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Dumni z biało-czerwonej tuchowianie 
świętowali Dzień Flagi  
Rzeczypospolitej Polskiej!

Obchody Święta Narodowego 
Trzeciego Maja w Tuchowie

MARIAKRAS 

W tym roku, podobnie 
jak w roku ubie-
głym, nie było 

możliwe świętowanie  
2 maja w licznym gronie. 

Tradycja jednak została zacho-
wana, święto godnie uczczone.

Po honorowej prezentacji 
flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
na tuchowskim rynku już po raz 
czwarty, pięknie i dumnie z biało-
-czerwoną w ręku na Wzgórze Flagi 
wyruszyła delegacja w składzie: 
burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuchowie Stanisław 
Obrzut oraz radni – Grzegorz 
Niemiec, Jerzy Odroniec, Andrzej 
Przybyła, Stanisław Wabno, 
a także dyrektor Domu Kultury 
w Tuchowie Janusz Kowalski, dele-
gacja Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów oraz przedstawiciele miesz-
kańców miasta i gminy Tuchów.

Jak co roku, na wzgórzu tym 
flagę z masztem wznieśli druhowie 
z OSP Meszna Opacka, po czym 
odśpiewano hymn państwowy. 
Na ten czas ustał rzęsisty deszcz 
i zaświeciło piękne słońce. 

Biało-czerwona dumnie 
powiewa na Wzgórzu Flagi i prawie 
w każdym zakątku naszej gminy. 
Bądźmy z niej dumni, bądźmy 
prawdziwymi Polakami. Nie 
tylko od święta, ale na co dzień 
wyrażajmy szacunek do barw 
narodowych, propagujmy wiedzę 
o polskiej tożsamości oraz symbo-
lach narodowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
obecni byli na Wzgórzu Flagi, 
w tym Aleksandrowi Kajmowi-
czowi – inicjatorowi tuchowskiej 
akcji Dnia Flagi. 

Mamy nadzieję, że za rok w tym 
dniu w licznym gronie będziemy 
mogli razem pięknie, uroczyście 
i radośnie świętować.

MARIAKRAS 

3 maja w bazylice 
mniejszej w Tuchowie 
w uroczystość Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej 
Polski oraz w 230. rocz-
nicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja odprawiona 
została msza św. w intencji 
Ojczyzny z udziałem władz 
samorządowych, na czele 
z burmistrzem Tuchowa 
Magdaleną Marszałek i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
w Tuchowie Stanisławem 
Obrzutem.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 
panującą w kraju poczty sztandarowe 
reprezentowała delegacja radnych 
Rady Miejskiej w Tuchowie.

W uroczystości udział wzięli 
również mieszkańcy miasta i gminy. 
Na zakończenie mszy św. burmistrz 
Tuchowa i przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuchowie złożyli na 
ołtarzu wiązankę biało-czerwonych 
kwiatów. 

Uroczystości patriotyczne to 
niezwykle ważny element rozbudzania 
i utrwalania świadomości narodowej 
i poczucia przynależności do swojego 
kraju oraz dumy z jego historii.
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18 maja 1921 r.  
urodziła się 
Eugenia Burciu. 

W maju 2021 r.  
obchodziła swoje  
100. urodziny. Była 
to okazja do złożenia 
życzeń i gratulacji. 

Jubilatkę odwiedzili Magda-
lena Marszałek – burmistrz 
Tuchowa, Stanisław Obrzut – 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie, Danuta Suchan – 
zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Tuchowie 

oraz Wiktor Chrzanowski – 
zastępca burmistrza Tuchowa. 

Spotkanie z jubilatką prze-
biegało w bardzo przyjaznej 
atmosferze. Pani Eugenia 
wprost tryska energią, 
a jej wspomnienia z młodości 
mogą zaciekawić niejednego 
słuchacza. Cieszy fakt, że pani 
Eugenia otoczona jest bliskimi, 
którzy z wielką troską dbają o jej 
zdrowie i samopoczucie. 

– Składam serdeczne gratu-
lacje oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności. Niech każda 
chwila będzie dla Pani źródłem 

szczęścia, niech 
upływa w spokoju 
i zdrowiu, wśród 
n a j b l i ż s z y c h 
Pani osób. Cieszę 
się, że w gronie 
naszych miesz-
kańców mamy 
kolejną 100-latkę. 
Pani doświad-
czenie życiowe, oddanie dla 
drugiej osoby oraz życzliwość 
w codziennym życiu mogą być 
dla nas wszystkich wzorem do 
naśladowania – podkreśliła 
Magdalena Marszałek.

Burmistrz Tuchowa na ręce 
szanownej Jubilatki przekazała 
listy gratulacyjne od Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego oraz Wojewody 
Małopolskiego Łukasza Kmity. 

Na portalu Ofeminin ukazał 
się wywiad z panią Eugenią 
Burciu – zachęcamy do prze-
czytania. 

UM w Tuchowie

Eugenia Burciu skończyła 100 lat! 
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Jak zdobywa się zaufanie społeczne
4 maja obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień 
Strażaka, który zbiega 

się ze wspomnieniem 
świętego Floriana w kościele 
katolickim. 

Święto to zainicjował australijski 
strażak J. J. Edmondson z Melbo-
urne na pamiątkę tragicznie zmar-
łych podczas pożaru pięciu kolegów 
– strażaków. W Polsce oficjalnie 
święto zostało ustanowione przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2002  roku. Z pewnością wielo-
krotnie słyszeliście, że strażacy 
to grupa społeczna ciesząca się 
największym autorytetem w kraju. 
Mamy do nich największe zaufanie, 
a to w dzisiejszych czasach ogromne 
wyróżnienie. Co więc decyduje o tym, 
że ufamy naszym strażakom?

Na terenie naszej gminy funkcjo-
nuje obecnie 8 jednostek ochotniczej 
straży pożarnej, które wykazują się 
zdolnością bojową: Tuchów, Siedliska, 
Jodłówka Tuchowska, Dąbrówka 
Tuchowska, Burzyn, Karwodrza, 
Piotrkowice, Łowczów. Niemal 
każdego dnia słyszymy wycie syreny, 
bo zdarzeń, w których biorą udział 
jednostki straży, jest wiele i są one 
różnorodne. Pożary, podtopienia, 
wichury, wypadki samochodowe, 
plamy oleju, zwalone drzewa i inne. 
Do każdego z tych zdarzeń wyjeżdża 
często co najmniej dwie jednostki 
zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami. W ostatnim czasie straże prze-
jęły od samorządów większość działań 
związanych z pandemią COVID-19, 
takich jak: informowanie ludności 
o zagrożeniu, odkażanie przestrzeni 
publicznej, dowóz do punktów szcze-
pień, dystrybucja maseczek, środków 
do dezynfekcji i ulotek informacyj-

nych. Dzięki ich pracy czujemy się 
więc bezpiecznie.

Jednak działalność druhen 
i druhów już dawno rozwinęła się 
na obszary daleko wykraczające 
poza zapewnienie mieszkańcom 
bezpieczeństwa. Warto dostrzec ich 
codzienną działalność społeczną, 
zaangażowanie na rzecz najbliższego 
otoczenia, ich obecność blisko nas, 
nie tylko podczas akcji ratunkowych. 
Są z nami podczas uroczystości reli-
gijnych, gminnych i państwowych, 
kiermaszy świątecznych i charytatyw-
nych; zabezpieczają imprezy masowe, 
sami organizują wiele wydarzeń dla 
dzieci i młodzieży, współpracują ze 
szkołami, udzielając uczniom lekcji 
z zakresu niesienia pierwszej pomocy. 
Nie sposób wymienić wszystkie dzia-
łania, jednak postaram się w skrócie 
przybliżyć choć część.

Z inicjatywy OSP w Tuchowie 
w pobliżu Domu Kultury stanęło 
serce na zakrętki. Pierwsze napeł-
nienie trwało kilka dni, do dziś 
regularnie jest przez druhów opróż-
niane. Dochód z zakrętek zasilił 
konto chorującego Leona Pichnera, 
a obecnie jest przekazywany na 
zakup protezy ręki dla Kamila Kopka. 
Zarówno Leon, jak i Kamil to młodzi 
mieszkańcy naszej gminy, a w pomoc 
obu chłopcom oprócz druhów 
z Tuchowa włącza się liczne grono 
osób i instytucji. W dobie pandemii 
wraz z Domem Kultury w Tuchowie 
jednostka włączyła się w organizację 
barwnych, rozśpiewanych koro-
wodów z okazji Dnia Dziecka i Dnia 
św. Mikołaja, które docierały do 
wielu zakątków Tuchowa, pozwalając 
dzieciom choć na chwilę zapomnieć 
o trudnej rzeczywistości i ograni-
czeniach. Kiedy minie pandemia, 
powrócą imprezy plenerowe wraz ze 

strażackim miasteczkiem, w którym 
najmłodsi będą wcielać się w rolę stra-
żaków – być może zachęceni zabawą 
wstąpią kiedyś w szeregi straży.

W ubiegłym roku druhowie z OSP 
w Karwodrzy wpadli na pomysł utwo-
rzenia interaktywnej sali edukacyjnej 
dla dzieci i młodzieży, w której mogliby 
przekazywać uczniom ze szkół podsta-
wowych wiedzę o podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa, jak zachować 
się w sytuacjach kryzysowych, jak 
reagować i skutecznie zwracać się 
o pomoc. Na tę inicjatywę pozyskali 
dofinansowanie i pomysł zrealizowali. 
To nie jedyna ich inicjatywa w zakresie 
edukacji młodego pokolenia, gdyż od 
wielu lat współpracują z pobliskimi 
szkołami, organizując pogadanki, 
bezpieczne ferie i wakacje, pikniki 
i turnieje szachowe. W razie potrzeby 
strażacy z Karwodrzy biorą sprawy 
w swoje ręce, jak to było w przypadku 
wozu bojowego. Zanim zgłosili się do 
gminy o pomoc, sami zorganizowali 
szeroką akcję i zebrali połowę środków 
finansowych na zakup samochodu. Ich 
śladem podąża dzisiaj wiele jednostek 
OSP w Polsce, próbując pozyskać przy-
chylność darczyńców. 

Tradycją stały się w Tuchowie 
obchody Dnia Flagi, 2 maja, które 
swój finał mają na ulicy Łowieckiej. 
Na wzgórzu, na którym flaga powiewa 
przez cały rok. W tym świątecznym 
dniu gromadzimy się po to, aby 
uroczyście podnieść flagę z masztem, 
odśpiewać hymn państwowy i pieśni 
patriotyczne, uczcić nasze barwy 
narodowe. Uroczystość nie mogłaby 
się odbyć bez druhów z OSP 
w Mesznej Opackiej, których zada-
niem od samego początku jest właśnie 
podniesienie masztu i flagi.

Tak jak strażacy z OSP w Mesznej 
Opackiej zostali opiekunami flagi, 

tak też jednostka OSP w Dąbrówce 
Tuchowskiej jest promotorem 
i organizatorem akcji krwiodawstwa 
na terenie naszej gminy. Druhny 
i druhowie już od wielu lat organizują 
zbiórki krwi. Jak ważne są to akcje, 
przekonaliśmy się w dobie koro-
nawirusa, kiedy szpitale zmuszone 
były odwoływać planowane zabiegi 
i operacje, właśnie ze względu na 
brak krwi. Dlatego na szczególne 
uznanie zasługuje akcja krwiodaw-
stwa zorganizowana przez druhów 
we wrześniu ubiegłego roku pod 
Domem Kultury w Tuchowie. Dzięki 
wieloletniej współpracy jednostki 
OSP w Dąbrówce Tuchowskiej 
z tarnowskim oddziałem Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa gościł u nas 
krwiobus w pełni przystosowany do 
przeprowadzenia akcji z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.

Warta uznania i podkreślenia jest 
też dbałość o remizy i ich wyposa-
żenie. W większości przypadków to 
właśnie strażacy-ochotnicy wyko-
nują wszelkie remonty i przebudowy, 
poświęcają swój prywatny czas na ten 
cel. Podejmują wiele starań, pozy-
skując środki finansowe z różnych 
źródeł, często samodzielnie lub 
przy niewielkiej pomocy przygoto-
wują wnioski. Swoim postępowa-
niem świecą przykładem młodemu 
pokoleniu strażackiej braci. Dbają 
o młodzieżowe drużyny, które 
w przyszłości będą gotowe do zacho-
wania ciągłości działania i dalszego 
rozwoju jednostek. Jeśli zachodzi 
potrzeba, skutecznie dopominają 
się o wsparcie ze strony gminy, jak 
to ma miejsce obecnie w Jodłówce 
Tuchowskiej i Dąbrówce Tuchowskiej, 
gdzie brakuje remiz; w Łowczowie 
w przypadku konieczności wymiany 

instalacji i kotła C.O., czy w przy-
padku potrzeby zakupu samochodów 
bojowych lub innego wyposażenia. 
Wnioski naszych druhów są zawsze 
mocno uzasadnione, stąd ze strony 
samorządu gminy otrzymują pełną 
akceptację. 

Aby wymienić wszystkie działania 
naszych druhen i druhów, należa-
łoby poświęcić temu cały numer 
„Kuriera Tuchowskiego”. Jednak już 
po tym krótkim podsumowaniu 
można stwierdzić, że zaufanie 
społeczne buduje się latami, ciężką 
pracą i życiem zgodnym z zasadami, 
poświęceniem dla dobra najbliższego 
otoczenia. Nie ma drogi na skróty. 
Niby takie proste – a jakże trudne do 
osiągnięcia w dzisiejszych czasach. 
Bierzmy więc przykład, bo lepszego 
w tej chwili nie znajdziemy.

Z okazji majowego Dnia Stra-
żaka jeszcze raz serdecznie dziękuję 
za Wasze poświęcenie, gotowość do 
niesienia pomocy innym, nie tylko 
podczas akcji ratunkowych. Dziękuję, 
że aktywnie uczestniczycie w życiu 
społecznym naszej gminy. Za to, że 
potraficie ze sobą współpracować 
i wzajemnie się wspierać. Niech święty 
Florian ma Was w swojej opiece. Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek!

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Minister na obwodnicy Tuchowa W poniedziałek 
24 maja br. 
plac budowy 

obwodnicy Tuchowa 
wizytował Minister 
Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk. 

Była to również okazja do 
spotkania parlamentarzystów 
ziemi tarnowskiej oraz samo-
rządowców, a wśród nich: 
Posłanki na Sejm RP Anny 
Pieczarki, Posła na Sejm RP 
Wiesława Krajewskiego,  
Wicewojewody Małopolski 
Ryszarda Pagacza, Wicemar-
szałka Województwa Małopol-
skiego Łukasza Smółkę, Wice-
przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 
Wojciecha Skrucha, Wice-
starostę Tarnowskiego Jacka 
Hudymę, radnych Powiatu 

Tarnowskiego i Gminy 
Tuchów oraz przedstawicieli 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie i firmy STRABAG 
–  wykonawcy obwodnicy.

Budowa obwodnicy, mimo 
niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, przebiega 
bez większych utrudnień. 
Postęp prac jest zaawansowany. 
Powstały nasypy obwodnicy, 
budowa obiektów mosto-
wych sukcesywnie postępuje, 
rozpoczęto również budowę 
rond. Podczas spotkania  na 
obwodnicy Burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek 
w imieniu mieszkańców  gminy 
podziękowała za dobrą współ-
pracę wszystkim zaangażo-
wanym przy budowie obwod-
nicy oraz wsparcie, które 
gmina otrzymuje od wielu lat. 

JK
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Najmłodsi legioniści spod Łowczówka
Wybrane sylwetki

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

LILIANNALIPKA 
Nieopodal krakowskich Błoni miło-

śnicy kwiatów, krzewów i drzew mogli 
podziwiać ciekawą ekspozycję otwo-
rzoną w 1912 r. Wystawy Architektury 
i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym. 
Do sceny letniego teatrzyku prowa-
dził szpaler pachnących oleandrów. 
W upalne lato 1914 r. słowo  „oleandry” 
nabrało nowego znaczenia. W miejscu 
pelargonii, cyprysów, rozmarynów 
i malw zakwitły „żelazne kwiaty”– 
chłopcy w szarych maciejówkach 
z polskim orłem, którzy przybywali 
na tereny powystawowe z różnych 
zakątków Polski, a także ze środo-
wisk emigracyjnych, wykonując rozkaz 
mobilizacyjny swojego Komendanta.

(J.J. Kasprzyk, Wymarsz ku 
wolności [w:] „Nasz Dziennik”)

Było to niezwykle młode wiekiem 
wojsko. Najmłodszy – Jerzy Morris-
-Malcolm ps. „Poraj” – przed dwoma 
tygodniami ukończył zaledwie 14 lat 
[sierpień 1914 r. – mobilizacja 
strzelców na krakowskich Oleandrach 
– L.L.]. Ponieważ wyglądał nad wiek 
dojrzale, podawał w ewidencji strze-
leckiej fałszywą datę urodzin, dodając 
sobie pięć lat życia. Rzecz sprostował 
dopiero w okresie międzywojennym, 
gdy służył w baonie wartowniczym 
w Warszawie i Policji Państwowej. 
Nieco młodsi byli Adam Buczma 
i Józef Sujkowski, liczący niespełna 
16 lat. Pierwszy z nich służył później 
jako wachmistrz w Szwadronie Przy-

bocznym Prezydenta RP, drugi po 
latach został wybitnym profesorem 
geologii i mineralogii na Uniwersytecie 
Warszawskim.(...)

(J.J. Kasprzyk, Wymarsz...)

Jerzy Morris-Malcolm 
„Poraj”

(1900 -1934)
Najmłodszy legionista 
Piłsudskiego. Żołnierz 

wszystkich trzech Brygad 
Legionów Polskich

Urodził się 24 lipca 1900 r. 
w Bliżynie koło Skarżyska-Kamiennej 
(w zaborze rosyjskim) w rodzinie 
Wiktora i Katarzyny z domu 
Kwiatkowska. Po ojcu był posiada-
czem obywatelstwa brytyjskiego. 
Wiadomym jest, iż Malcolm od roku 
1908 uczęszczał do warszawskiego 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza. 
Podczas nauki szkolnej zetknął się 
ze skautingiem, a także z Polskimi 
Drużynami Strzeleckimi, w szeregach 
których znalazł się w roku 1913. Już 
w roku następnym, latem 1914 r., 
wziął udział w kursie dla członków 
PDS w Nowym Sączu – od 15 lipca do 
2 sierpnia – i stamtąd wraz z kolegami 
na wieść o wybuchu wojny i formo-
waniu się w Krakowie oddziałów 
strzeleckich wyruszył, by walczyć 
o Polskę. Podawał się za starszego, 
niż był naprawdę, a to dzięki m.in. 
swojej posturze, dodającej mu lat. Już 
6 sierpnia 1914 r. wraz z Pierwszą 
Kadrową wyszedł w kierunku Micha-

łowic i rosyjskich Kielc. Był więc 
świadkiem narodzin epopei strzelec-
kiej i jednym ze szczęśliwców, którym 
jako pierwszym przypadło w udziale 
obalenie rosyjskich słupów granicz-
nych w Michałowicach i wejście 
w awangardzie oddziałów strzeleckich 
na teren znienawidzonego zaborcy. 

Ruszyli ku Kielcom. Pierwsi od 
pół wieku żołnierze z polskimi orłami 
i polską komendą wkroczyli na teren 
zaboru rosyjskiego. (...) Towarzyszyła 
im pieśń (...) „Hej, Strzelcy wraz. Nad 
nami orzeł biały...”

(J.J. Kasprzyk, Wymarsz...)

Mor r i s - Ma l c o l m  s ł u ż y ł 
początkowo w 1. Pułku Piechoty 
w baonie  VI. Wiadomo, że został 
ranny w bitwie pod Łowczówkiem 
w grudniu 1914 r. 30 grudnia tegoż 
roku żołnierz ten przeniesiony został 
do szeregów II Brygady Legionów 
Polskich, a następnie do III Brygady, 
w której dowodził plutonem kara-
binów maszynowych w 4. Pułku 
Piechoty. Został ponownie ranny 
pod Rudką Miryńską w lipcu 1916 r. 
„Poraj” w roku następnym ukończył 
kurs pułkowej Szkoły Oficerskiej 
w Zegrzu. Po tzw. kryzysie przysię-
gowym w lipcu 1917 r. zbiegł z obozu 
w Łomży, kontynuował naukę i działał 
w POW. 

Po zakończeniu wojny i odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości 
Malcolm na krótko związał się 
z policją, z której, jak podano na 
stronie Muzeum w Sulejówku, został 

zwolniony ze względu na posiadanie 
brytyjskiego obywatelstwa. Osta-
tecznie zrzekł się tegoż, związał się 
z Wojskiem Polskim, jednakże ze 
względu na odnawiające się powstałe 
podczas wojny rany został przenie-
siony do rezerwy. Pracował jako 
urzędnik. Zmarł w 34. roku życia.

Adam Buczma 
(1898-1941)

16-latek pod Łowczówkiem

Urodził się 6 grudnia 1898  r. 
w Wojtkowej w Bieszczadach 
w rodzinie Ignacego i Heleny. Był 
praktykantem handlowym. Nie 
wiadomo, gdzie zetknął się z ideą 
walki o Polskę, czy był członkiem 
którejś z niepodległościowych orga-
nizacji; wiadomo jednak, że już 
3 sierpnia 1914 r. dołączył do Pierw-
szej Kadrowej. Miał wtedy tylko 
15 lat. Był jednym z wielu chłopców, 
którzy chcieli bić się z Moskalami. Tak 
opisał początki Pierwszej Kadrowej 
jej uczestnik, Wacław Łęcki „Graba”:

Nocą z 5 na 6 sierpnia [1914 r. - 
L.L.] wyszliśmy, mijając pod parkiem 
Jordana salutującego w milczeniu 
Komendanta. Niepewność skoń-
czyła się niebawem: w końcu parku, 
zamiast pod Kopiec Kościuszki, skrę-
ciliśmy w prawo – w stronę granicy. 
Cicho obchodziliśmy Kraków, gdzie 
nas mogli zatrzymać Austriacy. Gdzieś 
koło Prądnika zatrzymał nas jadący 
bryczką nasz „intendent”, obecny 
gen. Litwinowicz, i uraczył bułkami 

i kiełbasą nasze puste od wczoraj 
żołądki. Nastrój poważny poweselał, 
rozłożyliśmy się na trawie, a na środek 
drogi, zagryzając bułkę, wystąpił Oster 
i z miejsca zaśpiewał nam piosenkę, 
która tak oddawała nasz nastrój w tej 
chwili, że raz podchwycona już nie 
zeszła z ust kompanii naszej i obiegła 
rychło pułk cały (...). Była to piosenka 
„Raduje się serce, raduje się dusza, 
gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę 
rusza...”.

Podczas bitwy pod Łowczów-
kiem Adam Buczma został ranny 
i w związku z tym do maja roku 1915 
przebywał na leczeniu. Po powrocie 
do zdrowia trafił do III Brygady 
Legionów, służył następnie w oddziale 
karabinów maszynowych w I Bryga-
dzie. Kiedy doszło do kryzysu przy-
sięgowego, Buczma został wcielony 
do wojska austriackiego i przerzucony 
do walk na froncie włoskim, z którego 
uciekł. Powrócił do Krakowa, walczył 
w wojnie z Ukraińcami i bolszewi-
kami. Wiadomym jest, iż służył jako 
wachmistrz w przybocznym szwa-
dronie Prezydenta RP. Po przejściu 
do rezerwy zamieszkał w Boernerowie 
pod Warszawą. Zmarł w 1941 r.

Janusz Rowiński 
(1899 - ?)

15-letni strzelec  
Piłsudskiego

Niewiele informacji można znaleźć 
o tym kolejnym młodym legioni-
ście. Wiadomym jest, że urodził się 

Józef Piłsudski I Brygada w KętachLegioniści z Piłsudskim

I Kompania Kadrowa na Oleandrach I Kompania Kadrowa na Oleandrach

maj 2021 | nr 5 (102)



ocalić od zapomnienia 5

O filmie Drzazga. W stronę chwały,  
Jerzym Pertkiewiczu i plutonie Regina II  
w rozmowie z Zygmuntem Pertkiewiczem

Legioniści na krakowskich Oleandrach
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w Łasku (łódzkie) 20 czerwca 1899 r., 
a więc w czasie bitwy pod Łowczów-
kiem miał 15 lat. Autorka tekstu 
natrafiła jednak na wspomnienia 
tegoż zamieszczone w „Roczniku 
Tarnowskim” z roku 1990, za nim 
podaje garść wspomnień Rowiń-
skiego, także dotyczących bitwy pod 
Łowczówkiem, której był uczestni-
kiem. Oto wybrane fragmenty:

(...) Gdy legioniści zjawili się 
w Łodzi, jako skaut, razem z grupą 
starszych skautów zaciągnąłem 
się do Legionów. Mówiono, że choć 
młodzi, będziemy użyci w Legio-
nach jako skauci-wywiadowcy. (...) 
Już 28 października [1914 r. - L.L.] 
opuściliśmy Łódź. (...) Tam [Często-
chowa - L.L.] Romek Cetner i ja – jako 
za młodzi – zostaliśmy odesłani do 
biura PON-u w Dąbrowie Górniczej, 
a po likwidacji biura odesłani do PON 
w Sosnowcu, gdzie kierownikiem był 
kapitan Leon Berbecki. Ale i to biuro 
zostało zlikwidowane i kpt. Berbecki 
został dowódcą kompanii, do której 
i nas przydzielono. (...) W Nowym 
Targu w listopadzie niezwykłym dla 
mnie przeżyciem był przemarsz przez 
miasto pułku Józefa Piłsudskiego (...) 
Pierwszy raz widziałem taką masę 
żołnierzy legionowych. Stałem wtedy 
na warcie i choć serce się do nich rwało 
– rozkaz trzymał na uboczu. Nato-
miast tej samej nocy po raz pierwszy 
miałem szczęście zobaczyć Komen-
danta Piłsudskiego. Kolega zaprowa-
dził mnie do domu na rynku, gdzie 
z wewnętrznego balkonu widziałem 
o kilka kroków Komendanta, jak 
pracował przy biurku. Wyglądał 
bardzo zmęczony, skupiony, miał 
brodę, właśnie taką, jaką widzieliśmy 
na legionowych kartkach. Oczarowany, 
przez dłuższy czas stałem zapatrzony 
w Komendanta, który już był kochany, 
podziwiany i otoczony legendą. 

Pod koniec grudnia oddział, 
w którym służył Janusz Rowiński, 
doszedł do I Brygady walczącej pod 
Łowczówkiem. 

Był to dzień wigilijny 24 grudnia, 
stosunkowo ciepło, przeraźliwe błoto. 
Pluton nasz – dowódca ppor. Niedź-
wiedzki – doszedł wieczorem do lasku, 
gdzie czekał na rozkaz zluzowania 
oddziału pierwszej linii. Pamiętam 
denerwujący trzask pocisków karabi-
nowych, uderzających w gałęzie drzew. 
Mówiono wtedy, że Moskale strzelają 
ekrazytówkami, które wybuchają, 
uderzając. Była to przesada. (...) Noc 
przeszła spokojnie, słaba strzelanina 
obustronna. Ja wtedy oddałem pierwsze 
strzały do Moskali. To było moje wielkie 

przeżycie. Byliśmy zmęczeni i głodni, 
bo kuchnie nie dojechały – błoto. 
Kilku usiłowało śpiewać kolędy. Nie 
wychodziło. Jedynie nasz kapral Pług 
podzielił się z nami chlebem zamiast 
opłatka, życząc Wesołych Świąt. Rano 
ożywiła się strzelanina, bo zauważono 
pewien ruch w okopach wroga. Lecz ani 
my, ani oni nie przejawiali zaczepnych 
zamiarów: kuchnie nie przychodziły. 
Zabawialiśmy się dla rozrywki strzela-
niem „na upatrzonego”, co natychmiast 
spotkało się z reakcją z drugiej strony. 
Muszę przyznać, że Moskale strzelają 
celnie i niebezpiecznie.(...)

25 grudnia 1914 r. padł rozkaz 
wycofania się I Brygady z łowczow-
skich wzgórz.

W czasie marszu odwrotowego 
zjawił się kpt. Berbecki, niosąc trzy 
karabiny i kilka pistoletów. (...) Marsz 
na głodno z ciężkim tornistrem (...) 
i przyczepionym z tyłu „pudłem” 
z 60 nabojami wykończył 15-letniego 
chłopca. (...) Marsz skończył się 
w Lipnicy Murowanej. (...)

Wydaje się, iż Rowiński odcho-
rował trudy bitwy, jako że leczył się 
w szpitalu w Kętach, gdzie na początku 
1915 roku żołnierze I Brygady zbie-
rali siły po ostatnich ciężkich bojach. 
Po tym uznany został za niezdolnego 
do dalszej służby. Dalsze losy Rowiń-
skiego nie są znane. 

Henryk Pichler
(1895-1915)

Niemiecki ochotnik 
w polskim legionie

Wiadomym jest, że ten legio-
nista urodził się w 1895 r. w Scheibs 
w Dolnej Austrii. Był robotnikiem. 
Służył w 3. kompanii VI baonu 
1. Pułku Piechoty I Brygady. Był ranny 
w bitwie pod Łowczówkiem, zmarł 
w styczniu 1915 r. w wieku 19  lat 
w szpitalu wojskowym w Boguminie 
z powodu ran odniesionych na gali-
cyjskim placu boju. 

Literatura:
 – Jan Józef Kasprzyk, Wymarsz 

ku wolności, artykuł [w:] 
Naszdziennik.pl

 – Janusz Rowiński, Mój Łowczówek 
[w:] „Rocznik Tarnowski” 1990

 – platforma internetowa Muzeum 
J. Piłsudskiego w Sulejówku 
zolnierze-niepodleglosci.pl

 – nekrolog Henryka Pichlera – 
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Anna Madejska(AM): Panie 
Zygmuncie, jest pan synem 
Jerzego Pertkiewicza, Wiel-
kiego, Szanowanego czło-
wieka, i w naszym regionie 
bardzo znanego.  
Płk dr hm Jerzy Pertkiewicz 
to człowiek, który wychowy-
wany był w tradycji patrio-
tycznej, jego życie oscylowało 
wokół wartości: Bóg, Honor, 
Ojczyzna. To żołnierz kampanii 
wrześniowej 1939 r., czło-
wiek, który działał w Armii 
Krajowej, brał udział  
w akcji „Burza’’, walczył 
przy boku wspaniałych ludzi, 
o których do końca życia 
pamiętał. Pułkownik, doktor 
farmacji, człowiek odzna-
czony wieloma krzyżami 
i medalami, w tym Srebrnym 
Krzyżem Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Party-
zanckim, Krzyżem Armii 
Krajowej, człowiek, który 
otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Tarnowa 
i Honorowego Obywa-
tela Gminy Ryglice. Panie 
Zygmuncie, jak to jest być 
powiernikiem partyzanckich 
wartości?

Zygmunt Pertkiewicz (ZP): Jest 
to pewna trudność, bo ja znałem 
niektórych jeszcze żyjących wten-
czas partyzantów. Więź, jaka ich 
łączyła z moim Ojcem, to była taka 
jak z rodziną, czego dowodem jest, 
że już od lat 1954-55 i w następnych 
spotykali się w mieszkaniu mojego 
Ojca zawsze w dzień przed rocznicą 
tragedii w Dąbrach. To było oczy-
wiście spotkanie nielegalne. I potem 
wszyscy jechaliśmy na Dąbry, gdzie 
była uroczystość. Uczestniczyły 
w niej również żyjące jeszcze osoby, 
które były w batalionie i część ich 
rodzin. Potem to odbywało się już 
co roku. Oczywiście pewne wartości 
etyczno-moralne, które były między 
nimi do samego końca, to jest coś, 
co w obecnych czasach jest zjawi-
skiem – no nie chcę mówić inaczej, 
jak – „kosmicznym’’. Wartości te 
trzeba wynieść z domu rodzinnego. 
Nuta patriotyczna, która jest w domu 
rodzinnym przechodzi na potomków 
pod warunkiem, że to się w domu 
kultywuje. U nas to było bardzo 
mocne i mój świętej pamięci Ojciec, 
bardzo intensywnie pracował nad 
tym, żeby ta pamięć nie zaniechała 
się. Organizował między innymi 
spotkania, aby pewne szkoły miały 

patronat albo Armii Krajowej, albo 
partyzantów Batalionu „Barbara”, 
albo Partyzantów Regina II. I tych 
szkół jest 14 w tej chwili w naszym 
powiecie.

Janusz Kowalski(JK): 
Między innymi Lubaszowa.

ZP: Zawsze na wszystkie uroczy-
stości związane czy z Jamną, czy 
z Dąbrami delegacje szkół przyjeż-
dżały w okresie, w którym mogły już 
przyjeżdżać. W tych szkołach założył 
również kluby akowskie i młodzież do 
tych klubów wstępuje. Chodziło o to, 
aby młodzież mogła przejąć te patrio-
tyczno-historyczne wartości od osoby, 

która była świadkiem tamtych wyda-
rzeń. Przekaz słowny przez świadka to 
jest najbardziej trwały element naszej 
świadomości. Dla mnie to był pewien 
fenomen, bo pamięć mój Ojciec miał 
niesamowicie fenomenalną, czego 
dowodem jest fakt, że zawsze prowa-
dził spotkania, wykłady bez kartki, 
i to na stojąco.

AM: To wzbudza taką wiary-
godność.

ZP: Wiarygodność i podnosi 
estymę, że jest człowiek, który mógłby 
usiąść, ale nie, ponieważ mówi się 
o rzeczach ważnych i historycznych, 
które mają być zapamiętane przez 

Jerzy Pertkiewicz, urodzony 25 lutego 1920 r. w Czortkowie nad 
Seretem. Doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej 
(pseudonim „Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz 
i Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. W latach 1929-1938 uczył się w Gimnazjum Humani-
stycznym im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
a po maturze zgłosił się i został przyjęty na 
przeszkolenie wojskowe w szkole podcho-
rążych rezerwy piechoty w Szczypiornie. 

Przed wybuchem II wojny świa-
towej otrzymał przydział mobilizacyjny 
do 29.  Pułku Strzelców Kaniowskich, 
w którym – w stopniu plutonowego 
podchorążego – objął dowództwo plutonu 
strzeleckiego 4. kompanii 2. batalionu. 
Podczas kampanii wrześniowej 1939 
walczył ze swoim pułkiem w rejonie Unie-
jowa, Łęczycy i Kutna oraz w bitwie nad 
Bzurą. 29. PSK przez Puszczę Kampinoską, 
Młociny i Bielany kierował się na odsiecz 
Warszawie. Podczas walk jego plutonu 
w obronie stacji Warszawa Zachodnia 
został ciężko ranny w szyję. Przetrwał 
jednak kilkadziesiąt godzin na polu walki 
do chwili, kiedy kolejarze przenieśli go do jednego z warszawskich szpi-
tali. Po miesiącu kuracji Jerzy Pertkiewicz, nie chcąc trafić do niemiec-
kiej niewoli, uciekł ze szpitala i pojechał do Kalisza, gdzie brał udział 
w konspiracyjnej odbudowie Pułku Strzelców Kaniowskich. 

Wysiedlony z Kalisza trafił wraz z rodziną do Tarnowa, gdzie 
12 lutego 1940 r. przystąpił do miejscowej komórki Związku Walki 
Zbrojnej, przyjął pseudonim „Drzazga” i do 16. pp. AK, gdzie był dowódcą 
plutonu 3. kompanii strzeleckiej „ReginaII” w batalionie „Barbara”. Latem 
i jesienią 1944 r. uczestniczył w operacjach partyzanckich w ramach akcji 
„Burza” w obwodzie tarnowskim, walczył w okolicach wsi Dobrocin, 
Gilowa, Jamna, Joniny, Machowa, Podlesie, Polichty, Świniogóra, Ratówki, 
Rzepiennik Strzyżewski, Zalasowa, Żurowa. 17 października 1944 r., na 
wniosek lekarza batalionowego, zwolniony z 16. Pułku Piechoty AK. 

W grudniu 1944 r. promowany do stopnia podporucznika przez 
komendanta krakowskiego okręgu AK, na wniosek dowódcy inspek-
toratu tarnowskiego „Mirosława” – Stefana Musiałka-Łowickiego.  
17 października 1944 r., na wniosek lekarza batalionowego, zwolniony 
z 16. Pułku Piechoty AK. 

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został 
odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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potomnych. Bo oni będą mieli swoje 
rodziny i jak to się u nich zaszczepi, 
to będą mogli przekazać tę sztafetę 
pokoleń również swoim dzieciom, 
kiedyś wnukom itd.

JK: O plutonie Regina II 
i jego dowódcy podcho-
rążym Jerzym Pertkie-
wiczu ps. „Drzazga” będzie 
kręcony film fabularny. 
U kogo, gdzie, w jakich 
okolicznościach powstał 
pomysł na ten film? Czego 
on też będzie dotyczył? 
Najprawdopodobniej nie 
sposób jest pokazać wszyst-
kich wydarzeń, w których 
uczestniczył „Drzazga”. Jak 
to będzie?

ZP: Mój Ojciec napisał książkę, 
której pierwsze wydanie zostało 
wydane przez Akademię Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego jako 
materiał historyczno-naukowy dla 
bibliotek. Drugie wydanie zostało 
przygotowane przez Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie, oczywiście 
w większym nakładzie. Reżyser, pan 
Dawid Szpara, znał mojego Ojca 
osobiście, ponieważ wcześniej nakręcił 
film Pan Aphoteker, w związku z czym 
spotykali się u mojego Ojca w domu. 
W czasie kolejnego spotkania mój 
Ojciec między wierszami powiedział, 
że dobrze by się stało, gdyby można 
było tę tragedię w  Dąbrach przenieść 
na taśmę filmową, żeby to pokazać 
wszystkim. W związku z tym reżyser, 
tak zafascynowany książką, mówił, że 
on tego po prostu nie odpuści. To jest 
jego cel honorowy, to jest dla niego 
coś, co będzie przekazem dla potom-
nych. W związku z tym w 2020 roku 
utworzyliśmy profesjonalny zespół 
filmowy, którego również ja jestem 
producentem, i cała ekipa zajęła się 
tym zadaniem. Budżet, taki niewy-
górowany, wynosi ok. 3,5 mln zł. To 
będzie film fabularny z pewnymi 
elementami dokumentalnymi. Będą 
grali aktorzy zawodowi, będzie dużo 
statystów. Oprócz spraw typowo 
wojenno-batalistycznych chcemy 
pokazać codzienne życie żołnierzy-
-partyzantów, to co oni robili, jak 

przychodzili z akcji, z patroli, jak 
odpoczywali, rozmawiali, że już 
mieli dość jedzenia kaszy z jakąś tam 
omastą.

JK: Na Kozłówku w jednym 
dniu mieli troszkę lepiej.

ZP: Zgadza się (śmiech)…mieli, 
to był wyjątek. Poza tym te rozmowy 
wieczorne, niezwiązane z całą tą 
codzienną akcją, ale ich prywatne, bo 
oni mieli też rodziny…chcieli uwolnić 
emocje po całym dniu. Poza tym 
w tym filmie chcemy pokazać pewien 
aspekt niezwiązany bezpośrednio 
z walkami; mianowicie koncert 
w Bistuszowej. Dwór w Bistuszowej 
to była własność rodzinna „Kajetana”, 
czyli dowódcy tego oddziału. Tam 
mieszkała jego rodzina. I on właśnie 
zaprosił tam cały pluton partyzantów  
REGINA II. I chcemy ten koncert 
pokazać. Bo on daje nam obraz tego, 
że to nie byli tylko żołnierze, ale mieli 
też inne momenty w tej trudnej walce 
o niepodległość Polski.

JK: Bardzo im potrzebne też.

ZP: Bardzo potrzebne, bo to 
niwelowało napięcie. I my chcemy to 
pokazać. Nad scenariuszem pracowali 
profesjonaliści, po łódzkiej i katowickiej 
filmówce oraz liczni konsultanci. To jest 
film fabularny. Nie ma jeszcze takiego 
filmu, na obszarze od Podkarpacia 
poprzez Małopolskę, aż po Śląsk z tego 
okresu, który mógłby przedstawić, jak 
to było naprawdę. Są tylko same krótkie 
filmy dokumentalne bez fabuły. Cel jest 
taki, żeby dotrzeć do młodzieży.

AM: No właśnie. Pułkownik 
Jerzy Pertkiewicz kochał 
młodzież. Bardzo przy-
pomina mi Jana Pawła II 
w swojej misji docierania do 
młodych ludzi. Wydaje mi 
się, że chciał, by młodzież 
była dysponentem tych 
wartości. Mówił do nich 
prosto, książka napisana 
jest zresztą w sposób 
bardzo przystępny i zarazem 
gawędziarski, i przez to 
bliski drugiemu człowie-
kowi, jego emocjom. Ale 
sposób prowadzenia narracji 
momentami jest przera-
żający. Tak Jerzy Pertkie-
wicz trafiał do młodzieży, 
która jest wymagająca, 
potrzebuje bodźców. 
W jaki sposób Państwo chcą 
młodzież przyciągnąć i ją 
przy sobie zatrzymać?

ZP: Założeniem scenariusza jest 
to, że narracja będzie prowadzona na 
wielu płaszczyznach. I to od razu było 
założenie, że nie idziemy w jednym 
kierunku. Będzie to właśnie ta „sztuka 
magika” – czyli sposób dotarcia do 
młodzieży tym językiem naprawdę 
dla nich zrozumiałym. Ale mój 

Ojciec potrafił znaleźć taki odpo-
wiedni język, w zależności od tego, 
czy mówił do osób starszych, czy 
mówił do młodzieży, czy nawet do 
maluchów. Bo on wiedział, że jeżeli 
ci najmłodsi „połkną tego bakcyla”, to 
coś zostanie. I to był u mojego Ojca 
pewien „majstersztyk”, i ja się tego 
uczę. Chcemy, aby ten film dotarł 
do ogromnego ogółu. Co ciekawe, 
Telewizja Polska Historia zwróciła 
się do naszego zespołu filmowego 
z propozycją, że jak będziemy mieć 
ten film gotowy, to oni go wyemitują 
na antenie w sieci ogólnopolskiej. 
Drugą rzeczą jest fakt, że również 
bardzo zainteresowała się filmem sieć 
Netflixa. I oni powiedzieli, że jeżeli 
ten film przejdzie – że tak powiem 
– pozytywną opinię odbiorców, to 
są zainteresowani, żeby z tego filmu 
zrobić serial – i to co najmniej na dwa 
sezony. Mam nadzieję, że ta propo-
zycja zostanie ujęta, bo jednak Netflix 
to jest coś.

AM: Netflix to takie pole 
dystrybucji, które najbar-
dziej jest znane na arenie 
międzynarodowej.

ZP: Na cały świat. Tylko mają 
wymogi. Oczywiście to musi być 
nagrane w wysokim standardzie 
pod względem technicznym. Zresztą 
my będziemy film kręcić w standar-
dzie najwyższym, czyli bezproble-
mowo sprostamy tym wymaganiom. 
Poza tym zamierzeniem naszym 
jest również zapraszanie na plan 
filmowy gospodarzy danego terenu, 
np. w Ciężkowicach będziemy kręcić 
w Skamieniałym Mieście.

JK: Panie doktorze, myślę 
tak; że panu, filmowcom, 
tym, którzy będą reali-
zować film, ale również 
i młodzieży, odbiorcom tego 
filmu przyjdzie się zderzyć 
z tym tragizmem II wojny 
światowej. Przechodzi 
wszelkie wyobrażenie, jak 
czytamy o Jamnej, o palą-
cych się domach, stajniach, 
stodołach, o osobach 
rozstrzeliwanych, o płynącej 
krwi, o matce wychodzącej 
z dzieckiem, do której 
strzela ludobójca niemiecki, 
wreszcie o Dąbrach, 
o palącej się stodole, 
w której spali partyzanci, 
o zdradzie, i znowu o krwi. 
To są sprawy, które trudno 
sobie wyobrazić. Kiedy 
dzisiaj stoimy w tych miej-
scach, to nasza wyobraźnia 
ma pewien problem 
i dylemat, żeby zobrazować 
sobie to, co w tamtym czasie 
się tam działo. 

ZP: Tak… jednym z ważnych 
elementów w filmie są sceny batali-
styczne, bo to jest również cała piro-

technika. To nie jest jakieś „palenie 
krzaka”, to trzeba zbudować, a potem 
to spalić. Bitwa pod Jamną i Dąbry 
to jest – konkretnie mówiąc – reali-
styczne pole bitwy i płonąca stodoła, 
która będzie pokazywała tragizm 
ostatnich chwil życia partyzantów 
plutonu REGINA II. I o to nam 
chodzi, żeby to nie było pokazane 
w taki sposób agresywny, żeby ludzie 
nie odwracali głowę od tych scen, 
oglądając film na ekranie, tylko żeby 
to było tak zrobione – i to jest właśnie 
sztuka reżyserska – żeby było to przy-
jęte w sposób naturalny – że była to 
tragedia, ma swoje oddźwięki i należy 
się po prostu nad tym pochylić, a nie 
na takiej zasadzie – to było okrucień-
stwo, krew się lała z ekranu, nie. Nato-
miast ten pierwiastek tragizmu musi 
być zachowany oczywiście w tym 
całym filmie. I jeszcze jest jeden 
bardzo ważny  aspekt – muzyka!

JK: No właśnie… Czy jest 
już pomysł na muzykę?

ZP: Oczywiście, że wszystko jest 
już przygotowane... Mamy pana, który 
skomponuje tę muzykę. A wracając do 
batalionu „Barbara”, film w pierwszej 
wersji miał tytuł Drzazga – „Drzazga” 
to jest pseudonim mojego Ojca – ale 
myśmy stwierdzili, że troszkę jest to 
za mało w tym tytule i daliśmy mu 
tytuł Drzazga. W stronę chwały. 
I to daje ten aspekt patriotyczno-
-historyczny dla wszystkich, którzy 
będą już wiedzieli, że to nie jest jakiś 
tam „partyzancik”, tylko to jest ktoś, 
kto walczył w batalionie „Barbara”, 
w oddziale Regina II. Przy czym ktoś 
zapytał się kiedyś: „No, a jacy byli 

żołnierze w plutonie Regina II?”. Otóż 
tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkre-
ślić, że to byli tzw. „ludzie spaleni”, bez 
możliwości powrotu do domu rodzin-
nego, ponieważ po rozkazie Dowódcy 
Okręgu Tarnowskiego AK, batalion 
„Barbara” został rozformowany 
i zostały tylko dwa plutony tych stwo-
rzone dla tak zwanych „ludzi spalo-
nych”. Dlatego jest to oddanie czci 
i honoru tym, którzy mieli odwagę 
iść dalej walczyć i jednocześnie, żeby 
nie narażać własnych rodzin. Wielu 
partyzantów po rozformowaniu  poje-
chało w różne strony Polski po to, żeby 
ślad po nich zaginął i tam już trudno 
było ich znaleźć. Natomiast mój 
Ojciec trochę się ukrywał, nie mógł 
wrócić do domu, ale przyszedł jednak 

REGINA II – pluton uformo-
wany po częściowej demobilizacji 
batalionu „Barbara” w 1944 r., 
którego dowództwo objął pocho-
dzący z Bistuszowej por. Zdzisław 
Bossowski „Kajetan”. Pluton liczył 
30 żołnierzy w wieku od 19 do 
52 lat, którzy prowadzili działania 
dywersyjne przeciwko Niemcom 
w okolicach Pasma Brzanki. 

Źródło: Pertkiewicz J., Regina 
II. Pluton partyzancki batalionu 
„Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii 
Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 
17 X 1944, Warszawa 2015

Bitwa na Jamnej – jedna z największych bitew partyzanckich stoczona 
przez batalion „Barbara”na terenie południowej Polski 25 września 1944 r. 
Zakończona sukcesem ok. 600 polskich żołnierzy walczących przeciwko ok. 
5 tys. żołnierzy sił niemieckich. W odwecie Niemcy dokonali pacyfikacji wsi.

Źródło: http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/malopolskie/340-
jamna-miejsca-pamieci-zwiazane-z-bitwa-batalionu-barbara-i-pacyfikacja-wsi

Bitwa w Dąbrach (przysiółek w Rzepienniku Strzyżewskim) – heroiczna 
walka partyzantów plutonu Regina II 16. pp. Armii Krajowej, stoczona 
17 października 1944 r., kiedy nocujący w stodole z 16/17 października 
partyzanci, w wyniku zdrady, nad ranem, zostali zaatakowani przez oddziały 
niemieckie. Z 30-osobowego składu na polu chwały poległo 18 żołnierzy, 
w tym dowódca plutonu Regina II – por. Zdzisław Bossowski „Kajetan”, 
który został ranny w serce. Z rozkazu Niemców ciała żołnierzy zostały 
pochowane w masowym grobie przez miejscowych chłopów. Z życiem 
uszedł ranny Wojciech Wiktor „Skałka”, 10 żołnierzy aresztowano (jednego 
stracono w drodze do tarnowskiego gestapo) i wywieziono do obozu 
koncentracyjnego w Gross-Rosen. Stamtąd wrócił jedynie Adam Jawor 
„Strzelec”. Bitwę przeżył również podchorąży Jerzy Pertkiewicz „Drzazga”, 
który w związku z kontuzją stopy wcześniej został odesłany na leczenie. 
W miejscu uświęconym bohaterską krwią znajduje się cmentarz, a 100 m 
od niego pomnik poświęcony żołnierzom plutonu Regina II.
 
Źródło: Pertkiewicz J., Regina II. Pluton partyzancki batalionu „Barbara” 
16 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944, 
Warszawa 2015, http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/
malopolskie/1365-dabry-pomnik-i-cmentarz-poleglych-partyzantow

I batalion „Barbara” – oddział 
16. Pułku Piechoty Armii Krajowej 
liczący w całym okresie działal-
ności od 500 do 700 żołnierzy, 
którego dowódcą był kpt. Euge-
niusz Borowski „Leliwa”. Został 
powołany do walk dywersyjno-
-sabotażowych i działań bojowych 
z niemieckim okupantem podczas 
akcji „Burza” w 1944 roku. Zadał 
Niemcom straty sięgające prawie 
400 żołnierzy, w tym ok. 160 zabi-
tych. Batalion formował się od 
4  do 6 sierpnia w Podlesiu 
Machowskim, a jego szlak 
prowadził przez miejscowości: 
Machowa, Świniogóra, Zalasowa, 
Ryglice, Gilowa Góra, Dobrocin, 
Ratówki, Burzyn, Dabrówka 
Tuchowska, Rychwałd, Polichty, 
Sucha Góra, Jamna. Kluczowym 
momentem istnienia batalionu 
była bitwa na Jamnej 25/26 wrze-
śnia 1944 r., po której batalion 
częściowo został zdemobilizo-
wany i podzielony. Całkowita 
demobilizacja batalionu „Barbara” 
i zakończenie działań w ramach 
akcji „Burza” na ziemi tarnowskiej 
nastąpiła 23 października 1944 r. 
w Lichwinie.

Źródło:
Pertkiewicz J. Regina II. Pluton 
partyzancki batalionu „Barbara” 
16 Pułku Piechoty Armii Krajowej 
Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 
1944, Warszawa 2015
Sikora K., Walka i pamięć. Szlakiem 
I batalionu „Barbara” 16 pp. AK, 
Warszawa 2008

Akcja „Burza” – operacja wojskowa, prowadzona z rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, wydanego  
20 listopada 1943 r., skierowana militarnie przeciw niemieckiemu okupantowi wycofującemu się z terenów ZSRR, bezpośrednio przed wkroczeniem 
na ziemie polskie Armii Czerwonej – politycznie skierowana przeciw ZSRR. Jej zasadniczymi celami były: wyzwolenie terenów wschodniej Polski 
z rąk okupanta niemieckiego, zanim tereny te zajmą sowieci, a następnie ujawnienie oddziałów AK oraz aparatu administracyjnego delegatury 
rządu i wystąpienie wobec władz sowieckich w roli gospodarza ziem polskich. Oficjalnie rozpoczęła się 15 stycznia 1944 roku na Wołyniu walkami 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z Niemcami, a zakończyła 26 października 1944 roku wydaniem przez komendanta głównego AK gen. Leopolda 
Okulickiego „Niedźwiadka” rozkazu zakończenia akcji. Z tą operacją wiązano nadzieje wielkiego zrywu niepodległościowego, który pozwoliłby na 
samostanowienie o wolności Rzeczypospolitej. Niestety żołnierze polskiego podziemia nie byli w stanie stawić czoła ani wycofującym się Niemcom, 
ani wkraczającym żołnierzom Armii Czerwonej, którzy z zalecenia Stalina z 30 lipca 1944 roku rozbrajali polskich żołnierzy. Część z nich zginęła, część 
trafiła do ZSRR, skąd nie wracała, część została wcielana do armii Berlinga. Potencjalny sprzymierzeniec zabijał, więził i niszczył ostatnie struktury 
polskiego państwa. Akcja „Burza” zakończyła się niepowodzeniem, podobnie jak powstanie warszawskie. W sumie w akcji wzięło udział ponad 100 tys. 
żołnierzy. Ok. 20-30 tys. osób zostało wywiezionych w głąb ZSRR, z czego większość nigdy nie wróciła do kraju. Na skutek działań NKWD uwięziono 
ok. 50 tys. żołnierzy AK uczestniczących w akcji „Burza”, głównie za odmowę wstąpienia do armii Berlinga. Reperkusje akcji odczuła także ludność 
cywilna, zwłaszcza na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. Miały miejsce liczne pacyfikacje polskich wsi i miasteczek, deportacje Polaków 
w głąb Rosji oraz grabież polskich dóbr kultury.

Źródło: Sikora K., Walka i pamięć. Szlakiem I batalionu „Barbara” 16 pp. AK, Warszawa 2008 
https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-burza, http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=polska_akcja_burza 
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taki moment, że wyszedł z ukrycia. 
To będzie mocno wyszczególnione, 
zwłaszcza że odwaga i heroizm tych 
dwóch plutonów Regina I i Regina II 
były niesamowite. Oni szli na całego. 
Tu nie było taryfy ulgowej.

AM: Ja jeszcze chciałam 
nawiązać do tego, co pan 
doktor powiedział na temat 
konstrukcji filmu. Tam jest 
paralela dwóch światów – 
świata dawnego i świata 
współczesnego. One się 
zdają być skontrastowane: 
pewnie obyczajowo, pewnie 
pod względem wartości. Czy 
to jest tak, że na samym 
końcu te dwa światy mają 
się do siebie zbliżyć? Czy 
ten Piotr, młody człowiek, 
z którym będzie mógł utoż-
samiać się młody człowiek 
sprzed ekranu, przechodzi 
jakąś przemianę i coś się 
w nim dokonuje?

ZP: Tak, bo takie jest założenie 
tego filmu. Zaczyna się wątkiem 
współczesnym, potem jest przejście 
do wątku wojennego i kończy się ten 
film wątkiem współczesnym, czyli 
złożeniem kwiatów na grobie boha-
tera. To jest połączenie tych narracji. 
Jest to pewna sztuka. Mam nadzieję, 
że się nam to uda.

AM: Piękny pomysł.

ZP: No tak… Bo zacząć od razu 
wojną, to czegoś by tu brakowało.

AM: Czekamy z niecierpli-
wością. Ja sama zapoznając 
się z materiałami informują-
cymi o filmie, „połknęłam’’ 
je z wielką ciekawością 
i głodem, który we mnie 
zostanie do samego końca. 
Ale wydaje mi się, że to jest 
dobry pomysł, żeby tego 
młodego widza przyciągnąć.

ZP: Młody widz na pewno będzie, 
bo takie jest założenie tego filmu. 
Natomiast chodzi o to, żeby on to 
odebrał właściwie. Musi mieć czas, 
żeby to w jego świadomości dojrze-
wało. Zapisanie w podświadomości 
młodego widza to jest pewien element 
dość ważny, bo on ma całkiem inne 
spostrzeganie świata.

AM: To też film, na który 
będą chodzić szkoły.

ZP: Chcielibyśmy bardzo.

JK: Wszyscy musimy 
wszystko zrobić, żeby tak 
było.
AM: Myślę, że film będzie 
się cieszył zainteresowa-
niem. Czy jest planowana 
obudowa metodyczna dla 
szkół?

ZP: Oczywiście, że jest. Pedagodzy 
mają swoją ważną rolę do spełnienia 
– czy to tak „przepuścić”, czy zrobić 
z tego lekcję historii.

AM: To jest bardzo ważne. 
Ja też uczyłam młodzież 
i chodziliśmy na filmy 
historyczne, i wiem, że 
jest ważne, czy to będzie 
tylko wyjście do kina, czy 
to będzie lekcja historii 
i patriotyzmu.

JK: Ważny będzie ten przekaz 
o tych wielkich postaciach 
tamtego czasu. To są wielkie 
postacie, niesamowite 
osobowości, heroiczne. Jerzy 
Pertkiewicz przeszedł całą 
drugą wojnę światową, od 
kampanii wrześniowej, po 
jej zakończenie, a później się 
okazuje, że tacy ludzie jak on 
wywalczyli wyzwolenie Polski 
i nagle stoją osamotnieni nad 
grobami swoich kolegów. Nie 
mogą tego manifestować, 
czują się z tym na pewno źle. 
Próbują – tak jak Ojciec – 
działać w harcerstwie, i tam 
chcą przekazywać następne 
wartości, które wiążą się 
z patriotyzmem, z wolnością, 
z niepodległością. Czyli de 
facto nie mamy niepodle-
głości.

ZP: Mój Ojciec, ponieważ był 
harcerzem, a mówiąc tak dokład-
niej, był jednym z uczestników 
w 1933 roku Światowego Złotu Skau-
tingu w Budapeszcie. To był skauting, 
ale to się później w Polsce przekształ-
ciło w harcerstwo. On wiedział, że 
młodzież harcerska może bardzo 
wiele zdziałać, bo to była przecież 
młodzież, która w ówczesnym czasie 
politycznym (lata 50. XX w.) była tym 
kwiatem, który miał poprowadzić 
dalej tę Polskę. Czego dowodem jest 
pomnik w Dąbrach. Oczywiście nie 
było mowy, żeby pomnik powstał. 
Dlatego postanowiono postawić 
wielki kamień bezpośrednio na 
ziemi z odpowiednim napisem. To 
zrobiła – X Tarnowska Drużyna 
Harcerek. Ten kamień z czasem stał 
się pomnikiem i stanął w miejscu, 

w którym w Dąbrach stała ta stodoła. 
I to harcerkom dawało taki bodziec, 
że my idziemy do przodu. Po latach 
wybudowano odpowiedni cokół i ten 
kamień na nim umieszczono z tablicą 
z tą pierwotną treścią.

JK: Tak mi się skojarzyło, 
kiedy mówimy o młodzieży, 
zobaczmy, jak to pokolenie 
Kolumbów, popularnie okre-
ślane jako „rocznik 20.”, 
czyli pokolenie II wojny 
światowej, jak oni potra-
fili rozmawiać z młodzieżą 
– pan Jerzy Pertkiewicz, 
Jan Paweł II to była ta 
dbałość o dialog, kontakt 
z młodzieżą. Pewnie te 
wydarzenia, które spotkały 
ich w życiu, spowodowały, 
że tak ważne jest przeno-
szenie tych wartości, a może 
to zrobić młodzież.

AM: Ja jeszcze miałam to 
szczęście, że pamiętam, 
jak babcia opowiadała 
o wojnie. Moje dzieci nie 
będą mieć tego szczęścia. 
Mówię „szczęścia” w tym 
znaczeniu, że jak pan wspo-
mniał, ważniejszy, bo inny, 
jest ten bezpośredni przekaz 
niż to, co czytam, niż to, co 
widzę. Inaczej jest, jak ktoś 
opowiada. Czasem zadrży 
głos, z oczu popłynie łza.

ZP: Jest to rzeczywiście coś, co 
niewątpliwie ma w sobie element 
tego głównego przekazu. Ale trzeba 
też umieć słuchać.

AM: Co dzisiaj jest bardzo 
trudne, bo mamy „szum”.

ZP: Mamy ogromny „szum”, ale 
ważne jest, by dotrzeć żywym słowem 
do młodzieży, która chce słuchać 
i jest ona na to otwarta. Dlatego tych 
spotkań i prelekcji z moim Ojcem 
było mnóstwo, razem z wyświetla-
nymi odpowiednimi tematycznie 
slajdami. Młodzież patrzyła i nie 
wierzyła, że coś takiego było – uzbro-
jenie. Albo ten nasz słynny „samo-
locik PZL. 37 Łoś”.

AM: Albo te słynne granaty.

ZP: To były słynne „sidolówki”. 
Były one robione w Zakładach 
Mechanicznych w Tarnowie i stamtąd 
wynoszone. I wbrew pozorom były 
skuteczne. Niekoniecznie zabijały, ale 
robiły huk i wzbudzały strach, wywo-
ływały taki efekt, że coś się dzieje 
i trzeba stąd uciekać. Ale „sidolówki” 
to była broń nie do podrobienia.

JK: Wracając jeszcze do 
Jerzego Pertkiewicza 
i do Jana Pawła II, warto 
dodać, że byli przyjaciółmi 
młodzieży. Zaprzyjaźniali 
się poprzez dialog, poprzez 
mówienie do nich. To są 
takie ewenementy.

ZP: No tak. Ja zawsze mówiłem do 
mojego wspaniałego Taty: „Ty masz 
taka aurę”. On ją roztaczał, gdy się 
spotykał obojętnie z kim – na ulicy, 
czy w szkole, czy na spotkaniu. Nawet 
miał spotkanie w szkole dzieci głucho-
niemych. One zostały jakby zahipno-
tyzowane. Również osoby w pode-
szłym wieku, które przeszły tę wojnę, 
zawsze słuchały i czegoś się dowie-
działy. Mówił również do młodzieży. 
I co ciekawe, mój Ojciec nie miał 
wykształcenia pedagogicznego. Ale 
został odznaczony Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Poza tym 
został jeszcze odznaczony Medalem 
Rzecznika Praw Dziecka RP. Zawsze 

mówił, że dla niego najważniejszy 
był Order Wojenny Virtuti Militari, 
Krzyż Walecznych, Medal Wojska 
i oczywiście Krzyże Harcerskie, jak 
również Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

JK: Panie doktorze, dla nas 
to był ogromny zaszczyt 
rozmawiać z panem.

ZP: Dziękuję.

JK: Dla „Kuriera Tuchow-
skiego” i Domu Kultury 
w Tuchowie również. Mamy 
nadzieję na kontynu-
owanie spotkań z panem, 
czy z osobami, które będą 
realizować produkcję filmu 
Drzazga. W stronę chwały, 
i możliwość informowania 
naszych mieszkańców, 
naszych czytelników 
o realizacji filmowej aż do 
zakończenia i premiery. 
Serdecznie dziękujemy.

AM: Ja sama osobiście 
czekam z niecierpliwo-
ścią na film. Dziękuję za 
rozmowę.

ZP: Ja się bardzo cieszę, że są 
osoby, instytucje, których ten temat 
interesuje w takiej formie. Dziękuję 
pani, dziękuję panu.

Drzazga. W stronę chwały – to film fabularno-dokumentalny widziany 
oczami partyzantów-żołnierzy jednego z plutonów batalionu „Barbara” 
16. Pułku Piechoty AK Ziemi Tarnowskiej. Historia rozpoczyna się od 
wspomnień krwawych walk w Jamnej. Kontynuacją jest powstanie oddziału 
REGINA II i dalszych jego losów, aż do momentu tragicznego finału 
w przysiółku Dąbry. Scenariusz filmu powstał na kanwie książki autorstwa 
płk. Jerzego Pertkiewicza Regina II. Pluton partyzancki batalionu „Barbara” 
16 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944. 

Reżyserem filmu i jednocześnie współproducentem jest Dawid Szpara, 
który na swoim reżyserskim koncie ma m.in.: 

Pamiętam – film fabularny z 2011 roku 
Ksiądz Roman Sitko – bohater z wiary, dokument fabularyzowany  

z roku 2014
Otto Schimek. Wierny sumieniu – film fabularyzowany z roku 2016
Stefania Łącka. Serce w pasiaku – dokument fabularyzowany z roku 2017
Pan Apotheker – opowieść wigilijna Jerzego Pertkiewicza, z roku 2018
W stronę słońca – film fabularny z roku 2019
Producentem filmu jest spółka GSF Company Sp. z o.o. Nad powstaniem 

filmu pracują również: Filip Przybyłko (scenograf), Michał Wojtasik (autor 
zdjęć), Andrzej Prokop (konsultant scenariuszowy), Zygmunt Pertkiewicz 
(syn Jerzego Pertkiewicza, producent), Jerzy Pilch (koproducent).

Obsadę aktorską tworzą aktorzy zawodowi i statyści. Film ma ukazać 
się na ekranach  kin oraz TVP w jesieni 2022 roku.

Źródło: Materiały informacyjne producenta filmu GSF Company

Samolocik PZL.37 Łoś 
– dwusilnikowy bombowiec- 
-legenda, zaprojektowany przez 
inż. Jerzego Dąbrowskiego 
oraz inż. Piotra Kubickiego. 
Konstruktor opracował samolot 
nowocześniejszy i szybszy, niż od 
niego wymagano. Projekt przed-
stawiał dwusilnikowy dolnopłat 
wolnonośny o konstrukcji meta-
lowej półskorupowej, chowanym 
podwoziu, udźwigu bomb 2000 kg 
i uzbrojeniu obronnym z 2 kara-
binów maszynowych z przodu 
i działkiem 20 mm na grzbiecie 
kadłuba. Mały ciężar samolotu 
pozwalał na zabieranie ładunku 
bliskiego ciężarowi konstrukcji, 
a małe opory aerodynamiczne 
pozwalały na uzyskanie wyso-
kich osiągów. Samolot znalazł 
się w światowej czołówce 
bombowców. Jego załogę tworzyło 
czterech lotników: dowódca-
-obserwator, pilot oraz dwóch 
strzelców pokładowych. Osiągał 
szybkość do 520 km/h, a ładow-
ność wynosiła ok. 2,5 tony. 

Źródło: http://www.samoloty-
polskie.pl/samoloty/2308/104/
PZL-37-los, http://www.polska-
-zbrojna.pl/home/articlesho-
w/17967?t=los-polski-bombowiec-
-legenda#

„Sidolówki”– granat skonstruowany w 1942 r. przez Władysława 
Pankowskiego. Oznaczany jako R-42, potocznie nazywany „sidolówką”, 
ponieważ jego korpus stanowiły puszki po środku do czyszczenia o nazwie 
„Sidol”. Ze względu na łatwość produkcji wykorzystywane były przez Armię 
Krajową. „Zapalnik tarciowy składał się z odlewanego korpusu wewnętrz 
którego umieszczona była masa zapalająca z potarką i sznurek zakończony 
ciężarkiem. Na dolnym końcu znajdowała się zaciśnięta spłonka. Górny 
zamknięty był zakrętką blachy lub bakelitu. Po jej odkręceniu należało 
przy pomocy ciężarka wyszarpnąć sznurek, powodując zapalenie ścieżki 
prochowej i rzucić granat. Czas palenia opóźniacza wynosił 4,5 sekundy. 
Zapalnik wkręcano w kadłub wykonany z blachy cynkowej wypełnionej 
materiałem wybuchowym i kawałkami złomu”.

Źródło: http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/granat-sidolowka.php

Zygmunt Pertkiewicz – syn Jerzego, autora 
książki „REGINA II”

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył 
studia doktoranckie, broniąc pozytywnie pracy 
doktorskiej. W swojej pracy zawodowej prowa-
dził zajęcia na uczelni. Potem przeszedł do pracy 
w budownictwie i jako dyrektor kierował wielkimi 
inwestycyjnymi, między innymi w Krakowie, Kiel-
cach, Tarnowie, Płocku, Budapeszcie, Barcelonie. Był 
przez pewien okres Doradcą Prezydenta ds. Inwe-
stycji Strategicznych oraz Dyrektorem Zarządzającym Budową Dróg.

Z zamiłowania jest taternikiem, alpinistą i himalaistą. Zwiedził cały 
świat, począwszy od Alaski, poprzez kontynenty obu Ameryk, Hawaje, 
Wyspy Południowego Pacyfiku, Chiny, Indie, Australię, Nową Zelandię, 
Japonię, Singapur, Afrykę. Uwiecznił swoje podróże w Dziennikach 
Podróży, publikował w czasopismach geograficznych międzynarodo-
wych i mediach ogólnopolskich. Prowadzi swój portal internetowy  
www.moje-podroze.eu.

Jest również absolwentem szkoły muzycznej w klasie skrzypiec i forte-
pianu.

Dzięki wiedzy przekazanej przez ojca dokładnie poznał historię bata-
lionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Kultywuje pamięć 
poległych partyzantów w Dąbrach.

Redagował pierwsze wydanie książki „REGINA II”, gdzie liczne 
fotografie udostępniono z jego archiwum.
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1 maja 2021 r. gościłyśmy 
w domu rodzinnym 
sióstr Salamon 

w Karwodrzy: Anny, Moniki, 
Jolanty, Doroty, Ewy i Marty. 
Niby zwykły dom, taki jak 
inne, a jednak niezwykły. 
Już w korytarzu wzrok przy-
kuwają zdjęcia, dokumenty 
i inne pamiątki związane  
ze św. Janem Pawłem II. 
Można by powiedzieć 
–  takie małe, domowe, 
papieskie muzeum. Za 
każdym zdjęciem, czy 
dokumentem, kryją się inne 
historie i wzruszające wspo-
mnienia. Podczas powrotów 
do tamtych dni wracają 
wspomnienia niezwykłych 
spotkań z Janem Pawłem II 
– naszym ukochanym Ojcem 
Świętym, Wielkim Człowie-
kiem, Wielkim Polakiem, 
Wielkim Papieżem, który 
został Świętym. Siostry 
Salamon miały ogromne 
szczęście być blisko Niego 
i wielokrotnie się z Nim 
spotkać, a my miałyśmy 
to szczęście porozmawiać 
z nimi, obejrzeć pamiątki, 
dotknąć relikwii św. Jana 
Pawła II i wysłuchać tych 
niezwykłych opowieści, które 
wydarzyły się za Spiżową 
Bramą w Watykanie.

Drogie panie, jesteście 
siostrami, to niesamo-
wite, że w Waszym domu 
rodzinnym odnaleźć można 
tak dużo pamiątek związa-
nych ze św. Janem  
Pawłem II. Wielokrotnie 
w swoim życiu spotkałyście 
się z Ojcem Świętym. Znacie 
wiele niezwykłych historii.

Anna: O Ojcu Świętym Janie 
Pawle II można by mówić w nieskoń-
czoność, choć wydaje się, że wszystko 
już zostało opowiedziane lub napisane 
w książkach. My, proste dziewczyny 
z Karwodrzy, miałyśmy to szczęście 
i zaszczyt być blisko Niego. Pontyfikat 
Jana Pawła II był jednym z najdłuż-
szych pontyfikatów w dziejach Kościoła 
katolickiego – prawie 27 lat. My połowę 

pontyfikatu tego Wielkiego, Świętego 
Człowieka byłyśmy tak blisko Niego. 

Jan Paweł II w przemó-
wieniu wygłoszonym 
16 czerwca 1999 roku 
w Wadowicach mówił: „Tu, 
w tym mieście, w Wadowicach, 
wszystko się zaczęło (…)”. 
Drogie panie, a jak zaczęły 
się Wasze spotkania 
z Janem Pawłem II –  
dziś już świętym? 
Z tego co wiemy, było ich 
dużo. Kiedy wszystko się 
zaczęło?

Dorota: W kwietniu 1991 r. z moją 
siostrą Ewą wyjechałyśmy pracować 
do Rzymu. Po pewnym czasie przy-
jechał do nas mój narzeczony Tomek, 
a później kolejno wszystkie siostry. 
W tym roku po raz pierwszy uczest-
niczyłyśmy w audiencji generalnej 
u Jana Pawła II.

Ewa: Wtedy nie miałyśmy jeszcze 
takiego bliskiego kontaktu z Janem 
Pawłem II. Razem z innymi pielgrzy-
mami spotkałyśmy się z Ojcem Świętym 
w Sali Klementyńskiej. Było to krótkie 
spotkanie, podczas którego papież 
pobłogosławił i pozdrowił pielgrzymów. 
Było to dla nas duże przeżycie.

Pani Doroto, przebywając 
z narzeczonym w Rzymie, 

podjęliście jedną z najważ-
niejszych decyzji w swoim 
życiu. Proszę o tym opowie-
dzieć.

Dorota: Przebywając wspólnie 
z narzeczonym w Rzymie, postano-
wiliśmy skorzystać z tej wyjątkowej 
okazji i tam właśnie wziąć ślub. Mimo 
wielu trudności związanych z zała-
twieniem formalności dotyczących 
zawarcia związku małżeńskiego 
w innym państwie, udało nam się to 
zrealizować. Sakrament małżeństwa 
zawarliśmy 29 lutego 1992 r. w kościele 
św. Anny w Watykanie. W tym dniu 
była z nami najbliższa rodzina. 

Po ślubie miała miejsce 
jedna z piękniejszych 
audiencji, w której wzięli 
państwo udział już jako para 
nowożeńców. Czy była to 
również chwila osobistego 
spotkania z Ojcem Świętym?

Dorota: Po ślubie, 4 marca 
1992 roku, przez Portone di bronzo 
– jedną z trzech bram, przez którą 
można się dostać na teren państwa 
watykańskiego – udaliśmy się z mężem 
do Sali Klementyńskiej, gdzie biskup 
podarował nam pamiątkowy meda-
lion z Ojcem Świętym i dwa różańce. 
Zaproponował nam, że możemy wziąć 
udział w audiencji generalnej z Janem 
Pawłem II w Auli Pawła VI. 

Byliśmy jedną z sześciu par nowo-
żeńców. Siedzieliśmy w pierwszym 
rzędzie, Ojciec Święty był tak blisko 
nas. Po audiencji podchodził do każdej 
pary i błogosławił. 

Gdy podszedł do nas, zapytał: 
- Skąd jesteście? Odpowiedziałam:  
- Z Tuchowa, od Matki Bożej. 

Uśmiechnął się. Tak, jakby przypo-
mniał sobie to miejsce. Pobłogosławił 
nas i powiedział: - Niech Matka Boża 
zawsze Wam błogosławi.

Jakie uczucia towarzyszą 
nowożeńcom, kiedy podczas 
audiencji siedzą na hono-
rowych miejscach w pierw-
szym rzędzie, a Jan Paweł II 
podchodzi do nich i błogo-
sławi? Co wtedy czują? 

Dorota: Pierwsze uczucie, które 
nas ogarnęło to ogromna wdzięcz-
ność Bogu za to, że nam, zwykłym, 
prostym ludziom dane było uczestni-
czyć w tak wielkim i ważnym dla nas 
wydarzeniu. Bezpośrednio spotkać się 
z Ojcem Świętym, słuchać Jego słów 
i razem z Nim się modlić. 

W momencie, kiedy do nas podszedł 
i mogłam uścisnąć Jego dłoń, poczułam 
zachwyt i radość, które przepełniły całą 
moją duszę. Czułam, że jestem dla 
Niego najważniejsza w tym momencie, 
a On z uśmiechem słuchał moich słów. 
Od Jana Pawła II biło ogromne ciepło 

i emanowała życzliwość. Nigdy nie 
zapomnę tego niezwykłego spotkania, 
tego spokoju, dobra i błogosławieństwa, 
które na nas wtedy spłynęło.

Zastanawiające jest to, czy 
każdy może wziąć udział 
w audiencji? Czy każdy 
może wejść do sali czy auli, 
w której ona się odbywa? 
Przecież papieża strzeże 
liczna Gwardia Szwajcarska 
i Żandarmeria Watykańska. 
Jan Paweł II podobno 
kiedyś żartował, że skoro 
gwardziści stanowią  
ok. 10 procent populacji 
Watykanu, to jest to 
„najbardziej zmilitaryzo-
wany” kraj świata. 
Czy zatem, łatwo „przedrzeć 
się” przez armię gwardzi-
stów i żandarmów, dostać 
się za Spiżową Bramę 
i wziąć udział w audiencji?

Anna: Tak, Watykan jest bardzo 
strzeżony. Każdego wejścia bacznie 
pilnuje Gwardia Szwajcarska i Żandar-
meria Watykańska. Żeby wejść do 
Watykanu, trzeba mieć specjalną 
przepustkę. Nawet ludzie, którzy tam 
pracują, są codziennie sprawdzani. Na 
każdą audiencję u Ojca Świętego, mszę 
św. czy modlitwę trzeba mieć specjalny 
bilet, który należy okazać przy wejściu. 

W 1993 r. byłyście panie na 
prywatnej audiencji u Ojca 
Świętego. Po raz kolejny 
okazało się, że pamięta 
Tuchów.

Anna: Tak, w 1993 roku miałam 
szczęście razem z siostrami: Moniką, 
Jolantą i Martą uczestniczyć 
w prywatnej audiencji dla Polaków 
w Sali Klementyńskiej. 

Monika: To była moja pierwsza 
audiencja i pierwsze tak bliskie 
spotkanie z Ojcem Świętym.

Jolanta: To była także moja 
pierwsza audiencja. Wtedy ja również 
byłam pierwszy raz tak blisko Jana 
Pawła II. Byli ze mną mój mąż 
i sąsiedzi. Pamiętam, jak Ojciec 
Święty podszedł bliżej Ani i zapytał: 
- A skąd Wy jesteście? Ania odpowie-
działa: - Od Matki Boskiej Tuchow-
skiej. A On rzekł: - Święty Tuchów. 

„Z Karwodrzy za Spiżową Bramę  

niezwykła opowieść sióstr Salamon o św. Janie Pawle II”
– z Anną Salamon, Moniką Salamon, Jolantą Sanetrą, Dorotą Salamon-Bryl i Ewą Gawryał  
rozmawiały Dorota Strojny i Maria Kras  część 1
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To było takie zadziwiające, że Ojciec 
Święty, spośród tylu miejsc na świecie, 
pamiętał nasz malutki, skromniutki 
Tuchów, który nazwał świętym. 

Monika: To było piękne spotkanie. 
Podczas tego oraz innych spotkań 
z Ojcem Świętym głowa była pełna 
różnych myśli. Chciało się tak wiele 
powiedzieć Ojcu Świętemu. Jednak 
wzruszenie, które ogarniało człowieka 
w tej chwili było ogromne i nie pozwa-
lało wydobyć z siebie ani jednego słowa. 

Pani Ewo, w 1996 r. 
w Castel Gandolfo wraz 
z rodziną uczestniczyła 
pani w audiencji prywatnej 
u Jana Pawła II. Czy była 
ku temu jakaś specjalna 
okazja? 

Ewa: Tak, okazja była wyjąt-
kowa. W 1996 r. obchodziliśmy 
z mężem 10. rocznicę naszego ślubu. 
Razem z mężem i dziećmi (Arek 
8 lat, Patrycja 4 lata) oraz moimi 
siostrami i jeszcze jedną rodziną 
mieliśmy to ogromne szczęście wziąć 
udział w prywatnej audiencji w Castel 
Gandolfo. O godz. 7.00 uczestniczy-
liśmy we mszy św., a następnie wzię-
liśmy udział w spotkaniu z Janem 
Pawłem II, podczas którego nasza 

mała córka wręczyła Mu kwiaty, a On 
czule przygarnął ją do siebie. Ojciec 
Święty zawsze dużą uwagę zwracał 
na dzieci, które bardzo kochał. Lubił 
z nimi rozmawiać i żartować. 

Syna zapytał: - Co najbardziej 
podoba Ci się w Rzymie? Ten, chyba 
z przejęcia, nie zdążył odpowiedzieć. 
Papież z uśmiechem uczynił to za 
niego: - Pewnie lody.

Na takim spotkaniu nie tylko dzieci 
nie wiedzą, co powiedzieć, dorośli 
również. Tak jak powiedziała Monika 
wcześniej, głowa jest pełna różnych 
myśli, które człowiek sobie układa, 
a gdy papież staje obok – robi się pusta. 

Pani Ewo, niespełna 2 lata 
później, w 1998 r. uczest-
niczyła pani we mszy św. 
rezurekcyjnej, podczas 
której była pani bardzo 
blisko Ojca Świętego i miała 
pani ważną rolę do speł-
nienia. Zapewne była to dla 
pani wyjątkowa Wielkanoc, 
którą zapamięta pani na 
całe życie. 

Ewa: 12 kwietnia 1998 r. miałam 
zaszczyt wziąć udział we mszy św. 
rezurekcyjnej na Placu św. Piotra. 
Podczas Eucharystii, razem z sied-

mioma uczestnikami z różnych stron 
świata: Rosji, Chin, Brazylii, Włoch, 
Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczo-
nych. Czytałam jedną spośród ośmiu 
intencji modlitwy wiernych. Kilka dni 
wcześniej odbywały się próby. Każdy 
z uczestników otrzymał książeczkę 
z wszystkimi modlitwami, którą 
mam do dziś. Moja intencja brzmiała: 
„Wysławiajcie Pana. Prawica Pańska 
cudów dokonała. Módlmy się za arty-
stów i za wszystkich, którzy tworząc 
dzieła sztuki, przemieniają życie 
ludzkie. Niechaj Zmartwychwstały 
Chrystus będzie dla nich natchnieniem 
i umacnia ich w cierpliwym trudzie 
służenia życiu”. Było to dla mnie niesa-
mowite wyróżnienie i przeżycie.

Jolanta: Ja chciałam dodać, że dla 
naszej całej rodziny było to ogromne 
przeżycie. W tym dniu, w naszym 
domu rodzinnym w Karwodrzy, mszę 
św. rezurekcyjną oglądaliśmy w tele-
wizji. Pamiętam, nasza mamusia 
pierwsza zaczęła „pociągać nosem”… 
Każdemu z nas zakręciła się łza w oku. 
Byliśmy bardzo wzruszeni, a kiedy Ewa 
zaczęła czytać, wszyscy płakaliśmy. 
Byliśmy zaszczyceni i dumni, i nadal 
jesteśmy, że Ewa jako przedstawicielka 
nie tylko naszej rodziny, ale również 
Polski reprezentowała nas w Waty-

kanie podczas uroczystej mszy rezu-
rekcyjnej.

16 października 1998 r. Jan 
Paweł II obchodził 20-lecie 
swego pontyfikatu. To 
właśnie z tej okazji brały 
panie udział w „Pielgrzymce 
Narodowej”. Jak panie 
wspominają tę pielgrzymkę?

Anna: Starałyśmy się brać udział 
we wszystkich spotkaniach, które doty-
czyły Polski oraz Polaków. Czułyśmy, 

że musimy wtedy być razem z Ojcem 
Świętym i naszymi rodakami. Będąc 
Polkami, czułyśmy się do tego zobowią-
zane. Również wtedy, 16 października 
1998 r. byłyśmy na Placu św. Piotra. 
Było pięknie, msza św. odprawiana 
była w języku polskim. Cały plac – 
niezliczona liczba, tysiące Polaków 
– wypełniony był biało-czerwonymi 
flagami. Było to dla nas niezwykłe 
i wzruszające przeżycie. Ojciec 
Święty zawsze radował się i czekał na 
spotkania z Polakami.

A co lubił Jan Paweł II? Jak obchodził swoje 80. urodziny? 
Jakimi jeszcze przeżyciami podzieliły się z nami siostry Salamon? 

O tym w następnym numerze „Kuriera Tuchowskiego”.
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* Małgorzata
Według mnie najmocniejszymi 

punktami naszego liceum jest to, że:
- szkoła dba o każdego ucznia 

z osobna i troszczy się o jego rozwój, 
zdrowie i komfort,

- w szkole panuje sympatyczna 
i rodzinna atmosfera,

- szkoła prowadzi dodatkowe kółka 
przedmiotowe, które pomagają nam 
rozwijać zainteresowania,

- wszyscy uczymy się angielskiego, 
jako drugi język wybieramy francuski 
lub niemiecki,

- szkoła posiada sklepik, jak 
i miejsce, aby usiąść podczas przerwy 
i spokojnie zjeść posiłek,

- na zewnątrz szkoły znajdują się 
lubiane ławki, gdzie miło spędzamy 
przerwy,

- w szkole naucza wykwalifiko-
wana i sympatyczna kadra pedago-
giczna,

- szkoła jest bezpieczna i wolna od 
przemocy i hejtu,

- w szkole znajduje się obserwato-
rium astronomiczne,

- szkolne korytarze zdobią piękne 
rośliny,

- w szkole zawsze możemy liczyć 
na pomoc innych uczniów i nauczy-
cieli – wszyscy są tutaj rodziną,

- w szkole prowadzona jest między-
narodowa wymiana uczniowska 
w ramach programu Erasmus+, dzięki 
której możemy zdobyć nowe znajo-
mości, poznać kulturę innych państw 
i „podszlifować” swoje umiejętności 
językowe.

* Paweł 
O Koperniku usłyszałem już 

w marcu 2019 roku w chwili, gdy 
w mojej ówczesnej szkole podsta-
wowej odbywał się dzień orientacji 
zawodowej, a do szkoły zjeżdżały się 
małe grupki reprezentujące okoliczne 
licea, technika oraz szkoły branżowe.

Już wtedy po namowie paru star-
szych kolegów i koleżanek zacząłem 

„poważniej” zastanawiać się nad 
tuchowskim liceum.

W 2020 roku w chwili rozpoczęcia 
kwarantanny bacznie obserwowałem 
filmiki znajdujące się na kanale LO 
w serwisie YouTube i już wtedy posta-
nowiłem, że „Koper” stanie się moją 
szkołą pierwszego wyboru.

Po tych paru miesiącach uczest-
nictwa w życiu tego liceum mogę 
otwarcie stwierdzić, że nie żałuję 
pójścia do tej szkoły.

Panuje tutaj miła, rodzinna atmos-
fera, a uczniowie i nauczyciele są 
otwarci na pomoc w każdej sytuacji. 
Wykładane tematy są ciekawe oraz 
niejednokrotnie poparte prezenta-
cjami oraz różnymi formami uroz-
maicenia przekazu wiedzy.

Jestem zadowolony ze sposobu 
nauczania i czuję, że dobrze trafiłem!

* Hubert
Przez 8 lat uczęszczaliśmy do 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie do jednej klasy. 
Interesowaliśmy się takimi samymi 
przedmiotami – matematyką, 
geografią i informatyką i z nimi 
chcieliśmy wiązać naszą przyszłość. 
Mieszkając w Tuchowie, słyszeliśmy 
dużo pozytywnych opinii o naszym 
tuchowskim liceum. Znaliśmy je 
też bardzo dobrze z opowiadań 
naszego rodzeństwa, dlatego 
postanowiliśmy, że ze względu 
na świetną opinię i bliską naszym 
domom lokalizację, będziemy do 
niej aplikować. Teraz, nawet w czasie 
pandemii, nie wyobrażamy sobie 
uczęszczać do innej szkoły. Panuje tu 
przyjazna atmosfera, nauczyciele są 
bardzo mili i uprzejmi, a uczniowie 
zawsze chętni do pomocy. Jeśli ktoś 
się zastanawia nad wyborem szkoły 
średniej, gorąco polecamy Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Tuchowie.

*Wiktoria
Dlaczego akurat LO  

im. Kopernika? Świetna 
atmosfera, mili i dobrze 
wykształceni nauczyciele, 
ciekawe profile, dla każdego 
coś innego. Świetna szkoła, 
po której świat staje otworem. 
Studia po zdanej maturze, 
a w trakcie nauki wiele cieka-
wych projektów edukacyj-
nych, które pozwalają nam na 
rozwijanie umiejętności oraz 
pasji. Z całego serca polecam 
wybrać właśnie tę szkołę.

* Jakub
Uczyłem się w szkole podstawowej 

w Żurowej.
O Koperniku słyszałem od dawna, 

bo już w 7 klasie brałem pod uwagę 
naukę w LO w Tuchowie. W wyborze 
pomogli mi starsi koledzy, którzy 
uczęszczali już wtedy do tego liceum. 
Mówili, że w tej szkole jest bardzo 
fajna atmosfera, inni uczniowie oraz 
nauczyciele są naprawdę w porządku. 
Ważna też była dla mnie lokalizacja 
szkoły, ponieważ zniechęcały mnie 
długie dojazdy.

Na szczęście się nie zawiodłem 
i wszystko, o czym mówili, było 
prawdą.

Poznałem tu wiele naprawdę 
fajnych osób, z którymi utrzymuję 
dobry kontakt.

Pandemia nam przeszkodziła 
i chodziliśmy do szkoły tylko przez 
niecałe 2 miesiące. Później odbywały 
się już tylko lekcje zdalne. Mimo 
to jestem bardzo zadowolony, że 
wybrałem „Kopernika”.

Naprawdę polecam i zapraszam 
ósmoklasistów do naszego liceum!

* Paulina 
Liceum Kopernika zobaczyłam 

pewnego razu, gdy byłam przejazdem 
w Tuchowie. Już wtedy ta szkoła przy-
kuła moją uwagę. Poprzednio chodziłam 
do szkoły podstawowej w Grybowie 
i zamierzałam wybrać się do LO również 
w Grybowie. Jednak kiedy dowiedziałam 
się o przeprowadzce w okolice Tuchowa, 
stwierdziłam, że poszukam tej szkoły 
w internecie.

Do wyboru tej szkoły skłoniły 
mnie opinie. Po ich przeczytaniu 
wiedziałam, że liceum Kopernika 
jest rodzinne i będę czuć się w nim 
bardzo dobrze.

Tak też jest. Panuje tutaj świetna 
atmosfera, nauczyciele są mili 
i chętnie pomagają w potrzebie. 
Myślę, że przyjście do tej szkoły było 
bardzo dobrym wyborem!

* Julia 
Wy brałam tuchowskiego 

„Kopernika”, ponieważ zaintere-
sował mnie jeden z oferowanych 
przez szkołę profili. Od starszych 
znajomych słyszałam również 
wiele pozytywnych opinii o miłej, 
rodzinnej atmosferze panującej 
w tym liceum oraz masie intere-
sujących wydarzeń odbywających 
się w tuchowskim LO. To tylko 
umocniło mnie w przekonaniu, że 
właśnie do tej szkoły chcę złożyć 
papiery. Chociaż w szkole nie 
spędziłam wiele czasu ze względu 
na koronawirusa, mogę Was drodzy 
Ósmoklasiści zapewnić, że liceum 
ogólnokształcące w Tuchowie jest 
świetnym wyborem!

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie jest chlubą naszego miasta od 1945 roku. Powstało 
na bazie ośrodka tajnego nauczania dzięki zaangażowaniu dra Jana Sajdaka, późniejszego rektora Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz mgra Jana Florkowskiego, który został na wiele lat jego dyrektorem. Liceum 
wykształciło wiele pokoleń młodzieży. Zawsze jej rozwój stał na pierwszym miejscu. Obecnie szkoła bardzo się rozwija. 
Prowadzone są programy unijne Erasmus+, międzynarodowe wymiany młodzieży. Uzyskaliśmy duże dofinansowania 
dzięki realizacji w naszym liceum projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II”. Pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w nowe meble i sprzęt. Otrzymaliśmy m.in.: kamery video, aparaty fotograficzne, drukarki, tablety, 
laptopy, kalkulatory. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uzyskaliśmy również laptopy przeznaczone 
do prowadzenia nauki zdalnej. W szkole działa obserwatorium astronomiczne, odbywają się konkursy i olimpiady 
przedmiotowe, prowadzonych jest wiele akcji charytatywnych, działalność kulturalna, wycieczki. Obecnie w ogra-
niczonym zakresie z powodu pandemii, ale to przecież kiedyś minie… 

Nasi absolwenci z powodzeniem zdają maturę i dostają się na wybrane przez siebie kierunki studiów – ścisłe, 
politechniczne, medyczne, przyrodnicze, humanistyczne, ekonomiczne... Na potwierdzenie przytoczę Państwu opinie 
o szkole uczniów obecnych klas I oraz niedawnych absolwentów tuchowskiego liceum.

Zapraszamy do naszego liceum absolwentów klas 8 z Tuchowa i okolic. „Kopernik” to jest naprawdę dobra szkoła!!!
Drodzy Ósmoklasiści – czekamy na Was! 

Małgorzata Gądek

OPINIE UCZNIÓW KLAS I
O LICEUM W TUCHOWIE

ABSOLWENCI O SZKOLE
Alicja Lewicka
Medycyna
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Każdy z nas miewa chyba takie 
uczucie, że czasem dni zdają się 
ciągnąć w nieskończoność, jakby 
czas nie chciał płynąć. A jednak 
wszystko ostatecznie mija i zamiesz-
kuje w naszej pamięci – zwłaszcza 
to, co było dobre i miłe. Tak też było 
z czasem mojej nauki w tuchow-
skim liceum. Z perspektywy minio-
nych lat mogę powiedzieć, że jest to 
idealne miejsce do tworzenia dobrych 
wspomnień i rozpoczęcia wędrówki 
w dorosłe życie. Szkoła jest bardzo 
przyjazna uczniom, klasy nie są liczne, 
a atmosfera niemal rodzinna. Inten-
sywna nauka, ale też dużo czasu na 
dobrą zabawę – niezapomniane Dni 
Kultury, wyjazdy, konkursy. Poziom 
nauczania pozwalający dostać się na 
wymarzone studia. W moim przy-
padku decyzja o pójściu do „Koper-
nika” była prosta, jako że droga ta 
została już dla mnie przetarta i spraw-
dzona przez rodzeństwo. Każdemu 
jednak, kto jeszcze się waha, w jakiej 
szkole spędzić najbliższe lata, szczerze 
mówię: „Liceum im. Mikołaja Koper-
nika w Tuchowie to najlepszy wybór”.

Jolanta Jasińska 
Filologia polska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Decydując się na naukę w „Koper-
niku”, sugerowałam się opinią star-
szych kolegów i koleżanek. Wszyscy 
twierdzili, że jest to najlepsza szkoła 
średnia pod słońcem, więc postano-
wiłam to sprawdzić na własnej skórze 
i się nie zawiodłam! Już pierwszego 
dnia wiedziałam, że spędzę w tej 

szkole najlepsze lata swojego życia. 
A dlaczego? 

W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie 
panuje wspaniała, rodzinna atmos-
fera. Dzięki „Kopernikowi” odkryłam 
siebie, swoje pasje i zainteresowania. 
Pamiętam, że idąc do szkoły śred-
niej, zasadniczo nie wiedziałam, czym 
chciałabym zajmować się w przy-
szłości. W ciągu trzech lat edukacji 
moje panie polonistki były dla mnie 
ogromną inspiracją i właśnie dzięki 
nim zdecydowałam się studiować filo-
logię polską. Z pomocą nauczycieli 
zdałam wysoko maturę i dostałam 
się na wymarzoną uczelnię. Wspomi-
nałam już, że w „Koperniku” panuje 
cudowny klimat, ale zapomniałam 
dodać, że prócz uczniów, tworzą go 
także grono pedagogiczne i szkolni 
pracownicy.

Jako absolwentka liceum z pewno-
ścią mogę stwierdzić, że trzy lata 
spędzone w murach tej szkoły były 
jednymi z lepszych w moim życiu. 
To właśnie w tym liceum przeżyłam 
wiele cudownych chwil, które na 
zawsze pozostaną w mojej pamięci 
i nie ukrywam, że pragnęłabym cofnąć 
czas i choć na chwilkę usiąść jeszcze 
raz w jednej z kopernikowskich ławek.

Oktawia Twardziak
Rachunkowość i controlling
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

Wybór liceum jest pierwszą, 
poważniejszą decyzją w życiu, 
którą należy podjąć, aby zrobić coś 
konstruktywnego ze swoją przy-
szłością. Podczas gdy większość 
moich przyjaciół rozjechała się do 
sąsiednich miast, ja postawiłam na 
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tutejsze liceum. I nie zawiodłam się. 
Wybrałam „Kopernika”, ponieważ 
urzekła mnie w nim ciepła atmos-
fera i szerokie uśmiechy na twarzach 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 
Dziś, będąc absolwentką, bardzo 
mile wspominam czas spędzony w tej 
szkole. Liceum było i jest dla mnie 
miejscem, do którego często wracam 
i z którym zawsze będę związana. 
Tutaj otrzymałam solidne przygo-
towanie, które pozwoliło mi dostać 
się na kierunek studiów z pierwszego 
wyboru, poznałam wiele życzliwych 
osób zawsze gotowych pomóc w trud-
niejszych chwilach. Jako absolwentka 
tej szkoły mogę czuć tylko żal, że ten 
etap w moim życiu już się zakończył.

Wojciech Mazurkiewicz
Biotechnologia
Uniwersytet Rzeszowski

Gdy nadchodził czas rozstania 
z gimnazjum, Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Koper-
nika w Tuchowie od początku było 
obiektem moich zainteresowań ze 
względu na wiele pozytywnych opinii. 
Dla osób dojeżdżających ważna jest 
dogodna lokalizacja szkoły nieda-
leko przystanku autobusowego. 
Liceum jest doskonałym wyborem 
dla wszystkich tych, którzy chcą się 
wiele nauczyć oraz poznać wspania-
łych ludzi. Oprócz bardzo ciekawie 
i szczegółowo prowadzonych lekcji 
każdy zainteresowany poszerze-
niem wiedzy z danego przedmiotu 
ma szansę wziąć udział w dodatko-
wych zajęciach przygotowujących do 
matury. Odbywają się liczne projekty 
o różnorodnej tematyce – od kuchni 
regionalnej po zagadnienia ekolo-
giczne. W „Koperniku” jednak nie 
wszystko kręci się wokół nauki. Tak jak 
wiele planet krąży wokół Słońca, tak 
i tu organizowane są nie tylko szkolne 
akademie czy imprezy, ale i Program 
Erasmus+. Umożliwia on przeżycie 
niezapomnianej przygody za granicą. 
Dzięki niemu miałem okazję wziąć 
udział w wymianie z Wielką Brytanią 
i poznać wiele osób z różnych zakątków 
Europy. Perłą w koronie tego liceum są 
organizowane od wielu lat Dni Kultury, 
podczas których zacieśniają się klasowe 
więzi, a uczniowie odkrywają w sobie 
nowe talenty. Uważam, że wybór Miko-
łaja Kopernika jako mojego przewod-
nika po ścieżkach liceum był bardzo 
dobry i nie wyobrażam sobie wybrania 
innej szkoły.

Albert Majcher
Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie

Moją szkołą pierwszego wyboru 
była jedna ze znanych szkół tarnow-
skich. Jednak szybko stwierdziłem, 
że to nie dla mnie. Długie dojazdy 
i niesympatyczna atmosfera nakło-
niły mnie do zmiany szkoły. Wybrałem 
tuchowskiego „Kopernika”. Był to 
idealny wybór. Żałuję tylko, że nie 
przyszedłem tutaj od razu. Liceum 
znajdowało się bliżej mojego miejsca 
zamieszkania, co było jego wielkim 
atutem. Poznałem tutaj wiele wspa-
niałych osób, zawiązały się również 
przyjaźnie, które mam nadzieję prze-
trwają długie lata. Dzięki nauczycielom 
mogłem się rozwijać i poszerzać swoje 
zainteresowania przez pomoc w przy-
gotowaniu do konkursów, głównie 
geograficznych, których było bardzo 
dużo. Chodzenie do tej szkoły umoż-
liwiło mi również poznawanie świata 
poprzez liczne zagraniczne wycieczki 
oraz program Erasmus+, dzięki 
któremu uczestniczyłem w wymianie 
uczniowskiej z Chorwacją. Jako absol-
went mogę powiedzieć, że były to 
wspaniałe 3 lata, które zostaną w mojej 
pamięci na zawsze. 

MONIKAMIKOS 
Idę do natury, aby być kołysanym 

i uzdrowionym, i aby moje zmysły 
zostały uporządkowane. 

(John Burroughs)

Prezentujemy prace 
konkursowe prze-
słane na konkurs 

fotograficzny ogłoszony 
przez bibliotekę szkolną 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie – „Moja miej-
scowość w obiektywie”. 

Tematyką konkursu było ukazanie 
walorów krajoznawczych, przyrod-

niczych, zabytków i architektury 
miejscowości, z których pochodzą 
uczniowie LO Tuchów.

Są to prace konkursowe uczniów 
klas pierwszych i drugich LO, 
którzy znaleźli czas na fotograficzne 
wędrówki. 

Konkurs pokazał, że nasza 
młodzież ma otwarty umysł i jest 
wrażliwa na piękno otaczającego 
świata. Potrafi dostrzec niepowta-
rzalny urok miejsc, często wyda-
wałoby się zwyczajnych. Docenia 
poezję zaklętą w bogactwie przy-
rody i zachwycającą ulotność chwili, 
patrząc oczami artysty-fotografa. 

Gratuluję i dziękuję wszystkim 
uczniom za zaangażowanie i uczest-
nictwo w tym konkursie. 

Konkurs fotograficzny „Moja miejscowość w obiektywie”

Olka Pypeć, klasa 1a
I miejsce

1. Moją okolicę charakteryzują 
piękne zachody słońca. Niebo przy-
biera różne kolory. Czasem nawet 
wydaje mi się, że oglądam jakiś obraz.

2. Cmentarz wojenny nr 171 – 
Łowczówek. Pomyślałam, że warto 
sfotografować to miejsce, ponieważ 
jest to miejsce historyczne, wiąże się 
z nim pewne wydarzenie – bitwa pod 
Łowczówkiem, w czasie której wiele 
osób oddało życie za naszą Ojczyznę.

Natalia Gogola, klasa 1a
II miejsce

Powrót wiosny w Gromniku.

Anna Wojtoń, klasa 2a
II miejsce

Zdjęcie przedstawia Bazylikę  
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Tuchowie. Zostało uchwy-
cone z okna liceum ogólnokształcą-
cego w Tuchowie.

Jakub Mikrut, klasa 1b
III miejsce

Budka leśnicza w Żurowej podczas 
zimy oraz wiosny. 

Martyna Sobczyk, klasa 2b
Pierwsza z fotografii przedstawia 

panoramę Tuchowa, wykonaną 
późnym popołudniem na szczycie 
Furmańca. Lekko zachmurzone 
niebo z licznymi białymi obłokami 
świetnie wkomponowuje się w pejzaż 
i go rozświetla.

Drugie zdjęcie przedstawia 
niezwykle urokliwe jezioro znajdujące 
się w kompleksie leśnym Tuchowski 
Las. Pora dnia oraz światło, jakie udało 

mi się uchwycić na fotografii, spra-
wiają, że miejsce to staje się niejako 
baśniowe i tajemnicze. Połyskująca 
woda wydawać by się mogło spokojna, 
tętni życiem dzięki rodzinom żab, 
które swoją obecnością zaznaczają, 
że już nadeszła wiosna. Oba zdjęcia 
w sposób dobitny pokazują, że to, co 
piękne nie musi być daleko od nas. 
Nawet zwykła wycieczka rowerowa 
potrafi dostarczyć niezapomnianych 
wrażeń i pięknych widoków najbliż-
szej okolicy.

Zuzanna Mikrut, klasa 2b 
Zdjęcia przedstawiają Ostry 

Kamień znajdujący się na granicy 
Żurowej i Ryglic, oraz jego okolice.

Justyna Mleczko, klasa 2c
- Kościół Rzymskokatolicki  

pw. św. Marcina w Gromniku
- Las Państwowy w Golance

Oliwia Kras, klasa 1a 
Zdjęcia zrobiłam na górce w stronę 

Cisia w Rzepienniku Marciszewskim. 
Na pierwszej fotografii w oddali widać 
właśnie Cisie.

Natomiast na drugim zdjęciu widać 
wzgórze Cholimówka, a po lewej 
stronie Ostrzesze. Zdjęcia zostały 
zrobione, gdy spadł śnieg.
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Czy warto czytać Krzyżaków 
i nie tylko?
O sukcesie uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie

Posiadłam dużo nowej wiedzy, która 
przyda mi się na pewno w dalszych 
latach nauczania.

Julia Więcek

Bardzo się cieszę, że wziąłem udział 
w konkursie „Czytam, znam, rozu-
miem”. Dzięki niemu bardzo dobrze 
poznałem trzy wspaniałe utwory: 
„Krzyżaków” H. Sienkiewicza, „Balla-
dynę” J. Słowackiego i „Pana Tadeusza” 
A. Mickiewicza. Mogłem się wykazać 
wiedzą o postaciach, zdarzeniach, 
wątkach, motywach i problemach 
przedstawionych w tych książkach, 
a także napisać kilka twórczych prac. 
Tym sposobem pogłębiłem swoją 
znajomość literatury, co na pewno 
przyda mi się za rok na egzaminie. 
Konkurs uważam za bardzo przydatny. 
Chętnie wezmę w nim udział także 
w następnym roku.

Aleksander Szeląg

Udział w konkursie zaproponowała 
mi nauczycielka j. polskiego. Nie byłam 
przekonana, czy to dobry pomysł. 
Mimo to zaczęłam przygotowania 
i spędziłam sporo czasu na czytaniu 
książek i przeglądaniu materiałów.

Nie było to zajęcie moich marzeń, 
szczególnie w sobotnie wieczory, ale 
okazało się, że było warto. Nic nie 

wyrazi satysfakcji z osiągniętego 
wyniku.

Konkurs zarówno na etapie 
szkolnym, jak i finałowym przebiegł 
w miłej atmosferze. Na wieść, że 
zostałam finalistką konkursu, bardzo 
się ucieszyłam. Szczerze powie-
dziawszy, nie spodziewałam się takiego 
sukcesu.

Moim zdaniem udział w konkursie 
podczas pandemii oszczędził nam 
stresu związanego z bezpośrednim 
kontaktem z obcymi ludźmi. A warto-
ścią dodaną są przeżycia i doświad-
czenia oraz ogromna satysfakcja 
i zadowolenie z sukcesów wszystkich 
uczestników konkursu z naszej szkoły.

Milena Mazurkiewicz

Do konkursu przygotowywałam 
się bardzo chętnie. Uczestniczyłam 
w spotkaniach, które odbywały się 
w ferie i w inne dni. Sama też w domu 
czytałam książki i uczyłam się potrzeb-
nych informacji. Gdy dowiedziałam 
się, że ponownie zostałam finalistką, 
bardzo się ucieszyłam. Zadania nie 
należały do łatwych. Konkurs był 
dla mnie odskocznią od wirtualnego 
świata, mogłam spotkać się z kolegami 
i uczyć się. Zyskałam dużo wiedzy, 
którą postaram się wykorzystać też 
na egzaminie. 

Chciałabym podziękować też pani 
Renacie Gąsior, która włożyła całe 
serce, aby dobrze przygotować nas do 
konkursu. Było warto…

Julia Kielawa

Konkurs był niewątpliwie bardzo 
trudny i wymagający. Dużo czasu 
poświęciłem na przygotowanie się do 
niego. Dzięki niemu przeczytałem trzy 
ciekawe lektury. Pozwolą mi one lepiej 
napisać wypracowanie na egzaminie 
ósmoklasisty. Uważam, iż czytanie jest 
niezbędne do powiększania wiedzy.

Szymon Koncewicz

Dużo się przygotowywałam, 
więcej niż myślałam… Właściwie to 
dzięki temu konkursowi zdałam sobie 
sprawę, jak bardzo lubię „Krzyżaków”. 
A niegdyś nieosiągalny „Pan Tadeusz” 
został również kilkakrotnie przeczy-
tany i co najważniejsze, zrozumiany. 

Amelia  Majcher

Do konkursu przygotowywaliśmy 
się podczas spotkań w szkole pod 
okiem naszej polonistki, pani Renaty 
Gąsior. Pogłębiliśmy naszą wiedzę na 
temat takich lektur, jak: ,,Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza, „Krzyżacy” 
Henryka Sienkiewicza i ,,Balladyna’’ 
Juliusza Słowackiego. Poszerzyliśmy 
wiedzę o zwyczajach rycerskich, 
szlachcie polskiej i jej pojmowaniu 
i praktykowaniu sprawiedliwości. Do 
konkursu przystąpiłem, aby uzupełnić 
i rozszerzyć swoją wiedzę na temat 
lektur potrzebnych do egzaminu. Poza 
tym już wcześniej czytanie tych lektur 
sprawiało mi przyjemność. Do tego 
motywacja naszej pani wpłynęła na 
mój udział w konkursie.

Pierwszy etap odbył się w naszej 
szkole. Na wieść o przeprowadzeniu 
etapu finałowego zdalnie byliśmy dość 
zdziwieni, ale przebiegł on sprawnie 
i bez zakłóceń. Zadania składały się 
z testu wyboru, sprawdzającego treść 
lektur, oraz z wypowiedzi argumenta-
cyjnych, w których należało wykazać 
się znajomością problematyki utworów 
i sprawnością pisania wypracowań.

Gdy dowiedziałem się, że otrzy-
małem tytuł finalisty, byłem zasko-
czony. W konkursie na pewno warto 
było wziąć udział, ponieważ mogłem 
sprawdzić swoją wiedzę przed egza-
minem. Jestem wdzięczny pani Renacie 
Gąsior za przygotowanie do konkursu 
i możliwość dodatkowego zaangażo-
wania w czasie nauki zdalnej.

Michał Gawryał

Opracowała Renata Gąsior

Za nami już III edycja 
MAŁOPOLSKIEGO 
KONKURSU CZYTEL-

NICZEGO „Czytam, znam, 
rozumiem” dla uczniów 
klas VII i VIII szkół podsta-
wowych w roku szkolnym 
2020/2021.

Konkurs jest organizowany przez 
Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz 
instytucje współpracujące: III Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickie-
wicza w Tarnowie, Zakład Filologii 
Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. J. Słowac-
kiego w Tarnowie.

Celami konkursu są: propagowanie 
dobrej znajomości polskiej literatury 
i kultury, kształcenie wrażliwości 
na piękno ojczystego języka oraz 
szacunku dla przeszłości i tradycji 
literackiej jako podstawy tożsamości 
narodowej oraz wspieranie Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa.

W tym roku były to lektury: Pan 
Tadeusz (jest w każdej edycji), Krzy-
żacy oraz Balladyna.

Z naszej szkoły do konkursu 
przystąpiło 12 uczniów z klas: VII b, 
VIII a i VIII b. 

W etapie szkolnym młodzież 
mierzyła się z niełatwymi zadaniami. 

Na podstawie cytatów należało 
rozpoznać bohaterów Pana Tadeusza, 
wymienić cechy gatunkowe epopei. Jak 
również odpowiedzieć na pytania na 
podstawie podanego fragmentu i całej 
lektury. Wypisać środki stylistyczne 
i wyjaśnić ich rolę w tworzeniu przyto-
czonego opisu przyrody. Objaśnić rolę 
Goplany w przebiegu zdarzeń w utworze 
Juliusza Słowackiego. W oparciu o wypo-
wiedź Balladyny scharakteryzować 
główną bohaterkę tragedii. Wykazać 
się znajomością faktów historycznych 
i zdarzeń oraz postaci w powieści 
Henryka Sienkiewicza. 

Spotykaliśmy się w szkole podczas 
ferii szkolnych i na zajęciach online. 

Do etapu finałowego (9 kwietnia) 
zakwalifikowało się 9 uczniów. 

Konkurs odbył się online na plat-
formie edukacyjnej III LO. 

Pierwsza część miała formę testu, 
w drugiej uczniowie pisali trzy wypo-
wiedzi argumentacyjne, m.in.:

1. Juliusz Słowacki w Balladynie 
ukazał grę ludzkich uczuć, deprawu-
jącą siłę władzy i chorobliwe ambicje. 
Uzasadnij tę opinię na odpowiednich 
przykładach.

2. Uzasadnij pogląd, że siła 
wewnętrzna Juranda ze Spychowa prze-
wyższała jego siłę i tężyznę fizyczną. 
Odwołaj się do przykładów z lektury. 

Miło mi ogłosić, iż laureatem 
konkursu została Aleksandra 
Walocha, uczennica klasy VIII b. Ola 
od kilku lat bierze udział w konkur-
sach polonistycznych i odnosi 
znaczące sukcesy. 

Z dumą też ogłaszam, że finali-
stami konkursu zostali: 

1. Aleksander Szeląg (kl. 7 b)
2. Julia Więcek (kl. 7 b)
3. Milena Mazurkiewicz (kl. 8 a)
4. Michał Gawryał ( kl. 8 b)
5. Julia Kielawa (po raz drugi, kl. 8 b)
6. Szymon Koncewicz ( kl. 8 b)
7. Amelia Majcher (kl. 8 b)

Pochwały kieruję też do: Jakuba 
Madejskiego z kl. 7 b (etap woje-
wódzki), Zuzanny Bakulińskiej, 
Amalii Skulteckiej i Alicji Rojek 
z kl. 7 b za udział w etapie szkolnym. 

29 kwietnia odbyło się podsumo-
wanie konkursu online. Organizatorzy 
podkreślili bardzo wysoki poziom 
przygotowania uczniów oraz ich 
wiedzy i umiejętności literackich. Tym 
bardziej ten wielokrotny sukces cieszy, 
osiągnięty w tak trudnym czasie. 

Dziękuję moim uczniom za ich 
wytrwałość, odpowiedzialność 
i pracowitość. Gratuluję rodzicom! 

Laureaci i finaliści zdobywają 
punkty podczas rekrutacji do szkoły 
średniej (aktywności dodatkowe 
ucznia). 

A co o konkursie sądzą jego 
uczestnicy?

Kiedy dowiedziałam się, że III LO 
w Tarnowie organizuje Małopolski 
Konkurs Czytelniczy „Czytam, znam, 
rozumiem”, bez wahania zgłosiłam 
moją chęć udziału w nim. W przygo-
towaniach pomagała nam pani Renata 
Gąsior. Zadania konkursowe nie były 
proste, więc kiedy dowiedziałam się, 
że zostałam laureatką, przez chwilę 
nie mogłam w to uwierzyć. Dzięki 
udziałowi w konkursie miałam okazję 
zapoznać się dokładnie z dziełami 
największych polskich poetów i pisarzy 
oraz pogłębiłam moją wiedzę o języku 
polskim. Poświęciłam dużo czasu na 
przygotowanie się do konkursu, jednak 
zdecydowanie było warto.

Aleksandra Walocha

Z wielką chęcią przystąpiłam do 
tego konkursu, ponieważ był czymś 
nowym dla mnie. Chciałam bardzo 
sprawdzić się, jak mi pójdzie. Jeśli 
chodzi o przygotowania, były one 
naprawdę długie i wyczerpujące. Na 
każdej lekcji stacjonarnej czy online 
starałam się zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów z tych trzech lektur.

Składam wielkie podziękowania dla 
pani Renaty Gąsior, która bardzo zaan-
gażowała się w cały konkurs i dużo 
nam pomogła. 

Lepiej wspominam etap szkolny, 
ponieważ przeprowadzony został 
w sposób tradycyjny. Nie denerwo-
wałam się tak, jak na etapie fina-
łowym. Drugi etap konkursu odbył 
w nowej i nieznanej dla mnie do tej 
pory formie. Miałam kilka problemów 
technicznych, ale na szczęście finalnie 
wszystko udało mi się rozwiązać.

Na wieść, że zostałam fina-
listką, ucieszyłam się. Byłam 
naprawdę szczęśliwa i trochę zasko-
czona. Nie sądziłam, że zdobyłam 
tyle punktów, aby zdobyć tytuł. 

Młodzież z Tuchowa w murach III LO w Tarnowie na tle 
portretu Adama Mickiewicza "Na Judahu skale"
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„Przywróć naszą Ziemię” – 
czyli Dzień Ziemi  

SZKOŁA PODSTAWOWA
SIEDLISKA

HALINAPIOTROWSKA

22 kwietnia 2021 r. 
Szkoła Podsta-
wowa im. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego 
świętowała Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi. 

Na rozgrzewkę odbył się szybki 
quiz o zwierzętach naszej planety, 
potem klasy 7 i 8 uczestniczyły 
od godz. 12.00 do 13.40 w „Lekcji 
z klimatem”, przygotowanej przez 
Młodzieżową Radę Klimatyczną przy 
Ministerstwie Klimatu. W między-
czasie Samorząd Uczniowski szkoły 
podstawowej oraz opiekun Halina 
Piotrowska „zaadoptowali” rysia, 
morświna oraz fokę szarą, wspierając 
działania organizacji WWF w celu 

ratowania zagrożonych gatunków 
zwierząt! Wpłynęło też 11 prac na 
konkurs „A ty? Co robisz, by pomóc 
swojej planecie?”. Były to filmy 
i prezentacje, jakie przygotowali 
uczniowie, ukazując działania proeko-
logiczne w swoich gospodarstwach 
domowych. Naprawdę budujące 
jest podejście siedliskich rodzin do 
spraw ekologii. Mieszkańcy Siedlisk 
dbają o środowisko i te dobre nawyki 
przekazują swoim dzieciom! Inwe-
stują w odnawialne źródła energii, 
są świadomi też tego, że najprostsze 
rzeczy, jakie możemy sami robić, 
by chronić nasze środowisko, mają 
i będą miały wpływ na nasze zdrowie, 
życie, na przyszłość naszej planety! 
Siedliska szkoła wzięła również udział 
w akcji „Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci.” 30 kwietnia nastąpiło 

uroczyste wręczenie nagród w konkur-
sach, a były to krzewy ozdobne do 
przydomowego ogrodu zakupione 
w Gospodarstwie Ogrodniczo-Szkół-
karskim Przęczek. Nagrody zostały 
ufundowane przez Radę Rodziców, 
a Dzień Ziemi zorganizowały Halina 
Piotrowska i Elżbieta Wrona. 

SZKOŁA PODSTAWOWA
PIOTRKOWICE

Święta majowe
MAGDALENAHAJDUK

W tym roku obchodzi-
liśmy 230. rocznicę 
uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja. 

Ze względu na epidemię uczniowie 
klas IV-VIII uczcili to święto w swoich 
domach, a klasa VI  przygotowała 
akademię online przypominającą 
o tym, co wydarzyło się w maju 

1791 roku. Przypomnijmy, dlaczego 
święta majowe są dla nas tak ważne. 

1 maja to Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy nazywany 
również Świętem Pracy. Należy 
pamiętać, że święto to ustanowione 
jest ku pamięci osobom, które straciły 
życie, domagając się limitu 8 godzin 
pracy. Dzień ten również z tej okazji jest 
ustanowiony dniem wolnym od pracy. 

2 maja jest równie ważnym 
świętem – Dniem Flagi Rzeczypospo-

litej Polskiej i Dniem Polonii i Polaków 
za Granicą. Ważna jest wtedy pamięć 
o wywieszeniu narodowej flagi, a przez 
to podkreślenie swojej polskości. Za 
czasów PRL-u tego dnia nakazane 
było zdejmowanie flag, by nie były 
one eksponowane kolejnego dnia, 
czyli 3  maja, w którym to obcho-
dzimy Święto Narodowe Trzeciego 
Maja – rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Z tej okazji należy 
przypomnieć, że była ona drugą na 
świecie, a pierwszą w Europie. Konsty-
tucja 3 Maja m.in.: zmieniła ustrój 
państwa na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demokrację 
szlachecką, wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan i szlachty oraz 
zapewniła chłopom ochronę państwa.

Każdy z tych dni ma dla nas 
Polaków nadzwyczajne znaczenie. 
Nie tylko przypominają nam one, 
kim jesteśmy. Zwracają naszą uwagę 
na to, co naród polski osiągnął przez 
lata. Nie należy tutaj nigdy zapominać 
o tych, którzy wywalczyli dla nas 
równe prawa, by nam było łatwiej żyć. 
Ważna jest cześć i pamięć o historii 
i ludziach, dzięki którym mamy lepszą 
przyszłość. 

W szkole natomiast było biało-
-czerwono; zarówno budynek, jak 
i zajęcia lekcyjne przybrały barwy 
narodowe. Uczniowie klas I-III 
oraz przedszkolaki z tej okazji 
wykonały flagi państwowe, śpie-
wali piosenki o Polsce, uczniowie 
wzięli udział w quizach i konkur-
sach. Były to bardzo ciekawe, inte-
resujące lekcje historii naszego 
kraju i patriotyzmu.

Domki dla owadów
DOROTASTAŃCZYK 

Dzieci z przedszkola 
Polak Mały wspólnie 
z rodzicami wykonali 

domki dla owadów. 

Takie domki są szczególnie 
potrzebne na wiosnę, kiedy owady 

składają jaja. To również dosko-
nały sposób, aby zwabić pożyteczne 
owady do ogrodu. Domki zostały 
umieszczone w ogródku przed-
szkolnym i czekają na pierwszych 
lokatorów. Kwietna łąka, która znaj-
duje się obok przedszkola, będzie 
rajem dla pięknych owadów. Dla 
przedszkolaków – miejscem obser-
wacji tych pożytecznych stworzeń.

W Piotrkowicach pięknie piszą!
MONIKAZYCH 

W czasach wszech-
obecnej kompute-
ryzacji pragniemy 

promować piękne, odręczne 
pisanie oraz przestrzeganie 
zasad poprawności grama-
tycznej i ortograficznej. 

Badania naukowe potwierdzają, 
że ci, którzy pracują nad charakterem 
swojego pisma, wzmacniają umie-
jętność koncentracji, są bardziej 
kreatywni i osiągają lepsze wyniki 
w nauce. 6 maja 2021 r. w naszej 
szkole odbył się „Konkurs Pięknego 
Pisania” dla uczniów klas I-III. Celami 
konkursu było: propagowanie wśród 

uczniów sztuki pięknego pisania, 
zachęcanie do dbania o estetykę 
i motywowanie do pracy nad własnym 
charakterem pisma. Tematem prze-
wodnim była nasza piękna Polska. 
Konkurs miał miejsce tuż po naro-
dowych świętach majowych. Uczest-
nicy mieli za zadnie przepisać otrzy-
many tekst najładniej, jak potrafią. 
Wszyscy bardzo się starali, popisali 
się pięknym, wzorcowym pismem. 
Niestety miejsca na podium były 
ograniczone. Komisja konkursowa 

wyłoniła dwóch mistrzów pisania 
w każdej klasie. Wszystkim uczniom 

dziękujemy za udział w konkursie, 
a zwycięzcom gratulujemy!
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 S Z K O Ł A " 
MUZYCZNA

ALEKSANDER  
MANASTERSKI 

W sobotę 12 czerwca 
Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Tuchowie 

organizuje Tuchowski 
Konkurs Miniatur Gitarowych. 

Od porannych godzin będą 
odbywały się przesłuchania soli-
stów. Uczestnicy – z uwagi na wiek 
– podzieleni są na dwie kategorie, 
w których wykonują program konkur-
sowy nie tylko na gitarze klasycznej, 
ale również na innych instrumentach 
strunowych szarpanych, takich jak: 
gitara akustyczna, elektryczna lub 
ukulele. Wprowadzenie możliwości 
zagrania na innym instrumencie niż 
gitara poszerza możliwości prezentacji 
uczestników. Gitarzyści zagrają wybrany 
przez siebie repertuar, a jedynym 
kryterium przy doborze utworów 
jest ich kontrastowość. W Tuchow-
skim Konkursie Miniatur Gitarowych 
każdy uczestnik zostanie oceniony 
według trzystopniowej skali, więc praca 
i prezentacje zostaną docenione w przy-
padku każdego uczestnika. 

Konkursowi towarzyszyć będą 
warsztaty gitarowe prowadzone przez 
utalentowanego i uznanego gitarzystę 
młodego pokolenia Szymona Mikę. 
Dla młodych adeptów gitary twór-
czym będzie zastosowanie przez niego 
różnego rodzaju gitar, takich jak gitara 
jazzowa lub sopranowa. Wydarzenie 
zakończy się o godz. 16.30 koncertem 
duetu Szymon Mika, Piotr Wyleżoł, 
gitara-fortepian. W programie 
koncertu znajdą się utwory inspiro-
wane muzyką klasyczną i jazzową oraz 
utwory muzyki popularnej.

Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Tuchowie i Dom Kultury w Tuchowie 
gorąco zapraszają na ten dzień pełen 

muzycznych wrażeń i emocji. Będzie 
to pierwsze tego typu wydarzenie 
odbywające się „na żywo”.

Tuchowski Konkurs Miniatur Gitarowych  
na żywo z Domu Kultury w Tuchowie

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA w TUCHOWIE
zaprasza 

do KLASY I 
na rok szkolny 2021/2022

DZIECI i MŁODZIEŻ w wieku od 6 do 16 lat 

NAUKA jest BEZPŁATNA

Wejdź do naszego muzycznego świata!
Rozpocznij przygodę z muzyką!

INSTRUMENTY, na których uczymy grać w naszej szkole:
• fortepian

• wiolonczela
• skrzypce

• gitara
• klarnet

• flet

• saksofon
• puzon
• trąbka

• akordeon
• perkusja

Twoja przygoda z muzyką może trwać w zależności od wieku:
• 6 lat  (nauka dla dzieci w wieku 6-9 lat)
• 4 lata (nauka dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat)

W ramach zajęć odbywają się lekcje rytmiki, zespołu rytmicznego – 
podczas których poczujesz rytm w nogach.
Kształcenie słuchu wykształci lepszy słuch – nie tylko muzyczny.
Audycje muzyczne to zajęcia, podczas których dowiedzieć się można, 
jak biegnie droga przez krainę muzyki. 

W ramach zajęć uczymy także:
• jak śpiewać w chórze
• jak grać w duecie  (zajęcia z akompaniatorem)
• jak grać w zespole z innymi (orkiestra, zespoły instrumentalne)

W trakcie nauki realizowany jest również przedmiot fortepian dodat-
kowy (dla uczniów, których głównym instrumentem nie jest fortepian). 

Chcesz nas zobaczyć, usłyszeć?
ZAPRASZAMY DO NAS!

Organizujemy konsultacje, koncerty, lekcje otwarte:
• 12 czerwca (sobota) - Tuchowski Konkurs Miniatur Gitarowych, 

przesłuchania konkursowe, koncert gitarowy (informacje na 
plakatach)

• 14 czerwca (poniedziałek) – Koncert Dyplomantów  
i prezentacja instrumentów

• od 14 czerwca (poniedziałek) do 18 czerwca (piątek) – Tydzień 
Otwarty dla kandydatów – lekcje, zajęcia, prezentacja instru-
mentów, konsultacje z nauczycielami.

Informacje o miejscu i godzinach wszystkich wydarzeń 
można znaleźć na stronie internetowej.

TERMIN ZAPISÓW do SZKOŁY MUZYCZNEJ: 
23 czerwca (środa)

Badanie przydatności kandydatów: 
26 czerwca (sobota)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA, 
WSZELKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ

na stronie internetowej: www.sm.tuchow.pl
oraz w sekretariacie szkoły.

Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Tuchowie 
po rocznej przerwie 
ponownie zaprasza 
wszystkie dzieci na bajkę 
muzyczną w wykonaniu 
uczniów i nauczy-
cieli naszej szkoły oraz 
zaproszonych gości. Nie 
wyobrażamy sobie już, 
aby Dzień Dziecka świę-
tować w inny sposób niż 
poprzez coroczne oglą-
danie naszego przedsta-
wienia. W tym roku czeka 
nas bajka niezwykła – bo 
edukacyjna. Oprowa-
dzimy najmłodszych po 
zaczarowanym świecie 
muzyki ,  ukazując 
to, co najważniejsze 
w przystępny dla każdego 
sposób. Bajka ta będzie 
nie tylko wesołą zabawą, 
ale również zaproszeniem 
do nauki w naszej szkole!

To piąte, jubileuszowe 
przedstawienie będzie 
w nieco innej formie 
– bez publiczności, 
a wszelkie dane potrzebne 
do jego oglądnięcia 
znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej 
Szkoły Muzycznej I st. 
w Tuchowie sm.tuchow.pl 
już 1 czerwca!

Zapraszamy do 
świata muzyki 

i życzymy dobrej 
zabawy!
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Z PORADNI
czyli okiem  
logopedy

W obliczu zmian ekono-
micznych zacho-
dzących na całym 

świecie znajomość więcej 
niż jednego języka jest 
koniecznością dobrego funk-
cjonowania w życiu zawo-
dowym. 

Unia Europejska stworzyła swoim 
obywatelom możliwość przemiesz-
czania się, osiedlania oraz podej-
mowania pracy w dowolnym kraju 
członkowskim. Jednak z migracją, 
integracją i asymilacją osób wyjeż-
dżających wiąże się wiele problemów, 
w tym problem językowy. Coraz 
częściej polskie dzieci wychowują się 
w środowiskach dwujęzycznych np. 
w przypadku emigracji lub małżeństw 
mieszanych pod względem językowo-
-kulturowej przynależności. Zjawisko 
dwujęzyczności można rozpa-
trywać w aspekcie lingwistycznym, 
społecznym, kulturowym, psycho-
logicznym czy pedagogicznym. Stąd 
bilingwalizm ma wiele definicji – 
zależnie od dziedziny, którą zajmuje 
się osoba definiująca. Najprościej 
ujmując, według Miodunka W.T. Moc 
języka i jej znaczenie w kontaktach 
językowych i kulturowych. Język jako 
wartość podstawowa kultury, osoba 
dwujęzyczna to ktoś, kto w sposób 
naturalny przyswoił dwa języki 
i potrafi używać ich na podobnym 
poziomie w różnych sytuacjach 
komunikacji. Jak podaje internet: 
badania naukowe nad rozwojem 
językowym dziecka dwujęzycznego 
opierają się na pogłębieniu wiedzy 
dotyczącej różnych aspektów, między 
innymi rozwijają w mózgu zdolność, 
która jest odpowiedzialna za umie-
jętność planowania i rozwiązywania 
problemów. Dodatkowo zauwa-
żono, że dzieci bilingwistyczne mają 
podwyższoną zdolność koncen-
tracji. Kolejnym atutem dwujęzycz-
ności jest to, że osoby posługujące 
się więcej niż jednym językiem 
doświadczają problemów demencji 
starczej znacznie później niż osoby 
mówiące tylko językiem ojczystym, 
ponieważ równoczesne korzy-
stanie z kilku systemów językowych 
uaktywnia większe obszary w mózgu. 
Dwujęzyczność z pewnością wzbo-
gaca, ale niekiedy wiąże się także ze 
specyficznymi problemami w nauce 
mowy, które mogą mieć rozmaite 
konsekwencje zwłaszcza w dalszym 

funkcjonowaniu dziecka. W badaniu 
dwujęzyczności dzieci starszych spro-
wadza się do sprawdzenia czterech 
podstawowych sprawności języko-
wych: czytanie, rozumienie ze słuchu, 
pisanie i mówienie, które mierzą 
stopień kompetencji komunikacyjnej, 
czyli umiejętność użycia języka jako 
instrumentu myślenia i operacji 
poznawczych. Natomiast rozwój języ-
kowy małego dziecka dwujęzycznego 
opiera się na prowadzeniu tzw. dzien-
ników mowy dziecka, czyli różnego 
rodzaju obserwacji, wywiadów, które 
polegają na opisie etapów rozwoju 
obydwu języków, a także kompetencji 
dziecka w zakresie systemów języko-
wych: fonematyki i fonologii, morfo-
logii i składni, semantyki i kompe-
tencji komunikacyjnej. Wychowanie 
dwujęzyczne nie zawsze przebiega bez 
problemów. Wymaga zwykle prze-
myślanych i konsekwentnie stosowa-
nych strategii, które umiejętnie opisał 
Kurcz I. w swojej pozycji książkowej 
Język, a psychologia, podstawy lingwi-
styki. Pierwsza z nich to strategia 
miejsca, która polega na rozmawianiu 
z dzieckiem w jednym języku w domu, 
a w drugim poza nim.  Druga to stra-
tegia czasu – czyli używanie jednego 
języka w dni powszednie, a drugiego 
w weekendy. I trzecia strategia to 
naprzemienna, która opiera się na 
komunikowaniu w rodzinie jednym 
lub drugim językiem w dłuższych 
okresach. Należy zatem pamiętać, że 
na jakość rozwoju drugiego języka 

wpływają także indywidualne cechy 
dziecka, takie jak: zdolności, tempera-
ment, motywacja, wiek i osobowość, 
które niewątpliwie mają związek 
z cechami mowy: artykulacja, akcent, 
intonacja głosu. Dwujęzyczność jest 
darem dla dzieci, których rodzice 
reprezentują inny język lub inne języki 
niż otoczenie, gdyż w ten sposób 
mają możliwość poznania kultury 
ich przodków. Dwujęzyczność jest 
związana w dużej mierze z dwukultu-
rowością. Dzieci dwujęzyczne rozwi-
jają się w podobnym tempie do dzieci 
jednojęzycznych i występuje u nich 
zbliżone prawdopodobieństwo poja-
wienia się różnych nieprawidłowości 
rozwojowych. Trzeba pamiętać, że 
dwujęzyczność sama w sobie nie 
powoduje znacznego opóźnienia 
rozwoju mowy, jąkania, wad wymowy 
ani innych zaburzeń. Warunkuje nato-
miast pozytywne wartościowanie obu 
języków i kultur przez jego najbliższe 
otoczenie.  

Opracowała
Ewa Jachym-Kawa 

Logopeda 

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno- 

-Pedagogiczna w Tarnowie
Filia w Tuchowie

ul. Wróblewskiego 1
  tel. 14 652-64-94

e-mail:
filiatuchow@pppptarnow.pl

www.pppptarnow.pl

Z działalności Młodzieżowej 
Rady Gminy Tuchów
Na majowej sesji MRG 

Tuchów gościliśmy 
zastępcę burmistrza 

Tuchowa pana Wiktora 
Chrzanowskiego, 
przewodniczącego 
Rady Miejskiej 
w Tuchowie 
pana Stanisława 
Obrzuta oraz 
naszego opie-
kuna – pana 
radnego Jerzego 
Odrońca, od 
których otrzyma-
liśmy koszulki oraz 
bluzy dresowe z logiem 
MRG Tuchów oraz logiem 
Tuchowa. 

W czasie sesji omówiliśmy nasze 
uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych oraz sportowych, jak 

również nakreśliliśmy plany naszej 
działalności w okresie wakacyjnym. 
Zwróciliśmy uwagę na problemy 
i zagadnienia, które poruszają nasi 

rówieśnicy w reprezentowanych 
przez nas szkołach. Po sesji 

zwiedziliśmy tuchowskie 
muzeum, po którym 
oprowadzał nas kustosz 
pan Ryszard Wrona, 
który przekazał nam 
bardzo ciekawe, histo-

ryczne informacje doty-
czące naszego miasta 

i naszej gminy. Była to dla 
nas wspaniała lekcja historii. 

O naszych działaniach będziemy 
informować na bieżąco, a wszyst-
kich serdecznie zapraszamy na naszą 
stronę FB – MRG Tuchów.

Daria Ciemięga
Przewodnicząca 

MRG Tuchów 

Uwaga Młodzi Muzycy!
Rozpoczyna się rekru-

tacja do powstałej 
Międzyszkolnej 

Regionalnej Orkiestry 
Symfonicznej.  
Zapraszamy uczniów 
i absolwentów SM  
do udziału w tym  
wyjątkowym i jedynym 
w Polsce przedsięwzięciu. 
Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie  
mrosmalopolska.com. 
Zobacz sam i przyjdź. 

Czekamy na Ciebie! Muzykuj 
razem z nami! Poznaj wyjątkowy 
świat dźwięków!

W imieniu organizatorów 
Jan M. Gładysz 

Dyrektor SOM w Tuchowie

Międzyszkolna Regionalna Orkie-
stra Symfoniczna została stworzona 
z myślą o wsparciu młodych talentów. 
Naszą ofertę kierujemy do uczniów, 
absolwentów szkół muzycznych 

oraz studentów uczelni artystycz-
nych z terenu Małopolski. Do tych 
wszystkich, którzy w wyniku prze-
słuchań zostaną przyjęci do MROS 
„Małopolska”.

Tegoroczny kalendarz działań 
obejmuje szeroko zakrojone warsz-
taty przygotowawcze oraz co najmniej 
cztery koncerty. Udział w przedsię-
wzięciu stwarza dla członków orkie-
stry różnorodne perspektywy.

Przystępując do MROS, zyskuje się 
możliwość zdobycia wszechstronnej 
wiedzy i bezcennych doświadczeń:
Nauczysz się pracy w orkiestrze

Obojętnie, na czym grasz – wydo-
będziemy i wyeksponujemy cały Twój 
potencjał. Poczujesz, jak wiele zależy 
właśnie od Ciebie.
Poznasz największe dzieła

Utwory, które słyszałeś dotąd jako 
żelazny kanon klasyki teraz poznasz 
„od podszewki”, stając się jednym z ich 
wykonawców.
Zrozumiesz lepiej muzykę

Każda z epok to inny rodzaj muzycz-
nego piękna. Uwrażliwimy Cię na te 
różnice, Ty zaś nauczysz się uwzględniać 
je w swojej grze.

Uczestniczysz w prawykonaniach
Razem ze współpracującymi 

z nami kompozytorami będziesz miał 
okazję wykonywać muzykę kompo-
nowaną niemal na Twoich oczach.
Nawiążesz muzyczne kontakty

W orkiestrze poznasz najzdol-
niejszych rówieśników, z którymi 
z pewnością zawiążesz wiele arty-
stycznych inicjatyw.
Podniesiesz kompetencje języ-
kowe

W MROS część prób prowadzo-
nych będzie w języku angielskim. 
Będziesz mógł uczyć się od zagra-
nicznych mistrzów.

Dzięki grze w orkiestrze już 
niebawem nasi młodzi muzycy będą 
mogli wystąpić na estradach insty-
tucji współpracujących, z których 
największe to Europejskie Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach, Centrum Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej.

Szczegółowe informacje  
oraz formularz zapisu  

znajdują się na stronie  
www.mrosmalopolska.com

DWUJĘZYCZNOŚĆ – 
DWUKULTUROWOŚĆ
A ROZWÓJ MOWY DZIECKA
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w relacji Zdzisławy Krzemińskiej w relacji Pauliny Kordeli
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Może bieda
do domów zaglądała,
Może ciężka praca
całe dnie wypełniała,
Może nie mieliśmy zbyt wiele,
Ale na pewno było weselej.
Dom wypełniał się 
modlitwą i śmiechem,
A radość z bycia razem
niosła się wielkim echem!

Mieszkańcy 
Domu Pogodnej Jesieni 

w Tuchowie

ROZŚPIEWANY MAJ

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Niektórzy obiecują sobie, 
że gdy nadejdzie starość 
i będą mieć dużo czasu, 

to poświęcą go na modlitwę. 
Wielu szczęściarzy słowa 
dotrzymuje, spotykamy ich 
codziennie w Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie. 
W naszej polskiej tradycji, 
w maju zwanym „miesiącem 
maryjnym” mają miejsce 
nabożeństwa tzw. „majówki”, 
podczas których odmawia 
się lub odśpiewuje Litanię 
Loretańską. 

Tak też było w DPJ. W tygodniu 
liczna grupa mieszkańców, koordy-
nowana przez terapeutkę, śpiewała 
pieśni maryjne, odmawiała litanię 
w specjalnie udekorowanej świetlicy. 
W soboty majówki prowadziły panie 
opiekunki, natomiast w niedziele 
w przydomowej kaplicy siostry józe-
fitki. W ostatnim czasie zmienił się 
stan osobowy mieszkańców – przy-
było kilka nowych pań, którym 
wspomniana wersja modlitwy bardzo 
odpowiada. No i proces adaptacji 
w nowym środowisku przebiega 
łagodnie i miło.

Czy ktoś z Twojej 
rodziny lub grona 
znajomych mieszka 

w Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie? Jeśli tak, to 
zrób niespodziankę, która 
wzruszy, ucieszy, rozwe-
seli… Wystarczy przesłać 
życzenia na adres  
terapeuta@dpjtuchow.
pl, resztę przejmie grupa 
personelu. 

W październiku ubiegłego roku 
– z racji obowiązujących obostrzeń 
epidemiologicznych – wprowadzono 
zakaz odwiedzin 
m i e s z k a ń c ó w . 
Wtedy wystoso-
wano zaproszenie 
do współtworzenia 
Koncertu Życzeń 
i… udało się czte-
rokrotnie. Za każdy 
razem inna grupa 
personelu  wg 
własnej inwencji 
twórczej przeka-
zywała nadesłane 

życzenia, dedykując piosenkę przy 
akompaniamencie gitary. Niedzielne 
koncertowe popołudnia o charakterze 
ludowym, patriotycznym i bożonaro-
dzeniowym zostały przyjęte entuzja-
stycznie, pozostawiając także orga-
nizatorom niezwykłe wspomnienia.

Zapraszamy do przesyłania 
serdecznych życzeń. Polecamy pocztę 
tradycyjną bądź mailową!

W imieniu Organizatora – 
Fundacji Dzieło Miłosierdzia  

im. św. ks. Zygmunta  
Gorazdowskiego

Zdzisława Krzemińska

Zajęcia socjoterapeutyczne jest to 
forma terapii skupiająca się na umoż-
liwieniu poznania i akceptacji siebie 
oraz swojego znaczenia jako części 
pewnej całości, w tym realnego świata, 
w którym funkcjonujemy. Podczas 
zajęć socjoterapeutycznych terapeuta 
zajęciowy dba o poprawne relacje 
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu 
kontaktów między mieszkańcami, co 
może być realizowane przez wspólne 
spacery, zwiedzanie, gry, zabawy zespo-
łowe i rozmowy.

Podczas majowych zajęć 
socjoterapeutycz-
nych mieszkańcy DPJ 

tworzyli DRZEWO WSPO-
MNIEŃ. Rozmowa, która 
na początku nie była łatwa 
ze względu na trudności 
w przypomnieniu sobie 
poszczególnych rzeczy 
sprzed kilkudziesięciu lat, 
po krótkiej chwili i dzięki 
zachętom terapeutki prze-
obraziła się w wesołą poga-
dankę, w której brała udział 
liczna grupa mieszkańców 
w przedziale wiekowym 
70-91 lat.

Później każde wspomnienie zostało 
przeniesione na papier i umiejscowione 
na DRZEWIE, tworząc piękną pracę 
plastyczną. Najważniejszy w całej 
tej pracy był uśmiech mieszkańców, 
radość z przywoływanych wspomnień 
i rozmowa – tak bardzo zbliżająca do 
siebie podopiecznych i sprawiająca, 
że każdy z nich czuje się potrzebnym 
i wartościowym człowiekiem.

Od Legionów do Armii Polskiej…
JANUSZKOWALSKI 

Mariusz Lesław Krogulski we wstępie do swojej książki 
pt. Od legionów do Armii Polskiej. Żołnierze niepod-
ległości z ziemi tuchowskiej 1914-1921, tom I pisze 

tak: „Pomysł opracowania słownika biograficznego dzia-
łaczy niepodległościowych z ziemi tuchowskiej zrodził się 
na początku 2017 roku, w związku ze zbliżającą się setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Plano-
wałem wydanie tego opracowania w 2018 roku, jednak 
wkrótce okazało się, że będzie to niemożliwe z powodu 
odkrywania wciąż nowych postaci (…). W niniejszym tomie 
zamieściłem 100 żołnierzy niepodległości z ziemi tuchowskiej (…)”. 

Książka wzbogaca bibliografię historii Tuchowa i wnosi do niej postaci walczące o niepodległość Polski.  
Jest to kolejna bardzo cenna pozycja wśród wielu tuchowskich wydawnictw.

Książkę można również wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Tuchowie lub zalogować się do  
www.cyfrowa.biblioteka.tuchow.pl i tam przeczytać ją w formie elektronicznej. Przygotowywany jest wywiad 
z autorem książki, który ukaże się w najbliższych numerach „Kuriera Tuchowskiego”. 



Pąki kwiatowe kłokoczki

TERESASZYMAŃSKA

Kłokoczka (Staphylea) 
to krzew z rodziny 
kłokoczkowatych. 

Na półkuli północnej występuje 
11 gatunków tej rośliny. W Polsce 
rośnie 1 gatunek – kłokoczka 
południowa (Staphylea pinnata). 
Nazwa łacińska staphylea wywodzi 
się z języka greckiego i oznacza grono. 
W starożytnym Rzymie nazywano ją 
staphlylodendron. Drugi człon nazwy 
– pinnata, czyli pierzasty, nawiązuje 
do budowy liści, które wyglądem 
przypominają liście jesiona. Polska 
nazwa – kłokoczka – wywodzi się 
z języka prasłowiańskiego. W Rosji 
to klekaczka, na Słowacji klokoć, a na 
Ukrainie klokiczka. 

Nazwa ta ma związek z klekotem, 
który wydają nasiona. Są one umiesz-
czone w torebkach na długich ogon-
kach. Jesienią, kiedy dojrzeją, odry-
wają się od dna torebki i kiedy wiatr 
porusza ogonkami torebek, nasiona 
uderzając o siebie, wydają charakte-
rystyczny klekot. Kłokoczka wyrasta 
do wysokości 2-5 m. Najczęściej ma 
formę krzewu. Tworzy kępy z wielu 
wyprostowanych, dość sztywnych 
gałęzi. Na żyznych i wilgotnych 
siedliskach daje często odrosty 
z korzeni. Rośnie w lasach liściastych 
w charakterze podszytu, również na 
ich obrzeżach i skarpach. Wymaga 
gleby żyznej, wilgotnej, zasobnej 
w wapń, miejsca słonecznego lub 
półcienistego. Na takich stanowiskach 
rośnie szybko. Kora kłokoczki jest 
oliwkowo-szara z charakterystycz-
nymi białawymi bruzdami. Krzew 
ten kwitnie w maju i czerwcu. Kwiaty 
są białe, często różowo nabiegłe, 
zebrane w zwisającą groniastą wiechę  
(do 15 cm długości). Pachną mało-
solnymi ogórkami. Owoce to rozdęte, 
2-3 komorowe torebki o pergamino-
wych ścianach (około 3 cm długości). 
W torebkach umieszczone są 2-3 dość 
duże nasiona. Są kuliste (około 1 cm 
średnicy), bardzo twarde, jasnobrą-

zowe i błyszczące z dużym znaczkiem. 
To właśnie te nasiona klekoczą po 
dojrzeniu (wrzesień, październik). 
Są ulubionym pożywieniem myszy 
polnych. Owocostanami kłokoczki 
żywią się też dziki i jeleniowate, 
dlatego z nasion kłokoczka wyrasta 
rzadko i ważne jest, że może 
rozmnażać się wegetatywnie poprzez 
podziemne rozłogi lub ukorzenianie 
się dolnych gałęzi, które mają kontakt 
z podłożem. 

Kłokoczka występuje w środkowej 
i południowej Europie. W Polsce 
osiąga północno-zachodnią granicę 
zasięgu. W stanie dzikim występuje 
tylko w Polsce południowej, np. 
w Beskidzie Niskim, na Pogórzu Cięż-
kowickim, Strzyżowskim i Dynow-
skim. Można ją spotkać także na 
Roztoczu, na Nizinie Sandomierskiej, 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
i na Pogórzu Sudeckim. Jej występo-
wanie w naturze jest rzadkie, dlatego 
naturalne stanowiska kłokoczki budzą 
zainteresowanie botaników, którzy 
starają się ją zlokalizować i opisać. 
Takie naturalne stanowisko kłokoczki 
znajduje się w Tuchowskim Lesie. Jest 
oznaczone i opisane przez botaników 
i znane w całej Polsce („Przegląd Przy-
rodniczy” XXXI, 2/2020, Towpasz, 
Stachurska-Swakoń).

Kłokoczka jest w Polsce objęta 
całkowitą ochroną gatunkową (od 
1957 roku). 

Kłokoczka od najdawniejszych 
czasów towarzyszyła ludziom. 
Dawniej wykopywano ją w lasach 
i sadzono w pobliżu domów, w ogro-
dach, na obrzeżach wsi, również przy 
kościołach. Uważana była za krzew 
„dobry”, to znaczy przydatny i przy-
jazny człowiekowi. Już w czasach 
przedchrześcijańskich, w Europie 
Środkowej miała duże znaczenie 
w obrzędowości plemion celtyckich, 

germańskich i słowiańskich. Po chry-
stianizacji dawne zwyczaje w części 
przeniknęły do obrzędów religijnych, 
kultowych i ludowych. Przykładem 
mogą być palmy wielkanocne, do 
których wkładano pędy kłokoczki 
(okolice Krakowa, Rzeszowszczyzna, 
Górny Śląsk).

Do dzisiejszych czasów prze-
trwał kult kłokoczki w Lubzinie 
koło Dębicy. W uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego obchodzi 
się tam jedyny w Polsce, tak zwany 
„kokockowy odpust”. Kapłan święci 
gałązki kłokoczki, udzielając specjal-
nego błogosławieństwa. W pobliskich 
Ryglicach, w okresie wielkanocnym, 
z pędów kłokoczki robi się krzyżyki 
i wbija na granicy pól. Podobny 
zwyczaj przetrwał w innych regionach 
Polski, np. na Górnym Śląsku, w okoli-
cach Przeworska i Jarosławia. Dawniej 
krzyżyki z patyczków kłokoczki 
wieszało się też nad drzwiami domów 
i budynków gospodarskich. Pędy 

z owocostanami kłokoczki doda-
wano do bukietów poświęcanych 
w uroczystość Matki Boskiej Zielnej 
(15 sierpnia). 

Z nasion kłokoczki wyrabiano 
różańce i ta umiejętność również 
dotrwała do naszych czasów. Od 
wieków robiono z tych nasion również 
ozdoby (naszyjniki, kolczyki, branso-
lety). Była to biżuteria ubogich kobiet. 
Takie ozdoby wytwarzali m.in. Huculi. 

Drewno kłokoczkowe cechuje 
wysoka wartość użytkowa. Jest 
odporne na ścieranie, twarde, 
trudno łupliwe, ma ładny biało-
żółty kolor. Wyrabiano z niego 
krzyżyki, figury świętych, elementy 
wyposażenia kościołów. Służyło do 
robienia okładek na książki, figur 
szachowych, trzonków do narzędzi, 
kijów do ubijania masła, lufek do 
papierosów. Klekoczące nasiona 
służyły za grzechotki dla dzieci. 
Innym pożytkiem dla ludzi był olej 
wytłaczany z nasion kłokoczki. Miał 

zastosowanie spożywcze, służył też do 
oświetlania domów. Kiszono również 
pączki kłokoczki, które były używane 
w kuchni jako namiastka kaparów. 
Roślina ta miała także zastosowanie 
w lecznictwie ludowym. Kłokoczka 
jest rośliną miododajną. 

W 2010 roku, z inicjatywy Nadle-
śnictwa Ustrzyki Dolne, powstał 
projekt pod nazwą „Kłokoczka połu-
dniowa roślinnym symbolem współ-
pracy polskich i słowackich regionów 
nadgranicznych”. Celem tego projektu 
było między innymi zwrócenie uwagi 
na ten gatunek i ocalenie od zapo-
mnienia zwyczajów z nim związanych. 

Jako mieszkańcy Tuchowa 
możemy się cieszyć, że w naszym 
Tuchowskim Lesie rośnie rzadki 
krzew, który dawniej miał duże 
znaczenie w kulturze ludzi. Bez 
wątpienia kłokoczka to niezwykle 
ciekawa i oryginalna roślina, którą 
warto zainteresować się również i dziś.
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Kłokoczka - rzadko spotykany krzew z Tuchowskiego Lasu

Krzew kłokoczki  
w Tuchowskim Lesie

Kora kłokoczki

maj 2021 | nr 5 (102)

WYŚPIEWALI NAGRODY W POGÓRZAŃSKIM FESTIWALU 
PIOSENKI o Koronę „Jej Wysokości Brzanki”
ANDRZEJJAGODA

Pogórzański Festiwal 
Piosenki ze względu na 
sytuację epidemiczną 

został przeprowadzony 
w formie online. Festiwal 
miał charakter otwarty 
i adresowany był do dzieci 
i młodzieży zamieszkują-
cych Pogórza: Rożnowskie, 
Ciężkowickie, Wiśnickie, 
Wielickie i Kotlinę Gorlicką. 

Zainteresowani konkursem woka-
liści, zgodnie z regulaminem zaśpiewali 
dwie piosenki w domach, nagrywając 
je i przesyłając gotowe filmiki na adres 
mailowy tuchowskiego Domu Kultury, 
gdzie nastąpiła ich ocena. Na konkurs 
nadesłano prezentacje 20 solistów 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii dzieci przedszkolnych 
nie było zgłoszeń. Soliści zmierzyli się 
z różnymi piosenkami. Wykonali m.in. 
takie utwory jak: Laleczka z Saskiej 
Porcelany Magdaleny Fronczewskiej, 
Cyrk nocą kompozycji Jacka Mikuły, 
Puszek Okruszek z repertuaru Natalii 
Kukulskiej, Rzeka marzeń z filmu 
W pustyni i w puszczy, Byle jak 
z repertuaru Margaret, czy Funiculi, 

funicula Luigiego Denzy. Prezentację 
wykonawców wysłuchała i obejrzała 
komisja festiwalowa w składzie: Natalia 
Pawlak, Tadeusz Goliszewski i Anna 
Madejska. Rozstrzygnięcie festiwalu 
i ogłoszenie wyników nastąpiło 20 
maja w Domu Kultury w Tuchowie. 
W kategorii wiekowej uczniów  
kl. I-IV pierwsze miejsce otrzymała 
Dominika Wierzgacz z Szerzyn, 
drugie Maja Michalik z Zalasowej, 
a trzecie Daria Krzywoń z Ryglic. 
W gronie wyróżnionych znaleźli się 
Alicja Gawron z Tuchowa oraz Maksy-
milian Smołucha z Jonin. W grupie 

uczniów kl. V-VIII pierwsze miejsca ex 
aeguo zajęli Milena Budzik z Karwo-
drzy i Jakub Baran z Lubaszowej, 
na drugim miejscu uplasowała się 
Natalia Sarad z Mesznej Opackiej, na 
trzecim Zuzanna Górka z Szerzyn. 
Wyróżnienie natomiast otrzymała 
Kinga Świerczek z Faściszowej.  

Festiwal został przeprowadzony przez 
Dom Kultury w Tuchowie we współ-
pracy z Pogórzańskim Stowarzysze-
niem Rozwoju, który ufundował także 
cenne nagrody rzeczowe. Laureatom 
gratulujemy, a wszystkim młodym 
wykonawcom dziękujemy za udział 
w muzycznym przedsięwzięciu.

R E K L A M A

KINO CYFROWE 3D 
PROMIEŃ W TUCHOWIE

 

https://ekobilet.pl/dom-kultury-w-tuchowie

Premiery światowego kina,
filmy edukacyjne i science fiction.

Seanse: 6 dni w tygodniu
(z wyjątkiem czwartku).

Seanse dodatkowe
dla grup zorganizowanych,
po uprzednim zgłoszeniu.

Repertuar dostępny na:
http://www.kino.tuchow.pl/repertuar/

Kontakt: tel. 14 6525 436,
e-mail: kinotuchow@interia.pl

ZAPRASZAMY!
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Kolonoskopia w Tuchowie 
ze znieczuleniem
Dieta i zanieczysz-

czenie środo-
wiska sprawiają, 

że częściej zapa-
damy na raka jelita 
grubego. By zapo-
biec chorobie, warto 
wykonać bezpłatne 
profilaktyczne badania, 
diagnozujące zmiany 
w jelitach, które 
mogą przerodzić 
się w onkologiczne. 
Przesiewowa kolono-
skopia w Tuchowie 

jest w pełni bezpieczna 
i wykonywana 
z bezpłatnym znie-
czuleniem. Zareje-
strować się można 
pod numerem telefonu 
728 588 355.

W Tuchowie za darmo 
kolonoskopię mogą wyko-
nywać osoby w wieku od 50 
do 65 lat, które w ostatnich 
10 latach nie przechodziły 
takiego badania. Diagnostyka 
jest bardzo ważna, ponieważ 

ani polipy, ani rak we wcze-
snym stadium przeważnie 
nie powodują objawów. 
Natomiast poddanie się 
profilaktycznej kolonoskopii 
pozwala odpowiednio wcze-
śnie wykryć i usunąć łagodne 
zmiany. Na podstawie różnych 
badań naukowcy szacują, że 
dzięki temu można zmniej-
szyć ryzyko zachorowania 
na złośliwy nowotwór jelita 
grubego aż o 75  procent. 
Wykrycie choroby we wcze-
snym stadium przeważnie 

pozwala na 
zupełne wyle-
czenie.

D o d a j m y, 
że możliwość 
skorzystania 
z programu 
mają także 
osoby po 40. 
roku życia, jeśli 
mają krew-
nego pierw-
szego stopnia 
i z rozpozna-
niem raka jelita 
grubego oraz od 
25. roku życia 
z rodzin z dzie-
dziczną postacią 
choroby.

Pectus w Tuchowie  
na TRZYMAJ SIĘ ZDRÓW 
Zespół, tworzony 

przez pochodzą-
cych z Bogoniowic 

pod Ciężkowicami braci 
Szczepaników wystąpi 
6 czerwca podczas 
kolejnej edycji Festi-
walu TRZYMAJ SIĘ 
ZDRÓW. Plenerowa 
impreza połączona 
zostanie z promocją 
zdrowia i profilaktyką. 
Odbędzie się z zacho-
waniem reżimu sani-
tarnego w tuchowskim 
amfiteatrze. Jeśli nie 
pozwoli na to sytu-
acja epidemiczna 
lub pogoda, impreza 
zostanie przeniesiona 
do sali widowiskowej 
Domu Kultury. Koncert 
będzie także trans-
mitowany online 
poprzez platformę 
telewizji internetowej 
STARnowa.TV.

Imprezę organizuje Centrum 
Zdrowia Tuchów w partnerstwie 
z Domem Kultury w Tuchowie 
i tuchowskim samorządem. 
Bezpłatne wejściówki na wyda-
rzenie można będzie odbierać 
w sekretariatach współorga-

nizatorów. Spółka medyczna 
podczas imprezy promować 
będzie program profilaktycz-
nych badań piersi „Zrób to 
mammo!”. Jest on skierowany do 
mieszkanek w wieku 50-69 lat 
z powiatów: tarnowskiego, 
brzeskiego, dąbrowskiego, 
gorlickiego i samego Tarnowa. 
Badanie pozwala na szybkie 
wykrycie raka piersi, a co za 
tym idzie zwiększa szansę na 
skuteczne zwalczenie ewen-
tualnej choroby. Panie mają 
zagwarantowany zwrot kosztów 
dojazdu. Zatem przy okazji 
Dnia Matki warto namówić 
mamę, babcię, przyjaciółkę czy 
znajomą, aby zadbała o swoje 
zdrowie i zgłosiła chęć udziału 
w badaniu. Rejestrować się 
można pod numerem telefonu 
604 430 775. Program został 
dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020.

Festiwal „Trzymaj się zdrów” 
o 17.30 rozpocznie Roztańczony 
Rynek. Będzie to finał przedsię-
wzięcia zainicjowanego przez 
pracowników Domu Kultury 
w Tuchowie oraz strażaków 
OSP w Tuchowie. Chodzi 
o wspólne zatańczenie układu 

choreograficznego do utworu 
Jerusalema przez przedstawi-
cieli różnych grup społecznych 
i zawodowych. To prosty taniec, 
który ma jednoczyć ludzi, dawać 
radość i pozytywną energię 
podczas pandemii koronawi-
rusa. Zostanie on także zareje-
strowany w formie teledysku. 
Od 18.30 w amfiteatrze można 
będzie posłuchać coverów uzna-
nych utworów w wykonaniu 
podopiecznych Szkoły Rocka 
Pawła Mazura. Program „Zrób 
to mammo!” promowany będzie 
w amfiteatrze godzinę później. 

Na 20.00 zaplanowano 
początek akustycznego 
koncertu gwiazdy wieczoru. 

Warto dodać, że muzycy 
grupy Pectus chętnie anga-
żują się w promocję zdrowia. 
W ubiegłym roku przygotowali 
tekst i nieszablonowy teledysk, 
by zwrócić uwagę Polaków na 
arytmię serca i jedną z głów-
nych przyczyn udaru mózgu. 
Premiera klipu odbyła się 
z okazji obchodów Świato-
wego Dnia Serca. Tym razem 
grupa wystąpi podczas imprezy 
poświęconej profilaktycznym 
badaniom piersi. Nieprzypad-
kowo tłumaczenie łacińskiego 
„pectus” brzmi pierś. 
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KONCERT AKUSTYCZNY
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa  
Młodzików i Młodziczek w Judo

Sześć medali judoków  
MOSiR Tuchów  
w mistrzostwach Krakowa 

Wsparcie inwestycji  
w Alfie Siedliska 

sportwydarzenia

JANUSZKOWALSKI 

W 2020 roku rozpoczęła 
się modernizacja 
stadionu klubu spor-

towego Alfa Siedliska i jego 
otoczenia. W bieżącym roku 
zakończą się prace związane 
z niwelacją i wydłużeniem 
płyty boiska, natomiast 
pozostałe działania będą 
kontynuowane jeszcze do 
końca roku 2022. 

W ostatnim czasie przeprowa-
dzono dwie cenne inwestycje, które 
sfinansowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Tuchowie oraz Andrzej Mądel 
– właściciel stacji paliw w Siedliskach. 
Pierwsza instytucja sfinansowała 
zakup i montaż siatek na piłkochwyty 
wraz z pełnym oprzyrządowaniem. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
klub z Siedlisk zakupił i zamontował 
nowe tuleje oraz przeniósł wysokie 
ogrodzenie w inne miejsce. Tym 
samym zmienił się wymiar i układ 
boiska oraz poszerzona została niemal 
dwukrotnie szerokość piłkochwytów 
z 15 do 29 metrów. 

Inną inwestycją, która została 
zrealizowana – tym razem dzięki 
przychylności przedsiębiorcy – była 
budowa drewnianej altany. Wyko-
nanie i montaż obiektu sfinansował 

Andrzej Mądel. Wiata ma wymiary 
4 m x 3 m, posiada niezbędne ławki 
oraz stół. W przyszłości klub planuje 
wykonać oświetlenie oraz utwardzić 
kostką brukową teren. Od jakiegoś 
czasu planowano zaprojektowanie 
takiego miejsca, w którym m.in. 
rodzice oczekujący na swoje pociechy 
mogliby schronić się podczas upałów 
oraz opadów deszczu. Tutaj można 
więc spotkać się po meczu i porozma-
wiać, zorganizować grilla, czy imprezę 
sportową dla dzieci, młodzieży 
i seniorów. Bez wątpienia taka strefa 
wypoczynku i rozrywki na obiekcie 
sportowym jest niezbędna. 

Zarząd Alfy Siedliska składa 
podziękowania za przyjazne spoj-
rzenie na działalność klubu z Siedlisk, 
zarówno przez lokalne instytucje, jak 
i przedsiębiorców. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Tuchowie na czele z prze-
wodniczącym Wiktorem Chrzanow-
skim oraz burmistrzem Tuchowa 
Magdaleną Marszałek już od kilku 
lat regularnie wspiera działania nie 
tylko klubu z Siedlisk, ale także innych 
stowarzyszeń sportowych z obszaru 
miasta i gminy Tuchów. 

O działalności sportowej klubu 
z Siedlisk, kolejnych pomysłach, inwe-
stycjach, w tym długo wyczekiwanej 
budowie szatni będziemy na bieżąco 
informować w kolejnych numerach 
„Kuriera Tuchowskiego”.

8 maja 2021r. w Bielsku-Białej 
czwórka moich podopiecz-
nych uczestniczyła w turnieju 

judo, rywalizując z najlepszymi 
zawodnikami rocznika 2006-2007 
z województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego i świę-
tokrzyskiego.

Turniej w Bielsku-Białej wliczany był do 
punktacji współzawodnictwa Urzędu Marszał-
kowskiego i Ministerstwa Sportu.

Dla klubu MOSiR Tuchów punktowały 
siostry bliźniaczki: Nina Potok – zajmując  
1 miejsce w kategorii wagowej do 44 kg oraz 
Natasza, która zajęła 5 miejsce w wadze do 
48 kg.

Kamil Sterkowicz zajął 9 miejsce (73 kg), 
a Justyna Burza 12 (52 kg).

Nina Potok 1 m 44kg

W hali Wisły Kraków  
9 maja 2021 r.  
odbyły się Otwarte 

Mistrzostwa Dzieci w Judo.

Klub MOSiR Tuchów reprezen-
towało 8 zawodników. W turnieju 
uczestniczyli judocy z województw 
małopolskiego i podkarpackiego.

W kategorii dzieci starszych 
(rocznik 2008-2009) nasi zawodnicy 
uzyskali następujące wyniki:

1 miejsce – Zuzanna Gawron 
w wadze do 44 kg

2 miejsca – Jakub Nakielny  
(46 kg) i Hubert Gut (50 kg)

3 miejsca –  Ewelina Burza  
(48 kg), Tomasz Dziga (60 kg), 
Kornelia Ciszek (63 kg)

7 miejsce – Kacper Śliwka (38 kg)

W kategorii dzieci młodszych 
(rocznik 2010-2011):

5 miejsce – Kamil Knapik (35 kg)

Ewelina Burza 3 m, 48 kg

Kornelia Ciszek 3 m, 63 kg

Tomasz Dziga 3 m, 60 kg

Jakub Nakielny 2 m, 46 kg

Hubert Gut 2 m, 50 kg

Zuzanna Gawron 1 m, 44 kg

R E K L A M A

O sukcesach tuchowskich 
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MOSiR Bochnia i Śląski 
Okręgowy Związek 
Judo 23.05.2021 r. 

byli organizatorami  
2. Eliminacji do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

W zawodach uczestniczyli 
juniorzy młodsi (rocznik 2004-
2005) z województw: małopol-
skiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
podkarpackiego. Dwóch moich 
zawodników walczyło o awans 
w kategorii wagowej do 66 kg (zgło-
szono 22 zawodników).

Trudne zadanie czekało Filipa 
Wantucha (2004 r.), który po 
1. eliminacji (20.03.2021 r.) miał 
zerowy dorobek punktowy i żeby 
awansować po drugiej eliminacji, 
musiał walczyć w finale tej kategorii 
wagowej.

Sprostał oczekiwaniom trenera. 
W pierwszej walce pokonał 

K.  Zankiewicza (Sosnowiec), 
w kolejnych S. Szulika (Rybnik), 
P. Fuchsa (Katowice) i w finale prze-
grał z M. Grendysem (Rzeszów), 
zajmując 2 miejsce.

Jan Dziga (2005 r.) w 1. elimi-
nacji zajął 3 miejsce (5,5 pkt.).

W II turnieju w pierwszej walce 
pokonał D. Stańka (Skoczów), 
w drugiej przegrał z Juszczykiem 
(Bochnia), w repasażach wygrał 
z K. Kozłowskim (Katowice), prze-

grał z K. Quaddourahem (Bytom), 
zajmując 7 miejsce (1,5 pkt.).

Do finału OOM Juniorów 
Młodszych (termin 25-27.06.2021 
r.) w kategorii wagowej do 66 kg 
awansowało 6 najlepszych zawod-
ników z sumą zdobytych punktów 
z dwóch eliminacji: 

1. M. Grendys  18 pkt.
2. Sz.  Szulik  12,5 pkt.
3. F. Wantuch  7 pkt.
4. M. Gardian  7 pkt.
5. J. Dziga  7 pkt.
6. P. Fuchs  7pkt.

JAROSŁAWMAKOWIEC

W niedzielę 23 maja 
2021r. odbyła się 
Biegowa Korona 

Pogórza – Bieg na Brzankę. 

To wydarzenie biegowe łączyło 
dwie gminy – Rzepiennik Strzyżewski 
i Tuchów – ponieważ start był usytu-
owany w Olszynach, a meta w Jodłówce 
Tuchowskiej obok wieży widokowej. 
Piękna, leśna trasa i zapierające dech 
w piersiach widoki Pogórza sprawiły, 
iż listy startowe zapełniły się bardzo 
szybko. Na starcie biegu głównego 

stanęło 150 uczestników, z których 
najszybszy okazał się reprezentant LKS 
Burzyn – Robert Makowiec, natomiast 
wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna 
Kmieć z Perły. Następnie, wokół wieży 
widokowej, przeprowadzono biegi 
dzieci w 4 kategoriach wiekowych. 
Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy medal oraz smaczny poczęstunek 
regeneracyjny. Zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych 
otrzymali drobne nagrody rzeczowe. 
Patronat nad wydarzeniem objęli 
wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
Marek Karaś oraz burmistrz Tuchowa  
Magdalena Marszałek.

Filip Wantuch i Jan Dziga 
w Finałach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży

Mistrzostwa
Małopolski  
w Judo
22maja 2021 r. w Bochni 

odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Małopolski 

Młodzików i Dzieci. W zawo-
dach uczestniczyli zawodnicy 
z 31 klubów z 4 województw: 
małopolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i świętokrzyskiego.

MOSiR Tuchów reprezentowało 
9  zawodników. Moi podopieczni 
wywalczyli 6 medali (1 złoty, 4 srebrne, 
1 brązowy).

W kategorii młodziczek (2006-2007) 
w wadze do 44 kg Natasza Potok była 
pierwsza, a jej siostra Nina – druga. 
W wadze do 57 kg drugie miejsce zajęła 
Justyna Burza.

W kategorii dzieci (2008-2009) drugie 
miejsca wywalczyli w wadze do 46 kg 
Jakub Nakielny, oraz Kornelia Ciszek 
(+63 kg). Trzecie miejsce zajęła Ewelina 
Burza (48 kg).

Biegowa Korona Pogórza

II Eliminacja do OOM 
F.Wantuch 2 miejsce  

w wadze do 66 kg

Otwarte Mistrzostwa Małopolski 
Młodzików i Dzieci. Medaliści 

MOSiR Tuchów

judoków Marek Srebro
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Dofinansowanie na remont dróg  
dojazdowych do gruntów rolnych 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego przyznał 
Gminie Tuchów 200 000 zł 

dofinansowania ze środków 
budżetu województwa na 
remont dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Środki 
pochodzą z budżetu związa-
nego z wyłącze-
niem z produkcji 
gruntów rolnych.

W ramach uzyska-
nego dofinansowania 
wykonane zostaną 
remonty obejmujące 
wykonanie podbudowy 
z kruszywa, nawierzchni 

asfaltowej i poboczy, udrożnienie rowu 
przydrożnego następujących odcinków 
dróg gminnych: 

Droga „Czarny lasek” w Jodłówce 
Tuchowskiej, działka nr 1447/1 – 470 mb

Droga „Do leśniczówki” w Burzynie, 
działka nr 602/2 – 500 mb

Droga „Wieś – granice” w Buchcicach, 
działki nr 428/1, 477/2, 
476/6, 474/5, 476/8, 
476/10, 474/7, 475/3, 
474/10, 474/12, 473/2 – 
495 mb
Łączna długość: 1465 mb
Łączna wartość kosztory-
sowa: 414 889,79 zł
Wysokość dofinanso-
wania: 200 000,00 zł

Kapliczka przy ul. Jana 
Pawła II w Tuchowie  
zostanie odrestaurowana 

Maj jest idealnym 
czasem na 
przekazanie 

dobrej informacji 
wszystkim mieszkańcom 
zaangażowanym 
w remont kapliczki przy  
ul. Jana Pawła II 
w Tuchowie. Gmina 
Tuchów pozyskała  
12 000 zł na wykonanie 
prac konserwatorskich 
przy kapliczce pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
z przełomu XIX i XX w. 
w Tuchowie. 

Wniosek Gminy Tuchów 
o dofinansowanie remontu 
wspomnianej kapliczki został 
pozytywnie oceniony i w ramach 
programu „Małopolskie 
Kapliczki 2021” uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 12 000 zł. 
Program finansowany jest przez 
Województwo Małopolskie.

O remont tej kapliczki zabie-
gali mieszkańcy od dłuższego 
czasu. Zakres prac z uwagi na 
postępującą degradację kapliczki 
jest bardzo duży. Mimo to mamy 
nadzieję, że proces odnowienia 
kapliczki przebiegnie bez 
problemów.

Stan obecny, 
zdjęcie z 2020 r.  

Mieszkańcy Tuchowa 
przed kapliczką

Fot. ze zbiorów Tomasza 
Marszałka

Kapliczka przy dworskich czworakach
Fot. ze zbiorów o. Stanisława Podgórskiego

Raport o stanie 
Gminy Tuchów 
za 2020 r. 
Raport o stanie Gminy 

przygotowuje corocznie 
burmistrz, podsumo-

wując swoją działalność za rok 
poprzedni, w szczególności 
realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał rady 
gminy.

Raport stanowi podstawę do udzielenia 
lub nieudzielenia przez radę gminy wotum 
zaufania burmistrzowi. Zanim jednak do 
tego dojdzie, nad raportem przeprowadza 
się debatę na tzw. sesji absolutoryjnej rady 
gminy, w której mogą wziąć udział miesz-
kańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać 
głos w debacie nad raportem, składa 
do przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Tuchowie pisemne zgłoszenie poparte 
podpisami, co najmniej 20 osób. Zgło-
szenie składa się najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który zwołana 
została sesja, podczas której ma być 
przedstawiany raport. Zgłoszenie można 
złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, 
ul. Rynek 1, tj. w budynku ratuszu (parter 
– okienko obsługowe). Mieszkańcy są 
dopuszczani do głosu według kolejności 
otrzymania zgłoszenia przez przewodni-
czącego rady. Liczba mieszkańców mogą-
cych zabrać głos w debacie wynosi 15, 
chyba że rada postanowi o zwiększeniu 
tej liczby. Debatę nad raportem zaplano-
wano na sesji Rady Miejskiej w Tuchowie 
26 maja 2021 r. 

Z Raportem o stanie Gminy Tuchów 
za 2020 r. można zapoznać się na  
https://bip.malopolska.pl/umtucho-
w,m,216165,za-rok-2020.html

Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie 

pozyskała dofinanso-
wanie na realizację 
projektu pn. „Poczuj się 
dobrze – zadbaj o zdrowe 
ciało i umysł”. Projekt 
„Ponadnarodowa mobil-
ność uczniów” współfi-
nansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 i zakłada 
współpracę ze szkołą 
Agrupamento de Escolas 
de Barcelos z Portugalii.

– W naszym przedsięwzięciu 
chcemy skupić się na zagadnieniu 
zdrowego stylu życia, a w szcze-
gólności na trzech jego aspek-
tach. Jednym z nich jest dieta 
oraz jej wpływ na nasze ciało 
i umysł. Kolejny aspekt to aktyw-
ność fizyczna i to, w jaki sposób 
pomaga zachować sprawność 
i zdrowie oraz jak duży wpływ 
ma ona na nasze logiczne myślenie 
i nastawienie mentalne. Trzecim 
elementem mającym wielkie 
znaczenie dla dobrego samopo-
czucia, który chcemy uwzględnić 
w naszych działaniach, to wypo-
częty i radzący sobie ze stresem 
umysł – mówi dyrektor szkoły 
Józef Wzorek.

Tematyka działań ujętych 
w projekcie to odpowiedź na coraz 
bardziej niepokojące statystyki 
dotyczące otyłości wśród polskich 
dzieci i polskiej młodzieży oraz 
ich kondycji psychicznej. Temat 
ten wydaje się być również aktu-
alny w nawiązaniu do sytuacji 
pandemii, kiedy podkreślano, 
jak duże znaczenie ma odpor-
ność organizmu – wypracowana 
między innymi zdrowymi nawy-
kami.

– Zaplanowane działania, 
w które włączeni będą uczniowie, 
mają być okazją do zdobywania 
i wykorzystania wiedzy i nowych 
doświadczeń przy zaangażowaniu 
ich twórczego potencjału oraz 
umiejętności cyfrowych, a współ-
praca z zagranicznym partnerem 
umożliwi uczestnikom otwarcie 
się na różnorodność i odkrywanie 
innych kultur oraz doskonalenie 
umiejętności językowych – mówi 
Magdalena Hońdo, wicedyrektor 

szkoły oraz nauczyciel języka 
angielskiego. 

Projekt szkoły podstawowej 
w Tuchowie realizowany będzie 
we współpracy z portugalską 
szkołą Agrupamento de Escolas 
de Barcelos. Placówka ta ma 
już bardzo duże doświadczenie 
w realizacji projektów opartych 
na międzynarodowej współpracy 
(ponad 89 tego typu projektów), 
więc tak rzetelna i doświadczona 
instytucja to dobry partner 
dla szkoły zaczynającej pracę 
z projektami międzynarodowymi.

Przedsięwzięcie 2020-1-
PMU-3208 o tytule „Poczuj się 
dobrze – zadbaj o zdrowe ciało 
i umysł” uzyskało dofinansowanie 
w kwocie 118 932,00 PLN.

Szkoła oficjalnie rozpoczęła 
realizację tego przedsięwzięcia. 
Po etapie informacji i promocji 
nastąpi rekrutacja. 

Uczestnikami projektu mogą 
być uczniowie klas VI i VII 
w bieżącym roku szkolnym.  

Po wybraniu grupy 14 uczniów 
rozpoczną się działania przygo-
towujące w wymiarze 20 godzin. 
Obejmą one: spotkania informa-
cyjne, przygotowanie językowe 
(zajęcia z języka angielskiego 
oraz portugalskiego), spotkania 
ze specjalistami i warsztaty 
z programowania. We wrze-
śniu br. uczniowie wezmą udział 
w zagranicznym wyjeździe do 
szkoły partnerskiej Agrupamento 
de Escolas de Barcelos w Portu-
galii, aby z rówieśnikami reali-
zować zajęcia związane z tematem 
przedsięwzięcia. Po wszystkich 
tych etapach przyjdzie czas na 
ewaluację przedsięwzięcia.

Serdecznie gratulujemy 
dyrekcji szkoły  

pozytywnej oceny 
wniosku i życzymy  

efektywnej realizacji 
projektu. 

Szkoła Podstawowa 
w Tuchowie będzie 
współpracować ze szkołą  
w Portugalii w ramach 
projektu PO WER
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Wiosenne remonty dróg gminnych 
Od kilku dni na 

drogach gminnych 
trwają intensywne 

prace związane z wiosen-
nymi remontami: utwar-
dzanie kruszywem, 
remonty nawierzchni 
oraz wykonywanie 
nowych nakładek asfal-
towych.

Firma wykonująca nowe 
nakładki pracuje w terenie. 
Nowa nawierzchnia wykonana 
zostanie w następujących miej-
scach:
1. Remont drogi w Jodłówce 

Tuchowskiej w km 0+075 – 
0+130, od 0+130 – 0+194 na 
długości 119,00 mb – dz. nr 280/1

2. Remont nawierzchni ulicy 
Słonecznej w Tuchowie w km 
0+000 – 0+158, na długości 
158, dz. nr 2086/53, 2077, 
2079/1, 2087/2.

3. Remont drogi w Tuchowie 
w km 0+222 – 000+334 
na długości 112 mb – dz. 
nr  1238/1, 1240/4, 1241/2, 
1243/3, 1243/6

4. Remont drogi w Tuchowie 
w km 1+005 – 1+107 na 
długości 102,00 mb – dz.  
nr 881/2

5. Remont drogi w Karwodrzy 
w km 0+000 – 0+180 na 
długości 180 mb – dz. nr 59

6. Remont drogi w Karwodrzy 
w km 0+517 – 000+628 na 
długości 111 mb – dz. nr 414

7. Remont drogi w Łowczowie 
w km 0+000 – 0+316 na 
długości 316,00 mb – działka 

nr 84/1, 22/9, 85/1, 86/1, 87/1, 
287/1 – wykonane

8. Remont drogi w Burzynie k/
Domu Kultury w km 0+000 – 
0+076 na długości 76,00 mb 
– dz. nr 261

9. Remont drogi w Burzynie 
w km 0+000 – 000+308 na 
długości 308,00 mb – dz. nr 
61 i 68

10. Remont drogi w Dąbrówce 
Tuchowskiej w km 0+000 – 
000+041 na długości 41 mb 
– dz. nr 148/1

11. Remont drogi w Dąbrówce 
Tuchowskiej w km 0+000 – 
000+101 na długości 101,00 
mb – dz. nr 129/2, 130/3

12. Remont drogi w Dąbrówce 
Tuchowskiej w km 0+000 – 
000+120 na długości 120,00 
mb – dz. nr 215/2, 84

13. Remont drogi w Piotrkowi-
cach w km 0+075 – 0+255 na 
długości 180,00 mb – dz. nr 
522/2, 315/8, 521/2, 517/2, 
315/7 – wykonane

14. Remont drogi w Piotrkowi-
cach w km 0+004 – 000+189 
na długości 185,00 mb – dz. 
nr 584/13 – wykonane

Oprócz nowych nakładek 
zlecono naprawę nawierzchni 

asfaltowych za pomocą remon-
tera drogowego z wykorzysta-
niem emulsji oraz kruszywa 
(16 szt. x 1400 litrów na terenie 
gminy). W samym Tuchowie 
wbudowane zostanie również 
250 ton klińca w celu utwardzenia 
nawierzchni. Oprócz tego każde 
sołectwo prowadzi prace remon-
towe w ramach dysponowanych 
środków sołeckich.

Trwają również przygoto-
wania do ogłoszenia przetargu 
na wykonanie nowych nakładek 
asfaltowych na kolejnych 
17 odcinkach dróg gminnych. 

Czekamy na rozstrzygnięcie 
konkursu na remonty dróg trans-
portu rolnego – wniosek obej-
muje 3 odcinki dróg gminnych. 

Na wysokim miejscu na liście 
rezerwowej (4 miejsce) w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
oczekuje wniosek na remont 
drogi w Jodłówce Tuchowskiej, 
na Brzankę. Mamy nadzieję, że 
już po pierwszych przetargach 
zwolnią się środki finansowe 
umożliwiające przyznanie nam 
dofinansowania. 

O kolejnych zaplanowanych 
pracach będziemy informować 
na bieżąco. 
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KAROLINASTERKOWICZ

Od 24 maja  
do 25 czerwca 2021 r. 
burmistrz Tuchowa 

ogłasza pierwszy nabór 
wniosków na dofinanso-
wanie wymiany starego 
kotła na paliwo stałe 
oraz termomodernizacji 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w ramach 
programu STOP SMOG.

Termomodernizacja polega na 
przeprowadzeniu prac remonto-
wych, które pozwolą ograniczyć 
straty ciepła w budynku. Może 
obejmować przykładowo: ocie-
plenie budynku, wymianę okien 
i drzwi, parapetów zewnętrznych, 
obróbek blacharskich oraz inne 
zalecenia wskazane podczas oceny 
technicznej. 

O zakresie prac oraz zakwalifiko-
waniu do programu decyduje:

1. Ocena sytuacji finansowo-
-materialnej wnioskodawcy, weryfi-
kowana przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuchowie.

2. Ocena energetyczna budynku, 
wykonana przez audytora. Zakres 
niezbędnych do wykonania prac 
termomodernizacyjnych ustalany 
jest przez audytora.

Wnioski mogą składać 
wyłącznie osoby, które 
spełniają łącznie następu-
jące kryteria:
1. Wnioskodawca składający 

wniosek musi być właścicielem, 
współwłaścicielem, posiadaczem 
samoistnym lub współposiada-
czem samoistnym całości lub 
części budynku mieszkalnego 
lub lokalu, w którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, 
przy czym udział tej osoby lub 
zakres jej współdziałania nie 
może być mniejszy niż połowa; 
w przypadku gdy umowa jest 
zawierana z więcej niż jednym 
współwłaścicielem lub współ-
posiadaczem samoistnym, suma 
ich udziałów we współwłasności 
lub zakres ich współposiadania 
samoistnego nie mogą być 
mniejsze niż połowa.

2. Budynek, którego dotyczyć 
będzie przedsięwzięcie, musi 
mieć uregulowane kwestie spad-
kowe.

3. W budynku musi być używane 
stare źródło ciepła (ogrzewania) 
w postaci nieekologicznego kotła 
na paliwo stałe do centralnego 
ogrzewania lub inne źródło ciepła 
niespełniające wymogów okre-
ślonych w tzw. „uchwale anty-
smogowej” dla Województwa 
Małopolskiego.

4. Mieszkaniec musi być człon-
kiem gospodarstwa domowego, 
w którym przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie 
przekracza 175% kwoty najniż-
szej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 125% tej 
kwoty w gospodarstwie wielo-
osobowym. Z uwzględnieniem, 

że przeciętny miesięczny dochód 
jest ustalany:
• z przedostatniego roku 

kalendarzowego poprze-
dzającego rok złożenia 
wniosku – w przypadku 
złożenia wniosku w okresie 
od 1 stycznia do 31 lipca 
danego roku 

• z ostatniego roku kalen-
darzowego poprzedzają-
cego rok złożenia wniosku 
– w przypadku złożenia 
wniosku w okresie od 
1 sierpnia do 31 grudnia 

5. Mieszkaniec musi posiadać 
łącznie środki własne oraz 
zasoby majątkowe nieprze-
kraczające kwoty 53 000 zł, 
z wyłączeniem:

• wartości budynku lub 
lokalu, w którym ma być 
przeprowadzone przedsię-
wzięcie

• nieruchomości gruntowych 
związanych odpowiednio 
z tym budynkiem lub tym 
lokalem

7. Mieszkaniec musi faktycznie 
zamieszkiwać w budynku 
lub lokalu, którego dotyczy 
przedsięwzięcie niskoemi-
syjne.

8. Mieszkaniec wyrazi goto-
wość do wniesienia wkładu 
własnego na poczet reali-
zacji przedsięwzięcia.

Dodatkowo Wnioskodawca 
musi spełnić CO NAJMNIEJ jeden 
z wymienionych warunków:

1. Wnioskodawca jest rencistą 
lub jest w wieku emery-
talnym i prowadzi samo-
dzielne gospodarstwo 
domowe.

2. Wniosko dawca  j est 
samotnym rodzicem/opie-
kunem prawnym w rozu-
mieniu przepisów o świad-
czeniach rodzinnych.

3. Rodzina zamieszkująca 
w budynku ma strukturę 
wielopokoleniową i w jej 
skład wchodzą dzieci do 
26. roku życia uczące się 
i pozostające na utrzymaniu 
– prowadzą wspólne gospo-
darstwo domowe.

4. Wnioskodawca lub członek 
rodziny, lub osoba, wobec 
której wnioskodawca jest 
opiekunem prawnym, 
są osobami z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub 
są niezdolne do pracy, lub 
samodzielnej egzystencji.

5. W okresie od 1 stycznia 
2017 r. do dnia złożenia 
wniosku rodzina korzystała 
w sposób ciągły ze świad-
czeń realizowanych przez 
OPS w Tuchowie.

6. Wnioskodawca złożył 
oświadczenie, że nie posiada 
tytułu prawnego do nieru-
chomości o powierzchni 
przekraczającej 30 arów, 
oraz innego budynku miesz-
kalnego lub lokalu.

7. Zużycie prądu w budynku na 
podstawie faktur dostawcy 
energii w okresie wybra-
nych 12 miesięcy w okresie 
36 miesięcy przed złożeniem 
wniosku w przeliczeniu na 
1 osobę nie przekracza 
600 kWh rocznie dla gospo-
darstwa wieloosobowego 
oraz 850 kWh dla gospo-
darstwa jednoosobowego.

Wnioski należy składać  
w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, 
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów 
(Dziennik Podawczy) w terminie 
od 24 maja 2021 r. do 25 czerwca 
2021 r.

Informujemy, że uzyskanie 
pozytywnej weryfikacji finansowej 
i majątkowej w pierwszym etapie 
weryfikacji nie jest gwarantem 

otrzymania wsparcia. O osta-
tecznej kwalifikacji do programu 
decyduje w drugim etapie audyt 
energetyczny budynku, w tym 
realne możliwości przeprowa-
dzenia prac zapewniających osią-
gnięcie wskaźników założonych 
w projekcie.

UWAGA: Na etapie podpi-
sywania umowy mieszkaniec 
składa oświadczenie w formie 
aktu notarialnego o poddaniu 
się egzekucji wprost z tego aktu 
lub podpisuje weksel własny „in 
blanco” z zastrzeżeniem „bez 
protestu” wraz z deklaracją 
wekslową, w przypadku powstania 
obowiązku zwrotu kosztów reali-
zacji projektu w związku z narusze-
niem warunków umowy zawartej 
z gminą.

Do wniosku należy obowiązkowo 
załączyć:

• rachunki za energię 
elektryczną za pełne 
12 miesięcy dla budynku 
mieszkalnego, którego 
dotyczy składany wniosek, 
licząc od miesiąca poprze-
dzającego miesiąc złożenia 
wniosku

• w przypadku uzyskania 
dochodów podlegających 
opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób 
fizycznych – wymagane są 
PIT-y za 2019 rok

• w przypadku korzystania 
z ulgi na dzieci – wymagany 
jest także PIT za rok 2018

• w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej 
w roku 2019 opodatkowanej 
w formie zryczałtowanej – 
zaświadczenie z US o wyso-
kości dochodu oraz stawce 
podatkowej/PIT-28

• w przypadku prowadzenia 
gospodarstwa rolnego – 
nakaz płatniczy za 2019

• w przypadku pobierania 
zasiłku chorobowego/
macierzyńskiego z KRUS 
– zaświadczenie z KRUS 
o wysokości pobieranego 
zasiłku

• w przypadku pobierania 
stypendium socjalnego – 
zaświadczenie o wysokości 
stypendium

• w przypadku pobierania 
alimentów na dzieci – 
oświadczenie strony 
o wysokości alimentów 
zasądzonych wyrokiem 
sądowym

• w przypadku bezskutecz-
ności egzekucji alimentów 
– zaświadczenie od komor-
nika sądowego o bezsku-
teczności egzekucji za rok 
2019 lub o wysokości wyeg-
zekwowanych alimentów

• w przypadku pobierania 
stypendium dla bezrobot-
nych finansowanego z UE 
– PIT z PUP za 2019/ 
decyzja PUP o wysokości 
stypendium 

• w przypadku osiągnięcia 
dochodu z zagranicy – 
oświadczenie strony 
o wysokości dochodu 
za rok 2019/ dokument 
zagraniczny (rozliczenie) 
za rok 2019

• w przypadku pobierania 
renty/emerytury – zaświad-
czenie ZUS o wysokości 
składki 9% oraz o wyso-
kości „13-stki” z wyszcze-
gólnieniem kwoty brutto 
(składka zdrowotna, 
podatek)

Szczegółowych informacji doty-
czących weryfikacji dochodowej 
i majątkowej udzielają pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tuchowie:

1. Bożena Szwala
2. Katarzyna Płaneta-Madejska 

tel. 14 65 25 169 

Informacji z zakresu dalszych 
etapów prac udzielają pracownicy 
Referatu Inwestycji i Infrastruk-
tury Drogowej Urzędu Miejskiego 
w Tuchowie:

1. Karolina Sterkowicz – 
koordynator 
k.sterkowicz@tuchow.pl 
tel. 14 6525 176 wew. 65

2. Anna Samelzon- Janisz 
a.samelzon@tuchow.pl 
tel. 14 65 25 176 wew. 15

3. Lidia Wójcik 
l.wojcik@tuchow.pl 
tel. 14 65 25 176 wew. 15

4. Karolina Kuś 
k.kus@tuchow.pl 
tel. 14 65 25 176 wew. 37

Szczegółowe zasady 
obliczania dochodu 
oraz wniosek dostępne 
są na stronie: www.
tuchow.pl/ogloszenia/
stop-smog-rozpoczecie-
-naboru-wnioskow/

STOP SMOG – rozpoczęcie naboru wniosków na realizację 
przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych dotkniętych ubóstwem energetycznym



bezpieczeństwomaj 2021 | nr 5 (102) 27

ŁUKASZGIEMZA 

W dzisiejszym 
wydaniu „Bezpiecz-
nika” kilka słów 

na temat dwóch aplikacji 
związanych z oceną ryzyka 
wystąpienia powodzi oraz 
ostrzeganiem przed nią, 
czyli tematem, który szcze-
gólnie w maju i czerwcu, 
ze względu na wydarzenia 
m.in. z 1997 i 2010 roku, 
przywołuje wspomnienia 
wśród wielu mieszkańców 
południa Polski. 

Wydaje się, że z każdym kolejnym 
rokiem pogoda staje się coraz mniej 
przewidywalna i co raz częściej 
obfituje w tzw. anomalie pogodowe, 
a śnieżyce, wichury, nawałnice czy 
gradobicia stały się nieodłącznym 
elementem poszczególnych pór roku. 
Zjawiska te są na tyle niebezpieczne, 
że ogromną rolę dla bezpieczeństwa 
nas samych oraz naszego dobytku 
odgrywają odpowiednio wcześnie 
otrzymywane informacje o zbliża-
jącym się niebezpieczeństwie i ewen-
tualnych jego skutkach oraz możli-
wych konsekwencjach. Prognozy 
pogody czy mapy radarowe przedsta-
wiane w postaci aplikacji webowych 
czy telefonicznych to w dzisiejszych 
czasach główne źródło informacji 
nie tylko dla służb ratowniczych, ale 
co raz częściej z tego typu aplikacji 
korzystają także mieszkańcy. 

Od kilkunastu już lat najbardziej 
popularnym i praktycznym moni-
toringiem powodziowym dla rzeki 
Biała Tarnowska jest system przygo-
towany przez firmę RWD Prospect, 
który możemy znaleźć pod adresem:  
https://monitoring.prospect.pl. 
Dzięki wodowskazom umiesz-
czonym na mostach w Bobowej, 
Pławnej, Ciężkowicach, Golance, 
Lubaszowej, Tuchowie oraz Tarnowie 
pod ww. adresem można m.in. na 
bieżąco śledzić aktualny poziom wody 
w rzece Białej. Dodatkowo stacja 
zlokalizowana na moście drogowym 
(w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977) 
w Tuchowie posiada zamontowane 
dwie kamery (w górę i dół rzeki), 
dzięki którym można na bieżąco 
obserwować także obszar, na jaki 
woda rozlała się na międzywalu w tej 
okolicy. Obserwacje nocne jednej 
z kamer wsparte są także zamonto-
wanym mocnym reflektorem, który 
w warunkach nocnych umożliwia 
służbom kontrolę poziomu wody 
w odniesieniu do korony wału przy 
ul. Piotrowskiego.

Jednym z najnowszych systemów 
ostrzegania mieszkańców powiatów 
tarnowskiego, nowosądeckiego 
i gorlickiego o niebezpieczeństwie 
związanym z powodzią jest Lokalny 
System Ostrzegania Powodziowego 
(LSOP), który można znaleźć pod 
adresem https://LSOPBiala.pl. 
System, na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Tarnowie, przygo-
towała firma DHI Polska Sp. z o.o. 

Główne funkcjonalności systemu 
to: ostrzeganie dla powodzi rzecz-
nych, ostrzeganie dla powodzi 
błyskawicznych, prezentacja danych 
z lokalnego radaru meteorologicz-
nego, prezentacja danych pomiaro-
wych, dostęp przez aplikację webową. 

LSOP działa w oparciu o dane 
z 17 stacji wodowskazowych Staro-
stwa Powiatowego w Tarnowie,  
1 stacji należącej do Gminy Tuchów 
oraz 3 wodowskazów i 6 deszczo-
mierzy IMGW-PIB. Systemem 
objęte są następujące rzeki: Biała 
Tarnowska, Mostysza, Jasie-
nianka, Zborowianka, Kąśnianka, 
Rzepianka, Szwedka oraz Wątok.

Najważniejszym elementem 
systemu w przypadku prognozo-
wania powodzi błyskawicznych 
jest lokalny radar meteorologiczny, 
który zamontowano w miejsco-
wości Falkowa (gm. Ciężkowice) 
na granicy powiatów tarnow-

skiego, gorlickiego oraz nowosą-
deckiego. Radar ten swoim zasię-
giem o promieniu 60 km obejmuje 
zlewnię rzeki Biała Tarnowska.

W systemie ostrzegania przyjęto 
czterostopniową skalę: 
- Brak zagrożenia (kolor zielony). 

- I stopień zagrożenia (kolor żółty) 
– Przygotuj się na zagrożenie. 
Prognozowane przekroczenie 
stanów ostrzegawczych na 
wodowskazach.

- II stopień zagrożenia (kolor poma-
rańczowy) – Prognozowane 

przekroczenie stanów alarmo-
wych na wodowskazach. Możli-
wość wystąpienia strat material-
nych oraz zagrożenia życia.

- III stopień zagrożenia (kolor czer-
wony) – Możliwość wystąpienia 
dużych strat materialnych oraz 
wysokie zagrożenie życia lub 
zdrowia. 

Aby bezpłatnie otrzymywać 
ostrzeżenia z LSOP na telefon 
komórkowy lub skrzynkę mailową, 
należy subskrybować taką usługę na 
stronie systemu, gdzie należy wybrać 
sołectwo, dla którego interesują nas 
komunikaty o zagrożeniu.

Wszystkim, którzy chcieliby 
dokładniej poznać dodatkowe 
możliwości aplikacji i jej funkcjonal-
ność, a także dowiedzieć się o szcze-
gółach projektu, polecam dostępny 
na stronie internetowej „samouczek” 
oraz „bibliotekę projektu”.

TUCHOWSKI 
BEZPIECZNIK 
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GRZEGORZNIEMIEC 

To wspaniała wiadomość 
zarówno dla kinoma-
niaków, jak i miesz-

kańców gminy, którzy po 
przerwie pragną zachłysnąć 
się kulturą na nowo. 

Wracamy 29 maja, to z tą datą 
do kin wraca sporo filmów. Od 
dłuższego czasu byliśmy świadkami 
ciągłych zmian dat premier filmo-
wych, które powodowały niezado-
wolenie odbiorców kina. Obecne 
obostrzenia znów wprowadziły zawi-
rowania w środowisku dystrybutorów, 
którzy po raz kolejny przesunęli swoje 
premiery, tym razem ku naszemu 
zadowoleniu na wcześniejsze terminy. 

W pierwszej kolejności będziemy 
mogli obejrzeć najnowszą animację 
studia DreamWorks Animation – 
Krudowie 2: Nowa Era. W 2013 roku 
w filmie KRUDOWIE świat poznał 
pierwszą prehistoryczną rodzinę. 
Animowana komedia o tym, jak 
prehistoryczne plemię radzi sobie 
w świecie, który nieustannie ewoluuje, 
przyciągnęła do kin tłumy. Przy-
pomniała nam, jak ważna w życiu 
każdego człowieka jest rodzina oraz 
jak – wbrew pozorom – ewolucja nie 
zmieniła nas tak bardzo, jak mogliśmy 
przypuszczać. Tego samego dnia 
w repertuarze pojawi się także film 
Druga połowa. W polskiej produkcji 
zagrali m.in.: Cezary Pazura, Maciej 
Musiał, Grzegorz Krychowiak czy 
Andrzej Grabowski. Zauroczenie 
od pierwszego wejrzenia, spekta-
kularne miłosne zagrywki, a w tle 
wielkie emocje wokół reprezentacji 
Polski w piłce nożnej. Druga połowa 
czerwca to kolejne nowości zarówno 
dla młodszych, jak i starszych widzów: 
Skąd się biorą sny, Tom and Jerry, 
Nocny konwój, Magnezja, Piotruś Pan 
i Alicja w Krainie Czarów oraz długo 
wyczekiwana kolejna część horroru 
Obecność 3.

W czerwcu będziemy świad-
kami niebywałego wydarzenia. 
Kino „Promień” w Tuchowie będzie 
obchodziło swoje 70. urodziny. Z tej 
okazji przygotowaliśmy dla Państwa 
pakiet filmów – klasyków polskiego 
kina, które nawiązują do danej 
dekady na przestrzeni lat 1950-2020. 
Tytuły filmowe znajdziecie Państwo 
na plakacie. Również z tej okazji 
została przygotowana broszura 
będąca monografią wspomnień 
z kina analogowego oraz cyfro-
wego, która została opracowana 
przez Andrzeja Jagodę oraz Janusza 
Kowalskiego.

Serdecznie zapraszamy!!!

 Krudowie 2: Nowa era
W 2013 roku świat poznał 

pierwszą prehistoryczną rodzinę – 
Krudów. Nominowana do Oscara 
komedia o tym, jak Krudowie radzą 
sobie w świecie, który nieustannie 
się zmienia, przyciągnęła do kin 
tłumy, przypominając nam, jak 
ważna w życiu każdego człowieka jest 

rodzina oraz… 
jak – wbrew 
pozorom – 
ewolucja nie 
zmieniła nas 
tak bardzo, 
jak mogliśmy 
p r z y p u s z -
czać. Niedługo 
poznamy nowe 
p r z y g o d y 

Krudów w zupełnie nowej odsłonie 
filmu. Krudowie przetrwali do tej 
pory sporo niebezpieczeństw i kata-
strof, ale teraz staną przed najwięk-
szym wyzwaniem: inną rodziną… 
Krudowie potrzebują nowego miejsca 
do życia. Tak więc pierwsza prehi-
storyczna rodzina wyrusza w świat 
w poszukiwaniu bezpieczniejszego 
miejsca, które można by nazwać 
domem. Kiedy odkrywają idylliczny 
raj otoczony murem, raj, który spełnia 
wszystkie ich potrzeby, myślą, że 
ich problemy zostały rozwiązane… 
z wyjątkiem jednej rzeczy. Mieszka 
tam już inna rodzina: Betterma-
nowie. Bettermanowie (z naciskiem 
na „better”) – ze swoim wyszukanym 
domkiem na drzewie, niesamowi-
tymi wynalazkami i nawadnianymi 
hektarami upraw smacznych owoców 
– znajdują się kilka stopni powyżej 
Krudów na drabinie ewolucyjnej. 
Kiedy przyjmują Krudów jako pierw-
szych gości na świecie, wkrótce nara-
stają napięcia między rodziną jaski-
niową a rodziną współczesną. Gdy 
szanse na dobre relacje wydają się 
stracone, nowe zagrożenie popchnie 
obie rodziny do wyjścia poza ów 
bezpieczny mur i zmusi do zaakcep-
towania różnic i stworzenia wspólnej 
przyszłości.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
29 maja – 2 czerwca 
godz. 10.00*, 15.00, 17.00
4-9 czerwca 
godz. 10.00*, 15.00, 17.00     
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Druga połowa
M ł o d a 

lekarka Magda 
spotyka przy-
p a d k i e m 
tajemniczego 
i przystojnego 
dziennikarza 
M a t e u s z a . 
Z a u r o c z o n a 
n o w o 
p o z n a n y m 

mężczyzną nie wie, że nad rodzącym 
się uczuciem od początku wisi fatum. 
Sprawy komplikują się bardzo szybko, 
kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest 
córką trenera reprezentacji Polski, 
z którym Mateusz od dawna jest 
w ostrym konflikcie. Sytuacji dodat-
kowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna 
jest także obiektem westchnień 
gwiazdy futbolu – Jarosława Kota – 
który nie cofnie się przed niczym, 
by zdobyć serce wybranki. Idąc za 
radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża 
w życie spektakularny plan „3xZ” i – 
chcąc „Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaim-
ponować” Magdzie – wykorzystuje 
przy tym nieograniczone środki 
finansowe i ułańską fantazję. Mateusz 
również będzie chciał przypodobać 
się dziewczynie, ale w kompletnie 
odmiennym stylu. Czy ma jakiekol-
wiek szanse w miłosnej grze, w której 
jeden niespodziewany ruch może 
postawić go na spalonej pozycji?
Seanse: 
Wersja 2D
29 maja – 2 czerwca godz. 19.30

4-9 czerwca godz. 19.30     
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Skąd się biorą sny
S p o k o j n e 

życie Minny 
k o m p l i k u j e 
s i ę ,  k i e d y 
poznaje swoją 
p r z y r o d n i ą 
siostrę Jenny, 
a ich ojciec 
p o s t a n a w i a , 
że zamiesz-
kają wszyscy 

w jednym domu. Nieznośna dziew-
czynka daje się we znaki, ale Minna 
nie zamierza jednak dawać za wygraną 
i próbuje zrobić wszystko, aby pozbyć 
się małej intruzki. Przypadkowo 
pewnej magicznej nocy odkrywa 
niesamowitą krainę, w której powstają 
sny. Poznaje tam zwariowanych 
konstruktorów, którzy stają się jej 
przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej 
pracy. Dzięki nim Minna wpada na 
genialny pomysł. Planuje stworzyć dla 
siostry sen, który wystraszy niesforną 
dziewczynkę raz na zawsze. Niestety 
sytuacja wymyka się spod kontroli. 

Minna wpada w panikę i decyduje 
się wkroczyć do zaprojektowanego 
przez siebie świata snów, aby ruszyć 
Jenny na ratunek. Ta przygoda przej-
dzie wszystkie najśmielsze wyobra-
żenia!
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
11-16 czerwca
godz. 10.00*, 15.00
12, 14 czerwca – seans odwołany     
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Tom and Jerry
Jerry obiera 

sobie za miesz-
kanie najlepszy 
hotel w Nowym 
Jorku w przed-
dzień mającego 
się tam odbyć 
„ślubu stulecia”. 
Tym samym 
zmusza zdespe-
rowaną organi-

zatorkę wesela do zatrudnienia Toma 
w celu pozbycia się gryzonia. Istna 
bitwa między kotem a myszą, do której 
dochodzi, może jednak zrujnować jej 
karierę, ceremonię, a być może nawet 
sam hotel. Wkrótce jednak pojawia 
się jeszcze większy problem: otóż 
przeciw całej trójce spiskuje diabo-
licznie ambitny pracownik.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
11-16 czerwca godz. 17.00
12, 14 czerwca – seans odwołany     
18-23 czerwca
godz. 10.00*, 15.00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Nocny konwój 
V i r g i n i e , 

Erik i Aristide 
to trójka poli-
cjantów, którzy 
na co dzień 
stawiają czoła 
przestępstwom 
i przemocy 
paryskich ulic. 
Pewnej nocy 
stróże prawa 

otrzymują nietypowe zadanie – mają 
eskortować nielegalnego imigranta 
na lotnisko, skąd zostanie deporto-

wany do swojej ojczyzny. Po drodze 
Virginie odkrywa, że więzień zostanie 
poddany karze śmierci po powrocie 
do swojego kraju. Moralny dylemat 
sprawia, że policjantka zaczyna 
kwestionować swoją misję. Film to 
adaptacja powieści Hugo Borisa.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
11-16 czerwca godz. 19.30
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Piotruś Pan i Alicja w Krainie 
Czarów

O ś m i o -
letnia Alicja 
(Keira Chansa) 
i jej psotny 
brat Piotruś 
(Jordan A. Nash) 
spędzają błogie 
lato w angiel-
skiej wsi. Zachę-
cani  przez 

rodziców – Jacka i Rose (David 
Oyelowo i Angelina Jolie) – dają upust 
wyobraźni, organizując herbaciane 
przyjęcia, walki na drewniane miecze 
i wymyślone przygody na statkach 
pirackich. Chwile szczęścia kończą 
się jednak, gdy ich rodzice popadają 
w poważne tarapaty. Chcąc pomóc 
rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do 
Londynu, żeby sprzedać drogocenną 
pamiątkę. Ich wyprawa da początek 
wielkiej przygodzie, podczas której 
Alicja odkryje tajemniczą króliczą 
norę, a Piotruś wkroczy do świata 
fantazji jako nieustraszony przywódca 
Zaginionych Chłopców. To co nastąpi 
później, odmieni losy rodzeństwa 
i zapisze się w historii na zawsze.
Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
25-30 czerwca
godz. 10.00*, 15.00
2-7 lipca
godz. 10.00*, 15.00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Magnezja
P o g r a -

nicze polsko-
- s o w i e c k i e , 
przełom lat 20. 
i 30. XX wieku. 
Po śmierci szefa 
gangu i głowy 
rodziny władza 
nad przestęp-
czym klanem 
Lewenf iszów 

przechodzi w ręce jego córki – Róży 
(Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi 
siostrami kobieta kontynuuje szem-
rane interesy ojca i robi wszystko, by 
oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim 
bandytom, którym przewodzi konser-
watywny Lew (Andrzej Chyra). 
Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch 
potężnych rodzin, nierozłączni bracia 
– Albin (Mateusz Kościukiewicz) 
i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) 
– wcielają w życie swój przewrotny 
plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny 
(Magdalena Boczarska) chcą okraść 
bank, w którym przechowywane są 
bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy 
jednak kilka złych decyzji, zwykły 
pech i dwa trupy, by cała misterna 
intryga została zagrożona. A to zale-
dwie początek kłopotów, gdyż do 
miasteczka przybywa właśnie obda-
rzona genialnym zmysłem śledczym 
inspektor Stanisława Kochaj (Agata 
Kulesza). To, co wydarzy się wkrótce, 
będzie mieć krwawe i pełne czarnego 
humoru konsekwencje, które na 
zawsze wstrząsną pograniczem!

Seanse: 
Wersja 2D 
25-30 czerwca godz. 17.00
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

 Obecność 3: Na rozkaz 
diabła

To budząca 
grozę historia 
przerażającego 
m o r d e r s t w a 
i nieznanych 
złych mocy. 
Wstrząsnęła ona 
nawet doświad-
czonymi bada-
czami spraw 

paranormalnych Edem i Lorraine 
Warrenami. Ten jeden z najbar-
dziej zdumiewających przypadków 
w ich karierze zaczyna się od walki 
o duszę młodego chłopca. Wkrótce 
małżeństwo staje w obliczu czegoś, 
z czym jeszcze nie miało do czynienia. 
Dochodzi do bezprecedensowego 
procesu. Po raz pierwszy w historii 
Stanów Zjednoczonych podejrzany 
o morderstwo broni się, twierdząc, 
że był opętany przez demona.
Seanse: 
Wersja 2D z napisami
25-30 czerwca godz. 19.30
CENY BILETÓW 2D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

KONIEC LOCKDOWNU: WRACAMY!

*seanse o godz. 10.00  
dla grup zorganizowa-
nych po wcześniejszym 
zgłoszeniu

czuj się 
bezpiecznie!

DEZYNFEKUJ RĘCE
LUB UŻYWAJ
RĘKAWICZEK 

OCHRONNYCH

ZAKRYJ 
USTA I NOS

ZACHOWAJ
BEZPIECZNY 

ODSTĘP

STOSUJ SIĘ 
DO ZNAKÓW

BEZPIECZNEGO 
PORUSZANIA SIĘ 

WYBIERAJ
PŁATNOŚĆ

BEZGOTÓWKOWĄ

1,5 m

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien
#wspieramswojekino
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Uroczysta majówka przy skromnej 
kapliczce w Karwodrzy

XXV Tuchowska Majówka dla Matki za nami!

W scenerii 
pięknej 
zieleni  

i śpiewu ptaków 
w Dniu Matki 
spotkaliśmy się jak 
prawie każdego 
majowego dnia przy 
naszej kapliczce, by 
śpiewać maryjne 
pieśni. W tym dniu 
na saksofonie przy-
grywał pan Andrzej. 
W naszych majów-
kowych spotkaniach 
nie zabrakło wspo-
mnień  
o NASZYM św. Janie Pawle II.

Dziękujemy sąsiadom kapliczki za odmalo-
wanie  i dbanie o naszą już wiekową kapliczkę. 

Również dziękujemy za 
tradycje, wspólne śpie-
wanie, modlitwe i przypo-
minanie dawnych pięknie 
brzmiących pieśni ku czci 
Maryi. 

To nie jest jedyna 
kapliczka w Karwodrzy, 
gdzie maj pieśniami 
płynie. Majówki odby-
wały się codziennie, może 
tylko dwa, trzy desz-
czowe dni przeszkodziły 
nam. W DNIU MATKI 
po zakończeniu majówki 
usiedliśmy wreszcie przy 
herbatce i ciastku.

Dziękujemy za wspólny śpiew i zapraszamy 
za rok.

Uczestnicy majówek

MARIAKRAS 

26 maja, dokładnie 
w Dniu Matki, dla 
Wszystkich Mam 

w tuchowskim amfiteatrze 
wystąpili i zaśpiewali zespół 
„Pokolenia” z Ewą Stanisław-
czyk na czele oraz uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie. 

Był to piękny muzyczny prezent 
dla naszych Kochanych Mam, które 
każdego dnia troszczą się o nas, obda-
rzają uśmiechem, zrozumieniem 
i mądrością. Z czułością serca koją nasz 
smutek i ból. Dają nam siłę i otaczają 
nas ogromną troską i miłością.

Kochane Mamy, dziękujemy Wam 
za to, że jesteście, za Wasz trud i poświę-
cenie, miłość i dobro. Składamy Wam 
najserdeczniejsze życzenia, długich lat 
w zdrowiu i radości. Wszystkiego, co 
najlepsze na każdy dzień!

Tradycyjnie, na zakończenie 
XXV Tuchowskiej Majówki dla Matki 
odprawione zostało nabożeństwo 
majowe.
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KULTURALNY KRAM

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



6 maja 2021 r. 
w Domu Zakonnym 
oo. redemptory-

stów w Tuchowie miało 
miejsce spotkanie 
online przedstawi-
cieli stowarzyszenia 
„Nadzieja” z Panią 
Prezydentową.

Miłe spotkanie dotyczyło 
działalności stowarzyszenia 
„Nadzieja” pomagającego 
osobom niepełnosprawnym. 
Przedstawiciele stowarzyszenia 
dzielili się z Pierwszą Damą RP 
swymi osiągnięciami i planami 
przyszłościowymi dla dobra 
podopiecznych. Ze strony 
stowarzyszenia w spotkaniu 
udział wzięli: prezes, wiceprezes, 
sekretarz oraz osoby duchowne 
reprezentujące Zgromadzenie 

Najświętszego Odkupiciela, 
z inicjatywy którego stowarzy-
szenie powstało.

Przedstawiciele redempto-
rystów w osobach: proboszcza 
i kustosza sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej, ojca opie-
kuna duchownego i kleryków 
WSD Redemptorystów, przed-
stawicieli wolontariatu dzielili 
się swym doświadczeniem 
współpracy ze stowarzysze-
niem. 

Słowa wdzięczności kieru-
jemy w stronę Pani Prezyden-
towej, dziękując za Jej życzli-
wość i wrażliwość na los osób 
niepełnosprawnych. Miła 
atmosfera spotkania zaowoco-
wała pragnieniem spotkania nie 
tylko online. 

Dziękujemy za możliwość 
podzielenia się naszymi proble-
mami i tym wszystkim, co daje 
radość dzieciom niepełno-
sprawnym, tym dużym i małym.

Życzymy Pani Prezydentowej 
wszelkiego dobra i dalszych 
osiągnięć w licznych przedsię-
wzięciach czynionych dla dobra 
potrzebujących pomocy.

W imieniu Stowarzy-
szenia Rodziców  

i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych „Nadzieja” 

w Tuchowie
Grażyna Gut

Sekretarz
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Gdy w lipcu ubiegłego 
roku rozpoczęliśmy 
zbiórkę na rzecz 

leczenia naszego synka, 
kwota, którą mieliśmy 
uzbierać, wymykała się 
naszym wyobrażeniom. 

Droga, którą mieliśmy pokonać, 
wydawała się niemożliwa do przej-
ścia. Czuliśmy, że kroczymy we 
mgle – wiedzieliśmy, że ta droga 
ma koniec, lecz nie potrafiliśmy go 
dostrzec. W trakcie jej pokonywania 
przyłączało się do nas mnóstwo ludzi 
o wielkich sercach, mieszkańców 
naszej gminy, ale nie 
tylko – pomocną 
dłoń wyciągali ludzie 
z całej Polski, nawet 
z zagranicy. I stawa-
liśmy się coraz silniejsi 
dobrocią ludzkich 
s erc ,  szczer ym 
pragnieniem pomocy 
naszemu synkowi, 
nam. Ta droga nie była 
dla nas już tak trudna, 
a z każdym dniem jej 
kres był coraz bliżej. 
Zbiórka nabierała 
tempa. Powstała armia 
Aniołów Leonia, która 
prowadziła szeroko 
zakrojone działania od 
licytacji na specjalnie 
założonej grupie na 
Facebooku „Licytacje 
Leon Pichner”, po koncerty, dedyko-
wane wydarzenia, kiermasze, pikniki, 
zbiórki do puszek w różnych miej-
scach w naszej gminie, i nie tylko.

Wspólnymi siłami na leczenie 
Leosia udało nam się zebrać ponad 
milion złotych! Całkowita kwota to 
1 008 700 zł. Aktualnie ze względu 
na opóźnienia związane z pandemią 
jesteśmy na etapie badawczym. 
Badania prowadzone są w dwóch 
kierunkach: poznania mechanizmu 
choroby i próby naprawy przyczyny 
genetycznej oraz testowania leków 
na wychodowanych fibroblastach 
skórnych, wcześniej pobranych od 
Leona. Jedno i drugie to żmudny 
i bardzo kosztowny proces. Wymaga 

ogromnych nakładów pracy. Drugi 
etap realizowany jest w Stanach Zjed-
noczonych. Jedno z drugim ściśle jest 
powiązane. Pozostaje jedynie czekać. 
Z całego serca dziękujemy za pomoc 
wszystkim instytucjom, organiza-
cjom, osobom publicznym, stowarzy-
szeniom, kołom gospodyń wiejskich, 
osobom duchownym i świeckim, 
przedsiębiorcom, uczniom, nauczy-
cielom, wolontariuszom, osobom 
prywatnym, często anonimowym, 
którzy w znacznym stopniu przyczy-
nili się do zebrania potrzebnej kwoty. 
Jesteście Aniołami Leonia! Podzię-
kowania kierujemy do wszystkich, 

którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli nas 
w tej trudnej drodze 
po zdrowia dla 
naszego synka. Dzię-
kujemy za Państwa za 
obecność, za troskę, 
za ciepłe słowo, za te 
małe i te większe gesty. 
Dziękujemy bardzo 
wszystkim admini-
stratorom, modera-
torom i wszystkim 
osobom bezpośrednio 
związanym z prowa-
dzeniem zbiórki przez 
internet. Nie sposób 
wymienić wszystkich 
przyjaciół Leonia, 
którzy pokazali, 
jakie ogromne mają 
serducha. Dziękujemy 

bardzo za modlitwę i dobre słowo. 
Pokazaliście Państwo, że można stanąć 
ponad podziałami, że w ważnych sytu-
acjach można połączyć siły. 

Nasza zbiórka zakończyła się, 
ale potrzebujących naszej pomocy 
w różnej formie jest sporo. Dziś już 
wiemy, że sporo osób spośród Państwa 
stało się innymi ludźmi i zaangażo-
wało się w pomoc dla innych potrze-
bujących. Pamiętajmy, że dobro 
wraca, a my mamy nadzieję, że wróci 
do Państwa ze zdwojoną siłą. Bo 
pomagać przecież warto! Pomagajmy, 
bo „Pomoc jednej osobie nie zmieni 
całego świata, ale może zmienić świat 
dla jednej osoby”.

Magdalena, Marcin i Leoś

Szanowni 
Przyjaciele Leosia!

Młodzież w projekcie stawia 
coraz odważniejsze kroki

ANNAMADEJSKA 

Choć pandemia nie 
sprzyja działaniom 
i wiele spraw kompli-

kuje, nie jest w stanie 
zatrzymać młodych ludzi 
realizujących projekt 
„Tuchowski bulodrom – 
razem działajmy i razem 
zagrajmy!’’. 

Przez dłuższy czas nasze spotkania 
odbywały się poprzez platformę 
Zoom. Podczas nich młodzi ludzie 
rozmawiali na temat projektu, dzielili 
się zadaniami, realizowali projekt tak, 
jak warunki na to pozwalały. Od maja 
spotykają się już stacjonarnie i dzia-
łają. Ponieważ budowa bulodromu 
w uzgodnionym przez młodzież 
i Urząd Miejski w Tuchowie miejscu 
wymagała pozwoleń i odpowied-
niej dokumentacji, zaplanowana na 
maj budowa ma lekkie opóźnienie. 
Niemniej jednak młodzież czeka na 
pozwolenie ze Starostwa Powiato-
wego w Tarnowie na podjęcie robót 
budowlanych i już w niedługim czasie 
„wbiją pierwszą łopatę”. Zgodnie 
z ustaleniami z Urzędem Miejskim 
Bulodrom powstanie na placu zabaw 
w Tuchowie, gdzie – mamy nadzieję – 
będzie służył mieszkańcom, w których 

uda się zaszczepić miłość do tej gry, 
a zaplanowany na lipiec Między-
pokoleniowy Turniej Gry w Bule 
rozpocznie tradycję międzypokole-
niowej zabawy. 

Tymczasem nasz projekt, jak życie, 
to nie tylko obowiązki. To również 
spotkania, poznawanie innych ludzi 
i sprawdzanie się w nowych sytu-
acjach. Właśnie dzięki projektowi 
młodzież miała okazję nawiązać nowe 
znajomości. Było to możliwe dzięki 
odwiedzinom grupy młodzieży ze 
Szczurowej, która również realizuje 
projekt z programu Równać Szanse. 
Całe spotkanie zostało w najdrob-
niejszym szczególe zaplanowane 
i przeprowadzone przez młodzież. 
Jako ich koordynator czuję się z nich 
dumna, bo spotkanie wymagało 
dobrej organizacji i współpracy, 
z czym sobie świetnie poradzili już 
na etapie planowania. Młodzież dla 
swych gości przygotowała grę tere-
nową, prowadząc ją różnymi ścież-
kami do Tuchowskiego Lasu. Dzięki 
tej zabawie, zamiast słuchać opowieści 
o naszym miasteczku, nasi goście 
mogli poznać te miejsca osobiście, 
dowiadując się przy tym wielu cieka-
wostek. Trasy były wymagające, ale 
za to kiełbaska z grilla smakowała 
rewelacyjnie. Serdeczne podzięko-
wania należą się rodzicom, którzy – na 

prośbę swych dzieci – zaangażowali 
się w pomoc. 

Realizując projekt, zaplanowaliśmy 
kolejne działania. Młodzież nawią-
zała współpracę z Młodzieżową Radą 
Gminy Tuchów i wspólnie próbowali 
porozmawiać o tym, co można by było 
zrobić w kolejnej edycji programu, 
do którego oczywiście aplikowaliśmy. 
Trzymajcie kciuki, a później – jak 
się tylko uda – dołączcie do naszej 
młodzieżowej paczki! Tu naprawdę 
zaczyna się fajnie dziać!!!

Pani Prezydentowa  
Agata Kornhauser-Duda  
online z „Nadzieją” w Tuchowie 

Stowarzyszenie „Nadzieja” zwraca się z prośbą o wsparcie utworzonej zrzutki  
na budowę Domu „Nadziei” dla osób niepełnosprawnych. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.nadzieja-tuchow.pl
Marian Gut

Prezes
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