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Na wiosnę: 
inwestycje 
czas zacząć

GMINA TUCHÓW. Nie na 
darmo gmina Tuchów znalazła 
się na czołowym miejscu 
w rankingu gmin w Małopolsce, 
które pozyskały największą 
kwotę dotacji z Unii Europej-
skiej. To właśnie na Pogórzu 
za 160 mln zł wykonywana jest 
obecnie budowa kanalizacji wraz 
z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Tuchowie oraz ujęcia 
wody w Lubaszowej. - W gminie 
nie widać symptomów kryzysu 
gospodarczego, a zamierzenia na 
ten rok mamy imponujące – mówi 
burmistrz Mariusz Ryś.
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Muzeum 
miejskie 
tuż przed 
otwarciem

TUCHÓW. Pomysł powstania 
muzeum w Tuchowie narodził 
się w głowie p. Ryszarda Wrony 
już dawno, ale dopiero w 2009 r. 
idea ta zaczęła przybierać realne 
kształty. Po uzyskaniu akceptacji 
radnych i przyznaniu niezbęd-
nych środków, należało zabrać 
się do niezwykle żmudnej pracy. 
Efekty tej pracy udostępnione 
zostaną już wkrótce. Otwarcie 
tuchowskiego muzeum zaplano-
wano na 22 maja.
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Jacek Tyrka, 
rolnik z „małej 
ojczyzny”

PIOTRKOWICE. Pan Jacek 
Tyrka prowadzi jedno z tych 
większych gospodarstw rolnych 
w swojej miejscowości. Jego 
gospodarstwo rolne ma blisko 35 
hektarów, z czego 12 hektarów 
stanowi własność pana Jacka, 
a pozostałą część gruntów dzier-
żawi. Gospodarka ukierunkowana 
jest na hodowlę bydła, a szcze-
gólnie krów mlecznych oraz 
opasów.
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Udany 
początek 
sezonu 
Tuchovii

PIŁKA NOŻNA. Po 153 dniach 
oczekiwania nareszcie ruszyła 
runda wiosenna IV ligi. Tak 
długiej przerwy w rozgrywkach 
nie pamiętają nawet najstarsi 
górale. Piłkarze musieli pogo-
dzić się z odwołaniem, aż trzech 
wiosennych kolejek, które 
musiały zostać przełożone na inny 
termin. Nim Tuchovia rozpoczęła 
rozgrywki to wcześniej spraw-
dzała swoją formę w grach sparin-
gowych.
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Wraz z początkiem 
maja nasze miasto 
i wsie zostaną, 

jak co roku, udekoro-
wane biało-czerwonymi 
flagami. Pierwsze dni maja 
są dniami szczególnymi 
w historii narodu polskiego. 

W tych dniach obchodzimy 
wyjątkowe święta i tak: 

1 maja obchodzone jest na całym 
świecie Święto Pracy oraz rocznica 
przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej (2004). 

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Święto ma popu-
laryzować wiedzę o polskiej tożsa-
mości i symbolach narodowych. 
Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 
2004 roku ustawą o zmianie ustawy 
o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, którą Prezydent 
RP podpisał 16 marca 2004 roku. 

Barwy narodowe obecne są 
w postaci dwóch poziomych 
pasów równej szerokości, z których 
górny jest biały, a dolny – czer-
wony. Są to barwy Rzeczypospo-
litej Polskiej: biel orła oraz czerwień 
tarczy herbowej, które pojawiły się 
w charakterze barw narodowych 
po raz pierwszy w 1792 r. podczas 
obchodów pierwszej rocznicy 
Konstytucji 3 Maja. Nasza biało-
czerwona towarzyszyła Polakom we 
wszystkich ważnych wydarzeniach. 
Była symbolem państwa, które nie 

istniało, i narodu, który pod tymi 
barwami wybijał się na niepodle-
głość.

Dlatego apelujemy do wszystkich, 
a szczególnie do młodych ludzi, 
którym historia, nawet lokalna, jest 
nieznana - o szacunek dla wartości 
patriotycznych i symboli narodo-
wych, o wywieszanie flag, zwłaszcza 
w święta narodowe.

3 maja to święto Konsty-
tucji. W 1791 roku została uchwa-
lona Konstytucja Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Była ona pierwszą 
konstytucją w nowożytnej Europie, 
drugą po amerykańskiej na świecie.

Dla katolików na całym świecie, 
szczególnie dla Polaków jest ważna 
data 1 maja 2011 roku. Wtedy 
w Watykanie na ołtarze został wynie-

siony przez papieża Benedykta XVI 
bł. Jan Paweł II. 

3 maja to również święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski – głównej Patronki Polski. 
Początek święta przyjmuje się od 
słynnego aktu króla Jana Kazi-
mierza, który 1 kwietnia 1656 roku 
w Katedrze Lwowskiej, w czasie 
podniesienia zszedł z tronu, złożył 
berło i koronę i padł na kolana przed 
cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej. Wypowiedział słowa 
oddania i zawierzenia siebie oraz 
całego królestwa polskiego Matce 
Bożej. 

W 1962 roku papież Jan XXIII 
ogłosił NMP Królową Polski 
i Główną Patronką Kraju. Specy-
fika święta polega również na jego 
historycznym związku z Konstytucją 
3 Maja. Jej preambuła jest nawiąza-
niem do faktu z Katedry Lwowskiej 
z 1656 roku. 

Stąd dzień 3 maja jest świad-
kiem szczególnego związku dziejów 
narodu i treści religijnych, które stały 
u początków tworzenia się państwo-
wości polskiej.

Niech dni 1, 2 i 3 maja będą 
okazją do zamanifestowania naszej 
wiary i patriotyzmu.

2 maja wywieśmy flagę w swoim 
oknie - symbol naszej jedności 
i miłości do Ojczyzny, troski 
o Naród i Państwo.

Tekst i fot.  
Krzysztof Jasiński

Flaga w Twoim oknie

10 kwietnia br., w tuchowskiej bazylice - sanktuarium Matki Bożej odpra-
wiona została uroczysta koncelebrowana msza św. upamiętniającą trzecią 
rocznicę katastrofy smoleńskiej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ojciec 
Ryszard Bożek. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele zgroma-
dzenia Redemptorystów, władz Tuchowa i mieszkańcy złożyli wiązanki i 
znicze dla upamiętnienia ofiar katastrofy. To właśnie tu w sanktuarium w 
Tuchowie, miesiąc przed katastrofą gościł Prezydent RP Lech Kaczyński. 

Wziął udział w obchodach 29. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszow-
sko-Ustrzyckich. Uczestniczył we mszy św. w intencji uczestników strajków 
chłopskich, rolników i mieszkańców wsi polskiej. Na dziedzińcu sanktu-
aryjnym spotkał się z mieszkańcami Tuchowa. 

Na zdjęciu burmistrz Mariusz Ryś i przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Wrona przed tablicą smoleńską. 

 Tekst i fot. Krzysztof Jasiński

Tuchowska rocznica katastrofy smoleńskiej
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Maj to szczególny 
miesiąc. Inten-
sywna zieleń, 

odgłosy, zapachy obudzonej 
niedawno przyrody, pobu-
dzają wszystkich do dzia-
łania. Wiosna sprawia, że 
więcej nam się chce i każdy 
mógłby „góry przenosić”. 
Dlatego też biblioteka, 
wykorzystując wiosenny 
zapał naszych czytelników 
i przyjaciół, ogłasza kilka 
inicjatyw.

Właśnie w maju Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich organizuje 
tzw. Tydzień Bibliotek - poświęcony 
promocji czytelnictwa. W ramach 
tego projektu każda biblioteka 
w kraju przygotowuje wydarzenia 
propagujące książki i reklamujące 
swoją działalność. Tegoroczne hasło 
Tygodnia Bibliotek brzmi „Biblio-
teka przestrzenią dla kreatyw-
nych”. Kontakt z literaturą pobudza 
wyobraźnię, wpływa na elastyczność 
myślenia, słowem rozwija kreatyw-
ność. Biblioteka jest miejscem, które 
wspiera ciekawe pomysły, umoż-
liwia rozwój zdolności w wielu dzie-
dzinach, ułatwia kontakt z wiedzą, 
nauką, literaturą, nowymi mediami. 
W Bibliotece Publicznej w Tuchowie 
i jej filiach oprócz dostępu do 
sporego i atrakcyjnego księgo-
zbioru oferujemy bezpłatny dostęp 
do Internetu, wypożyczamy również 
czasopisma dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży, a także audiobooki , 
mamy Małą Galerię, która służy 
nie tylko twórcom, ale i cieszy oko 
naszych czytelników. Pamiętajcie, że 
z biblioteki może korzystać każdy, 
nie ma ograniczeń wiekowych, ani 
finansowych, zapisanie się i wypo-
życzanie nic nie kosztuje.

 Biblioteki w Polsce organizują 
w czasie Tygodnia Bibliotek szereg 

ciekawych wydarzeń, które mają na 
celu zachęcić jak największą grupę 
ludzi do zainteresowania się książką. 
Także bibliotekarze w Tuchowie 
oraz Filii w Jodłówce Tuchowskiej 
i Siedliskach przygotowują ciekawy 
program.

W tym roku zorganizujemy już 
po raz dziewiąty Tuchowski Maraton 
Głośnego Czytania we wszyst-
kich placówkach bibliotecznych 
w gminie. Wzorem lat ubiegłych 
zaprosimy ludzi różnych zawodów, 
aby czytali dzieciom książki i jedno-
cześnie opowiedzieli o swojej pracy. 
Na pewno będą strażacy, policjanci, 
lekarze, pielęgniarki, nauczyciele 
oraz burmistrz naszego miasta. Są to 
ludzie, którzy zawsze wspierają naszą 
akcję i swoim zaangażowaniem przy-
czyniają się do zwiększenia zainte-
resowania książką zwłaszcza wśród 
najmłodszych. A czytamy oczywiście 
dla najmłodszych uczniów i przed-
szkolaków. Głośne czytanie stwarza 
niezwykły kontakt pomiędzy doro-
słymi i dziećmi, z radością obser-
wujemy jak na twarzach małych 
słuchaczy malują się uśmiech, 
zachwyt i wzruszenie. Niewątpliwą 
atrakcją co roku są też „rekwizyty”, 
z którymi pojawiają się nasi goście: 
kaski, mundury, kajdanki itp., wzbu-
dzają one ogromne zainteresowanie, 
szczególnie gdy można je przymie-
rzyć. Nasz maraton powiązany jest 
z ogólnopolską kampanią Cała 
Polska Czyta Dzieciom, zachęcamy 
wszystkich rodziców do głośnego 
czytania swoim pociechom. 
W bibliotece znajdują się książki 
dla wszystkich grup wiekowych, 
odwiedźcie z dzieckiem bibliotekę, 
pozwólcie mu wybrać książkę, prze-
konacie się ile pożytku przynosi taka 
rozrywka, choć nic nie kosztuje. 
Zapraszamy zorganizowane grupy ze 
szkół i przedszkoli do odwiedzenia 
biblioteki w maju. 

Rok 2013 został ogłoszony przez 
Sejm RP Rokiem Juliana Tuwima. 
Tuchowska biblioteka zorganizo-
wała konkurs plastyczny dla dzieci 
z rejonu gminy pod hasłem Wier-
szem malowane na ilustracje do 
utworów tego autora (informacja 
o konkursie została wysłana do 
wszystkich szkół). 9 maja w czytelni 
biblioteki odbędzie się uroczyste 
ogłoszenie wyników konkursu 
i wręczenie nagród. 

Kreatywność nie ma wieku; 
będą się o tym mogli przekonać 
wszyscy, którzy odwiedzą Biblio-
tekę Publiczną w maju i w czerwcu. 
W Małej Galerii będzie można obej-
rzeć prace tuchowskich seniorów 
prężnie działających w Związku 
Emerytów. Na wspaniałe panie 
z klubu seniora zawsze można liczyć 
przy organizacji wszelkiego rodzaju 
imprez. Wernisaż wystawy odbędzie 
się 15 maja. Serdecznie zapraszamy!

Filia w Siedliskach po raz kolejny 
przeprowadzi akcję bookcrossing 
inaczej nazywaną uwalnianiem 
książek. Polega ona na nieodpłatnym 
przekazywaniu książek  najczęściej 
poprzez zostawianie ich w specjalnie 
oznaczonych miejscach, by ktoś 
mógł je zabrać, przeczytać i znów 
zostawić w tym samym lub innym 
wyznaczonym do tego miejscu. 

Odbędą się także uroczyste 
spotkania Dyskusyjnych Klubów 
Książki. Funkcjonowanie klubów, 
oparte na współpracy z Insty-
tutem Książki w Krakowie, umoż-
liwiło zaproszenie do tuchowskiej 
placówki niezwykłych gości. Już 
teraz możemy zaprosić wszystkich 
naszych czytelników na spotkanie 
autorskie z Małgorzatą Braunek 
i Arturem Cieślarem, którzy 
wspólnie wydali książkę „Jabłoń 
w ogrodzie, morze jest blisko” 
(książka do wypożyczenia w naszej 
bibliotece). Spotkanie planowane jest 
w dniu 5 czerwca - środa, o godzinie 
12.00 . Wstęp wolny. Serdecznie 
zapraszamy. Grupy zorganizowane 
prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny z biblioteką.

Zachęcamy także naszych 
czytelników do wzięcia udziału 
w ciekawym konkursie organizo-
wanym przez Wydawnictwo „Nasza 
Księgarnia” przeznaczonym dla 
uczniów klas I-III szkoły podsta-
wowej. Konkurs związany jest 
z książką „Zosia z ulicy Kociej. Na 
wakacjach” autorstwa Agnieszki 
Tyszki. Uczestnicy biorą udział 
w konkursie za pośrednictwem 
opiekuna: nauczyciela, pedagoga, 
bibliotekarza, ewentualnie rodzica. 
Zadanie konkursowe brzmi: Zosia, 
tytułowa bohaterka książki, ma swój 
sposób na beznadziejne sytuacje 
i przypadki: magiczne powiedzonka 
– zakleństwa. Wymyśl zakleństwo, 
które pomoże się zmienić Arusiowi, 
chłopcu poznanemu przez Zosię 
na wakacjach. Termin nadsyłania 
prac to 30. 09.2013 r. Konkurs ma 
bardzo ciekawe nagrody zarówno 
dla autorów (laptop, tablet), jak i ich 
opiekunów.

Kinga Kulas, 
Bożena Wrona

biblioteka i oświata
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Materiały do dziejów 
Tuchowa tom I „Księga 
wpisowa do Bractwa Dobrej 
Śmierci pod wezwaniem  
św. Józefa”. 

Autorami opra-
cowania są: 
Mariusz Lesław 
Krogulski 
oraz Przemy-
sław Mariusz 
Krogulski.
Publikacja 
rozpoczyna 
cykl wydaw-
nictw książko-

wych opracowywanych jako zeszyty 
historyczne.
„Materiały do dziejów Tuchowa” 
ukazują to, co dotychczas nie 
widziało światła dziennego 
i dostępne było tylko niewiel-
kiemu gronu historyków. Mają 
wypełnić spore jeszcze luki w opra-
cowanych dotychczas dziejach 
miasta. Być może staną się też 
inspiracją do podejmowania szer-
szych akcji, nie tylko profesjona-
listów - naukowców, ale też tak 
zwanych zwykłych ludzi, czujących 
po prostu więź ze swoim regionem. 
(fragment wstępu)
Publikacja dostępna jest w Punkcie 
Informacyjnym Domu Kultury.

„Życie muzyczno-liturgiczne 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej w latach 1893-
1966”. 

Autor: Jan 
Mikołaj Gładysz
Książka jest 
rozprawą 
doktorską 
autora.
Praca stanowi 
poprawioną 
i uzupełnioną 
wersję rozprawy 
doktorskiej napi-

sanej w Instytucie Muzykologii KUL 
pod kierunkiem ks. dra hab. Antoniego 
Reginka, prof. Uniwersytetu Śląskiego.
„Niniejsza praca wkomponowuje się 
w ten cykl badań. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie na lokalną społecz-
ność żyjącą wokół klasztoru i kościoła 
w Tuchowie, a także na posługę dusz-
pasterską w tym środowisku. Przed-
miotem badań będzie również wszech-
stronne oddziaływanie sanktuarium 
na mieszkańców Tuchowa i piel-
grzymów. Niewątpliwie, w zamierzeniu 
autora, niniejsza dysertacja to także 
próba dostrzeżenia wszystkich walorów 
i kulturowego bogactwa tzw. „małej 
ojczyzny”. (fragment wstępu)
Publikacja dostępna jest w siedzibie 
Społecznego Ogniska Muzycznego 
w Tuchowie.

Piotrkowice. Corocznie, 22 
kwietnia, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Piotrko-
wicach biorą czynny udział 
w obchodach Światowego 
Dnia Ziemi. Z tej okazji 
przygotowują akademie 
uświadamiające czym jest 
Ziemia, jak o nią dbać i jakie 
na nas – jej mieszkańców – 
czyhają zagrożenia.

Tak było i w tym roku. Uczniowie 
klasy 4 wraz z panią mgr Małgorzatą 
Majsterkiewicz przybliżyli ideę Dnia 
Ziemi, a maluszki - klasa 0 - przed-
stawiły przygotowaną przez panią 
mgr Dorotę Stańczyk eko-opowieść 
na temat szanowania przyrody, 
dbania o środowisko oraz wpływu 
przetworzonej żywności na nasze 
zdrowie i komfort życia. 

Dzieci obejrzały również film pt. 
”Las”. Barwne dekoracje przedsta-

wiające kulę ziemską, las, segregację 
odpadów podkreślały edukacyjne 
przesłanie przedstawienia.

Akcje ekologiczne nie są 
w piotrko wickiej szkole rzadkością. 
Uczniowie biorą udział w Sprzątaniu 
Świata i Gminy, uczestniczą w poga-
dankach na temat recyklingu, zbie-
rają surowce wtórne: butelki, zakrętki, 
makulaturę, puszki i baterie, sadzą 
drzewa i uprawiają ogródek szkolny. 
Zwracają uwagę na szanowanie 
zasobów naturalnych: wody, energii. 

Edukacja ekologiczna prowa-
dzona na zajęciach szkolnych 
przynosi widoczne efekty. Dzieci 
dostrzegają problem zanieczysz-
czenia środowiska, znają zasady 
segregacji odpadów i wiedzą, jaką 
rolę las odgrywa w życiu człowieka. 

„Ziemia jest wyspą, wyspą 
zieloną” – śpiewały dzieci i oby 
jeszcze długo taka dzięki młodemu 
pokoleniu była. Beata Czuba

Ziemia jest wyspą, 
wyspą zieloną

Maj w bibliotece 

Ukazały się nowe publikacje:

FOT. KRYSTYNA LEBRYK

53 zaproszone szkoły prezentowały zagadnienia związane 
z nauką i wykonywaniem zawodów
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Nie na darmo gmina 
Tuchów znalazła się 
na czołowym miejscu 

w rankingu gmin w Mało-
polsce, które pozyskały 
największą kwotę dotacji 
z Unii Europejskiej. To 
właśnie na Pogórzu za 160 
mln zł wykonywana jest 
obecnie budowa kanalizacji 
wraz z modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Tuchowie 
oraz ujęcia wody w Luba-
szowej.

- W gminie nie widać symptomów 
kryzysu gospodarczego a zamierzenia 
na ten rok mamy naprawdę impo-
nujące – mówi burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś. – Wraz z nastaniem 
wiosny ruszyło wiele inwestycji 
w terenie, z czego kilka ważnych 
zostanie zakończonych już w tym 
roku.

Duża kasa na strefę 
aktywności

Duże środki udało się Tucho-
wowi pozyskać od marszałka woje-
wództwa w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Jedna z większych inwestycji, 
które zostaną zrealizowane z tej puli 
to m.in. urządzenie tuchowskiej 
strefy aktywności gospodarczej. 

Na jej potrzeby zostanie zain-
westowane w tym roku ponad 6,7 
mln zł, z czego 5,6 mln to pieniądze 
unijne pozyskane na urządzenie 
strefy. Tuchowska strefa gospo-
darcza obejmuje obszar 17 hektarów.

W ramach planowanych prac, 
wybudowana zostanie nowa droga 
dojazdowa prowadząca obok byłej 
cegielni i drogi wewnętrzne w strefie. 
Powstanie parking na 136 aut osobo-
wych i 36 ciężarowych. 

Drogi i parking zostaną oczy-
wiście oświetlone. Będą też wybu-
dowane niezbędne odcinki wodo-
ciągów i kanalizacji. Wszystkie 
prace w tuchowskiej strefie 
zakończą się jeszcze w tym roku, 
aby w przyszłym roku strefa ruszyła 
już pełną parą.

Prace przy urządzaniu tuchow-
skiej strefy aktywności gospodar-
czej rozpoczęto 16 kwietnia, symbo-
licznym wbiciem pierwszego szpadla 
przez burmistrza Mariusza Rysia 
i kierownika robót Rafała Ziętka. 

Dwie sale: 
w Karwodrzy 
i Burzynie

Oprócz urządzania strefy, 
w Tuchowie zaplanowano w tym 
roku oddanie do użytku dwóch 
sal gimnastycznych, w Burzynie 
i Karwodrzy. Prace przy budowie 
tych sal rozpoczęto jeszcze w 2009r., 
ale z różnych przyczyn zostały one 
przerwane. 

Ruszyły one ponownie 
w ubiegłym roku dzięki pieniądzom 
unijnym pozyskanym od marszałka. 
Na te dwie inwestycje Tuchów pozy-
skał około trzech milionów zł, co 
stanowi 70 procent kosztów wybu-
dowania sal.

Nowe sale gimnastyczne 
w Burzynie i Karwodrzy będą 
gotowe do użytku w połowie roku. 
Od września młodzież z tych dwóch 
miejscowości będzie już miała lekcje 
wuefu w znacznie lepszych warun-
kach niż dotąd.

Mieszkania 
komunalne 
w Lubaszowej

Również w tym roku, dzięki 
dotacji z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, gmina urządzi miesz-
kania komunalne w budynku 
w Lubaszowej. To właśnie w tym 
budynku miała powstać szkoła, ale 
z powodu niżu demograficznego 
trzeba było znaleźć inne zastoso-
wanie dla niego. 

Budowa szkoły w Lubaszowej 
była wstrzymana już ponad 10 lat 
temu a po powodzi sprzed trzech 
lat powstał pomysł urządzenia tam 
mieszkań komunalnych. Za ponad 
dwa mln zł powstanie tu 20 mieszkań. 

Początkowo miały być przezna-
czone dla powodzian, ale ostatecznie 
zdecydowano, że będą to mieszkania 
ogólnodostępne. Mieszkania te 
będą przyznawane przez działającą 
w gminie komisję mieszkaniową.

- Będą to mieszkania o wysokim 
standardzie – tłumaczy burmistrz 
Mariusz Ryś. – Wokół budynku 
powstanie pełna infrastruktura 
włącznie z parkingami.

Mieszkania komunalne w Luba-
szowej będą gotowe do użytku 

w czerwcu, tak aby po wakacjach 
pierwsi lokatorzy mogli się tam 
wprowadzić.

W budynku w Lubaszowej będzie 
miała swoją siedzibę także spółka 
komunalna „Dorzecze Białej”. 
Spółka straciła swoją wcześniejszą 
siedzibę podczas powodzi z 2010 
r., gdy jej biura mieszczące się na 
terenie oczyszczalni ścieków zostały 
zalane wodami powodziowymi.

Oczyszczalnia 
i stacja uzdatniania

Już od kilku lat trwa moder-
nizacja tuchowskiej oczysz-
czalni ścieków oraz stacji uzdat-
niania wody. Największe inwestycje 
wodno-kanalizacyjne prowadzone 
na Pogórzu są prowadzone właśnie 
w Tuchowie.

W sumie koszt tylko moder-
nizacji oczyszczalni to 26 mln zł, 
a koszt modernizacji stacji uzdat-
niania wody – 12 mln.

Termin zakończenia prac stacji 
uzdatniania wody w Lubaszowej 
wyznaczono na czwarty kwartał tego 
roku. Stąd popłynie woda nie tylko 
do mieszkańców Tuchowa, ale także 
do mieszkańców Ryglic, Ciężkowic 
i Rzepiennika Strzyżewskiego, czyli 

trzech pozostałych gmin biorących 
udział w projekcie.

Przebudowana oczyszczalnia 
będzie natomiast przyjmowała ścieki 
z gmin Tuchów, Ryglice i Rzepiennik 
Strzyżewski.

Projekt finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
funduszu spójności. Inwestycja jest 
dotowana w ponad 70-ciu procen-
tach. W sumie całość inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych to prawie 
160 mln zł.

- To mało wdzięczna inwestycja, 
bo większość wykonanych prac znaj-
dzie się w ziemi, więc mieszkańcy ich 
nie widzą – mówi burmistrz Mariusz 
Ryś. – Trudno też wymagać, aby 
zaglądali i obserwowali postęp prac 
na oczyszczalni ścieków i ujęciu wody. 
W historii Tuchowa nie mieliśmy 
jednak tak potężnej inwestycji.

I jeszcze o drogach 
i chodnikach

Tegoroczna zima dała się niestety 
we znaki również na drogach. Na 
zimowe utrzymanie dróg w gminie 
trzeba było wydać znacznie więcej 
pieniędzy, a pochodziły one z tej 
samej puli, z której drogi są remon-
towane i modernizowane. 

Dlatego burmistrz obawia się, 
że pieniędzy na remonty może być 
znacznie mniej. Drogi są przy tym 
bardzo zniszczone po zimie.

Część inwestycji na drogach 
będzie więc musiała być ogra-
niczona, ale władze gminy mają 
nadzieję, że nie będą to duże ogra-
niczenia. 

Tuchów otrzymał już pierwsze 
dotacje na usuwanie skutków 
powodzi z ministerstwa, około 900 
tysięcy zł. Jest to kwota na remonty 
wskazanych przez gminę dróg, zaak-
ceptowanych przez ministra. Nie 
można więc za te pieniądze wyre-
montować innych odcinków.

- Z pewnością nie będzie to łatwy 
rok jeśli chodzi o drogownictwo – 
dodaje burmistrz. 

Gmina planuje wykonanie kolej-
nych fragmentów chodników przy 
drogach powiatowych i woje-
wódzkich. Wspólnie z marszał-
kiem będą budowane chodniki przy 
drodze wojewódzkiej, a wspólnie 
z powiatem – przy drogach powia-
towych. Na ten cel gmina ma już 
zagwarantowane pieniądze zarówno 
od marszałka, jak też od starosty 
tarnowskiego.

Marszałek przekaże na budowę 
chodników w gminie Tuchów 170 
tysięcy zł, powiat da 120 tysięcy. 
Drugie tyle dołoży gmina.

Chodniki wybudowane zostaną 
w pierwszej kolejności w tych miej-
scach, gdzie ruch samochodowy 
może zagrażać bezpieczeństwu 
pieszych. Wkrótce wskazane zostaną 
miejsca tych inwestycji.

Nie tylko 
termomodernizacja

W gminie Tuchów dobiega końca 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, która 
jest realizowana dzięki pienią-
dzom pozyskanym z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
We wszystkich budynkach wymie-
niono już kotłownie na gazowe, 
a większość obiektów ma już nowe 
elewacje. Chodzi m.in. o remizy, 
gdzie termomodernizacja ma się 
zakończyć w 2014r.

W tym roku zakończy się moder-
nizacja przedszkola w Tuchowie. 
Będzie jeszcze modernizowana 
kuchnia przedszkolna, a gdy remont 
zostanie zakończony, pozostanie 
jedynie zagospodarowanie terenu 
przy przedszkolu.

W tym roku modernizowany 
będzie również amfiteatr miejski. Na 
ten cel Tuchów pozyskał sto tysięcy 
zł z ministerstwa kultury. 

Amfiteatr czeka na remont już 
od dłuższego czasu. Jego muszla 
była remontowana w latach 80., 
ale wtedy prace nie zostały zakoń-
czone. W ostatnich latach położono 
już natomiast nową kostkę na placu 
przy tuchowskiej muszli koncer-
towej.

Z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na początku maja oddany 
zostanie do użytku Wiejski Dom 
Kultury w Siedliskach. Będzie się 
tam także znajdowała filia tuchow-
skiej biblioteki.

W planach jest także remont 
tuchowskiego pomnika pomordo-
wanych w czasie II wojny światowej. 
– Chcemy, aby miasto było pięk-
niejsze i zmieniało swój wizerunek 
– zapewnia burmistrz Mariusz Ryś.

16 kwietnia został podpisany protokół 
przekazania placu budowy Tuchowskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej. Podpisali 
go Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś oraz 
przedstawiciel wykonawcy firmy Strabag – 
Rafał Ziętek (kierownik robót). 

Po podpisaniu protokołu przekazania 
przedstawiciele gminy Tuchów oraz firmy 
Strabag udali się na plac budowy, aby 
dokonać symbolicznego wbicia łopaty. 
Obecnie projekt uzyskał wszystkie 
niezbędne pozwolenia i dlatego też 
możliwe jest rozpoczęcie prac budowla-
nych. Cały projekt ma zostać zakończony 
do końca 2013 roku.

Przypomnijmy, że 9 lutego 2012 r. 
została podpisana umowa z firmą Strabag 
Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Utwo-
rzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej na terenach poprzemysło-
wych w Tuchowie”. Umowa opiewa na 
kwotę brutto 6 728 431,36 zł. 
Przypomnijmy także, że decyzją Zarządu 
Województwa Małopolskiego projekt ten 

uzyskał dofinansowanie w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego 2007-2013 (MRPO), Działanie 
4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności 
gospodarczej, Schematu A: Strefy aktyw-
ności gospodarczej o powierzchni 2-20 
ha, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki 
unijne pozyskane na ten cel to 5,6 mln zł. 

Tuchowska Strefa Aktywności Gospo-
darczej obejmuje obszar ok. 17 ha. Reali-
zacja tego projektu polega na wybu-
dowaniu nowej drogi dojazdowej obok 
byłej cegielni i dróg wewnętrznych (2294 
metry), parkingu (na 136 samochodów 
osobowych i 36 ciężarowych), oświetlenia 
dróg i parkingu, oraz sieci wodociągowej 
(780 metrów) i sieci kanalizacji sanitarnej 
(760 metrów) wewnątrz strefy. Efektem 
tych działań będzie lokowanie w Tuchow-
skiej Strefie Aktywności Gospodarczej 
nowych przedsiębiorstw oraz rozwój obec-
nych, które zapewnią nowe miejsca pracy.

Fot. Grzegorz Mastalerz

gospodarka/samorząd

Na wiosnę: inwestycje 
czas zacząć
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Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości 
składania za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
działającego na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik 
Strzyżewski i Szerzyny wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
z zakresu: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

6 maja 2013 roku – 3 czerwca 2013 roku
bezpośrednio w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,

ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

W DZIAŁANIACH:
•  Małe projekty – dostępne środki 416 016,17 zł dla stowarzyszeń, 

organizacji, instytucji kultury na działania aktywizujące, rozwijające 
i podnoszące kwalifikacje mieszkańców obszaru,

•  Odnowa i rozwój wsi – dostępne środki 1 082 066,00 zł dla gmin, 
instytucji kultury, organizacji pożytku publicznego chcących 
poprawić jakość życia na obszarach wiejskich poprzez wsparcie 
inwestycyjne projektów związanych z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej,

•  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – dostępne środki 
402 080,50 zł dla rolników chcących stworzyć pozarolnicze źródło 
dochodu oraz stworzyć miejsce pracy poza rolnictwem w branżach: 
turystycznej, gastronomicznej, noclegowej, rzemieślniczej oraz 
rękodzielniczej,

•  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dostępne środki 419 972,00 
zł dla osób chcących otworzyć lub rozwijać działalność gospodarczą. 
Środki finansowe mogą być przeznaczone na zwiększenie możliwości 
zatrudnienia, wzrost konkurencyjności, innowacyjne pomysły 
czy poszerzenie zakresu działalności w branżach: turystycznej, 
gastronomicznej, rzemieślniczej oraz rękodzielniczej.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym 
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.
malopolska.pl, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju www.psr.
tuchow.pl .

Kryteria wyboru udostępnione są na stronach: Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.
malopolska.pl, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju www.
psr.tuchow.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.

Wniosek musi uzyskać co najmniej 60% punktów określonych 
w opisie kryteriów oceny merytorycznej, aby został wybrany przez 
Radę Stowarzyszenia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się 
w biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia 
wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, e mail: pogostoro@
interia.pl.

Chcesz otworzyć działalność pozarolniczą?
Chcesz założyć firmę lub ją rozwinąć?

Chcesz zrobić coś kreatywnego
i ciekawego dla mieszkańców swojej gminy?

PRZYJDŹ DO NAS I SKONSULTUJ 
SWÓJ POMYSŁ!

Coraz więcej mówi 
się o przedsięwzię-
ciach związanych 

z ochroną środowiska. 
Specjalne programy przy-
gotował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie wraz z Bankiem 
Ochrony Środowiska. 
Istnieje możliwość pozy-
skania dotacji na zakup 
i instalację kolektorów 
słonecznych, modułów foto-
woltanicznych oraz na 
wymianę kotłów grzewczych 
i usuwanie azbestu. Poniżej 
przedstawione zostały 
warunki związane z pozy-
skaniem dotacji. 

Zakup i instalacja kolek-
torów słonecznych (bez 
kotłowni) o mocy nie więk-
szej niż 10 kW.
Podmioty uprawnione do ubie-
gania się o kredyt:
-  osoby fizyczne, które nie są zwią-

zane z prowadzoną przez te osoby 
działalnością gospodarczą, reali-
zujące inwestycje na terenie woje-
wództwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
-  okres kredytowania – do 8 lat,
-  fundusz dokonuje jednorazowej 

dopłaty do częściowej spłaty 
kapitału kredytów na określone 
zadania,

-  dodatkowe opłaty i prowizje zwią-
zane z uruchomieniem i bieżącą 
obsługą kredytu nie mogą przekro-
czyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
-  dotacja związana z montażem 

może wynieść 3 000 zł za 1 kW, 
nie więcej jak 7 000 zł, za jedno 
zadanie i nie może przekroczyć 

50% kosztów całkowitych wykona-
nego zadania.

Usunięcie i transport azbe-
stowych elementów budow-
lanych, zabezpieczenie azbe-
stowych powierzchni dacho-
wych lub elewacyjnych 
i drogowych.
Podmioty uprawnione do ubie-
gania się o kredyt:
-  osoby fizyczne które nie są zwią-

zane z prowadzoną przez te osoby 
działalnością gospodarczą, reali-
zujące inwestycje na terenie woje-
wództwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
-  okres kredytowania – do 8 lat,
-  fundusz dokonuje jednorazowej 

dopłaty do częściowej spłaty kapi-
tału kredytów na określone zadania,

-  dodatkowe opłaty i prowizje zwią-
zane z uruchomieniem i bieżącą 
obsługą kredytu nie mogą przekro-
czyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
-  dotacja związana z montażem może 

wynieść 200 zł za 1T, nie więcej jak 
5 000 zł za jedno zadanie i nie może 
przekroczyć 50% kosztów całkowi-
tych wykonanego zadania

Zakup i instalacja modułów 
fotowoltanicznych o mocy 
nie większej niż 10 kW
Podmioty uprawnione do ubie-
gania się o kredyt:
-  osoby fizyczne, które nie są zwią-

zane z prowadzoną przez te osoby 
działalnością gospodarczą, reali-
zujące inwestycje na terenie woje-
wództwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
-  okres kredytowania – do 8 lat,
-  fundusz dokonuje jednorazowej 

dopłaty do częściowej spłaty kapi-
tału kredytów na określone zadania,

-  dodatkowe opłaty i prowizje zwią-
zane z uruchomieniem i bieżącą 

obsługą kredytu nie mogą przekro-
czyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
-  dotacja związana z montażem 

może wynieść 7 000 zł za 1 kW, 
nie więcej jak 15 000 zł za jedno 
zadanie i nie może przekroczyć 
50% kosztów całkowitych wykona-
nego zadania

Wymiana kotłów grzew-
czych węglowych na kotły 
gazowe i olejowe o mocy do 
60 kw.
Podmioty uprawnione do ubie-
gania się o kredyt:
-  osoby fizyczne które nie są zwią-

zane z prowadzoną przez te osoby 
działalnością gospodarczą, reali-
zujące inwestycje na terenie woje-
wództwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
-  okres kredytowania – do 8 lat,
-  fundusz dokonuje jednorazowej 

dopłaty do częściowej spłaty kapi-
tału kredytów na określone zadania,

-  dodatkowe opłaty i prowizje zwią-
zane z uruchomieniem i bieżącą 
obsługą kredytu nie mogą przekro-
czyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
-  dotacja związana z montażem może 

wynieść 500 zł za 1 kW, nie więcej 
jak 4 000 zł za jedno zadanie i nie 
może przekroczyć 50% kosztów 
całkowitych wykonanego zadania.

Więcej informacji można 
otrzymać:
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 
31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90

Bank Ochrony Środowiska  
w Tarnowie
ul. Piłusdskiego 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 08 39

Dotacje dla mieszkańców na inwestycje 
związane z ochroną środowiska

W dniach 21 – 23 
marca w Krakowie 
odbywały się Targi 

Edukacyjne – Festiwal 
Zawodów w Małopolsce. 
Na specjalnej, tematycznie 
zaaranżowanej prze-
strzeni, 53 zaproszone 
szkoły prezentowały zagad-
nienia związane z nauką 
i wykonywaniem zawodów.

W Festiwalu Zawodów w Mało-
polsce wzięły udział szkoły ponad-
gimnazjalne, które przedstawiły 
prezentacje w następujących bran-
żach: budowlana, informatyczno-
elektroniczna, rolno-przetwórcza, 
społeczno-medyczna, turystyczno-
gastronomiczna, usługowa i mecha-
niczno-mechatroniczna. 

Prezentacje wspierały oferty szkół 
licealnych z terenu Województwa 
Małopolskiego oraz uczelni 
wyższych z kraju i zagranicy m.in. 
Uniwersytet Europejski Viadrina 
z Frankfurtu n. Odrą w Niem-
czech czy Maastricht University 
z Holandii. Oprócz tego małopolscy 
przedsiębiorcy przedstawiali możli-
wości zatrudnienia w danym zawo-
dzie. 

I tak, 22 marca uczniowie klas III 
gimnazjum naszej gminy wyjechali 
wraz z opiekunami do Krakowa na 
Targi Edukacyjne, których celem było 

przede wszystkim wsparcie uczniów 
w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, 
szczególnie jeżeli chodzi o kształcenie 
zawodowe. Uczniowie mogli poznać 
praktyczne aspekty wiedzy, spraw-
dzić, jakie zawody mogą wykonywać 
wybierając konkretną placówkę 
oświatową. Jak do tej pory były to 
najlepiej i z największym rozmachem 
zorganizowane targi edukacyjne dla 
gimnazjalistów. 

Należy również wspomnieć, 
iż wśród prezentujących się 
szkół obecny był Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczówkiem 
z Tuchowa. 

Serdeczne podziękowania dla 
burmistrza Tuchowa Mariusza 
Rysia, który zapewnił uczniom 
nieodpłatny wyjazd na targi! 

Halina Piotrowska 

Gimnazjaliści na 
Targach Edukacyjnych

53 zaproszone szkoły prezentowały zagadnienia związane 
z nauką i wykonywaniem zawodów
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21 marca 2013 r. 
w Domu Kultury 
w Tuchowie 

odbył się XII Gminny 
Konkurs Ortograficzny 
zorganizowany przez 
nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej im Bata-
lionu AK „Barbara” 
w Lubaszowej i Zespołu 
Szkół im. Kazimierza 
Wielkiego w Tuchowie.

Otwarcia dokonał Burmistrz 
Tuchowa Mariusz Ryś, który od 
wielu lat sprawuje honorowy 
patronat nad konkursem. Dyrektor 
SP w Lubaszowej Barbara Dusza 
powitała licznych uczestników: 
dzieci i młodzież, nauczycieli, którzy 
przygotowali uczniów do ortogra-
ficznych zmagań oraz wszystkich 
organizatorów tej imprezy. W tym 
roku teksty dyktand dla grup star-
szych napisały panie Małgorzata 
Kozioł i Anna Piątek, a dla uczniów 
szkół podstawowych Jan Dusza. 

Do oceny prac powołano cztery 
komisje, a w tym czasie uczest-
nicy konkursu otrzymali poczę-
stunek i mogli obejrzeć ciekawy 
film. Po godzinnej przerwie ogło-
szono wyniki tegorocznych zmagań 
z regułami polskiej ortografii. Oto 
one:

Grupa I – klasy 
II i III szkoły 
podstawowej

I miejsce i tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Dawid 
Mirek ( SP Tuchów), II miejsce 
– Mateusz Osika ( SP w Jodłówce 
Tuchowskiej), III miejsce – Jowita 
Grzebień ( ZS w Tuchowie)

Grupa II –  
klasy IV –  
VI szkół 
podstawowych

I miejsce i tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Julia 
Osika ( SP Jodłówka Tuchowska), 
II miejsce – Gabriela Wabno ( 
SP w Jodłówce Tuchowskiej), 
III miejsce – Alicja Cich ( SP 
w Burzynie), IV miejsce – Agnieszka 
Szostak ( ZS w Tuchowie)

Grupa III – 
gimnazja

I miejsce i tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Dawid 
Gacek (Gimnazjum Publiczne 
w Burzynie), II miejsce – Laura 
Cetera (Gimnazjum Publiczne 
w Siedliskach), III miejsce – Agata 
Wabno ( Gimnazjum Publiczne 
w Jodłówce Tuchowskiej)

Grupa IV – szkoły 
ponadgimnazjalne

I miejsce i tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Magda-
lena Okaz ( LO w Tuchowie), 
II miejsce – Filip Baran ( LO 
w Tuchowie). III miejsce – Bartosz 
Bator ( LO w Tuchowie)

Na zakończenie konkursu 
dyplomy i nagrody wręczył wice-
burmistrz Kazimierz Kurczab.

Wielu pasjonatów przyczyniło 
się do tego, że ten kolejny konkurs 
miał jak zwykle sprawny przebieg, 
ale wszyscy zgodnie podkreślają, iż 
bez Ani Totoś byłoby to absolutnie 
niemożliwe. 

Anna Cichy

XII Gminny Konkurs 
Ortograficzny

Sześć lat temu po wielu 
latach przerwy wzno-
wiła swoją działalność 

świetlica w Kielanowicach. 
Grupa osób chcąca zrobić 
coś pożytecznego dla swojej 
małej ojczyzny przystąpiła 
do działania. 

Do tej pory w Niedzielę Palmową 
spotkania z poezją religijną przygo-
towywała zmarła w zeszłym roku 
pani Agnieszka Kowalik. Ponieważ 
nikt z nas nie miał odwagi zmierzyć 
się z poezją, postanowiliśmy przy-
gotować Misterium Męki Pańskiej. 

Scenariusz misterium przenosił 
wydarzenia sprzed prawie 2000 lat 
do czasów współczesnych, bo jak 
uczy nas Kościół, Chrystus umarł 
też za nasze   grzechy. W miste-
rium znalazły się sceny: Ostatniej 
Wieczerzy, czuwania w Ogrodzie 
Oliwnym , pojmania przez żołnierzy, 
zaparcie się Piotra, skazanie na 
śmierć, Droga Krzyżowa, a na niej 
Szymon Cyrenejczyk, Weronika 
i płaczące niewiasty, ukrzyżowanie 
wraz z dwoma łotrami. 

Z widowiskiem odwiedziliśmy 
też mieszkańców Domu Pogodnej 
Jesieni Sióstr Józefinek. AMT

Misterium Męki Pańskiej 
2013 w Kielanowicach

Pogórzański Festiwal 
Piosenki „Iść w stronę 
słońca” już za nami. 

Organizatorzy mogą się 
cieszyć, że gościli jak co 
roku wielu młodych arty-
stów. Na scenie tuchow-
skiego Domu Kultury zapre-
zentowało się 27 solistów 
i 10 zespołów. 

Komisją oceniającą umiejętności 
wokalne i muzyczne byli: Adam 
Soch, Piotr Kucharzyk i Piotr Soch. 
Po wnikliwych obradach ogłoszono 
werdykt.

W kategorii dzieci przedszkol-
nych, solistów I miejsce przy-
znano Monice Habas z Przedszkola 
Publicznego w Tuchowie, II miejsce - 
ex aequo otrzymali: Szymon Konce-
wicz z PN „Ochronka” w Tuchowie 
i Joanna Stadler PN Sióstr św. 
Józefa w Tuchowie. Wyróżnieniami 
podzielili się: Krzysztof Motyka 
z PP w Zaborowicach, Jakub Bandyk 
i Justyna Prokop z PSP w Piotrkowi-
cach, a także Magdalena Kurczab z PP 

w Tuchowie oraz Wiktoria Karpiel 
z PN Sióstr św. Józefa w Tuchowie.

Wśród zespołów uplasował się na 
pierwszym miejscu duet „Śpiewa-
jące przedszkolaki” z PP w Tuchowie 
przed zespołem „Biedronki” z PN 
„Ochronka” w Tuchowie. 

W kategorii wiekowej uczniów 
kl. I – III, pierwsze miejsca wyśpie-
wały: Adrianna Ustjanowska ze 
SP w Burzynie oraz Julia Grzenia 
ze SP w Tuchowie, drugie Magda-
lena Chudzik ze SP w Zborowicach, 
a trzecie Jakub Polczyk ze SP w Piotr-
kowicach. Ponadto wyróżniono 
Oliwię Lisowską z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego Rzuchowej. Zespół 
wokalny ze SP w Ciężkowicach zajął 
I miejsce, II miejsce „Wiolinki” ze 
SP w Tuchowie, a III miejsce duet 
(Nikola Zduń i Angelika Pudło) 
ze SP w Mesznej Opackiej. Wyróż-
niony został zespół „Promyczki” ze 
SP w Tuchowie.

W kategorii uczniów kl. IV-VI, 
wśród solistek najwyżej została 
oceniona Alicja Rusin ze SP 
w Siedliskach, II miejsce zdobyła 

Anna Sikorska ze SP w Tuchowie, 
równorzędne trzecie miejsca przy-
padły: Zuzannie Gaj ze SP w Cięż-
kowicach i Joannie Kaszubowskiej 
ze SP w Piotrkowicach. Natomiast 
w kategorii zespołów, w tej samej 
grupie wiekowej I miejsce otrzymał 
zespół wokalny ze SP w Ciężko-
wicach, kolejne miejsca zajęły; 
„Melodia” z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego Zalasowej i „Raggi 
di sole” z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Rzuchowej.

Najstarszą grupę uczestników 
stanowili uczniowie gimnazjów. 
I miejsce przypadło Albertowi 
Kusek z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego Zalasowej, II Zuzannie 
Piątek, a III Klaudii Siwek, obie 
reprezentowały Gimnazjum 
w Karwodrzy. Wyróżnienie otrzymał 
zespół wokalno – instrumentalny 
z Gimnazjum w Karwodrzy. 

Organizatorami Festiwalu byli: 
Dom Kultury Tuchowie oraz Pogó-
rzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. 
Imprezie patronował burmistrz 
Tuchowa.  Andrzej Jagoda

„Iść w stronę słońca”
Pogórzański Festiwal Piosenki
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Dyżury aptek  
w maju
29.04-05.05.2013
„Prolek”, ul. Mickiewicza 48
1 maja, 3 maja
06.05-12.05.2013
„Różana”, ul. Mickiewicza 22
13.05-19.05.2013
NFOZ „Kolagen”, ul. Szpitalna 1
20.05-26.05.2013
„Pod Białym Orłem”, ul. Rynek 12
27.05-02.06.2013 
„Prolek”, ul. Mickiewicza 48
Boże Ciało

Młodzi 
tuchowianie 
o filmie 
„Baczyński”

Film „Baczyński” ukazuje 
życie i twórczość legen-
darnego żołnierza-poety 

pokolenia Kolumbów - 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Artystyczna wizja 
postaci poety, zbudowana 
jest z zachowaniem podo-
bieństw do faktów histo-
rycznych. Nastrój filmu 
jest niezwykły, a wynika 
on między innymi z tego, 
że nie ma w nim zwykłych 
dialogów. Kadrom towa-
rzyszy świetna muzyka, jak 
również deklamacje wierszy 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego i wypowiedzi osób, 
które go znały.

Reżyser, a zarazem scenarzysta 
filmu - Kordian Piwowarski powie-
dział o swoim filmie: „to podróż do 
wnętrza jego duszy – próba zrozu-
mienia, co Baczyński czuł w kluczo-
wych momentach życia, dlaczego pisał 
to, co pisał i dlaczego zginął na samym 
początku Powstania Warszawskiego”. 
Reżyser filmu twierdzi ponadto, 
że chce uczuciami, które targają 
poetą kształtować nasze spojrzenie 
na ten czas i samą jego osobę:”Nie 
mówimy, że było tak i tak, a potem 
było to i tamto, a bohater czuł się 
tak albo inaczej. Pokazujemy sytu-
acje, w których słyszymy wiersze jako 
monolog wewnętrzny, można powie-
dzieć dziennik intymny bohatera, 
a w scenach widzimy, co się działo, 
gdy je pisał”.

Zapewne „Baczyński” jest 
filmem, który każdy odbierze po 
swojemu, określając także gatunek. 
Trzeba jednak podkreślić, że traktuje 
on o wartościach, o jakich powin-
niśmy wszyscy rozmawiać i myśleć. 
Dla współczesnego odbiorcy film 
ten może być atrakcyjny, a może 
nieatrakcyjny? Zdania będą na 
pewno podzielone. Czy warto go 
jednak obejrzeć? Jakie wrażenie 
zrobił na was film? Takie pytania 
zadałem młodzieży, która obejrzała 
premierowy film w tuchowskim kinie 
„Promień” prosząc o słów kilka. 

Oto jak zrecenzowała film Kata-
rzyna, uczennica II klasy technikum 
w ZSP w Tuchowie:

„Film, choć trudny, bardzo mi się 
podobał. Nigdy nie czytałam wierszy 
Baczyńskiego, ale po obejrzeniu tego 
filmu łatwiej będzie mi sięgnąć po 
jego poezje i zrozumieć ją. Podobał 
mi się pomysł reżysera recytowania 
utworów poety przez młodych ludzi. 
To uświadomiło mi, że odległa twór-
czość może być blisko, jeśli tylko się na 
nią otworzymy”.

 Andrzej Jagoda

W dniu 11 kwietnia 
br.  obchodzi-
liśmy uroczy-

ście Dzień Patrona naszej 
szkoły. Rozpoczęliśmy go 
Mszą św., którą odpra-
wili w kościele św. Jakuba 
proboszcz parafii ks. Alfons 
Górowski oraz szkolny 
katecheta ks. Krzysztof 
Cwenar.

Następnie młodzież z pocztem 
sztandarowym i nauczyciele przeszli 
do Domu Kultury. Tam na wstępie 
uczciliśmy symboliczną minutą 
ciszy tragicznie zmarłych w kata-
strofie smoleńskiej.

W dalszej części p. dyrektor 
Zbigniew Budzik powitał wszyst-
kich obecnych - zaproszonych gości, 
rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Naszą uroczystość zaszczycili dziś 
swą obecnością: p. Michał Wojtkie-
wicz - poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, p. Roman Łucarz - Starosta 
Powiatu Tarnowskiego, p. Edmund 
Juśko - dyrektor Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie, 
p. Zbigniew Karciński - Przewodni-
czący Rady Powiatu Tarnowskiego 
oraz Radni Powiatowi, Burmistrz 
Tuchowa p. Mariusz Ryś, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Tuchowa p. 
Ryszard Wrona, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjów 
z Tuchowa i okolicy, p. Jan Gładysz 
- nasz przyjaciel i wieloletni nauczy-
ciel tuchowskiego liceum, księża 
z obu tuchowskich parafii a także 
p. dr Waldemar Ogłoza z Instytutu 
Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.

Następnie nasi goście zabrali głos, 
zwracając uwagę młodzieży m.in. 
na: konieczność odważnego dążenia 
do poznawania prawdy w nauce 
i historii, ale także w sposobie 
myślenia, bo to pozwala zachować 
tożsamość narodową (p. poseł M. 
Wojtkiewicz), znaczenie Kopernika 
w jego czasach i obecnie (p. Starosta 
Roman Łucarz), dumę z faktu uczęsz-
czania do tak dobrej szkoły o wielo-
letnich tradycjach, którą ukoń-
czyło wielu znamienitych tucho-
wian, również on sam (p. Burmistrz 
M. Ryś), konieczność zachowania tej 

szkoły na jak najdłużej, wspierania jej 
i dbania o nią (p. J.Gładysz). 

Kolejny etap uroczystości 
stanowił wykład p. dra Waldemara 
Ogłozy na temat „Mikołaj Kopernik 
i jego teoria”. W swych rozważaniach 
p. dr Ogłoza przedstawił zebranym 
w bardzo rzeczowy i przystępny 
zarazem sposób trudne zagad-
nienia związane z teorią koperni-
kańską i rozwojem astronomii oraz 
znaczeniem dzieła Mikołaja Koper-
nika. Serdecznie dziękujemy za tak 
ciekawe słowa!

Ostatnią część uroczystości 
stanowił spektakl teatralny w reż. 
p. Anny Broniek i p. Iwony Sandec-
kiej - naszych polonistek. Młodzież 
w strojach epoki przedstawiła różne 
wydarzenia z życia Mikołaja Koper-
nika - obserwacje zaćmienia Słońca, 
studia w Italii, trud dążenia do 
poznania prawdy i stworzenia jego 
wielkiej teorii, by zakończyć wyda-
niem „O obrotach sfer niebieskich”, 
które to dzieło Kopernik zobaczył 
wydane drukiem dopiero na łożu 
śmierci. Tańce, barwne sceny, śpiew 
łączyły się z rozważaniami dotyczą-
cymi świata i życia. Piękne przedsta-
wienie, które wymagało ogromnego 
wysiłku zarówno od występujących 
uczniów, jak i przygotowujących go 
nauczycielek. Dziękujemy!

Na tym uroczystość zakończono. 
Młodzież „Kopernika” wieczorem 
miała jeszcze zaplanowaną dysko-
tekę oraz obserwacje astronomiczne, 
jak przystało na szkołę mającą tego 
właśnie patrona.

mgr Małgorzata Gądek

Słów kilka 
o spektaklu

„A cóż piękniejszego nad niebo, 
które przecież ogarnia wszystko, co 
piękne?... 

A zatem, jeżeli godność nauk 
mamy oceniać według ich przed-
miotu, to bez porównania najprzed-
niejszą z nich będzie ta, którą…. 
nazywają astronomią….” 

Te słowa wielkiego polskiego 
astronoma stały się mottem wido-
wiska teatralnego, przygotowanego 
z okazji Dnia Patrona Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Tuchowie przez uczniów klas 

I i II pod opieką nauczycielek języka 
polskiego. 

Mogli je zobaczyć również miesz-
kańcy miasta i gminy w niedzielę 14. 
kwietnia w Domu Kultury. Licznie 
zgromadzona publiczność nagro-
dziła występujących licealistów 
rzęsistymi oklaskami, stanowią-
cymi nagrodę za spory trud przygo-
towania przedstawienia (ponadtrzy-
dziestoosobowa grupa pracowała 
prawie cztery miesiące). Ukazano 
w nim sceny z życia Kopernika, 
stanowiące ważne etapy jego nauki 
i działalności (np. zaćmienie słońca 
obserwowane w Toruniu, studia 
w Krakowie i w Italii, opiekę wpły-
wowego wuja, a zarazem biskupa, 
Watzenrode, audiencję w Waty-
kanie u kardynała Illerdy, działal-
ność w Olsztynie i Fromborku). 

Widowisko przybliżało również 
obyczajowość doby renesensu, sytu-
ację ubogich mieszczan, działalność 
zakonów żebraczych, zagrożenie ze 
strony Krzyżaków, odtwarzało sceny 
z targu, studenckich otrzęsin i inne. 

W tej ostatniej uczniowie wykonali 
renesansowy taniec oraz Breve regnum 
erigitur  - najstarszą znaną piosenkę 
żakowską (po łacinie). Utwór opowiada 
o zwyczaju panującym wśród średnio-
wiecznych uczniów Alma Mater, którzy 
w dniach 15–22 października porzucali 
studiowanie na rzecz hucznej zabawy. 
W scenie rozgrywającej się w Ferrarze 
zabrzmiała włoska wersja jednego 
z sonetów Petrarki. Widowisko otwie-
rała prezentacja multimedialna obrazu-
jąca rodzenie się myśli kopernikańskiej. 

 
Reżyseria: Anna Broniek, Iwona 

Sandecka 
Wystąpili: 
Mikołaj Kopernik – Karol Gut 
Mikołajek – Dariusz Głąb 
Andrzej, brat Mikołaja – Mateusz 

Niedośpiał 
Kanonik Watzenrode, wuj Miko-

łaja – Kamil Zając 
Sługa kanonika Watzenrode – 

Mateusz Janiczek 
Doktor Abstemius – Mateusz Jani-

czek 
Mieszczki – Ewelina Buzowska, 

Paulina Krzysztofik, Aleksandra 
Steindel, Natalia Stężowska, Justyna 
Zbylut 

Mieszczanin I – Wojciech Kmie-
towicz 

Braciszek – kwestarz – Wojciech 
Totoś 

Cyganki - Karolina Grzenia, 
Monika Oleksy 

 Studenci – Dariusz Buzowski, 
Dawid Chmura, Piotr Kuropatwa, 
David Marcu 

Dwórki – Izabela Gawron, Alicja 
Okaz, Aldona Solarz, Magdalena 
Stanuch, Monika Stańczyk 

Chiara - przyjaciółka Kopernika 
z Italii – Paulina Janiczek 

Don Alonso z Ferrary – Dawid 
Chmura 

Biskup Ferrary – Filip Majkutewicz 
Dygnitarz z Ferrary - Dariusz 

Buzowski 
Student z Ferrary/ Mieszczanin II 

- Piotr Kuropatwa 
Damy z Ferrary – Izabela Gawron, 

Alicja Okaz, Marta Stanuch, Monika 
Stańczyk 

Kardynał Illerda - Filip Majkute-
wicz 

Paź kardynała Illerdy - David Marcu 
Przekupka Anulka / kobieta ze wsi 

– Klaudia Łyda 
Matka Kacpra – Anna Nalepka 
Żona Kacpra – Aldona Solarz 
Retyk – Krzysztof Uchwat 
Posłaniec – Dawid Chmura 
Stary sługa Kopernika – Mateusz 

Janiczek 
Gitara – Monika Stańczyk 
Pianino – Kamil Iżykowski 
Śpiew solowy – Izabela Gawron, 

Marta Stanuch 
Dźwięk, obudowa multimedialna 

– Arkadiusz Stec 
Światło – Tomasz Kotul 
Choreografia tańca – Alicja Okaz 
Projekt i wykonanie witraża – 

Monika Twardziak, Karolina Nalepka 
Specjalne podziękowania chcemy 

przekazać pani mgr Renacie Szeląg za 
ogromną życzliwość i wypożyczenie 
strojów, panu dr. Janowi Głady-
szowi za pomoc natury muzycznej, 
uczniowi Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Bitwy pod Łowczów-
kiem, Mateuszowi Łątce, za wyko-
nanie kopii przyrządów astronomicz-
nych Kopernika. 

Rodzicom, przyjaciołom, znajo-
 mym i nieznajomym za obecność!

Anna Broniek

Święto Patrona w Liceum 
Ogólnokształcącym w Tuchowie

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię...”

Wspólne zdjęcie uczestników spektaklu w strojach z epoki
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W sobotę, 20 kwietnia 
2013 roku Sank-
tuaryjny Chór 

Mieszany, działający 
przy bazylice mniejszej 
w Tuchowie, obchodził swój 
jubileusz 70-lecia istnienia. 
Od pierwszego występu 
26 kwietnia 1943 r.,( czyli 
dokładnie 50 lat po objęciu 
świątyni przez Redemp-
torystów – w święto 
Matki Bożej Dobrej Rady) 
po dzisiejszy dzień chór 
mieszany jest stałym 
elementem życia muzycz-
nego w kościele sanktu-
aryjnym i życia kultural-
nego w środowisku. Zmie-
niali się dyrygenci ( pierw-
szym dyrygentem i organi-
zatorem chóru był organista 
Alojzy Michalczyk, od 1945 
zespołem kierował Stani-
sław Czachor, a od 1980 
roku do dziś funkcję tę pełni 
dr Jan Gładysz), zmieniali 
się chórzyści, ale zespół, 
mający, jak widać, dobre 
korzenie, trwał, trwa i służy 
na chwałę Bogu i ludziom. 

Sobotnie uroczystości rozpoczęło 
nabożeństwo światła i duchowej 
łączności, przy grobie abpa Leona 
Wałęgi, koronatora Cudownego 
Obrazu, którego 80. rocznica 
śmierci przypada w kwietniu tego 
roku. Procesyjnemu wejściu do 
kościoła towarzyszył śpiew pieśni 
Do Ciebie Panie, a podczas odczy-
tywania imion wszystkich zmar-
łych chórzystów, dyrygentów i opie-
kunów zapalone od paschału świa-
tełka pamięci przynosili pod ołtarz 
obecni chórzyści wraz dyrygentem.

Przed rozpoczęciem euchary-
stii prowadzący chór, dr Jan M. 
Gładysz wygłosił serdeczne powi-
tanie wszystkich gości zaproszonych 
na jubileuszowe uroczystości. Wśród 

nich była sześcioosobowa delegacja 
z niemieckiego Illingen, reprezentu-
jąca Urząd Miasta i Niemiecko-Polski 
Krąg Przyjaciół. Mszy św. przewodni-
czyli ordynariusz diecezji tarnowskiej 
ks. bp Andrzej Jeż, oraz o. Janusz Sok, 
prowincjał zgromadzenia redempto-
rystów. W kazaniu ks. biskup mówił 
m.in. o znaczeniu muzyki sakralnej, 
która otwiera na Boga, porusza te 
struny ludzkiej duszy, których nie 
poruszy słowo. Udział tuchowskiego 
zespołu we mszy był potwierdzeniem 
słów księdza biskupa. W modlitewny 
śpiew chóru włączeni zostali wierni 
a wraz z nimi zgodnie współbrzmiał 
dźwięk trąbki. Był to piękny obraz 
jedności wspólnoty przed obliczem 
Boga.

Trzecia część uroczystości to 
wspólnotowa agapé w Sali Piel-
grzyma. Podczas tego spotkania 
obecni goście złożyli jubilatowi 
życzenia. Wyraz swojej przyjaźni 
i uznania dla bezinteresownej pracy 
oraz zasług dla środowiska dali 
m.in.: ks. bp. ordynariusz Andrzej 
Jeż, prowincjał o. Janusz Sok, 
starosta tarnowski Roman Łucarz 
i jego poprzednik Mieczysław Kras, 
władze Tuchowa z burmistrzem 
Mariuszem Rysiem na czele, repre-
zentant posła na Sejm Michała Wojt-
kiewicza, duchowieństwo, goście 
z Niemiec, delegacje zaprzyjaźnio-
nych chórów i orkiestr, przedsta-
wiciele parafii i wielu innych życz-
liwych gości. Dla tuchowskiego 

zespołu okolicznościowe adresy 
nadesłali m.in.: Zarząd Stowarzy-
szenia Polskich Muzyków Kościel-
nych, mieszkający poza Tuchowem 
członkowie zespołu oraz dyry-
genci wraz z chórzystami z Illingen 
(Niemcy), Martfu (Węgry), Elbląga, 
Inowrocławia i Warszawy, 

Zespół otrzymał okoliczno-
ściowe adresy od ks. biskupa ordy-
nariusza i prowincjała zgromadzenia 
redemptorystów. Indywidualnie 
listami gratulacyjnymi od kustosza 
sanktuarium uhonorowani zostali 
wszyscy obecni członkowie chóru. 
Szczególne wyróżnienie odebrał pan 
Władysław Sukiennik za 50 lat śpie-
wania w tuchowskich chórach, dzia-
łających przy obu parafiach. 

SChM jako wyraz wdzięczności 
przyznał tytuły honorowego członka 
zespołu osobom wspierającym jego 
działalność, a byli to: o. prowincjał 
Janusz Sok, o. ekonom Antoni Weso-
łowski, burmistrz Illingen – Armin 
Koenig, Niemiecko-Polski Krąg 
Przyjaciół z prezesem Michaelem 
Stollem, zaprzyjaźniona z chórem 
Sabine Mohr i rodzina Chri-
stine i Waltera Franke oraz Regina 
i Robert Płowieccy (pan Robert 
jest wnukiem Stanisława Czachora, 
wieloletniego organisty i dyry-
genta chóru). Uroczystościom jubi-
leuszowym towarzyszyła promocja 
książki dra Jana M. Gładysza pt. 
Życie muzyczno-liturgiczne w sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej 
w latach 1893-1966. 

Na marginesie rocznicowego 
święta odbyło się bardzo ważne 
spotkanie polskiego i niemieckiego 
Kręgu Przyjaciół w celu omówienia 
dalszej współpracy na różnych płasz-
czyznach. Stronę niemiecką reprezen-
towali Sabine Mohr i Frank Schup-
pener z urzędu miasta Illingen oraz 
Michael Stoll Prezes Kregu w Niem-
czech a polską Maria Kras z DK, Lidia 
Kubit – prezes polskiego kręgu i Jan 
Gładysz, który wraz z żoną Marią 
przygotował całe spotkanie. 

Marek Aureliusz pisał: Należy 
odczuć jakiego świata jesteś cząstką. 
Jubileusze takie jak ten niewąt-
pliwie budują chwałę żyjących, 
ale odsłaniają też niewidoczne na 
co dzień korzenie świata, którego 
cząstką w tuchowskim środowisku 
wszyscy jesteśmy. Sanktuaryjnemu 
Chórowi Mieszanemu należą się 
wyrazy wdzięczności za podtrzymy-
wanie tradycji oraz wkład w kulturę 
duchową naszej małej ojczyzny, 
czyli uszlachetnianie nas. Pozo-
staje życzyć wszystkim chórzystom 
trwania w poczuciu sensu, radości ze 
śpiewania i kolejnych pięknych jubi-
leuszy. 

Iwona Sandecka

70-jähriges 
Jubiläum des 
Gemischten 
Sanktuariumschor

Am Samstag, dem 20. April 2013, 
feierte der Gemischte Sanktuarium-
schor, der an der Kleinbasilika in 
Tuchów tätig ist, sein 70-jähriges 
Jubiläum. Von dem ersten Auftritt 
am 26. April 1943 (genau 50 Jahre 
später als der Redemptoristenorden 
den Tempel zu betreuen begonnen 
hat – am Tag der Gottesmutter des 
guten Rates) bis heute ist der Gemi-
schte Chor ein fester Bestandteil des 
Musiklebens im Sanktuarium und 
des kulturellen Lebens in der Region. 
Im Verlauf der Zeit haben sich die 
Dirigenten geändert (der erste Diri-
gent und der Gründer des Chors 
war Orgelspieler Alojzy Michalczyk, 
seit 1945 leitete das Gesangensemble 
Stanisław Czachor und seit dem Jahr 
1980 bis heute leitet Dr. Jan Mikołaj 
Gładysz), haben sich die Chormit-
glieder geändert, aber das Ensemble, 
mit wohl guten Wurzeln, überdau-
erte, dauert fort und dient zum Gotte-
slob und zum Ruhme der Menschen. 

Am Samstag hat die Feier mit der 
Licht- und Seelenandacht am sich an 
der Kirchseite befindenden Grabmal 

des Erzbischofs Leon Wałęga ange-
fangen. Durch den Erzbischof Leon 
Wałęga erfolgte die Krönung des 
Gnadenbildes in Tuchów und im 
April dieses Jahres jährt sich zum 80. 
Mal sein Todestag. Mit einer Prozes-
sion ging man dann in die Kirche in 
der Begleitung des Liedes „Do Ciebie 
Panie“ (Zum Dir Herrn) hinein. 
Während die Namen der verstorbenen 
Chormitglieder, Dirigenten und 
Betreuer gelesen wurden, brachten 
die jetzigen Chorsänger angezündete 
Andenkenlichter bis an den Altar.

Vor der Eucharistie begrüßte Herr 
Dr. Jan M. Gładysz die zur Jubiläums-
feier eingeladenen Gäste. Unter ihnen 
gab es auch die aus sechs Personen 
bestehende Delegation von Illingen in 
Deutschland, die das Gemeindeamt 
und den Deutsch-Polnischen Freun-
deskreis vertreten hat. Die heilige 
Messe zelebrierten viele Priester 
unter der Leitung des Ordinarius der 
Tarnower Diözese Bischof Andrzej 
Jeż und des Redemptoristenprovin-
zials Pater Janusz Sok. Der Bischof 
predigte u.a. über die Bedeutung 
der Sakralmusik, die auf Gott öffnet 
und diese Saiten der Menschenseele 
berührt, die das Wort nicht berühren 
kann. Der Anteil des Chorensembles 
an der Messe bestätigte die Bischo-
fsworte. An den Gebetsgesang des 

Chors wurden die versammelten 
Gläubigen angeschlossen und mit 
ihnen tönte schön der Trompeten-
klang mit. Es war ein schönes Bild 
der Gemeinschaftseinheit vor Gottes 
Antlitz. 

Den dritten Feierteil bildete eine 
gemeinschaftliche Agape’ im Pilger-
saal. Hier wurde dem Jubilar von den 
anwesenden Gästen beglückwün-
scht. Ihre Freundschaft und Aner-
kennung der uneigennützigen Arbeit 
und der Verdienste für die Gemeinde 
drückten u.a. aus: Bischof Ordinarius 
Andrzej Jeż, Provinzial Pater Janusz 
Sok, Tarnower Landrat Roman Łucarz 
und sein Vorgänger Mieczysław Kras, 
Behörde Tuchows mit dem Bürger-
meister Mariusz Ryś an der Spitze, 
Vertreter des Sejmabgeordneten Michał 
Wojtkiewicz, zahlreiche Geistliche, 
Gäste aus Deutschland, Delegationen 
von befreundeten Chören und Orche-
stern, Vertreter der Nachbarpfarreien 
und andere Gäste. An den Gemischten 
Chor sendeten Jubiläumsschreiben 
u.a. der Verein der Polnischen Kirch-
musiker, außer Tuchów wohnende 
Chormitglieder, Dirigenten und Chor-
sänger aus Illingen (Deutschland), 
Martfu (Ungarn). Elbląg, Inowrocław 
und Warszawa.

Der Chor hat Glückwunscha-
dressen vom Ordinarius Bischof und 

vom Provinzial des Redemptoriste-
nordens bekommen. Mit Glückwun-
schschreiben von der Sanktuarium-
sverwaltung wurden alle jetzigen 
Chormitglieder geehrt. Eine beson-
dere Auszeichnung hat Herr Włady-
sław Sukiennik für sein 50-jähriges 
Singen in Tuchower Chören an 
beiden Pfarreien erhalten. 

Als Dankesworte hat der Gemi-
schte Sanktuariumschor den Titel 
des Ehrenmitglieds den Personen 
verliehen, die seine Tätigkeit unter-
stützten, und das waren: Pater Provin-
zial Janusz Sok, Pater Verwalter 
Antoni Wesołowski, Bürgermeister 
von Illingen Armin König, Vorsit-
zender Michael Stoll für den Deut-
sch-Polnischen Freundeskreis , 
Sabine Mohr, Familie Franke, Regina 
und Robert Plowieccy (Herr Robert 
ist Enkelkind von Stanisław Czachor, 
dem vieljährigen Organisten und 
Chordirigenten). Die Jubiläumsfe-
ierlichkeit war mit der Förderung 
des Buches vom Dr. Jan M. Gładysz 
unter dem Titel „Życie muzyczno- 
liturgiczne w sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej w latach 1893-
1966 (Musik- liturgisches Leben im 
Sanktuarium der Gottesmutter von 
Tuchow in den Jahren 1893-1966).

Am Rande des Jahresfestes 
fand ein wichtiges Treffen des sich 

bildenden Polnisch- Deutschen 
Freundeskreises mit den Gästen aus 
Illingen statt, um die weitere Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Ebenen 
zu besprechen. Die deutsche Seite 
vertraten Sabine Mohr und Frank 
Schuppener aus dem Gemeindeamt 
und Michael Stoll mit der Frau 
Sigrid Stoll aus dem Deustsch-Pol-
nischen Freundeskreis; die polnische 
dagegen Maria Kras aus dem Kultur-
haus Tuchów, Lidia Kubit mit einigen 
aktiven Mitgliedern und Jan Gładysz 
mit der Frau Maria Gładysz, die sich 
zur Vorbereitung des Treffens wesen-
tlich beigetragen haben. 

Mark Aurelius hat geschrieben: 
Man soll spüren,welcher Welt du ein 
Teil bist. Solche Jubiläen bauen den 
Ruhm der Lebenden und enthüllen 
die für den Wochentag unsichtbaren 
Wurzeln der Welt, deren Teile wir 
alle sind. Dem Gemischten Sanktu-
ariumschor sind wir dankbar für die 
Erhaltung der Tradition und für den 
Beitrag zur Entwicklung der Geiste-
skultur unserer kleinen Heimat also 
zu unserer Veredelung. Dem ganzen 
Chorensemble wünsche ich immer 
noch viel Sinngefühl, Freude über 
das Singen und nächste so schöne 
Jubiläen. 

Tłumaczyła Lidia Kubit
Übersetzt von Lidia Kubit

70-lecie Sanktuaryjnego 
Chóru Mieszanego

Gratulacje dla Jana M. Gładysza od burmistrza Mariusza Rysia
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R E K L A M A

Dzisiaj najmłodsze 
pokolenie odżywia 
się nie zawsze 

zdrowo, wybierając 
chipsy, słodycze i gazo-
wane, słodkie napoje 
zamiast zdrowych owoców 
i warzyw. Sposób odży-
wiania ma duży wpływ na 
nasze zdrowie, kondycję 
fizyczną, proces uczenia 
się, zwłaszcza w przy-
padku młodego, rozwijają-
cego się organizmu. Ważne 
jest więc aby zachęcać 
dzieci do jedzenia natu-
ralnych produktów, 
promować wśród nich 
zdrowy tryb życia.

Dlatego w Szkole Podstawowej 
w Lubaszowej, w lutym i w marcu, 
realizowany był projekt „Wiem, co 
jem”, którego pomysłodawczynią 
była pani Dorota Gierałt. W związku 
z tym uczniowie mieli okazję uczest-
niczyć w konkursach, prezentacjach 
i zabawach. 

Odbyło się również spotkanie 
z panią dietetyk. Atrakcję stano-
wiły degustacje owoców, warzyw, 
surówek oraz napojów, przygoto-
wane przez poszczególne klasy i ich 
wychowawców. 

Jednym z etapów tego projektu 
był konkurs tematyczny. 28 lutego 
odbył się jego finał. Dla dzieci klas 
I-III był to konkurs plastyczny pt.: 
„Moje zdrowe drugie śniadanie”. 
Natomiast uczniowie klas IV-VI 
uczestniczyli w konkursie lite-
rackim.  Ich zadaniem było napi-
sanie wiersza lub fraszki promują-
cych zdrowe odżywianie. 

W tej kategorii zostały nagro-
dzone utwory, wyróżniające się 
oryginalnością.  Oto najciekawsze 
fragmenty zwycięskich prac:

„Takie fast-foody  -
To są paskudy,

Które Cię nęcą!
>Dobre< są, ale
Nie jedz ich wcale!
Ich smak, choć miły
Nie daje siły!”

Wiktoria Ogiela kl. VI

„Jabłko, banan oraz gruszka;
tu pomidor, tam pietruszka.
Truskawki, poziomki, maliny –
to są Twoje witaminy!”

Julia Wiśniowska kl. VI

„Marzeniem każdej dziewczyny
jest figura modelki;
konsumuj witaminy
i jedz białe serki.”

Justyna Chrzanowska kl.VI

„Cerę mamy rumianą i gładką
dzięki przeróżnym sałatkom.”

Jakub Chrzanowski kl.V

„Jak za dużo zjesz słodkości,
to dostaniesz lekkich mdłości.”
„By figurę mieć jak tyczkę,
trzeba wezwać dietetyczkę.”

Weronika Witek kl.VI

„Jedz owoce, soki pij:
będziesz wtedy długo żył.”

Weronika Cieśla kl.VI

Podczas uroczystości finałowej 
nagrodzeni uczniowie zaprezento-
wali swoje prace na forum szkoły. 
Otrzymali też drobne upominki 
i dyplomy z rąk pani Doroty Gierałt.

Wszystkie działania w ramach 
projektu miały na celu kształto-
wanie u dzieci nawyków zdrowego 
żywienia. Dzięki różnym inicja-
tywom, zajęciom edukacyjno - infor-
macyjnym na lekcjach wychowaw-
czych, najmłodsi dowiedzieli się, co 
powini wybierać, a czego unikać. 

Mogli poznać zasady właściwego 
odżywiania i uświadomić sobie jego 
znaczenie dla własnego organizmu 
i rozwoju.

Anna Cichy

Zdrowa 
wiedza 
czyli projekt „Wiem, co jem”

WIKTOR
CHRZANOWSKI 

Akt artystyczny jest 
sposobem przedsta-
wienia ludzkiego ciała 

w sztuce. Jest jednym 
z najważniejszych tematów 
malarskich i fotograficz-
nych w dziejach sztuki oraz 
podstawowym tematem 
rzeźby.

Akt w historii 
Pierwsze znane rzeźby, pocho-

dzące z czasów prehistorycz-
nych, przedstawiały nagie kobiety, 
symbolizujące najprawdopodob-
niej płodność. Za pierwszy akt 
kobiecy w sztuce greckiej uważana 
jest, znana tylko z rzymskiej kopii 
– Afrodyta Knidyjska Praksytelesa.

Przez wieki akt ewoluował. 
W średniowieczu nagość pojawia 
się w przedstawieniach Adama 
i Ewy lub grzeszników, o których 
zepsuciu miała naocznie zaświad-
czać. W renesansie akty kobiece 
malowano na podstawie ciała 
męskiego, dopiero początek XVI 
wieku przyniósł tu zmianę. Od 
tej pory, już nieprzerwanie akt 
był fundamentem artystycznego 
wykształcenia. W 1401 roku akt 
nawiązujący do antyku, pojawia się 
w scenie ofiarowania Izaaka, którą 
Lorenzo Ghiberti wygrywa konkurs 
na drzwi do florenckiego baptyste-
rium. Pod koniec wieku Sandro 
Botticelli maluje Narodziny Wenus 
i Primaverę, są to już śmiałe obrazy, 
choć wciąż jest to Wenus pudica, 
czyli „Wenus skromna”. Rafael Santi 
ok. 1504 roku maluje Trzy Gracje, 
wszystkie już otwarcie nagie, jedna 
jest tylko osłonięta przezroczystą 
przepaską na biodrach. 

Akt spod ręki 
tuchowskiego 
artysty

Każdy kto choć trochę intere-
suje się fotografią, natrafił zapewne 
na czarno-białe fotografie aktu 
kobiecego. Wśród nich wyróżnia-
jące się fotografie, przedstawiające 
kobietę w zaskakujących pozach, 

które można interpretować na wiele 
sposobów. Ten styl można od razu 
rozpoznać, przez wielu nazywany 
jest „Wantuchowym”. 

Wacław Wantuch, bo o nim 
mowa, jest pochodzącym z Tuchowa 
artystą fotografikiem. Tworzy 
przede wszystkim akty kobiece. 

Wacław w Tuchowie ukończył 
szkołę podstawową i po podjęciu 
decyzji o wyborze liceum plastycz-
nego w Wiśniczu, w wieku 15 lat 
stał się w Tuchowie gościem. 

- Zamieszkałem w internacie 
w Wiśniczu, co wiązało się z wyjazdem 
z Tuchowa. Następnie był Olsztyn 
i Kraków, a tam Akademia Sztuk 
Pięknych i akademik. Tym sposobem 
w Tuchowie byłem tylko w ramach 
odwiedzin. Po studiach zostałem 
w Krakowie, a od 7 lat mieszkam 
w Jaroszówce – wyjaśnia Wacław. 

Duży wpływ na kierunek 
studiów Wacława miała książka 
Irvinga Stone’a „Udręka i ekstaza”. 
Jest to powieść poświęcona życiu 
i twórczości genialnego mistrza 
włoskiego – Michała Anioła. 
Niezwykłe dzieje wielkiego artysty 
- jego tragiczne zmagania, miłość, 
triumfy i klęski – ukazał autor na 
szerokim tle historycznym renesan-
sowych Włoch. 

- Studiowałem rzeźbę na 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Tata nie był zadowolony 
z mojego wyboru, gdyż mój dziadek 
z Jodłówki Tuchowskiej był rzeźbia-
rzem, który w wieku 42 lat zmarł na 
pylicę płuc. Wybór kierunku studiów 
to w dużej mierze zasługa młodzień-
czej fascynacji powieścią „Udręka 
i ekstaza” – wspomina Wacław. 

Akt kobiecy pojawił się 
w jego artystycznym warsztacie 
już w liceum. – Kiedy rywalizuje 
się w grupie, chce się zaimponować 
kolegom. Na poważnie zająłem się 
tym tematem jakieś dwa lata po 
studiach. Głowę miałem pełną pomy-
słów. Szukając w internecie zdjęć 
które mi się podobają, niestety ich nie 
znajdowałem. Mowa tutaj o akcie 
artystycznym w tonacji czarno-białej. 
Pomyślałem wtedy, żeby zacząć je 
robić samemu – wyjaśnia Wacek. 

Wacław postanowił zrealizować 
autorski projekt z albumem i dużą 

wystawą w dobrej warszawskiej 
galerii. – Miałem świadomość, że 
nic nie powstanie z dnia na dzień. 
Musiałem przyjąć metodologię pozy-
skiwania modelek. Nie pamiętam 
już pierwszej sesji, ale na początku 
chciałem stworzyć portfolio, dzięki 
któremu mogłem pozyskiwać kolejne 
modelki. – mówi Wacław.

Udział w projekcie wzięło około 
stu modelek. Zdjęcia jedynie trzy-
dziestu z nich opublikowano 
w albumie. 

- Celem było stworzenie albumu, 
w którym ciało kobiety będzie na 
piedestale, w odróżnieniu od otacza-
jącej nasz zewsząd nagości modelek 
pozujących na tle palm w ciepłych 
krajach – podkreśla Wacław i dodaje: 
- Granica między aktem, a erotyką 
jest dla mnie bardzo wyraźna. 
W liceum i na studiach zawsze 
uczyłem się aktu w rozumieniu 
studium ciała. Nigdy nie było 
kontekstu erotycznego. Na drzwiach 
akademii, tam gdzie są zajęcia 
z aktu, wisi kartka: „Akt – pukać, 
czekać!”. Za drzwiami studenci ze 
sztalugami, kawaletami czy deskami 
do rysowania, malują, rzeźbią 
i rysują akt pozującej modelki czy 
modela – mówi Wacław. 

Pozowanie 
i warsztat pracy

Przekrój zawodowy modelek, 
z którymi współpracował Wacław 
jest bardzo różny: od ekspedientek 
sklepowych, tancerek zawodo-
wych, policjantek, po prokura-
torki – właściwie każdy zawód.  
- Ponieważ dziewczyn było bardzo 
dużo to i przekrój jest duży. Nie 
mam opracowanego klucza według 
którego wybieram modelki. Zazwy-
czaj wszystko okazuje się podczas 
sesji, czy dane zdjęcia znajdą się 
w albumie, czy nie – wyjaśnia 
Wacław. 

Wacław często podkreśla, że 
wszystkie zdjęcia wykonuje w foto-
szopie. A mowa tutaj o prawdziwej 
szopie, która została przez niego 
zaaranżowana na studio. - Sesje 
zdjęciowe wykonywane z zawodo-
wymi tancerkami i akrobatkami są 
bardzo wymagające, zarówno dla 
mnie jak i modelek. Figury akroba-

AKT – pukać, czekać!

Wacław Wantuch wśród uczestników warsztatów
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Pomysł powstania 
muzeum w Tuchowie 
narodził się w głowie p. 

Ryszarda Wrony już dawno, 
ale dopiero w 2009 r. idea 
ta zaczęła przybierać realne 
kształty. Po uzyskaniu 
akceptacji radnych 
i przyznaniu niezbędnych 
środków, należało zabrać 
się do niezwykle żmudnej 
pracy. 

Najpierw konieczny był gene-
ralny remont piwnic tuchow-
skiego Domu Kultury. Potem 
kilka lat zbierania, katalogowania 
i segregowania zbiorów. Jest to 
zajęcie wybitnie czasochłonne, 
więc od dawna wszyscy przyja-
ciele i znajomi p. Ryszarda Wrony 
doskonale wiedzą, że najłatwiej go 
spotkać właśnie w pomieszcze-
niach przyszłego muzeum. 

Do takiego dzieła potrzeba 
jednak poparcia wielu osób, 
dlatego od początków tego ambit-
nego przedsięwzięcia nasz kustosz 
uzyskał przychylność Burmistrza 
Tuchowa – Mariusza Rysia, który 
sam historykiem będąc, zawsze 
tak pożyteczne inicjatywy cenił 
i aktywnie wspierał. Nie można 
również pominąć wszechstronnej 
pomocy dyrektora Domu Kultury – 
Janusza Kowalskiego, który zawsze 
życzliwym okiem spoglądał na 
poczynania p. Ryszarda w zakresie 
tworzenia miejskiego muzeum. 

Wielu wspaniałych ludzi poma-
gało przy tworzeniu tych wieko-
pomnych ekspozycji, ale p. R. 
Wrona zawsze podkreśla ogromny 
wkład p. Tadeusza Radwana, który 
przekazał do muzeum ponad 2 
tysiące eksponatów. Tak więc po 
4 latach tytanicznej pracy, nasze 
miasto doczekało się wreszcie 
miejsca, w którym czas się 
zatrzymał, a my możemy uczest-
niczyć w tej niezwykłej podróży 
przez wieki...

Do muzeum w Domu Kultury 
wchodzimy od strony torów kolejo-
wych, na górę schody prowadzą do 
biblioteki ( też warto tam częściej 
zaglądać), a na dół do „dziejo-
wego skarbca”. Tam, za kolej-
nymi drzwiami czeka na nas 5 sal 
wystawowych, o bardzo urozma-
iconej tematyce. Na pewno każdy 
znajdzie dla siebie coś ciekawego, 
bo już pierwsza sala oferuje nam 
wyjątkowe wzruszenia. 

Możemy tu podziwiać orygi-
nalne narzędzia rzemieślnicze 
i rolnicze, dyplomy mistrzow-
skie, żarna i wrzeciona, auten-
tyczne żelazka z duszą oraz cudem 
zachowany sztandar tuchow-
skich masarzy. Tu właśnie dowie-
działem się, że ich patronem jest 
Św. Łukasz. Kiedy już nasycimy 
się eksponatami etnograficznymi, 
wychodzimy na korytarz, a tu 
czekają na nas postaci z galerii 
tuchowskiej – może wśród nich 
jest ktoś z naszych przodków?

Wchodzimy do drugiej sali; po 
lewej stronie drzwi medytuje mnich 
w prawdziwym habicie prosto 
z Tyńca. Jest on także strażnikiem 
kopii aktu lokacyjnego miasta 

Tuchowa. U jego stóp bezcenna 
sól, która w XIV w. przyniosła tyle 
sławy i korzyści naszym przodkom. 
Dalej stare dokumenty, świadectwo 
szkolne z 1882 roku, a na nim 
uroczy wpis: „zaniedbał godzin 20”. 
Cóż za szyk, a co dokładnie ozna-
czał kiedyś wyraz „zaniedbał”. 

Moją uwagę w tej sali przykuł 
projekt wodociągu z 1918 r. wyko-
nany we Lwowie. Wychodząc 
z tej sali, przyjrzyjmy się jeszcze 
licznym fotografiom ostatnich 
właścicieli Tuchowa z rodziny 
Rozwadowskich i Teodorowiczów.

Kolejna sala to doskonała lekcja 
historii, ponieważ wszystkie ekspo-
naty są bezpośrednio związane 
z I i II wojną światową. Mamy tutaj 
opis licznych cmentarzy z I wojny 
światowej, dokumentację tajnego 
nauczania podczas II wojny świa-
towej, krótką historię działania AK 
w naszym regionie, a nawet ziemię 
z pól bitewnych ( Monte Cassino, 
Katyń). 

Również następna, czwarta 
salka jest związana z działal-
nością partyzancką na naszym 
terenie, możemy tutaj zapoznać się 
z sylwetkami żołnierzy z batalionu 
AK „Barbara” i innych oddziałów 
walczących z okupantem. 

Ostatnie, największe pomiesz-
czenie muzeum przeznaczone jest 
prawie wyłącznie na zbiory prze-
kazane przez rodzinę p. Radwana. 
Przy samym wejściu ogromnych 
rozmiarów obraz, na którym przy-
stojny młodzieniec okrywa połą 
płaszcza stadko piskląt. 

Na niebie krąży złowrogi 
jastrząb. Być może jest to alegoria 
dziejów Tuchowa lub Polski 
z czasów zaborów? A może to 
symbol zagrożonej rodziny? Warto 
tu także zwrócić uwagę na ciekawe 
zbiory geologiczne, piękne obrazy 
różnych autorów i zabytkowe 
instrumenty muzyczne.

Myślę, że szczególna wartość 
tego muzeum polega na tym, iż jest 
ono ściśle związane z Tuchowem 
i okolicznymi wioskami. Poza tym, 
wiemy z przekazów historycznych, 
że większość materiałów archiwal-
nych naszego miasta uległa znisz-
czeniu lub bezpowrotnie zagi-
nęła. Dlatego powinniśmy chronić 
to, co pozostało po dawnych 
wiekach i naszych przodkach. 
Znając dobrze przeszłość, możemy 
mądrzej planować przyszłość. 

W najbliższym czasie muzeum 
będzie wyposażone w nowo-
czesne środki audiowizualne, a na 
największej sali będą wyświetlane 
filmy o tematyce historycznej. 
Wymarzone miejsce na przeprowa-
dzenie ciekawych lekcji o naszym 
regionie.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych na otwarcie naszego 
tuchowskiego muzeum, a gdyby 
ktoś przypadkiem odkrył na swoim 
strychu stare dokumenty, narzę-
dzia, bądź inne precjoza, niech nie 
pozwoli, by zaginęły w pomroce 
dziejów – chętnie im zapewnimy 
godne miejsce w odpowiedniej 
sali wystawowej. Do zobaczenia 
22 maja w Domu Kultury.

Obserwator 

Muzeum 
Miejskie  
w Tuchowie
Uroczyste otwarcie już 22 maja

tyczne często niosą ze sobą ryzyko 
kontuzji lub powodują brak dopływu 
tlenu do mózgu. Taka sesja musi 
być wykonana przy krótkim czasie 
wyzwolenia migawki, co niesie za 
sobą konieczność używania drogich 
lamp z multiplikacją wyzwolenia 
błysku 8-10 klatek / sekundę. Wtedy 
wpadłem na pomysł, żeby w starej 
szopie obok domu wymienić ściany 
i dach na materiał światłoprze-
puszczalny i tym samym stworzyć 
idealne warunki do tego rodzaju 
fotografii. Pomysł fotoszopy spraw-
dził się i aktualnie jesteśmy w trakcie 
rozbudowy domu. Będę miał prawie 
dwa razy większe studio z ideal-
nymi warunkami oświetleniowymi 
– wyjaśnia Wacław.

Fotografia inna
Fotografia aktu kobiecego to nie 

jedyna dyscyplina fotografii, jaką 
zajmuje się Wacław. – W czasie 
kiedy mieszkałem w Krakowie 
wydałem dwa albumy z fotografią 
miasta. Pełniły one rolę prezentów 
dla VIPów. Udało mi się nawiązać 
współpracę z wieloma firmami 
i instytucjami, które wręczały 
moje albumy dla swoich kontra-
hentów. Artysta mile wspomina 
również fakt, że jedno z jego zdjęć 
zostało wręczone prezydentowi 
Stanów Zjednoczonych Georgowi 
W. Bushowi podczas jego wizyty 
w Krakowie.

Fotografia 
kolekcjonerska

Ostatnio powstał projekt „Foto-
grafia kolekcjonerska”. - Był to wynik 
rozmowy z dyrektorem Muzeum 
Historii Fotografii w Krakowie 
Maciejem Beiersdorfem. Kiedy zapy-
tałem go o standard, według którego 
przygotowuje się prace, aby przekazać 
je do muzeum, okazało się, że nic 
takiego nie istnieje. Pomyślałem, że 
warto podpytać osoby, które się tym 
zajmują. Tak powstał cykl rozmów 
z kolekcjonerami, muzealnikami 
i artystami po to, żeby ten temat 
bardziej zgłębić – wyjaśnia Wacek. 

Nowy album
Roboczy tytuł nowego albumu 

to Figuris. W projekt zaangażowane 
są osoby, które mają ponadnorma-
tywne zdolności fizyczne. – Temat 
albumu jest jasno określony. Znam 
cel i wiem dokąd zmierzam. W ten 
sposób łatwiej jest mi znajdować 
modelki, które spełnią moje wyma-
gania – dodaje Wacław. 

Praca przy albumie zaplano-
wana jest na prawie trzy lata. W tym 
czasie odbędzie się kilkadziesiąt 
sesji zdjęciowych, których efekty 
będziemy mogli obejrzeć w najnow-
szym albumie. 

Dzielenie się 
doświadczeniem

W tym roku Wacław organi-
zuje nowy cykl warsztatów. - Moje 
pierwsze warsztaty, które robiłem 
dla ponad trzystu osób w Rzeszowie 
były bezpłatne. Szybko przekonałem 
się, że taka forma warsztatów przy-
ciąga nie ten rodzaj ludzi, o który mi 
chodzi. Chęć uczestnictwa w rozmo-
wach, zgłębiania zagadnień była 
wtedy bardzo powierzchowna 
i płytka lub jej wręcz w ogóle nie 
było. Odkąd zacząłem robić warsz-
taty odpłatne, zaczęli przyjeżdżać 
ludzie rzeczywiście zaintereso-
wani i ciekawi mojego warsztatu – 
podkreśla Wacław.

Uczestnikami warsztatów są 
fotografowie z różnych środowisk. 
– Zdarzało się tak, że obok członka 
ZPAF była uczestniczka, która dwa 
miesiące wcześniej kupiła aparat 
i doszła do wniosku, że chce poznać 
tajniki tego rodzaju fotografii. Nie 
ma znaczenia poziom zaawanso-
wania, program jest stworzony tak, 
że jeśli ktoś będzie go czytał, to sam 
sobie odpowie na pytanie czy znaj-
duje coś dla siebie czy nie. Bardzo 
często jeździmy na sympozja, semi-
naria tylko po jedno zdanie, które 
zapada w pamięci na długi czas. 
Kiedy robiłem wywiad z Bogdanem 
Konopką w ramach „Fotografii 
kolekcjonerskiej” powiedział on 
wtedy, że nie chce nikogo uczyć, 
jego celem jest tylko zainicjowanie, 
że chce rozpalić, by potem płonęło 
już samodzielnie. To zdanie utkwiło 
w mojej głowie – podkreśla Wacek. 

Organizacja warsztatów to nie 
tylko korzyści dla uczestników. - Jest 
to również frajda dla mnie, bo gdy 
mieszka się w małej wiosce, która ma 
raptem dwustu mieszkańców, dzięki 
warsztatom mam okazję poznać 
nowych ludzi i ich historię. Przyjeż-
dżają ludzie z Polski oraz zagranicy, 
jest to bardzo przyjemne. Staram 
się ułożyć interesujący program, tak 
abym i ja czegoś nauczył się na tych 
warsztatach. 

Turystyka
Oprócz fotografii, Wacław 

uwielbia turystykę pieszą. – To 
zamiłowanie zrodziło się dzięki ojcu. 
Jeszcze będąc w podstawówce, Tata 
zabierał mnie i moją starszą siostrę 
na wycieczki w Tatry. Musieliśmy 
dotrzymać kroku uczniom z tech-
nikum i szkoły zawodowej. Będąc 

w ósmej klasie mieliśmy z siostrą zali-
czone wszystkie szczyty w Tatrach, 
na które można było wejść. Wiele 
razy wściekałem się, gdy nie miałem 
już sił i słyszałem od taty, że jeśli 
będę narzekać to dołoży mi kamieni 
do plecaka. Dzisiaj będąc dorosłym 
mężczyzną doceniam to i stwier-
dzam, że taki wycisk procentuje 
w późniejszych latach życia – podsu-
mowuje Wacław. 

Wacek oprócz projektów foto-
graficznych, realizuje swój projekt 
turystyczny. – Chcę przejść trasę 
z Rysów, aż na Hel. Aktualnie jestem 
w okolicy Grudziądza – z uśmie-
chem zdradza Wacław.

Do Tuchowa?
Miałem okazję uczestniczyć 

w warsztatach organizowanych 
przez Wacława Wantucha. W inte-
resujący sposób przekazywał on 
tajniki swojego warsztatu oraz zdra-
dzał sposoby na osiągnięcie najlep-
szych rezultatów. Warsztaty trwały 
trzy dni, w ciągu których oprócz 
pracy z aparatem, wymienialiśmy 
się doświadczeniami i dyskutowa-
liśmy na różnorodne tematy. 

Dzięki interesującej osobo-
wości Wacława, skupia on wokół 
siebie osoby z różnych zakątków 
świata, które promieniują kreatyw-
nością. Już sam fakt przebywania 
w takim gronie pozwala wyzwolić 
ukryte pokłady energii. Czekam 
z niecierpliwością na najnowszy 
album i mam nadzieję, że Wacek 
zawita kiedyś do Tuchowa ze swoją 
wystawą. 

Strona internetowa Wacława 
Wantucha: www.waclawwantuch.
com

AKT – pukać, czekać!
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Artur 
Starostka - 
laureatem

8 kwietnia, w Teatrze im. 
L. Solskiego w Tarnowie 
odbyły się rejonowe 

eliminacje do 58. Ogólno-
polskiego Konkursu Recyta-
torskiego. 

Młodzież i dorośli rywalizo-
wali w dwóch kategoriach: turnieju 
poezji śpiewanej i turnieju recytator-
skim. Laureatem w turnieju poezji 
śpiewanej został Artur Starostka, 
na co dzień śpiewający (nie tylko 
poezję) w zespole wokalnym „Atria” 
działającym przy Domu Kultury 
w Tuchowie pod kierunkiem 
Andrzeja Jagody. 

Artur, jako zdobywca pierwszej 
nagrody, został zakwalifikowany 
do udziału w eliminacjach woje-
wódzkich w Krakowie. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia w królew-
skim mieście.

J.A

Zajmuje się Pan sztuką 
iluzji. Już sama nazwa 
nobilituje tę dziedzinę. 
Paradoks polega na tym, 
że chociaż nie ma akademii 
iluzji, która legitymizo-
wałaby tę formę artyzmu, 
właśnie ona, w prze-
ciwieństwie do wielu 
innych artystycznych dzie-
dzin ma w swojej nazwie 
słowo „sztuka”. O czym to 
świadczy?

- Dla osób z zewnątrz, czyli 
widzów iluzja to sztuczki polegające 
na zręczności dłoni, odwracaniu 
uwagi i wywoływaniu złudzeń. Ale 
to jest dopiero trik. Sztuka iluzji, 
to droga kreowania efektu, a więc 
również całej otoczki triku. Zaczyna 
się w momencie porwania widza 
w magiczny świat, gdy odrywa się 
go od przysłowiowej szarej rzeczy-
wistości. 

Piosenkarz śpiewa piosenki, 
komik robi kabarety a iluzjonista 
musi być mixem różnych zawodów. 
Musi być aktorem, czasem tance-
rzem, liczy się jego elokwencja. 
Wszystko musi być przekonywu-
jące, ale cała sztuka iluzji to zjawisko 
w pewnym sensie oniryczne, więc 
ważna jest też pewna doza marzy-
cielskości.

Harry Houdini (1874-1926) 
uznawany za najwybitniej-
szego iluzjonistę wszech 
czasów był naśladowany 
przez wielu artystów tej 
sztuki. Sztuczka polegająca 
na uwolnieniu się z łańcu-
chów podczas zwisania 
głową w dół w wielkim 
akwarium z wodą została 
nazwana jego imieniem. 
Potem David Copperfield 

(ur. 1956) zachwycił świat 
wielkoformatową iluzją. 
Czy istnieją prawa autor-
skie do sztuczek iluzjoni-
stycznych?

- Sztuka iluzji sięga czasów staro-
żytnych. W Egipcie zajmowali się nią 
uliczni kuglarze. W średniowieczu, 
kiedy powszechne było palenie 
na stosach, iluzja ze względów 
bezpieczeństwa traktowana była 
raczej jako zabawa. Najstarszym 
efektem iluzjonistycznym jest trik 
z trzema kubkami, do dziś wyko-
rzystywany w celach zarobkowych 
na bazarach, czy ulicach. Harry 
Houdini był pierwszym iluzjo-
nistą, który podniósł tę sztukę na 
wyższy poziom. W swoich czasach 
był najwybitniejszy i do dziś jest 
najbardziej rozpoznawalnym 
jej mistrzem. Wprowadził wiele 
technik uwalniania się i stał się 
prekursorem działalności wielko-
formatowej. David Copperfield 
jest jego godnym następcą – jemu 
zawdzięczamy umedialnienie sztuki 
iluzji.

Tak jak w muzyce dysponujemy 
nutami, w iluzji mamy do dyspozycji 
określone ruchy, które są naszym 
narzędziem. Rekwizyty też są narzę-
dziami służącymi do tworzenia 
nowych efektów. Za pomocą jednej 
techniki możemy zademonstrować 
miliony różnych efektów. Ogranicza 
nas tylko wyobraźnia, więc pojęcie 
praw autorskich może się odnosić 
do samych pomysłów, a nie technik.

Wśród samych iluzjonistów 
wszelkie triki z użyciem 
ognia są wysoko cenione, 
gdyż ogień jest jedynym 
składnikiem przedsta-
wienia, nad którym artysta 
nie ma władzy, co powo-

duje, że te triki, choć często 
nie wyglądają, ale rzeczy-
wiście są niebezpieczne. 
Który rodzaj trików jest 
Pańskim zdaniem najtrud-
niejszy? Czy to się pokrywa 
z wyobrażeniem widzów?

- Największe wrażenie robią 
wielkoformatowe iluzje, wykorzy-
stujące aktualne technologie. Oczy-
wiście wymaga to odpowiedniej 
aranżacji, aby wyglądało perfek-
cyjnie, czyli magicznie.

Jednak – może zaskoczę czytel-
ników – one są stosunkowo proste.

Dla mnie najtrudniejszą dzie-
dziną jest manipulacja, czyli 
prezentowanie zwykłego przed-
miotu w magiczny sposób. Na 
przykład pojawienie i zniknięcie 
kart wymaga niezwykłej zręcz-
ności prestidigitatorskiej, czyli 
znakomitego wyćwiczenia manual-
nego połączonego z równoczesnym 
oddziaływaniem psychologicznym, 
koniecznym aby odwrócić uwagę 
widza. Chociaż manipulacja trak-
towana jest przez widzów bardziej 
pobłażliwie niż iluzja wielkoforma-
towa typu pojawianie np. słonia, 
jednak właśnie ona jest tą najtrud-
niejszą techniką. 

Gdyby miał Pan dokonać 
samooceny swoich 
występów…

- Zakochałem się w iluzji 
w przedszkolu, gdy iluzjonista 
wyjął zza mojego ucha monetę. 
Od tego momentu ćwiczę i pogłę-
biam wiedzę z tego zakresu, a zawo-
dowo zajmuję się iluzją od siedmiu 
lat. Staram się pokazać nie tylko 
moje zdolności prestidigitatorskie, 
ale zależy mi, aby występ był też 
smaczkiem dla oka i duszy, okazją 
do dostrzeżenia w iluzji drugiego 

dna, czyli właśnie sztuki. Liczy się 
nie tylko sam efekt, ale również 
show. Widzowie mogą być zasko-
czeni, czasem przerażeni, ale przede 
wszystkim powinni się dobrze 
bawić.

Często mówię, że moje pokazy 
to salwy śmiechu przechodzące 
w okrzyki zdziwienia.

Obecnie powodzeniem 
cieszą się warsztaty, 
podczas których artyści 
różnych dziedzin odsłaniają 
kulisy swojej pracy. Czy 
iluzjoniści też tak działają?

- W Polsce istnieje Krajowy 
Klub Iluzjonistów, który raz do 
roku w Łodzi organizuje kongres 
połączony z seminariami i szkole-
niami dla iluzjonistów. Na kongres 
zapraszane są gwiazdy światowego 
formatu. Obecnie KKI nie uzyskał 
dofinansowania na kolejny kongres, 
ale vice-mistrz świata w manipula-
cjach pan Sławomir Piestrzeniewicz 
zainicjował nową formułę polega-
jącą na jednodniowym spotkaniu 
z zagranicznym iluzjonistą, który 
szkoli innych. Takie spotkania 
sprawdziły się i obecnie odbywają 
się co 3-4 miesiące. Mamy również 
we Wrocławiu ogólnopolskie warsz-
taty iluzji przeznaczone przede 
wszystkim dla początkujących. 

W jakim kierunku podąży 
współczesna iluzja? Czy 
w dobie wspaniałych kompu-
terowych efektów specjal-
nych alternatywą jest 
wyjście ze swoją twórczością 
na ulicę, wprost do ludzi?

- Iluzja może „wejść wszędzie”. 
Iluzjonista może występować 
i w teatrze i na ulicy, na królewskim 
dworze i w przytułku. Telewizja 

i Internet pomagają popularyzacji 
tej sztuki, gdyż kamera eksponując 
to, co najważniejsze sprzyja iluzjo-
niście zarówno w efektach manipu-
lacyjnych jak też pokazach wielko-
formatowych (np. przecinanie na 
pół, znikanie, pojawianie).

Niezmiennym powodzeniem 
cieszy się tzw. close up, czyli prezen-
tacje w bliskim kontakcie z widzem. 
Są też iluzjoniści wykorzystujący 
nowoczesne technologie. Łączą 
manipulację z użyciem pendrivów 
i monitorów LCD ( np. dłoń iluzjo-
nisty wchodzi w przestrzeń wirtu-
alną, skąd na oczach widzów 
wyciąga jakiś element).

Osobną dziedziną jest busking – 
swoisty sposób na życie. Buskerzy 
jeżdżąc po świecie prezentują swój 
kunszt na ulicach, deptakach. 
Żartobliwie można ich nazwać 
profesjonalnymi żebrakami. Z tą 
formą prezentacji zapoznał mnie 
mój przyjaciel po fachu Piotr Deni-
siuk, który jest prekursorem tego 
typu pokazu iluzji w Polsce.

Tak więc sztuka iluzji, która ma 
wiele twarzy i cały czas ewoluuje 
zawsze znajdzie miejsce w świecie 
i sercach ludzi.

Z Sebastianem 
„Alkadiassem” Grabowskim 

rozmawiała  
Elżbieta Moździerz

Tuchów 21 III 2013r.

Sebast ian „ Alkadiass” 
Grabowski – iluzjonista młodego 
pokolenia. Członek Krajowego 
Klubu Iluzjonistów. Uczestnik 
licznych seminariów i szkoleń 
prowadzonych przez światowej 
sławy iluzjonistów z wielu krajów. 
Zdobył różne nagrody i wyróż-
nienia. 

Sebastian „Alkadiass” 
Grabowski - iluzjonista

„Iluzja w Polsce jest sztuką niszową, ciągle owianą stereotypem 
starszego pana we fraku, wyciągającego króliczka z cylindra”
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Już pływam

Gmina Tuchów już po 
raz czwarty bierze 
udział w programie 

„Już pływam”, który w tym 
roku został znowu dofi-
nansowany przez Woje-
wództwo Małopolskie 
w wysokości 20 300 zł. 

Pozostałą część środków 
potrzebnych na realizację tego 
zadania (30 300 zł) pokrywa ze 
środków własnych gmina Tuchów. 
W tym roku z wyjazdów na basen 
skorzystają dzieci ze szkół podsta-
wowych w: Tuchowie (30 uczniów), 
Siedliskach (30 uczniów), Jodłówce 
Tuchowskiej (15 uczniów), Zabłędzy 
(15 uczniów), Burzynie (15 osób) 
i Karwodrzy (15 osób). Kurs przewi-
duje 20 godzin nauki pływania (10 
wyjazdów po dwie godziny). Zajęcia 
odbywać się będą w 15-osobowych 
grupach na basenach w Tarnowie. 
Celem programu jest m.in. nabycie 
podstawowych umiejętności pływac-
kich, wzrost bezpieczeństwa młodych 
Małopolan korzystających z kąpielisk, 
profilaktyka wad postawy i skrzywień 
kręgosłupa.

Corocznie w drugim 
kwartale roku, jednym 
z punktów sesji Rady 

Miejskiej w Tuchowie jest 
sprawozdanie z działalności 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych zlokalizowanych na 
terenie gminy Tuchów. Tak 
też było podczas ostatniej 
XXXI sesji, która odbyła się 
24 kwietnia br. W związku 
z powyższym postaram się, 
również na łamach Kuriera, 
przedstawić informacje 
o działaniach ochotników 
w 2012 roku.

Poniższe opracowanie przy-
gotowane zostało na podstawie 
danych, które znalazły się w spra-
wozdaniach podczas tegorocznych 
Walnych Zebrań Sprawozdawczych 
w poszczególnych jednostkach 
OSP oraz materiałów zgromadzo-
nych przez Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Tuchowie.

Stan 
zorganizowania

Na terenie gminy Tuchów 
zlokalizowanych jest 11 Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz Poste-
runek Czasowy Państwowej Straży 
Pożarnej, który stanowi profe-
sjonalne wsparcie przez siły PSP 
działań jednostek OSP w zakresie 
likwidacji pożarów, a także działań 
ratownictwa technicznego. 

Stan osobowy
Z zestawienia informacji zgro-

madzonych po zebraniach sprawoz-
dawczych za 2012 rok wynika, że 
jednostki z terenu gminy Tuchów 
w swoich szeregach skupiają:

520 członków czynnych (w tym 
458 mężczyzn i 62 kobiety),

152 członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych (w tym 96 
chłopców i 56 dziewcząt),

ok. 2300 członków spierających,
59 członków honorowych.

Uroczystości 
strażackie, 
patriotyczne 
i kościelne

Tradycją już jest uczestnictwo 
strażaków ochotników w uroczysto-
ściach, podczas których jednostki 
reprezentowane są m.in. przez 
poczty sztandarowe. Gminne 
obchody Dnia Strażaka odbyły się 
w ubiegłym roku w Łowczowie, 
gdzie okazją do świętowania był 
m.in. jubileusz powstania miej-
scowej jednostki a także poświę-
cenie i przekazanie OSP Łowczów 
pojazdu pożarniczego. Druhów nie 
zabrakło również podczas uroczy-
stości z okazji rocznic: Uchwalenia 
Konstytucji 3 – maja, wybuchu 
II wojny światowej czy też Święta 
Niepodległości. 

Wieloletnią tradycją jest również 
pełnienie warty przez druhów przy 
Grobie Pańskim w kościołach para-
fialnych w Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę. Nie inaczej było w 2012 
roku a ponadto druhowie uczestni-
czyli również w procesjach w Boże 
Ciało.

Zawody i turnieje
Nie zabrakło w kalendarzu 

ubiegłorocznych imprez strażac-
kich, gminnych zawodów spor-
towo – pożarniczych, które odbyły 
się w Burzynie. Zawody zdomino-
wane zostały przez członków OSP 
z Dąbrówki Tuchowskiej, którzy 
wygrali we wszystkich kategoriach 

i reprezentowali naszą gminę na 
zawodach powiatowych. 

Do 4 miejsca na poziomie woje-
wódzkim dotarł w grupie szkół 
podstawowych członek MDP 
z OSP w Tuchowie, który był 
jednym z uczestników Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Turniej, podobnie jak w latach 
poprzednich został przeprowa-
dzony na terenie gminy Tuchów 
w dwóch etapach: środowiskowym 
i gminnym. 

Ćwiczenia 
i działalność 
szkoleniowa

Druhowie z jednostek OSP 
z terenu gminy Tuchów spędzili 
w ubiegłym roku 3593 godziny na 
różnorodnych szkoleniach specja-
listycznych zorganizowanych 
i przeprowadzonych przez Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie. W ramach kursów, 
które przeprowadzone zostały m.in. 
w Tuchowie odbyły się również 
ćwiczenia, których uczestnikami 
byli m.in. strażacy z jednostek OSP 
południowej części powiatu tarnow-
skiego. 

Działalność bojowa
Na koniec mojego podsumo-

wania chciałbym przedstawić infor-
macje na temat działań ratowni-
czych, w których udział wzięli ochot-
nicy z terenu gminy Tuchów.

Na terenie całej gminy w ubie-
głym roku doszło do 148 zdarzeń, 
przy których interweniowali strażacy 
z jednostek OSP i PSP, co oznacza 
spadek o 7 zdarzeń w porów-
naniu do roku 2011. Na liście inter-
wencji 48 pozycji to pożary z czego 
niemal połowę stanowią pożary traw 

i nieużytków. Pozostałe 100 inter-
wencji to tzw. miejscowe zagro-
żenia. W tej kategorii znajdują się 
m.in. zdarzenia drogowe (wypadki, 
kolizje) a także: usuwanie gniazd 
groźnych owadów, poszukiwanie 
osób zaginionych, neutralizacja 
wycieków, wypompowywanie wody 
z zalanych terenów i budynków i itp.

Dwukrotnie jednostki z naszej 
gminy były dysponowane na teren 
gmin sąsiednich, OSP w Siedliskach 
pomagała druhom na terenie gminy 
Ryglice (pożar), natomiast OSP 
w Tuchowie prowadziła działania 
na terenie gminy Rzepiennik Strzy-
żewski (pożar). 

W ubiegłym roku w zdarze-
niach, w których interweniowali 
druhowie z gminnych OSP, śmierć 
poniosło 4 osoby. Najtragiczniejsze 
zdarzenie to pożar budynku miesz-
kalnego w Siedliskach, do którego 
doszło w nocy 21/22.01.2012 roku. 
W wyniku pożaru śmierć w płomie-
niach poniosło dwie osoby (kobieta 
i mężczyzna). Niestety niepowo-
dzeniem zakończyły się dwukrotnie 
prowadzone poszukiwania: w Buch-
cicach (05.03.2012), gdzie po kilku 
godzinach znaleziono zwłoki 
poszukiwanego oraz mężczyzny 
w Łowczowie (17 i 18.06.2012), na 
którego zwłoki natrafiono dzień 
później w rzece Biała. 

Poszczególne jednostki z terenu 
gminy Tuchów wyjeżdżały do 
zdarzeń następującą ilość razy:

OSP Buchcice – 1 raz (1 – miej-
scowe zagrożenie),

OSP Burzyn – 5 razy (3 – pożar, 
2 – miejscowe zagrożenie),

OSP Dąbrówka Tuchowska – 10 
razy (6 – pożar, 4 – miejscowe zagro-
żenie),

OSP Jodłówka Tuchowska – 0 
razy,

OSP Karwodrza – 17 razy (5 – 
pożar, 11 – miejscowe zagrożenie),

OSP Lubaszowa – 12 razy (8 – 
pożar, 4 – miejscowe zagrożenie),

OSP Łowczów – 4 razy (1 – pożar, 
3 – miejscowe zagrożenie),

OSP Meszna Opacka – 14 razy (3 
– pożar, 11 – miejscowe zagrożenie),

OSP Piotrkowice – 8 razy (1 – 
pożar, 7 – miejscowe zagrożenie),

OSP Siedliska – 17 razy (14 – 
pożar, 3 – miejscowe zagrożenie), 

OSP Tuchów – 88 razy (40 – 
pożar, 48 – miejscowe zagrożenie).

Druhów z 11 jednostek OSP nie 
zabrakło również podczas wyda-
rzeń kulturalnych organizowanych 
w ubiegłym roku, podczas których 
strażacy dbali o bezpieczeństwo 
uczestników oraz pomagali w orga-
nizacji samych imprez. Naszych 
ochotników spotkać można było 
m.in. podczas imprez: Wehikuł 
Czasu, Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych, Majówka dla 
Matki, Wielkiej Majówki Centrum 
Zdrowia Tuchów. 

Minął rok
Za nami kolejny rok działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Tuchów. Jak wynika 
z powyższych informacji druhowie 
z 11 jednostek OSP, które swoje 
siedziby mają w poszczególnych miej-
scowościach gminy Tuchów, poza 
działalnością bojową – priorytetową 
na liście działań statutowych, czynnie 
uczestniczą w życiu społeczeństwa. 

Życzę wszystkim druhom aby 
w bieżącym roku mogli spokojnie 
podnosić swoje kwalifikacje podczas 
szkoleń a zdobytą wiedzę mogli 
wykorzystywać podczas ćwiczeń 
a nie działań ratowniczych.

Łukasz Giemza

Strażackie 
podsumowanie
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W Piotrkowicach 
rodzina, dom 
i tradycja 

Nie wiele jest piękniejszych 
miejsc na świecie jak Piotrkowice. 
Od północy, czyli od Tarnowa 
wzgórza, ba, góry rzec by można. 
Od południa dolina rzeki Biała, 
niejako granica z miastem Tuchów 
i wioską Łowczów. Ze wschodu 
wieś Zabłędza a na zachód 
sąsiednia gmina Pleśna. Krajo-
braz jakby z raju zwłaszcza gdy 
wiosna przychodzi. Gdy łąki oble-
wają się zielenią, drzewa kwitną 
bielą a promienie słońca oświe-
tlają wieże kościołów: św. Michała 
Archanioła w Piotrkowicach, 
św. Jakuba Apostoła w Tuchowie 
i Sanktuarium Matki Boskiej 
Tuchowskiej. W tym roku wiosna 
przyszła późno, ale widać przy-
roda ma tę wielką zaletę samo 
odradzania się, że wegetatywnie 
wiosna odrabia zaległości bardzo 
szybko. W miejscu z takim darem 
natury i widokiem na świat jest 
dom rodzinny Pana Jacka Tyrki. 
O porach roku, dzieciństwie 
i wychowaniu z tradycją w tle, Pan 
Jacek mówi:

- Od lat dziecięcych najpiękniejszą 
porą roku była dla mnie zawsze 
wiosna, ale lubiłem też lato, wtedy 
kiedy pola błyszczały w słońcu łanami 
zbóż. Jesień nawet najbardziej złota 
jest jednak trochę ponura. Zima nato-
miast była frajdą; bo sanki, zabawy 
na śniegu, święta i choinka. Taka 
bardzo rodzinna pora, gdzie wszyscy 
w rodzinie mieli dużo czasu dla siebie, 
choćby przez te długie wieczory. Dora-
stałem i wychowywałem się wspólnie 
z rodzeństwem dwoma siostrami 
Anną i Urszulą oraz trzema braćmi 
Józefem, Bogdanem i Markiem. 
Mama ma na imię Genowefa, uczyła 
nas alfabetu, cyfr, pisania i czytania. 
Tato Stefan uczył nas pracy w gospo-
darstwie i na roli. Rodzice nauczyli 
nas szacunku dla wartości chrześci-
jańskich, tradycji kulturowych i pracy. 
W niedzielę zawsze do kościoła na 
msze św. trzeba było iść, a wszystkie 
święta obchodzić zgodnie z tradycją. 
Dlatego do dziś staram się, żeby 
pomimo tej współczesnej nowocze-
sności nie zapominać o tym, że trzeba 
zboże w kościele poświęcić, tak samo 
pola we wielkanoc, a znakiem krzyża 
żniwa rozpoczynać. Tego uczyli mnie 
rodzice i już jako młody chłopak tej 
tradycji dotrzymywałem.

Czas w Piotrkowicach się nie 
zatrzymuje. Dzieciństwo mija i co 
dalej?

- No tak, dzieciństwo mija szybko, 
młodzieńcem się jest chwilę, a potem 
przychodzi czas założenia własnej 
rodziny. To następny wspaniały 
moment w życiu każdego człowieka. 
Żona, dzieci i wspólnie spędzany czas 
ten świąteczny i ten codzienny, gdzie 
trzeba pracować oraz wypełniać każdy 
swoje obowiązki. Moja żona Marzena 
wspólnie ze mną prowadzi gospo-
darstwo rolne, a nasi synowie uczą 
się, Nikodem w gimnazjum, a Filip 
w szkole podstawowej. Staramy się 

przekazać naszym dzieciom dzie-
dzictwo tradycji rodzinnych, a równo-
cześnie mamy świadomość, że uczą się 
i wychowują w czasie wielkich nowości 
technologicznych komputerowych i 
komunikacyjnych. Szczerze mówiąc, 
mam czasem wrażenie, że trudno za 
tymi nadążyć. Co przyniesie przy-
szłość, nie wiem. 

Wczoraj i dziś na 
wsi – ekstremalny 
zawód rolnik

Jeszcze kilkanaście lat temu 
w większości gospodarstw rolnych 
w gminie Tuchów, w tym w Piotr-
kowicach uprawiano ziemię, hodo-
wano zwierzęta gospodarskie. 
Często nawet w gospodarstwie  
z 1 hektarem ziemi była krowa 
i trzoda chlewna. Dziś w większość 
z nich pozostał tylko drób, a ziemię 
dzierżawią wyspecjalizowani rolnicy. 
Z kilkudziesięciu małych, powstało 
kilka dużych. Pan Jacek Tyrka 
prowadzi jedno z tych większych.

- Moje gospodarstwo rolne to blisko 
35 hektarów, z czego 12 hektarów 
stanowi moja własność, a pozostałe 
dzierżawię. Ukierunkowane jest na 
hodowlę bydła, a szczególnie krów 
mlecznych oraz opasów. Gospodar-
stwo spełnia wszystkie normy sanitarne 
i weterynaryjne do produkcji żywności. 
Jest wyposażone w urządzenia do 
udoju, jak również magazynowania 
i zadawania karmy. Mam w gospodar-
stwie w miarę dostateczny park maszy-

nowy. Cieszę się, że mogę prowadzić to 
gospodarstwo, że udało się dobrze go 
zorganizować, również pracę w nim. 
Oczywiście nie jest ona łatwa. Wymaga 
dużo wysiłku i poświęcenia. Ale jak 
przypominam sobie pracę w gospodar-
stwie 30 lat temu, to powiedziałbym, 
że jest to kosmiczna wprost różnica. 
Kiedyś koszenie i kopienie w kopki 
siana, dziś się je baluje, albo koszenie 
zbóż, zwożenie i omłoty co trwało 
kilkanaście dni, teraz kombajnem 
mogę wykonać tę pracę w kilka godzin. 
Tak mógłbym wymieniać bardzo wiele 
różnic w pracach rolniczych, które zmie-
niły się tak diametralnie, że te z przed 
30 lat można by uznać za archaiczne. 

Czy rolnictwo i zawód rolnika 
może być pasją?

- Myślę, że jest to jeden z najpięk-
niejszych zawodów. To profesja która, 
jak żadna inna związana jest ściśle 
z przyrodą i matką naturą. Ona 
wskazuje czas, w którym możesz 
uprawiać ziemię, siać i zbierać. 
Tu nie da się niczego przełożyć na 
termin np. o 2 miesiące później. Od 
tego ile i jakiej jakości plon ziemia 
urodzi, zależne jest ile i jakiej jakości 
możesz hodować zwierząt gospo-
darskich. W rolniczym zawodzie 
nawet przy doskonałym; analizo-
waniu, planowaniu i organizowaniu 
oraz pracy w pocie czoła, trudno jest 
z góry założyć efektywny wynik. Bo 
może być bardzo sucho lub bardzo 
mokro, bardziej wietrznie lub mniej 
wietrznie, cieplej lub zimniej, wcze-

śniej lub później itd. Wiele niewiado-
mych i to nie rozwiązywalnych i nie 
przewidywalnych. Gdyby do tego 
dołożyć nie przewidywalność wolno 
rynkową i ciągle zmieniającą się 
koniunkturę gospodarczą, to można 
by powiedzieć, że zawód rolnika jest 
jednym z najbardziej ekstremalnych 
zawodów. Ale też nie ma pewnie pięk-
niejszego zawodu nad ten, gdy popa-
trzeć na niego z perspektywy takiej, 
że uczestniczysz w cudownym cyklu 
przyrodniczym i produkujesz to, co 
jest jedną z podstaw życia człowieka, 
żywność. 

Panie Jacku, dziś rolnictwo 
w dużej mierze uzależnione jest od 
polityki Unii Europejskiej, to ona 
dyktuje warunki i je kierunkuje. 

- To prawda, z przystąpienia Polski 
do UE na pewno rolnictwo odniosło 
korzyści, choćby wspomnieć wprowa-
dzone płatności obszarowe. To jest 
spory udział uzupełniający finanse 
gospodarstw. Daleko nam jeszcze 
do dopłat takich, jak na zachodniej 
stronie Europy, ale te które mamy, 
są bardzo ważne. Niestety dalej nie 
jesteśmy konkurencyjni, jako produ-
cenci żywności. Przepisy, które obej-
mują prowadzenie gospodarstw są 
coraz bardziej restrykcyjne. Myślę, że 
w naszym przypadku w południowej 
części Polski, moglibyśmy być dobrymi 
producentami żywności. Nazwałbym 
ją ekologiczną. Oczywiście nie taką 
tylko na nawozach organicznych, ale 
taką, która dobrze byłaby uprawiana 

z zastosowaniem jak najmniejszej 
ilości środków chemicznych i czysta, 
bez modyfikacji genetycznej. Mogli-
byśmy taką uprawiać i to byłaby 
jakaś szansa na rozwój. Oczywiście 
w tej części Małopolski powinniśmy 
większą uwagę zwrócić na uprawę 
warzyw i owoców. Ale tu potrzebny 
jest przede wszystkim zorganizowany 
system produkcyjny, przechowalniczy, 
przetwórczy i sprzedaży.

Moja mała ojczyzna 
z grzybem w tle

Pan Jacek Tyrka na pytanie 
o działalność i pracę pozarol-
niczą odpowiada, że wszędzie 
gdzieś jest, a członkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej, to chyba od 
zawsze. Śmieje się, bo dokładnie 
nie pamięta, kiedy wstąpił w jej 
szeregi, ale było to bodajże kiedy 
kończył szkołę. Jest członkiem rady 
parafialnej, a od 2006 roku, radnym 
Rady Miejskiej w Tuchowie. Dlatego 
wolne chwile poświęca działalności 
społecznej i samorządowej w jego 
„małej ojczyźnie”. 

- Bardzo lubię pracować z ludźmi 
i dla nich. Nasze wspólne spotkania 
z radą sołecką, zarządem OSP i dosko-
nała współpraca z sołtysem oraz 
dyrektorką szkoły owocuje wieloma 
przedsięwzięciami. Dzięki przychyl-
ności Burmistrza Tuchowa i radnym 
wyremontowana i zmodernizowana 
została nasza szkoła. W ubiegłym 
roku przy niej powstała chata pogó-
rzańska. Planowana jest moderni-
zacja boisk sportowych. Wyremonto-
waliśmy budynek remizy OSP. Wyko-
nano elewację, zmodernizowano sale 
w tym budynku. W tym roku plano-
wane jest założenie nowego central-
nego ogrzewania na paliwo gazowe. 
W naszym kościele trwają prace 
odwadniające i osuszające. Organi-
zujemy imprezy i spotkania. Oczy-
wiście przed nami wiele jeszcze do 
zrobienia, ale mam nadzieję, że to 
co planujemy uda się nam zrobić. 
Jak to mówią „ziarnko do ziarnka, 
a uzbiera się miarka”. 

W pana „małej ojczyźnie” 
kiedyś stał pomnik, makieta 
największego grzyba świata, już go 
nie ma. W tym miejscu gdzie stał 
pomnik przebiega teraz droga. Czy 
grzyb pozostanie tylko na kartach 
księgi rekordów Guinnessa?

- Myślimy o tym, jak pomnik 
grzyba wykonać, gdzie go ustawić. 
Nasza pani dyrektor Barbara Polek 
ma pomysł, ale na razie nie zdradza, 
żeby nie zapeszyć . Tak, czy inaczej, 
Piotrkowicom i gminie Tuchów 
„grzyba do życia” przywrócimy. On 
będzie promował turystycznie i przy-
rodniczo naszą wieś, gminę, a myślę, 
że również cały region. 

Życzę powodzenia i dziękuję 
za rozmowę. A skoro na koniec 
o grzybach, to zapewne słyszał Pan 
ten edukacyjny humor. Teraz przed 
sezonem grzybobrania warto go 
przypomnieć. Na lekcji katechezy. 
Dziecko: Proszę księdza, a my 
w domu coraz częściej modlimy 
się przed jedzeniem.

Ksiądz: To dobrze, a dlaczego 
coraz częściej? Dziecko: Bo nasz 
tata zaczął chodzić na grzyby.

Jacek Tyrka z „małej 
ojczyzny”, z Piotrkowic 

…z perspektywy takiej, że uczestniczysz w cudownym cyklu przyrodniczym  
i produkujesz to, co jest jedną z podstaw życia człowieka, żywność.
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Choć w tym roku w całej 
Polsce wiosna astro-
nomiczna nie „współ-

grała” z wiosną klima-
tyczną, czy wiosną fenolo-
giczną, to jednak ją witano 
w różny sposób. 

W Tuchowie np. została zorgani-
zowana impreza pn. „Na powitanie 
wiosny”. Program wypełniły tańce, 
wiosenne piosenki, prezentacja 
mody ekologicznej, iluzjonista oraz 
pokaz multimedialny pt. „Ekwinok-
cjum”. 

Podczas pokazu multimedialnego 
mieliśmy okazję obejrzeć, jak świę-
tuje się nadejście wiosny w różnych 
zakątkach świata. W Holi, w Indiach 
jest to święto kolorów, gdzie ludzie 
obsypują się kolorowymi prosz-
kami, oblewają kolorową wodą 
i smarują twarze w tysiące barw.

Magiczne obrzędy w Japonii 
i w Anglii, jak można było zauważyć 
zostały zainscenizowane i sfilmo-
wane, na potrzeby pokazu przez 
grupę teatralną „Fabuła” z tuchow-
skiego Domu Kultury, którą na co 
dzień prowadzę. Andrzej Jagoda

„Świat nie zakoń-
czył jeszcze odkry-
wania bogactw ukry-

tych przez Boga w sercu 
osób niepełnosprawnych. To 
właśnie w nich Bóg pozwala 
się widzieć i kochać”.

To są słowa wypowiedziane przez 
Jana Pawła II. Jego pontyfikat ciągle 
nawiązywał do tego bogactwa, jakim 
są chorzy, cierpiący i niepełno-
sprawni.

Całkiem nie tak dawno dzieci 
niepełnosprawne zaczęły „wycho-
dzić” ze swoich domów. Nauczy-
cieli, którzy się nimi zajmują uczono, 
że tacy ludzie nie różnią się niczym 
od nas i należy dla nich być miłym 
i pomocnym. To fakt, że przy bliż-
szym poznaniu wiele zyskują, są to 
bardzo ciepłe, kochane osoby, niezna-
jące pojęcia zła, wiecznie uśmiech-
nięte i skore do przytulania. Jednak 
każdy medal ma dwie strony, dlatego 
pomyślmy teraz o osobach, które 
kształtują te dzieci, poświęcają im 
całe swoje życie, spędzają z nimi 
każdą godzinę. To przede wszystkim 
ich rodzice. Jan Paweł II otwarcie 
mówił, że:

„Narodziny chorego dziecka to 
z pewnością trudne doświadczenie 
dla rodziny, która doznaje głębokiego 
wstrząsu”. Rodzice 9 miesięcy ocze-
kują na swoje maleństwo, po czym 
rodzi się dziecko z jakimś „defektem”. 
Jak sobie z tym poradzić? Otoczyć go 

rodzinną opieką czy oddać do Domu 
Dziecka i liczyć na to, że następne 
będzie „normalne”. Takie dziecko to 
ogromna odpowiedzialność na całe 
życie. Wiele wspaniałych rodzin 
podejmuje takie wezwanie i wtedy 
przynajmniej jedno z rodziców 
musi całkowicie oddać się opiece 
nad takim dzieckiem. W takiej sytu-
acji niezwykle ważną rolę odgrywają 
także pozostali członkowie rodziny, 

sąsiedzi, znajomi i nauczyciele. 
Musimy wszyscy wspierać rodziców 
w tym, aby umieli otoczyć dziecko 
szczególną troską, rozwijać głęboki 
szacunek dla jego godności osobi-
stej oraz wielkodusznie służyć jego 
prawom.

Bardzo ważne jest, aby dziecko 
od małego rosło w poczuciu miłości, 
aby nigdy nie czuło się inne, gorsze, 
niepotrzebne. Jeżeli dziecko niepeł-
nosprawne przychodzi na świat 
w rodzinie otwartej na jego przy-

jęcie, nie czuje się osamotnione, ale 
wszczepione w samo serce wspól-
noty i dzięki temu może się nauczyć, 
że życie ma zawsze swoją wartość.

Rodzina jest szczególnym miej-
scem, w którym dar życia zostaje 
przyjęty jako najwyższe dobro, 
a uznanie godności dziecka wyraża 
się przez troskliwą i czułą opiekę 24 
godz. na dobę. Zwłaszcza wówczas, 
gdy dzieci najbardziej potrzebują 
pomocy i narażone są na ryzyko 
odrzucenia przez innych. Wtedy 
właśnie RODZINA może najsku-
teczniej chronić ich godność, którą 
posiadają na równi z dziećmi w pełni 
zdrowymi. Każda pomoc z zewnątrz 
ma pozytywne znaczenie, bo daje 
rodzinie poczucie, że nie są z tym 
wszystkim sami, daje im siłę i moty-
wację do dalszej pracy, bo dzięki 
temu lepiej radzą sobie ze swoim 
problemem, nie zamykając się przy 
tym na innych.

Każda osoba niepełnosprawna, 
która otrzyma w życiu wiele pomocy 
i miłości, potrafi o wiele łatwiej 
stawiać czoła różnym trudnościom 
i z większym optymizmem iść przez 
życie.

Bardzo ważne jest jednak, aby 
pomoc kierowana do osób niepełno-
sprawnych i ich rodziców była stała, 
a kontakt intensywny, ponieważ 
mówienie, słuchanie i rozmawianie 
to kluczowe czynniki regulujące 
i równoważące zachowanie naszych 
podopiecznych. Barbara Duran 

Miłość cierpliwa jest, 
miłość nie zna końca!

Impreza „Na 
powitanie wiosny”

Bardzo ważne 
jest, aby dziecko 
od małego rosło 
w poczuciu miłości, 
aby nigdy nie czuło 
się inne, gorsze, 
niepotrzebne. 
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Przed nami najdłuższy 
weekend w roku, 
każdy może go spędzić 

w tuchowskim kinie 
Promień. W tym roku 
miesiąc maj pozwolę 
sobie nazwać miesiącem 
bajkowym dla najmłod-
szych widzów, którym 
polecamy takie filmy jak: 
„Mambo, Lula i Piraci”, 
„Raphl Demolka 3D” oraz 
komedię twórców Mada-
gaskaru: Krudowie 3D”, 
w której za pomocą efektu 
3D widzowie będą mogli 
przenieść się do prehisto-
rycznego świata. 

Ponadto długi weekend rozpocz-
niemy filmami polskiego kina. 
Będą to: „Układ zamknięty” oraz 
„Imagine”. „Układ zamknięty”- 
thriller oparty na faktach, poka-
zujący życie trzech biznesmenów, 
którzy przez zmowę urzędników 
zostają zamieszani w korupcje 
i pranie brudnych pieniędzy; 
projekcja twórców „Czarnego 
czwartku. Janek Wiśniewski padł”. 
Z kolei „Imagine” - to film ukazu-
jący życie z perspektywy osób 
niewidomych oraz ich ciężką pracę 
dotyczącą odnajdywania się w prze-
strzeni. 

W drugim tygodniu maja zachę-
camy do obejrzenia filmu „Oszu-
kane” oraz „Mambo, Lula i piraci”. 
Pierwszy film to kolejna polska 
produkcja. Oparty na faktach, 
pokazuje odnalezienie sióstr bliź-
niaczek, które zostały podmienione 
w szpitalu, zaś drugi tytuł to animo-
wana komedia dla dzieci. Miesiąc 
zakończymy mocnym uderzeniem 
z Tonym Starkiem w filmie „Iron 
Man 3 3D”, z którym udamy się 
ratować świat. 

Serdecznie zapraszamy widzów 
w każdym wieku, w szczególności 
zapraszamy tych, którzy jeszcze nie 
mieli możliwości odwiedzenia kina 
Promień po reaktywacji.

Więcej informacji na stronie 
http://www.kino.tuchow.pl/ oraz na 
facebooku: https://www.facebook.
com/kinopromien

Grzegorz Niemiec

Krudowie 3D
Akcja filmu ma miejsce w prahi-
storii. Pozycja człowieka jako 
„króla łowców” została zagrożona 
przez prehistorycznego geniusza, 
który przybywa z rewolucyjnym 
wynalazkiem, jakim jest... ogień.
Seanse: 26 kwietnia – 1 maja 
godz. 10:00*, 15:00
3 maja – 8 maja godz. 10:00*, 
15:00
CENY BILETÓW: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł (minimum 40 osób)

Układ zamknięty
Thriller reżysera „Przesłu-
chania” i scenarzystów „Czarnego 
czwartku. Janek Wiśniewski padł” 

z popisową rolą Janusza Gajosa. 
Oparta na prawdziwych wyda-
rzeniach historia trzech właści-
cieli świetnie prosperującej spółki, 
którzy - wskutek zmowy skorum-
powanych urzędników: proku-
ratora (Janusz Gajos) i naczel-
nika urzędu skarbowego (Kazi-
mierz Kaczor) - zostają pokazowo 
zatrzymani pod zarzutem dzia-
łania w zorganizowanej grupie 
przestępczej i prania brudnych 
pieniędzy.
Seanse: 3 maja – 8 maja 
godz. 17:00
CENY BILETÓW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł,

Imagine
Międzynarodowa koprodukcja 
„Imagine”, mająca światową 
premierę na festiwalu w Toronto, 
to wzruszająca i urzekająca zjawi-
skowymi zdjęciami Adama Bajer-
skiego historia Iana (Edward 
Hogg, podziwiany w ostatnim 
obrazie Rolanda Emmericha 
„Anonimus”), charyzmatycz-
nego instruktora niewidomych, 
który przybywa do prestiżowego 
ośrodka w Lizbonie, by uczyć 
młodych pacjentów trudnej sztuki 
orientacji w przestrzeni. Jego 
kontrowersyjne metody przyj-
mowane są przez podopiecz-
nych początkowo z nieufnością, 
a potem z rosnącym entuzja-
zmem. 
Seanse: 3 maja – 8 maja 
godz. 19:30
CENY BILETÓW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł,

Mambo, Lula i piraci 
Nowy film twórcy przebojowych 
„Disco Robaczków”, z którymi 
w 2010 roku pląsało w Polsce 
ponad 600 tysięcy widzów. 
W pełnej gorących hitów z Kara-
ibów, rozśpiewanej i roztańczonej 
komedii dla całej rodziny, głosów 
użyczyli: pierwsza dama polskiego 
kabaretu – Katarzyna Pakosińska; 
człowiek, który nauczył „Shreka” 
polskiej mowy – Zbigniew Zama-
chowski oraz niekwestionowany 

król Julian polskiego dubbingu 
- Jarosław Boberek. Piosenkarka 
Lula i dzielny strażnik plaży 
Mambo próbują powstrzymać 
złoczyńcę Carlosa, który zamierza 
przejąć władzę na wyspie prezy-
denta Małpiozo i nękać jej miesz-
kańców podrzędnym disco 
24-godziny na dobę. Mambo 
i Lula, wspierani przez załogę 
piratów-melomanów, rzucą 
wyzwanie Carlosowi i udowodnią 
całym tropikom, że nie ma 
mocnego na człekokształtnego, 
a muzyka pochodzi od małpy! 
Seanse: 10 maja – 15 maja 
godz. 10:00*, 15:00, 17 maja 
– 22 maja godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł (minimum 40 osób)

Oszukane 
Film, który pokazuje jak 
nieprawdopodobną siłę potrafi 
w sobie znaleźć człowiek, gdy 
los wystawia go na wielką 
próbę. Przypadkowe spotkanie 
dwóch bardzo podobnych do 
siebie nastolatek prowadzi je do 
odkrycia nieprawdopodobnej 
pomyłki sprzed lat. Historia sióstr 
podmienionych w jednym ze szpi-
tali, nagłośniona przez media 
wzbudziła ogromne emocje. 
Wstrząsnęła życiem dwóch 
rodzin, które od tego momentu 
nie było już takie samo...  Nowe 
życie odnalezionych po latach 
sióstr, szybko okaże się mieć 
pozornie słodki smak. Ile warte 
jest poznanie prawdy?  Czy miłość 
może rozgrzeszyć wszystkie nasze 
działania? Czy obu rodzinom uda 
się wyjść zwycięsko z próby, którą 
zgotował im los?
Seanse: 10 maja – 15 maja 
godz. 17:00, 19:00, 17 maja – 
22 maja godz. 19:00
CENY BILETÓW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł,

Straszny film 5
W piątej i ostatniej odsłonie czte-
roczęściowej trylogii „Straszny 
film” zobaczymy zupełnie nowych 
bohaterów, którzy w podobnym 
stylu jak ich poprzednicy zmierzą 
się z pułapkami, które zastawi 
na nich nieobliczalne życie. Tym 
razem w rolach głównych zoba-
czymy Ashley Tisdale („High 
School Musical”), Lindsay Lohan 
(„Wredne dziewczyny”) oraz 
Charliego Sheena („Dwóch 
i pół”). W domu młodego 
małżeństwa mają miejsce niepo-

kojące zdarzenia, po tym jak para 
adoptuje trójkę niezbyt normal-
nych dzieci.
Seanse: 17 maja – 22 maja 
godz. 17:00
CENY BILETÓW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł,

Ralph Demolka 3D
Bohaterem filmu jest osiłko-
waty Ralph, który na co dzień 
jest czarnym charakterem w grze 
komputerowej. Jednak w głębi 
duszy Ralph to miły i ciepły 
facet, mający po prostu dość 
swojej roboty, która nie zjed-
nuje mu przyjaciół. Pewnego 
dnia postanawia udowodnić, że 
on też nadaje się na prawdzi-
wego superbohatera. Zdetermi-
nowany wyrusza w misję, aby 
zdobyć Medal Bohatera. Na swojej 
drodze spotka bardzo energiczną 
dziewczynkę - Wandelopę, która, 
podobnie jak on, jest odrzu-
cona przez społeczność swojej 
gry. Gdy okoliczności zmuszą ich 
do współpracy, oboje odkryją, że 
istnieje coś znacznie cenniejszego 
niż wszystkie nagrody świata: 
prawdziwa przyjaźń.
Seanse: 24 maja – 29 maja 
godz. 10:00*, 15:00, 31 maja 
– 5 czerwca godz. 10:00*, 
15:00
CENY BILETÓW: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł (minimum 40 osób)

Iron Man 3 3D
Niezastąpiony Robert Downey 
Jr. powraca  w roli miliardera 
i genialnego wynalazcy Tony’ego 
Starka w trzeciej części historii 
ze świata Marvela – „Iron Man 
3”. Świat Tony’ego Starka legł 
w gruzach w skutek podstępnych 
działań jednego z  jego najpo-
tężniejszych wrogów. W poszu-
kiwaniu zemsty Stark wyrusza 
w podróż, która wystawi na próbę 
siłę jego charakteru i ducha walki. 
Przyparty do muru, znów może 
polegać wyłącznie na swojej 
pomysłowości i instynkcie. 
Wkrótce odkrywa odpowiedź na 
od dawna nurtujące go pytanie: 
czy to zbroja czyni superbohatera?
Seanse: 24 maja – 29 maja 
godz. 17:00, 19:30
CENY BILETÓW: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł,

* Seans dla grup 
zorganizowanych, po 

wcześniejszym zgłoszeniu,

Humoreski 
ze słowa 
i kreski
Zapraszamy do naszej 

satyry zaangażowanej. 
Dalszy ciąg zabawy 

słowem, odkrywanie 
nowych znaczeń i przypo-
minanie starych. Ostatnio 
pominąłem jeden bardzo 
znamienny bez, więc dzisiaj 
właśnie od niego rozpocznę:

bez-sporny: bez rosnący 
dokładnie na środku miedzy, 
bez-terminowy: zakwita corocznie 
29 kwietnia o godz. 14.35, bez-uster-
kowy: zakwita tylko co druga gałązka, 
bez-wartościowy: w latach przestęp-
nych rozsiewa złoty pyłek, bez-wa-
runkowy: pachnie tylko od północy 
do południa, bez-wizowy: rośnie 
wyłącznie w ogrodzie konsula USA, 
bez-wolny: widziano go ostatnio 
w okolicach Zurychu, bez-wstyd: 
z każdej strony widać tylko liście, 
bez-żenny: otoczony haremem 
„bzic”, bez-żuchwowiec: lepiej go 
omijać z daleka, bęc-wał: wypadek 
na nasypie, bib-lista: spis wyjąt-
kowo udanych imprez, biega-nina: 
pewnie się dziewczyna odchudza, 
bieg-łościowy: wyścig szkielecików 
szprotek, bili-rubina: ale topaza nie 
katowali, bio-centologia: biologiczne 
aspekty uzależnienia od kasy, bio-ce-
noza: naukowe uwarunkowania 
wzrostu cen, biuro-krata: specjalna 
cela dla księgowych, b-londyn: 
podrzędna dzielnica stolicy Wielkiej 
Brytanii, bluz-gać: nietypowe połą-
czenie garderoby górnej i dolnej, 
bodziec: bardzo agresywne zwierzę 
rogate, boj-kot: starorzymski kot 
bojowy, bok-serka: lewa i prawa 
strona ementalera, bom-barda: 
obronne drzewce średniowiecz-
nego śpiewaka, bom-bram-żagiel: 
a jam żagiel drzwi, boni-frater: tatuś 
pewnego ministra, bon-żurka: talon 
na zupkę, bosman-mat: pseudonim 
marynarza szachisty, bo-trio-my-
koza: muzyczny zespół kozi, brak-
arka: nieusprawiedliwiona nieobec-
ność, brat-anka: lepsza chyba siostra 
Franek, braw-ura: okrzyk zastrze-
żony wyłącznie dla armii radziec-
kiej, bro-dzik: dzik z wyjątkowo 
długą brodą.

W imieniu całej redakcji 
serdecznie dziękuję wszystkim 
Czytelnikom, którzy nadesłali 
bardzo ciekawe rymowanki i wiersze 
na nasz nieustający konkurs 
poetycki. Wszystkie utwory przeczy-
taliśmy niezwykle uważnie, niektóre 
nawet z taką pewną nieśmiałością 
i cieszy nas fakt, iż duch w narodzie 
nie ginie. Niech ożywcze tchnienie 
wiosny podziała na wszystkie 
zmysły, a ja na dobry początek zajmę 
się króciutko jednym z nich:

Jeden dotyk...
Drugi dotyk...
Trzeci dotyk...
Czy to może już erotyk...? 

Poezja to wysublimowana krucjata! 
A próbować trzeba.  Jan Dusza

Majówka 
z dobrym kinem

Złośliwy chochlik 
komputerowy

W artykule zamieszczonym na 
łamach Kuriera o Prof. Sajdaku 

wkradł się złośliwy chochlik 
komputerowy. Napisaliśmy,  

że profesor Sajdak był artystą…, 
podczas gdy tak naprawdę  

był on patrystą. 
Wszystkich zainteresowanych 

przepraszamy.
Redakcja
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W sobotę, 6 kwietnia 
2013 roku, brzeski 
Klub Sportowy 

„Jakub” oraz Diecezjalne 
Duszpasterstwo LSO zorga-
nizowały w Brzesku VII 
Mistrzostwa Liturgicznej 
Służby Ołtarza Diecezji 
Tarnowskiej w Piłce Nożnej 
Halowej. Turniej ten był 
również eliminacjami do 
Mistrzostw Polski, które 
w tym roku odbędą się 
w Radomiu.

W sportowej rywalizacji 
wzięło udział 45 drużyn z Diecezji 
Tarnowskiej. Mistrzostwa rozgry-
wane były w 3 kategoriach wieko-
wych: Ministranci (Szkoła Podsta-
wowa), Lektorzy Młodsi (Gimna-
zjum) oraz Lektorzy Starsi (Szkoła 
Ponadgimnazjalna). Rozpoczęcie 
turnieju miało charakter uroczysty, 
gdyż o godzinie 9:00 w kościele para-
fialnym NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba Apostoła w Brzesku została 
odprawiona przez ks. dr Grzegorza 
Rzeźwickiego, diecezjalnego dusz-
pasterza Liturgicznej Służby Ołtarza, 
uroczysta msza święta, w której 
uczestniczyło w sumie około 600 
osób, w tym lektorzy, ministranci, 
księża – opiekunowie drużyn oraz 
kibice z całej Diecezji Tarnowskiej.

Po godz. 10.00 rozległy się 
pierwsze gwizdki, rozpoczynając 
zmagania piłkarskie na trzech halach 
sportowych. Trwały one do godz. 
17. Rozegrano ponad 100 meczów 
piłkarskich. 

Po zaciętych eliminacjach 
w grupach, jak i fazach pucharo-
wych, zwycięzcami poszczegól-
nych kategorii wiekowych zostały 
drużyny z parafii: szkoła ponadgim-
nazjalna: - Stróże, szkoła gimna-
zjalna - Kąclowa i szkoła podsta-
wowa: - Dąbrowa Tarnowska. 
Dekanat tuchowski reprezentowały 

parafie: Ryglice, Tuchów św. Jakub, 
Zalasowa i Sanktuarium Matki Bożej 
w Tuchowie. 

Z naszego dekanatu najlepiej w tym 
turnieju zaprezentowała się drużyna 
Parafii sanktuaryjnej w Tuchowie, 
która w kategorii Szkół ponadgim-
nazjalnych w półfinale przegrała 
w rzutach karnych z późniejszym 
zwycięzcą drużyną ze Stróż. Osta-
tecznie Tuchowianie zajęli IV miejsce, 
a o sile tej drużyny stanowili: bracia 
Filip i Szczepan Baran, Krzysztof 
Uchwat, Grzegorz Sarad, Bartek 
Surmacz, Patryk Szczepanik i Daniel 
Rąpała, który został królem strzelców 
w kategorii ponadgimnazjalnej, 
zdobywając 8 bramek. Ich sportowym 
opiekunem był Roman Kawa. 

W czasie trwania tego piłkar-
skiego turnieju można było zaobser-
wować nieco inną atmosferę niż na 
podobnego typu zawodach. Domi-
nowała bowiem zabawa, wspólne 
kibicowanie i zdrowa rywalizacja. 
Mistrzostwa zostały zakończone 
wieczorem uroczystą galą wręczania 
pucharów, medalów, dyplomów oraz 
nagród dla najlepszych strzelców 
i bramkarzy w każdej kategorii 
wiekowej. 

- W Mistrzostwach nasza drużyna 
zajęła czwartą lokatę. Czy to dobre 
miejsce? Dla sportowca najgorsze 
ponieważ pozostawia wielki niedosyt 
i świadomość że podium było tak 
blisko. Chociaż nasza czwarta pozycja 
na mistrzostwach, to też bardzo dobry 
wynik. Biorąc pod uwagę że w naszej 
kategorii rywalizowało ze sobą aż 16 
drużyn. – podkreśla Daniel Rąpała, 
król strzelców turnieju. 

Natomiast diecezjalny dusz-
pasterz LSO (Liturgicznej Służby 
Ołtarza) ks. dr Grzegorz Rzeżwicki 
podkreślił: - Sport sprzyja wszech-
stronnemu rozwojowi młodych ludzi 
i uczy życia fair play. I dlatego warto 
organizować takie turnieje.

Krzysztof Jasiński

Tuchów na VII 
Mistrzostwach 
Liturgicznej Służby 
Ołtarza Diecezji 
Tarnowskiej w Piłce 
Nożnej Halowej

Po 153 dniach ocze-
kiwania nareszcie 
ruszyła runda 

wiosenna IV ligi. Tak długiej 
przerwy w rozgrywkach nie 
pamiętają nawet najstarsi 
górale. Piłkarze musieli 
pogodzić się z odwołaniem, 
aż 3 wiosennych kolejek, 
które musiały zostać przeło-
żone na inny termin.

Nim Tuchovia rozpoczęła 
rozgrywki to wcześniej sprawdzała 
swoją formę w grach sparingowych. 
Oto ich wyniki: 

TUCHOVIA – RADŁOVIA 
Radłów 1:2 (0:1)
Bramka: Stańczyk
TUCHOVIA – RADOMY-
ŚLANKA Radomyśl Wielki 
1:4 (0:2)
Bramka: Stec
TUCHOVIA Tuchów – 
WOLANIA Wola Rzędzińska 
0:7 (0:3) 
OLIMPIA Wojnicz – 
TUCHOVIA 2:2
Bramki: Halagarda, Hudyka
TUCHOVIA – ORZEŁ Dębno 
0:0 
TUCHOVIA – CIĘŻKO-
WIANKA Ciężkowice 1:0 
(0:0)
Bramka: Barwacz
TUCHOVIA – LUBAŃ 
Maniowy 3:7 (0:4)
Bramki: Gierałt dwie, Stachoń
OLIMPIA Wojnicz – 
TUCHOVIA 5:3 (3:2)
Bramki: Stańczyk 15, 69 
(karne), Jamka 45
TUCHOVIA – TUCHOVIA II 
3:1
Bramki: Sarad, Kuboń, Miśtak
TUCHOVIA – SZRENIAWA 
Nowy Wiśnicz 2:3 (0:2)
Bramki: Gierałt, Stachoń 

Bilans nie wygląda dobrze na 
10 pojedynków dwa wygrywamy, 
dwa remisujemy i ponosimy sześć 
porażek. Zdobywamy 16 bramek, ale 
tracimy aż 31! Szczególnie niepokoi 
liczba wpuszczonych goli, gdyż 
jesienią byliśmy w defensywie drugą 
siłą ligi. Usprawiedliwieniem może 
być masa urazów i kontuzji, które 
wyeliminowały kilku podstawo-
wych zawodników oraz obowiązki 
w pracy co powodowało, że skład 

drużyny w meczach kontrolnych 
odbiegał znacznie od normy szcze-
gólnie w szeregach obronnych. 
Praktycznie w każdym spotkaniu 
skład obrony wyglądał inaczej, 
a nasza ostoja w bramce czyli Dawid 
Żydowski zabronił tylko w sparingu 
z Ciężkowicami.

Pomimo licznych problemów 
inauguracja ligi wypadła pomyślnie. 
W pierwszym spotkaniu doszło do 
derbowego pojedynku z Wolanią. 
Spotkania z tą drużyną zawsze 
gwarantują mnóstwo emocji. 
Jesienią mimo, że Tuchovia prze-
grywała już 2:0 zdołała wygrać. 
Sukces ten powtórzyli piłkarze 
Tuchovii także na własnym terenie. 
Po zaciętym pojedynku przy licznej 
publiczności wygrali 2:1 po bram-
kach debiutującego w Tuchovii 
Wojciecha Kubonia oraz Daniela 
Bielaka.

TUCHOVIA Tuchów – 
WOLANIA Wola Rzędzińska 
2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Kuboń 9, 1:1 
Cabała 72, 2:1 Bielak 80
Sędziował: Hubert Kożuch 
(Nowy Sącz).
Żółte kartki: Stec, P. 
Wiśniowski, Gierałt – Sikorski, 
Tadel.
Widzów: 350.
TUCHOVIA: Żydowski – 
Jamka, Sobyra, Niewola, Stec 
(88 Smoszna) – Stańczyk (76 
Rąpała), M. Barwacz, Kuboń, P. 
Wiśniowski (46 Baran) – Gierałt, 
Żaba (70 Bielak).
WOLANIA: Mikrut – Sikorski, 
Bartkowski, Baruch, Czarnik 
(83 Trędota) – Adamowski (46 
Brożek), Tadel, Tarczoń (63 
K. Barwacz), Cabała – Jasiak, 
Kucharzyk (83 Krupa).

Trzy dni później ponownie na 
własnym boisku Tuchovia zagrała 
zaległy mecz z Jadowniczanką. 
Beniaminek z Jadownik w pierw-
szej rundzie pokonał nas zespół 3:0. 
Gospodarze chcieli zatem zrewan-
żować się rywalom i po 20 minu-
tach prowadzili już 2:0 po bram-
kach Konrada Stańczyka i wyda-
wało się, że w pełni kontrolują sytu-
ację. Wtedy jednak nagle zespół 
Tuchovii kompletnie stanął i rywale 
zdołali wyrównać, a nawet mogli 
się pokusić o wygraną. Na szczę-

ście w bramce dobrze spisywał się 
Dawid Żydowski.

TUCHOVIA Tuchów – 
JADOWNICZANKA Jadow-
niki 2:2 (2:1)
Bramki: 1:0 Stańczyk 3, 2:0 
Stańczyk 20 (k), 2:1 M.Kulig 37, 
2:2 Więsek 65
Sędziował: Pan Mariusz 
Wrażeń (Gorlice)
Widzów: 150
TUCHOVIA: Żydowski – Stec, 
Niewola, Sobyra, Jamka (66 
Bielak) – Baran (60 Rąpała), 
Kuboń, Barwacz (88 Kozioł), 
Stańczyk (84 Hudyka) – Gierałt, 
Żaba
JADOWNICZANKA: Piątek 
– M.Kulig, Zuzia, Wójtowicz, 
Gucwa (37 Pytel) – Ł.Kulig, 
Rojkowicz, Rydz, Bujak – Baran, 
Więsek.

W weekend natomiast Tuchovia 
zagrała w Białce Tatrzańskiej z miej-
scową Watrą. Po mimo osłabienia 
brakiem Krzysztofa Jamki i Marcina 
Barwacza nasi zawodnicy spisali się 
znakomicie. Na ławce rezerwowych 
zasiadło zaledwie dwóch zawod-
ników, nie przeszkodziło to jednak 
w odniesieniu wysokie zwycięstwa.

WATRA Białka Tatrzańska 
– TUCHOVIA Tuchów 2:5 
(1:2)
Bramki: 1:0 Kurnyta 7, 1:1 
Hudyka 20, 1:2 Gierałt 24, 1:3 
Niewola 55, 1:4 Gierałt 57, 1:5 
Rąpała 79, 2; Kurnyta 90+2.
Sędziował: Mariusz Kucia 
(Kraków).
Widzów: 200.
WATRA: K. Janasik – 
Kuchta, Kowalczyk, Łojek, 
Zubek – Nowobilski (63 
Teper), P. Janasik (82 K 
Bochnak), Skawski, Pluta (58 
Gał) – Kurnyta, Remiasz (46 
Rabiański).
TUCHOVIA: Żydowski – Baran 
(82 Kozioł), Niewola, Sobyra, 
Stec – Stańczyk, Kuboń, Żaba, 
Rąpała – Gierałt, Hudyka (73 
Smoszna). 

Zatem po trzech wiosennych 
kolejkach Tuchovia zdobyła 7 
punktów na 9 możliwych i zajmuje 
teraz ósme miejsce w tabeli.

Grzegorz Górowski

Udany start 
w wykonaniu 
Tuchovii
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