) 
oraz administracja i zarządzanie 
(2016), a także Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie na 
kierunku administracja i zarządzanie 
w oświacie (2021). Współpraco-
wała z wieloma zespołami wokal-
nymi, m.in. z Chórem Kameralnym 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
(2010-2016), którego była prezesem, 
Chórem Collegium Medicum UMK 
w Bydgoszczy oraz Żeńskim Zespołem 
Wokalnym SIGMA (2012-2016), 
którego była współzałożycielem. 
Jako prelegent i edukator realizo-
wała audycje muzyczne dla dzieci 
i młodzieży w Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy (2014-2016). Pracowała 
jako koordynator ds. edukacji arty-
stycznej w Filharmonii Gorzowskiej, 
gdzie m.in. odpowiadała za obsługę 
organizacyjną koncertów, koncertów 
kameralnych i innych projektów inter-
dyscyplinarnych. Prowadziła audycje 
i zajęcia dla dzieci, a także przygoto-
wała chór dziecięcy oraz odpowiadała 
za produkcję musicalu Pinokio. Była 
specjalistą ds. edukacji muzycznej 

w Małopolskim Centrum Kultury 
Sokół w Nowym Sączu (2017-2020). 
Była założycielem i wiceprezesem 
Stowarzyszenia Artystycznego Carpa-
thian w Nowym Sączu (2017-2019). 
Jak sama mówi, pragnie zaprosić 
do Tuchowskiego Muzycznego 
Nieba, które jest pełne wspaniałych 
dźwięków, emocji i magii. Ma nadzieję 
na wspólną podróż w tę krainę razem 
z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, 
nauczycielami i pracownikami szkoły, 
mieszkańcami Tuchowa i okolic oraz 
miłośnikami i sympatykami muzyki. 
Ja również zachęcam do przyłączenia 
się do tej wspólnej podróży, zwłaszcza 
że właśnie trwa nabór do tej szkoły. 
Jestem przekonana, że nauka w szkole 
muzycznej wszechstronnie rozwija, 
poszerza horyzonty, daje możliwość 
doskonalenia pasji artystycznej. 
Zapraszam więc dzieci, młodzież 
i rodziców do kontaktu z naszą szkołą, 
warto ją odwiedzić i rozpocząć w niej 
kształcenie.

Poza zmianami personalnymi 
w jednostkach gminnych w ostatnim 
czasie intensywnie pracujemy nad 
zadaniami inwestycyjnymi ujętymi 
w budżecie. Wielokrotnie podkreślam, 
że ochrona środowiska naturalnego to 
jeden z naszych priorytetów. Dlatego 
też wiele działań kierujemy właśnie 
w tym kierunku, a w ostatnim czasie 
mieszkańcy mają okazję obserwować 
pierwsze efekty tych działań. W ogło-
szonym naborze na wymianę kotłów, 
w edycji 2021, zgłosiło się dwukrotnie 
więcej osób, niż mieliśmy przeznaczo-
nych środków. Ta aktywność cieszy 
nas niezmiernie i na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej podwoiliśmy kwotę na 
dotacje, dzięki czemu wymienimy nie 
20, a ponad 40 kopciuchów. Dodam 
tylko, że przez kolejne lata program 
będziemy kontynuować z nadzieją, 
że doczekamy się czystego powietrza 
w naszej gminie. Na wniosek Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łowczowie 
zostanie przekazana dotacja, z której 
druhowie w swojej remizie również 
wymienią kocioł i instalację c.o. 
To nie koniec działań chroniących 
powietrze, ponieważ na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej został osta-
tecznie przyjęty regulamin naboru 
wniosków w ramach programu Stop 
Smog i w najbliższym czasie będziemy 
kierować ofertę dotacyjną do osób 
o najniższych dochodach, objętych 
ubóstwem energetycznym. Dotacja 
może sięgać ponad 50 tys. złotych na 
gospodarstwo i będzie przeznaczona 
na wymianę źródeł ciepła, instalacje 
c.o. i fotowoltaiczne, a także termo-

modernizację budynków jednoro-
dzinnych. Zachęcam mieszkańców 
do udziału w tym projekcie – to 
niepowtarzalna szansa na moderni-
zację domu w większości finansowana 
z dotacji, minimalnie obciążająca 
budżet domowy. W ramach projektu 
założyliśmy modernizację 121 domów 
jednorodzinnych. W ostatnich 
miesiącach zamknęliśmy też listę osób 
ubiegających się o montaż 70 insta-
lacji fotowoltaicznych i 21 solarnych, 
oczekujemy na rozpoczęcie zadania.

Dbałość o środowisko naturalne 
to nie tylko ochrona powietrza, ale 
też ograniczenie zanieczyszczenia 
gleby i cieków wodnych. W tym 
celu rozpoczęliśmy montaż 71 przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
na terenie naszej gminy. Dotyczy 
to gospodarstw położonych 
w takich terenach, w których 
w najbliższym czasie nie ma 
możliwości wykonania trady-
cyjnej kanalizacji. Ponadto 
Spółka Komunalna Dorzecze 
Białej sp. z o.o. na zlecenie 
Gminy przystąpiła do budowy 
sieci kanalizacyjnej na ulicach: 
Partyzantów, Długiej, Rzecznej 
i Owocowej w Tuchowie, 
projektuje kanalizację 
w Karwodrzy i w następnym 
etapie rozpocznie projekto-
wanie sieci w Zabłędzy. Rozpo-
częliśmy też budowę sieci 
wodociągowej w miejscach, 
w których nasiliło się zjawisko 
wysychających studni. Nowe 
odcinki wodociągu powstają 
w Jodłówce Tuchowskiej, Luba-
szowej, Zabłędzy i Karwodrzy 
(Piekło).

Opisując działania na rzecz 
środowiska naturalnego podej-
mowane przez Gminę i Spółkę, 
chciałabym wspomnieć o licz-
nych akcjach sprzątania prowa-
dzonych przez szkoły, Dom 
Kultury, radnych, sołtysów, 
kluby sportowe, stowarzy-
szenia, jednostki straży pożar-
nych i mieszkańców. Ogromnie 
cieszy mnie Wasze zaangażo-
wanie i troska o najbliższe 
otoczenie, a włączanie w takie 
akcje najmłodszego pokolenia 
pozwala z nadzieją patrzeć 
w przyszłość. Być może 
doczekamy się czasów, kiedy 
lasy i przydrożne rowy będą 
wolne od „małpek”, więk-
szych butelek, reklamówek, 
plastików, styropianów, tapi-
cerki, opon i wszelkich innych 

„skarbów”, będących dzisiaj wątpli-
wymi zdobyczami podczas akcji 
sprzątania z okazji Dnia Ziemi.

Zgodnie z wcześniej założonym 
planem, na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej przeznaczyliśmy dodatkowe środki 
na remont dachów na os. Reymonta, 
nr 13 i 15. Jest to kontynuacja rozpo-
czętych w ubiegłym roku prac mających 
na celu zabezpieczenie przeciekających 
dachów w budynkach znajdujących się 
na os. Reymonta i Wołowej. W najbliż-
szym czasie planujemy również 
wymienić dach w budynku wieloro-
dzinnym w Siedliskach.

Na zakończenie pragnę prze-
kazać Państwu długo wyczekiwaną 
informację o renowacji kapliczki 
przy Liceum Ogólnokształcącym 
im.  M.  Kopernika w Tuchowie.  

Do renowacji przygotowywaliśmy się 
już dwa lata, najpierw sporządzając 
plan prac konserwatorskich, następnie 
uzyskując pozwolenie konserwatora 
zabytków, aż po uzyskanie dotacji 
z Województwa Małopolskiego. Finalnie 
kapliczka pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej z przełomu XIX i XX wieku 
zostanie odrestaurowana i zabezpie-
czona przed zniszczeniem na długie lata.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa
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Zadania inwestycyjne, działania 
na rzecz oświaty i środowiska
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11. rocznica katastrofy smoleńskiej 
W sobotę, 10 kwietnia 

2021 r., w 11. rocz-
nicę katastrofy 

smoleńskiej oraz 81. rocz-
nicę mordu w Katyniu, 
przedstawiciele tuchow-
skiego samorządu – kierow-
nictwo Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie oraz radni 
Rady Miejskiej w Tuchowie 
– złożyli kwiaty i znicze 
pod tablicą upamiętniającą 
96 ofiar katastrofy smoleń-
skiej. Pamięć ofiar obu tych 
tragedii uczczono wspólną 
modlitwą i minutą ciszy. 

UM w Tuchowie
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Legioniści, którzy otrzymali austriackie srebrne medale 
II klasy za waleczność w bitwie pod Łowczówkiem

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

Jedynym waszym znakiem 
jest orzeł biały.

(J. Piłsudski)

LILIANNALIPKA 
Szeregowy Piotr Bojarski powstrzy-

mywał bardzo dzielnie w bitwie pod 
Łowczówkiem natarcie nieprzyjaciela 
i strzelał celnie aż do poniesienia cięż-
kiej rany.

Szeregowy Stanisław Jołka mimo 
ciężkiej rany pod Łowczówkiem walczył 
z nadzwyczajną odwagą, zasłaniając 
skrzydło swego oddziału.

Szeregowy Władysław Rusin 
zachowywał się nader dzielnie w walce, 
zachęcając czynem i słowem towa-
rzyszy do wytrwania.

Sekcyjny Stanisław Zieliński 
zachowywał się w walkach pod 
Łowczówkiem ze szczególną odwagą, 
pomagając swemu dowódcy w kiero-
waniu ogniem.

Sekcyjny Ignacy Edelman zacho-
wywał się nader dzielnie i przezornie 
w bitwie pod Łowczówkiem.

Szeregowy Stanisław Poznański 
odznaczył się pod Łowczówkiem 
skuteczną pomocą w prowadzeniu 
plutonu i utrzymaniu sprawności tegoż 
mimo ciężkich strat.

Szeregowy Józef Papierski przy-
nosił amunicyę podczas najsilniej-
szego ognia do okopów strzeleckich 
i rozdzielał ją między walczących.

Szeregowy Nowosielski wpadł do 
okopów nieprzyjacielskich podczas 
silnego ognia i odniósł ciężką ranę.

Szeregowy Janik i sekcyjny Bobotek 
biegli pierwsi naprzód przy zajmo-
waniu opuszczonych pozycyi i nie 
tylko odparli natarcie przeważającego 
wroga, lecz, zagrzewając towarzyszy, 
przeszli do ataku. 

Szeregowy Józef Grela znajdował 
się w bitwie pod Łowczówkiem zawsze 
tam, gdzie groziło największe niebez-
pieczeństwo; opuścił ostatni pole bitwy.

Szeregowy Wincenty Idzik 
okazywał zawsze wobec wroga mimo 
swoich 15 lat niesłychaną odwagę.

Szeregowi Stanisław Strycharz 
i Franciszek Kulpa ostatni opuścili 
pod Łowczówkiem silnie zagro-
żoną pozycyę, strzelając do Rosyan 
z nieznacznej odległości.

Szeregowy Mieczysław Grodzicki 
odznaczył się bardzo chlubnie, niosąc 
pomoc rannym na polu walki.

Plutonowy Maryan Chilewski 
utrzymał się na odkrytej pozycyi pod 
flankowym ogniem artyleryi i kara-
binów maszynowych przez dłuższy czas 
i odprowadził swój pluton w zupełnym 
porządku.

Plutonowi Ignacy Zając i Wacław 
Okólski odznaczyli się szczególną 
odwagą w walkach z przeważającym 
nieprzyjacielem.

Sekcyjny Ignacy Zowczak odznaczył 
się w bitwie pod Łowczówkiem dzielnem 
prowadzeniem patrolu w odległości 
50 kroków od nieprzyjaciela.

Szeregowy Józef Buczkowski 
roznosił ważne rozkazy, aż do ostat-
nich pozycyi w ciężkich warunkach 
pod silnym ogniem nieprzyjaciel-
skim.

Szeregowy Józef Bittner w czasie 
walk pod Meszną Szlachecką napadł 

z 1 towarzyszem na 10 Moskali, rozbił 
ich i część wziął do niewoli.

Szeregowy Piotr Nawrocki 
nadzwyczaj przezornie zachowywał się 
na patrolu, odkrywszy nieznane przej-
ście wąwozem do własnych pozycyi, 
którego bronił przez czas dłuższy.

Sekcyjny Michał Cieśkiewicz 
przeszkodził samotrzeć zbliżeniu 
się Rosyan, którzy wślizgnęli się do 
wąwozu, aby obejść nasze prawe 
skrzydło.

Sierżant Stanisław Ostoja prowa-
dził znakomicie pod Łowczówkiem 
3 razy patrole, aby zasłonić własną 
flankę przed oskrzydleniem.

Sekcyjni Eugeniusz Jankowski 
i Malinowski wytrzymali dzielnie 
niesłychanie silny atak flankowy 
i uchronili przez to baon od oskrzy-
dlenia.

Sekcyjny Mieczysław Marusieński 
objął komendę po śmierci komen-
danta plutonu i prowadził oddział 
z niesłychaną brawurą, mimo ciężkich 
warunków, do ataku.

Sekcyjny Edward Wojciechowski 
przenosił rozkazy swego komendanta 
z niesłychaną dzielnością pod silnym 
ogniem nieprzyjacielskim.

Sekcyjny Czesław Lęgowski 
zauważył na patrolu wroga na niedale-
kich pozycyach i ostrzegł swą kompanię 
przed bliskiem niebezpieczeństwem 
strzałami alarmowymi.

Plutonowy Stanisław Galos przez 
mężne wytrwanie na silnie ostrzeli-
wanej pozycji udaremnił oskrzydlenia 
prawej flanki i ocalił swój baon przed 
wielkiemi stratami.

Plutonowy Kazimierz Hozer 
nadzwyczaj dzielnie i spokojnie 
prowadził swój pluton, znajdujący 
się w groźnem położeniu.

Sekcyjny Jan Tułecki bohater-
skiem swojem zachowaniem się pod 
Łowczówkiem dawał przykład innym 
i zagrzewał towarzyszy w niebezpiecz-
nych chwilach.

Plutonowy Władysław Kukulski 
mężnie stawiał opór nacierającemu 
nieprzyjacielowi, zbierał rannych, leżą-
cych zewnątrz okopów i pod ogniem 
ważne przenosił meldunki.

Szeregowy Kazimierz Ulanowski, 
kilkakrotnie stwierdzona ogromna 
odwaga wobec nieprzyjaciela. W ostat-
nich walkach liczne natarcia nieprzy-
jaciela odparł i zmusił go do ucieczki.

Sekcyjny Józef Sałamaszyński 
mężnie odpierał pod Łowczówkiem 
ataki przeważających sił nieprzyjaciel-
skich. Brawurowym atakiem na bagnety 
zmusił kilkakrotnie wroga do ucieczki.

Bielecki, Śmietana i Stanisław 
Grzybowski przykładem swoim zachę-
cali kompanię do oporu w silnym ogniu 
szrapnelowym.

Jan Cygankiewicz, Jan Kaczor, 
Edward Okólski, Kazimierz Rogozie-
wicz, Jan Ulman, Zygmunt Kuttera 
i Franciszek Borowiec wytrzymali 
mężnie przez pół godziny niezliczone 
natarcie wroga, ostrzeliwującgo 
z bliskiej odległości i zakrywając tem 
samem transport rannych.

Podoficer sanitariusz Stanisław 
Apfel niósł pomoc rannym pod silnym 
ogniem nieprzyjacielskim.

Szeregowy Kozaczyński przenosił 
pod niesłychanie silnym ogniem ważne 
rozkazy i meldunki.

Podoficer sanitariusz Zygmunt 
Przybylski niósł pod silnym ogniem 
nieprzyjacielskim pomoc rannym także 
i wtedy, kiedy cały oddział sanitarny 
znajdował się w niebezpieczeństwie 
życia. (cyt. za: Bitwa pod Łowczów-
kiem, 1916).

Poniżej biogramy 
wybranych legionistów

Piotr Bojarski
Wiadomym jest, że służył 

w 1.  kompanii V baonu 1. Pułku 
Piechoty Legionów Polskich. Został 
ranny w bitwie pod Łowczówkiem 
(22-25 XII 1914 r.).

Stanisław Jołka
Urodził się w roku 1883 w Krakowie 

jako syn Adolfa i Eleonory. W spisie 
legionistów znajdującym się na 
stronie Muzeum Piłsudskiego w Sule-
jówku podano, iż był on profesorem 
botaniki. Od 1912 roku był człon-
kiem Polskich Drużyn Strzeleckich 
w Krakowie. Do oddziałów strzelec-
kich, organizowanych z początkiem 
sierpnia 1914 r. przez Piłsudskiego 
na krakowskich Oleandrach, wstąpił 
9 sierpnia 1914 r. Początkowo służył 
w 1. Pułku Piechoty LP, następnie 
w 5. Pułku Piechoty I Brygady LP. 
Jołka został ranny w bitwie pod 
Łowczówkiem, po czym przebywał 
w szpitalu. Po odmowie przysięgi 
wierności dwóm cesarzom w lipcu 
1917 r. zwolniony został z Legionów. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości 27 XI 1918 r. przyjęty został do 
Wojska Polskiego jako podporucznik.

Kazimierz Hozer „Kazik”
Przyszły pułkownik Wojska 

Polskiego urodził się 2 grudnia 
1890 r. w Bochni, w rodzinie Fran-
ciszka i Marii z Mizerskich. Ukoń-
czył gimnazjum w Krakowie, po 
którym rozpoczął studia ekono-
miczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. (Muzeum w Sulejówku podaje 
inny kierunek studiów – agronomię). 
Studia Kazimierza trwały tylko jeden 
rok ze względu na wybuch wielkiej 
wojny i czyn legionowy „Kazika”. 
Jeszcze przed jej wybuchem Hozer 
zaangażował się w działalność 
Związków Strzeleckich, ukończył też 
kurs podoficerski.

W 1914 wstąpił do Legionów 
Polskich, służył w V baonie 1. Pułku 

Piechoty Legionów Polskich.  
Od listopada 1914 r. wyznaczony był 
na dowódcę II plutonu 3. kompanii 
tego baonu. Kazimierz Hozer przez 
pewien czas był zastępcą dowódcy 
kompanii. Po kryzysie przysięgowym 
(lipiec 1917 r.) zaangażował się 
w działalność Polskiej Organizacji 
Wojskowej i pełnił od 1 września 
1917 r. funkcję komendanta POW 
okręgu karpackiego. W odrodzonym 
Wojsku Polskim Hozer od listopada 
1918 r. pełnił służbę w 5. pp Legionów 
jako dowódca kompanii. 25 listopada 
1918 r. mianowany został poruczni-
kiem piechoty, a 1 grudnia 1919 r. 
– kapitanem. Uczestniczył w obronie 
Lwowa oraz w walkach na froncie 
ukraińskim jako dowódca I baonu. 
W kwietniu 1919 r. Kazimierz Hozer 
brał udział w wyprawie wileńskiej 
i w walkach na froncie litewsko-
-białoruskim, a następnie na froncie 
ukraińskim. W 1920 r. awansował do 
stopnia majora piechoty. W 1922 r.  
ukończył kursy i szkolenia wojskowe: 
Kurs Informacyjny dla Wyższych 
Dowódców w Warszawie i Kurs 
Dowódców Pułków i Piechot Dywi-
zyjnych w Rembertowie. W 1923 r. 
awansował do stopnia podpuł-
kownika, a w1929 r. – pułkownika 
piechoty. Zmarł 9 czerwca 1932 r. po 
tragicznym upadku z konia:

(…) prowadząc ćwiczenia apli-
kacyjne oficerów swego pułku pod 
Siedlcami, gdzie spłoszony koń poniósł 
pułkownika Hozera, który uderzywszy 
głową o drzewo, doznał pęknięcia 
podstawy czaszki, skutkiem czego 
przewieziony samolotem do Warszawy 
w drodze z lotniska do szpitala pełne 
zasługi życie zakończył. („Nowa 
Gazeta Podlaska”, Rok 2. Nr 26)

W niedzielę dnia 12 czerwca r.b. 
[1932 r. – L.L.] ostatni raz pułkownik 
Hozer przemaszerował przez ulice 
Warszawy z kościoła garnizonowego 
na cmentarz wojskowy na Powązkach 
wśród szczęku oręża polskiego, poprze-
dzany 2-ma kompanjami 21 i 22 p.p. 
oddziałami siedleckiego, łukowskiego 
i radzyńskiego, peowiaków, legioni-
stów, Federacji oraz niezliczoną ilością 
wieńców od rodziny, towarzyszy 
broni i stowarzyszeń. Wieniec z róż 
ze wstęgami Virtuti Militari zwracał 
powszechna uwagę na dostojny 
napis: ,,Płk. Kazimierzowi Hozerowi 
– Minister Spraw Wojskowych, Józef 
Piłsudski”. (…) Nad otwartą mogiłą 
– pierwszy przemówił ks.  kapelan, 
a następnie żegnali zmarłego  
pp. pułk. Wilhelm Orlik-Ruckemann, 
gen.  Wieniawa Długoszowski (…).  
(„Nowa Gazeta Podlaska”)

Stanisław Galos
Urodził się 14 marca 1894 r. 

w Podgórzu pod Krakowem jako 
syn Wojciecha, ślusarza, i Katarzyny. 
W 1912 r. ukończył gimnazjum 
w Podgórzu i wstąpił na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Studiował tam w latach 1912-1914. 
Galos należał też w tym czasie do 
Związków Strzeleckich i ukończył 
kurs podoficerski tej organizacji. 
8 VIII 1914 r. zgłosił się na krakowskie 
Oleandry do oddziałów strzeleckich.  
9 X 1914 r. mianowano go sier-
żantem. Po 15 grudnia 1914 r. przy-

dzielony został do 5. Pułku Piechoty 
I Brygady  LP.  W 1917 r. służył 
w Żandarmerii Polowej Legionów 
Polskich. W 1917 r. Stanisław Galos 
immatrykulował się ponownie 
na Wydziale Prawa UJ, jednak nie 
kontynuował przerwanych studiów. 
Ostatecznie ukończył je 4 maja 1922 r. 
i otrzymał stopień doktora praw. Po 
kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. 
przeszedł do Polskiego Korpusu Posił-
kowego – tu służył w żandarmerii jako 
sierżant. Po próbie przejścia przez 
front pod Rarańczą 15-16 lutego 
1918 r. internowany został w Szál-
dobos, a następnie wcielony do armii 
austro-węgierskiej i wysłany na front 
włoski, z którego zdezerterował, po 
czym powrócił do kraju. W styczniu 
1919 r. został odnotowany jako 
pracownik w Sztabie Generalnym 
w Wydziale Żandarmerii Polowej. 
Przez cały okres międzywojnia 
Galos związany był z żandarmerią. 
Po wybuchu II wojny światowej 
i kapitulacji stolicy we wrześniu 
1939 r. trafił do niemieckiej niewoli 
do oflagu Murnau, z którego powrócił 
do Krakowa w 1946 r. Galos był repre-
sjonowany i szykanowany przez UB. 
Dopiero po 1956 r. uzyskał stabilne 
zatrudnienie jako radca prawny 
Związku Niewidomych. Zmarł 
w Krakowie 17 grudnia 1974 r.

Stanisław Apfel „Czaszka”
Przyszły legionista urodził się 

6 kwietnia 1895 r. w Lipicy Górnej 
koło Stanisławowa w rodzinie Józefa 

Kazimierz Hozer Stanisław Apfel

Stanislaw Galos
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MARIAKRAS 
JANUSZKOWALSKI 
MŁODZI LUDZIE, ODWAŻNI 
ŻOŁNIERZE, ODWAŻNI 
CYWILE, PO LATACH 
NAZWANO ICH NIEZŁOM-
NYMI, A DZIEŃ 1 MARCA 
USTANOWIONY ZOSTAŁ 
NARODOWYM DNIEM 
PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH”

Wielu z nich nie doczekało dnia 
poświęconego pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” – tych, którzy nie zdradzili 
Boga, honoru i ojczyzny. Tych, którzy 
walczyli o wolną i niepodległą Polskę. 
Musiało upłynąć wiele lat, by zostali 
nazwani Niezłomnymi. By niektórzy 
z nich – Ci, którzy doczekali, bądź 
ich rodziny i przyjaciele, organizacje 
patriotyczne i środowiska komba-
tanckie mogli świętować Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

26 lutego 2010 r. ówczesny Prezy-
dent RP Lech Kaczyński, mając 
konstytucyjne uprawnienia do inicja-
tywy ustawodawczej, złożył na ręce 
Marszałka Sejmu RP Bronisława 
Komorowskiego projekt ustawy o usta-
nowieniu Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, jednocześnie 
do reprezentowania jego stanowiska 
w toku prac nad projektem ustawy 
upoważnił Zastępcę Szefa Kancelarii 
Prezydenta RP – Jacka Sasina oraz 
Podsekretarza Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP – Andrzeja Dudę.  

Do projektu ustawy dołączone 
zostało uzasadnienie, z którego wyni-
kało m.in., że celem projektu „jest 
ustanowienie 1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, jako święta państwowego. (…) 
jest wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świadectwo 
męstwa, niezłomnej postawy patrio-
tycznej i przywiązania do tradycji 
niepodległościowych, za krew prze-
laną w obronie Ojczyzny. (...). Naro-

dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” to także wyraz hołdu 
licznym społecznościom lokalnym, 
których patriotyzm i stała gotowość 
ofiar na rzecz idei niepodległościowej 
pozwoliły na kontynuację oporu na 
długie lata”. (Źródło: „Druk” nr 2854)

Niestety, Prezydent RP Lech 
Kaczyński nie doczekał dnia wejścia 
w życie tej ustawy…

Po jego śmierci projekt ustawy został 
podtrzymany przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, który 
ustawę tę podpisał.

Należy nadmienić również, że 
o święto „Żołnierzy Wyklętych” 
zabiegał również Prezes IPN Janusz 
Kurtyka.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 
USTANOWIONY ZOSTAŁ 
USTAWĄ Z DNIA 3 LUTEGO 
2011 R., OBCHODZONY 
JEST OD 1 MARCA 2011 R. 
– DATA TA JEST NIEPRZY-
PADKOWA

„Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” przypada 
na 1  marca. Tego dnia w 1951 r. 
w więzieniu na warszawskim Moko-
towie, po pokazowym procesie, 
zostali rozstrzelani przywódcy 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” – prezes 
WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, 
„Ludwik”) i jego najbliżsi współ-
pracownicy: Adam Lazarowicz, 
Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, 
Franciszek Błażej, Józef Batory 
i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści 
zakopali w  nieznanym miejscu”.  
(Źródło: www.gov.pl)

„Ustanowienie w 2011 r. 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” stanowi 
potwierdzenie przez wolną, demo-
kratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką 
odegrali oni na drodze do odzyskania 
przez Polskę niepodległości”. (…) 

Wydobywanie na światło dzienne 
dotąd bezimiennych, przemilczanych, 
wyklętych bohaterów to zdaniem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
wielkie i ważne dokonanie. Pamięć 
i szacunek dla przodków są bowiem 
fundamentem wspólnoty narodowej”. 
(Źródło: www.prezydent.pl)

W preambule Ustawy z dnia 
3 lutego 2011 roku czytamy: „W hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym – bohaterom 
antykomunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, walcząc o prawo 
do samostanowienia i urzeczywist-
nienie dążeń demokratycznych społe-
czeństwa polskiego, z bronią w ręku, 
jak i w inny sposób, przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu”. 

Rokrocznie, od 10 już lat, dzień ten 
jest świętem państwowym.

SPRAWA TADEUSZA  
BASZCZOWSKIEGO – 
WYROK: 12 LAT WIĘZIENIA, 
WYKONANY: 5 LAT

Tadeusz Baszczowski, pseudonim 
„Lew”. Był członkiem konspiracyj-
nego harcerstwa, organizacji Polska 
Straż Przednia działających w ramach 

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
6 maja 1949 roku został aresztowany 
przez UB wraz z innymi harcerzami 
z Pleśnej. Przeżył ciężkie i brutalne 
śledztwo w areszcie w Tarnowie, po 
którym 25 czerwca 1949 r. wyro-
kiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Krakowie został skazany na 12 lat 
pozbawienia wolności. W 1953 roku 
na mocy ustawy o amnestii opuścił 
więzienie. Podobny los spotkał 
również jego kolegów – członków 
organizacji. 

Oto fragment z książki autorstwa 
Agnieszki Partridge pt. PLEŚNA, 
JAKIEJ JUŻ NIE MA. Historie w foto-
grafiach:

„Oprócz podziemnej, opozycyjnej 
działalności dawnych partyzantów 
powstawały w regionie tarnowskim 
także młodzieżowe organizacje 
niepodległościowe. Już wiosną na 

terenie powiatu utworzono struk-
tury dużej organizacji młodzieżowej, 
działającej w Polsce południowej – 
Polskiej Straży Przedniej, której zręby 
oparte były na kadrach wywodzących 
się z Szarych Szeregów. Podstawowym 
celem PSP była praca wychowawcza, 
prowadzona w duchu wierności 
zasadom przedwojennego harcer-
stwa, czyli służby Bogu i Ojczyźnie, 
a także zachowanie gotowości orga-
nizacyjnej i sprzętowej środowisk 
starszo-harcerskich na czas kolejnego 
etapu walki o niepodległość. Teren 
Pleśnej należał do rejonu o kryp-
tonimie „Browar”.  Zainicjował go 
w połowie roku 1946 drużynowy ZHP 
Witold Holc ps. „Przebiegły Lis”, który 
otrzymał zadanie stworzenia siatki 
konspiracyjnej i zbierania informacji 
o członkach PPR i PPS, żołnierzach 
WP i funkcjonariuszach MO i UB. 
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i Heleny, z domu Zajdman. Był wyznania 
mojżeszowego.

W latach 1905-1906 uczył się w szkole 
realnej w Drohobyczu, następnie ukoń-
czył III Gimnazjum Klasyczne we Lwowie, 
a w 1913 r. zdał maturę. We Lwowie 
organizował skauting, tu też rozpoczął 
studia medyczne na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Lwowskiego. Należał do Związków 
Strzeleckich, w 1914 r. ukończył kurs 
podoficerski tej organizacji. Po wybuchu 
I wojny światowej znalazł się na krakow-
skich Oleandrach – już 6 sierpnia 1914 
r. był strzelcem Piłsudskiego. „Czaszka” 
początkowo służył jako podoficer sani-
tarny w 3. kompanii III baonu 1. Pułku 
Piechoty LP. Ranny pod Łowczówkiem 
leczył się w Kętach, po czym powrócił do 
służby i 25 lutego 1915 r. został awanso-
wany do stopnia sierżanta sanitarnego. 
Stanisław Apfel wyróżnił się ponownie 
w bitwie pod Jastkowem w lipcu 1915 r.: 
(…) na ochotnika poszedł sam jeden pod 
okopy wroga na pewną niemal śmierć lub 
niewolę; opatrzył kilkudziesięciu kolegów, 
po czym wrócił szczęśliwie po patrol i nosze 
i w ciągu kilku godzin wszystkich pozbierał 
z pobojowiska. (za Markiem Gałęzow-
skim). Wkrótce został ciężko ranny 
(w sierpniu 1915 r.) pod Wysokiem Litew-
skim. Powrót do zdrowia był długi; odnie-
sione rany spowodowały jego zwolnienie 
z Legionów w 1916 r. „Czaszka”  jednak 

wkrótce powrócił do szeregów i służył 
w oddziale karabinów maszynowych 
1. Pułku Piechoty, a następnie w pułku 
zapasowym. W listopadzie 1918 r. Apfel 
wziął udział w obronie Lwowa i w walkach 
z Ukraińcami jako dowódca kompanii 
karabinów maszynowych pociągu pancer-
nego nr 3, tzw. „Pepetrójki”. Awansował 
także do rangi kapitana. „Czaszka” uczest-
niczył także w wojnie polsko-bolszewic-
kiej – służył we lwowskim Inspektoracie 
Armii Ochotniczej. Po jej zakończeniu 
w 1921 r. został odesłany na niedokoń-
czone studia i ukończył 6  semestrów 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
we Lwowie, jednak na skutek choroby, 
a także pojawienia się nowej pasji w życiu, 
ostatecznie nie został lekarzem. Nową 
miłością Stanisława Apfela stało się aktor-
stwo. W latach 1923-1924 uczęszczał on 
do Szkoły Dramatycznej we Lwowie, po  
której uzyskał uprawnienia aktora drama-
tycznego. Jak podaje w swojej publikacji 
Marek Gałęzowski, Apfel  (…) nie poinfor-
mował swoich przełożonych o przerwaniu 
studiów. Z tego powodu wszczęto przeciw 
niemu sprawę dyscyplinarną o naruszenie 
honoru oficerskiego przez niewykorzy-
stanie czasu odkomenderowania na studia 
oraz nadużycie zaufania swoich przeło-
żonych. Ostatecznie ukarano go surową 
naganą i ostrzeżeniem. Został ostatecznie 
przeniesiony w stan spoczynku w 1926 r. 
Próbował powrócić do służby czynnej, ale 

bez rezultatów. Realizował się natomiast 
na scenach lwowskich teatrów. Grywał 
role drugoplanowe. Dodatkowo od roku 
1927 był asystentem reżysera w Teatrze 
Miejskim, przejściowo kierownikiem 
artystycznym Teatru Młodzieżowego. 
Po wybuchu II wojny światowej Stani-
sław Apfel przydzielony został do służby 
medycznej i  wraz ze swoją jednostką 
został internowany na Węgrzech. Jak 
podaje M. Gałęzowski, w 1944 r. został 
wywieziony przez Niemców do kolejnych 
obozów jenieckich, z których powrócił 
do Polski po zakończeniu wojny. Osiadł 
we Wrocławiu, związał się z aktorstwem 
i reżyserią teatralną. Był też wykładowcą 
w Studium Dramatycznym w Katowicach. 
Apfel miał niechlubny epizod w postaci 
bycia tajnym współpracownikiem, po 
zwerbowaniu go na kompromitujące mate-
riały. (M. Gałęzowski) Zmarł w Piekarach 
w 1968 r. po 5 latach przebywania na 
emeryturze.

Literatura:
 – Bitwa pod Łowczówkiem, 1916 r.
 – Marek Gałęzowski, Na wzór Berka 

Joselewicza. Żołnierze i oficerowie 
pochodzenia żydowskiego w Legionach 
Polskich

 – „Nowa Gazeta Podlaska”, R 2., nr 26
 – platforma internetowa Muzeum 

Piłsudskiego w Sulejówku zolnierze-
-niepodleglosci.pl

Sukces ucznia 
CKZiU w Tuchowie 
w konkursie 
historycznym
LILIANNALIPKA 

20 marca 2021 r. 
odbył się 
Powiatowy 

Konkurs Wiedzy 
Historycznej 
„Udział ludności 
Ziemi Tarnowskiej 
w powstaniu stycz-
niowym. Od stycz-
niowej insurekcji do 
odrodzenia Rzeczypo-
spolitej w 1918 r.”.

Miło nam poinformować, 
iż uczeń klasy trzeciej tech-
nikum, Maksymilian Krempa, 
zajął w nim trzecie miejsce.

Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że w obecnej 
sytuacji, w jakiej przyszło 
szkole i uczniom funk-
cjonować, nie jest łatwo 
rozwijać zainteresowania 
uczniów, trudniej jest też 
dotrzeć do fachowej lite-
ratury, a tym samym przy-
gotować się do konkursu. 
Pomimo to Maksymilian 
poradził sobie z niełatwymi 
pytaniami konkursowymi 
i zajął poczesne miejsce 
na podium, zyskując nową 
porcję wiedzy historycznej.

Gratulujemy  
sukcesu!

Ich całe życie to Bóg, Honor, Ojczyzna. W tym wielki ich dramat, 
bo często wątpili, czy Bóg o nich pamięta, czy ojczyzna  
nie zapomniała, a honor czy da im siłę, by kochać i jego i ją. 

(…) pomóż mi, weź różaniec, palce połamane,
nie dam rady przesuwać, a modlitwa koi
jak mnie wlekli, widziałem niebo zapłakane
i mur, ten co miał runąć, dalej silny stoi (…).

   (autor nieznany)

Harcerze Drużyny im. T. Kościuszki, od lewej:  
Tadeusz Kozik, Tadeusz Baszczowski, Marian Włodek,  

Józef Sajdak, Eugeniusz Hudyka, Józef Imburski,  
Alojzy Knapik, Józef Chochołowicz, Stanisław Dynowski, 
pod domem rodziny Baszczowskich, koniec lat 40. XX w.,  

ze zbiorów Mariana Włodka
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Przebywając na obozie w Piotrko-
wicach, poznał harcerzy z Pleśnej, 
z 21. Drużyny Harcerskiej im. Tade-
usza Kościuszki, kierowanej przez 
byłego partyzanta Kazimierza Walca, 
ps. harcerski „Biały Orzeł”. O działal-
ności tej drużyny dowiadujemy się 
więcej z relacji Tadeusza Baszczow-
skiego, zamieszczonej w pracy magi-
sterskiej Jacka Gąciarza, poświęconej 
organizowaniu się władz gminnych 
w Pleśnej: Bezpośrednio po wojnie, 
wspólnie z kolegami, a to Tadeuszem 
Kozikiem, Kazimierzem Walcem, 
Marianem Włodkiem, Józefem 
Sajdakiem, Eugeniuszem Hudyką, 
Jerzym Trepą i kilku innymi, zało-
żyliśmy drużynę harcerską. Druży-
nowym był Kazimierz Walc, ja byłem 
przybocznym, a Tadeusz Kozik 
zastępowym. Często spotykaliśmy 
się w domu mojej matki, w którym 
mieściła się obszerna świetlica oraz 
harcówka. Sami organizowaliśmy 
rozrywki kulturalne, graliśmy przed-
stawienia, m.in. sztukę „Stary Dzwon” 
o okresie okupacji, wyjeżdżaliśmy na 
obozy. […] Latem 1946 przebywały 
na obozie w Pleśnej harcerki, którymi 
opiekował się niejaki Witold Holc. 
Nawiązał z nami kontakt, wypo-
życzył nam namiot, później często 
odwiedzaliśmy się. Miałem wówczas 
17 lat, znajomość nasza przeciągnęła 
się na następne lata i jak się później 
okazało, była zgubna dla nas. […] 
To, że zaagitował nas do organizacji 
przeciwko władzy ludowej, uznaliśmy 
za coś normalnego, bowiem żyliśmy 
w środowisku niechętnym nowej 
rzeczywistości, a ponadto nasi starsi 
krewni  i znajomi z byłego partyzanc-
kiego Batalionu AK „Barbara” wpraw-
dzie nie prowadzili przy nas żadnych 
rozmów politycznych, ale jednak 
wiedzieliśmy, co czują, tym większą 
żywiliśmy dla nich sympatię i wzoro-
waliśmy się na nich. Niebawem Holc 
pokazał, kim był naprawdę. W dniu 
6 maja 1949 przekazał nas UB, nastą-
piły masowe aresztowania. Kilku 
kolegów, którzy rzadziej chodzili na 
nasze zebrania, Holc nie obciążył, tych 
po kilku dniach zwolniono. Pozostali, 
a wśród nich ja, byliśmy sądzeni przez 
sąd wojskowy i mimo naszego młodego 
wieku oraz faktu, że nie wystąpiliśmy 
zbrojnie przeciw władzy ludowej, 
osądzono nas surowo. […] W związku 
z tym, że do organizacji przystąpiliśmy 
przed rokiem 1947, objęła nas amne-
stia i ostatecznie zatwierdzono nam 
następujące wyroki:

Tadeusz Baszczowski wiek 20 lat 
otrzymał wyrok 5 lat więzienia

Józef Sajdak wiek 19 lat otrzymał 
wyrok 5 lat więzienia

Marian Włodek wiek 19 lat 
otrzymał wyrok 5 lat więzienia

Tadeusz Kozik wiek 22 lata 
otrzymał wyrok 5 lat więzienia 

Jerzy Trepa wiek 19 lat otrzymał 
wyrok 5 lat więzienia

Eugeniusz Hudyka  wiek 19 lat 
otrzymał wyrok 5 lat więzienia

Inni, w tym mój brat Czesław, 
otrzymali niższe wyroki. Na wolność 
wyszliśmy w roku 1953, a Tadeusz 
Kozik w 1954. Karę odbywaliśmy 

we Wronkach, a na koniec w obozie 
pracy w Jaworznie oraz kopalni węgla 
kamiennego „Janina” w Libiążu.

Harcerze z pleśnieńskiej drużyny 
skazani zostali 25 czerwca 1949 roku 
przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Krakowie podczas sesji wyjaz-
dowej w Tarnowie. Oprócz kary 
pozbawienia wolności odebrano im 
wszystkie prawa publiczne na okres 
pięciu lat”.

NIEZŁOMNI  
Z PREZYDENTEM 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ W ŁOWCZÓWKU  
W 2018 ROKU 

2018 rok był rokiem szczególnym 
dla Polski i Polaków. Rokiem, 
w którym świętowaliśmy 100. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.  Prezydent RP Andrzej Duda 
powiedział: „Jestem głęboko przeko-
nany, że stulecie odzyskania niepodle-
głości to sprawa bliska sercom wszyst-
kich Polaków. Ogromnie zależy mi na 
tym, aby jubileusz stał się świętem 
całej polskiej wspólnoty i by każdy 
z nas, obywateli Rzeczypospolitej, 
czuł się zaproszony nie tylko do 
udziału w uroczystościach i innych 
wydarzeniach rocznicowych, ale 
przede wszystkim do ich współtwo-
rzenia”. Zdaniem prezydenta jubileusz 
100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości to doskonała okazja, by opowie-
dzieć dzieje ojczyste także poprzez 
– często mniej znane – historie 

lokalne. (Źródło: www.prezydent.pl) 
Dzieje ojczyste to historia lokalna, 
również ta zapisana w Łowczówku. 
W niedzielę 4 listopada 2018 r. 
Prezydent RP Andrzej Duda wziął 
udział w Zlocie Niepodległościowym 
„Łowczówek 2018”. Była to jubile-
uszowa – XX  edycja tego wyda-
rzenia, które było jednocześnie 
punktem kulminacyjnym powia-
towych obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Po mszy św., odprawionej 
w intencji ojczyzny oraz poległych 
i zmarłych legionistów, pochowa-
nych na cmentarzu wojennym nr 171 
w Łowczówku, prezydent wygłosił 
przemówienie, w którym podkre-
ślał, że nie byłoby wolnej Polski bez 
bohaterstwa walczących na tej ziemi. 
W przemówieniu powiedział m.in.:

„Wdzięczność za tamten 11 listo-
pada – za tamto wielkie zwycięstwo, 
powrót Polski na mapę Europy 
i świata, za to, że dzisiaj mamy nadal 
wolną ojczyznę – jest tym większa, 
bardziej poruszająca i tym większe 
wywołuje dreszcze, gdy jest się tu 
właśnie, w takim miejscu jak to, gdzie 
wolność krzyżami się mierzy. One tu 
stoją: my patrzymy na nie, a one 
patrzą na nas. I to jest świadectwo 
ceny, jaką płaci się za wolność”.

Dla Polaków Narodowe Święto 
Niepodległości to jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych. Po 
123 latach zaborów – niewoli, która 
naznaczona była walką, cierpieniem 

i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków – 
Polska odzyskała suwerenność. 

Nasz kraj odzyskał suwerenność, 
jednak o wolność walczono jeszcze 
przez długie lata. Walczyli o nią 
również Żołnierze Niezłomni, tacy 
jak: Stefan Rojkowicz ps. „Gryf ”, 
Tadeusz Baszczowski ps. „Lew” 
oraz kapitan Jan Sitko ps. „Wrona”, 
którzy razem z Prezydentem RP 
Andrzejem Dudą 4 listopada 2018 r. 
stanęli na ziemi przesiąkniętej krwią 
na cmentarzu wojennym nr  171 
w Łowczówku. (Dwa lata później 
w 2020 r. w wieku 94 lat zmarł 
Kapitan Jan Sitko ps. „Wrona”. Kapitan 
w 1946 roku brał udział w obławie na 
kapitana NKWD Lwa Sobolewa, który 
był odpowiedzialny za torturowanie 
działaczy podziemia niepodległościo-
wego. Za współudział w tej akcji został 
skazany na karę śmierci. Wyrok kilku-
krotnie zmniejszano. W rezultacie 
zmian politycznych, które rozpoczęły 
się po śmierci Stalina, po 11 latach 
więzienia został wypuszczony na 
wolność w 1954 roku. W 2018 roku 
został odznaczony przez premiera 
Mateusza Morawieckiego medalem 
100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
(Źródło: www.rdn.pl))

DOCZEKALI DNI, 
W KTÓRYCH KRZYŻAMI 
DZIĘKUJĄ IM ZA ICH 
NIEZŁOMNĄ POLSKOŚĆ  

Prezydent RP Andrzej Duda takimi 
słowami zwracał się do Niezłomnych: 



„(…) To ogromnie wzruszające, że 
można Państwa docenić. Choćby 
w ten symboliczny sposób podzię-
kować, podkreślić tę wielką zasługę 
dla Polski. Wielką, bo pewnie nie 
byłoby dzisiaj prawdziwie wolnej, 
niepodległej, suwerennej Polski, 
gdyby nie tamto bohaterstwo, cier-
pienie, tamten trud. Gdyby nie tamci 
Żołnierze Niezłomni, których komu-
niści się bali i cały czas mieli w tyle 
głowy, że mogą powrócić. To właśnie 
dlatego zabitych i pomordowanych 
zakopywano w bezimiennych mogi-
łach, wrzucano do dołów. To właśnie 
dlatego nad miejscami ich pochówku 
kładziono chodniki i wylewano asfalt. 
Żeby nikt nigdy nie dotarł, nie odna-
lazł, żeby nie było relikwii. Ale też 
ze strachu – z podłego, haniebnego 
strachu. (…)”.

Tadeusz Baszczowski i Stefan 
Rojkowicz za swoją niezłomną 
postawę, cierpienie i bohaterstwo, 
dzięki którym przyczynili się do 
odrodzenia prawdziwie niepodle-
głej i suwerennej Polski, odznaczeni 
zostali Złotymi Krzyżami Zasługi 
za zasługi dla niepodległości Polski. 
Odznaczeń dokonał w imieniu Prezy-
denta RP, Wicewojewoda Małopolski 
Zbigniew Starzec, z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski.

            
NIEZŁOMNI 
W PAŁACU PREZYDENCKIM 
W WARSZAWIE  
W 2019 ROKU

1 marca 2019 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda w Narodowym Dniu Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, podczas 
uroczystości w Pałacu Prezydenckim, 
wręczył panom: Tadeuszowi Basz-
czowskiemu i Stefanowi Rojkowi-
czowi odznaczenia – Krzyże Orderu 
Krzyża Niepodległości „za wybitne 
zasługi w obronie suwerenności 
i niepodległości Państwa Polskiego”.  
W tej doniosłej uroczystości uczest-
niczyły rodziny bohaterów. 

„ (…) Mam niebywałą możliwość 
uhonorowania orderami przede 
wszystkim ludzi, którzy walczyli 
o Polskę – wolną, suwerenną i praw-
dziwie niepodległą. Nie pogodzili 
się z półwolnością, nie pogodzili 
się z zakłamaniem, nie pogodzili się 
z niby-niepodległością i niby-suwe-
rennością (…) zapłacili za to zazwy-

czaj wysoką cenę.
(…). Spotykam – 
oczywiście – tych, 
którzy nie polegli, 
nie zostali zamor-
dowani, przeżyli, 
przetrwali, ale to 
nigdy nie było 
za darmo. Cena 
służby ojczyźnie 
była ogromna. Są 
Państwo bohate-
rami, podobnie 
zresztą jak najbliżsi 
tych, którzy polegli, 
zostali zamordo-
wani. Komuni-
styczne represje 
spadały na  całe 
rodziny – dosko-
nale o tym wiemy. 
Często cena była 
bardzo wysoka: od 
represji, prześla-
dowań, więzienia, 
katowania, poprzez 
odebranie możli-
wości rozwijania 
się, kariery, nauki, 
pracy, często głód 
i biedę. (…) Jesteście 
Państwo bohate-
rami (…)”– akcen-
tował prezydent. 
„Cześć i Chwała 
B o h a t e r o m ! 
Wieczna Pamięć 
Niezłomnym!” – tak zakończył swoje 
przemówienie podczas tej uroczy-
stości.

 
KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ 
CZŁOWIEKA PROSTEGO… 
NIE BĄDŹ BEZPIECZNY

1 marca 2020 r. Tadeusz Basz-
czowski wziął udział w uroczystości 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
Żołnierzy Niezłomnych w budynku 
tarnowskiego Sądu Okręgowego. 

Uroczystość rozpoczęła msza św. 
w kościele Matki Bożej Szkaplerznej 
na Burku, po której zebrani przeszli 
do gmachu sądu przy ul. Dąbrow-
skiego  27, gdzie miało miejsce 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
Żołnierzy Niezłomnych, skazanych 
na śmierć lub więzienie w latach 
1946-1955 przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Krakowie, obradujący 
na sesjach wyjazdowych w Tarnowie. 

Tablica widnieje przed wejściem do 
tzw. „czarnej sali”, a jej odsłonięcia 
dokonali dawni konspiratorzy 
podziemia niepodległościowego: 
Zofia Tomasiewicz-Kilian, Tadeusz 
Baszczowski i Jan Sitko. W uroczy-
stości wziął udział dyrektor Oddziału 
IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, 
który w swoim wystąpieniu przypo-
mniał m.in. działaczy Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, będącego 
największą konspiracyjną organi-
zacją niepodległościową po rozwią-
zaniu AK. Uroczystość zorganizował 
Zarząd Koła „Tarnów” Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
(Źródło: https://krakow.ipn.gov.pl)

  

Fotografie:
 – archiwum rodziny Rojkowiczów
 – archiwum rodziny Baszczowskich
 – https://prezydent.pl
 – https://krakow.ipn.gov.pl
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SPROSTOWANIE
W „Kurierze Tuchowskim” nr 2-3 (100) luty-

-marzec 2021 na str. 6 w tekście Ich całe życie to 
Bóg, Honor, Ojczyzna. W tym wielki ich dramat, bo 
często wątpili, czy Bóg o nich pamięta, czy ojczyzna 
nie zapomniała, a honor, czy da im siłę, by kochać 
i jego i ją w kolumnie 4 jest: „Miał dwóch braci, 
Józefa i Juliana oraz trzy siostry: Stanisławę, Marię 
i Anielę”. (Informację tę podano na podstawie źródła: 
Przemysław Mazur, Paweł Skorut, Społeczeństwo 
przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu. 
Bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybra-
nych przykładach z ziemi tarnowskiej, Wydawnictwo 
Attyka, Kraków 2017)

Powinno być:
„Miał czterech braci: Józefa, Juliana, Bronisława 

i Władysława oraz trzy siostry: Stanisławę, Marię 
i Anielę”. (Na podstawie informacji przekazanych 
przez Jacka Rojkowicza)
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Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Światowy Dzień Poezji z Krzysz-
tofem Kamilem Baczyńskim – 
patronem roku 2021 

kwiecień 2021 | nr 4 (101)

BARBARAMAZURKIEWICZ

Światowy Dzień Poezji 
to święto obchodzone 
corocznie 21 marca, 

ustanowione przez UNESCO 
jesienią 1999 roku. Celem 
tego dnia jest promocja 
czytania i pisania, publiko-
wania i nauczania poezji na 
całym świecie.

Z tej okazji przybliżono w bibliotece 
szkolnej postać jednego z najwybit-
niejszych twórców pokolenia wojen-
nego. Mowa tutaj o Krzysztofie Kamilu 
Baczyńskim – poecie, żołnierzu, 
powstańcu, bohaterze, patriocie, 
artyście, genialnym dwudziestolatku, 
„mocarzu słowa”, jednym z czołowych 
przedstawicieli pokolenia Kolumbów. 
W uznaniu jego zasług dla polskiej 
sztuki, dla polskiej niepodległości 
i polskiej kultury w setną rocznicę 
jego urodzin Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Jest to niepowtarzalna okazja, aby 
w sposób szczególny przyjrzeć się 
jego osobie, twórczości i ideałom, za 
które oddał życie.

Powyższym fragmentem wiersza 
rozpoczęliśmy część poświęconą 
prezentacji biografii K.K. Baczyń-
skiego (ur. 22 stycznia 1921 r. –  
zm. 4 sierpnia 1944 r.) – postaci 
będącej symbolem młodych ludzi 

tragicznie doświadczonych przez 
drugą wojnę światową, którzy zdawali 
maturę kilka miesięcy przed atakiem 
III Rzeszy na Polskę i zginęli w czasie 
powstania warszawskiego (wielu – 
w tym Baczyński).

Pamiętać należy, że to właśnie 
poezja nadała sens jego życiu 
i śmierci i uwieczniła go jako legendę, 
dlatego też drugą część poświęcono 
omówieniu kolejnych etapów rozwoju 
jego twórczości.

Baczyński znany jest przede 
wszystkim jako poeta liryczny, ale 
jego twórczość obejmuje epikę 
i dramat. Za najciekawsze i najczę-
ściej przedrukowywane należy uznać 
Mealibe. Bajki o smutku oraz opowia-
dania bez tytułu rozpoczynające się 
słowami …Zapylona droga. Zacho-
wały się wszystkie jego dzieła: ponad 
500 wierszy, kilkanaście poematów 
i około 20 opowiadań. Najbardziej 
znane wiersze to: Elegia o … [chłopcu 
polskim], Mazowsze, Historia, Spoj-
rzenie, Pragnienie, Ten czas, Poko-
lenie, Biała magia, Gdy broń dymiącą 
z dłoni. Zachowało się również kilkaset 
rysunków i grafik Baczyńskiego,  
np. ilustracje do poszczególnych 
wierszy, projekty okładek własnych 

tomików...
B a c z y ńs k i 

wydawał pod 
pseudonimami 
Jan  Bugaj , 
Piotr Smugosz. 
W czasopi-
smach i antolo-

giach konspiracyjnych wydrukowano 
zbiory: Zamknięty echem (1940), Dwie 
miłości (1940), Wiersze wybrane 
(1943), Arkusz poetycki miesięcznika 
Droga (1940, 1944, nr 1) oraz Śpiew 
z pożogi (1944).

Biblioteka zachęca do czytania
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” 

Dzień czy noc – matko, ojcze – jeszcze ustoję
w trzaskawicach palb, ja, żołnierz, poeta, czasu kurz.
Pójdę dalej – to od was mam: śmierci się nie boję,
dalej niosąc naręcza pragnień jak spalonych róż.
   (K.K. Baczyński, Rodzicom
   30 VII 43 r.)

ADRIANNAWASIEK 
BARBARAMAZURKIEWICZ

Powyższe motto stano-
wiło zachętę do czytania 
książek Umberto Eco, 

dostępnych w księgozbiorze 
CKZiU. Z okazji 5. rocznicy 
śmierci przypomniano 
sylwetkę wybitnego pisarza, 
eseisty, filozofa, erudyty, 
wielkiego humanisty, 
wielokrotnie wymienianego 
jako pewniak do Nagrody 
Nobla w dziedzinie litera-
tury. Niestety, nie otrzymał 
jej. Uzyskał tytuł doctora 
honoris causa ponad trzy-
dziestu uczelni, w tym także 
polskich szkół wyższych.  
Eco jako pisarz ofiarował 
światu wiele. Pisał powieści, 
które trafiły na listy best-
sellerów. Pisał też podręcz-
niki akademickie, książki 
dla dzieci i młodzieży. Jest 
autorem wielu esejów 
na temat teorii literatury 
i współczesnego świata.

Eco nie tylko pisał książki, ale 
też je kochał. Wierzył, że książki 
nigdy nie znikną. Jego księgozbiór to 
ponad 50 tysięcy tytułów. Pisarz znał 
też polską literaturę i czuł się częścią 
polskiej kultury. Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza przeczytał w wieku 
dwunastu lat. Uwielbiał też poezję 
Wisławy Szymborskiej, a najbliższa 
była mu twórczość St. Jerzego Leca. 
Umberto Eco był także rozmiłowany 
w muzyce Chopina. Autor trzykrotnie 
odwiedził Polskę. Jego książka Imię 
róży okazała się światowym bestsel-
lerem przetłumaczonym na 44 języki. 

Za tę powieść otrzymał w 1981 roku 
najważniejszą we Włoszech literacką 
Nagrodę Stregi. Zaproszono młodzież 
do lektury książek tego znakomitego 
myśliciela z nadzieją, że zainspiruje 
ich do własnych spostrzeżeń i refleksji.

Słowami Stanisława Jerzego 
Leca: Chciałem powiedzieć światu 
tylko jedno słowo, ponieważ nie 
potrafiłem tego, stałem się pisarzem 
rozpoczęto Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy. Celem święta jest promo-
wanie literatury oraz obrona wolności 
słowa i rozwój społeczności pisarzy 
na całym świecie. W tym dniu oczy 
całego świata kierują się w stronę 
autorów, bez których nie byłoby 
książek, które wszyscy tak kochamy. 
Z tej okazji przygotowano ekspo-
zycję wybranych publikacji o pisa-
rzach z całego świata. Kierując się 
przekonaniem, że nic tak dobrze nie 
pozwala poznać twórców, jak pisane 
przez nich dzienniki, listy, autobio-
grafie, zaproszono do przyjrzenia 
się, wypożyczania i poznawania 
życiorysów, nie tylko autorów lektur 
szkolnych, ale i tych wykraczających 
poza kanon. Pamiętając, że ważnym 
elementem poznania są biografie, 
przedstawiono powody, dla których 
warto sięgnąć po wyżej wymienioną 
literaturę. Zapewniono uczniów, że 
obok suchych faktów dotyczących 
życia autorów, znajdą prawdziwe 
życie. Dowiedzą się, jakimi ludźmi 
byli ich ulubieńcy, zdobędą cenną 
wiedzę o czasach i epoce, w której 
żyli. Poznają ludzi, którzy mają swoje 
potrzeby, słabości, fobie, wielkie 
tajemnice, namiętności i sekrety. 
Ludzi, którzy podobnie jak każdy 
z nas mają problemy rodzinne, wady, 
popełniają błędy, a ich życie często 
przebiega dramatycznie i zaskaku-
jąco. Przyjrzenie się tym postaciom 

spowoduje, że przestaną być posą-
gowe i niedostępne, zaś ich dzieła 
staną się przystępne.

Wszystkim pisarzom życzyliśmy 
wspaniałych dzieł i lekkiego pióra, 
zaś czytelnikom niepowtarzalnych 
chwil spędzonych w towarzystwie 
ulubionych pisarzy, refleksji oraz 
odpowiedzi na pytanie: co ja jako 
czytelnik zawdzięczam pisarzom?

Postacią, na którą również zwróci-
liśmy uwagę młodzieży, był Andrzej 
Wajda. Chętnie sięgał po literaturę 
i przeniósł na ekran takie dzieła jak: 
Popioły, Brzezina, Wesele, Ziemia 
obiecana i Pan Tadeusz. Z okazji 
95. rocznicy urodzin zapropono-
wano obejrzenie filmu pt. 42 filmy 
Andrzeja Wajdy w pięciu słowach. 
Przybliżono życie i dzieło reżysera 
filmowego i teatralnego, scenarzysty 
i scenografa; jednego z najwybit-
niejszych twórców w historii świa-
towego kina, zdobywcy Oscara 
przyznanego za całokształt twór-
czości. Przez 65 lat spod jego ręki 
wyszło kilkadziesiąt filmów. Druga 
wojna światowa, zbrodnia katyńska, 
powstanie warszawskie, lata 50., 
wydarzenia sierpniowe, Solidar-
ność – kino Andrzeja Wajdy to 
obszerna podróż przez historię 
Polski. Karierę za kamerą zaczynał 
w latach 50. Jego pełnometrażowym 
debiutem było Pokolenie, ale uznanie 
przyniosły mu kolejne filmy: Kanał 
i Popiół i diament, a także zaanga-
żowane politycznie dramaty Czło-
wiek z marmuru i Człowiek z żelaza. 
Pomógł zaistnieć wielu młodym 
aktorom, był wzorem zarówno dla 
początkujących, jak i doświadczo-
nych twórców. Założył działającą do 
dziś Mistrzowską Szkołę Filmową. 
Otrzymał najwyższe polskie odzna-
czenie – Order Orła Białego.



Składniki: 4 porcje
• opakowanie świeżego szpinaku 
• 1 ogórek szklarniowy
• 1 pęczek rzodkiewki
• 1 awokado
• 1 czerwona cebula
• 1 słoik pomidorów suszonych 

w zalewie
• 4 łyżki ziaren słonecznika
• ok. 40 g sera parmezan
• 4 jajka

Sos:
• 1 łyżka musztardy
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka soku z cytryny
• 5 łyżek oliwy z oliwek
• sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Jaja ugotować na twardo. 
Na suchej patelni podprażyć 

ziarna słonecznika.

Wszystkie warzywa dokładnie 
umyć i osuszyć, z liści szpinaku 
usunąć ogonki. Ogórek i rzod-
kiewkę pokroić w cienkie plastry, 
cebulę w piórka, awokado w kostkę. 
Suszone pomidory pokroić w paski. 

Wszystkie składniki na sos 
dokładnie wymieszać, by powstała 
jednolita emulsja.

Parmezan zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach lub 
pokroić nożem na cienkie 
paski.

Wszystkie składniki 
(oprócz jaj) ze sobą 
wymieszać, polać przy-
gotowanym sosem.

Ugotowane i obrane 
jajka pokroić na ćwiartki 

i ułożyć na sałatce. Na koniec 
posypać parmezanem.

Smacznego!

JOANNAPIÓRKOWSKA 
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Mimo że trwa nauka zdalna, w szkole wiele się dzieje:
• otworzyliśmy pracownię elektryczną przeznaczoną do zajęć praktycznych 
• otworzyliśmy bogato wyposażoną spawalnię
• poczyniliśmy inwestycje zmierzające do dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami, m.in. remont toalety, winda
• wyremontowaliśmy jadalnię
• zorganizowaliśmy boisko do plażowej piłki siatkowej
• na bieżąco prowadzimy bezpłatne branżowe kursy dokształcające w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”
• otwieramy nowe kierunki kształcenia: technik spawalnictwa i technik organizacji turystyki

W poezji Baczyńskiego odna-
leźć można echa wielkich autorów: 
Juliusza Słowackiego, Cypriana 
Kamila Norwida, Józefa Czecho-
wicza i Czesława Miłosza. W różnych 
proporcjach krytycy dostrzegli echa 
modernizmu, dekadentyzmu, kata-
strofizmu, futuryzmu, romantyzmu 
oraz twórczości skamandrytów. 
Próby prozatorskie inspirowane były 
pisarstwem Witolda Gombrowicza 
i Brunona Schulza.

Zadebiutował wierszem Wypadek 
przy pracy. Twórczość Baczyńskiego 
jest zaskakująco obszerna. W ciągu 
kilkudziesięciu miesięcy napisał on 
kilkaset utworów.

Życie i twórczość Baczyńskiego 
stały się tematem kilku filmów, m.in. 
Dzień czwarty z 1984 r. w reż. Ludmiły 
Niedbalskiej i Baczyński z 2013 r. 
w reż. Kordiana Piwowarskiego.

Jego wiersze były śpiewane m.in. 
przez Ewę Demarczyk (Wiersze 
wojenne, Deszcze, Na moście w d’Avi-
gnon), Janusza Radka, Michała Bajora, 
Grzegorza Turnaua, zespół Leo Che 
(utwór Godzina W), Ankh, Naamah. 
Po wiersze Baczyńskiego w 2020 r. 
sięgnęli Mela Kateluk i Bartek Wąsik 
z zespołu Kwadrafonik. Tak powstał 
album Astronomia poety. Baczyński. 
Jego twórczość została także przy-
pomniana przez twórców serii Dobre 

Piosenki. Na krążku znajdziemy aran-
żacje kultowych utworów, np. Elegia. 
Płyta Krzysztof Baczyński zaśpie-
wany dołączyła do licznych inter-
pretacji utworów poety z „pokolenia 
Kolumbów”. Odniesienia do Baczyń-
skiego w muzyce znajdziemy również 
w piosenkach Zbigniewa Hołdysa.

Wisława Szymborska poświę-
ciła Baczyńskiemu wiersz W biały 
dzień, a Łukasz Orbitowski uczynił 
go głównym bohaterem powieści 
Widma. 22 stycznia 2021 r. odsłonięto 
mural poświęcony pamięci Baczyń-
skiego przy ul. Solec 85 w Warszawie.

Najprostszym sposobem, by oddać 
pamięć jednemu z najwybitniejszych 

poetów czasów okupacji – Krzyszto-
fowi Kamilowi Baczyńskiemu – jest 
krytyczna lektura jego wierszy. Pełne 
emocji, wrażliwości, poruszające 
teksty skłaniają do głębokiej refleksji 
i zadumy. W Dniu Poezji zapropo-
nowaliśmy uczniom, aby sięgnęli 
do tomików poetyckich dostępnych 
w naszej bibliotece lub skorzy-
stali z zasobów internetu i zaczy-
tali się. Własna interpretacja bądź 
wysłuchanie wierszy oraz utworów 
muzycznych do tekstów poety 
w interpretacji aktorów i muzyków 
miały być hołdem złożonym przez 
młodzież wielkiemu poecie – patro-
nowi roku 2021.
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BOŻENAWRONA 

Często zdarza się, iż 
ktoś, robiąc porządki 
u siebie w domu, chce 

oddać do biblioteki książki, 
których już nie potrzebuje. 
Nie zawsze jednak możemy 
je przyjąć. Bynajmniej 
nie dlatego, iż nie cenimy 
książek, ale z zupełnie 
innych przyczyn.

Po pierwsze warto sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, po jakie książki 
czytelnicy przychodzą do bibliotek 
publicznych? Odpowiedź jest prosta 
– po nowości. Kolejne w rankingu 
popularności są lektury szkolne 
i klasyka, a sporadycznie zdarza się, 
iż ktoś z sentymentu szuka starszej 
pozycji.

Biblioteka jest dla czytelnika, 
dlatego też musimy dbać o to, aby 
nasz księgozbiór był dostosowany 
do Waszych potrzeb, czyli aktualny 
i zaopatrzony w nowości wydawnicze. 
To najważniejszy argument przy 
odmowie przyjęcia starych książek 
do zasobów.

Innym, nie mniej istotnym, 
powodem odmowy przyjęcia książek 
w darze jest ograniczona powierzchnia 
do przechowywania zbiorów. Obecnie 
księgozbiór biblioteki w Tuchowie 
to 53243 woluminy. Potrzebujemy 
znacznie więcej miejsca na jego 
należyte przechowywanie i udostęp-

nianie, niż mamy obecnie. By taką 
przestrzeń pozyskać, na bieżąco prze-
glądamy zbiory. Książki zniszczone, 
zabrudzone, z nieaktualną treścią, 
z brakującymi stronami usuwamy 
– robiąc selekcję. Nie powinny one 
zajmować miejsca na bibliotecznych 
półkach.

Jeśli więc planujecie oddać książkę 
do biblioteki, to podstawową zasadą, 
którą warto się kierować, jest myśl 
– oddajemy takie egzemplarze, po 
które sami chcielibyśmy sięgnąć. Gdy 
już odpowiecie sobie na to pytanie, 
pozostaje zadzwonić do nas i zapytać, 
czy nie poszukujemy i nie potrzebu-
jemy takich książek. My natomiast 

możemy przyjąć tylko pozycje nowe, 
wydane nie później niż 5 lat wstecz, 
jednak pod warunkiem, iż nie posia-
damy ich w zbiorach lub jest tak duże 
zainteresowanie książką, że potrzebu-
jemy więcej egzemplarzy tego samego 
tytułu. Natomiast w przypadku star-
szych książek tylko wtedy, gdy potrze-
bujemy wymienić stary, zaczytany 
egzemplarz na mniej zniszczony.

Jeśli chcecie się pozbyć starych 
księgozbiorów, to można oddać je 
do antykwariatu, organizacji dobro-
czynnej lub przeznaczyć na maku-
laturę.

Bardzo prosimy także, by nie zosta-
wiać w bibliotece książek, których nie 
możemy przyjąć, gdyż naraża nas to 
na koszty związane z oddaniem ich 
na makulaturę. Opłaty za śmieci dla 
instytucji są uzależnione od ich ilości. 

Powyższy tekst napisałam dlatego, 
abyście nas zrozumieli. Nie zawsze 
możemy przyjąć książki, których już 
nie potrzebujecie, choć nadal czujecie 
do nich sentyment i szacunek. Nam też 
konieczność wyrzucania książek przy-
chodzi z wielkim trudem, ponieważ 
wiążą się z nimi wspomnienia i cały 
wachlarz emocji.

Biblioteka Publiczna 
kontra stare książki

 S Z K O Ł A " 
MUZYCZNA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

mgr Małgorzata Gądekmgr Małgorzata Gądek 
Osiedle Centrum 2/19

33-170 Tuchów
tel. 691 76 30 31

e-mail: malgadek@poczta.onet.pl

R E K L A M A

Tłumaczenia pisemne i ustne  
w zakresie języka francuskiego:
 
- samochodowe
 - akty urodzenia, ślubu, zgonu
 - listy, CV, świadectwa pracy

 - listy motywacyjne
 - handlowe 
 - prawne
 - medyczne 
 - strony internetowe 
 - i inne 

PODZIĘKOWANIE
W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie 

pragnę w imieniu własnym bardzo serdecznie podziękować Wszystkim 
Państwu, zaangażowanym w organizację i działalność tuchowskiej placówki 

oraz zainteresowanym jej rozwojem i wspieraniem. 

Wdzięczny jestem za współpracę podczas mojej 8-letniej kadencji na stanowisku dyrektora. Pozostaję 
w przekonaniu, że to, co udało się nam wspólnie osiągnąć w ciągu niecałej dekady, dowodzi, że tuchowskiemu 
środowisku potrzebna była artystyczna placówka edukacyjna. Dzięki naszym uczniom, prowadzonym przez 
pracujących w Tuchowie nauczycieli, Szkoła Muzyczna I st. stała się znana zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Dziękuję zatem: 
• Władzom oraz Radzie Miejskiej w Tuchowie, za powołanie do życia tej placówki oraz za zaufanie, jakim 

mnie obdarzono, powierzając jej kierownictwo, 
• Uczniom, za podjęcie dodatkowego trudu nauki w szkole, która rozwija, daje satysfakcję, ale i wymaga wielu 

wyrzeczeń i poświęceń w osiągnięciu celów,
• Rodzicom, za okazaną pomoc swoim pociechom i za ich wkład w najlepszą inwestycję swego życia, która 

nie jest wymierna w żaden materialny sposób, ale wielokierunkowo rozwija,
• Nauczycielom szkoły, za owocną pracę dla dobra dzieci i młodzieży,
• Darczyńcom, za wspieranie rozwoju placówki w różnych potrzebach,
• Księżom Proboszczom parafii, z których pochodzą nasi uczniowie, za promowanie i zachęcanie do nauki 

w szkole muzycznej, jak również za umożliwienie naszym zespołom muzycznych prezentacji w swoich 
parafiach,

• Dyrektorom szkół ogólnokształcących, którzy umożliwiali prezentację umiejętności muzycznych naszych 
uczniów w swoich placówkach,

• Dyrektorom szkół muzycznych w regionie, za dobre rady i współpracę na muzycznej niwie,
• Wszystkim Pracownikom Administracji i Obsługi, za rzetelność wykonywanej pracy,
• Pracownikom Domu Kultury w Tuchowie za „dach nad głową” w początkach działalności szkoły muzycznej, 
• Melomanon z Tuchowa i okolicy, za obecność na wszelkich prezentacjach artystycznych uczniów szkoły 

muzycznej,
• Wszystkim, dla których muzyka stanowi nieodłączny element osobowego rozwoju i promocji piękna, które 

jest miłością oraz za okazywane życzliwość i zrozumienie.

Z serdecznym podziękowaniem, wyrazami szacunku i muzycznym pozdrowieniem 
Jan M. Gładysz,  

Dyrektor SM I st. w Tuchowie 
od 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2021 r. 
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To nie gwoździe Cię przybiły, 
lecz mój grzech…
JUSTYNA 
JAWORSKA-LIPKA 

Droga krzyżowa to 
nabożeństwo wielko-
postne o charakterze 

adoracyjnym, polegające na 
symbolicznym odtworzeniu 
drogi Jezusa Chrystusa 
na śmierć i złożenia go do 
grobu. To również rozwa-
żania samej męki Pańskiej. 
Tradycja odprawiania drogi 
krzyżowej powstała w Jero-
zolimie. Ludzie wierzący 
pragną zrozumieć sens 
poświęcenia Syna Bożego 
i odnaleźć w nim nadzieję  
na życie wieczne.

26 marca 2021 r. w bazylice mniej-
szej w Tuchowie odbyła się już po 
raz dziewiąty Młodzieżowa Droga 
Krzyżowa. Nasze drogi krzyżowe to 
połączenie rozważań z inscenizacją. 
To właśnie poszukiwanie sensu, próba 
przeżycia męki Chrystusa w obliczu 
panującej pandemii, sposób na znale-
zienie w sobie odrobiny zrozumienia, 
wiary i nadziei.

Dziękujemy ojcom redemptory-
stom za coroczne zaproszenie. W ubie-
głym roku nie mogliśmy przeżyć 
wspólnie tych wyjątkowych, porusza-
jących chwil przed najważniejszym 
świętem w kościele katolickim, ale 
w tym roku, w wyjątkowych obostrze-
niach sanitarnych, udało nam się.

Motywem przewodnim drogi 
krzyżowej był „Grzech”. Jezus siedział 
i patrzył jak Grzech wbija gwoździe 
w krzyż, pozwalał na to, bo przecież 
każdy człowiek ma wolną wolę, Bóg 
daje nam prawo wyboru, słuchał słów 
Pisma czytanych przez lektorów, przy-
glądał się ludziom, którzy dokładali 

swój gwóźdź, swój grzech... Przeni-
kliwa muzyka, wspaniałe, porusza-
jące słowa pieśni i przyćmione światło 
kościoła przenosiły nas w dawne 
czasy. W czasy cierpiącej Matki, rozry-
wających serca scen biblijnej drogi 
krzyżowej. Wszystko to, co działo 
się przed ołtarzem, pozwalało oczom 
naszej wyobraźni widzieć drogę Chry-
stusa na Golgotę, jego śmierć. Pozwa-
lało nam samym odnaleźć w sobie 
potrzebę przeżycia cierpienia naszego 
Wybawiciela. Przygotowywało nasze 
serca na radość ze Zmartwychwstania 
i nadzieję na życie po śmierci.

To przeżycie wyjątkowe patrzeć, jak 
gwoździe naszych grzechów zapełniają 
puste miejsca na krzyżu. Wbiliśmy 
w niego prawie 2000 gwoździ, ale 
zbyt mało, aby oddać prawdziwą ich 
liczbę. Prawdziwy ogrom naszych win, 
słabości, zaniedbań.

W tym roku, ze względu na sytuację 
epidemiczną, w uroczystości wzięło 
udział zaledwie kilku uczniów i absol-
wentów naszej szkoły: Kinga Barnaś, 
Szymon Koncewicz, Izabela Srebro, 
Monika Habas, Magdalena Kurczab, 
Izabela Zając, Izabela Grzebień, Bartło-
miej Janas. Za nagłośnienie i relację 
odpowiadali Piotr Czochara i Paweł 
Hołda. Zespół Pokolenia: Ewa Stani-
sławczyk, Alicja Stanisławczyk-Karwat, 
Julia Kapka, Bernadeta Kapka, Renata 
Przęczek, Urszula Chruściel-Osika, 
Andrzej Stanisławczyk, Robert Kapka, 
Jerzy Synycja, Jarosław Schabowski, 
Andrzej Schabowski wraz z Pauliną 
Kloch wzbogacił nasze spotkanie 
pięknymi pieśniami. Dziękuję również 
Beacie Czocharze za pomoc, Adamowi 
Lipce za film, Krzysztofowi Jasiń-
skiemu za zdjęcia oraz nauczycielom 
Katarzynie Krupie, Beacie Kielawie, 
o. Pawłowi Zyskowskiemu, Piotrowi 
Pierzchale oraz mojej mamie za 
nieocenioną pomoc.

„Podziel się Świętami”JUSTYNA 
JAWORSKA-LIPKA 

Święta to czas radości, 
czas spędzony w gronie 
rodzinnym, czas 

suto zastawionego stołu. 
Niestety nie wszyscy mogą 
się cieszyć tym okresem ze 
względu na różne problemy. 
A zwłaszcza nie mogą 
się cieszyć świątecznymi 
smakołykami i tradycyj-
nymi daniami świątecznymi. 
W naszej gminie mieszka 
ok. 18 000 osób, i proszę 
uwierzyć – nie wszystkim 
wiedzie się dobrze. Miesz-
kają tutaj samotni seniorzy, 
którzy ledwo wiążą koniec 
z końcem, którzy nie mają 
bliskiej rodziny; osoby 
niepełnosprawne, które 
swoje skromne dochody 
wydają na lekarstwa czy 
rehabilitację. W związku 
z tym postanowiliśmy zorga-
nizować akcję „Podziel się 
Świętami” i przygotować 
dla osób potrzebujących 
i samotnych paczki żywno-
ściowe. Chcieliśmy zanieść 
im kawałek swojej radości 
z Wielkiej Nocy tak, aby i oni 
poczuli moc Zmartwych-
wstania, aby nie musieli się 
martwić, że nie będzie babki 
czy świątecznego chrzanu 
na stole. Naszym celem było 
umilić tym osobom święta. 

Organizacja takiej akcji to duże 
przedsięwzięcie logistyczne. Jednej 
osobie trudno byłoby samej wszystko 
przygotować. Jednak w naszej szkole 
nie ma z tym problemu.

Pomysł zrodził się wśród nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej w Tuchowie, 
którzy do współpracy zaprosili 
Młodzieżową Radę Gminy Tuchów, 
Towarzystwo Miłośników Tuchowa, 
Szkołę Podstawową w Siedliskach, 
CKZiU w Tuchowie oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Tuchowie. Przy-
gotowaliśmy plakaty, ogłosiliśmy 
zbiórkę na stronach szkół, Facebo-
okach, poprosiliśmy uczniów i ich 
rodziców o włączenie się do akcji 
i wzięliśmy się do pracy. No i udało 
się! W Wielki Piątek rozwieźliśmy 
przygotowane paczki potrzebującym. 
Obdarowaliśmy 33 osoby, seniorów 
oraz potrzebujących niepełnospraw-
nych stowarzyszenia „Nadzieja”. 
Zebraliśmy również bieliznę męską: 
skarpety 237 szt. oraz slipy 58 szt., 
30 pasków i 2 pary butów, które prze-
każemy bezdomnym będącym pod 
opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio 
w Krakowie.

Akcja nie powiodłaby się, gdyby 
nie Wasza pomoc. 

Dziękujemy: uczniom i rodzicom 
Szkoły Podstawowej w Tuchowie, 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach, 
LO w Tuchowie oraz mieszkańcom 
miasta i gminy za hojnie przynoszone 
artykuły spożywcze oraz bieliznę 
męską. 

Za pomoc dziękujemy Młodzieżowej 
Radzie Gminy Tuchów, a wśród nich: 
Darii, Emilii, Ani, Agacie, Aleksan-
drowi, Dawidowi. Dziękujemy również 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej za dobrą współpracę.

Przygotowane paczki były bogate 
w produkty żywnościowe o długim 
terminie, dlatego nie tylko ten okres 
świąt będzie radosny dla obdarowa-
nych, co nas, jako organizatorów, 
bardzo cieszy. W Szkole Podstawowej 
w Tuchowie oraz Szkole Podstawowej 
w Siedliskach zebraliśmy następujące 
artykuły: olej (30 szt.), konserwy 
(71 szt.), puszki z warzywami (32 szt.), 
słoiki z przetworami (51 szt.), chrzan 

(10 szt.), majonez (21 szt.), mleko 
(9 szt.), cukier (71 kg), mąka (43 kg), 
kawa (32 paczki), ryż (79 paczek), 
groch (2 paczki), kasza (37 paczek), 
makaron (140 paczek), herbata 
(47  paczki), masło i margaryna 
(18 szt.), bułka tarta (2 paczki), żurek 
(1 butelka), płatki (3 paczki), czeko-
lady duże (35 szt.), czekolady małe 
(36 szt.), ptasie mleczko (11 pudełek), 
ciastka (50  szt.), krakersy (4 szt.), 
chrupki i wafle (7 szt.), proszek do 
pieczenia (26 szt.), cukier wani-
linowy (26 szt.), budyń i galaretka 
(53  szt.), przyprawy (22  szt.), sól 
(4 kg), owoce suszone (10 paczek), 
żółty ser (1 paczka), batoniki (86 szt.), 
gumy rozpuszczalne (10 szt.), żelki 
(4 paczki), magi (1 szt.), kakao (2 szt.), 
owoce (5 cytryn, 10 pomarańczy), 
płyn do płukania (1 szt.), cukierki.

Do paczek dokupiliśmy dodatkowe 
produkty: żury, chrzan, jajka, chleb, 
babki, wędliny, a było to możliwe 
dzięki pomocy finansowej udzielonej 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie, Piekarnię Ewa i Andrzej 
Więcek, Firmę Rojar, Masarnię 
„Sajdak”, Dom Handlowy „Trójka”, 
Firmę Punkt Widzenia Waldemar 
Dusza, Dorotę i Piotra Szablow-
skich, Sabinę i Daniela Łazarków. 
Do  naszych paczek dołożyliśmy 
również smakołyki: ciasta, ciasteczka, 

pasztety przygotowane przez CKZiU 
w Tuchowie, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Siedliskach, Echo Twojej 
Okolicy z Karwodrzy oraz rodziców 
i uczniów SP w Tuchowie.

Za czynną pomoc wszelką dzięku-
jemy dyrekcji, pracownikom obsługi, 
nauczycielom świetlicy oraz nauczy-
cielom darczyńcom Szkoły Podsta-
wowej w Tuchowie. Radni: Janusz 
Łukasik, Grzegorz Niemiec, Andrzej 
Przybyło, Stanisław Wabno pomogli 
w dystrybucji paczek. Podziękowania 
kierujemy również do Lidii Borczyk, 
Doroty i Mileny Strojny, Małgorzaty 
i Weroniki Wójcik, Waldemara Duszy, 
Katarzyny Krupy, Beaty Kielawy, 
Grażyny Kajmowicz, Magdaleny 
Igielskiej-Bakulińskiej, Piotra Lipki, 
Katarzyny Wojtanowskiej. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Jerzego 
Odrońca za pomoc w organizacji oraz 
wsparcie, a także gotowość do dzia-
łania w każdej chwili.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wspierali nas sercem, a szczególnie 
obdarowanym za łzy, uśmiech i dobre 
słowo, jakie od nich otrzymaliśmy. 
Zapamiętamy na zawsze emocje, jakie 
towarzyszyły nam podczas tej akcji. 
Mam nadzieję, że w grudniu, przed 
świętami Bożego Narodzenia uda 
nam się zorganizować kolejne wielkie 
przedsięwzięcie i ucieszyć serca osób 
potrzebujących.
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SEANS WSPOMNIEŃ I

KINA „PROMIEŃ’’

Kino jest jakby 
zwierciadłem społeczeństwa,
ukazującym najtajniejsze 
marzenia i aspiracje.
Stąd jego ogromna siła
i niemal nieograniczona przenikliwość.

(Jane Fonda)

ANDRZEJJAGODA 

W tym roku kino 
w Tuchowie docze-
kało się jubileuszy 

działalności kina analo-
gowego i cyfrowego. 
Historię kina „Promień” 
w Tuchowie tworzyły nie 
tylko filmy tu wyświetlane, 
ale także odwiedzający ich 
widzowie. A było ich sporo. 
To właśnie obchodzony 
jubileusz naszego kina stał 
się dla mnie inspiracją do 
opisania tego, co być może 
zostało zatarte w pamięci. 
Odwołałem się właśnie do 
przeszłości, szanując wspo-
mnienia osób, które uzupeł-
niły moją wiedzę histo-
ryczną poprzez spotkania, 
udostępnienia zdjęć, 
pamiątek, ciekawostek itp.

Dziękuję zatem – już na wstępie 
– za przekazaną całą „paletę” wspo-
mnień – wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby to wszystko ocalić od 
zapomnienia. Wśród nich są rodziny: 
Stanisława Marszałka, Zbigniewa 
Walza, Michała Słupskiego, Tadeusza 
Schabowskiego, Stefana Gąsiora oraz 
żyjący kinooperatorzy – Kazimierz 
Bednarz i Wincenty Schabowski, 
a także Ryszard Stec.

Do opracowania niniejszego arty-
kułu wykorzystałem ponadto zdjęcia 
z prywatnych archiwów Elżbiety 
Marszałek-Nawrockiej, Ewy Macia-
szek, Bożeny Wrony, Edyty Grzebień, 
Marii Banaś, Kazimierza Bednarza, 
Aleksandra Kowalika, mojego 
własnego, jak również z dokumentacji 
kina i kroniki MGOK w Tuchowie. 

Początki analogowego kina 
„Promień” i jego nazwa

Od początku swego istnienia na 
prowincji kina spełniały ważną rolę. 
W małych miastach szybko stały się 
jedną z najważniejszych form uczest-
nictwa mieszkańców w kulturze, 
źródłem edukacji i rozrywki oraz inte-
gracji środowiska. Początki kinemato-
grafii w Tuchowie sięgają lat 50. ubie-
głego wieku. W latach 50. i 70. kina 
w całym kraju – również w Tuchowie 
– cieszyły się dużą popularnością. 
Robiona w Archiwum Narodowym 
w Krakowie, w oddziale w Spytkowi-
cach, kwerenda nie wniosła informacji 
o początkach powstania tuchowskiego 
kina. Chcąc zatem nakreślić jego 
historię, wiedzę i materiały zaczerp-
nąłem od rodzin ongiś pracujących 

w kinie osób, a także dwóch żyjących 
kinooperatorów, dokładając również 
własne.

Zanim przejdę do historii stacjo-
narnego kina, wspomnę, że społecz-
ność naszego miasta oglądała filmy 
dzięki kinu objazdowemu, które 
funkcjonowało od 1951 r. (wynika 
to z przekazu ustnego mieszkańca, 
choć dokładna data nie jest znana).

Stacjonarne kino „Promień” 
w Tuchowie powstało w 1953 r. 
Mieściło się ono w budynku „Sokoła” 
przy ul. Chopina 1. Skąd wzięła 
się jego nazwa? Otóż została ona 
nadana przez ówczesnego kierow-
nika kina Władysława Dudę, a wiąże 

się z promieniem światła padającego 
z kabiny operatora na ekran. 

Wojewódzki Zarząd Kin, a później 
następca prawny Okręgowe Przed-
siębiorstwo Rozpowszechniania 
Filmów w Krakowie mieszczące się 
przy ul. Smoleńsk 2 zawierało umowy 
najmu na działalność kina „Promień” 
w Tuchowie w lokalach użytkowych 
budynku (obecnego „Sokoła”) będą-
cego własnością Skarbu Państwa. 
Z powodu braku danych nie wiem 
dokładnie, z kim zawarta była 
pierwsza umowa regulująca zasady 
i warunki użytkowania przez najemcę 
pomieszczeń kinowych. Dopiero 
po dotarciu do szczątkowej, zacho-

wanej jeszcze dokumentacji kinowej 
dowiedziałem się, że wynajmującym 
lokale na potrzeby kina był Miejski 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
w Tuchowie, który oświadczył, że na 
podstawie uchwały Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Tuchowie 
(nr 47/112/66 z dn. 30.09.1966 r.) 
jest administratorem budynku 
tzw. Domu Kultury. W 1971 roku 
prawa i obowiązki wynajmującego 
(stosownie do aneksu umowy) przejął, 
w miejsce MPGKiM, Naczelnik 
Urzędu Miasta i Gminy, a następnie 
Urząd Miasta i Gminy w Tuchowie. 

Wynika z tego, że jednostką 
administrującą i finansującą 

tuchowskie kino był Wojewódzki 
Zarząd Kin w Krakowie (WZK), 
czy Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Rozpowszechnia Filmów (WPRF). 
Stosownie z zawartymi umowami 
WZK opłacał miesięczny czynsz za 
wynajem pomieszczeń kinowych 
w wysokości 2152,00 zł (1968 r.) 
Natomiast zainkasowane z biletów 
pieniądze były odprowadzane do 
zarządu przez kierownika kina.

Sala kina i jego wyposażenie 
kinotechniczne

W skład użytkowanych pomiesz-
czeń do prowadzenia działalności  
kinowej wchodziły takie lokale jak: 

lat

Stary szyld nad drzwiami 
wejściowymi do kina 
(strona zachodnia) Budynek „Sokoła” z lat 70. XX wiekuBudynek „Sokoła” z lat 60. XX wieku

SEANSE WSPOMNIEŃ
Andrzeja Jagody i Janusza Kowalskiego

W TUCHOWIE
lat

cyfrowego 3D
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sala widowiskowa ze sceną o wymia-
rach 15,10 m x 8,80 m x 8,10 m 
i garderobą, kabina projekcyjna wraz 
z pokojem przy kabinie, pomiesz-
czenie kasowe, korytarz oraz przy-
należna piwnica i klatka schodowa 
o łącznej powierzchni ok. 230 m². 

Początkowo sala kinowa wyposa-
żona była w zwykłe, składane krzesła, 
później pojawiły się ławy drewniane, 
zainstalowane zostały segmenty 
krzeseł kinowych, a następnie fotele. 
Wtedy sala kinowa nie służyła tylko 
do wyświetlania filmów. Jeśli nie było 
seansów filmowych, składano krzesła, 
czy ławy, organizowano zabawy 
taneczne, a nawet pokazy mody. 
Wyposażenie sali stanowił ekran 
o wymiarach 2,36 m x 5,55 m, z auto-
matem kurtynowym, a na widowni 
znajdowały się miejsca do siedzenia. 
Najpierw było ich 175, potem 156 
i 132 (liczba miejsc siedzących ulegała 
zmianie po dokonywanych remon-
tach sali). 

Zapewne starsi widzowie pamię-
tają, że sala posiadała balkon teatralny, 
który został zaadaptowany na kabinę 
projekcyjną. Tam znajdował się cały 
sprzęt kinotechniczny.

Warto dodać, że filmy były 
wyświetlane z projektorów, których 
głównym źródłem światła były lampy 
żarowe i bardzo niebezpieczne lampy 
łukowe. W tym przypadku łatwopalna 
taśma filmowa wymagała od obsłu-
gujących projektory dużej samokon-
troli. Kinooperatorzy pracowali na 
takich aparatach projekcyjnych jak: 
AP-12 (nr 5214 i 4196), Terta,TK-35, 
AP-5 (o numerach fabrycznych: 
2926 i 2942, z lampami łukowymi). 
Projektory odpowiadały warunkom 
technicznym dla systemu projekcji 
standard (1:1,37) i panorama (1: 2,35). 
W związku z tym kino mogło prowa-
dzić projekcję wąskoformatową, a po 
zmianie projektorów szerokoforma-
tową, wyświetlając filmy zarówno 
polskie, jak i zagraniczne na taśmie 
16 mm i 35 mm. Na stanie kina były 
również: aparatura nagłośnieniowa, 
adaptery, magnetofony („Tonette”, 
ZK-140 etc.). 

Warto wspomnieć, że w począt-
kowym okresie (przed przybudowa-
niem prawdopodobnie w latach 60. 
kawiarni „Czardasz”), sala kinowa 
posiadała jeszcze dwoje drzwi od 
strony północnej, o których pamiętają 
zapewne najstarsi kinomani. Po doko-
nanych remontach zostały one jednak 
od wewnątrz zamaskowane boazerią.

Modernizacja pomieszczeń 
kinowych

Jak już wspomniałem wcześniej, 
przez cały okres funkcjonowania 
kina „Promień” w budynku „Sokoła” 
dokonywane były remonty widowni 
i innych pomieszczeń. Pierwszy 
remont sali odbył się w 1967 roku. 
Z początkiem 1970 roku nastąpiła 
kolejna modernizacja. Wówczas 
wymieniono instalację elektryczną, 
oświetlenie, lampy boczne oraz 
podłogę na widowni. Zainstalowane 

zostały drewniane, składane krzesła 
kinowe pozyskane z kina „Marzenie” 
w Tarnowie, zainstalowano aparaturę 
kinową z lampą łukową, a po zmianie 
profilu podłogi na widowni nastąpił 
inny podział liczby miejsc pierwszych 
i drugich, i tak: pierwsze znajdowały 
się od rzędu 5. do rzędu 12. (licząc od 
ekranu) – łącznie 104 miejsca; drugie 
od rzędu 1. do rzędu 4. – łącznie 
52 miejsca. Razem było 156 miejsc. 
Na czas całkowitego remontu kina 
w Tuchowie ówczesny zarządca 
Wojewódzki Zarząd Kin w Krakowie 
zawarł umowę z Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Dąbrówce 
Tuchowskiej na wynajem sali zastęp-
czej w Burzynie. W czasie PRL-u czyny 
społeczne były w „modzie”, dlatego 
„Mając na uwadze popieranie czynów 
społecznych kierownik kina w poro-
zumieniu z załogą kina zobowiązał się 
w czynie społecznym rozebrać stary 
strop nad sienią kasową i kancelarią, 
który ma być przebudowany na nowy 
w celu przyczynienia się do szybkiego 
zakończenia remontu i obniżenia 
kosztów z tym związanych”.

Niektórzy zapewne pamiętają, że 
przed remontem ekran usytuowany 
był bardzo wysoko, dlatego w 1975 r. 
(z uwagi na nienormatywny kąt obser-
wacji ekranu z pierwszego rzędu) 
obniżono ruchomy ekran i okienka 
kabinowe, poprawiając tym samym 
komfort odbioru oglądanego filmu.

Kolejne gruntowne prace remon-
towe nastąpiły na przełomie lat 
1982/83. Zakres robót np. Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Tuchowie obejmował: wykoń-
czenie i montaż boazerii drewnianej 
do wys. 2,5 m, remont i wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, malo-
wanie. Odremontowano także schody, 
korytarz oraz wymieniono krzesła 
drewniane na bordowe fotele tapice-
rowane. W związku z tym zmniejszyła 
się liczba do 132 miejsc na widowni, 

jednak bez podziału na pierwsze 
i drugie miejsca.

Należy wspomnieć, że kino prze-
chodziło atesty techniczne, a doko-
nywało ich Wojewódzkie Kinotech-
niczne Laboratorium Objazdowe 
w Rzeszowie. Z treści atestu z 22 wrze-
śnia 1965 r. wynika, że kino „Promień” 
w Tuchowie zakwalifikowane było 
pod względem jakości projekcji 
i odtwarzania do III kategorii. Zmiana 
kategorii nastąpiła 4.06.1976 r. Wtedy 
to tuchowskie kino – na podstawie 
odpowiednich kryteriów – zaliczone 
zostało do II kategorii.

Kierownictwo i kadra 
pracownicza kina

„Wystukując” na klawiaturze 
historię kina, wymienię osoby, które 
w przeszłości o tę historię się otarły, 
tę historię tworzyły. Pierwszym 
kierownikiem kina był Władysław 
Duda, a pracowali z nim Aleksy (dla 
kolegów Alojzy) Płachno, Jan Stec, 
Kazimierz Dziadek, Jakub Wantuch. 
W 1954 r. funkcję kierownika objął 
Stanisław Marszałek (będąc też kino-
operatorem), a od roku 1967 Tadeusz 
Schabowski (pełniący także rolę 
kasjera). Najdłużej pracującym kino-
operatorem kina był Michał Słupski 
(od 1957 r. do1990 r.). W 1968 r. Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki Naczelny 
Zarząd Kinematografii przyznało 
mu zezwolenie I kategorii uprawnia-
jące do samodzielnego obsługiwania 
wszystkich rodzajów aparatów do 
wyświetlania filmów (uprzednio do 
wąskotaśmowych aparatów). Posiadał 
też kwalifikacje w zakresie eksplo-
atacji urządzeń elektroenergetycz-
nych. Ponadto, kinooperatorami (czy 
wcześniej pomocnikami kinoopera-
torów) byli: Józef Bednarz, Kazimierz 
Bednarz, Stefan Gąsior (od 1982 r. 
zezwolenie I kat.), Piotr Kloch, 
Wincenty Schabowski. Niektórzy 
pomocnicy pełnili również funkcję 

Rysunek architektoniczny wnętrza „Sokoła’’ (1957 r.)

Stanisław Marszałek przy starym projektorze 16 mm

Legitymacja Michała Słupskiego  
uprawniająca do obsługiwania aparatów  

do wyświetlania filmów

Legitymacja Stefana Gąsiora 
uprawniająca do obsługiwania aparatów  

do wyświetlania filmów

Stanisław Marszałek przy projektorach podczas projekcji 

Czołówka Polskiej Kroniki Filmowej 

Sala kinowa z ławami (pokaz mody)

Wydarzenie kulturalne w sali kinowej
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bileterów. Najdłużej pracującym bile-
terem był Zbigniew Walz. 

Należy wspomnieć także o pracow-
nikach gospodarczych, którymi były: 
Stanisława Grzesiak i Weronika 
Wiśniewska. Dodatkową ich czynno-
ścią było palenie w piecach kaflowych 
w celu ogrzania pomieszczeń kino-
wych w okresie grzewczym. Ponadto, 
w okresie urlopowym i w sezonie 
grzewczym, na zastępstwo zatrud-
niani byli okresowo inni pracownicy, 
m.in. kinooperatorzy z kina „Krakus” 
w Tarnowie.

Widzów do sali kinowej na 
projekcję wpuszczali bileterzy ubrani 
w popielatą marynarkę, granatowe 
spodnie, płaszcz ze złotymi guzikami. 
Było to ich umundurowanie. Z czasem 
jednak nie było już takiego wymogu. 
A szkoda, gdyż wizycie w kinie nada-
wało to wyjątkowego uroku.

Zakres działalności kina 
W początkowym okresie dzia-

łalności pracownicy kina jeździli 
wyświetlać filmy do pobliskich miej-
scowości, m.in. pociągiem do Pleśnej, 
Ryglic, Piotrkowic, a ich środkiem 
transportu była furmanka z zaprzę-
giem konnym Czesława Patyka, 
Ferdynanda Jasicy. Wówczas na wóz 
ładowano projektor filmowy, głośnik, 
transformator i pudło z filmami.

Działalność kina „Promień” była 
zależna od Okręgowego Zarządu Kin, 
który narzucał odgórny plan. Pracow-
nicy musieli się z tego planu wywiązać 
i rozliczyć. Transport zapakowanych 
filmów w okrągłych metalowych 
pudełkach odbywał się koleją. Do 
stacji PKP w Tuchowie filmy przy-
jeżdżały głównie z miejscowości 
Zęmbrzyce koło Krakowa, a potem 
były zabierane i przewożone głównie 
taksówką do kina. Szperając w starych 
dokumentach, odnalazłem zlecenie, 
z którego wynika, że np. 1 marca 
1970 r. kierownik kina zlecił właści-
cielowi taksówki nr 6 w Tuchowie – 
Ryszardowi Sasowi – przewóz filmów 
ze stacji PKP do kina i z powrotem. 
Koszt przewozu w jedną stronę 
wynosił 20 złotych. Trzeba dodać, że 
zestaw filmów w skrzyniach ważył 
blisko 40 kilogramów. Na jeden film 
na taśmie 16 mm wchodziły 2 rolki 
oraz dodatek, a na taśmie 35 mm 
wraz z dodatkiem wchodziło 6 rolek 
i więcej, w zależność od długości 
filmu. 

Na każdy miesiąc kino „Promień” 
otrzymywało od Okręgowego Przed-
siębiorstwa Rozpowszechniania 
Filmów w Krakowie zestawy filmów 
do wyświetlania wraz z terminarzem 
filmowym zawierającym marszrutę 
przejazdu kopii filmowych.

Filmy, Polską Kronikę Filmową 
z dodatkiem należało wysłać „po 
zdjęciu z ekranu” najbliższym pocią-
giem do stacji przeznaczenia.

W tamtych czasach nie było filmo-
wych zwiastunów w dzisiejszym ich 
rozumieniu. O miesięcznym reper-
tuarze kina oraz nowościach filmo-
wych można było się dowiedzieć 

z plakatów, afiszy, czy czarno-białych 
fotosów filmowych – marzeniu wielu 
kinomanów – które były umieszczane 
w dużych, oszklonych gablotach 
znajdujących się w holu kinowym, 
na budynku „Sokoła” od strony 
północnej, naprzeciw budynku stacji 
kolejowej PKP i przy ul. Mickiewicza 
(naprzeciw dawnej bazy „Las”, obecnie 
DH „Trójka”) oraz w rynku od strony 
południowej (obecnie sklep „Wojmar 
Profit”). Przekazywane informacje 
drogą „szeptaną” także były cenne 
i wzmagające zaciekawienie. Wspo-
mniane materiały (wraz ze specy-
fikacją) były wysyłane przez OPRF 
Dział Reklamy i Imprez w Krakowie.

Kino „Promień” grało począt-
kowo 6, później 8 seansów tygodniowo. 
Dniem wolnym był czwartek. Filmy 
w dni powszednie były wyświetlane 
o godz.18.00, w niedzielę i święta  
o godz. 16.00 i 18.00. Od 28 marca 
1984 r. –  w związku z uruchomieniem 
dowozu filmów przez WZK (tzw. „cykl 
wtorkowy”) – uległ zmianie harmo-
nogram pracy kina. Dniem wolnym 
był poniedziałek. We wtorek i środę 
grano po jednym seansie, natomiast 
od czwartku do niedzieli odbywały się 
dwa popołudniowe seanse. Kolejna 
zmiana w harmonogramie wyświetla-
nych filmów nastąpiła 10 września 1984 
r. Zaniechano wtedy także projekcji 
w soboty, zaś w niedziele były trzy 
seanse filmowe o 15.00, 17.00 i 19.00. 
Godziny rozpoczynania seansów zmie-
niane były w okresie letnim i zimowym.

Złote czasy oglądalności
W czasach PRL-u tuchowskie 

kino cieszyło się dużą popular-
nością, a filmy traktowane były 
w pewnym sensie jako „towar” defi-
cytowy, stąd ogromne kolejki przed 
kinem. Do dziś słyszę odgłos skrzy-
piących drzwi wejściowych, który 
potęgował się z chwilą zobaczenia 
w alejce kierownika zmierzającego 
w kierunku „Sokoła”. Któż tego nie 
pamięta? Jeden z mieszkańców prze-
kazał informację, że w latach pięć-
dziesiątych – zanim urząd miasta 
wykupił działkę (obecnie jest to Skwer 
Melaniusza) – do kina chodziło się 
przez uprawne pole, wytyczając tym 
samym – można by rzec – „deptak”. 
Myślę, że trafne było jego określenie, 
że „Sokół był „wyspą pośród pól”.  
Mimo że zachodnie hity docierały na 
tuchowski ekran z opóźnieniem, to 
przed kasą kina ustawiały się ogromne 
kolejki, powodując prawdziwe oblę-
żenie. Sprzedaż biletów odbywała się 
w kasie godzinę przed pierwszym 
seansem. Ceny biletów na przestrzeni 
lat kształtowały się różnie np. w 1954 r. 
wynosiły 2,10 zł zwykły, a 1,05 zł 
ulgowy. Później bilet ulgowy kosz-
tował 4 zł, 6 zł, 8 zł i więcej. W oknie 
kasy wisiała tabliczka z informacją 
np. „Bilet normalny 12 zł, ulgowy 
10 zł”. Zapewne wielu z nas pamięta 
jeszcze klimat dawnego kina lub takie 
momenty, jak oczekiwanie w napięciu 
na odpowiedź kasjera pytanie, czy są 
jeszcze bilety na pierwsze miejsce?

Jako ciekawostkę przywołam, że 
każdy pracownik kinematografii 
posiadający specjalną wkładkę do 
legitymacji pracowniczej miał prawo 
nabyć poza kolejnością, w każdym 
kinie państwowym, niezależnie od 
miejsca swego stałego zatrudnienia, 
co miesiąc, 10 biletów pracowniczych 
po 79 groszy w zamian za kupony 
wymienne oraz zrealizować 4 dwuoso-
bowe bilety bezpłatne. Czasem, przy 
dużej frekwencji, z tych biletów korzy-
stali niektórzy widzowie, odkupując 
taki bilet (z dobrym miejscem na sali) 
i to bez stania w kolejce. Niektórzy 
pamiętają, jak chodzili na seanse dla 
dorosłych, nie mając 16 lat, stosując 
różne sztuczki mogące zmylić pracow-
ników sprawdzających wiek widza. 
Wejście ze starszą siostrą, bratem 
czy sąsiadką właściwie było zawsze 
pewne. Inne sposoby jednak czasem 
zawodziły. Cóż to dopiero było, jak 
dziecko ukradkiem „wparowało” 
między siedzenia na film, na pewno 
nie na bajkę? Na początku istnienia 
kina ani krzesła, ani bilety nie były 
numerowane, dlatego widzowie wcho-
dzili do sali na tzw. „hura”. Najlepsze 
miejsce mógł zająć ten, kto przyszedł 
najwcześniej. 

Projekcja filmu uzależniona 
była od liczby sprzedanych biletów. 
W przypadku tuchowskiego kina 
liczba ta musiała wynosić 8 osób. 
Zdarzało się, że przy braku wyma-
ganej liczby widzów chętni składali 
się na bilet, aby film mógł być zagrany. 
Były też takie przypadki, szczególnie 
w niedziele, gdzie grano dodatkowy 
seans nawet o godz. 22.00 w sytuacji, 
gdy dużej liczbie chętnych nie udało 
się wejść na wcześniejsze seanse. 
Dysponując sprawozdaniami z reali-
zacji zaplanowanych zadań progra-
mowych kina, dodam, że w latach 
1975-1979 liczba seansów w danym 
roku wahała się w granicach 440-590, 
liczba widzów 25000-32000, średnia 
cena biletów wynosiła od 6 zł do 
10 zł. Natomiast wpływy ze sprze-
daży biletów oscylowały w granicach 
od 189 374,25 zł do 251 950,00 zł. 
Podczas projekcji zdarzały się czasem 
nieprzewidziane efekty, jak: zerwanie 
taśmy filmowej, którą należało jak 
najszybciej posklejać, pomyłka 
w założeniu taśmy w odpowiedniej 
kolejności (taka sytuacja przypomina 
mi się tylko raz), nie mówiąc już chwi-
lowym braku prądu. Pamiętam kino 
tamtych czasów: specyficzny zapach, 
skrzypiące krzesła, turkot pracują-
cych projektorów czy kaflowe piece. 
Tu można było poczuć klimat tamtych 
czasów, które bezpowrotnie minęły. 

Repertuarowe ciekawostki
Zanim przejdę do repertuaru, 

zacznę od ciekawostki, jaką była 
kronika filmowa. W czasach 
PRL-u w kinie reklam nie było. Za to 
przed projekcją obowiązkowo wyświe-
tlano Polską Kronikę Filmową i jakąś 
krótką formę filmową. Kronika była 
niezwykle popularnym i lubianym 
programem, a sygnał dźwiękowy 

Kapela Podwórkowa podczas Dnia Kobiet

Zespół Apollon na scenie podczas występu

Sala po remoncie z drewnianymi krzesłami kinowymi

Sala po ostatnim remoncie z tapicerowanymi folelami kinowymi

Stanisław Marszałek  
i Zbigniew Walz  

przy drzwiach wejściowych 
do sali kinowej

Fragment taśmy filmowej, po prawej stronie kadrów 
widoczna ścieżka dźwiękowa
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autorstwa pianisty Władysława Szpil-
mana był nieodłącznym znakiem, że 
za chwilę rozpocznie się film. 

Dla młodego pokolenia 
kronika była ciekawym 
źródłem informacji i donie-
sień kulturalnych, czy gospo-
darczych ukazującym 
również propagandowe 
wydarzenia z tego okresu. 

Zapewne cieka-
wostką jest fakt, 
że Polska Kronika 
Filmowa nr 24 
z 10.06.1986 r. poświę-
cona była Tuchowowi. 
Pokazany w niej został 
powstający Dom Kultury, 
przychodnia zdrowia, 
przedszkole, zajazd, piękny 
rynek Tuchowa (wówczas 
„Mistrza Gospodar-
ności”) – takie to były 
czasy!

W repertuarze kina znajdo-
wały się filmy przeznaczone dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Jeśli chodzi o repertuar kina, to 
w początkowym okresie jego funk-
cjonowania dominowały filmy 

polskie, np. komedia Skarb (pierwszy 
film zagrany w kinie „Promień”) 
i radzieckie (Los człowieka) oraz 

produkcje Krajów Demokracji 
Ludowej: czechosłowackie, 
węgierskie, jugosłowiańskie, 
NRD, bułgarskie, rumuńskie, 
koreańskie. Dopiero w latach 

70. zaczęły pojawiać 
produkcje krajów 

z a c h o d n i c h . 
Wy ś w i e t l a n o 
filmy włoskie, 
f r a n c u s k i e , 
amerykańskie, 
k a n a d y j s k i e , 

angielskie, japoń-
skie, RFN, hiszpańskie, 
duńskie. 

Wyświetlane były 
dramaty, romanse, 

komedie oraz filmy 
o  tematyce przygo-

dowej, historycznej, 
wojennej.  Między 

innymi: Hubal, Krzyżacy. 
Nie zabrakło polskich adaptacji lite-
rackich, takich jak: Chłopi, Dzieje 
grzechu, Faraon, Ziemia obiecana, 
Noce i dnie. Dużą oglądalnością 

cieszyły się także: Pan Wołodyjowski, 
Spartakus. Chętnie oglądane były 
filmy z serii Winnetou. W latach 70. 
panowała moda na amerykańskie 
westerny (Gwiazda szeryfa, Siedmiu 
wspaniałych), japońskie filmy o King 
Kongu, czy Godzilli. Dużą oglądalność 
miał kultowy film Omen z gatunku 
horroru amerykańsko-brytyjskiej 
produkcji. Sporą widownię zapew-
niły także filmy Szczęki i Gwiezdne 
wojny. Na początku lat 80. na ekran 
kina wszedł film sztuki walk Wejście 
smoka. Jak widać w kinie granych 
było mnóstwo ciekawych filmów 
i na pewno stały bywalec zapamiętał 
niejeden tytuł ulubionego filmu.

Wyjątkowym powodzeniem 
cieszyły się niedzielne poranki 
filmowe dla dzieci, podczas których 
najmłodsi widzowie mieli okazję 
oglądać ciekawe „kreskówki” oraz 
adaptacje znanych bajek np. Królewna 
Śnieżka. Nie mniejszą popularnością 
cieszyły popołudniowe seanse szkolne 
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. 

W okresie wakacji wszystkie 
kina podległe Okręgowemu Przed-
siębiorstwu Rozpowszechniania 
Filmów Krakowie (w tym tuchow-
skie) zobowiązane były do udziału 
w akcji „Lato z filmem”. Kierow-
nicy kin musieli prezentować taki 
repertuar, który zawierał filmy dla 
dzieci i młodzieży, wyświetlane jako 
dodatkowe projekcje. Podobną akcję 
kino przeprowadzało podczas ferii 
zimowych.

Ponadto w okresie PRL w kwietniu 
każdego roku organizowane były 
„Wiosenne spotkania z filmem 
radzieckim”, a w listopadzie Dni 
Filmu Radzieckiego, których celem 
była popularyzacja dorobku kinema-
tografii radzieckiej. 

Inna rola kina
Należy dodać, że tuchowskie 

kino pełniło jednocześnie rolę sali 
widowiskowej, w której odbywały się 
spotkania, akademie z okazji świąt 
państwowych, spektakle teatralne, 
występy zespołów artystycznych 
działających w amatorskim ruchu 
artystycznym, zawodowych artystów 
itd. Na tuchowskiej scenie występo-
wali m.in.: Gdańska Kapela Podwór-
kowa (1977), Grupa Granda Banda 
(1980), Piotr Szczepanik (1980), 
Janusz Laskowski (1982), kabaret 
„Rak” (1981), Jerzy Kryszak, grupa 
„Babsztyl” (1987) oraz aktorzy: Jan 
Młodawski, Edward Żentara, Nina 
Repetowska. W1960 r. wszedł na 
ekrany kin film Nigdy w niedzielę. Nikt 
wówczas nie przypuszczał, że jego 
ogromny sukces rozpocznie modę 
na greckie piosenki i tańce. Spośród 
licznych zespołów kultywujących ten 
folklor największy rozgłos zdobyła 
grupa „Hellen”, która też zaprezento-
wała się na scenie tuchowskiego kina. 

Wkładka biletowa pracownicza Kazimierza Bednarza

Zaświadczenie do wkładki biletowej Kazimierza Bednarza Plan usług kina (1979)

Atest techniczny kina (1976)

Terminarz filmowy (1987)
Budynek „Sokoła’’  
z lat 80. XX wiekuPorozumienie w sprawie użytkowania pomieszczeń kinowych
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i formami zastępczymi. W 1995 r. 
prowadzenie wypożyczalni filmów 
przejął Dom Kultury w Tuchowie. 
Organizował również wyświetlanie 
filmów z kaset video dla dzieci 
i młodzieży. Końcem 1996 r. zaku-
piony został rzutnik do filmów nowej 
generacji, który pozwolił na wyświe-
tlanie filmów w sali widowiskowej na 
prowizorycznym ekranie filmowym. 
Projekcje filmów odbywały się zwykle 
w niedziele oraz wyświetlano filmy 
okolicznościowo. W roku 1997 na 
scenie sali widowiskowej wykonane 
zostały urządzenia do automatycznego 
zasuwania kurtyn. Na nich zamon-
towane zostały kurtyny oraz stelaż 
na ekran kinowy, który pochodził 
z dawnego kina „Krakus” w Tarnowie. 
Z tego też kina zakupiono, w atrakcyj-
nych cenach, dwa projektory kinowe 
Prexer AP-63X. Projektory były 
zbyt słabe jak na tak dużą salę, stąd 
jakość wyświetlanych filmów nie była 
satysfakcjonująca.  W 1998 r. zaczęto 
wyświetlać filmy na zamontowanych 
projektorach oraz z rzutnika. Były to 
działania okazjonalne i okoliczno-
ściowe, które uzupełniały działalność 
Domu Kultury w Tuchowie o pokazy 
filmowe. Wyświetlane filmy dobie-
rane były do aktualnego programu 
działalności instytucji lub z okazji 
jakiegoś wydarzenia. Taka działalność 
realizacji kinowych trwała do roku 
2006. Oczywiście w tym czasie trwały 
poszukiwania możliwości urucho-
mienia kina profesjonalnego, które 
mogłoby grać seanse w każdą sobotę 
i niedzielę oraz seanse na zamó-
wienie. Końcem 2006 r. pojawił się 
pomysł tworzenia kina wraz z osobą 
prywatną. Do wspólnej działalności 
kinowej osoba prywatna miała wnieść 
pełne wyposażenie kino-techniczne: 
projektory i nagłośnienie, Dom 
Kultury salę widowiskową i zaplecze 
kinowe. Prowadzenie działalności 
kinowej rozłożono według zadań. 
Organizacja działalności, logistyka, 
sprzedaż biletów, sprzątanie leżały 
po stronie Domu Kultury, natomiast 
za obsługę aparatury, wyświetlanie 
filmów, naprawy i konserwacje odpo-
wiedzialna była osoba prywatna. 
Koszty energii elektrycznej, sprzą-
tania miały być odliczane od kwoty 
za sprzedane bilety. Dochód ze 
sprzedaży biletów miał być dzielony 

procentowo: 30% osoba prywatna, 
70% Dom Kultury w Tuchowie. To 
była oczywiście pewnego rodzaju 
próba kolejnego podejścia do utwo-
rzenia kina w Tuchowie, która po 
pierwsze pozwoliłaby na przygoto-
wanie Domu Kultury na profesjonalną 
działalność kinową wraz z przygoto-
waniem personelu do jego obsługi, 
po drugie nieponoszenie kosztów 
związanych z zakupem aparatury 
kinowej, która na ów czas koszto-
wała sporo, po trzecie niewiązanie się 
i wyposażanie Domu Kultury w ustę-
pującą już technologicznie aparaturą, 
wiedząc, że na rynku pojawiają się 
nowoczesne technologie realizacji 
filmowych. Zatem z osobą prywatną 
podpisana została umowa na wspólne 
prowadzenie kina w Tuchowie, 
według zapisów jak powyżej.  
W latach 2006-2009  Dom Kultury 
w Tuchowie prowadził działalność 
kinową, ale dalej nie było to kino 
profesjonalne. Seanse filmowe odby-
wały się początkowo w co drugą 
sobotę i niedzielę oraz na zamó-
wienie, później rzadziej. Wyświe-
tlano też filmy na okoliczność jakichś 
wydarzeń religijnych czy historyczno-
patriotycznych. Z dużym opóźnie-
niem, ale wyświetlane były na ów czas 
hity filmowe, takie choćby jak: Katyń, 
Skorumpowani, Ranczo Wilkowyje, 
Hannibal, Zaczarowana, Ratatatuj, 
Alvin i wiewiórki etc.

Wchodzimy w nową jakość 
i nowoczesną technologię, 
Cyfrowe 3D Kino „Promień” 
w Tuchowie

W latach 2008 i 2009 Dom Kultury 
w Tuchowie przechodził gruntowny 
remont i modernizację. Z budynku 
tak naprawdę zostały tylko ściany. Na 
stropodach założono dach dwuspa-
dowy, wymieniono całościowo 
stolarkę okienną i drzwiową, wymie-
niono centralne ogrzewanie na nowe 
gazowe, wykonano izolację funda-
mentów budynku oraz jego termoizo-
lację. Ponadto z programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wyremontowano i zmodernizowano 
salę widowiskową wraz z montażem 
nowych foteli i kurtyn. W tych latach 
Dom Kultury w Tuchowie przechodził 
swego rodzaju metamorfozę, stawał 
się obiektem XXI wieku. Zbiegło się 

Projektor wraz z aparaturą kinową

Informacja o realizacji projektu

Sala kinowa z mobilnym ekranem w Domu Kultury w Tuchowie

200 miejsc w sali kinowej

SEANS 
WSPOMNIEŃ 

II

Musimy szukać porozumienia 
z rzeczywistością,
która jest tu i teraz.

(Andrzej Wajda)

JANUSZKOWALSKI 

Kino przełomu lat 80. i 90. 
Przełom lat 80. i 90. to  przełom 

kulturowy nie tylko w środkowo-
-wschodniej Europie, ale też w świecie, 
spowodowany szybkim rozwojem 
technologicznym. Po transformacji 
ustrojowej w Polsce kina w małych 
miastach Polski poupadały. Okolicz-
ności temu sprzyjających było wiele. 
Wśród nich: zmiana systemu gospo-
darczego i społecznego, zmiany admi-
nistracyjne  oraz infrastrukturalne, 
wprowadzanie na rynek na ów czas 
nowości telewizyjnych w postaci coraz 
to większej liczby i lepszej jakości 
kolorowych telewizorów, odtwarzaczy 
filmów i filmów nagranych na kase-
tach video. 

To nie była likwidacja, 
a zawieszenie działalności 
kina w Tuchowie

W roku 1991 ówczesny burmistrz 
i Rada Miejska postanowili o zawie-
szeniu działalności kina „Promień” 
w Tuchowie. Zbiegło się to z dwoma 
ważnymi dla kultury decyzjami 
samorządu tuchowskiego – rozwią-
zaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tuchowie i na jego miejsce 
powołaniem samorządowej instytucji 
kultury pn. Dom Kultury w Tuchowie, 
przeniesieniem siedziby i działalności 
z budynku LOK przy ul. Kopernika  
do nowego budynku Domu Kultury 
w Tuchowie przy ul. Chopina 10 oraz 
przyspieszeniem prac wykończenio-
wych i urządzenia nowego obiektu 
na działalność kulturalną. Postano-
wiono też wówczas, że fotele będące 
na wyposażeniu kina w budynku 
„Sokoła” zostaną przeniesione do 
sali widowiskowej w Domu Kultury. 
Ówczesny samorząd, zawieszając dzia-
łalność kina, rozważał różne warianty 
utrzymania działalności kinowej, tak 
z zakresu wyświetlania filmów, jak 
również edukacji filmowej, i tę sprawę 
zlecił Domowi Kultury. Namiastką tej 
działalności było wyświetlanie nowych 
filmów na dużym telewizorze w jednej 
z sal Domu Kultury oraz użyczenie 
pomieszczenia w budynku prywatnej 
firmie na prowadzenie wypożyczalni 
filmów.

Próby wznowienia 
działalności kina oraz 
marzenia o profesjonalnym 
i premierowym

Na przełomie 1994 r. i 1995 r. 
Dom Kultury w Tuchowie przy-
stąpił do analizy rynku kinowego 
oraz filmowego i na tej podstawie 
przygotował warianty prowadzenia 
działalności kinowej, oraz z zakresu 
edukacji filmowej. Na podstawie tej 
analizy przygotował również założenia 
programowe dotyczące wznowienia 
działalności kinowej. Konkluzje 
z ówczesnych analiz wyglądały nastę-
pująco: na dzień opracowania analizy 
przywrócenie tradycyjnego kina ze 
względów ekonomicznych i mery-
torycznych nie jest możliwe; należy 
szukać rozwiązań, które pozwolą na 
prowadzenie zastępczych form dzia-
łalności kinowej; na bieżąco prowa-
dzić monitoring sytuacji kinowej 
w Polsce i czynić starania do wypo-
sażenia Domu Kultury w Tuchowie 
w aparaturę i urządzenia kinowe 
w ulepszonej technologii.  Zatem 
postanowiono, że systematycznie 
trwać będą przygotowania do przy-
wrócenia pełnej działalności kina, a do 
tego czasu jego działalność prowa-
dzona będzie dostępnymi środkami 
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to z jubileuszem 670-lecia miasta, 
a w jego bogatym programie poja-
wiające się pomysły na projekty 
tworzące nową jakość działalności 
kulturowej, takich jak powstawanie 
w strukturach Domu Kultury nowych 
projektów kulturalnych i insty-
tucji, w tym profesjonalnego kina, 
muzeum oraz jednostki informacji 
turystycznej. Początkiem 2010 roku 
pojawiła się możliwość utworzenia 
w Tuchowie kina nowej jakości – 
cyfrowego w technologii 3D. Ponadto 
zaistniała możliwość jego dofinan-
sowania z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego oraz 
wejścia jak na tamten czas do elitarnej 
grupy Małopolskiej Sieci Kin Cyfro-
wych. Ta sytuacja stawiała Tuchów 
w nowej roli – tworzącego kino 
o najwyższej jakości, w tym obrazu 
i dźwięku w najnowocześniejszej 
technologii cyfrowej 3D oraz kina 
premierowego usytuowanego w sieci 
kin cyfrowych. 24 lutego 2010 r. na 
wniosek burmistrza Tuchowa Rada 
Miejska w Tuchowie podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do projektu 
„Małopolska Sieć Kin Cyfrowych 
– inwestycje”. „(…) Rada Miejska 
w Tuchowie uchwala, co następuje:  
§ 1. W zawiązku z ubieganiem się 
przez Dom Kultury w Tuchowie 
(występujący jako partner, we wniosku 
złożonym przez lidera – Fundację 
Rozwoju Kina) o dofinansowanie 
projektu pod nazwą: „Małopolska 
Sieć Kin Cyfrowych – inwestycje” 
w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Tury-
styka i przemysł kulturowy, Działanie 
3.3. Instytucje kultury, Schemat A: 
Rozwój infrastruktury kulturalnej, 
wyraża się wolę realizacji zadania, 
polegającego na zakupie zestawu 
do kina cyfrowego. (...)”.  26 lutego 
2010 r. Dom Kultury w Tuchowie 
złożył wniosek do Fundacji Rozwoju 
Kina  „(…) o przystąpieniu jako 
partner do Małopolskiej Sieci Kin 
Cyfrowych. Równocześnie zwraca 
się z prośbą o uwzględnienie Domu 
Kultury w Tuchowie w realizacji przez 
Fundację Rozwoju Kina w projekcie 

„Małopolska Sieć Kin Cyfrowych 
– inwestycje’’ (…) Dom Kultury 
w Tuchowie przygotowany jest do 
zabezpieczenia środków finansowych 
na zakup urządzeń do kina cyfrowego 
i pokrycia kosztów własnych (…). 
Dom Kultury w Tuchowie w imieniu 
mieszkańców miasta i gminy Tuchów, 
w tym mieszkańców gmin sąsiednich, 
wyraża ogromne zainteresowanie 
utworzeniem kina i jest gotowy do 
realizacji wszelkich przedsięwzięć 
realizowanych w ramach projektu 
(…)”. Na podstawie złożonego 
wniosku oraz uchwały, opisu loka-
lizacji kina i oświadczeń podpisana 
została umowa partnerska Domu 
Kultury w Tuchowie z Fundacją 
Rozwoju Kina na przystąpienie Domu 
Kultury w Tuchowie do Małopolskiej 
Sieci Kin Cyfrowych oraz dofinanso-
wania utworzenia kina w Tuchowie. 
W grudniu 2010 roku ogłoszony 
został przetarg na „Dostawę kino-
wego sprzętu cyfrowego zgodnego ze 
standardami DCI, wraz z instalacją 
sprzętu, zestrojeniem  i instruktażem 
obsługi urządzeń”. Z ofert złożonych 
do przetargu wybrano firmę Cine 
Project Polska, z którą podpisano 
umowę zakupu, dostawy i montażu 
urządzeń: projektora filmowego cyfro-
wego dostosowanego do projekcji 
3D, serwera kinowego spełniającego 
wymogi DCI z systemami do projekcji 
3D, zestawu nagłośnieniowego Dolby 
Stereo, mobilnego ekranu kinowego. 
Koszt przedsięwzięcia utworzenia 
cyfrowego kina w Tuchowie to 
523 000,00 zł brutto, w tym środki 
zewnętrzne: 104 000,00 zł odliczenia 
podatku VAT od zakupu środka trwa-
łego, 12 000,00 zł z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej i 193 702,88 zł z Mało-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 16 marca 2011 roku 
odbyła się uroczystość otwarcia  
Cyfrowego 3D Kina „Promień” 
w Tuchowie wraz z projekcją filmu 
pt. Sanctum 3D.  

Wymiary i wartości
Po ponad 30 latach Tuchów 

doczekał się w pełni profesjonalnego 
kina. Cyfrowe 3D Kino „Promień” 

usytuowało Tuchów w elitarnej 
grupie miast Małopolski, ale też 
i Polski posiadających technologię 3D. 
Tuchów stał się miastem z nowocze-
snym kinem. To ważne, bo to wzmoc-
niło pozycję miasta w wielu wymia-
rach: kulturowym, promocyjnym, ale 
też społecznym i w jakiejś małej tylko 
części, ale na pewno, gospodarczym. 
Profesjonalne i premierowe kino 
pozwoliło na zaproponowanie nowej 
oferty kulturalnej i to codziennie (bez 
czwartków), uatrakcyjnienie oferty 
kulturalnej i danie możliwości miesz-
kańcom spędzenia wolnego czasu na 
seansach filmowych i innych progra-
mach z zakresu edukacji kulturalnej 
w tym filmowej, szczególnie dla dzieci 
i młodzieży. Kinem zainteresowali 
się również mieszkańcy sąsiednich 
i dalszych miast i gmin, licznie z jego 
oferty i usług korzystając. Zatem 
wartość utworzenia cyfrowego kina 
w Tuchowie we wszystkich wspo-
mnianych wymiarach była wówczas 
i jest nadal nie do przecenienia. 
Warto w tym miejscu podać kilka 
ciekawych informacji o cyfrowym 
kinie w czasie 10 lat. Przez minione 
10 lat zagrano ok. 10 000 seansów 
filmowych, wyświetlono 840 filmów, 
w tym dla dzieci 247. Filmy w 3D 
stanowiły 19% repertuaru. Corocznie 
na seansach filmowych było średnio 
ok. 15 tys. widzów (najwięcej w roku 
2017 – 18 524). Bywało, że na seansie 
filmowym była 1 osoba, ale bywało 
i tak, że nawet stosując tzw. „dostawki” 
, sala nie mieściła chętnych. Łącznie 
przez 10 lat kino odwiedziło blisko 
150 000 widzów. Największą oglą-
dalność miały filmy: (2011 – Bitwa 
Warszawska – 1863 widzów i Listy 
do M. – 1363 widzów); (2012 – 
Bitwa pod Wiedniem – 1785 widzów 
i Epoka lodowcowa – 1696 widzów); 
(2013 – Wałęsa. Człowiek z nadziei 
– 1090 widzów i Hobbit. Niezwykła 
podróż – 1076 widzów); (2014 – 
Miasto 44 – 1695 widzów i Kamienie 
na szaniec – 1241 widzów); (2015 – 
Listy do M.2 – 2242 widzów i Pingwiny 
z Madagaskaru – 1564 widzów); (2016 
– Epoka Lodowcowa. Mocne uderzenie 
– 1961 widzów i Pitbull: Niebezpieczne 

Sala kinowa z dostawionymi leżakami kinowymi

Inauguracja Cyfrowego 3D Kina „Promień” w Tuchowie  
z udziałem ówczesnego skarbnika Gminy Tuchów 

Magdaleny Marszałek (16 marca 2011 r.)

Otwarcie Cyfrowego 3D Kina „Promień” w Tuchowie przez 
burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia i prezesa Fundacji 

Rozwoju Kina w Krakowie Ryszarda Rutkowskiego

Przekazanie burmistrzowi Tuchowa Mariuszowi Rysiowi 
aktu utworzenia kina przez dyrektora Domu Kultury  

w Tuchowie Janusza Kowalskiego

Uruchomienie Cyfrowego 3D Kina „Promień’’ w Tuchowie Pierwszy seans w 3D (Sanctum) i pierwsi widzowie
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Widzowie na seansie filmowym

Realizacja projektu „Tuchowskie Horyzonty Filmowe’’

II Tuchowski Festiwal Podróżników

Tarnowska Nagroda Filmowa

Wieczorne seanse w Mobilnym Kinie Plenerowym w tuchowskim amfiteatrze W plenerze na leżakach

kobiety – 1612 widzów); (2017 – Listy 
do M.3 – 1852 widzów i Pierwsza 
gwiazdka – 1595 widzów); (2018 – 
Dywizjon 303. Historia prawdziwa – 
1755 widzów i  Kler – 1494 widzów); 
(2019 – Kraina Lodu – 2776 widzów 
i  Planeta Singli 3 – 894 widzów). 
W marcu 2020 roku działalność kina 
przerwała pandemia, a od stycznia 
do połowy maja 2021 roku kino było 
nieczynne ze względu na pandemię. 
Warto wspomnieć o wymiarze 
gospodarczym i finansowym dzia-
łalności kina. Przychód ze sprzedaży 
biletów zależny jest od liczby widzów. 
Zakładając, że rocznie kino odwiedza 
ok. 15 000 widzów, a ceny biletów 
mieszczą się w przedziale od 12 do 
18 zł, to można przyjąć, że roczny 
dochód wynosi ok. 235 000 zł. Jeśli 
odliczyć od tego 50% tantiem za 
licencje oraz ok. 20 000,00 zł kosztów 
operacyjnych, to dochód z kina 
rocznie wynosi blisko 100 000,00 zł. 
Zatem w ciągu 10 lat przychód z kina 
wyniósł 2 350 000,00 zł, a dochód 
1 000 000,00 zł. Jak na warunki małego 
miasta kino w każdym wymiarze 
odniosło sukces – są zyski i bilans 
jest na plus. 

W kinie realizowane były również 
programy z zakresu edukacji kulturalnej 
i filmowej, a były to: „Festiwal filmów 
dla dzieci Galicja”, „OFF Plus Camera”,  
„Kino to nie nuda, a Ty nie maruda”,  
„Tuchowskie Horyzonty Filmowe – 
Wtajemniczenia”,  retransmisje wyda-
rzeń artystycznych  z The Metropolitan 
Opera, retransmisje wydarzeń arty-
stycznych  z Teatru Bolszoj,  „Tuchowska 
Noc Filmów Górskich)”, „Tuchowski 
Festiwal Podróżników” i  Mobilne Kino 
Plenerowe. 

Kto i w jakich 
okolicznościach

Podejmowanie decyzji o tworzeniu 
kina i rozpoczęcie procedury, w tym 
finansowej,  przypadły w roku 2010, 
w którym Tuchów dotknięty został 
jedną z największych powodzi. 
Dramaturgia powodzi łączyła się 
z nadzieją na lepsze czasy, w tym 
również z dobrym kinem. Począt-
kiem roku 2011 stało się ono 
faktem. Specyfiką prowadzenia kina 

w Tuchowie było i jest nadal to, że 
jest ono w strukturze Domu Kultury 
w Tuchowie. Pracownicy obsługują 
kino w ramach dodatkowych czyn-
ności, kinooperatorzy, kasjerzy i bile-
terzy po uruchomieniu seansu wyko-
nują wiele innych czynności, które 
mają w zakresie swoich obowiązków. 
Pracownicy obsługują kino, ale też 
prowadzą i organizują imprezy, 
występy, wystawy czy prowadzą inne 
formy aktywności kulturalnej, w tym 
zajęcia, grupy artystyczne i zespoły.

To, że dzisiaj możemy obchodzić 
jubileusz 10-lecia Cyfrowego 3D Kina 
„Promień” to zasługa wielu osób – 
tych, które kino inicjowały, które 
przy jego powstawaniu podejmowały 
decyzje o tworzeniu i finansowaniu, 
które skutecznie doprowadziły do 
jego utworzenia i które mozolną oraz 
wytrwałą pracą wprowadzały je do 
działalności kulturalnej i prowadzą 
je przez 10 lat. A są to: 

Marek Nawara – marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego (propo-
zycja utworzenia kina cyfrowego 
w Tuchowie i wejścia do sieci kin, 
kontakt z burmistrzem Mariuszem 
Rysiem, decyzja o przekazaniu 
środków w ramach Małopolskiego 
Programu Operacyjnego (MRPO) 

Monika Karlińska – ekspert 
ds. funduszy unijnych i krajowych 
(inicjatywa utworzenia kina cyfro-
wego w Tuchowie i wejścia do sieci 
kin, kontakt z dyrektorem Januszem 
Kowalskim w tej sprawie)

Mariusz Ryś – burmistrz Tuchowa 
(podjęcie decyzji o utworzeniu kina 
cyfrowego w Tuchowie w ramach 
projektu Małopolskiej Sieci Kin Cyfro-
wych, realizowanego i dofinansowanego 
z MRPO, przeprowadzenie inwestycji)

Magdalena Marszałek – skarbnik 
Gminy Tuchów (przygotowanie 
budżetu do przeprowadzenia inwe-
stycji, montaż finansowy i koordy-
nacja finansowa projektu)

Ryszard Rutkowski – prezes 
Fundacji Rozwoju Kina w Krakowie 
(organizacja tworzenia kina cyfro-
wego w Tuchowie w ramach projektu 
Małopolska Sieć Kin Cyfrowych, 
konsultacje programowe z dyrek-
torem Januszem Kowalskim)

Janusz Kowalski – dyrektor Domu 
Kultury w Tuchowie (koordynacja 
realizacją projektu utworzenia kina 
cyfrowego w Tuchowie w ramach 
projektu Małopolskiej Sieci Kin Cyfro-
wych, realizowanego i dofinansowa-
nego z MRPO, zarządzanie projektem)

Ryszard Wrona – przewodni-
czący Rady Miejskiej w Tuchowie 
(wsparcie decyzji burmistrza, wspie-
ranie projektu podczas jego realizacji)

Radni Rady Miejskiej w Tuchowie 
(wsparcie decyzji burmistrza, podjęcie 
uchwały o przystąpieniu do projektu 
Małopolska Sieć Kin Cyfrowych, wspie-
ranie projektu podczas jego realizacji)

Roman Ciepiela – wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego (wspie-
ranie utworzenia w Tuchowie cyfro-
wego kina w Tuchowie w ramach 
MRPO)

Marta Materska-Samek – wice-
prezes Fundacji Rozwoju Kina 
w Krakowie (organizacja admini-
stracyjno-finansowa tworzenia kina 
cyfrowego w Tuchowie w ramach 
projektu Małopolska Sieć Kin Cyfro-
wych)

Ryszard Flądro – kinooperator 
Wacław Ropski – kinooperator                                                                                        
Michał Kulikowski – kinooperator, 

kasjer (wdrożenie programu sprze-
daży online)

Grzegorz Niemiec – kinooperator, 
kasjer, prowadzący programowo kino

Irena Kucharzyk-Głąb – kasjer
Zofia Sajdak – bileter
Wiesława Hudyka – kasjer
Andrzej Jagoda – kasjer
Agnieszka Kulikowska – kasjer
Jacek Ropski – bileter
Anna Baran – kasjer
Dorota Strojny – kasjer
Irena Ciszek –  bileter
Irena Gnat – księgowa
Beata Wajda – księgowa
Maria Kras – z-ca dyrektora
Janusz Kowalski – dyrektor
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SZKOŁA PODSTAWOWA
PIOTRKOWICE
Dzień Patrona - Księdza 
Prałata Władysława Gibały
SYLWIA 
WOJTANOWICZ-RYK 

W tym roku uczniowie 
klasy IV z okazji 
Dnia Patrona Szkoły 

przygotowali krótkie wystą-
pienie mające na celu przy-
pomnienie postaci księdza 
prałata Władysława Gibały. 

Przedstawiono najważniejsze 
wydarzenia z życia księdza prałata, 
w szczególności skupiając się na jego 
pracy w parafii Piotrkowice oraz 
na wzorze życia pełnego pokory, 
pracowitości i otwartości na bliź-
niego. Uczniowie przypomnieli 
przy tej okazji najważniejsze wyda-
rzenia z historii Polski oraz Kościoła 
w Polsce. Wskazali jednoznacznie na 
trud i ogrom pracy naszego patrona 
oraz niezłomność postawy, w tak 
trudnych chwilach dziejowych, jak 
okres rządów komunistycznych.

Ponadto w szkole odbył się 
konkurs wiedzy na temat życia 

i dokonań patrona na tle ważnych 
wydarzeń z historii Polski. Brali 
w nim udział uczniowie klas IV-VIII. 
Wszyscy wykazali się dosko-
nałą wiedzą o naszym patronie. 
I miejsce zajął Miłosz Bandyk 
z klasy VI (uzyskał 48 na 50 możli-
wych punktów), II miejsce Alek-
sandra Bryg z klasy V (41 punktów) 
i III miejsce Nadia Chochołowicz 
z klasy VII (40 punktów). 

Serdecznie gratulujemy!

Akcja charytatywna 
„Dzielimy się posiłkiem”
KRYSTYNALEBRYK 

Przedszkole  „Polak 
Mały” w Piotrkowicach 
przyłączyło się do akcji 

charytatywnej „Dzielimy się 
posiłkiem”. 

Rodzice z dużym zaangażowaniem 
włączyli się w świąteczną pomoc. 
Zebrane produkty przekazano do 
kościoła parafialnego, a członkinie 
Caritas rozdzieliły je między potrze-
bujących z naszej parafii. Koordyna-
torami akcji byli wychowawcy przed-

Palma dla Leonka
BEATACZUBA 

„Pomożecie? Pomo-
żemy”! To stare 
hasło w naszej 

szkole jest zawsze aktualne. 

Uczniowie i pracownicy szkoły 
chętnie udzielają wszelkiej pomocy 
w miarę możliwości. Tak było i tym 
razem. Społeczność szkolna włączyła 
się w pomoc cierpiącemu na rzadką 

chorobę genetyczną Leosiowi 
z Tuchowa. Wykonaliśmy palmy 
świąteczne, które można było zabrać 
z kościoła, wrzucając do przygoto-
wanej skrzynki dowolne datki. Wynik 
przerósł nasze oczekiwania! 

Zebraliśmy łącznie 2 368,98 zł  
i 2 euro! Pieniądze zostały przekazane 
na konto Leosia. 

Dziękujemy wszystkim pracu-
jącym przy tworzeniu i kupującym 
nasze palmy.

szkola i radny Młodzieżowej Rady 
Gminy z naszej szkoły. Dziękujemy!

Akcja „Żonkile”19 kwietnia 1943 r. 
wybuchło powsta- 
nie w getcie 

warszawskim. 

Było ono największym zbrojnym 
zrywem Żydów podczas II wojny 
światowej. Walczyli oni o życie albo 
o godną śmierć. Symbolem powstania 
jest ŻÓŁTY ŻONKIL – symbol 
zbiorowej pamięci oraz akcji orga-
nizowanej przez Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN. Akcji towa-
rzyszy hasło: „Łączy nas pamięć”. 
Nazwa przedsięwzięcia związana jest 
z ostatnim przywódcą powstania, 
Markiem Edelmanem, który jako jeden 
z nielicznych ocalał z piekła likwidacji 
getta przez okupanta niemieckiego. 
W rocznicę wybuchu powstania Marek 
Edelman składał kwiaty – żonkile pod 
Pomnikiem Bohaterów Getta. Wraz 

z nim przychodziło z kwiatami coraz 
więcej ludzi…

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie po raz pierwszy 
wzięła udział w AKCJI ŻONKILE. 
Myślą przewodnią w klasach młod-
szych było hasło: „Jak dbać o pamięć?” 
na podstawie opowiadania Zofii 
Staneckiej Pamięć drobinek. Uczniowie 
na lekcjach wychowawczych, historii 
i wiedzy o społeczeństwie zostali 
wprowadzeni w trudną tematykę 
holokaustu, pamięci, tęsknoty i walki. 
Po projekcji dwóch filmów: Będę pisać 
(dla klas IV-VI) oraz Muranów – dziel-
nica Północna (dla klas VII-VIII) 
rozmawialiśmy o wojnie, cierpieniach, 
tragedii milionów ludzi każdej naro-

dowości. Zastanawialiśmy się nad 
trudnymi wyborami i postawami 
w czasach okupacji. 

Uczniowie klas I-VIII, aby 
uczcić pamięć ofiar likwidacji getta 
warszawskiego, wykonali piękne 
prace – żonkile – z papieru, bibuły, 
malarskie, przestrzenne. Zasadzili 
kwiaty w ogrodzie, odwiedzali miejsca 
pamięci ofiar II wojny światowej, 
dekorowali żonkilami swoje domy. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, że 
pamięć o przeszłości jednoczy całą 
społeczność szkolną  we wspólnym 
działaniu!

Beata Gut-Lisak
Beata Ogiela

Koordynatorzy akcji

Światowy Dzień Języka Angielskiego 
Język angielski jest 

jednym z sześciu oficjal-
nych języków ONZ. 

Bywa określany jako pierwszy 
uniwersalny, nowożytny język ludz-
kości, który ma swój własny dzień 
23 kwietnia (dzień narodzin i śmierci 
Williama Shakespeare’a). Z tej okazji, 
w szkole podstawowej w Tuchowie, 
został zorganizowany konkurs 
„Wielka Brytania w moich oczach”, 
w którym uczniowie w formie plakatu 

lub makiety przedstawili swoje skoja-
rzenia z Wielką Brytanią.

Celem konkursu było wzbudzanie 
zainteresowania nauką języka angiel-
skiego i krajami anglojęzycznymi.  
Do konkursu przystąpiło 63 uczniów 
z klas 1-8. Decyzja o wyborze tych 
najładniejszych była niezwykle trudna.

Po długich obradach jury wyłoniło 
następujących zwycięzców:

Klasy 1-3:
I miejsce: Alicja Płachno kl. 1a, 
Michał Mazur kl. 1b

II miejsce: Patryk Bień kl. 2c, Wiktoria 
Okaz kl. 1b, Aleksander Zawrzykraj kl. 2c
III miejsce: Artur Kowalczyk kl. 2d, 
Maciej Kita kl. 2a, Kamila Kielawa kl. 1a
Wyróżnienie: Maksymilian Gruszkowski 
kl. 1b, Maksymilian Koczwara kl. 1c

Klasy 4-8:
I miejsce: Wiktor Trzeciak kl. 4b
II miejsce: Hubert Krawczyk kl. 4b, 
Karol Kwaśny kl. 8b
III miejsce: Natalia Onak kl. 5b

Wszystkie prace konkursowe 
można obejrzeć na stronie szkoły 
sp.tuchow.pl

Aneta Rzeszutko
Katarzyna Stelmach

Organizatorzy konkursu
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Rodzinny Konkurs Cukierniczy „Babka 
w wielkanocnej odsłonie” rozstrzygnięty

WIESŁAWAHUDYKA

13 kwietnia 2021 r. 
komisja konkur-
sowa w składzie: 

Kinga Kulas, Iwona Baran 
oraz Wiesława Hudyka 
oceniła nadesłane na 
konkurs zdjęcia wielkanoc-
nych babek w świątecznych 
aranżacjach. 

Uchwycone na zdjęciach etapy 
pracy dały wyraz tradycji wielkanoc-

nych wypieków. Ukazały zdolności 
cukiernicze uczestników oraz ich pasje 
w tworzeniu dekoracji. Konkursowe 
babki miały oryginalne przepisy i nie 
mniej oryginalne nazwy, np.: ,,Krzepka 
Babka”, „Marmurkowa fantazja”, 
,,Babeczkowy zawrót głowy”, ,,Wiosenny 
kopiec”, ,,Wieniec wielkanocny”, „Babka 
z babką”, ,,Kwiatowa babka.”

„Babka FIT z Marchewką” Mate-
usza Włodarza otrzymała nagrodę za 
oryginalny przepis.

I miejsce w konkursie otrzymali 
Estera i Bruno Niemiec, II miejsce 

Zuzanna Damian, III miejsce Karolina 
i Maciej Kujda. 

Wyróżnienie otrzymali: Adam 
Czuba oraz Maksymilian i Dawid 
Witek.

W imieniu organizatora konkursu 
Domu Kultury w Tuchowie oraz 
komisji konkursowej składamy 
laureatom konkursu oraz wszystkim 
uczestnikom gratulacje, wyrazy 
uznania dla ich zaangażowania oraz 
podtrzymywania tradycji wielkanoc-
nych wypieków.

II TUCHOWSKA EKSTREMALNA  
DROGA KRZYŻOWA
„Od tego świata 

nie można uciec. 
Mamy w nim żyć. 

Chrześcijanin ma mieć 
świadomość, że jest chrze-
ścijaninem i ma cudowną 
szczepionkę: zaszczepiono 
mu Pana Jezusa i ma, tak 
jak On, oddawać wszystko 
Panu Bogu…”. (Fragment 
z tegorocznych rozważań 
z książki Weź swój krzyż 
ks. Jana Twardowskiego).

W piątek 26 marca 2021 r. 
uroczystą mszą świętą na Jamnej 
o godz. 19.00 rozpoczęła się II TEDK. 
Po dwuletniej przerwie była wielka 
potrzeba i oczekiwanie na tę formę 
modlitwy i spotkania z Chrystusem 
podczas nocnej wędrówki. Dla wielu 
była to już kolejna droga krzyżowa, 
ale dużo osób szło po raz pierwszy. 
Każdy na swój sposób ją przeżywał, 
bo każda droga jest inna… i chociaż 
cel ten sam, aby dotrzeć do Tuchowa, 
to w sercach i głowach dzieją się cuda, 
których człowiek nie wyrazi, a zna 
tylko Bóg.

Droga nie była łatwa… Ale trud-
ności, przeszkody to składowe TEDK. 
Fakt, że wszyscy byli zadowoleni, nikt 
nie narzekał, księżyc oświetlał nam 
drogę, a na koniec już w Tuchowie, 
przywitały nas cudowne ptasie śpiewy 
– to Kochani, czegóż chcieć więcej…? 
Może tylko – jak Bóg pozwoli – 
doczekać w zdrowiu kolejnej TEDK, 
czego sobie i Wam życzymy.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie 
i przebieg II TEDK i wyrażamy 
serdeczne „Bóg zapłać”!

***

Zamiast odpocząć po ciężkim tygo-
dniu pracy, postanowiłam wyruszyć 
na Tuchowską Ekstremalną Drogę 
Krzyżową. Zapytasz w jakim celu? Po 
co się męczyć, czy nie lepiej porządnie 
się wyspać i odpocząć? Może wyda Ci 
się to śmieszne, dziwaczne i bezsen-
sowne. Dla mnie oczywistym było, że 
muszę pójść, tym bardziej, że nie była 
to moja pierwsza taka droga krzy-
żowa, więc wiedziałam, jaką ogromną 
siłę z niej czerpię. Wiedziałam 
i wiem, że miało to sens i po prostu 
tego potrzebowałam, aby naładować 
rozładowane akumulatory; nabrać 
sił do pokonywania trudów codzien-
ności i rozwiązywania problemów; 
zatrzymać się na chwilę i wyciszyć, 
zastanowić się nad sensem istnienia 
i nad tym, co w życiu tak naprawdę 
jest ważne; odzyskać spokój i wiarę 
w ludzi, a poniesiony trud ofiarować 
w ważnych intencjach...

Nie zważając na nic, nakarmiona 
i umocniona Słowem Bożym, po 
Eucharystii na Jamnej, wzięłam do 
rąk brzozowy krzyż i postanowiłam 
pójść… Wiedziałam, że z krzyżem 
w ręku, dobrymi duszami obok dam 
radę…

W tym roku księżyc rozświetlał 
mroki nocy, która była wyjątkowo 
ciepła… Droga nie była łatwa, 
wiedziałam, że przede mną ponad 
30 km. Pokonując kolejne kilo-
metry, opadałam z sił… Brakowało 
mi tchu i serce biło coraz mocniej 
i szybciej… Wydawało się, że kolejna 
górka jest nie do pokonania, nogi były 
coraz cięższe i z trudem szły dalej… 
Momentami czułam, że upadnę i już 
się nie podniosę… po ludzku nie dam 
rady… Idąc przez las, pod nogami 

czułam grząski grunt, przede mną 
kręta droga…Niesiony krzyż dodawał 
mi sił, a bratnia, dobra dusza idąca 
obok dodawała mi otuchy… 

Czyż w życiu nie jest podobnie? 
Ileż razy brakuje nam sił, tracimy 
nadzieję, wątpimy, upadamy na ciele 
i duchu, nie dajemy rady, ale mimo 
wszystko ufamy i mocno wierzymy, że 
wszystko będzie dobrze, że pokonamy 
kolejną górkę, trudności i osiągniemy 
wyznaczony cel. 

Życie nasze jest jak ta ekstremalna 
droga krzyżowa, podczas której 
musimy pokonać swoje słabości, 
znieść trud i cierpienie oraz ponieść 
ofiarę, jednak nie możemy zatracić 
wiary, nadziei, miłości, dobroci do 
drugiego człowieka, który podobnie 
jak my z ufnością patrzy w przyszłość 
i chce dotrzeć do upragnionego celu…

Tak trzeba… bo czymże jest życie 
bez poświęcenia i ofiary… bez wycią-
gniętej bezinteresownie do drugiego 
człowieka pomocnej ręki, życzli-
wego uśmiechu, wsparcia i gestów 
dobroci…?

***

Ta droga krzyżowa była wyjątkowa. 
Wyruszyliśmy w gronie dobrych 
znajomych, każdy ze swoją intencją. 
Trasa przypominała prawdziwą drogę 
przez życie, na początku lekko przy-
jemnie, później coraz trudniej pod 
górę. Ale na każdym szczycie było 
wytchnienie, kawałek prostej, gdzie 
można było złapać oddech i poczuć 
ulgę. W takiej drodze pokonujemy 
własne słabości i uświadamiamy 
sobie, jak bardzo potrzebujemy siebie 
nawzajem, jak ważne są proste gesty, 
słowa i obecność drugiego człowieka, 
tyle… albo aż tyle… 

***

To była moja pierwsza TEDK, 
pierwsza, ale wiem już, że nie ostatnia. 
Zapisałem się zupełnie przypadkowo, 
pod wpływem chwili, w zasadzie to 
dzięki osobie, którą poznałem tydzień 
wcześniej (Bóg chyba miał taki plan). 
Na TEDK miałem ruszyć wraz z moją 
żoną, lecz plany się zmieniły, ktoś z nas 
musiał zostać z dziećmi, wypadło na 
żonę. W dzień wymarszu zaczęły 
nachodzić wątpliwości. Czy dam radę, 
czy nie lepiej zostać w domu, czy ma 
to wszystko sens? 

Nic. Obiecałem, to idę. 
O godz. 19.05 dotarliśmy do Kościoła 
pw. Matki Bożej Niezawodnej Nadziei 
w Jamnej. Trochę się spóźniliśmy, bo 
msza św. już się zaczęła. Usiedliśmy 
i zaczęliśmy uczestniczyć w Euchary-
stii. Przyznam się – na Jamnej byłem 
pierwszy raz. To, co od razu rzuciło 
się w oczy, to przepiękny kościół urze-
kający swoją prostotą, skromnością 
i surowością, która jeszcze bardziej 
spotęgowała myśli o rychłym wyru-
szeniu w nocną, długą i zimną trasę, 
sam na sam z Bogiem. 

Po zakończonej mszy św., prowa-
dzonej przez ojców dominikanów, 
która wyglądała bardziej jak rodzinne 
spotkanie niż msza z określonym 
scenariuszem, wszystkie wątpliwości, 
wahania, powątpiewania i niedo-
wierzanie we własne siły odeszły, 
a zamiast tego nastał jakiś dziwny 
spokój ducha. Spokój, który jak się 
okazało trwał już do końca naszej 
„wędrówki”.

Wyruszyliśmy w drogę po 20.00. 
Z kościoła zabraliśmy przygotowane 
wcześniej brzozowe krzyże (oczywi-

ście, wziąłem ten największy) i w ciszy 
i skupieniu, każdy z nas ze swoimi 
myślami i intencjami, przemierza-
liśmy kilometr za kilometrem.

Narzucone tempo było dość spore, 
a pierwsze oznaki zmęczenie zaczęły 
pojawiać się pomiędzy pierwszą 
a drugą w nocy, kiedy każdy z nas miał 
już kilkanaście kilometrów w nogach, 
dodatkowo potęgowane tygodniem 
pracy. Niektórzy z nas nawet prosto 
po pracy wyruszyli na TEDK.

Po Tuchowskiej Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej, zmęczony 
fizycznie po nieprzespanej nocy, 
ubrudzony w błocie, z odciskami 
na nogach, bólem łydek i mięśni, 
mogłem już bez obaw i zupełnie 
szczerze odpowiedzieć na pytanie: 
Czy było warto? Czy nie lepiej było 
zostać w przytulnym domu, w ciepłym 
łóżku, z rodziną, z dziećmi. 

Dla mnie Tuchowska Ekstremalna 
Droga Krzyżowa była 10-godzinną 
chwilą zadumy, kontemplacji, 
refleksji, rozmyślania i skupienia 
na swoim wnętrzu. W dzisiejszych 
czasach ciągłego rozpraszania 
uwagi, w czasach mediów społecz-
nościowych, nawału informacji, 
w czasach, gdy wielkie technologie 
stale walczą o nasze zaciekawienie 
i zainteresowanie, stale jesteśmy 
bombardowani różnymi przypomi-

najkami, dzwoneczkami, rozpraszaj-
kami (w momencie pisania tych słów 
jeden z tuchowskich kleryków wysłał 
właśnie pytanie na telefon, czy idę 
dzisiaj grać z nimi w piłkę) w telefo-
nach, wydaje się że coraz mniej zależy 
od nas samych, że raz na jakiś czas 
trzeba powiedzieć STOP, uciec gdzieś 
przed światem, wyciszyć siebie, swoje 
emocje, zwyczajnie odpuścić. Skupić 
się i skoncentrować na tym, co tak 
naprawdę jest najważniejsze.

 
***

Chęć uczestnictwa w Tuchowskiej 
Ekstremalnej Drodze Krzyżowej 
zrodziła się we mnie już 3 lata temu, 
ale jakoś nie była na tyle dojrzała, 
ponieważ bałam się iść sama, a nie 
znalazłam nikogo znajomego, kto 
chciałby ze mną pójść. Dopiero 
w tym roku tak wezbrała na sile, że 
zdecydowałam się za wszelką cenę 

kogoś znaleźć. Nie trwało to długo. 
Umówiłam się z koleżanką, że idziemy 
– na ile starczy nam sił i dokąd damy 
radę. Intencji, które wzięłam ze 
sobą na drogę krzyżową było dużo 
– zdominowała jedna. Pogoda dopi-
sała, nogi prowadziły – do czasu. 
Ale wtedy okazało się, że obok nas 
są anioły. Znajomi czy obcy – każdy 
pomagał, jak mógł i to było w tym 
wszystkim najpiękniejsze – bezinte-
resowna pomoc drugiemu człowie-
kowi. Bezcenne. Czułam, jaka jestem 
momentami bezradna, a jednak ktoś 
do ciebie wyciąga rękę i pomaga – 
wręcz cię pcha dalej. Niestety, drogi 
nie ukończyłam z powodów zdrowot-
nych, ale niesamowite uczucie, że są 
dobrzy ludzie na świecie i to bardzo 
blisko nas, motywuje do udziału 
w przyszłym roku. Z serca wszystkim 
polecam.

Uczestnicy IITEDK
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Kamil Kopek ma 16 lat. 
Od urodzenia zmaga się 
z brakiem prawej dłoni 

i części przedramienia. 

Niedawno jego rodzice dowie-
dzieli się o możliwości wykonania dla 
syna bionicznej protezy ręki. Dzięki 
protezie Kamil mógłby uchwycić 
i przenosić różne przedmioty, co 
znacznie usprawniłaby jego funk-
cjonowanie. Przed Kamilem przecież 
całe życie. Dla każdego z nas czymś 
normalnym jest codzienne wykony-
wanie prostych czynności, takich jak 
np.: nakładanie jedzenia na talerz, 
jedzenie nożem i widelcem, wiązanie 
butów, zasuwanie zamka w kurtce. 
Dla Kamila te czynności nie są obce, 
jednak, aby się ich nauczyć, musiał 
znaleźć swój własny sposób. Człon-
kowie rodziny nie byli w stanie mu 
pomóc w tej nauce, gdyż ciężko jest 
wytłumaczyć osobie z jedną dłonią, 

jak zrobić coś, do czego potrzeba 
jednocześnie dwóch dłoni. Jak mówi 
mama Kamila: - Każda z tych czyn-
ności była okupiona nawet miesiącami 
prób, często nieudanych, by dziś samo-
dzielnie je mógł wykonywać. Kamil nie 
zrażał się niepowodzeniami i wytrwale 
uczył się wielu czynności, które nam 
przychodzą naturalnie.

Rodzice Kamila proszą o pomoc 
i wsparcie, ponieważ koszt protezy, 
który wynosi ponad 70 000 zł, 
znacznie przekracza ich budżet 
i możliwości finansowe. 

W ostatnim czasie – i nie tylko – 
niejednokrotnie przekonywaliśmy się 
o tym, że tuchowska armia aniołów 
otwiera swoje serca i spieszy z pomocą 
potrzebującym.

Na pewno tak będzie i tym razem. 
Dobro jest w Małopolsce, dobro jest 

w Tuchowie, dobro jest w każdym z nas.
Po raz kolejny otwórzmy nasze 

serca, tym razem pomóżmy Kami-
lowi!

Jak informuje mama Kamila - 
Dzięki grupie życzliwych i wspania-
łych osób na Facebooku utworzona 
została Grupa przyjaciół Kamila, gdzie 
prowadzone są licytacje różnych przed-
miotów, a pieniądze z nich trafiają na 
konto Kamila. Zbiórka internetowa 
prowadzona jest na stronie https://
zrzutka.pl/b92hpe. Grupa ta z dnia 
na dzień się rozrasta. Co dzień coraz 
więcej osób otwiera swoje wielkie 
serducha, by przybliżyć nas do speł-
nienia pragnienia Kamila o protezie, 
dzięki której będzie funkcjonował 
swoją prawą „dłonią”. Teraz, kiedy 

dowiedział się, że może 
mieć protezę, która choć 
trochę pozwoli mu na korzy-
stanie z prawej dłoni, nabrał 
nadziei, że jego życie będzie 
łatwiejsze. Zdaje sobie 
sprawę, że to nie będzie to 
samo, co jego własna ręka, ale 
taka proteza w dużym 
stopniu ułatwi mu 
codzienne, samo-
dzielne funkcjono-
wanie. Z Waszą 
pomocą jego 
marzenie dzień 
po dniu staje się 
coraz bardziej 
realne i dzień 
po dniu jesteśmy 
w d z i ę c z n i 
w s z y s t k i m 
Wam za Wasze 
ogromne serce, 
za każdą radę 
i najdrobniejszą 
pomoc.

D z i ę k i 
druhom z OSP 
w Tuchowie dla 
Kamila prowadzona 
jest również zbiórka 
zakrętek do serca, 
które stoi przy Domu 
Kultury w Tuchowie. 
Z achęcamy do 
włączenia się w tę 
akcję!

Przyjaciele 
Kamila

DZIEŃ KOBIET Z SANKTUARYJNĄ 
ORKIESTRĄ DĘTĄ W TUCHOWIE

Wkręć się w pomaganie! Podaj 

ANDRZEJJAGODA 

Nie chcąc, by dzień tylko miały,
Kochaj panie przez rok cały.
         (Autor nieznany)

„Piękno kobiety 
i jej czar” to 
tytuł koncertu, 

który odbył się z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Kobiet 7 marca w sali 
widowiskowej tuchow-
skiego Domu Kultury. 
Dla pań zagrała Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta 
pod batutą Piotra Kucha-
rzyka. 

Na wstępie dyrektor Domu 
Kultury Janusz Kowalski powitał 
wszystkie panie, na czele z panią 
burmistrz Magdaleną Marszałek. 
Tuż przed samym koncertem 
miałem przyjemność zapre-
zentować autorską piosenkę 
skomponowaną na radosne 
święto kobiet. Na dedyko-
wany paniom koncert złożyły 
się utwory instrumentalne, 
wokalne, poetyckie i prozator-
skie. Orkiestrze towarzyszył 
wokal Artura Starostki, który 
wykonał piosenki dla pań. Poezję 
i prozę – także z dozą humoru – 
recytowałem wraz z Wacławem 
Ropskim i Januszem Kowal-
skim, z którymi ten wyjątkowy 
koncert prowadziłem. Podczas 
tego uroczystego wydarzenia 
każda z pań, oprócz muzycznego 
upominku, otrzymała również 
pięknego tulipana. Program 
wszystkim paniom się spodobał, 
nie zabrakło też bisów w wyko-
naniu orkiestry. Warto dodać, 
że koncert transmitowany był 
poprzez platformę telewizji 
internetowej STARnowa.TV

• Zalicytuj na   
https://zrzutka.pl/b92hpe

• Wrzuć  
zakrętki  
do serca 
przy Domu 
Kultury  
w Tuchowie

70 000 zł
to koszt 
bionicznej  
protezy ręki

Kamilowi 
dłoń!
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V Narodowe 
Czytanie 
Pisma  
Świętego
18 kwietnia br. Kościół 

katolicki przeżywał 
Niedzielę Biblijną 

oraz 5. Narodowe Czytanie 
Pisma Świętego. Dzień 
ten rozpoczął XIII Tydzień 
Biblijny, którego motywem 
przewodnim były słowa: 
„Zgromadzeni na świętej 
wieczerzy”. 

W Domu Pogodnej Jesieni 
inicjatorem dołączenia do Naro-
dowej Akcji Czytania Pisma Świę-
tego była s. Alfonsa – pracownik 
socjalny Domu, która przeczytała 
XVI rozdział Ewangelii wg św. Marka 
o Zmartwychwstaniu Jezusa. Po jego 
odczytaniu mieszkańcy długo rozma-
wiali, omawiali usłyszany fragment 
oraz wspominali jak czytano Pismo 
Święte i jaką wartość Ono pełniło 
za czasów ich dzieciństwa. Popołu-
dniowe spotkanie przy kawie w tym 
dniu miało podniosły charakter, 
bo jak pisał Roman Brandstaetter: 
Każde słowo Pisma kryje tajemnicę. 
A ponieważ do tajemnicy wiedzie 
zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię 
czytać na różne sposoby (…) Za 
każdym razem odnajdziesz w tych 
fragmentach inne wartości.

Wielkanocne popołudnie 
z kawą i życzeniami

„Wiosna… znów nam ubyło lat”

„Z książką na pokoje” Kolejne dowody pamięci 
i życzliwości naszych 
wolontariuszy i przy-

jaciół zostały doręczone do 
Domu Pogodnej Jesieni tuż 
przed świętami wielkanoc-
nymi!! 

Serdecznie dziękujemy za:
• personalizowane kartki świąteczne 

dla mieszkańców wykonane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Mielcu,

• piękne plakaty wielkanocne wyko-
nane przez uczniów kl. 2b i kl. 2c 
Szkoły Podstawowej im. Broni-
sława Czecha w Pleśnej – dostar-
czone przez zaprzyjaźnioną z DPJ 
od wielu lat Joannę Heród,

• niepowtarzalne ozdoby wielka-
nocne wykonane metodą deco-
upage przez wolontariuszkę 
Ewelinę Niziołek, która z niecier-
pliwością wygląda lepszego czasu 
i możliwości odwiedzin miesz-
kańców,

• prześliczne stroiki, które zdobią 
korytarze i pokoje mieszkańców 
wykonane przez utalentowaną 
artystycznie opiekunkę DPJ – 
Agnieszkę Maziarkę,

• pełne życzliwości życzenia płynące 
od wolontariuszki Barbary Dudy.
Z racji pandemii inaczej wygląda 

organizacja życia, m.in. zawieszone 
zastały odwiedziny mieszkańców 
DPJ przez wolontariuszy, którzy 
mimo wszystko podtrzymują więzi 
i dają o sobie znać! Za co serdecznie 
w imieniu mieszkańców dziękujemy!

Wciąż pamiętają…

W Niedzielę Wielka-
nocną oraz Ponie-
działek Wielkanocny 

mieszkańcy Domu Pogodnej 
Jesieni wraz z s. Adelą 
Elżbietą Gac – dyrektorem 
placówki – i personelem 
spotkali się przy wspólnym 
stole, aby wypić kawę i zjeść 
świąteczne wypieki. 

W międzyczasie panie opiekunki 
rozdawały nadesłane przez wolonta-
riuszy kartki świąteczne i odczyty-
wały życzenia. Miło było patrzeć na 
uśmiechnięte twarze podopiecznych 
DPJ, którzy z racji obostrzeń kolejny 
raz nie mogli się spotkać ze swoimi 
rodzinami. I choć nie było to dla 
nich łatwym doświadczeniem, dzięki  
s. dyrektor i personelowi mogli poczuć 
nadzieję w sercu i radość płynącą ze 
Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Kalendarzowa przyszła 
parę dni wcześniej, 
ale… 

Dom Pogodnej Jesieni odwie-
dziła 27 marca br., czyli w słoneczne, 
cieplutkie, sobotnie przedpołudnie. 
„WIOSNA 2021” pięknie wystrojona 
w długą, zwiewną suknię i wielki 
kapelusz przybyła z bocianem, 
koszykiem słodyczy i życzeniami 
w towarzystwie rubasznego zająca 
Kicusia i grzecznego Koszałka Opałka. 
Mieszkańcy z prawdziwą radością, 
na czele z siostrą dyrektor – Adelą 
Elżbietą Gac, z żółtymi chustami 
w rękach wyszli naprzeciw Wiośnie 
przed główne wejście do Domu, na 
balkon i pojawili się w kilkunastu 
otwartych oknach, w tym przeło-
żona Domu Zakonnego – s. Andże-
lika – przerywając na chwilę swoją 
pracę. Wszyscy zachowując zasady 

epidemiologiczne, poczuli wiosnę 
i zaśpiewali z repertuaru Skaldów: 
„Wiosna – znów nam ubyło lat, 
Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy 
(…)”.  Siostra Stylita zadedykowała 
pani Wiośnie radosną pioseneczkę. 
Do wzajemnych życzeń zdrowia, 
uśmiechu, życzliwości Wiosna 2021 
dołączyła upominek od Magdaleny 
Marszałek – burmistrza Tuchowa. 
Seniorzy serdecznie podziękowali za 
niosące radość i nadzieję odwiedziny, 
tak samo jak… tutejsza pielęgniarka 
s. Marta, która wybrała się rowerem 
na poszukiwania Wiosny i… zmieniła 
plany, spotykając Ją w przydomowym 
ogrodzie. Za wiosenny powiew 
wiosny w DPJ dziękujemy pomysło-
dawcom i realizatorom, czyli paniom: 
Ewie Jolancie Piórkowskiej, Renacie 
Chwistek i Marii Wiśniowskiej – Echu 
Twojej Okolicy z Karwodrzy. 

Rok 2021 z racji panu-
jącej pandemii wymaga 
kreatywności także 

od pracowników placówek 
opiekuńczych, jaką jest 
m.in. tuchowski Dom 
Pogodnej Jesieni. 

Kolejną udaną okazała się akcja 
„Z książką na pokoje”, zainspirowana 
zakupem przez dyrektora DPJ książek 
z serii Cuda św. Józefa – świadectwa, 
akty zawierzenia, modlitwy i rozwa-
żania oraz potwierdzeniem zainte-
resowania czytaniem w pokojach, 
w ramach grafiku odwiedzin miesz-
kańców. Pierwsze wydanie książki 
w Wydawnictwie WAM w Krakowie 
miało miejsce w 2013  r., a na lata 
2016-2018, 2020-2021 przypada jej 
wznowienie. W książkach zawarto 200 
świadectw ludzi wierzących i niedo-
wiarków, młodych i starszych, kobiet 
i mężczyzn zróżnicowanych pod 
względem wykształcenia i wykony-
wanych zawodów. Zarówno słuchacze, 
jak i lektorzy pozostają pod ogromnym 

wrażeniem, zadziwieni skuteczną, 
wyproszoną interwencją św. Józefa 
w życiu tych 200 osób! Nieprzy-
padkowo w książkach umieszczono 
ENCYKLIKĘ QUDMQUAM PLURIES 
LEONA XIII oraz ADHORTACJĘ 
APOSTOLSKĄ REDEMPTORIS 
CUSTOS JANA PAWŁA II – doku-
menty, dzięki którym można poznać 
opiekuna św. Rodziny. Pomysł tym 
bardziej trafiony, że bieżący rok ogło-
szony jest Rokiem św. Józefa, organem 
prowadzącym Dom Pogodnej Jesieni 
jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, 
a inauguracja czytania przypadła na 
pierwszy dzień po kalendarzowym 
wspomnieniu świętego, czyli 20 marca. 
Akcję pod patronatem dyrektora DPJ 
w Tuchowie – s. Adeli Elżbiety Gac – 
podjął 14-osobowy zespół opiekunek, 
dzięki któremu ta niezwykle interesu-
jąca lektura dociera indywidualnie do 
każdego mieszkańca. 

Pomysłodawcą akcji „Z książką 
na pokoje” była Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego.

w relacji Zdzisławy Krzemińskiej w relacji Pauliny Kordeli
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TERESASZYMAŃSKA

Przycupnęła olsza nad rzeką 
do lustra ma więc niedaleko.
Przegląda się w nim olsza co dzień,
dziwuje się swojej urodzie.

(Władysław Ścisłowski)

Olcha (Alnus) – to 
rodzaj drzewa 
z rodziny brzozo-

watych. Do rodziny tej 
należą dwa rodzaje: brzoza 
(Betula) i olcha (Alnus). 

Brzoza opisana była już w tym 
cyklu artykułów („Kurier Tuchowski”, 
luty 2019) jako najbardziej rozpo-
znawalne drzewo w Polsce. Jej 
krewniaczka z botanicznej rodziny 
– olcha (albo olsza) jest również na 
ogół znana. Jednak ze względu na 
to, że lubi gleby podmokłe, cieki 
wodne, tereny zalewowe i bagienne, 
nie występuje tak często jak brzoza 
i nie jest tak widoczna w krajo-
brazie. Na terenie dzisiejszej Polski 
olcha rosła już przed dziesięcioma 
tysiącami lat (na podstawie badań 
pyłków roślinnych). Obecnie w Polsce 
występują trzy gatunki tego drzewa. 
Są to: olsza czarna, olsza szara i olsza 
zielona zwana „kosą olszą”. Na świecie 
tych gatunków jest ponad 30. Rośnie 
w klimacie umiarkowanym półkuli 
północnej po południowo-wschodnią 
Azję i Andy. 

Olcha czarna (Alnus glutinosa) 
sprawia wrażenie drzewa dość ponu-
rego. Jej pień jest prawie czarny, kora 
spękana, a gdy rośnie na terenie okre-
sowo zalewanym, wznosi się nad glebą 
na grubych korzeniach jak na olbrzy-
mich łapach. Daje to dość niesamo-
wity efekt. Kwitnie w marcu, kiedy 
pojawiają się przebiśniegi. Kwiaty 
olchy to drobne kotki. Z kwiatów 
żeńskich powstają małe, zdrewniałe 
szyszeczki. Są one umieszczone na 
trzonkach obok siebie (3-5 szt.). 
Owocem są małe orzeszki, które 
dojrzewają w październiku i są przy-
smakiem wielu ptaków w okresie zimy. 
Opadają z drzew dopiero w lutym 
i marcu następnego roku. Olcha 
czarna żyje około 100 lat, dorasta do 
wysokości 30 metrów. Pień ma strze-
listy, widoczny do wierzchołka, co jest 
rzadkością u drzew liściastych. Młode 
liście i gałązki są lepkie. 

Liście obustronnie zielone mają 
okrągły kształt. Jesienią nie przebar-
wiają się, opadają z drzewa zielone lub 
sczerniałe. Z krajowych drzew jest to 
najbardziej związane z wodą drzewo. 
Olcha jest zasadniczym składnikiem 
olszyn i zespołów łęgowych, tworzy 
tak zwane olsy (Alnetum), występuje 
w lasach bagiennych. Towarzyszą jej 
między innymi: wierzba, topola, wiąz, 
jesion, czeremcha, kalina, kruszyna 
i dereń świdwa. Oprócz naturalnego 
występowania nadaje się do nasadzeń 
przy rekultywacji gruntów. 

Drugim gatunkiem olchy wystę-
pującym w Polsce jest olcha szara 
(Alnus incana). Dorasta do wysokości 
20 metrów, a więc jest niższa od olchy 
czarnej. Czasem ma postać wielop-
niowego, wysokiego krzewu. Korę ma 
gładką, jasnoszarą. Pień często bywa 
zakrzywiony. Liście są w kształcie 
szerokiej elipsy, ostro zakończone. 
Kwitnie tak jak olcha czarna – 
w marcu. Kwiaty to kotki, a owoco-
stany to zdrewniałe szyszeczki, ale są 
prawie siedzące, bez trzonków, które 
występują u olchy czarnej. Olsza 
szara rośnie szybciej niż czarna, ale 
żyje tylko 40-50 lat. W Polsce rośnie 
głównie w rejonach podgórskich 
w dolnym reglu Karpat, rzadziej 
Sudetów, na Podkarpaciu głównie 

w dolinach rzek. Ponieważ woda prze-
nosi jej owoce na niż, to „schodzi” 
wzdłuż rzek aż na Pomorze. Ma duże 
zdolności przystosowania do nowych 
warunków glebowych i klimatycz-
nych. Daje mieszańce z olchą czarną. 
W Bieszczadach jest bardzo ekspan-
sywna. Zarosła pastwiska Bojków 
i Łemków oraz pogorzeliska wsi, które 
kiedyś zamieszkiwali. Nadaje się do 
rekultywacji terenów przemysłowych. 

Trzecim gatunkiem polskich olch 
jest olcha zielona (Alnus viridis). 
Nazywana bywa „kosą olchą”. Ma 
postać krzewu o wysokości około 
3 m. Gałęzie ma wyprostowane, 
młode gałązki są lepkie. Liście ma 
podobne do liści olchy szarej, ale 
mniejsze. Kwitnie znacznie później, 
od maja do czerwca. Rośnie przede 
wszystkim w terenach górskich, 
w Karpatach Wschodnich, gdzie 
spełnia rolę kosodrzewiny (utrwala 
zbocza, zapobiega erozji, chroni przed 
powodziami). W Polsce występuje 
tylko w Bieszczadach Zachodnich. 
Jest to krzew niezwykle odporny na 
warunki siedliskowe, tworzy duże 
ilości odrośli korzeniowych. 

W naszym regionie olchy występują 
często. Są to olchy czarne i szare oraz 
ich mieszańce. Leśnicy w lasach sadzą 
olchy (głównie czarne) na miejscach, 

które są dla tych drzew odpowiednie, 
czyli nad różnymi ciekami wodnymi, 
na bagnach, terenach zalewowych. 
Miejsce takie musi być jednak odsło-
nięte, z dostępem światła słonecznego. 

W Lesie Tuchowskim też prowadzi 
się takie nasadzenia. Poważną prze-
szkodą w hodowli młodych olch są 
duże opady śniegu, które łamią kruche 
drzewa. Ponadto, jak wynika z infor-
macji uzyskanej od leśniczego Jana 
Wrony, na terenie Lasu Tuchowskiego 
wydzielone są małe fragmenty, tak 
zwane użytki ekologiczne, na których 
nie prowadzi się gospodarki leśnej. 
Drzewa rosną i zamierają bez inter-
wencji człowieka. Na takim właśnie 
użytku, zlokalizowanym powyżej 
stawu w Lesie Tuchowskim, rosną 
również olchy szare. 

Drewno olchowe ma trójkątny 
rdzeń i faliste słoje. Jest lekkie, 
miękkie, łatwo łupliwe. Zaraz po 
ścięciu ma kolor rdzawo-czerwony, 
później jaśnieje, ale niezupełnie. 
Ma kolor dykty, którą się z niego 
wyrabiało (dychtowny – znaczy 
sztywny, mocny). Drewno olchowe 
jest zatem wytrzymałe i mocne. 
Według badań archeologicznych 
dla muzeum w Poznaniu niektóre 
odcinki rur drewnianych w wodo-
ciągach fundowanych przez hrabiego 

Raczyńskiego wykonane były z olchy, 
obok powszechnie stosowanej od 
XIII wieku sosny zwyczajnej. Drewna 
i kory olchowej używa się wraz 
z jałowcem do wędzenia wędlin. 

Olcha jako rodzime, polskie drzewo, 
które pojawiło się na naszych terenach 
już około 10 tysięcy lat temu, weszła 
również do naszej kultury. Nie dorów-
nuje pod tym względem swojej kuzynce, 
brzozie, ale jednak ludzie ją zauważyli 
i traktowali z odpowiednim szacun-
kiem, a w dawnych czasach nawet 
z zabobonnym lękiem. Ludzie bali się 
lasów olszynowych, były dla nich groźne.  
Na pewno wiązało się to z niedostępnym 
terenem, na którym olszyna rosła. Łatwo 
można było o zmroku stracić w takim 
lesie drogę, a nawet grunt pod nogami. 
Dziś nie ma to już znaczenia. Pozo-
stały tylko nazwiska, np.: Olchawa, 
Olszówka, Olszewski oraz nazwy miej-
scowości: Olszyny, Olszanica, Olszanka, 
Olszany itp. Do historii Polski weszła 
Olszynka Grochowska, gdzie w czasie 
powstania listopadowego rozegrała 
się wielka nierozstrzygnięta bitwa 
powstańców z armią carską. W mieście 
olchy rosną rzadko. W pobliżu domów 
na wsi też się ich nie sadzi, ale w przy-
rodzie odgrywają rolę nie mniejszą niż 
inne drzewa i niewątpliwie należą do 
bardzo ciekawych roślin. 
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Olcha (lub olsza) – drzewo, które lubi tereny podmokłe

KotkiMłody las olchowy Szyszeczki olchy czarnej
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MARIAKRAS 

22 kwietnia rokrocznie 
na całym świecie 
obchodzony jest 

Dzień Ziemi, znany też jako 
Światowy Dzień Ziemi lub 
Międzynarodowy Dzień 
Ziemi. Tegoroczna edycja 
odbywała się pod hasłem: 
„Przywróć naszą Ziemię”. 

W tym roku w akcję tę włączyli się 
również pracownicy Dom Kultury 
w Tuchowie, do których dołączyli: 
burmistrz Tuchowa, zastępca burmi-
strza oraz radni Rady Miejskiej 
w Tuchowie.

Efektem akcji było kilkanaście 
worków pełnych śmieci różnego 
kalibru – od części samochodo-
wych przez zabawki, ubrania i buty, 
opakowania po artykułach spożyw-
czych i napojach, a wszystkie zebrane 
w naszym pięknym Lesie Tuchowskim. 

Przykry widok… dający do 
myślenia…

Ziemia to nasz wspólny dom, 
dbajmy o niego. 

Nie wyrzucajmy śmieci, jadąc 
samochodem czy na rowerze, space-
rując w lesie lub idąc drogą. Nie 
wywoźmy też do lasu śmieci wytwo-
rzonych na swoich posesjach. 

Osoby prywatne, organizacje 
i stowarzyszenia zachęcamy do prze-
prowadzenia podobnych akcji sprzą-
tania w swojej okolicy.

Tak naprawdę Dzień Ziemi jest 
przecież codziennie, przez cały 
rok.

Światowy Dzień Ziemi
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KOC w Porodówkach Nowej Generacji 
Centrum Zdrowia 

Tuchów i Centrum 
Zdrowia Dąbrowa 

Tarnowska roztoczają nad 
paniami będącymi „przy 
nadziei” specjalny program 
opieki. KOC to komplek-
sowa opieka medyczna nad 
kobietą w okresie ciąży, 
porodu, połogu oraz jej 
nowo narodzonym dziec-
kiem. W ramach umowy 
z NFZ jego realizację rozpo-
częły Porodówki Nowej 
Generacji w Tuchowie 
i Dąbrowie Tarnowskiej. 

Jak informowaliśmy obie Poro-
dówki Nowej Generacji zostały wcze-
śniej gruntownie wyremontowane. 
Teraz warunki socjalne i rosnące 
kompetencje personelu uzupełnia 
jeszcze dodatkowy program, gwaran-
tujący kompleksowość opieki. 
Pacjentka może przystąpić do niego 
na każdym etapie ciąży. Prócz jej 
prowadzenia uzyskuje także porad-
nictwo ambulatoryjne i bezpo-
średni kontakt do położnej. Ponadto 
program zapewnia pomoc w przygo-
towaniu planu porodu i gwarantuje 
możliwość zapoznania się z oddziałem 
oraz salą porodową. Podczas porodu 
przyszła mama ma zagwarantowany 
swobodny, całodobowy dostęp do 
znieczulenia zewnątrzoponowego, 
a także niefarmakologicznych metod 
łagodzenia bólu. Ponadto może 
skorzystać ze wsparcia w opiece nad 
noworodkiem oraz z porad dotyczą-
cych laktacji i diety. Może też skorzy-

stać z pomocy w okresie połogu. 
Dodajmy, że doświadczenia w zakresie 
opieki perinatalnej Centrum Zdrowia 
Tuchów gromadzi także w związku 
z realizacją innowacyjnego programu 
Dobry Początek, opartego na bezpłat-
nych, nieinwazyjnych badań prenatal-
nych dla pań w ciąży, które mieszkają 
w powiatach: tarnowskim, dąbrow-
skim, brzeskim, gorlickim i w samym 
Tarnowie.

Warunkiem przystąpienia 
pacjentki do programu jest podpi-
sanie przez nią formularza koordy-
nowanej opieki nad kobietą w ciąży 
na II poziomie opieki perinatalnej. 
Pani wyrażająca chęć uczestnictwa 
w programie nie ponosi żadnych 
kosztów związanych z jego realizacją.

Przypomnijmy, że trakty porodowe 
zarówno w Tuchowie, jak i w Dąbrowie 
spełniają standardy europejskie. Poro-
dówki mają zapewnione sale do cięć 
cesarskich oraz porodów rodzinnych, 
a także pokoje przed- i poporodowe. 
Oddziały zostały zmodernizowane 
i wyposażone w specjalistyczny sprzęt 
do ratowania zdrowia noworodków. 

To respiratory do nieinwazyjnego 
wspomagania oddechu noworodków 
i wcześniaków, kardiomonitory do 
stałego monitorowania pracy serca, 
nowoczesne inkubatory, pompy infu-
zyjne i lampy do fototerapii. 

Obie porodówki posiadają tak 
zwany drugi stopnień referencyj-
ności, co oznacza zabezpieczenie 
kobiet w ciąży zagrożonej oraz 
intensywną opiekę nad wcześnia-
kami i noworodkami. W przypadku 
poważniejszych patologii ciąży 
specjalistyczną pomoc pacjentkom 
gwarantuje umowa z krakowskim 
Szpitalem Uniwersyteckim, zaopa-
trującym ciąże wysoko zagrożone. 
Oddziały obu porodówek zorgani-
zowane są w systemie rooming-in, 
zapewniającym stały kontakt matki 
z dzieckiem w kameralnych, głównie 
dwuosobowych salach, wyposażo-
nych w łazienki. Rodzice od razu po 
porodzie mają możliwość przytulania 
dziecka w kontakcie „skóra do skóry”. 
Założenia KOC są na bieżąco dosto-
sowywane do rygorów sanitarnych, 
związanych z pandemią.

Więcej testów i punktów 
wymazowych w CZT
Coraz większe zainte-

resowanie towarzyszy 
wykonywaniu testów, 

wykrywających obecność 
antygenów wirusa SARS-
-CoV-2. W Tuchowie urucho-
miono drugi punkt wyma-
zowy, ponadto test wciąż 
można zrobić także w Wierz-
chosławicach. 

Uruchomienie kolejnego punktu 
w Tuchowie było możliwe dzięki 
współpracy Centrum Zdrowia 
Tuchów z miejscowym samorządem. 
Punkt zlokalizowano w użyczonym 
przez władze miasta pneumatycznym 
namiocie ratowniczym, który to 
na szpitalny parking przywieźli 
i rozstawili miejscowi strażacy. Przy 
Centrum Zdrowia Tuchów utwo-
rzono też dodatkowy zespół wyma-
zowy i uruchomiono kolejny numer 
telefonu, pod którym można się 
rejestrować na wymaz. By to zrobić, 
należy zatelefonować pod numer 
533 329 680. Przypomnijmy, że cały 
czas czynne są także numery do reje-
stracji w Tuchowie 575 546 730 i dla 
punktu zlokalizowanego w Wierzcho-
sławicach 533 329 535. 

We wszystkich trzech punktach 
pobierany jest materiał do szybkich 
testów antygenowych i do badań 
molekularnych. W tym pierwszym 
przypadku wyniki są dostępne 
w ciągu kilkunastu minut od wymazu. 
Badania molekularne, wykonywane 

metodą RT-PCR pozwalają na 
wykrycie zakażenia na wczesnym 
etapie, jeszcze zanim wystąpią objawy 
choroby. W tym przypadku czas ocze-
kiwania na wynik wynosi zazwyczaj 
do 24 godzin.

Wszystkie badania wykonuje 
wykwalifikowany personel w pełnym 
reżimie sanitarnym. W zależności od 
wyniku przekazuje on także infor-
macje dotyczące dalszego postępo-
wania. Dodajmy, że obecne zainte-
resowanie testami wynika z większej 
liczby zachorowań, związanych 
z trzecią falą epidemii. Ponieważ 
wielu mieszkańców Pogórza pracuje 
za granicą i przyjeżdża do domu na 
weekend, najwięcej chętnych do prze-
prowadzenia wymazu jest w soboty 
i niedziele.
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Punkt Szczepień Powszechnych w filii 
tuchowskiego Domu Kultury Burzynie gotowy
To wynik wstępnego 

zaakceptowania przez 
wojewodę małopol-

skiego propozycji gminy 
Tuchów, która zaprop-
nowała zlokalizowanie 
takiego punktu w filii 
Domu Kultury w Burzynie. 
Do współpracy przy 
uruchomieniu i obsłudze 
szczepień powszech-
nych tuchowski samo-
rząd zaprosił Centrum 
Zdrowia Tuchów. Zapisy 
na szczepienia są prowa-
dzone pod numerami 
telefonów: 536 180 975 
i 534 497 529.

Ponieważ Punkty Szczepień 
Powszechnych tworzone są według 
jednolitych standardów, zakupione 
zostało odpowiednie wyposażenie. 
Pracownicy Narodowego Funduszu 
Zdrowia podczas kontroli potwier-
dzili zgodność punktu z rządowymi 
wytycznymi. Punkt został też spraw-
dzony przez pracowników sanepidu. 

W filii Domu Kultury 
w Burzynie w godzinach od 8.00 
do 18.00 przez siedem dni w tygo-
dniu mają pracować trzy zespoły 
szczepiące. W rezultacie ma to 
oznaczać podanie co najmniej 
300 szczepionek dziennie.

Szczepienia powszechne 
w ziemskim powiecie tarnowskim 
od 5 maja.  

Wolne miejsca w Domu Pomocy  
Społecznej w Karwodrzy

Wolne miejsca w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Karwodrzy

MONIKACHROBAK 

Dom Pomocy Społecznej 
w Karwodrzy przezna-
czony dla osób doro-

słych niepełnosprawnych 
intelektualnie informuje, że 
dysponuje wolnymi miej-
scami.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z pracownikiem socjalnym 
pod numerem tel. 14 652 55 62  
wew. 21 lub drogą mailową:  
dps@dpskarwodrza.pl

Gdy bliska nam osoba wymaga 
całodobowej opieki, a osoby najbliższe 
z różnych względów nie są w stanie 
tej opieki zapewnić, rozwiązaniem 
jest skorzystanie z profesjonalnej 
opieki, jaką zapewnia Dom Pomocy 
Społecznej w Karwodrzy. Dom jest 
jednostką organizacyjną Powiatu 
Tarnowskiego o zasięgu ponad-
gminnym. 

Pomimo trwającej pandemii w DPS 
stworzono bezpieczne warunki, 
dlatego przyjęcia są realizowane na 
bieżąco. Zgodnie z aktualnie obowią-
zującymi przepisami przed przyję-
ciem nowego mieszkańca wymagane 
jest jedynie uzyskanie negatywnego 
wyniku testu na obecność korona-
wirusa. W DPS w Karwodrzy podej-
mowane są działania, aby w okresie 
pandemii, przy zachowaniu wszelkich 
wymaganych standardów sanitarno-
-epidemiologicznych, mieszkańcy 
mieli możliwość spotkania z bliskimi.

Dom przystosowany jest do 
potrzeb osób borykających się 
z niepełnosprawnością narządu 
ruchu, spełniający wymagane stan-

dardy. Usytuowany jest na terenie 4 ha 
zespołu dworsko-parkowego, gdzie 
mieszkańcy mogą spędzać wolny czas. 

Oferuje profesjonalną opiekę 
medyczną, rehabilitacyjną i pielę-
gniarską. Mieszkańcy mogą korzy-
stać z zajęć terapeutycznych, przy-
stosowanych do ich indywidualnych 
potrzeb. Mogą również skorzystać 
z pomocy psychologa oraz psychiatry. 
Zapewniony jest również kontakt 
z kapłanem.

Ponadto na terenie Domu funk-
cjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
z których mogą skorzystać mieszkańcy 
posiadający orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności wraz ze wskaza-
niem do udziału w terapii zajęciowej.

Dom zapewnia mieszkańcom 
możliwość – z wykorzystaniem inter-
netu – kontaktu z bliskimi (personel 
pomaga mieszkańcom w korzystaniu 

z aplikacji ułatwiających kontakt, jak 
np. Skype, Facebook).

Każdy pokój wyposażony jest 
w niezbędny sprzęt, taki jak: tapczan 
lub łóżko, stolik, krzesła, fotele, 
szafka przy łóżku, komoda, szafa. 
Mieszkańcy mają możliwość wypo-
sażyć pokoje we własne meble, co 
daje im poczucie domowej atmos-
fery.

Dom w normalnych warunkach 
(niezagrożenia epidemicznego) 
zapewnia bogatą ofertę kulturalno-
-rozrywkową. Udział w imprezach 
biorą też osoby z zaprzyjaźnionych 
placówek, co daje możliwość nawią-
zywania nowych znajomości.

Więcej informacji o możli-
wości przyjęcia do Domu Pomocy 
Społecznej w Karwodrzy można 
znaleźć na stronie internetowej 
placówki www.dpskarwodrza.pl

MONIKACHROBAK 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Karwo-
drzy uprzejmie  

informuje, że dysponuje 
wolnymi miejscami. Osoby 
zainteresowane prosimy 
o kontakt pod numerem  
tel. 14 651 32 87  
lub drogą mailową:  
sds@sdskarwodrza.pl

Dom udziela wsparcia społecz-
nego dla 30 osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i zaburzeniami 
psychicznymi. Działa od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, 
m.in.: psychologa, fizjoterapeutę, 
terapeutów i instruktorów terapii 
zajęciowej. Oferuje szeroki wachlarz 
zajęć o charakterze wspierającym, 
aktywizującym, edukacyjnym i inte-
gracyjnym. Placówka zapewnia dowóz 
na zajęcia osobom mającym trudności 
w poruszaniu się oraz oferuje gorący 
posiłek przygotowany w ramach zajęć 
terapeutycznych. 

Dom zapewnia usługi w ramach 
indywidualnych i zespołowych 
treningów w zakresie funkcjono-
wania w życiu codziennym (trening 
samodzielności, higieny, umiejętności 
praktycznych, kulinarnych, interper-
sonalnych, spędzania czasu wolnego, 
przygotowanie do ról rodzinnych 
i społecznych). Świadczone usługi 
obejmują różne formy terapii zaję-
ciowej, m.in.: terapię ruchową, zajęcia 
plastyczne, krawieckie, artystyczne.

Dla osób lubiących aktywne 
spędzanie czasu organizowane są 

wyjazdy o różnym charakterze, 
wyjścia do kina, galerii, wycieczki itp. 
Proponujemy szereg imprez inte-
gracyjnych, rekreacyjnych, spotkań 
z uczestnikami placówek o podobnym 
profilu.

Atutem naszego Domu jest również 
to, że znajdujemy się na trenie dużego 
malowniczego ogrodu z miejscem na 
grilla, spacery, imprezy integracyjne 
oraz siłownią plenerową.

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

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

R E K L A M A

Skontaktuj się z nami: 

tel./fax 14 652 54 36
e-mail: tuchowkultura@interia.pl

www.dktuchow.pl 
Znajdź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/it.tuchow
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Parafia w Piotrkowicach  
wyremontuje ambonę  
w kościele 
Parafia Rzymsko- 

katolicka pw.  
św. Michała Archa-

nioła w Piotrkowicach 
uzyskała dofinansowanie 
na przeprowadzenie  
prac konserwacyjnych  
(technicznych i estetycz-
nych) przy ambonie  
z lat 1905-1907 
w kościele pw. św. 
Michała Archanioła.

Sejmik Województwa Mało-
polskiego dnia 29 marca br. 
przyjął uchwałę w sprawie udzie-
lenia dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisa-

nych do rejestru zabytków, poło-
żonych na obszarze województwa 
małopolskiego.

Wśród podmiotów, którym 
udziela się dotacji, znalazła się 
parafia z Piotrkowic, która otrzy-
mała 25 000 zł z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Serdecznie gratulujemy 
Proboszczowi, Radzie Parafialnej. 
Dziękujemy Zarządowi Woje-
wództwa Małopolskiego oraz 
radnym Sejmiku. Szczególnie 
dziękujemy wiceprzewodniczą-
cemu Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Wojciechowi 
Skruchowi za ciągłe wspieranie 
wszelkich inicjatyw mieszkańców 
gminy Tuchów. 

Powstanie remiza OSP 
w Jodłówce Tuchowskiej 

Gmina Tuchów otrzy-
mała dofinanso-
wanie w wysokości 

500 000,00 zł na budowę 
remizy OSP w Jodłówce 
Tuchowskiej. 

Gmina Tuchów w ramach 
II konkursu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych złożyła 
dwa wnioski o dofinansowanie. 
Cieszymy się, że jeden z nich 
został pozytywnie rozpatrzony 
i przyznane zostało dofinanso-
wanie w wysokości 0,5 mln zł.

Projekt obejmuje budowę 
remizy OSP z garażem jedno-
stanowiskowym oraz zapleczem 
socjalnym. Z obiektu będą korzy-
stać strażacy ochotnicy z OSP 
w Jodłówce Tuchowskiej. Obiekt 
o powierzchni ponad 200  m2 
będzie znajdował się na działce 
nr 277/1 przy drodze powiatowej 
Lubaszowa-Siepietnica. 

Termin realizacji: 2021-2022. 

Jodłówka Tuchowska to 
miejscowość, która nie posiada 
własnej siedziby OSP. W miejsco-
wości funkcjonują 
zakłady przetwór-
stwa drzewnego, 
ośrodek wczasów 
d z i e c i ę c y c h , 
s z k o ł a ,  c o 
p o t w i e r d z a 
potrzebę budowy 
takiego obiektu, 
w celu poprawy 
bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz 
turystów, licznie 
odwiedzających 
tę miejscowość. 

S e r d e c z n i e 
d z i ę k u j e m y 
posłom ziemi 
tarnowskiej, szcze-
gólnie pani poseł 
Annie Pieczarce 
oraz radnemu 
M a t e u s z o w i 

Janiczkowi za wsparcie w staraniu 
się o środki finansowe. 

Nie ustajemy w staraniach 
o pozyskanie środków finan-

sowanych na budowę budynku 
wielofunkcyjnego w Dąbrówce 
Tuchowskiej.

Sadzonki i rozsady  
na tuchowskim rynku 

Podziękowanie za pomoc mieszkańcom 
i pracownikom Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie 
21 kwietnia 

w tuchowskim 
ratuszu gości-

liśmy przedstawicieli 
mieszkańców i pracow-
ników Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie. 
Spotkanie było okazją 
do podziękowania samo-
rządowi gminnemu za 
czynne zaangażowanie 
i wsparcie rzeczowe 
oraz okazaną życzliwość 
i ofiarność w czasie trwa-
jącej epidemii wirusa 
SARS-CoV-2.

W czerwcu 2020 r. w Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie 
pojawił się koronawirus. Zainfeko-
wani zostali pensjonariusze, siostry 
zakonne i osoby świeckie. Pomoc dla 
Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie 
napływała z wielu stron, również 
z lokalnego samorządu.

– Większość z nas doświad-
czyła już, czym jest koronawirus, 
osobiście lub wśród najbliższych 
członków rodziny. Znamy sytu-
acje, kiedy niejedna osoba walkę 
z chorobą przegrała. Dlatego 
tak ważne jest wsparcie i pomoc 

potrzebującym. Włączaliśmy 
się jako mieszkańcy i pracow-
nicy urzędu w tę pomoc, szyjąc 
maseczki, dostarczając niezbędne 
środki ochrony osobistej, czy też 
przygotowując i zapewniając 
posiłki i produkty żywnościowe. 
Wdzięczni jesteśmy za każdą 

okazaną pomoc. Jako samorząd 
wspieraliśmy różne osoby i orga-
nizacje. Cieszymy się, że ta pomoc 
okazała się skuteczna i adekwatna 
do potrzeb.W trudnych momentach 
okazana pomoc dodaje siły. Poma-
gajmy! – podkreśliła Magdalena 
Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Zapraszamy na 
tuchowski rynek po 
sadzonki i rozsady! 

Do końca maja, 6 dni 
w tygodniu, działać 
będzie targ z rozsadami 
warzyw i kwiatów. 

Zachęcamy do zakupów i do 
wspierania lokalnej przedsiębior-
czości.
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Sprawdź trzeźwość,  
zanim wyruszysz w drogę! 
W Komisariacie 

Policji w Tuchowie 
od kilku tygodni 

działa bezpłatny alkotest. 
Dzięki niemu w prosty 
i szybki sposób można 
sprawdzić trzeźwość. 
Alkotest zamontowany 
został przy wejściu do 
komisariatu.

– Liczba nietrzeźwych 
kierowców jest przerażająca. 
Często nieświadomie, dzień po 
spożyciu alkoholu siadają za 
kierownicą w stanie nietrzeźwości. 

Alkotest zamontowany w Komisa-
riacie Policji w Tuchowie pozwala 
na samodzielne i szybkie wyko-
nanie testu trzeźwości i spraw-
dzenie, czy można z czystym 
sumieniem usiąść za kierownicą 
– mówi Wiktor Chrzanowski, 
przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Tuchowie. 

Alkotest został zakupiony 
ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tuchowie, 
a korzystanie z niego jest 
zupełnie bezpłatne.

Wiktor Chrzanowski, zastępca burmistrza Tuchowa  
oraz Tomasz Stachurski, komendant  

Komisariatu Policji w Tuchowie

Spisz się sam – Liczymy się dla POLSKI 
Szanowni Państwo,

W okresie od 1 kwietnia do 
30 września br. Główny Urząd Staty-
styczny prowadzi Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Dane zebrane podczas spisów 
służą do opracowywania strategii 
i programów rozwojowych dla 
kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiąz-
kowy, a wszystkie dane zebrane 
w spisie objęte są tajemnicą staty-
styczną. Podstawą prawną prze-
prowadzenia spisu jest ustawa 
o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. 
Odmowa udziału w spisie może 
skutkować nałożeniem kary 
grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii 
tegoroczny spis jest realizowany 
przede wszystkim przez internet. 
Obowiązkową metodą udziału 
w spisie jest samospis internetowy 
– na stronie internetowej spis.gov.pl 
jest dostępny interaktywny formu-
larz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu 
do internetu, mogą spisać 
się samodzielnie, korzystając 
z punktów spisowych przygoto-
wanych w urzędzie statystycznym 
lub urzędzie gminy i miasta, 
które są dostępne w zależności 
od sytuacji epidemicznej, albo 
dzwoniąc od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00–18.00 
na infolinię spisową pod numer 
telefonu 22 279 99 99.

Z mieszkańcami województwa 
małopolskiego, którzy nie spiszą 
się samodzielnie, od 4 maja będą 
kontaktować się telefonicznie 
rachmistrzowie spisowi.

Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o pomoc w rozpowszech-
nianiu informacji o spisie, 
promocję poprzez kanały infor-
macyjne, np. media społeczno-
ściowe, oraz udział w innych 
działaniach promocyjnych. 

Bieżące informacje na 
temat Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamiesz-
czane na stronie internetowej  
spis.gov.pl.

„Rodzinny plan żywieniowy’’ 
za darmo na portalu DietyNFZ 

Rozbudowa wodociągu 
w Zabłędzy 

Gmina Tuchów 
zakończyła reali-
zację zadania  

pn. „Rozbudowa sieci 
wodociągowej w miej-
scowości Zabłędza”. 
Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo 
Usług Inwestycyjnych 
„EKOMONT” Krzysztof 
Brach z Moszczenicy, 
za kwotę 62 990,78 zł 
brutto.

Przedmiotem zamówienia 
było wykonanie 408,5 mb sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Zabłędza. 

Małopolski Oddział 
Wojewódzki  
Narodowego 

Funduszu Zdrowia  
informuje o nowej 
funkcjonalności na 
portalu DietyNFZ 
– „Rodzinnym planie 
żywieniowym”, inno-
wacyjnym rozwiązaniu 
zapewniającym zdrowe 
posiłki dla całej rodziny. 
„Rodzinny plan żywie-
niowy” dostępny jest za 

darmo, dla każdego, na 
portalu DietyNFZ. 

Wystarczy zalogować się na 
stronie:  https://diety.nfz.gov.pl/, 
wybrać plan rodzinny, podać listę 

osób, dla których chcemy przygo-
tować posiłek i określić wskazaną 
dla nich kaloryczność za pomocą 
kalkulatora BMI. Program umoż-
liwia przygotowanie przepisów 
i listy zakupów na 28 dni.
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TELEFONY RATUJĄCE ŻYCIEŁUKASZGIEMZA 

W drugą setkę wydań 
„Kuriera Tuchow-
skiego” wchodzimy 

z dotychczasową tema-
tyką, ale nową nazwą 
rubryki. W tym miejscu 
nasi czytelnicy będą mogli 
znaleźć artykuły związane 
z szeroko pojętym bezpie-
czeństwem, m.in. infor-
macje na temat wydarzeń 
związanych z działalno-
ścią służb ratowniczych, 
w tym ochotniczych straży 
pożarnych z terenu naszej 
gminy, a także materiały 
prewencyjne i informa-
cyjne. W tym ostatnim 
zakresie nie chodzi o to, 
aby „wyważać otwarte 
drzwi”, dlatego artykuły 
o charakterze prewen-
cyjnym będą w dużej 
mierze powstawały 
w oparciu o oficjalne 
źródła oraz materiały służb 
i instytucji państwowych. 

Nowy rozdział w tym zakresie 
rozpoczynamy od artykułu na temat 
numerów alarmowych, których 
znajomość jest bardzo ważna i prak-
tyczna dla każdego mieszkańca 
naszej gminy i to bez względu na 
wiek. Dlaczego właśnie ten temat 
wybraliśmy na początek? Powód 
i termin nie jest przypadkowy, gdyż 
od 20 kwietnia 2021 r. w wojewódz-
twie małopolskim rozpoczęło się 
przejęcie obsługi numeru alarmo-

wego 998 przez Centrum Powiada-
miania Ratunkowego w Krakowie.

Numery alarmowe, które 
obowiązują w naszym kraju, usta-
lone zostały w Prawie telekomuni-
kacyjnym wprowadzonym ustawą 
z dnia 16 lipca 2004 r. oraz w planie 
numeracji krajowej dla publicznych 
sieci telefonicznych. Poza jednym 
wspólnym numerem alarmowym 

obydwa akty ustaliły 13 numerów 
alarmowych, alarmowo interwen-
cyjnych i alarmowo informacyjno-
-koordynacyjnych. Wszystkie te 
14 numerów z założenia składało 
się z 3 cyfr o strukturze „9XY”. 

Od wielu lat podczas spotkań, 
zwłaszcza z dziećmi w szkołach czy 
przedszkolach, jednym z najważ-
niejszych punktów prowadzonych 

pogadanek było przypomnienie 
podstawowych trzech numerów 
alarmowych, czyli: 997 – Policja, 
999 – Pogotowie Ratunkowe oraz 
998 – Państwowa Straż Pożarna. 
Ten ostatni, który dotychczas 
(dla przebywających na terenie 
powiatu tarnowskiego) był odbie-
rany przez dyżurnych stanowiska 
Kierowania Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie, od 21 kwietnia br. jest 
obsługiwany przez operatorów 
Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego (CPR), tj. numeru 112. 

Zaznaczyć należy, że przełą-
czenie popularnych „dziewiątek” na 
jeden wspólny numer nie oznacza 
i nie spowodowało wyłączenia tych 
pierwszych, ale sprawiło, że dzwo-
niąc pod numery 997, 998 czy 999, 
system automatycznie przełączy nas 
na numer 112, a zgłoszenie odbierze 
jeden z operatorów CPR znajdują-
cych się w Krakowie. 

W kolejnym numerze posta-
ramy się przybliżyć podstawowe 
zasady korzystania z numerów 
alarmowych, a już teraz przed-
stawiamy numery, których zapa-
miętanie lub dopisanie do listy 

kontaktów w naszych telefonach 
komórkowych pozwoli w wielu 
sytuacjach skutecznie wezwać 
pomoc lub tę pomoc otrzymać.

Niektóre numery alarmowe 
funkcjonujące w Polsce:

991 - pogotowie energetyczne
992 - pogotowie gazowe
994 - pogotowie wodno-kana-

lizacyjne
995 - Komenda Główna Policji 

– system Child Alert
996  -  Centrum Antyterrory-

styczne
Inne numery do służb powoła-

nych do niesienia pomocy:
986 -  straż miejska (nie we 

wszystkich miastach)
116 000 - numer interwencyjny 

w sprawie zaginionych dzieci 
(Fundacja ITAKA)

116 111 - telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży (Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123   - Kryzysowy Telefon 
Zaufania  (Instytut Psychologii 
Zdrowia)

601 100 100 - numer ratunkowy 
nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 - numer ratunkowy 
w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222 - Centrum Wsparcia 
dla osób w stanie kryzysu psychicz-
nego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 - Niebieska Linia, 
ogólnopolski telefon dla ofiar prze-
mocy w rodzinie

ŁUKASZGIEMZA 

W poniedziałkowe 
(12.04.) popołu-
dnie – w ramach 

kolejnych ćwiczeń 
wewnętrznych, uwzględ-
niających pracę na wyso-
kości z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego 
– tuchowscy strażacy 
zamontowali na wschod-
niej ścianie hali tuchow-
skiego MOSiR-u 10 budek 
lęgowych dla jerzyków. 

Budki zostały zakupione kilka 
miesięcy temu przez Urząd Miejski 
w Tuchowie i od tamtej pory czekały 
na montaż w odpowiednim miejscu 
i momencie, które nie są przypad-
kowe. Wiedza pozyskana przede 
wszystkim z internetowych portali 
przyrodniczych pozwoliła ustalić, że 
już wkrótce te sympatyczne i poży-
teczne ptaki powinny wracać do 
naszego kraju i rozpocząć poszuki-
wanie wolnych „lokali” do zamiesz-
kania. Co ważniejsze, w większości 
przypadków jerzyki każdego roku, 
podobnie jak bociany, wracają w te 
same miejsca, więc warto powalczyć 
o ich przychylność i skorzystanie 

z tuchowskich budek. Dlaczego 
jerzyki? Bo ten gatunek to potężny 
sprzymierzeniec człowieka w walce 
z komarami, gdyż jeden taki ptak 
może dziennie upolować nawet do 
20 tys. komarów.

Nie była to jedyna akcja zwią-
zana z wieszaniem budek dla tych 
sympatycznych ptaków, gdyż kolejne 
3 budki, tym razem przygotowane 
przez Dom Kultury w Tuchowie, 
zawisły we wtorkowe popołu-
dnie (20.04.) na północnej ścianie 
tuchowskiego DK. 

Działalność ratownicza to 
podstawowy cel statutowy ochot-
niczych straży pożarnych, jednak 

wśród innych wymienić można 
również działania prewencyjne, 
a także ochronę środowiska i dzia-
łalność proekologiczną. Czy wspo-
mniane wyżej działania wpisują 
się w te cele? Prewencyjne, ekolo-
giczne i chroniące środowisko? Tak, 
by zapobiegać pladze komarów, 
używaniu niebezpiecznych środków 
chemicznych, niepotrzebnemu nisz-
czeniu przyrody. Ratownicze? Czy 
uratują dzieci korzystające z gmin-
nego placu zabaw i pilnujących 
je rodziców przed kolejną plagą 
komarów? Trudno zdecydowanie 
to potwierdzić, ale warto próbować. 
I wreszcie, czy zamontowanie budek 

dla jerzyków okaże się skutecznym 
sposobem na walkę z komarami? 
Zobaczymy. Jedno jest jednak pewne 
– przygarnięcie jerzyków to z całą 
pewnością bardziej ekologiczna, 
a przede wszystkim bezpieczniejsza 
metoda dla ludzi, owadów i przy-
rody, niż pryskanie wszystkiego, 
co się da środkami chemicznymi, 
niszczącymi nie tylko siedliska 
komarów, ale także rośliny i inne 
pożyteczne owady.

Zachęcamy kolejnych miesz-
kańców naszej gminy do monto-
wania budek dla jerzyków na 
własnych nieruchomościach i w ten 
sposób włączenia się do wspólnej 

walki z komarami (chociaż niektórzy 
twierdzą, że jednak… komarzy-
cami). Jeśli ktoś chciałby nabyć 
takie właśnie budki, to serdecznie 
zapraszamy do Kulturalnego Kramu 
w tuchowskim Domu Kultury, gdzie 
można je zakupić. A co do montażu, 
który wymaga trochę wysiłku oraz 
ze względu na konieczność zastoso-
wania pewnych zasad, tj. wschodnia 
lub północna strona budynku, odpo-
wiednia wysokość, na jakiej należy 
umieścić budkę, ich liczba, to taki 
zakup i montaż budek może się 
w konsekwencji okazać niewielką 
inwestycją w błogi wakacyjno-
-imprezowy spokój, którego już 
dziś serdecznie wszystkim życzymy.

(CZY) JERZYKI POMOGĄ 
W WALCE Z KOMARAMI? 

TUCHOWSKI 
BEZPIECZNIK 
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NIEBEZPIECZNA DROGA 
WOJEWÓDZKA 977
ŁUKASZTURAJ 

Przez miasto i gminę 
Tuchów przebiega 
droga wojewódzka 

nr 977. Stanowi ona oś 
komunikacyjną między 
Tarnowem a Konieczną 
(granica Państwa), dojechać 
też możemy nią do Nowego 
Sącza czy Krynicy. Droga ma 
długość 86 km, w tym około 
13,5 km (wraz z budowaną 
obwodnicą) znajduje się 
w gminie Tuchów. Zabłędza, 
miasto Tuchów, Dąbrówka 
Tuchowska, Siedliska to 
miejscowości, przez które 
przebiega ciąg drogi woje-
wódzkiej przez naszą gminę. 
Droga jest oznaczona 
w klasie G, czyli docelowo 
prędkość wynosi 50 km/h, 
są też odcinki, gdzie można 
jechać 60 km, 70 km lub 
90 km na godzinę.

Przebieg drogi uzależniony jest od 
ukształtowania terenu, stąd też na 
DW977 są wzniesienia, ostre zakręty, 
skrzyżowania z drogami gminnymi 
i powiatowymi, mostki, mosty. 
Niejednokrotnie na „naszej” drodze, 
czy też innych w kraju, takie warunki 
sprzyjają niebezpiecznym zdarze-
niom. W gminie Tuchów najwięcej 
wypadków, niebezpiecznych sytuacji 
odnotowuje się w Zabłędzy, niekiedy 
dzień po dniu. W pozostałych miej-
scowościach gminy są również takie 
„stałe miejsca”, gdzie dochodzi do 
zdarzeń drogowych. Najczęstszą przy-
czyną niebezpieczeństw jest niedo-
stosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze i nieprze-
strzeganie ustalonej organizacji 
ruchu drogowego, czyli niezwracanie 
uwagi na ustawione znaki drogowe 
i przekraczanie „linii podwójnej”, 
która rozdziela pasy ruchu o prze-

ciwnych kierunkach. Znaki pionowe 
i poziome jako element potężnego 
systemu infrastruktury drogowej, 
pokazują nam, jak mamy się poruszać 
na drodze oraz informują o zasadach 
ruchu drogowego obowiązujących 
w danym miejscu.

W przeciągu ostatnich 2 lat w naszej 
gminie, na wszystkich drogach – 
wliczając drogę wojewódzką, drogi 
powiatowe i gminne – doszło do 
183  zdarzeń drogowych, w tym 
61 na DW977. Ogólnie w przeciągu 
ostatnich kilkunastu lat wstecz cała 
droga pochłonęła dużo ofiar śmiertel-
nych, w tym 8 w naszej gminie. Wiele 
osób doznało uszczerbku na zdrowiu, 
uczestnicząc w zdarzeniach.

Niektóre z tych zdarzeń możemy 
odszukać na stronie tarnowskiej 
Policji, na stronach ochotniczych 
straży pożarnych naszej gminy, czy 
też po prostu, wpisując w daną wyszu-
kiwarkę internetową interesujące 
nas zdarzenie w danej miejscowości. 
Niektóre zdjęcia robią wrażenie.

Cała droga wojewódzka 977 jest 
sklasyfikowana w pierwszej dzie-
siątce najniebezpieczniejszych dróg 

w naszym kraju. Według tarnow-
skiej Policji głównymi przyczynami 
zdarzeń jest niedostosowanie pręd-
kości do warunków panujących na 
drodze, nieprzestrzeganie prawa 
o ruchu drogowym, brawura oraz 
jazda na „podwójnym gazie” lub po 
użyciu środków odurzających. Duży 
procent wypadków powodują młodzi 
kierowcy.

Podsumowując – w miejscu, gdzie 
spotykają się piesi, kierowcy, rowe-
rzyści, woźnicy zaprzęgu konnego, 
muszą obowiązywać zasady, które 
dokładnie regulują warunki bezpie-
czeństwa na drogach. Przepisy te 
szczególnie dotyczą kierowców, a zwią-
zane są między innymi z zachowa-
niem bezpiecznej prędkości. Niestety, 
pewien odsetek kierowców trak-
tuje obowiązujące przepisy bardzo 
swobodnie. Zatem, w jaki sposób użyt-
kownicy ruchu drogowego powinni 
zadbać o bezpieczeństwo na drodze? 
Podstawa to przestrzeganie zasad 
ruchu drogowego, często też „użycie 
wyobraźni” i umiejętność przewi-
dywania tego, co może zdarzyć się 
w danej sytuacji.

R E K L A M A

DOM KULTURY W TUCHOWIE

SKLEP ONLINE
www.dktuchow.pl

kulturalnykram@interia.pl
tel. 14 6525 436

SKLEP STACJONARNY
Dom Kultury w Tuchowie

ul. Chopina 10
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

KULTURALNY KRAM

Budka lęgowa dla jerzyków
52 zł

List gratulacyjny dla Redakcji „Tuchowskich Wieści”

Z okazji 30-lecia istnienia „Tuchowskich Wieści” 
Redaktorowi Naczelnemu Grzegorzowi Stanisławczykowi 

oraz całemu Zespołowi Redakcyjnemu 
składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu. 

Lata istnienia wydawanego przez Państwa periodyku, 
emanującego rzetelnością dokumentowania życia społeczności lokalnej, 

będącego wyrazem miłości do naszej Małej Ojczyzny, 
troski o przekaz najważniejszych wartości, 

to również dowód wielkiego poświęcenia ludzi go tworzących 
i ludzi go czytających, dla których jest on zwierciadłem 

i swoistą kroniką życia naszej społeczności lokalnej.
Na kolejne lata życzymy Państwu 

wszelkiej pomyślności w dokumentowaniu czasu współczesnego 
dla przyszłych pokoleń.

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”  
oraz Załoga Domu Kultury w Tuchowie

DOM KULTURY W TUCHOWIE
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Kolejny etap budowy obwodnicy w Tuchowie
w obiektywie Jerzego Bergandera


