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Pożegnanie tych, 
którzy odeszli
śp. Kazimierz Karwat,  
śp. Maria Szumlańska

Wakacje w 
trójwymiarze, 
czyli lato z kinem Promień

Fotorelacje: 
XVIII Tuchowska Majówka 
dla Matki

III Sanktuaryjny Festyn 
Rodzinny

I Rodzinny Piknik w ZSP

Z wyprawą  
w Czeskie Morawy
Mikulov – miasto, w którym 
domy śpiewają, Vrbice 
– kraina winem płynąca, 
Ogrody Europy

Maj w bibliotece
„Czytanie łączy 
pokolenia” to hasło, które 
zainspirowało tuchowskich 
bibliotekarzy do działań 
w majowym tygodniu 
bibliotek i bibliotekarzy 

„Iść w stronę 
słońca”
Laureaci Pogórzańskego 
Festiwalu Piosenki 

Laureaci XVII 
Małopolskiego 
Konkursu 
Pianistycznego

Spotkanie z poetką 
w bibliotece 
w Jodłówce 
Tuchowskiej
Janina Halagarda – poetka,  
autorka ponad 200 wierszy 
dla dzieci i dorosłych 

Dziecko jest 
najpiękniejszym 
darem dla rodziny, 
dla narodu
Spotkanie z osobami 
niepełnosprawnymi 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Olszynach 

DNI TUCHOWA 2014
Spragnieni Kultury –  
14 czerwca w tuchowskim 
amfiteatrze
Pejzaże i smaki kultury –  
15 czerwca na tuchowskim 
rynku

„Deutsch-Wagen-
Tour” w Zespole 
Szkół w Siedliskach!
Kolorowy Volkswagen 
z Goethe – Instytut 
w Krakowie przybył do 
szkoły w Siedliskach, 
aby uczniowie mogli 
uczestniczyć w specjalnych 
warsztatach języka 
niemieckiego 

Wehikuł Czasu 2014
29 czerwca Ogólnopolski 
Zlot Pojazdów w Tuchowie, 
szczegółowy program 
imprezy

Zespół FEEL
SuperShow w konkursie SuperJedynki  
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2014 
wystąpi na Rynku w Tuchowie 15 czerwca o godz. 21.00
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Dekanat tuchowski  
na szlaku peregrynacji  
obrazu Pana Jezusa 
Miłosiernego  
i relikwii św. Faustyny  
i św. Jana Pawła II
W diecezji tarnowskiej 

trwa peregrynacja 
obrazu Jezusa Miło-

siernego oraz relikwii  
św. siostry Faustyny Kowal-
skiej i św. Jana Pawła II 

(14 IX 2013 - 10 VI 2015). 
W dekanacie tuchowskim 
peregrynacja rozpoczęła 
się 22 maja w Lubaszowej, 
a zakończyła się w bazylice 
mniejszej - Sanktuarium 

Matki Bożej Tuchowskiej  
2 czerwca 2014 r.

Kalendarium peregrynacji w deka-
nacie tuchowskim: 22 maja – Luba-
szowa, 23 maja – Lichwin, 24 maja 
– Siedliska Tuchowskie, 25 maja – 

Burzyn, 26 maja – Tuchów parafia  
św. Jakuba Ap., 27 maja – Buchcice, 
28 maja – Piotrkowice, 29 maja – Zala-
sowa, 30 maja – Kowalowa, 31 maja – 
Ryglice i 1 czerwca – Tuchów parafia  
Nawiedzenia NMP.
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Połowa budżetu
na inwestycje

Rozmowa Janusza Smolińskiego z burmistrzem Tuchowa Mariuszem Rysiem  

- o wyjątkowym 2013 roku, inwestycjach z pieniędzy unijnych i jednogłośnym absolutorium 

Jednogłośne absolutorium 
dla burmistrza Tuchowa. 
Nie można być niezadowo-
lonym?

- Zawsze to cieszy, jeśli wynik jest 
jednogłośny i wszyscy radni zagłosują 
i poprą burmistrza. Ale rzeczywiście 
jest tak, że rok 2013 był dla gminy 
Tuchów niezwykle udany. Zwłaszcza 
jeśli chodzi o inwestycje. Nie zdarza 
się przecież często, aby 28 procent 
wszystkich wydatków z budżetu szło 
na inwestycje. Trzeba mieć przy tym 
świadomość, że największa inwe-
stycja czyli modernizacja oczysz-
czalni ścieków, modernizacja ujęcia 
wody w Lubaszowej oraz budowa 
kanalizacji – jest inwestycją poza 
budżetem gminy. Nie znalazła się 
w budżecie gminy, bo realizuje ją 
spółka „Dorzecze Białej”. Ale spółka 
prowadzi zadanie w imieniu gminy 
i my jako samorząd do tego dopła-
camy. Gdybyśmy więc zsumowali 
wszystkie ubiegłoroczne inwestycje 
w gminie Tuchów to okazałoby się, 
że połowa budżetu gminy poszło na 
zadania inwestycyjne.
Jakie inwestycje przepro-
wadzono w Tuchowie w ub. 
roku, nie wliczając w to 
zadań prowadzonych przez 
spółkę „Dorzecze Białej”?

- Przy użyciu środków unij-
nych oddaliśmy do użytku przede 
wszystkim strefę aktywności gospo-
darczej. Została oddana do użytku na 

początku maja tego roku. Czekamy 
teraz na decyzję o włączeniu TSAG do 
Krakowskiego Parku Technologicz-
nego. To da możliwość ulg dla poten-
cjalnych inwestorów. Tuchowska 
Strefa Aktywności Gospodarczej 
jest już przygotowana na ich przyj-
ście, są wydzielone działki, które 
inwestorzy mogą zakupić w strefie. 
Nie rozpoczęliśmy jeszcze sprzedaży 
działek właśnie po to, aby inwestorzy 
mogli skorzystać z ulg. Zaintereso-
wanie strefą aktywności gospodarczej 
w każdym razie jest, są pytania w tej 
materii od inwestorów. Mam nadzieję, 
że wszystkie wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia zostaną spełnione. 
Jakie jeszcze inwestycje 
zrealizowaliście w ub. roku 
ze środków unijnych?

- 2013 rok to było także oddanie 
do użytku dwóch sal gimnastycz-
nych przy szkołach w  Karwodrzy 
i  Burzynie. Te trzy wspomniane 
inwestycje – kanalizacja i  sale 
gimnastyczne, realizowane były przy 
znacznym zaangażowaniu środków 
z  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Pieniądze 
na ich wykonanie przekazał Zarząd 
Województwa Małopolskiego. 
Poza tym wykonaliśmy wiele drob-
nych zadań, które były realizowane 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Dotacje unijne, które dotarły 
w ub. roku do budżetu gminy były 
duże. Z 15 mln, które wydaliśmy na 

inwestycje, ponad osiem mln to były 
środki zewnętrzne, a niewiele ponad 
sześć mln to były środki własne. Te 
proporcje są znaczące i nigdy wcze-
śniej takiej sytuacji nie było. 
Rok 2014 zapewne nie 
będzie już tak obfity 
w dotacje z Unii Europej-
skiej?

- Z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich będziemy realizowali wiele 
drobnych zadań również w 2014 roku. 
To już końcówka środków unijnych 
w tej perspektywie, ale do końca udaje 
się je nam pozyskiwać. Czekamy 
zresztą jeszcze na następne decyzje 
w sprawie ich przyznania. Zawsze 
podkreślam znaczenie środków unij-
nych, bo to one decydują o rozwoju 
gminy. I nadal tak będzie. 
Jakie więc inwestycje 
zrealizujecie ze środków 
unijnych w 2014 roku?

- W tym roku mamy na przykład 
w planach budowę siłowni plenerowej 
w Tuchowie. W Piotrkowicach rozpo-
częliśmy budowę boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, także z  PROW-u. 
W  planach mamy remont altanki 
przy budynku Sokoła w Tuchowie. 
Przypomnę, że ub. roku został wyre-
montowany tuchowski amfiteatr 
a mieliśmy na to środki z ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
Gdy altanka przy Sokole zostanie 
wyremontowana to będziemy mieli 
odnowiony cały zakątek kultury znaj-

dujący się w tym miejscu w Tuchowie. 
W  planach mamy także budowę 
mobilnej sceny. Wcześniej poży-
czaliśmy scenę na różnego rodzaju 
imprezy plenerowe, a okazuje się, 
że możemy mieć własną scenę i na 
dodatek sfinansować ją z programu 
PROW w ramach Leadera Plus. Zdań 
inwestycyjnych będzie więc trochę 
realizowanych w tym roku w gminie 
Tuchów.
Na jakim etapie jest przy-
gotowanie nowej siedziby 
dla szkoły muzycznej 
w Tuchowie?

- Jesteśmy na etapie przygotowania 
projektu i pozwolenia na budowę. 

Przypomnę, że na potrzeby urucho-
mionej we wrześniu ub. roku szkoły 
muzycznej zostaną zaadaptowane 
pomieszczenia w budynku, w który 
mieści się poczta. Szkoła muzyczna 
będzie tam funkcjonowała na piętrze. 
W tym budynku wynajmowaliśmy 
lokale na biura, ale po ich adaptacji 
będzie się w  nich mieściła szkoła 
muzyczna. Niebawem ruszy prze-
targ, jeszcze w tym roku ta inwestycja 
będzie wykonana. Tym bardziej jest 
to istotne, że od pierwszego września 
rozpocznie naukę w szkole muzycznej 
nowy rocznik uczniów.

Dziękuję za rozmowę.

POZYSKANE 
DOFINANSOWANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE 
30 maja br. 

gmina Tuchów 
zakończyła 

realizację projektu 
ze środków Naro-
dowego Funduszu 
Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach 
programu „System 
zielonych inwestycji 
(GIS – Green Inve-
stment Scheme)”. 
Gmina Tuchów pozy-
skała na ten cel 
733 035,00 zł.  Cały 
projekt realizowany był 
od 2007 roku, opiewał na 
kwotę 5 142 832,00 zł. 
i dotyczył 15 inwestycji: 
Budynek Wielofunkcyjny 
w Dąbrówce Tuchowskiej, 
Dąbrówka Tuchowska 145a, 
dz. nr 294/2 
1. Budynek Wielofunkcyjny 

w Lubaszowej, Lubaszowa 
7 – dz. nr 58 

2. Zespół Szkół w Jodłówce 
Tuchowskiej, Jodłówka 

Tuchowska 275 – dz. nr 
1102/3 

3. Budynek Wielofunkcyjny 
w Piotrkowicach, Piotrko-
wice 80a – dz. nr 463/3 

4. Budynek Wielofunkcyjny 
w  Siedliskach, Siedliska 
232a – dz. nr 804 

5. Dom Kultury w Tuchowie 
ul. Chopina 5 –   dz. 
nr1627/1, 1627/3 

6. Przedszkole   Publiczne 
w Tuchowie  ul. Szpitalna 
2 – dz. nr 1814/2 

7. Szkoła Podstawowa 
w Łowczowie, Łowczów 
96 - dz. nr 119 

8. Szkoła Podstawowa 
w Lubaszowej, Lubaszowa 
126 - dz. nr 52/1 

9. Szkoła Podstawowa 
w  Mesznej Opackiej, 
Meszna Opacka 110 - dz. 
nr 116 

10. Szkoła Podstawowa 
w  Piotrkowicach, Piotr-
kowice 7 - dz. nr 398 

11. Szkoła Podstawowa 
w Trzemesnej, Trzemeszna 
100 - dz. nr 94/3 

12. Szkoła Podstawowa 
w Zabłędzy, Zabłędza 38a 
- dz. nr 255/1 

13. Dom Kultury w Burzynie, 
Burzyn1 - dz. nr 26/2 

14. Szkoła Podstawowa 
w Tuchowie ul. Jana Pawła 
II 4 - dz. nr 1542

Główny zakres tych 15 
przedsięwzięć dotyczył 
wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenia ścian 

styropianem, stropów styro-
pianem i  wełną mineralną, 
modernizacji instalacji central-
nego ogrzewania, moderni-
zacji kotłowni gazowych oraz 
zmiany sposobu ogrzewania 
budynku z  węglowego na 
gazowe, przez co zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię 
(ograniczenie kosztów) oraz 
zmniejszy się emisja szkodli-
wych substancji do atmosfery.  Narodowy 

Fundusz 
Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
zatwierdził właśnie 
listę rankingową dla 
projektów zgłoszo-
nych do dofinanso-
wania z funduszy 
norweskich EOG 
w ramach otwar-
tego naboru wnio-
sków dla programu 
PL04 „Oszczędzanie 
energii i promo-
wanie odnawialnych 
źródeł energii”. Na 
liście tej znalazł się 
także wniosek gminy 
Tuchów!

Tuchów apl ikował 
o  dotację w  wysokości 
857 219 zł, a wniosek zajął 
24 miejsce.

Zadanie, które będzie 
realizowane w ramach dofi-
nansowania dotyczy termo-
modernizacji budynków 
użyteczności publicznej 
w  Tuchowie: ratusza, 
budynku administracyjnego 
oraz świetlicy w Kielanowi-
cach. Będą to zadania pole-
gające na dociepleniu ścian 
i  stropów, oraz wymianie 
drzwi, okien i  instalacji 
centralnego ogrzewania.

Dodajmy, że z Małopolski 
dotacje otrzymały tylko 
4 gminy: Tarnów, Tuchów, 
Sucha Beskidzka i Skała.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI 
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Ksiądz Jan Rybarski 
czytał „zakazane” książki
KAZIMIERZ
PLEBANEK CSsR 

Wydarzenia, o których 
tu mowa miały 
miejsce w począt-

kach lat czterdziestych 
XIX w. przed rabacją i mają 
związek z udziałem księży 
w ruchu niepodległo-
ściowym. W Galicji patrio-
tyczna szlachta przygotowy-
wała powstanie narodowe 
przeciw Austrii. Ruch 
niepodległościowy miał 
poparcie i u młodych księży 
wikariuszy i proboszczów 
a duchowieństwo starsze, 
wychowane w duchu 
józefinizmu raczej stało 
przy Jaśnie Oświeconym 
Cesarzu.

Idee niepodległościowe nie były 
obce i  młodemu księdzu Janowi 
Rybarskiemu, późniejszemu probosz-
czowi parafii św. Jakuba w Tuchowie, 
dziekanowi tuchowskiemu, infuła-
towi.

Ks. Jan Rybarski ur. się w 1814 r., 
w 1841 przyjął święcenia kapłańskie 
i  został mianowany wikariuszem 
w Mogilanach. Wtedy granice diecezji 
tarnowskiej inaczej przebiegały niż 
dziś, Nowy Targ, Zakopane do niej 
należały. Ponieważ był zdolnym 
księdzem bp Wojtarowicz wysłał 
go na dalsze studia do Wiednia - 
do Wyższego Instytutu Kształcenia 
Duchowieństwa „Augustineum”, 
w  którym kształcił się przyszły 
personel dla potrzeb biskupiego 
Konsystorza oraz przyszli profesorzy 
w Seminarium. Diecezja tarnowska 
miała tam 8 miejsc. Prawie wszyscy 
studiujący w Wiedniu wracali jako 
doktorzy i byli pod spec jalną opieką 
cesarza. Biskup, co roku musiał 
informować Wiedeń, jakie zaj mują 
stanowisko, czy awansowali i czy mają 
odpowiednie beneficjum.

W 1843 r. w Wiedniu wybuchła 
„bomba”… Student J. Rybarski wydał 
się podejrzanym, policja zrobiła mu 
rewizję. Okazało się, że miał przy 
sobie książki „zakazane”. Czytał je 
i pożyczał innym m.in. księdzu Piąt-
kowi, wikariuszowi w Pilźnie. Wino-
wajca został natychmiast wydalony 

z uczelni. Wybronił go bp Wojtaro-
wicz, który osobiście interweniował 
u  gubernatora we Lwowie, a  ten 
wpłynął na Wiedeń i ks. Rybarskiego 
przyjęto ponownie. Studia ukończył 
w 1846 r., jako doktor.

O  jakie książki „zakazane” 
chodziło? Nie o  książki przeciw 
moralności, ale o  „nowinkarskie” 
i niepodległościowe. Skonfiskowano 
„Życie Jezusa” Straussa, kilka książek 
Pascala i Lamennais. Ks. Lamennais 
był przyja cielem Adama Mickiewicza. 
Po upadku powstania listopadowego 
napisał „Hymn do Polski”, w którym 
m.in. czytamy:

„Śpisz, o  moja Polsko, śpisz 
w pokoju! Mówią, że jest on Twoim 
grobem, a  ja wiem, że jest Twoją 
kołyską (...). Co słyszycie w tych knie-
jach? Smętny szum wiatru. Co widzicie 
na tych równinach? Ptaka wędrow-
nego, który szuka miejsca, gdzie 
miałby spocząć. Czy to wszystko? Nie, 
ja widzę krzyż skierowany na Wschód. 
On oznacza punkt, gdzie wschodzi 
słońce, a wieczorem tam przy nim 
głosy słodkie i tajemne. 

Spójrzcie! Na jej obliczu bladym, 
ale spokojnym, jest ufność nieśmier-
telna, na jej ustach lekki uśmiech. Cóż 
ona przeczuła w swoim śnie? 

Czyż byłby to sen zwodniczy? 
Nie, Najświętsza Dziewica, którą 

ona nazywa swoją Królową, przy była 
z wysoka. Położyła dłoń na swoim 
Sercu, a drugą uchylając zasłonę przy-
szłości - Wiarę, stojąc tam poza ową 
zasłoną, pokazała jej wolność. 

Śpisz, o moja Polsko, śpisz w pokoju! 
Mówią, że jest on Twoim grobem, a ja 
wiem, że jest Twoją kołyską. Śpisz, 
o moja Polsko, śpisz w pokoju!  Mówią, 
że jest on Twoim grobem, a ja, ja wiem, 
że jest Twoją kołyską”.

Takie teksty rządowi się nie podo-
bały. /Ów „Hymn o  Polsce” miał 
również w  swej bibliotece św. Jan 
XXIII, przyjaciel Polski/.

Księży podejrzanych było wielu. 
W 1840 r. podobną rewizje przepro-
wadzono u ks. Mikołaja Polończyka /
Polańczyka/ wikariusza w Piotrkowi-
cach. Skonfis kowano 8 pozycji: 3 tomy 
dzieł pisanych wierszem i prozą U.J. 
Niemcewicza, pisma Jana z Tęczyna, 
dzieła J. Rousseau i innych ówcze-
snych pisarzy. Największe oburzenie 
policji wzbudziła książka „Zur 
junger Europa”. Udało mu się jakoś 

wytłumaczyć z tego, bo w 1842 r. po 
śmierci prob. Ignacego Śmietanki /
prob. 1789 - 1842/ został w Piotr-
kowicach proboszczem. W 1846 r. 
pojmany przez chłopów i odstawiony 
do Tarnowa, jako podejrzany został 
aresztowany i wywieziony do Lwowa. 
Zwolniony z  więzienia, w  1848 
r. ponownie został proboszczem 
w Piotrkowicach. Zmarł w 1886 r.

Rewizję przeprowadzono też i na 
plebani w Ryglicach u podejrzanych 
ks. prob. J. Orłowicza i wikarego ks. 
J. Zaręby. Podczas rewizji znaleziono 
nie „zakazane” książki, ale 4 dzbany 
prochu strzelniczego. Tak proboszcz 
jak i wikary trafili do aresztu.

Wielu księży przebywało w aresz-
tach za kazania. W Starym Sączu 
naraził się i był aresztowany wikariusz 
ks. Antoni Siemieński, późniejszy 
kustosz Sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Tuchowie /1849 - 1857/. Na 
kazaniu powie dział: „Gdy przyjdziesz 
teraz do urzędu, chociażbyś miał 
najsłuszniejszą sprawę, tam gdzie 
nie posmarujesz, nie pojedziesz. Tam 
się wyślęczyć, wymarznąć, wyczekać 
musisz, ale nie znajdziesz sprawiedli-
wości, bo kto nie smaruje nie jedzie…” 
Słowa te uznano za „niestosowne, 
pełne złej woli i elementów podbu-
rzających lud przeciw władzy...”.

Ks. Stanisławski prob. w Sułkowi-
cach mówił wiernym o Polsce, którą 
wkrótce zobaczą, by się nie bali Polski 
ani powstańców - Polska nikomu nie 
będzie zadawać bólu ani cierpienia... 
O rządzie austriackim mówił, że „jest 
tylko po to, by zbierać podatki...”. 
Podobnie jak opisani poprzednicy 
trafił do aresztu.

Ks. M. Dutka wzniósł w towarzy-
stwie toast: Niech żyją nasi! Donie-
siono o tym władzy, a ta uznała, że 
„nasi” to powstańcy. W konsekwencji 
ks. Dutka trafił do aresztu.

To tylko niektóre wybrane przy-
kłady. Ks. Bp Wojtarowicz osobiście 
sporządził listę księży aresztowanych 
z racji zarzutu „zdrady stanu”. Znaj-
duje się na niej 38 księży diecezji 
tarnowskiej, ale było ich więcej, /
zob. ks. Andrzej Jedynak - Z chłopskiej 
zagrody na biskupią stolicę. Biskup J.G. 
Wojtarowicz 1840 - 1850/.

Księża udzielając schronienia 
i pomocy powstańcom, byli nara-
żeni na nienawiść chłopów. Chłopi 
w 1846 r. zaatakowali 52 plebanie, 

z których połowa znajdowała się na 
terenie diecezji tarnowskiej. Śmierć 
poniosło 6 księży, proboszcz i wikary 
w Dobrkowie, proboszcz w Pleśnej, 
w Gwoźdźcu, wikary w Wado wicach, 
Łączkach Kucharskich, oraz braciszek 
reformatów w Zakliczynie.

Po stłumieniu rabacji, gdy się już 
sytuacja w miarę uspokoiła, „ktoś” 
dalej podburzał chłopów przeciw 
księżom. W  parafiach, gdzie były 
głoszone misje ten „ktoś”- nama-
wiał chłopów, by nie przystępowali 
do Komunii, bo księża będą dawać 
komunikanty zatrute, tak samo by nie 
święcili pokarmów na Wielkanoc, bo 
woda święcona też będzie zatruta…

Gdy księża biorącym udział 
w  rabacji mordercom, rabusiom, 
podpalaczom którzy nie żałowali 
i nie obiecywali poprawy odmawiali 
rozgrzeszenia, to gubernator naciskał 

na biskupów, aby nakazali księżom 
wszystkich rozgrzeszać, czego rzecz 
jasna biskupi nakazać nie mogli.

I końcowa refleksja. Historia lubi 
się powtarzać. Stare przysłowie mówi: 
Nihil novi sub sole - nic nowego pod 
słońcem. W roku 60-tym ubiegłego 
wieku, komuniści też robili rewizje 
w  bibliotekach seminaryjnych, 
klasztor nych oraz w  prywatnych 
księgozbiorach osób podejrzanych. 
Konfiskowali książki, które uznali za 
„groźne dla socjalizmu”. W Tuchowie 
w bibliotece seminaryjnej i parafialnej 
skonfiskowali ponad 120 pozycji. 
/w Toruniu redemptorystom skon-
fiskowano 1303 pozycje = 62 worki/. 
Za czytanie i kolportowanie książek 
„zakazanych” jak i za głoszenie kazań, 
uznanych za „polityczne” też można 
było trafić do więzienia. Wolność 
zawsze kosztowała i kosztuje. 
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15 maja br. o godz. 
18.30 zarządzeniem 
Burmistrza Tuchowa 

ogłoszone zostało pogotowie 
przeciwpowodziowe na terenie 
gminy Tuchów. Wprowadzono 
stały dyżur w Urzędzie Miejskim 
w Tuchowie oraz w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tuchowie. Służby monitoro-
wały na bieżąco stan cieków 
wodnych, a strażacy czuwali 
dzień i noc i wzmacniali wały 
rzeki Białej. Nieprzespane noce, 
strach i obawa, że powtórzy się 
historia z 2010 r., kiedy m.in. 
mieszkańcy Tuchowa stracili 
dobytek swego życia w wyniku 
wielkiej powodzi, która nawie-
dziła Tuchów. Na szczęście 
historia nie powtórzyła się, 
a wielka woda z maja 2014 r. 
pozostała tylko na zdjęciach.
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W maju 2014 roku 
ukazała się książka, 
napisana przez rodo-

witą tuchowiankę  Alek-
sandrę Wojtanowską. Praca 
o  znamiennym i ważnym 
dla naszego miasta tytule:  
"Marcin Melaniusz XVII-
-wieczny tuchowski kapłan, 
pisarz, dobroczyńca". Trak-
tuje ona o XVII-wiecznym 
benedyktynie, mającym 
ogromny wpływ na rozwój 
tuchowskiego szkolnictwa 
czy kultu maryjnego. Praca 
magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. 
Wacława Waleckiego.

Pozycja  została 
wydana pod patro-
natem burmi-
strza Tuchowa 
Mariusza Rysia, 
który we wstępie 
wyjaśnia, dlaczego 
główny bohater 
wart jest zaintere-
sowania i prezen-
tuje sylwetkę ojca 
Marcina jako 
niedościgniony 
wzór  przede 
wszystkim praco-
witości.

Marcin Mela-
niusz urodził 
się w  1595 r. 
w  Tuchowie, 
gdzie mieszkał 
i pracował. Był synem zamożnych 
mieszczan Jana Małego i  Zofii 
z Latochów. W 1616 r. uzyskał tytuł 
bakałarza sztuk wyzwolonych na 
Akademii Krakowskiej, a zaraz potem 
zdecydował się na życie za murami 
klasztoru ojców benedyktynów. 
Kiedy w latach 1641-1648 pełnił rolę 
duszpasterza pielgrzymów, odkrył 
w sobie talent pisarski, co zaowoco-
wało dwoma kronikami pt. Wonność 
wdzięczna rozy niebieskiey Panny 
Przenaswiętszej Mariey, w kościele 
Tuchowskim, Zakonu świętego 
Oyca Benedykta, przez wielkie łaski, 
dobrodziejstwa, i cuda, zbawiennie 
się wydawająca, z dozwoleniem star-
szych objawiona y odkryta przez  W. 
X. Marcina Melaniusza tegoż Zakonu 
kapłana, y pomienionego kościoła 
kapellana, w Krakowie, w drukar-
niey wdowy y dziedziców Andrzeja 

Piotrkowczyka, Typogr: J. r. M. Roku 
Pańskiego 1648, 1655 oraz Sznur 
perłowy łask przy obrazie Bożej Rodzi-
cielki zawsze Dziewicy w kościele na 
większem przedmieściu tuchowskiem 
otrzymanych. Spisywał w nich cuda, 
których doznawali pątnicy za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Tuchow-
skiej. Transkrypcję pierwszej z kronik 
znajdziemy w książce.

W kolejnej części autorka  ciekawie 
przedstawia sylwetkę ojca Marcina, 
który nie poprzestał wyłącznie na 
działalności pisarskiej. Założył 
fundację, która umożliwiła dwóm 
żakom studiowanie na Akademii 
Krakowskiej. Fundacja funkcjo-
nowała przez 173 lata. Możliwość 

korzystania z niej 
wiązała się oczy-
wiście z  wieloma 
obowiązkami dla 
uczniów, ale była 
też początkiem, 
tzw. „krokiem na 
przód” w  stronę 
szerzenia tuchow-
skiej oświaty.

W książce prze-
czytać możemy 
również o krótkiej 
historii wyróż-
nienia, któremu 
patronuje bene-
dyktyn z Tuchowa. 
Honorowe wyróż-
nienie statuetką 
„Melaniusz” oraz 
dyplom „Za zasługi 

dla rozwoju miasta i gminy Tuchów” 
przyznawane  jest osobom, instytu-
cjom i organizacjom, którzy tak jak 
ojciec Marcin: kierują się zasadami 
własnego sumienia. Bóg, Matka Boża, 
rodzina, drugi człowiek, miłość – to 
właśnie te wartości były dla niego 
najważniejsze, a pracowitość, dobro-
duszność, bezinteresowność w dzia-
łaniu powinny stanowić dla nas współ-
czesny wzór etycznego życia każdego 
chrześcijanina, o  który tak trudno 
w dzisiejszym świecie.  

Promocja książki  odbędzie się 
15  czerwca 2014 r. podczas Dni 
Tuchowa. W tym dniu o godz. 16.30 
nastąpi też oficjalne nadanie imienia 
o. Marcina Melaniusza skwerowi 
przy Rynku. Tam też odbędzie się 
spotkanie z autorką książki.

JK  

Początkiem czerwca 
2014 r. ukazała się 
kolejna książka autor-

stwa Pana dr. Andrzeja 
Mężyka. Pozycja ta 
w całości poświęcona 
miastu Tuchów, została 
zatytułowana: "Dwa Jubi-
leusze  w Tuchowie". Jest 
ona jak powie ks. dr Karol 
Malasiewicz: kopalnią 
cennych informacji oraz 
piękną jubileuszową 
laurką dla Tuchowa. 

Autor swą książkę nazwał 
wyprawą w przeszłość. Tytułowymi 
jubileuszami są 670 rocznica nabycia 
przez miasto praw miejskich, które 
zostały nadane mu przez jednego 
z dynastii Piastów, który jak wszyscy 
dobrze pamiętamy „zastał Polskę 
drewnianą a zostawił murowaną”- 
Kazimierza Wielkiego oraz Rok św. 
Jakuba Apostoła. Jak wiemy jest  on 
patronem tuchowskiej parafii znajdu-
jącej się po lewej stronie rzeki Białej. 

W pierwszej części autor precy-
zyjnie i  wyczerpująco prezentuje 
dzieje naszego miasta, przybliżając 
każdemu historię przywileju lokacyj-
nego Tuchowa, administracji, oświaty 
czy życia gospodarczego. Dzięki 
licznym fotografiom, na których 
zobaczymy kopie dokumentów takich 
jak np.: Decretum papieskie-incer-

poroatio praeposi-
tura Tuchoviensis 
Monasteri Tinecensi 
1456-1461, Rękopis o. 
Marcina Melaniusza 
OSB (Tuchowianina) 
z 1687-1731 r. dotyczy 
fundacji stypendialnej 
(…), czy Porządek 
sądowy Spraw Miey-
skich w  Koronie 
Polskiej 1616.. , 
czytelnik może 
niejako dotknąć tej 
przeszłości. 

Kolejna część poświęcona jest 
spuściźnie wieków. Znajdziemy tam 
wiele ciekawych i wartych zapamię-
tania informacji oraz odpowiedzi na 
wiele nurtujących nas pytań zwią-
zanych z Kościołem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny i  jak 
autor napisze: jego wiekowej ewolucji 
i Kościołem parafialnym św. Jakuba 
Apostoła Starszego. Możemy też 
sprawdzić swoją wiedzę, lub odkryć 
ją na nowo odpowiadając sobie na te 
lub wiele innych pytań: Co znajduje 
się na odwrocie obrazu Matki Bożej 
Tuchowskiej ? Jakie wymiary miała 
cegła, z której budowane były mury 
kościoła św. Jakuba wznoszone za 
czasów Oddona Kontentowicza OSB 
? Gdzie jest pochowany ks. Emerikus 
Kroner, proboszcz parafii tuchow-

skiej w  latach 1851-
1872?

Ostatnią część autor 
w całości poświęca Jubi-
leuszowi Jakubowemu. 
Przybliża wszystkim 
czytelnikom w  sposób 
wyczerpujący sylwetkę 
świętego oraz charaktery-
zuje poszczególne stacje 
z jego życia, które znaj-
dują się na dziedzińcu 
kościoła parafialnego 
w  Tuchowie. Opisuje 
także swoje doświad-

czenia z  pielgrzymki do Santiago 
de Compostella oraz innych współ-
towarzyszących mu tuchowskich 
pielgrzymów, którzy nie pozostają   
w książce anonimowi. 

Najlepszym podsumowaniem 
tej drogi jest pytanie i odpowiedź 
samego autora, który powiedział: Co 
urzeka i urzekało człowieka, iż nieby-
wale męcząc się na przestrzeni tysięcy 
kilometrów, pragnął pochylić się 
i dotknąć grobu św. Jakuba ? Wydaje 
się, że odpowiedź stanowią dwa słowa 
– tytan wiary a ponadto wyzwanie 
pokutne, zmierzenia się człowieka   
z ciężarem i trudem drogi okraszonej 
pięknymi widokami gór i nizin oraz 
licznymi zabytkowymi klasztorami, 
kościołami i zamkami.  

AW

„Sanktuarium Matki 
Bożej w Tuchowie 
w latach komuni-

stycznego zniewolenia”  to 
tytuł książki autorstwa o. Kazi-
mierza Plebanka, która została 
wydana wiosną br. przez 
znanego tuchowianom redemp-
torystę, odkrywającego historię 
przeszłości. Odnosi się on w tej 
publikacji do nurtu ówczesnej 
historii polskiego kościoła 
z perspektywy 
wydarzeń związa-
nych z tuchowskim 
sanktuarium. 

O. Kazimierz pisze 
o  sytuacji kościoła 
w Polsce w latach 1945-
1956 i przedstawia dzia-
łalność sanktuarium 
w  Tuchowie w  tym 
okresie. W  drugim 
rozdziale  pisze 
o  kościele w  Polsce 
w latach 1957-1970, aby w kolejnej 
części opisać działalność sanktuarium 
tuchowskiego w tym czasie. Rozdział 
trzeci to polski kościół w  latach 
1970-1989 i takież samo odniesienie 
do naszego maryjnego sanktuarium. 
W książce możemy odnaleźć infor-
mację o nabożeństwach okoliczno-
ściowych, pielgrzymkach, odpustowej 
frekwencji, wiernych a nawet ilości 
wydanych komunii świętych. 

Książka zawiera również infor-
macje o  tym, jak funkcjonowało 
sanktuarium w czasie stanu wojen-
nego, kiedy to komuniści przeszka-
dzali w najprostszych wykonywa-

nych czynnościach. W  aneksach 
przytacza wybrane fragmenty kazań, 
przemówień w tym Św. Jana Pawła II 
na ów czas metropolity krakow-
skiego Karola Wojtyły. Książka jest 
swego rodzaju sentencją wydarzeń 
i zawiera kronikarskie zapisy, które 
są niezwykle ciekawe i pouczające. 

O. Kazimierz Plebanek posiada 
niezwykły dar pisania. Kiedy książka 
trafia do rąk czytelnika, ten chce ją 
przeczytać z zapartym tchem od przy-

słowiowej „deski do deski”. 
Któżby z zaciekawieniem 
nie czytał o tym, że w rok 
po drugiej wojnie światowej 
w  niedzielę odpustową 
w 1946 r. było w Tuchowie 
30 tysięcy wiernych, 
a ludzie stali ponoć wszę-
dzie. Drugą ważną datą był 
rok 1956 na wielkim odpu-
ście tuchowskim, podczas 
którego rozdano 60 tysięcy 
komunii świętej. Przypo-

mina on o kulcie Matki Bożej od oczu, 
o rozwoju pielgrzymek młodzieżo-
wych, kulcie Matki Boskiej Tuchow-
skiej i  jego szerzeniu w  diecezji 
tarnowskiej. Ponadto o. Kazimierz 
przytacza w swojej książce fragmenty 
podziękowania prowincjała o. Jana 
Piekarskiego, dziękującego metropo-
licie krakowskiemu Karolowi Wojtyle 
za celebrę mszy świętej 10 lipca 1966 
roku. Tak więc Tuchów miał również 
powiązania naukowe z Krakowem, 
którego Wasza Ekscelencja jest Arcy-
pasterzem i tutaj nie musi się czuć 
obco. 

Zachęcamy do lektury.  JK  

MARIĘ 
SZUMLAŃSKĄ
(1945-2014)
pożegnaliśmy

Maria Szumlańska – nauczy-
cielka z  powołania,  autorytet 
wychowawczyni, społeczniczka 
i  działaczka samorządowa 
z wyboru.  Pani wielkiego ducha 
i serca. Siedliszczanka.  Pani  Maria 
Szumlańska była kimś wyjątkowym,  
szlachetnym i zwyczajnie dobrym.  
Za  jej często dramatyczne  życie 
ziemskie  słowami Oskara Kolberga  
„Umieram, Bogu dzięki, z  tą 
pociechą, że według sił moich 
zrobiłam za życia co mogłam, … , 
a to, co po sobie zostawiam, przyda 
się ludziom…”. Tym wszystkim, 
których uczyła, wychowywała, dla 
których pracowała i którzy Ją znali 
zapewne się przyda.

JK

Książka o Marcinie 
Melaniuszu

Wyprawa w przeszłość 
Tuchowa

O historii kościoła  
z perspektywy 
Sanktuarium

KAZIMIERZA  
KARWATA  
(1945-2014)
pożegnaliśmy 

Kazimierz Karwat – nauczyciel, wycho-
wawca, artysta malarz, artysta rzeźbiarz, 
poeta, społecznik. Postać niezwyczajna, auto-
rytet kultury. Tuchowianin. Ktoś. Spróbujmy  
przy pomocy słów Wisławy Szymborskiej 
bardziej zrozumieć jego odejście: „ Ktoś tutaj 
był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie 
go nie ma”. Zasłużony dla Tuchowa swoim 
czynem i życiem całym. To można opisać 
jedynie w opowieści o Kazimierzu Karwacie.  
A tuż po odejściu, refleksję słowami poetki  
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią się im płaci” uczynić zobowiąza-
niem.   JK
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Osiemnaste urodziny    Tuchowskiej Majówki 
Dla MatkiMARIAKRAS 

31 maja w amfiteatrze 
miejskim odbyła się 
kolejna, już XVIII 

Majówka dla Matki, a więc 
można powiedzieć, że majówka 
świętowała swoje osiemnaste 
urodziny. Tegoroczną majówkę 
zorganizowali: Towarzystwo 
Miłośników Tuchowa, Dom 
Kultury w Tuchowie oraz Ewa 
Stanisławczyk, która trady-
cyjnie ją poprowadziła wraz 
z Andrzejem Jagodą.

Troszkę chłodu i drobny deszczyk 
nie przeszkodziły w realizacji imprezy, 
która przebiegała w ciepłej i rodzinnej 
atmosferze. W sobotnie popołudnie 
na przybyłych gości czekało wiele 
atrakcji, m.in.: występy muzyczne, 
taneczne, stoiska wystawiennicze 
i  gastronomiczne, aukcja dobro-
czynna, pokazy strażaków z  OSP 
w Tuchowie oraz sowa Tuchówka.

Dla wszystkich mam, z okazji ich 
święta, programy artystyczne przed-
stawiły dzieci i młodzież. Wystąpiły 
dzieci z  tuchowskich przedszkoli: 
publicznego i  niepublicznego 
w  Tuchowie, sióstr Służebniczek, 
sióstr Józefitek oraz klasy zerowe 
z  zespołu szkół. Barwne stroje 
i piękne przedstawienia w wykonaniu 
małych aktorów wywołały radość 
i dumę rodziców, a łza wzruszenia 
zakręciła się w niejednym oku.

Zaśpiewali: zespół Pokolenia 
i dzieci. Swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowała formacja taneczna 
A&J Dance Mind oraz zatańczył 
zespół VOICE z  Domu Kultury. 
Tuchowska Caritas zorganizowała 
degustację wspaniałych ciast domo-
wego wypieku, grillowanej tuchow-
skiej kiełbasy oraz bigosu i grochówki 
z polowej kuchni. Na majówce nie 
zabrakło również dzielnych tuchow-
skich strażaków, którzy jak zwykle 
sprawili wielką radość dzieciom, 
które mogły usiąść za kierownicą 
wozu strażackiego, dotknąć sprzętu 
strażackiego i skosztować słodkich 
cukierków, które z trzydziestome-
trowej strażackiej drabiny „spadały 
jak z nieba” wprost pod nogi milu-
sińskich. Atrakcją dla dzieci było 
również malowanie twarzy oraz 
wizyta u fryzjera, czego efektem była 
piękna, finezyjna fryzura na głowie.

Mali miłośnicy koni mogli skorzy-
stać z przejażdżki na kucyku Felusiu, 
a odważni wejść do ogromnej toczącej 
się kuli, aby przemierzyć w niej kilka-
naście metrów.

Podczas majówki prezentowały 
się dwie tuchowskie szkoły: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Boha-
terów Bitwy pod Łowczówkiem oraz 
Liceum Ogólnokształcące im. Miko-
łaja Kopernika.

Uczniowie z  ZSP w  Tuchowie 
przedstawili krótką animację 
„Ratujmy Tygryska”, która połą-
czona była z instruktażem udzielania 
pierwszej pomocy skierowanym do 
najmłodszych uczestników imprezy. 
Dzieci aktywnie włączyły się 
w opatrywanie skaleczenia i złamania 
oraz sprawdzanie czynności życio-
wych. Młodzież uczyła również, jak 
zachować spokój w sytuacji zagra-
żającej życiu oraz jak w odpowiedni 
sposób wezwać pogotowie. Na 
swoim stoisku uczniowie technikum 
żywienia i usług gastronomicznych 
prezentowali, jak z warzyw i owoców 
można przygotować dekorację stołu. 
Wszystkie dzieci, szczególnie łasuchy, 
mogły samodzielnie wykonać słodkie 
dekoracje z kolorowej masy lukrowej.

Uczestnicy majówki mogli wziąć 
udział w nabożeństwie majowym, 
któremu przewodniczył ksiądz 
proboszcz Alfons Górowski z parafii 
św. Jakuba St. Apostoła.

Majówce towarzyszyły: konkursy, 
kiermasze, wystawy i zabawy. Rozstrzy-
gnięty został konkurs plastyczny: „Moja 
rodzina, mój dom, mój świat”.

Jury w  składzie: Iwona Baran, 
Wiesława Hudyka, Ryszard Flądro po 
przeglądnięciu i ocenie prac plastycz-
nych, które wpłynęły na konkurs, posta-
nowiło przyznać nagrody w czterech 
kategoriach wiekowych. W kategorii 
wiekowej: przedszkola przyznano 
po dwa równorzędne I i II miejsca.  
I miejsce zajęły: Julia Stępińska oraz 
Dorota Rzepka z Oddziału Przedszkol-

nego w Burzynie, II miejsce: Weronika 
Urbanek i Łukasz Rejkowicz z Oddziału 
Przedszkolnego w Siedliskach, na III 
miejscu uplasował się Marcin Gacek 
również z Oddziału Przedszkolnego 
w Siedliskach. Wyróżnienie w tej kate-
gorii otrzymała Oliwia Kulig z Oddziału 
Przedszkolnego w Piotrkowicach.

W  kategorii wiekowej: klasa 
I-III jury nie przyznało I miejsca. 
II miejsce ex aequo zajęli: Kacper 
Chrzanowski ze SP w Burzynie oraz 
Kinga Dynarowicz ze SP w Siedli-
skach, zaś III miejsce zajął Miłosz 
Sterkowiec ze SP w Burzynie. 

W  kategorii wiekowej: klasa 
IV-VI jury nie przyznało I miejsca. 
Przyznane zostały po dwa równo-
rzędne II i  III miejsca. II miejsce 

zajęli: Emilia Jamka oraz Mateusz 
Koza ze SP w Burzynie, natomiast III 
miejsce zajęła Agnieszka Antoł ze SP 
w Siedliskach oraz Bartosz Dudek ze 
SP w Burzynie. Jury wyróżniło Agatę 
Świderską ze SP w Tuchowie.

W ostatniej kategorii wiekowej: 
gimnazjum jury przyznało dwa 
równorzędne I  miejsca dla: Alicji 
Lewickiej ze SP w Tuchowie i Alek-
sandry Cich ze SP w  Burzynie. 
Miejsca II i III oraz wyróżnienie w tej 
kategorii wiekowej zdobyli uczniowie 
ze SP w Tuchowie. II miejsce ex aequo 
zajęli: Patryk Sosnowski i Paweł Rocz-
niak, natomiast III miejsce zajęła 
Maria Czop. Wyróżnienie przypadło 
Darii Bajorek. Wszystkim laureatom 
konkursu serdecznie gratulujemy 

i  zachęcamy do rozwoju talentu 
plastycznego.

Na zakończenie imprezy rozstrzy-
gnięty został konkurs majówkowy. 
Wśród osób, które prawidłowo odpo-
wiedziały na pytania konkursowe rozlo-
sowano nagrody ufundowane przez 
burmistrza Tuchowa oraz sponsorów. 

Dzięki zorganizowanej majówce 
wsparliśmy dzieci ze stowarzyszenia 
Nadzieja i tuchowskiej Caritas.

Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów oraz wszystkich, którzy 
tradycyjnie i charytatywnie włączyli 
się w tę majówkową akcję.

Do zobaczenia na majówce za rok, 
a wszystkim mamom życzymy zdrowia 
i  wszelkiej pomyślności, nie tylko 
w dniu ich święta, lecz przez cały rok.
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- teoretyczne i praktyczne 
przygotowanie do karmienia piersią

- pomoc w przystawianiu dziecka 
do piersi, ocena efektywności ssania

- sposoby odciągania i przechowywania 
 pokarmu, dobór akcesoriów

- rozwiązywanie problemów laktacyjnych

- wsparcie oraz wyjaśnienie wątpliwości 
związanych z żywieniem i opieką  

Poradnia Laktacyjna

Budynek Centrum Rehabilitacji ul.Mickiewicza 36 Tuchów    

R E K L A M A

„IŚĆ W STRONĘ SłOŃCA”
ANDRZEJJAGODA 

15 maja w sali wido-
wiskowej Domu 
Kultury Tuchowie 

odbył się POGóRZAŃSKI 
FESTIWAL PIOSENKI  
„Iść w stronę słońca”. 
Festiwal podzielony 
został na cztery kategorie 
wiekowe. Zaprezento-
wali się soliści i zespoły: 
z Szerzyn, Mesznej Opac-
kiej, Piotrkowic, łowczowa, 
Bistuszowej, Tuchowa, 
Turzy, Zalasowej,  
Ciężkowic, Siedlisk, 
Burzyna. W sumie zaprezen-
towało się 40 podmiotów 
wykonawczych.

Jury w składzie: Bogusław Macia-
szek, Justyna Ropska i Grzegorz Kluzek 
ogłosiło werdykt, który przedstawia się 
następująco: w I kat. (przedszkolaki) 
soliści: I miejsce zajęła Natalia Sarad 
z Publicznego Przedszkola w Mesznej 
Opackiej, II miejsce – Zuzanna Górka 
z Publicznego Przedszkola w Szerzy-
nach, III miejsce – Aleksandra 
Burza z  Publicznego Przedszkola 
w  Tuchowie. Wyróżnieni zostali: 
Jan Szary z Publicznego Przedszkola 
w Tuchowie, Justyna Prokop z PSP 
– Oddział Przedszkolny w Piotrko-
wicach, Wiktor Szwedo ze SP Oddział 
Przedszkolny w Łowczowie.

W kategorii zespoły wokalne: I m. 
zajął zespół „BIEDRONKI” z Niepu-
blicznego Przedszkola „Ochronki” 
w Tuchowie, II m. zespół „TĘCZOWE 

NUTKI” z  Przedszkola Publicz-
nego w  Tuchowie, III m. zespół 
„MOTYLKI” z  Niepublicznego 
Przedszkola „Ochronka” w Tuchowie. 

Wyróżniono: zespół wokalny z 
PSP w  Bistuszowej, duet wokalny  
z Przedszkola Publicznego w Turzy, 
duet „STOKROTKI” z Przedszkola 
Publicznego w  Szerzynach oraz 
zespół "WESOŁE NUTKI” ze SP 
Oddział Przedszkolny w Łowczowie.

W II kat. (kl. I-III) wśród solistów 
najwyżej uplasowali się: I m. Milena 
Kusek ze SP w Zalasowej, II m. Oliwia 
Madejczyk ze SP w Tuchowie, III m. 
Wiktoria Sikorska ze SP w Tuchowie. 

Wyróżnienie otrzymała Wiktoria 
Majcher ze SP w Ciężkowicach.

Pierwsze miejsce w  kategorii 
zespoły wokalne otrzymał zespół 

„STOKROTKI” ze SP w Zalasowej. 
Pozostałych miejsc nie przyznano. 
Wyróżniono: zespół wokalny ze SP 
w Bistuszowej oraz duet „WRÓBELKI” 
ze SP w Łowczowie. 

W III kat. (kl. IV - VI) I m. zajęła 
Alicja Rusin ze SP w Siedliskach, II 
m. nie przyznano, III miejsce ex 
aequo zajęli: Julia Grzenia ze SP 
w Tuchowie i  Jakub Stepek ze SP 
w Zalasowej. W kategorii zespołów 
I  m. otrzymał zespół wokalny ze 
SP w Ciężkowicach. II m. nie przy-
znano, a  na III m. uplasował się 
zespół „MELODIA” ze SP w Zala-
sowej.

IV kat. była zarezerwowana dla 
gimnazjalistów. Jurorzy w tej kat. nie 
przyznali I m. II m. zajął Albert Kusek 
z Publicznego Gimnazjum w Zala-

sowej, III m. Anna Sikorska z Publicz-
nego Gimnazjum w Tuchowie, III m. 
Justyna Chrzanowska z Publicznego 
Gimnazjum w Siedliskach. Wśród 
zespołów wokalnych zostali nagro-
dzeni: I m. zespół wokalny z Publicz-
nego Gimnazjum w  Tuchowie, 
II m. nie przyznano, III m. zespół 
„PRESTO” z Publiczne Gimnazjum 
w Zalasowej. 

Ponadto Pogórzańskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju nagrodziło: 
Alicję Rusin, Joannę Kaszubowską 
i Zuzannę Wróbel.

Laureaci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Organizatorami Festiwalu byli: 
Burmistrz Tuchowa, Dom Kultury 
w Tuchowie i Pogórzańskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju. 
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Maj w bibliotece!!!
BOżENAWRONA 

„Czytanie łączy poko-
lenia” to hasło, które 
zainspirowało nas do 

działań w majowym tygodniu 
bibliotek i bibliotekarzy. Naszym 
głównym celem było uświado-
mienie zwłaszcza najmłodszym 
mieszkańcom gminy Tuchów, 
iż warto odwiedzać biblioteki, 
sięgać po książki oraz czytać. Na 
kartach książek można znaleźć 
przyjaciół i razem z nimi prze-
żywać niesamowite przygody. 

Tegoroczny Tydzień bibliotek to 
14 wydarzeń kulturalnych i niemal 
500 uczestników.

Codziennie od 7 do 14 maja 
w każdej z palcówek bibliotecznych 
w naszej gminie coś się działo.  

Zaczęliśmy od przedstawienia 
teatralnego „Lampa Aladyna” 
w wykonaniu aktorów Studia Małych 
Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini.

Spektakl w  całości mówiony 
wierszem, przeplatany orientalną 
muzyką wprowadził najmłodszych 
w baśniowe opowieści Szeherezady. 
Przesłaniem baśni było zwrócenie 
uwagi na znaczenie uczciwości, 
szacunku i odpowiedzialności. Jednak 
najważniejsza w całym spektaklu była 
jego forma. Poprzez interaktywność, 
czyli możliwość udziału widzów 
w spektaklu, dzieci dobrze się bawiły 
i bardzo żywiołowo reagowały na to, 
co działo się na scenie.

Następnego dnia gościliśmy 
seniorów, uczestników projektu 
Fundacji Orange „Spotkania 
z Pasjami”. W wirtualnych spotka-
niach na żywo seniorzy poznają 
starsze osoby pełne pasji i  cieka-
wych pomysłów na życie. Aktywność, 
szerokie zainteresowania pobudzają 
do działań i są dowodem na to, iż 
w każdym wieku można być czło-
wiekiem szczęśliwym i spełnionym. 
Nigdy też nie jest za późno, by reali-
zować własne marzenia. Najstarsza 
w Polsce instruktorka fitness pani 
Urszula Szczurek udowodniła 
wszystkim,  że aktywnością fizyczną 
oraz radością, jaka z  niej płynie, 
można się cieszyć nie tylko wtedy, 
kiedy jest się młodym.

Kolejne dni pokazały, iż naszym 
tuchowskim seniorkom także nie 
brakuje wigoru oraz ciekawych pomy-
słów. Doskonale sprawdziły się w roli 
„bibliotecznych babć”. Z  wielką 
radością czytały najmłodszym 
wiersze i bajki, opowiadały o swoim 
dzieciństwie, o własnych wnukach. 
Na twarzach uczestników głośnego 
czytania można było zauważyć radość 
i ogromne zainteresowanie. Czytały 
panie: Barbara Madejczyk, Krystyna 
Jagiełło, Jadwiga Ratuszyńska oraz 
Maria Wójcik. Wszystkim paniom 
serdecznie dziękujemy, a szczególnie 

pani Jadwidze Ratuszyńskiej, której 
spodobała się nasza propozycja, od 
razu podjęła działania i zorganizo-
wała grupę czytających. Panie, jak na 
prawdziwe babcie przystało, przygo-
towały także wiele niespodzianek dla 
najmłodszych. Były więc opowieści 
pełne mądrych rad, które warto 
stosować w życiu, nie zabrakło aktyw-
nych zabaw, m. in. z ptasim chórem 
i wspólnym wyciąganiem rzepki ze 
słodką niespodzianką w środku. 

Ale najpiękniejsze były czytane 
głośno wiersze i bajki przez „biblio-
teczne babcie”.

Było to wielkie przeżycie dla 
najmłodszych, co doskonale obra-
zują fotografie, które można obejrzeć 
w galerii biblioteki na stronie www.
biblioteka.tuchow.pl.

Także w  filiach bibliotecznych 
seniorzy chętnie czytali najmłodszym. 
W  kąciku malucha w  Siedliskach 
do przeczytania bajek zaproszono 
dziadka seniora – pana Zygmunta 
Bienia, babcię – panią Zofię Kopek 
oraz mamę przedszkolaka -  Kata-
rzynę Piórkowską. Dzieci świetnie 
się bawiły oraz słuchały z zapartym 
tchem wybranych opowieści.

Zaś w  Jodłówce Tuchowskiej 
młoda babcia – pani Halina Słomska 
– czytała przedszkolakom o przygo-
dach Kamilki, było też wspólne śpie-
wanie piosenek. 

Wszystkim czytającym składamy 
wyrazy wdzięczności  za zaangażo-
wanie i niech radość najmłodszych 
będzie  dla nich najlepszym podzię-
kowaniem.

Jednak głośne czytanie i teatrzyk to 
nie koniec atrakcji tygodnia bibliotek. 

W małej Galerii „Przedstawmy się” 
otwarto wystawę prac plastycznych 
nadesłanych na konkurs „Wiosna 
w moim mieście”. Wpłynęło ich aż 81, 

autorstwa uczniów szkół podstawo-
wych z gminy Tuchów. Dzieci przy-
gotowały bardzo ciekawe i kolorowe 
prace. Uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu i rozdanie nagród miało 
miejsce na zakończenie tygodnia 
bibliotek w tuchowskiej bibliotece.

W  Filii w  Jodłówce Tuchow-
skiej  podsumowano konkurs „Mój 
bajkowy świat”. Były nagrody książ-
kowe, pamiątkowe fotografie oraz to, 
co najlepsze: radość najmłodszych.

Szczegółowe wyniki obu 
konkursów można znaleźć na stronie 
internetowej biblioteki.

Każda z odwiedzających grup zwie-
dzała całą bibliotekę, zorganizowano 
konkursy zagadek ze znajomości bajek, 
częstowano słodyczami oraz obdaro-
wywano zakładkami do książek.

W  Siedliskach po raz kolejny 
przeprowadzono akcję bookcrossing, 
która ma zachęcić  jak najwięcej ludzi 
do sięgnięcia po książkę.

Było też kilka wycieczek zorgani-
zowanych przez nauczycieli, którzy 
dobrze wiedzą, iż  sukces w edukacji 
ściśle powiązany jest z  książką 
i biblioteką. 

Nasze działania przyniosły 
wymierne efekty, co było dla nas 
bibliotekarzy  ogromną satysfakcją 
za trud naszej pracy. Niemal każdego 
dnia przychodzą mali uczestnicy 
spotkań wraz ze swoimi rodzicami, aby 
zapisać się do biblioteki i wypożyczyć 
swoją pierwszą biblioteczną książkę.

Dlatego, Drodzy Rodzice, przypro-
wadzajcie swoje dzieci do bibliotek, 
codziennie czytajcie im głośno bajki. 
Zapewniamy, iż dzięki temu Wasze 
dzieci będą się doskonale rozwijać, 
dobrze się uczyć i  wyrosną na 
mądrych, szczęśliwych ludzi, którzy 
osiągną  w życiu sukces.
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Spotkanie z poetką 
Janiną Halagardą  
w Jodłówce Tuchowskiej
MARIAWABNO 

21 maja na zapro-
szenie Filii Biblio-
teki w Jodłówce 

Tuchowskiej odbyło się 
w Zespole Szkół spotkanie 
z Panią Janiną Halagardą 
– autorką ponad 200 
wierszy dla dzieci  i doro-
słych, właścicielką bloga 
o podobnej tematyce: 
„Jeden uśmiech, jedna łza”. 
W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci z Przedszkola i klasy 
I – III z wychowawcami.

Pani Janina urodziła się w Jodłówce 
Tuchowskiej, tutaj uczęszczała do 
szkoły podstawowej. Jest absol-
wentką Akademii Świętokrzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Z zawodu pedagog, magister zinte-
growanej edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej z logopedią szkolną. 
Pracowała z dziećmi jako nauczyciel 
w  szkołach w  Lubaszowej, Bistu-
szowej i  Zabłędzy, w której mieszka 
wraz z rodziną. Wychowała czworo 
dzieci. 

Nadal zaangażowana jest 
w wychowanie młodego pokolenia.  
Uczestniczy w  Letnich Szkołach 
Wychowania Przedszkolnego organi-
zowanych przez „Eduskrypt” i „P21” 
oraz w Sympozjach Naukowo-Peda-
gogicznych organizowanych przez 
Małopolską Wyższą Szkołę Ekono-
miczną w Tarnowie.

Podczas spotkania pisarka 
mówiła jak wiele radości, przyjem-
ności i satysfakcji daje jej pisanie. 
Swoją przygodę zaczęła pisząc dla 
swojej wnuczki, która mieszka koło 
Warszawy, a  teraz okazało się, że 
jej twórczością jest zainteresowane 
szerokie grono czytelników.  Swoje 
wiersze publikuje na stronach inter-
netowych: www.jedenusmiech25.
blog.onet.pl, www.przedszkolowo.pl 
i Facebooku.

Pani Janina, czytając swoje 
wiersze, potrafiła nawiązać świetny 
kontakt z dziećmi, które aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu i dobrze 
się bawiły. Nawiązała do hasła Tygo-
dnia Bibliotek – „Czytanie łączy 
pokolenia” oraz do zbliżającego  się  
Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia 

Dziecka. Zaprezentowała wiersze 
napisane specjalnie na tę okazję: 
„Moja mama”, „Słoneczko nasze”, 
„Ropuszki i deszcz”, „Bo mój tatuś-tak 
naprawdę-wszystko może”, „Kocham 
maj-kartki z kalendarza” i inne. 

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej 
i rodzinnej atmosferze. Były podzię-
kowania i kwiaty.

Na zakończenie zaproszono  
poetkę na kolejne spotkanie, a pani 
Janina obdarowała dzieci słodyczami.

Serdecznie dziękujemy za bardzo 
miłe spotkanie. 

Jeden w wielu wierszy poetki:

„Moja mama”
Moja mama jest piękna jak lato,
włosy splata zieloną kokardą, lubi 
nosić sukienkę z makami,
albo śpiewać piosenki z ptakami.
Czasem czyta mi ładne bajeczki 
i zabiera w magiczne uliczki. Tylko 
o tym wie mama i córka, gdzie śpi 
księżyc i gdzie płynie chmurka…
A gdy mama mnie bierze na ręce, 
maki tańczą na mamy sukience.
Ja się wtulam w te maki czerwone 
i uśmiecham do mamy-jak one.

MŁODZI GŁOSUJĄ 
– WYBORY DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO 2014
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM 
W TUCHOWIE 
BERNADETABARAN 

Nasza szkoła wzięła 
udział w ogólnopol-
skim projekcie eduka-

cyjnym „Młodzi głosują 
– wybory do Parlamentu 
Europejskiego 2014”. 
Projekt nadzorowany przez 
Centrum Edukacji Obywa-
telskiej – członka koalicji 

organizacji pozarządowych 
Masz Głos, Masz Wybór.

Akcja ta była organizowana w 10. 
rocznicę przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz 25. rocznicę częściowo 
wolnych wyborów 4 VI 1989 r.

Celem akcji było rozbudzenie 
świadomości społecznej, aktywności 
oraz  zaangażowania obywatelskiego 
młodzieży.

„Młodzi głosują” to efektywny 
sposób na edukację obywatelską 
i  zwiększenie udziału młodych 
Polaków w życiu publicznym.

Za kilka lat, jako pełnoletni 
obywatele będą korzystać z prawa 
do głosowania. Ważne by poczuli 
w sobie odpowiedzialność za losy 
swojej Ojczyzny. Trzeba podkreślić, 
że była to akcja edukacyjna prowa-
dzona zgodnie z zasadą neutralności 
politycznej.

19. maja zostały przeprowadzone 
w  szkole wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Udział wzięły klasy 
III gimnazjum – głosowało 77 
uczniów. Uczniowie głosowali na 

jedną konkretną partię polityczną 
spośród dziesięciu startujących 
w wyborach. Wybory poprzedziła 
kampania informacyjna. Społecz-
ność szkoły została poinformowana 
o wynikach głosowania.

Dodatkowo uczniowie zorgani-
zowali w środowisku tuchowskim 
działania profrekwencyjne, których 
celem było zwiększenie aktywności 
obywatelskiej dorosłych Polaków.

Uczniowie pod opieką nauczy-
ciela przeprowadzili akcję ulotkową 

i plakatową zachęcając mieszkańców 
do udziału w wyborach. Działania te 
również były oparte o zasadę neutral-
ności politycznej i bezstronności.

Myślę, że jesienne wybory samo-
rządowe a w przyszłym roku parla-
mentarne i prezydenckie w większym 
stopniu zmotywują i  zaktywizują 
mieszkańców naszej gminy do 
udziału w wyborach i większej odpo-
wiedzialności na losy naszej małej 
i dużej Ojczyzny.

R E K L A M A
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DNI TUCHOWA   
       

V Otwarty Bieg Tuchowski
o Puchar Burmistrza Tuchowa

Zapisy:  14.00-15.00 START: 15.00
kat. I  rocz. 2004-2006  dyst. 300 m
kat. II  rocz. 2001-2003  dyst. 600 m
kat. III  rocz. 1998-2000  dyst. 1200 m
kat. IV  rocz. 1997 i starsi  dyst. 1800 m

                    

               KONCERTY ZESPOŁÓW
Godz. 16.30 Another  Hall
Godz. 17.30 Nic Pewnego
Godz. 18.30 Natty Dead
Godz. 19.30 Reggeneracja
Godz. 20.30 Pancakes
Godz. 21.30-23.00 Dyskoteka Sound Protektors

PATRONAT:  
Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś   

Organizator: 
Dom Kultury w Tuchowie    

Partnerzy Sponsor KP S.A

 Godz. 10.00 – Małopolski Piknik Europejski 
 Godz. 12.00 –  Polski i Słowacki  Festiwal Smaku  
   Pogórze,  Podbabiogórze,  Babia Hora
  Godz. 13.00 –  występ zespołu  ZALASOWIANIE   
  Godz. 14.00 –  koncert  ORKIESTRY DĘTEJ z Rzepiennika Strzyżewskiego
  Godz. 15.00 –  koncert  SANKTUARYJNEJ  ORKIESTRY DĘTEJ 
  Godz. 16.30 – występ Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione  
   z MOK Zamek w Suchej Beskidzkiej
  Godz. 17.00 – historycznie na skwerze o. Marcina Melaniusza  
  Godz. 17.30 – coverowy koncert  zespołu  VENUS
  Godz. 18.30 – koncert  zespołu  INCEPCJA
  Godz. 19.30 – biesiada taneczna w amfiteatrze z zespołem SAMBA

14 i 15czer wca
2 0 1 4

14 czerwca – sobota  
w  amfiteatrze miejskim

15 czerwca – niedziela  
na tuchowskim rynku

SPRAGNIENI KULTURY PEJZAŻE I SMAKI KULTURY

 „A gdy 
jest ju

ż ciem
no” 

 Godz. 21.00
– gwiazda wieczoru

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich



kultura 13maj 2014 | nr 5 (20)

DNI TUCHOWA   
       

V Otwarty Bieg Tuchowski
o Puchar Burmistrza Tuchowa

Zapisy:  14.00-15.00 START: 15.00
kat. I  rocz. 2004-2006  dyst. 300 m
kat. II  rocz. 2001-2003  dyst. 600 m
kat. III  rocz. 1998-2000  dyst. 1200 m
kat. IV  rocz. 1997 i starsi  dyst. 1800 m

                    

               KONCERTY ZESPOŁÓW
Godz. 16.30 Another  Hall
Godz. 17.30 Nic Pewnego
Godz. 18.30 Natty Dead
Godz. 19.30 Reggeneracja
Godz. 20.30 Pancakes
Godz. 21.30-23.00 Dyskoteka Sound Protektors

PATRONAT:  
Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś   

Organizator: 
Dom Kultury w Tuchowie    

Partnerzy Sponsor KP S.A

 Godz. 10.00 – Małopolski Piknik Europejski 
 Godz. 12.00 –  Polski i Słowacki  Festiwal Smaku  
   Pogórze,  Podbabiogórze,  Babia Hora
  Godz. 13.00 –  występ zespołu  ZALASOWIANIE   
  Godz. 14.00 –  koncert  ORKIESTRY DĘTEJ z Rzepiennika Strzyżewskiego
  Godz. 15.00 –  koncert  SANKTUARYJNEJ  ORKIESTRY DĘTEJ 
  Godz. 16.30 – występ Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione  
   z MOK Zamek w Suchej Beskidzkiej
  Godz. 17.00 – historycznie na skwerze o. Marcina Melaniusza  
  Godz. 17.30 – coverowy koncert  zespołu  VENUS
  Godz. 18.30 – koncert  zespołu  INCEPCJA
  Godz. 19.30 – biesiada taneczna w amfiteatrze z zespołem SAMBA

14 i 15czer wca
2 0 1 4

14 czerwca – sobota  
w  amfiteatrze miejskim

15 czerwca – niedziela  
na tuchowskim rynku

SPRAGNIENI KULTURY PEJZAŻE I SMAKI KULTURY

 „A gdy 
jest ju

ż ciem
no” 

 Godz. 21.00
– gwiazda wieczoru

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich



podróże14 maj 2014 | nr 5 (20)

HALINAPIOTROWSKA 

Jadę tam po raz czwarty 
i jak zwykle towarzyszą 
mi emocje. Czuję, że 

będzie to udana wyprawa, 
a właściwie bardzo sobie 
tego życzę. Wiem, że 
pozytywne nastawienie 
to połowa sukcesu. Długo 
wyczekiwana „majówka” 
i zaplanowane wcześniej 
odwiedziny u ks. Andrzeja. 

Przygodo hej przygodo…!
Jest 30 kwietnia, godz. 17.00, 

Marek zbiera ekipę po drodze, 
pakujemy torby, walizy, śpiwory, 
jedzonko… na szczęście bagażnik 
wszystko pomieścił i w drogę! Na 
autostradzie prujemy ile się da, oczy-
wiście wszystko zgodnie z przepisami, 
droga dobra choć po przeciwnej 
stronie już gorzej, korek się ciągnie… 
co jakiś czas karetka i straż pożarna 
uwijają się przy wypadkach! Niefajny 
widok! Jedzie się dobrze i według 
obliczeń oraz podpowiedzi Krzysz-
tofa Hołowczyca i naprowadzających 
smsów ks. Andrzeja powinniśmy być 
szybko na morawskiej ziemi. Prze-
kraczając granicę trzeba pamiętać 
o winietce i korzystniej jest zakupić 
ją w Czechach niż w Polsce. Jedziemy 
mijając w  ciemnościach czeskie 
miasta. Miejsce docelowe to plebania 
w Vrbicach. Jesteśmy tuż blisko… 
tylko, w którą uliczkę teraz wjechać? 
Hołowczyc już się nie odzywa. 
Nareszcie podjeżdżamy na miejsce, 
jest i gospodarz. Serdeczne powi-
tanie przed 23.00 i długie rozmowy 
w  kuchni. Ks. Andrzej pracował 
w naszej szkole w Siedliskach przez 2 
lata, teraz jest proboszczem w Kobyli, 
Vrbicach i Bořeticach. Już 9 lat jest 
misjonarzem w Czechach, troszczy się 
o Kościół w swoich miejscowościach, 
boryka się z wieloma problemami, 
krzewi religię i  wiarę, remontuje 
kościoły itd.… a to nie jest proste! Ks. 
Andrzej nakreśla nam nieco skompli-
kowaną sytuację w Czechach, o której 
nie mieliśmy zbytnio pojęcia! Nie są 
to wakacje i mimo niezwykle urokli-
wych terenów pobyt ks. Andrzeja nie 
jest tu sielanką. Zasypiamy w końcu… 
snu nie będzie za wiele. 
Vrbice – kraina winem 
płynąca

Poranek 1 maja wita nas słonecznie 
choć powietrze rześkie od razu 
otwiera nieco zaspane powieki. Przy 
kawie na świeżym powietrzu wśród 
piwniczek mając przed sobą Austrię 
na horyzoncie ( oczywiście nie jest 
tak blisko jak Tatry, które ostatnio 
z każdego miejsca w Polsce stały za 

oknem ) omawiamy plan na pierwszy 
dzień. Jest tak pięknie, ujmująca 
cisza, kwitną bzy, słychać tylko śpiew 
ptaków i bimbanie zegara na wieży 
kościelnej. Pojawiają się i jacyś ludzie, 
chyba raczej turyści niż mieszkańcy, 
choć i oni pokazują się za jakiś czas, 
pewnie część z nich jest już dawno 
w swoich winnicach. Jest jakiś camper 
zaparkowany niedaleko i rowerzyści, 
i jak później będziemy obserwować 
całe rzesze rowerzystów! Spaceru-
jemy wśród uroczych kamiennych 
piwniczek, z ciekawości zaglądamy do 
wnętrza przez okienka. W niektórych 
można zobaczyć ławy z przygotowa-
nymi kieliszkami do degustacji wina, 
w innych jakby dopiero co zakończyła 
się produkcja wina… mniejszy lub 
większy porządek! To wyjątkowe 
miejsce, gdyż są tu piwniczki trzy 
a nawet czteropoziomowe. Posiadacze 
ów winnych skarbców są gościnni 
i gotowi zaoferować swoje wina do 
degustacji i sprzedaży. Okazuje się, 
że zawsze wieczorem jakieś piwniczki 
są otwarte. Również i my skorzysta-
liśmy z takiego zaproszenia degu-
stując wina produkowane według 
rodzinnej receptury, z  własnych 
wyhodowanych winorośli. W takiej 
piwniczce wina muszą rzecz jasna 
leżakować w specjalnej temperaturze 
dlatego jest dosyć chłodno w środku, 

widzimy beczki, beczułki, butelki. 
Gospodarz opowiedział o  swojej 
uprawie winorośli, zamiłowaniu do 
winorośli i produkcji tego wyjątko-
wego trunku. Żadni z nas somelierzy, 
choć w tym momencie odrobinę tak 
się poczuliśmy! 
Mikulov- miasto, w którym 
domy śpiewają. 

Morawy Południowe coraz 
częściej kuszą przyjezdnych swoim 
winem. Wspaniałe winnice, wszę-
dzie obecne winoteki i smakownie 
win, nie pozwalają przejść koło tego 
trunku obojętnie. Wina z Moraw na 
festiwalach niejednokrotnie pokonują 
zachodnią konkurencję, i niewielu 
z  nas wie, że są tuż za rogiem, 
w  Czeskiej Republice, na Mora-
wach. Morawskie Ścieżki Winiar-
skie to prawie 1250 km szlaków 
rowerowych i pieszych, prowadzą-
cych przez sady i  winnice Połu-
dniowych Moraw. Dlatego na naszej 
trasie zwiedzania co krok mijaliśmy 
całe rzesze rowerzystów! Dziesięć 
lokalnych tras umożliwia turystom 
podróżującym szlakiem poznanie 
wyjątkowego dziedzictwa kultural-
nego regionu, morawskiego folkloru, 
lokalnych tradycji produkcji wina 
i zabytków wpisanych na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Szlak 
łączy się z siecią 13 tras winiarskich 
w austriackim Weinviertel, o łącznej 
długości ponad 1600 km, gdzie upra-
wiane są takie gatunki winorośli, 
jak np. Tramin, Grüner Veltliner, 
Sauvignon czy Blauburgunder. Połu-
dniowe Morawy i Weinviertel tworzą 
razem wyjątkowy region winiarski, 
oferujący niezapomniane wrażenia 
zarówno rowerzystom, jak również 
entuzjastom kultury i  amatorom 
wina. Jest kilkanaście Morawskich 
Ścieżek Winiarskich i tak np. Ścieżka 
Winiarska - Mikulov liczy 82 km. 
Trasa ta prowadzi przez malownicze 
tereny, od wieków kształtowane 
przez rdzennych mieszkańców 
Moraw, Niemców, Żydów, a nawet 
holenderskich Anabaptystów. Podróż 
zaczyna się w Lednicach - Valticach, 
wpisanych na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO, i prowadzi aż do 
Mikulova, kulturalnego i historycz-

nego centrum regionu, który jest 
ważnym ośrodkiem produkcji wina. 

A więc zbieramy się i jedziemy do 
miasta, w którym zakochałam się od 
pierwszego wejrzenia i miłość trwa do 
tej pory. Mikulov to perełka wśród 
urokliwych małych miasteczek…
nad miastem króluje zamek i Święty 
Kopczyk, ryneczek, piękne kolo-
rowe kamieniczki, „nasza” kawiarnia 
u podnóża zamku ocieniona dzikim 
winem, skąd przy kawie prowadzimy 
wzrokiem utrudzonych wędrowców 
wspinających się na Święty Kopczyk. 
Stamtąd rozpościera się wspaniały 
widok na cały Mikulov. Gdy tak 
siedzieliśmy sobie w błogim ciepełku 
obserwowaliśmy, jakich turystów 
przyciąga to morawskie miasteczko 
na trasie do Wiednia. Austriacy rzecz 
jasna, Niemcy, Słowacy, jacyś Hisz-
panie, których spotkaliśmy na Kozim 
Hradku - kolejnym punkcie wido-
kowym, skąd mamy widok na Mikulov 
z innej strony. Warto tam się wspiąć, 
a wstęp to 20 KC. Jednym słowem 
turystów mnóstwo. Barokowy zamek 
mikulovski w  centrum Mikulova 
znajduje się na Wzgórzu Zamkowym 
i jest dominującą budowlą miasta. 
Dwukrotnie strawiony przez pożar. 
W 1805 r. w mikulowskim pałacu 
przebywał Napoleon Bonaparte, który 
wybrał rezydencję na miejsce rozmów 

pokojowych po bitwie pod Austerlitz 
między Francją i Austrią… historia 
pałacu jest niezwykle bogata. Obecnie 
w pałacu znajduje się ekspozycja stała 
Muzeum Regionalnego w Mikulovie. 
Organizowane są w  nim również 
liczne wydarzenia kulturalne, m.in. 
coroczne Winobranie czyli święto 
zbiorów winogron. A  jako cieka-
wostkę mogę dodać, że w piwnicy 
mikulovskiego zamku znajduje się 
olbrzymia renesansowa beczka na 
wino, zamówiona w 1643 r. przez 
właściciela włości mikulovskich, 
księcia z  Dietrichsteina. Dębowa 
beczka-gigant o  długości 621 cm 
i średnicy 447 cm pomieści nawet 
1014 hl wina i  jest zaliczana do 
najstarszych i największych docho-
wanych beczek na całym świecie. 
I cieszę się, że poprzednim razem 
miałam okazję ją zobaczyć na własne 
oczy! Teraz ograniczyliśmy się tylko 
do spaceru wokół zamku i na dzie-
dzińcu, który jest urozmaicony licz-
nymi fontannami czy rzeźbami sztuki 
nowoczesnej. Zgłodnieliśmy trochę… 
Obiad można zjeść w kilku restau-
racjach mniejszych bądź większych, 
gdzie serwują różne czeskie potrawy 
i nie tylko. My wybraliśmy restaurację 
Pod Radnici w podziemiach rynku. 
Zamówiliśmy pieczeń wieprzową, 
duszoną kapustę i  knedle z  bułki 
za 135 KC. Czekając zdążyliśmy już 
porządnie zgłodnieć i zastanawia-
liśmy się jak długo możemy jeszcze 
obchodzić się smakiem, ale na nasze 
szczęście wszystko było robione na 
świeżo, a  to wymagało czasu! Kto 
będzie pierwszy raz w  Mikulovie 
może spróbować tego dania, tak jak 
i wyprażanego syra czy palačinek 
czyli naleśników np. ze szpinakiem. 
Właściwie to można samemu trochę 
poeksperymentować bo karty dań 
są wielojęzyczne również w języku 
polskim. 
Ogrody Europy

Opuszczamy to bajkowe 
miasteczko, by odwiedzić inne 
niezwykłe miejsce – Lednice! Parking 
jest blisko pałacu Liechtensteinów, 
zatłoczony ale udało nam się znaleźć 
miejsce. Przechodzimy przez bramę 
i w oczy rzuca się piękny zamek przy-
pominający trochę te francuskie nad 
Loarą. Jest okazały… jeszcze parę 
lat temu stały tu rusztowania, teraz 
prezentuje się pięknie! Ruszamy 
szybkim krokiem, gdyż parking 
wykupiony tylko na 2 godz. a jest to 
stanowczo za mało, aby zwiedzić cały 
obszar! Na świecie nie istnieje wiele 
miejsc, które otoczone są taką opieką 
jak tereny wokoło dostojnych zamków 
Lednice i  Valtice. Podczas stuleci 
powstawał tutaj wyjątkowy kompleks 

Czeskie Morawy   – miejsce warte zobaczenia! 



maj 2014 | nr 5 (20) 15podróże

Czeskie Morawy   – miejsce warte zobaczenia! 
parkowy pełen szlachetnych drzew, 
romantycznych budowli, stawów 
i przepięknych zakątków. Zespół pała-
cowo-parkowy został wpisany na listę 
UNESCO i do dzisiaj jest nazywany 
Ogrodem Europy. Rozległe tereny 
leżące po obu stronach dzisiejszej 
granicy Moraw z Austrią uprawiały 
pokolenia rodu Liechtensteinów 
przez cały okres ich panowania, a było 
to 600 lat. Jeden z najpotężniejszych 
rodów ówczesnej Europy stworzył na 
tym miejscu wspaniały ogród fran-
cuski i przepiękny park angielski. 
Próbujemy robić sobie zdjęcia ale 
trudno wychwycić moment, by nie 
być na zdjęciu z  przypadkowymi 
osobami. W alejkach rzesze tury-
stów… dosłownie tłumy! Omijamy 
palmiarnię i  wybieramy trasę do 
minaretu… tym razem nie korzy-
stamy z rejsu stateczkiem ale gorąco 
polecam taką formę zwiedzania. Jest 
to bardzo przyjemne szczególnie 
w gorące dni. No nic… kierujemy się 
na minaret mijając po drodze obszary 
pokryte stawami, łąkami pełnymi 
kwiatów, lasami, szlachetnym drze-
wostanem! Mijamy różne roman-
tyczne budowle i oto jest… wyłania 
się zza drzew. Marek i ja decydujemy 
się na wyjście na szczyt minaretu, 
aby oflagować wieżę naszą biało-
-czerwoną flagą z napisem Tuchów. 
Z 60 metrowej wieży rozpościera się 
piękny widok i jeśli ktoś nie ma lęku 
wysokości polecam zdobycie mina-
retu. Wstęp oczywiście płacimy…
jakieś grosze a właściwie to kilka-
naście koron. Druga godzina zwie-
dzania mija, więc szybkim marszem 
kierujemy się w stronę wyjścia ale 
zaraz… na co patrzą te tłumy? 
Spoglądamy na lewo a tam potężne 
gniazda bocianów i kormoranów! 
Ciekawy widok. Mnóstwo pamiątek 
po władającej na Morawach do 1945 
r. jednej z najpotężniejszych rodzin 
austriackich Liechtensteinów przy-
ciągają każdego roku do tzw. areału 
lednicko - valtickiego tysiące tury-
stów. Opuszczamy Lednice, ale nie 
decydujemy się tym razem na Valtice. 
W  czasie wcześniejszej wizyty na 
Morawach odwiedziłam i  Valtice, 
dlatego z całą odpowiedzialnością 
mogę zachęcić do zwiedzenia i tego 
wyjątkowego miejsca, które również 
jest dawną rezydencją magnackiego 
rodu Liechtensteinów. Wracamy do 
Vrbic. W  samochodzie cisza, leci 
Abba z odtwarzacza, niektórzy z nas 
zamykają oczy na chwilę i odpoczy-
wają, pozostali podziwiają widoki…. 
Winnice jak okiem sięgnąć, żółciutkie 
pola rzepakowe, zameczki na wznie-
sieniach i rowerzyści. Senne kolorowe 
wsie, wapienne pagórki, urokliwe 

miasteczka i  wyjątkowe budowle 
z epoki Liechtensteinów - oto połu-
dniowe Morawy. Jesteśmy na miejscu. 
Siedzimy sobie w słoneczku przed 
plebanią… w  tym momencie nic 
nam więcej nie potrzeba do szczęścia! 
Cisza, spokój, dobre towarzystwo… 
Zasypiam z widokiem na oświetloną 
wieżę kościelną i  zegar… pięknie 
odrestaurowany przez ks. Andrzeja 
kościółek jest tuż obok… 
Stolica nad Dunajem 

Wstajemy wcześnie rano… 
pogoda znów piękna! Drugi dzień 
pobytu spędzamy z ks. Andrzejem, 
który zabiera nas do Bratysławy! 
Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy 
czyli okolice Mikulova, jest świetnym 
miejscem wypadowym do Wiednia 
czy Bratysławy. Mkniemy autostradą 
i jesteśmy w stolicy Słowacji. Zwie-
dzamy stare miasto, niektóre miejsca 
niestety trochę rozkopane, przecho-
dzimy przez Bramę Michalską, jedyną 
zachowaną bramę miejską Bratysławy, 
uliczki są urocze, ciche, romantyczne 
zakątki. Natykamy się na kanalarza 
wychylającego się z otwartego włazu 
kanalizacyjnego i  obserwującego 
przechodniów z poziomu ulicy. To 
Čumil - postać podglądacza, który 
niczego nie symbolizuje, nie jest to 
nikt kiedykolwiek żyjący, nie odnosi 
się do żadnych wydarzeń, a jedynie 

jest sposobem na ożywienie starówki. 
Spacerujemy dalej, zatrzymujemy się 
przy świetnie występującym zespole 
rockowym. Piękny, słoneczny i ciepły 
dzień w Bratysławie… zamawiamy 
kawę w  ogródku restauracyjnym 
i obserwujemy przechodniów, gości 
w restauracji… bratysławskie życie! 
Ale jeszcze jeden poważny cel przed 
nami – wieża Ufo na Nowym Moście! 
Wjazd na wieżę i taras widokowy znaj-
dujący się na wysokości 95 metrów 
to wydatek ponad 6 €. To doskonały 
punkt widokowy zarówno na Bratisla-
vský Hrad, jak i na stare miasto oraz 
na największą mieszkaniową dziel-
nicę Petržalka. 2 maja to dzień naszej 
flagi narodowej więc nie omieszka-
liśmy nie zrobić sobie zdjęcia. I wtedy 
zaczepiło nas dwoje młodych ludzi 
z Olszyn, którzy myśleli, że jedziemy 
z Rzymu, gdyż właśnie w czasie kano-
nizacji Jana Pawła II widzieli flagę 
z  napisem Tuchów! I  choć to nie 
byliśmy my, pomyśleliśmy, jaki ten 
świat mały! Ostatnim punktem był 
bratysławski zamek, również odre-
staurowany. Rzeczywiście widać 
różnice od ostatniej mojej wizyty 
w 2007 r. Obiad można zjeść tuż obok 
zamku w restauracji parlamentarnej 
z widokiem na wieżę Ufo! Ceny przy-
stępne, nieparlamentarne! Wracamy 
pełni pozytywnych wrażeń… było 
wspaniale. Po drodze podjeżdżamy 
jeszcze do kościoła w Kobyli, gdzie 
ks. Andrzej odprawia mszę św. 
Wieczorem przy kolacji prowadzimy 
jeszcze długie rozmowy i żegnamy 
się z  ks. Andrzejem dziękując za 
możliwość noclegu, możliwość 
wspaniałego spędzenia czasu oraz 
koleżeńskie spotkanie. Podobno 
idzie zmiana pogody… dochodzą 
nas wieści z Polski, że śnieg spadł 
w górach i zimno, ale żeby aż tak? 
Nie…na pewno nie. W nocy hula 
wiatr… coś z tego będzie!
Wszystko co dobre ….

Wstajemy rano… jest 
pochmurnie… temperatura nie 
rozpieszcza. Pakujemy się, żegnamy 
wyjątkowe Vrbice i ruszamy w drogę 
powrotną do Polski. Podjeżdżamy 
pod jakiś sklep i  ledwie zdążamy 
kupić parę rzeczy na drogę, gdyż 
trudno nam sobie wyobrazić, ale 

sklepy w sobotę otwarte są tam tylko 
do 11.00, natomiast w niedzielę są 
w ogóle zamknięte! I o dziwo jakoś 
ludzie tam funkcjonują! Dobrze… 
zostawmy temat godzin otwarcia 
i zamknięcia sklepów, gdyż mamy 
jeszcze plany na ostatni dzień pobytu 
w Czechach. Kierując się w stronę 
domu na początek wjeżdżamy do 
Brna, drugiego co do wielkości miasta 
republiki Czeskiej. Idziemy zwiedzić 
katedrę berneńską czyli katedrę św. 
Piotra i Pawła na wzgórzu Petrov oraz 
zamek królewski na wzgórzu – Zamek 
Spilberg, w którym mieści się Muzeum 
Miejskie Brna z ekspozycjami stałymi 
poświęconymi historii zamku i miasta. 
Urządzamy sobie krótki spacer po 
starówce ale przeszywające zimno nie 
pozwala na długie rozkoszowanie się 
widokami. Przed nami jeszcze jeden 
punkt programu – Ołomuniec. Ks. 
Andrzej polecił nam to miejsce 
mówiąc, że jest to taki mały Rzym. 
Miał rację. Ołomuniec jest miastem 
z bogatą historią i należy do najpięk-
niejszych miast w Europie Środkowej. 
Po Pradze jest drugim co do wielkości 
rezerwatem zabytków w Republice 
Czeskiej. Ołomuniec przez długie 
wieki był naturalnym centrum Moraw, 
które przyciągało turystów, myślicieli, 
artystów, handlarzy. Wchodzimy do 
centrum i od razu rzuca się w oczy 

piękny ryneczek z Kolumną Trójcy 
Przenajświętszej, ratusz z zegarem 
astronomicznym, fontanna Cezara… 
spacerując można by tak wymie-
niać i  wymieniać, a  tyle imponu-
jących świątyń i monumentalnych 
kościołów jakie tam zobaczyliśmy 
robią wrażenie! Pogoda jednak nie 
pozwoliła na długie delektowanie 
się tymi widokami. Na zakończenie 
wspięliśmy się jeszcze na 46 m wieżę 
Kościoła św. Maurycego. Wiatr był 
okrutny ale mimo to udało się nam 
przetrwać kilka minut na szczycie, 
a widoki rekompensowały przeszy-
wające zimno. Więc jeśli ktoś zasta-
nawia się czy warto odwiedzić Ołomu-
niec, to z całą pewnością cały dzień 
spędzony w tym wyjątkowym mieście 
nie będzie startą czasu tylko strzałem 
w dziesiątkę! Kilka przygód w drodze 
powrotnej oraz spadek temperatury 
o 20 stopni powoduje, że zapamię-
tamy tę wyprawę na długo. A ja ze 
swojej strony bardzo polecam Morawy 
i opisane miejsca na wypad weeken-
dowy lub dłuższy pobyt u naszych 
południowych sąsiadów. Hoteliki na 
nocleg się znajdą np. Motel Mikulov 
czy hotel Kravi Hora w Bořeticach, 
w których miałam okazję nocować 
i  mogę polecić. Tak więc proszę 
pamiętać…. Morawy Południowe!
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10 maja 2014 r. 
w Zespole Szkół 
w Olszynach 

im Jana Pawła II miało 
miejsce wspaniałe wyda-
rzenie jakim było spotkanie 
z osobami niepełnospraw-
nymi z okolicznych gmin 
Tuchowa, Szerzyn, Rzepien-
nika Strzyżewskiego  oraz 
dzieci z Placówki Opie-
kuńczo- Wychowawczej 
z Rzuchowej w ramach 

„III Spotkania z Barankiem 
Wielkanocnym”.

Mottem tegorocznego spotkania 
były słowa Jana Pawła II: „Dziecko 
jest najpiękniejszym darem rodziny 
dla narodu ”

K o o r d y n a t o r e m  t e g o 
przedsięwzięcia była p. Barbara 
Duran, która od kilkunastu lat 
sprawia, że osoby, które na co dzień 
zamknięte w domu mogą spotkać się, 
wspólnie cieszyć się i bawić.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy 
św. koncelebrowanej przez księdza 
proboszcza Dariusza Nawalańca, 
księdza kanonika Tadeusza Kalic-
kiego i księdza prałata Stanisława 
Bąka. Następnie uczestnicy spotkania 
mogli obejrzeć spektakl „Smerfy” 
przygotowany przez zespół teatralny 
Skrzat z Gminnego Domu Kultury 
w Rzepienniku Strzyżewskim oraz 
„Zagroda Szczęścia” w wykonaniu 
dzieci niepełnosprawnych i wolon-
tariuszy. Całe to przedsięwzięcie nie 

miałoby miejsca, gdyby nie ofiarność 
i  hojność sponsorów oraz pracy 
rodziców ,nauczycieli i wolontariuszy.

„Wielkanocne spotkania 
z Barankiem” to nie tylko zabawa, 
ale również okazja do zwiększenia 
świadomości związanej z problemem 
n i e p e ł n o s pr aw n o ś c i  or a z 
dysfunkcyjności wychowawczej 
i  społecznej rodzin. Głównym 
ich celem jest integracja osób 
niepełnosprawnych z osobami w 
pełni sprawnymi. Przynoszą one 

wiele korzyści dla wszystkich, uczą 
tolerancji, współpracy, wrażliwości 
oraz otwartości na drugiego 
człowieka. Niepełnosprawni są 
dla sprawnych inspiracją, źródłem 
refleksji prowadzącej do tego, 
że ich życie staje się bogatsze. 
     Wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie oraz uświetnienie 
tej uroczystości należą się gorące 
podziękowania.

Organizatorzy

„Jeśli nie chcesz mojej zguby,
krokodyla daj mi luby”

HALINAPIOTROWSKA 

16 maja grupka 
uczniów w Publicz-
nego Gimna-

zjum w Siedliskach wraz 
z nauczycielami wybrała się 
do Krakowa do Teatru STU 
na spektakl Zemsta. 

Krakowski Teatr Scena STU, 
którego dyrektorem artystycznym 
jest Krzysztof Jasiński, od 38 lat 
przysparza teatrowi mnóstwo fanów, 
którzy nie pozostają obojętni  wobec 
spektakli i mają pewność, że reży-
serzy zaproszeni do współpracy oraz 
często wybitni aktorzy stworzą dzieła, 
które wywołają w widzach emocje 
i  doznania zapadające głęboko 
w pamięci. Jest to wyjątkowy teatr, 

różniący się od innych nie tylko 
wysoką ceną biletu, układem sceny 
i  widowni, ale też nowatorskimi 
i eksperymentalnymi spektaklami 
oraz sposobie kontaktowania się 
z widzem.  Tak było również i tym 
razem. Zemsta Aleksandra hr. Fredry 
wyreżyserowana przez Krzysztofa 
Jasińskiego jest prawdziwą ucztą dla 
widza, z którego twarzy nie schodzi 
uśmiech! Śmiech jest żywiołem 
tego spektaklu, dialogi skrzą się 
dowcipem, a mistrzem w tym dziele 
jest bez wątpienia Papkin czyli 
Łukasz Rybarski. Kiedy tylko zjawiał 
się na scenie uśmiech pojawiał się 
na twarzy widza, a  jego monologi 
i dialogi ociekały żartem i dowcipem! 
A skoro mowa o ociekaniu to jak już 
wspomniałam w tymże teatrze jest 

nietypowe współgranie z widzem. 
Nigdy nie wiadomo kiedy i  która 
osoba siedząca na widowni stanie 
się na chwilę jednym z  aktorów 
współtworząc w danym momencie 
spektakl! I  tak z  butów widzów 
siedzących w  pierwszym rzędzie 
ściekały krople wina wyplutego przez 
Papkina, gdyż straszny był to sikacz, 
jakim poczęstował Cześnik. Zadzie-
rając głowę do góry chcąc śledzić 
wspaniałą grę aktorską Andrzeja Roga 
czyli spektaklowego Rejenta Milczka 
było zagrożenie, iż jego zanoszenie 
się kichaniem po zażyciu tabaki 
skończy się prysznicem na naszych 
głowach i  twarzach. Na szczęście 
w porę wyciągnął chusteczkę ale było 
blisko. Nie wspominając już o kąpieli 
Cześnika Raptusiewicza, którego 

grał Dariusz Gnatowski, widzowie 
siedzący najbliżej bali też nie mogli 
czuć się pewnie! A gdy zmęczony 
i  nieco podchmielony Papkin 
wyciąga widza z fotela, aby spocząć 
na jego miejscu widownia kładzie 
się gromkim śmiechem, natomiast 
ów ustrzelony widz stoi jak otępiały. 
Nasi uczniowie otwierali szeroko oczy 
i usta ze zdziwienia tak blisko obcując 
z aktorami, z żywą sztuką! Natomiast 
kulminacją były zdjęcia i autografy, 
jakie zdobyliśmy od spektaklowego 
Wacława i Rejenta Milczka! Ale nie 
sposób nie wspomnieć o cudownej 
Podstolinie, w którą wcieliła się Beata 
Rybotycka, Klarze, którą zagrała 
Agnieszka Głowacka, wspomniany 
Cześnik ( Dariusz Gnatowski), Rejent 
( Andrzej Róg) czy Wacław ( Marcin 

Zacharzewski). Pozostali, których 
nie wymieniłam też nie ustępowali 
kunsztem aktorskim. Całość ożywiała 
niezwykle żywiołowa kompozycja 
Piotra Rubika „Oj kot!”, ostrzenie 
i  wymachiwanie szabelkami. 
A wszystko to przez dziurę w murze! 
Fredrowska komedia o naszych przy-
warach i słabostkach, zdawałoby się 
nieco zakurzona lektura szkolna, jest 
w dalszym ciągu aktualna i mimo, 
że przedstawione sarmackie czasy 
dawno już odeszły, „akcja Zemsty 
rozgrywa się w Polsce, czyli zawsze, 
w wiecznym polskim teraz.”

I jak możemy przeczytać „ Zemsta 
w STU jest dowodem na to, że klasyka 
nie musi być zaśniedziałym ekspo-
natem muzealnym – może błyszczeć 
i kusić jak szczere złoto!”
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Gminny 
Konkurs 
Wiedzy 
o Świętym 
Janie 
Pawle II
16 maja 2014 r. 

w Szkole Podsta-
wowej w Zabłędzy 

odbył się Gminny Konkurs 
Wiedzy o Świętym Janie 
Pawle II. Organizatorem 
konkursu była nosząca 
zaszczytne imię Papieża – 
Polaka szkoła w Zabłędzy. 

W bieżącym roku był to już po 
raz piąty tego typu konkurs. Z racji 
na specyfikę placówki konkurs ten 
zaadresowany jest do uczniów z klas 
młodszych od I do III. Jego celem 
jest zainteresowanie najmłodszego 
pokolenia postacią wielkiego Papieża, 
rozbudzanie wśród dzieci chęci do 
naśladowania wzoru życia świętego 
oraz czerpania z  bogactwa jego 
nauczania.

Młodzi uczestnicy konkursu 
swoją wiedzę o osobie i życiu Ojca 
Świętego pogłębiali w  oparciu 
o  wybrane lektury. Są to piękne 
i warte polecenia książki Joanny 
Krzyżanek p.t. „Jan Paweł II, czyli 
jak Karolek został papieżem”, 
„O tym, jak Jan Paweł II kilkadzie-
siąt razy okrążył kulę ziemską” oraz 
„O tym, jak Jan Paweł II został błogo-
sławionym”. 

Sprawdzian obejmował dwie części 
– pisemną i ustną. Do etapu drugiego, 
zgodnie z regulaminem  zakwalifiko-
wało się pięcioro uczniów, ze szkół            
w Łowczowie, Jodłówce Tuchowskiej, 
Siedliskach, Trzemesnej i Zabłędzy. 
Zostali oni nagrodzeni albumami 
i książkami   o świętym  Janie Pawle 
II ufundowanymi przez Burmistrza 
Tuchowa. I miejsce zajęła ucz. Eliza 
Budzik ze szkoły w Zabłędzy, II – Julia 
Staniec z Trzemesnej, a III – Alicja 
Firlit z Jodłówki Tuchowskiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i  nagrody pocieszenia. 
Prace pisemne oraz wypowiedzi 
ustne oceniała komisja w składzie: 
ks. proboszcz Stefan Michalski, 
o. proboszcz Bogusław Augustowski  
oraz katecheci: Bernadetta Żurowska 
i ks. Mariusz Urbański. Uczniowie 
uczestniczący w konkursie wykazali 
się ogromną wiedzą na temat Świę-
tego Papieża Polaka.  

Od kilku już lat Szkoła Podsta-
wowa w Zabłędzy cieszy się przy-
kładem tego wielkiego Patrona. 
Odczytuje ona to jako dar, a zarazem 
zobowiązanie do realizacji, na miarę 
swoich możliwości, testamentu 
Papieża – Polaka. Jesteśmy świadomi 
wyzwania jakim jest ukazywanie 
najmłodszemu pokoleniu tej wybitnej 
postaci, uważając to jednocześnie za 
zadanie szczególnie ważne w procesie 
wychowania dzieci i młodzieży.

Może warto przy okazji kolejnej 
rocznicy urodzin Jana Pawła II 
zapytać o to, co w nas, osobach doro-
słych, pamiętających Ojca Świętego, 
pozostało w pamięci o tym najwięk-
szym z rodu Polaków. 

Organizatorzy

„Deutsch-Wagen-Tour” 
w Zespole Szkół  
w Siedliskach!
HALINAPIOTROWSKA

20 maja o godzinie 
9.00 na drodze 
w Siedliskach 

pojawił się kolorowy 
samochodzik, który dzięki 
drogowskazom wykonanym 
przez naszych uczniów 
bez problemu dotarł do 
naszej szkoły. Dzięki moim 
staraniom kolorowy Volks-
wagen z Goethe – Instytut 
w Krakowie przybył do 
naszej szkoły, aby przepro-
wadzić z uczniami specjalne 
warsztaty języka niemiec-
kiego. A tak krótko mówiąc 
Deutsch-Wagen-Tour to 
kolorowy język niemiecki 
z dostawą do ucznia. 
Skoro w naszej gminie 
żadna ze szkół nie poku-
siła się o takie wyjątkowe 
odwiedziny, a ponieważ 
„reporter”, który miał się 
u nas pojawić niestety 
z nieoczywistych przyczyn 
nie uczynił tego, pozwolę 
sobie na dokładniejsze 
przedstawienie projektu 
i całego przedsięwzięcia 
w naszej szkole! 

W  2009 roku w  trasę po całej 
Polsce wyruszyło pięć niezwykłych 
samochodów oznakowanych logo 
«Deutsch Wagen Tour», z których 
każdy wyposażony został w starannie 
wybrane i  opracowane materiały 
dydaktyczne i  promocyjne. To 
właśnie dzięki „Deutsch-Wagenom” 
animatorzy projektu docierają do 
najdalszych zakątków Polski i prze-
prowadzają z dziećmi i młodzieżą 
w każdym wieku wyjątkowe warsz-
taty. Ten niecodzienny projekt reali-
zowany jest przez Instytut Goethego 
w  Polsce, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Republiki Fede-
ralnej Niemiec, Niemiecką Centralę 
Wymiany Akademickiej ( DAAD), 
Polsko-Niemiecką Izbę Przemy-
słowo-Handlową oraz innych part-
nerów, a głównym sponsorem jest 
firma Volksawagen Poznań Sp. z o.o.

Zadaniem projektu jest moty-
wowanie uczniów do nauki języka 
niemieckiego i inspirowanie nauczy-
cieli dlatego projekt stawia na niekon-
wencjonalne metody i  na naukę 
poprzez śmiech i zabawę.

Lektorzy prowadzący warsztaty 
prezentują szereg nowatorskich 
rozwiązań związanych z  nauką 

języka i w wyjątkowy sposób prze-
kazują informacje o  Niemczech, 
między innymi w formie ciekawych 
gier, zabaw i konkursów. Jest pięć 
punktów w Polsce, które rozsyłają 
swoje Wageny z  misją Deutsch: 
Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin 

i Olsztyn. I gdy wydawało się, że 
projekt zakończy się, wiem to, gdyż 
moje pierwsze starania zostały z tego 
właśnie względu odrzucone, okazało 
się, że w lutym 2012 r. w siedzibie 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., spon-
sora Deutsch-Wagen-Tour, odbyła 

się uroczysta inauguracja drugiego 
cyklu projektu w obecności Amba-
sadora Republiki Federalnej Niemiec 
Rüdigera Freiherra von Fritscha 
oraz prezesa Zarządu VW Poznań 
Michaela Kleißa. I pięć nowych kolo-
rowych Deutsch-Wagenów wyru-
szyło ponownie w trasę. 

Wizyta w  naszej szkole była 
punktem kulminacyjnym Dni 
Kultury Krajów Niemieckojęzycz-
nych obchodzonych w  naszym 
gimnazjum. Pierwszym etapem był 
drużynowy quiz wiedzy o Niem-
czech, Austrii i Szwajcarii. Uczniowie 
musieli wykazać się niemałą wiedzą 
na temat tychże krajów, co rzeczy-
wiście niektóre z drużyn udowod-
niły wspaniale. Drugim etapem 
był konkurs plastyczny: „ Niemcy, 
Austria i  Szwajcaria w  oczach 
gimnazjalistów.” Powstały ciekawe 
prace, które ozdobiły korytarz 
naszej szkoły. Na zakończenie 
naszego przedsięwzięcia miała 
miejsce wizyta Deutsch-Wagen-
Tour. Lektorka p. Joanny Lay prze-
prowadziła w ciekawy i niekonwen-
cjonalny sposób warsztaty języka 
niemieckiego z pierwszymi klasami 
gimnazjum, które dopiero we wrze-
śniu rozpoczęły naukę tego języka 
oraz dla klasy szóstej szkoły podsta-
wowej. Dla nich było to pierwsze 
spotkanie z  językiem niemieckim 
i widać było, że świetnie się bawili. 
Międzyczasie grupy ze wszystkich 
klas gimnazjum przygotowały 
wspaniały poczęstunek, a były to 
niemieckie, austriackie i szwajcar-
skie potrawy. I tak mogliśmy skosz-
tować m.in. pieczonej białej kiełbaski 
z kapustką, sałatki ziemniaczanej, 
tortu bawarskiego, szwarcwaldz-
kiego. Nie zabrakło też Apfelstrudla, 
tortu Sachera, cesarskiego omleta, 
knedli z  morelami czy sznycla 
wiedeńskiego. A  gdy skosztowa-
liśmy szwajcarskiego ciasta jabłko-
wego czy Rösti... hmmmm…..Mogę 
powiedzieć, że wszystkie przygo-
towane potrawy to był kulinarny 
majstersztyk. Pani Joanna Lay była 
pod wielkim wrażeniem pomysło-
wości i zaangażowania uczniów. Na 
zakończenie tego pełnego wrażeń 
dnia odbyło się wręczenie nagród 
za wszystkie konkursy w ramach 
Dni Kultury Krajów Niemieckoję-
zycznych oraz spotkanie p. Joanny 
z  uczniami gimnazjum, która 
uświadomiła uczniom, dlaczego 
warto uczyć się języka niemieckiego 
w dzisiejszym świecie. 
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MARIAKRAS 

Msza św. w intencji 
rodzin w bazy-
lice mniejszej 

w Tuchowie, w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego 
(Zielone Świątki), w dniu 
8 czerwca o godz. 12:00 
rozpoczęła III Sanktuaryjny 
Festyn Rodzinny. Piękna 
i upalna pogoda sprawiła, 
że na festyn przybyły całe 
rodziny.

Nie zabrakło dobrej muzyki oraz 
atrakcji dla rodziców i ich pociech. 
Podczas festynu zaśpiewały muzyku-
jące rodziny z Tuchowa: Dąbczyńscy, 
Schabowscy, Stanisławczykowie, 
Mikosowie i Karpielowie. Zaprezen-
towały się dwie formacje taneczne: 
„KONTRA” pod kierunkiem Pauliny 
Broniec oraz „PROSPEKT” prowa-
dzona przez Piotra Słowika. Swój 
program artystyczny przedstawiły 
dzieci z  Kielanowic, nie zabrakło 
ciepłych słów skierowanych do 
rodziców. Zaśpiewał Sanktuaryjny 
Chór Mieszany i  zespół „ATRIA”                     
z Domu Kultury oraz zagrała Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta. Były gry 
i zabawy dla dzieci oraz familiada 
dla rodziców, jak również quiz wiedzy 
religijnej.
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Festynowi towarzyszył bajkowy 
plac zabaw dla dzieci. Najmłodsi 
mogli spróbować swych sił w przecią-
ganiu liny oraz wykazać się precyzją 
w strącaniu kubków napełnionych 
wodną. Dla ochłody strażacy rozłożyli 
„parasol wodny”, z którego chętnie 
korzystały dzieci. Dodatkową atrakcją 
była przejażdżka bryczką. Dorośli, 
odważni śmiałkowie, mogli zoba-
czyć niebo z nieco bliższej odległości 
wspinając się na trzydziestometrową 
drabinę strażacką. 

Festynowi towarzyszyły pokazy: 
udzielania pierwszej pomocy, stra-
żackie oraz policyjne. Policjanci prze-
prowadzili konkurs wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa na drodze dla najmłod-
szych. Nie lada przygodą i przeżyciem 
dla dzieci było usiąść za kierownicą 
policyjnego radiowozu i założyć na 
głowę policyjną czapkę. Wóz stra-
żacki widziany od środka też sprawiał 
ogromną radość najmłodszym.

Trwały kiermasze żywności 
i  domowych potraw, można było 
skosztować wspaniałych wypieków 
i  smacznej regionalnej kuchni, 
w tym pierogów i bigosu. Kupując 
los w  loterii fantowej uczest-

nicy festynu mogli wygrać cenne 
nagrody. Nagrodę główną ufundował 
o. proboszcz Bogusław Augustowski, 
zaś pozostałe nagrody sponsorzy - 
osoby o wielkim sercu.

Festynowi towarzyszyła aukcja 
dobroczynna. Podczas festynu 
rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny pt.: „Moja rodzina dla 
Matki Bożej”, w którym wzięły udział 
dzieci i młodzież ze szkoły podsta-
wowej i  gimnazjum w  Tuchowie. 
Festyn przebiegał w miłej, radosnej 
i rodzinnej atmosferze. 

Zaśpiewał zespół „AFTER DAY”, 
natomiast na zakończenie festynu 
wystąpiła gwiazda wieczoru zespół 
„TRZY GITARY”. Zespół zagrał 
i  zaśpiewał największe przeboje 
„Czerwonych Gitar” i „Trzech Koron”, 
którymi  rozkołysał publiczność.

Festyn mógł się odbyć dzięki 
ogromnemu sercu i hojności licz-
nych sponsorów oraz zaangażowaniu 
i pracy wielu osób, którym składamy 
serdeczne podziękowania. 

Sanktuaryjny Festyn Rodzinny 
chyba wpisał się już na stałe w kalen-
darz tuchowskich imprez, a zatem 
do zobaczenia na kolejnym festynie.
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XVII 
Małopolski
Konkurs
Pianistyczny 
w Tuchowie 
rozstrzygnięty

ANNAMADEJSKA 

W oczekiwaniu na 
wakacje, wpisując 
się w kalendarz 

tuchowskich imprez,  
7 czerwca na terenie 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Bohaterów 
Bitwy pod łowczówkiem 
odbył się organizowany 
przez szkołę Pierwszy 
Piknik Rodzinny. Przy-
ciągnął on uwagę miesz-
kańców Tuchowa i okolic, 
którzy licznie przybywali 
na ulicę Reymonta już 
przed godziną rozpoczęcia 
spotkania. Wyśniona, 
słoneczna pogoda i szereg 
zaplanowanych przez orga-
nizatora atrakcji pozwo-
liły całym rodzinom miło, 
aktywnie i edukacyjnie 
spędzić sobotnie popołu-
dnie.  Wszyscy zgroma-
dzeni mogli zapoznać się 
z terenem szkoły, jej budyn-
kiem i wyposażeniem, oraz 
proponowaną ofertą eduka-
cyjną.

Czerwiec to miesiąc, podczas 
którego Tuchów przeżywa kulturalne 
przesilenie. Wzmaga się aktywność 
ludzi i potrzeba spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu, w miłej oprawie 
i dobrym towarzystwie. Dlatego też 
postanowiliśmy zaprosić na teren 
naszej szkoły wszystkich chcących 
dobrze spędzić czas i dać im możli-
wość lepszego nas poznania.

Po przywitaniu gości dobrą 
muzyką w  wykonaniu szkol-
nego zespołu No Name złożonego 
z  uczniów i  nauczycieli nastąpiło 
oficjalne rozpoczęcie przemowami  
dyrektora szkoły mgra inż. Adama  
Drogosia oraz wicedyrektora mgra 
inż. Bogusława Harańczyka, który 
przewodniczył imprezie.  A rozpoczął 
od krótkiego rysu historii i tradycji 
szkoły, zaprezentowania profili kształ-
cenia oraz przedstawienia programu 
eventu, który obejmował wydarzenia 
na scenie oraz te rozmieszczone na 
terenie szkoły.  By pochwały uczącej 
się konkretnego zawodu młodzieży 
nie pozostały gołosłowne, uczniowie 
technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych zaprezentowali  pokaz 
kelnerstwa synchronicznego, 
a w przerwach pomiędzy atrakcjami 
pokaz barmański. Popisy sztuki 
kelnerskiej były kilkakrotnie powta-
rzane.

Występy artystyczne rozpoczęły 
dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa 
w Tuchowie, po nich zatańczyły dzieci 
z Przedszkola Publicznego. Usatysfak-
cjonowane udanym występem zostały 
nagrodzone gromkimi brawami  
a  także czekoladowym batonem 
i biletem wstępu na dmuchany zamek. 
Tuż po nich taniec hip-hop zapre-
zentowały absolwentki naszej szkoły. 
Najmłodszych uczestników udało się 
jednak zatrzymać przed sceną i  dla 
nich wystąpiła młodzież w  spek-
taklu „Jaś i Małgosia”. Niewątpliwie 
przedstawiona bajka wywołała zacie-
kawienie i  żywe reakcje wśród dzieci.  
W  następnej kolejności zatańczył 
zespół tańca nowoczesnego VOICE,  
działający przy Domu Kultury 
w  Tuchowie. Młodzież  pokazała 
taniec arabski, taniec „Budzik”, taniec 
irlandzki i  indiański. W  przerwie 

JANGłADYSZ 

22 maja w Sali wido-
wiskowej Domu 
Kultury w Tuchowie 

spotkali się młodzi adepci 
pianistycznej sztuki na XVII 
Małopolskim Konkursie 
Pianistycznym im. I. J. 
Paderewskiego. 

W  tegorocznej edycji wzięło 
udział 29 uczestników ( na 33 zgło-
szonych) którzy startowali w dwóch 
kategoriach; uczniowie Społecznych 
Ognisk Muzycznych i  uczniowie 
Szkół Muzycznych I  st. Podzielo-
nych na grupy wiekowe pianistów 
oceniało Jury w  składzie prof. 
Andrzej Jasiński (AM Katowice) – 
honorowy przewodniczący, dr hab. 
Agnieszka Schulz-Brzyska (KUL 
Lublin) – przewodnicząca oraz mgr 
Marzena Pawlak (SM I st. Warszawa) 
i mgr Anna Szajer (ZSM Tarnów) 
członkowie. Decyzją tego gremium 
przyznano następujące nagrody 
i wyróżnienia: W najmłodszej grupie 
I kategorii  najlepszym okazał się 
Grzegorz Malacina z Rabki, II miejsce 
zdobyła Zofia Niedźwiedź z Rabki, III 
miejsca nie przyznano a wyróżnienie 
otrzymał Patryk Cup z  Tuchowa. 
W starszej grupie Jury zdecydowało 
nie przyznawać dwóch pierwszych 
miejsc zaś trzecie ex aequo dla 

Dominika Patyka z Tuchowa i Piotra 
Siutaja z Rzeszowa. W kategorii Szkół 
Muzycznych Jurorzy docenili więcej 
grających. I tak w grupie I (klasy II 
i młodsze) I miejsce przypadło ex 
aequo – Karolinie Zelek z Limanowej 
i Aleksandrze Ziobro z Ropczyc, II 
miejsce  Zuzannie Kwiatkowskiej 
a III miejsce – Zuzannie Szczygieł, 
obie z Krakowa. Wyróżnienia otrzy-
mali Justyna Kozłowska z Krakowa, 
Michał Rybczyński z Tarnowa i Arka-
diusz Wysopal z Łącka. W grupie 
drugiej (klasy III) I miejsce – zdobyła 
Zuzanna Malisz z Gorlic, II nie przy-
znano a III miejsce ex aequo Amelia 
Rogowska z Katowic i Pola Tokuoka 
z Krakowa. Rozdanie nagród ufun-
dowanych przez mecenasa konkursu, 
burmistrza  Tuchowa oraz koncert 
laureatów tradycyjnie miał miejsce 
w Kąśnej Dolnej. Zgodnie z niepi-
sana tradycją swoimi interpre-
tacjami muzyki Chopina, Pade-
rewskiego i  Mozarta cieszył prof. 
Andrzej Jasiński. Zabierając głos 
na zakończenie burmistrz Mariusz 
Ryś podziękował w  serdecznych 
słowach Jurorom za cierpliwość 
i ocenę prezentacji, uczniom za udział 
w konkursie, nauczycielom za przy-
gotowanie do występu oraz rodzicom 
za troskę o muzyczny rozwój swoich 
pociech. Jednocześnie zaprosił na 
kolejny konkurs w przyszłym roku.
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Zbliża się burza. 
Duszno, parno 
i gorąco. Może 

przejdzie bokiem, a może 
znajdziemy się w samym 
epicentrum. Znam ludzi, 
którzy panicznie tego 
zjawiska przyrody się 
boją, ale są też i tacy, 
których to fascynuje. 
Najgroźniejsze burze 
występują w górach. Trzy 
takie mocno wryły się 
w moją pamięć. Pierwsza 
na Orlej Perci w Tatrach, 
gdy schodziliśmy Żlebem 
Kulczyńskiego, pioruny 
skakały po skałach tuż 
obok nas, a rwąca woda 
i kamienie zwalały nas 
z nóg. Druga w Gorcach, 
w lesie tuż przed schro-
niskiem na Turbaczu. 
Staliśmy pomiędzy 
niskimi świerkami, mając 
nadzieję, że potężne 
wyładowania nikogo 
z nas nie trafią. Ostatnia, 
to słynne gradobicie 
rok temu w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Tym razem 
siedzieliśmy w samocho-
dzie na parkingu przed 
termami. Grad uruchomił 
alarmy w wielu samocho-
dach, wydawało się, że 
zaraz wybije nam szyby, 
więc wjechałem pod 
gęste gałęzie pobliskiego 
drzewa. To były niezwykle 
mocne przeżycia, toteż 
proponuję teraz dla 
równowagi beznamiętną 
analizę słowotwórczą:
•	 kur-ara: skrzyżowanie nielota 

z gadającym ptakiem
•	 kur-han: najważniejszy kogut 

w stadzie
•	 kur-kuma: kogut w  lot 

pojmujący
•	 kur-kumina: potocznie 

zwany kurkiem na dachu
•	 kurs-antka: Antoni doskonali 

różne umiejętności

•	 kur-teczka: bagaż drobiowy
•	 kwa-tera: czas na kaczki  

( koniec pierwszego tomu )
•	 labirynt-owiec: lochy pod 

Giewontem
•	 lech-icki: przymierze naro-

dowe?
•	 lek-arka: to, co Goździkowej
•	 lekko-atletka: waży tyle, co 

dawny worek cementu
•	 lek-tyka: bombowy syrop
•	 leni-wiec: zgromadzenie 

niezbyt pracowitych
•	 l e p - ko ś ć :  ch i r u rg i a 

plastyczna
•	 leż-anka: jeszcze nie pora 

wstawać!
•	 list-ewka:ktoś jeszcze listy 

pisze?
•	 liter-owiec: impreza na 

redyku
•	 lokal-i-zator: korek w kawa-

lerce
•	 lot-nisko: czasem lepiej latać 

wysoko
•	 lot-os: cichszy od lotu 

trzmiela
•	 lud-owiec: szerzej rozumiana 

góralszczyzna
•	 luk-sus: przeskok przerw
•	 łań-cuch: lekki fetorek zwie-

rząt leśnych
•	 łap-serdak: żona do gazdy 

w zimowy poranek
•	 ma-czek: z pięcioma zerami
•	 mag-mowy: niezrównany 

orator
•	 ma-je-ranek: wieczór abso-

lutnie nie posiada
•	 major-dom: wojskowy 

domator
•	 ma-kata: ani chybi kacina
•	 maksyma-lista: u Maksyma 

w Gdyni?
•	 ma-kutra: wujek z Gdańska
•	 ma-lec: lepiej niech stoi
•	 mało-duszność: z wielkom 

od razu do lekarza!
No i  żadnej burzy nie było. 

Kolejne strachy na Lachy! Do 
zobaczenia w kolejnym numerze.

Jan Dusza

Humoreski  
ze słowa i kreski

pomiędzy występami poszczegól-
nych formacji uczniowie ZSP zapre-
zentowali sztukę flambirowania. Tuż 
przed godziną 18 udało się zaprosić 
przed scenę najmłodszych gości, dla 
których młodzież klasy o  profilu 
ratownictwo medyczne przygoto-
wała edukacyjną animację udzie-
lania pierwszej pomocy zatytułowaną 
„Ratujmy Tygryska”.  Dzieci chętnie 
angażowały się w pomoc, za co były 
nagradzane odblaskowymi kamizel-
kami i słodkim batonem. Wszystkie 
zaś za odwagę i dobre chęci otrzymały 
medale-naklejki. Ich aktywność  nie 
spadła też podczas quizu, którego 
pytania dotyczyły bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i zagadnień ekolo-
gicznych. Wszyscy wygrani otrzymali 
interesujące upominki. Uwieńcze-
niem ciekawych wydarzeń na scenie 
był energetyzujący występ gwiazdy 
wieczoru – zespołu WASABI.

Zmysły smaku, zapachu i wzroku 
podczas trwania pikniku nęciła 
smaczna kuchnia, która zapropo-
nowała wszystkim smakoszom 
dania z grilla (była karkówka, kieł-
basa , udka, kaszanka z warzywami, 
pieczone ziemniaczki z  masłem 
czosnkowym). Kuchnia polowa 
zachęcała do degustacji staropol-
skiego żuru z  kapustą, kiełbasą 
i koperkiem. Na deser można było 
skosztować wypieków przygotowa-
nych przez organizatora, a jeśli ktoś 
miał ochotę na słoną przekąskę, mógł 
się poczęstować rozdawanym przez 
uczennice popcornem. Uczniowie 
z  klas o  profilach gastronomicz-
nych na specjalnie przygotowanych 
stoiskach pokazywali, jak sporzą-
dzać bezalkoholowe, mieszane 
napoje orzeźwiające oraz kawę latte, 
których to napoi można było na 
miejscu skosztować. Na osobnych 
stanowiskach utalentowana młodzież 
naszej szkoły zaprezentowała tech-
nikę carvingową oraz wykonywania 
dekoracji tortów i ciast z kolorowej 
masy cukrowej. W przypadku ostat-
niej atrakcji wszystkie chętne dzieci 
sprawdzały swoje umiejętności 
w sztuce dekoracyjnej.

One też odnajdywały schronienie 
przed upałem w zacienionej strefie 
parku, gdzie mogły skorzystać z wielu 
ciekawych propozycji. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
dmuchane zamki w wersjach dla dzieci 
starszych i młodszych oraz trampo-
lina. Nie brakło też ochotników, którzy 
oddali się  w ręce uczennic bajkowo 
malujących twarze. Wielką frajdą było 
wspólne puszczanie baniek, ryso-
wanie,  malowanie kredą i zabawa 
balonami. Poziom adrenaliny zarówno 
starszym jak i młodszym podniosły 
pokazy strażackie. Dzieci mogły 
przejechać się wozem, polać wodą, 
zobaczyć, jak wysoko sięga drabina 
strażacka. To właśnie z niej rzucano 
cukierki, a chętni i odważni mogli 
wyjść i z wysokości ok. 25 metrów 
podziwiać tuchowski pejzaż. Podą-
żający w kierunku warsztatów samo-
chodowych na pokazy diagnostyki 
samochodowej mogli przyglądnąć się 
sztuce kształtowania metalu, prezen-
towanej w szkolnej pracowni obróbki 
plastycznej.

Sporą atrakcją były walki sumo, 
w których można było wypróbować 
sił, walcząc w specjalnych strojach. 
Ta czynna forma spędzania czasu 
stanowiła jedną z wielu ciekawych 
propozycji przygotowanych przez 
SIATKĘ- BLOK z Warszawy. Chętni 

mogli zagrać w paintball, sprawdzić 
swe umiejętności na ścianie wspinacz-
kowej czy torze łuczniczym. W strefie 
wzmożonej aktywności ruchowej 
zostały przygotowane i obsługiwane 
przez uczniów ZSP boiska do mini-
piłki nożnej, minisiatkówki, tor do gry 
w kapsle i plac do piłki stołowej, na 
których rozegrano turnieje. W trosce 
o zdrowie można było też skorzystać 
z fachowych porad dietetycznych, 
czy odebrać instruktaż udzielania 
pierwszej pomocy. Propagowanie 
aktywnych form spędzania wolnego 
czasu i zdrowej rywalizacji to hasła, 
które przyświecały imprezie towa-
rzyszącej piknikowi. W godzinach 
przedpołudniowych w hali sportowej 
naszej szkoły rozegrano I  Turniej 
Piłki Siatkowej Kobiet o  Puchar 
„Lider” ZSP Tuchów. Uczestnikami 
rozgrywek były uczennice gimnazjum 
publicznych w Tuchowie, Siedliskach, 
Karwodrzy oraz członkowie UKS 
„Lider” ZSP Tuchów i GKS „Liwocz” 
Szerzyny. W klasyfikacji końcowej 
ostania z wymienionych grup zdobyła 
pierwsze miejsce na podium.

Kuszące nagrody oczekiwały 
też na tych, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w Queście zachęcającym 
do zwiedzenia budynku szkoły. Po 
przebyciu wyznaczonej trasy i wypeł-
nieniu karty odpowiedzi, dotyczącej 
profili kształcenia, turyści wycho-
dzili z budynku szkoły lub zostawali, 
by skorzystać z niosącego ukojenie 
chłodu i obejrzeć wraz z dziećmi bajkę 
w technice trójwymiarowej lub zagrać 
w gry na konsoli Xbox. W pracowni 
informatycznej najmłodsi mogli 
zagrać w gry i zabawy edukacyjne 
online, wykonać retusz i  obróbkę 
zdjęć, a  pozostali mogli spróbować  
dokonać wirtualnego montażu 
komputera z podzespołów, możliwego 

dzięki programowi Akademii Cisco 
działającej przy ZSP w Tuchowie, 
stworzyć i testować sieci kompute-
rowe i poznać funkcjonowanie tablicy 
interaktywnej. Zwiedzający szkołę,  
znudzeni światem wirtualnym 
chwilę wytchnienia mogli odnaleźć 
w szkolnej bibliotece, która z propo-
zycjami wyszła przede wszystkim 
do dzieci. Mogły one skorzystać 
z przygotowanych zabaw edukacyj-
nych, plastycznych, posłuchać bajek 
czytanych przez słynnych aktorów, by 
na koniec podróży po świecie baśni 
otrzymać słodką niespodziankę.

Sobotnie popołudnie spędzone 
na terenie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Tuchowie z pewnością 
należało do udanych. Oprócz sprzy-
jających warunków atmosferycz-
nych panowała pogoda ducha, która 
pozwoliła wszystkim obecnym w pełni 
cieszyć się przygotowanymi atrakcjami 
i opuszczać teren szkoły z poczuciem 
bardzo dobrze spędzonego czasu. 

Dyrekcja i  grono pedagogiczne 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczów-
kiem składa wyrazy podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie i przeprowadzenie I Pikniku 
Rodzinnego. Dziękujemy Domowi 
Kultury w Tuchowie, OSP w Tuchowie, 
Restauracjom „Płowiecki” i „Nova”, 
piekarniom  „Azk Jasikowscy s.c. 
FPHU. Jasikowski K.Z”, „Strusi-
nianka”, „Więcek Ewa”, zakładowi 
rzeźniczo-wędliniarskiemu „Sajdak 
Sp.j.”,  marketowi SPAR w Tuchowie, 
firmie handlowej Mirosława Urbanika 
„Zieleniak”, firmie ZICOM NEXT, 
Centrum Zdrowia Tuchów, SIATCE-
-BLOK Pawła Gierackiego. 

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy 
wspólnie wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców Tuchowa.

R E K L A M A
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Grupa małych form 
teatralnych „Fabuła” 
działająca przy 

tuchowskim Domu Kultury, 
dwa lata temu przedstawiła 
inscenizację poświęconą 
problemowi narkomanii 
pn.„Biała dama wszelkiego 
końca”, a w tym roku zajęła 
się tematyką przemocy, 
nieporozumień w rodzinie 
obrazując ten problem 
w przedstawieniu pt. „Igno-
rancja”. W obu przypadkach 
grupa poruszyła  istnie-
jące, negatywne „wzorce” 
zachowań. 

Premiera tegoż przedstawienia 
miała miejsce w  sali widowi-
skowej DK 27 maja br. W począt-
kowej scenie młodzież przyznaje, 
że „zagubieni ciągle jesteśmy…” 
W dalszej części stara się wyjaśnić, 
co jest tego powodem. Podczas 
przedstawienia młodzi aktorzy 
układają mur – symbolizujący brak 
zrozumienia i odgradzający ich od 
świata dorosłych, który powiększa 
się proporcjonalnie ze wzrostem 
egoizmu, agresji, pychy, kłamstwa, 
czy okrucieństwa. Staje się także 

symbolem konfliktów, bezduszności, 
konsumpcyjnego  podejścia do życia. 
W pewnym sensie oskarżają oni ludzi 
dorosłych, w  tym przypadku ojca  
i matkę, którzy stosują represje nie 
tylko psychiczne, ale także  fizyczne 
wobec dzieci.

Po negatywnych zachowaniach 
rodziców, (w  ich role wcielili się: 
Zuzanna Piątek i Witold Jaworski) 
syn (rola teatralna Łukasz Lewicki) 
oskarża ich o to, „że biją dzieci uznając 
bicie jako niezbędną metodę wycho-
wawczą, biją dla rozładowania agresji, 
biją z rozczarowania, że dziecko nie 
sprostało oczekiwaniom i ambicjom 
rodzicielskim, biją dla potwierdzenia 
swej przewagi, biją z zapracowania…”. 
Bite dzieci widzą świat inaczej. Zadają 
pytanie rodzicom, lecz sami znają 
na nie już odpowiedź. „Czy choć raz 
okazaliście nam trochę miłości? Nie! 
Więc znaleźliśmy coś innego, żeby 
wypełnić puste miejsce po was”. To 
coś innego, to staczanie się w „prze-
paść” nałogów. 

Przez cały czas przedstawienia, 
głos sumienia (gra Gabriela Gryzło) 
podpowiada, daje wskazówki, co 
mają  zrobić rodzice. Podkreśla, że 
nie dali oni młodym osobom czasu 
i miłości, czyli tego co jest najważ-
niejsze w życiu młodego człowieka. 

Podchodząc z  lustrem do widzów 
zadaje im pytania; „Poznajesz swoją 
prawdziwą twarz? Maską możesz 
oszukać innych. Przed sobą nie 
uciekniesz. Może jest jeszcze czas na 
zmiany? Może nie jest za późno?” 
Na twarzy, niektórych osób można 
było zauważyć ogromne wzruszenie, 
a nawet łezkę w oku. Czy była ona 
tworem wyrazu artystycznego, czy 
przeżycia…? Czy nie należałoby 
zobaczyć, co dzieje się tak naprawdę 
za zamkniętymi drzwiami, by pomóc 
tym, którzy sami obronić się nie 

mogą przed nieodpowiedzialnymi 
ludźmi?

Chcę podkreślić, że grupa teatralna, 
z którą wyreżyserowałem to przed-
stawienie podeszła do tego tematu 
bardzo poważnie. Śmiało mogę stwier-
dzić, że wszyscy aktorzy znakomicie 
zagrali swoje role, ukazując wspo-
mnianą problematykę. Dotarła ona 
w odpowiedni sposób do odbiorcy, 
czego dowodem były gromkie brawa 
i gratulacje. Myślę, że cel nie tylko 
widowiskowy, ale również terapeu-
tyczny został osiągnięty. 

Bezpieczna szkoła w Siedliskach
Miło nam poinfor-

mować, że Zespół 
Szkół w Siedliskach 

w okresie od 20 września 
2013 roku do 15 kwietnia 
2014 roku wykonał 11 zadań 
konkursowych i uzyskał 
certyfikat „Bezpieczna 
szkoła – bezpieczny uczeń”. 
Celem konkursu było 
upowszechnienie wśród 
uczniów podstawowych 
norm funkcjonowania 
państwa prawnego i społe-
czeństwa obywatelskiego, 
zasad współżycia, respekto-
wania praw jednostki.

Poza tym zadania miały służyć 
budowaniu postaw tolerancji wobec 
innych ludzi, rozbudzeniu solida-
ryzmu społecznego oraz podnie-
sieniu stanu bezpieczeństwa szkół 
i uczniów. Istotnym celem konkursu 
było podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w szkole i w środowisku, 
przeciwdziałanie agresji, kształto-
wanie poczucia odpowiedzialności 
za siebie i innych ludzi, wyrobienie 
nawyku pracy nad sobą, wspieranie 
szkoły przez inne instytucje, itp.

W ramach realizacji zaplanowa-
nych działań szkoła przeprowadziła 
między innymi ciekawe konkursy 
i spotkania uczniów z przedstawicie-
lami Policji, Straży Pożarnej, Centrum 
Zdrowia Tuchów, organizacji społecz-
nych, itp.

Ponadto przedstawiciel Zespołu 
Szkół w  Siedliskach w  okresie od 

20 września 2013 r. do 30 kwietnia 
2014 r. wziął udział w seminarium 
„Bezpieczna szkoła 2014”, które 
zostało zorganizowane w  formule 
e-learning przez Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie.

Prace konkursowe zwieńczyła 
zbiorcza informacja szkoły o przebiegu 
prac, uzyskanych efektach, poprawie 
stanu bezpieczeństwa w  szkole 
i wokół szkoły. Udział w programie 
„Bezpieczna szkoła – bezpieczny 
uczeń” był dla szkoły ciekawym 
przedsięwzięciem, do którego reali-
zacji większość uczniów przystąpiła 
z wielkim zaangażowaniem. Realizacja 
zadań konkursowych była możliwa 
dzięki pracy nauczycieli, uczniów 
i przedstawicieli różnych instytucji. 
Największe zainteresowanie wśród 
uczniów wzbudziły zorganizowane 
przez szkołę spotkania z przedstawi-
cielami Policji oraz Centrum Zdrowia 
Tuchów. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również konkursy, które 
motywowały uczniów do aktywnego 
udziału w realizacji programu. Cała 
społeczność szkolna miała również 
możliwość podziwiania wystaw, 
na których wyeksponowano prace 
uczniów.

Wykonywanie zadań konkur-
sowych przyczyniło się do wzrostu 
wiedzy i  umiejętności uczniów, 
nauczycieli i  rodziców w zakresie 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Koordynatorem wyżej wymienio-
nych działań była Barbara Serafin 
– pedagog szkolny.

„W postaci człowieka jest pewien paradoks.
Walczy o wolność, walczy o to, żeby jak najwięcej wiedzieć, żeby wszystko poznać
Ale nie bardzo walczy o to, by być odpowiedzialnym.
      (Józef Tischner)

Słowo, które najczę-
ściej pojawia się 
w ostatnim czasie to 

WAKACJE, jest to upra-
gniony czas odpoczynku 
dla dzieci i młodzieży. 
Termin ten nie dotyczy 
jednak Kina Promień 
w Tuchowie, wręcz 
przeciwnie, w okresie 
wakacyjnym kino przy-
gotowało dodatkowe 
seanse: godz. 10:00 
(seans dla grup zorga-
nizowanych), 15:00, 
17:00, 19:00. Wakacje 
będą bogate w filmy 
w 3D, które pozwolą nam 
przenieść się w wirtualny 
świat filmu i przeżyć go 
w samym środku toczącej 
się akcji.

Zanim porwie nas wir waka-
cyjnych szaleństw zapraszamy 
dzieci z rodzicami na drugą 
cześć kultowej bajki „Rio 2”, 
wraz z Blu Julią i dziećmi udamy 
się w przygodę do samego 
środka amazońskiej dżungli 
w celu poszukiwania stada 
Ary Modrej. Młodzież i doro-
słych zapraszamy na dobrze 
znany już starszej widowni 
film „Godzilla”, projekcja 
będzie w wersji 3D z napisami.  
Ponadto trójwymiarowe sceny 
będziemy mogli zobaczyć 
w filmie „Kapitan Ameryka: 
Zimowy Żołnierz”, będzie 
to okazja do wcielenia się 
w postać superbohatera, 
tym razem wraz z Kapitanem 
musimy połączyć siły z Czarną 
Wdową i ruszyć się na ratunek 
światu przed zagładą. Dla Pań 
polecamy w szczególności 
dwa filmy: „Casanova po 
przejściach” oraz „Grace 
księżna Monako”. Pierwszy 
z filmów opowiada o dwóch 
przyjaciołach, którzy w wyniku 
problemów finansowych posta-
nawiają spełniać seksualne 
fantazje pań w zamian za 
korzyści materialne.  Drugi 
film opowiada o aktorce Holly-
wood, która porzuciła karierę 
gwiazdy dla księcia Monako. 
Jednak z biegiem czasu księżna 
będzie musiała zmierzyć się 
z przeciwnościami losu.  

Ponadto zapraszamy 
Państwa na takie filmy jak: 
„Czarnoksiężnik z Oz: 
Powrót Dorotki”, „Czarow-
nica”, „Droga do zapo-
mnienia”, „Dżej Dżej”, 
„Brick Mansions. Najlepszy 
z najlepszych”, „Na skraju 
jutra 3D”.

Nie byłeś w Kinie 
Promień w Tuchowie?

Najwyższa pora! Zaproś 
koleżankę, kolegę, a na 
pewno spędzicie miło czas.

Serdecznie 
zapraszamy!!!

Grzegorz Niemiec

 Rio 2
Konty-

n u a c j a 
barwnych 
p r z y g ó d 
bohaterów 
animowa-
nego prze-
boju z roku 
2 0 1 1 . 
Blu, Julia 
i   trójka 
ich dzieci 

wiodą rodzinny tryb życia, ale 
Julia obawia się, że jej dzieci 



nigdy nie poznają, co to znaczy być 
wolnym ptakiem. Ku jej zdumieniu 
Blu postanawia zabrać całą rodzinę 
na wyprawę do dżungli. Wyruszają 
do Amazonii, gdzie na ich trop wpada 
dawny przeciwnik, Nigel.
Seanse: 
Wersja 3D 
13 czerwca – 18 czerwca godz. 
10:00*, 17:00
14 i 15 czerwca seans dodatkowy 
o godz. 15:00
Wersja 2D
20 czerwca – 25 czerwca  
godz. 10:00*, 17:00
21 i 22 czerwca seans dodatkowy 
o godz. 15:00
CENY BILETóW 3D: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł
CENY BILETóW 2D: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Godzilla 3D
Zapierająca 

dech w  pier-
siach reakty-
wacja historii 
k u l t o w e j 
G o d z i l l i 
— postaci 
z r o d z o n e j 
w  wytwórni 
T o h o . 
T w o r z o n y 
z  rozmachem 

film przygodowy, który pokazuje 
walkę najsławniejszego na świecie 
potwora przeciwko złym stworze-
niom, które czerpią siłę z arogancji 
ludzkości wobec nauki i zagrażają 
światu.
Seanse: 
Wersja 3D napisy
13 czerwca – 18 czerwca godz. 
19:00
CENY BILETóW: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł

 Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz 3D

M a r v e l 
S t u d i o s , 
w y t w ó r n i a 
stojąca za 
s u k c e s e m 
takich hitów 
jak "Avengers" 
i "Iron Man 3", 
przedstawia 
film "Kapitan 
A m e r y k a : 
Z i m o w y 

żołnierz". Kapitan Ameryka zostaje 
wplątany w sieć zagrażającej całemu 
światu intrygi. By ujawnić spisek 
superbohater łączy siły z  Czarną 
Wdową (Scarlett Johansson). Kiedy 
już wreszcie kryzys wydaje się być 
zażegnany, niespodziewanie pojawia 
się nowy, potężny wróg – Zimowy 
żołnierz…
Seanse: 
Wersja 3D dubbing
20 czerwca – 25 czerwca godz. 
19:00
CENY BILETóW: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł

 Czarnoksiężnik z Oz: 
powrót Dorotki

Chociaż od powrotu Dorotki z Oz 
minęła zaledwie chwila, na dziew-
czynkę czeka już kolejna przygoda. 

W e z w a n a 
przez przyja-
ciół – Stracha 
na wróble, 
Tchórzliwego 
Lwa i  Blasza-
nego Drwala, 
p o n o w n i e 
przenosi się 
do zaczaro-
wanej krainy. 
Na miejscu 

odkrywa, że pod jej nieobecność 
władzę nad Oz przejął brat Złej 
Czarownicy z Zachodu – złośliwy 
i przebiegły Błazen. Jedyną osobą 
zdolną powstrzymać złoczyńcę jest 
Dorotka. Aby tego dokonać, dzielna 
dziewczyna będzie musiała udać się 
w  daleką podróż do Szmaragdo-
wego Grodu. Zanim tam dotrze, by 
zmierzyć się        z Błaznem, przeżyje 
mnóstwo przygód, spotka starych 
znajomych oraz zupełnie nowych, 
zaskakujących sojuszników.
Seanse: 
Wersja 3D 
28 czerwca – 2 lipca godz. 10:00*, 
15:00
Wersja 2D
4 lipca – 9 lipca godz. 10:00*, 
15:00
CENY BILETóW 3D: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł
CENY BILETóW 2D: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Casanova po przejściach
M u r r a y 

S c h w a r t z 
( W o o d y 
Allen), właści-
ciel antykwa-
riatu, popada 
w  problemy 
f i n a n s o w e . 
Po s t a n aw i a 
n a m ó w i ć 
nieśmiałego 
przy jac ie la , 

pracującego w  kwiaciarni Fiora-
vante (John Turturro), na spotkanie 
ze swoją dermatolog (Sharon Stone). 
Nie chodzi jednak o zwyczajną wizytę 
u lekarza, tylko o spełnienie seksu-
alnych fantazji znudzonej życiem 
pani doktor. Oczywiście za pieniądze. 
Fioravante, choć z oporami, zgadza 
się na propozycję. W końcu czego nie 
robi się dla przyjaciół w potrzebie? 
Tak zaczyna się dochodowy biznes 
dwójki panów, który z dnia na dzień 
przynosi większe zyski, gdyż sława 
kochanka do wynajęcia zatacza coraz 
szersze kręgi. Jednak pewnego dnia, 
za sprawą Murraya, Fioravante pozna 
kolejną potencjalną klientkę - Avigal 
(Vanessa Paradis). To spotkanie 
odmieni na zawsze życie obojga.
Seanse: 
28 czerwca – 2 lipca godz. 17:00
CENY BILETóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Droga do zapomnienia
Scenarzysta "Epoki lodowcowej" 

i "Rybek z ferajny" zabierze widzów 
w podróż do starożytnego Rzymu, 
gdzie, delikatnie mówiąc, nie wszyscy 
byli urodzonymi wojownikami… 
Po wybuchu wulkanu w Pompejach, 
mały Tino zostaje uratowany przez 
generała Chirona, założyciela najbar-
dziej znanej szkoły dla gladiatorów. 

C h ł o p a k 
dorasta wśród 
wa lecznych 
młodzieńców, 
którzy marzą 
o  wielkiej 
karierze. Tino 
nie ma podob-
nych ambicji 
i  w  ogóle nie 
przejmuje się 
lekką nadwagą 

i brakiem kondycji. Wszystko zmienia 
się jednak za sprawą pewnej dziew-
czyny. Aby zdobyć jej serce, Tino 
musi stanąć do walki z największymi 
wymiataczami gladiatorskiego fachu 
i wygrać prestiżowe zawody organizo-
wane w słynnym Koloseum…
Seanse: 
27 czerwca – 2 lipca godz. 19:00
CENY BILETóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Dżej Dżej 
Jerzy uroz-

maica swoje 
życie nadając 
przedmiotom 
dookoła siebie 
cechy ludzkie. 
S a m o c h ó d , 
GPS, telewizor 
– każdy z tych 
sprzętów ma 
imię, jest dla 
niego osobnym 

bytem, zasługującym na indywidu-
alne traktowanie. Nie spodziewa 
się, że dzięki temu odnajdzie miłość 
swojego życia. Carmen jest wyjąt-
kowa. Chce, żeby jej mężczyzna był 
prawdziwym facetem i traktował ją 
jak księżniczkę. Był jej i tylko jej. Jak 
Jurek. Marzą się jej dalekie podróże, 
odkrywanie nieznanych tras. Maa 
seksowny głos i nie zawaha się go 
użyć, żeby jej Jerzy jechał dokładnie 
w tym kierunku, w którym ona chce 
żeby podążał. Ale to ona prowadzi, 
to ona zna każdą trasę na świecie na 
pamięć. I nie pozwoli, żeby ktoś nią 
rządził. Do czego zdolny jest zako-
chany facet, kiedy jego miłość to… 
tak wymagająca kobieta?
Seanse: 
4 lipca – 9 lipca godz. 17:00
CENY BILETóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Grace Księżna Monako
Ż y c i e 

g w i a z d y 
f i l m o w e j , 
z a w r o t n a 
k a r i e r a 
uwieńczona 
O s c a r e m 
i   w i e l k a 
sława to tylko 
p o c z ą t e k 
baśniowego 
życia Grace 

Kelly, skromnej dziewczyny z Fila-
delfii. Kiedy ma już niemal wszystko, 
poznaje Księcia Monako Rainera. 
Zakochują się w  sobie od pierw-
szego wejrzenia. Grace decyduje 
się porzucić Hollywood dla jednej, 
najważniejszej roli w swoim życiu – 
zostaje Księżną. Od tej pory plan zdję-
ciowy zastępują jej europejskie salony. 
U boku ukochanego od nowa musi 
zbudować swój świat, w nieznanym 
kraju, wśród koronowanych głów. 

Wydaje się, że nic nie jest w stanie 
przerwać tego pięknego snu. Jednak 
gdy zbliża się francuska inwazja na 
Monako w 1960 roku, Grace staje 
przed zupełnie nowym wyzwaniem. 
Jej rola w nadchodzącym dramacie 
okaże się kreacją jej życia.
Seanse: 
4 lipca – 9 lipca godz. 19:00
CENY BILETóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Czarownica 
Z r e a l i -

z o w a n y 
z  wielkim 
r o z m a -
chem film 
"Czarownica", 
z  udziałem 
Angeliny Jolie 
w  roli tytu-
łowej, został 
zainspirowany 
postacią znaną 

z disneyowskiej "Śpiącej królewny" 
– Diaboliną. Tytułowa Czarownica 
była niegdyś piękną i dobrą dziew-
czyną. Jej radosną młodość przerwała 
wojna, podczas której bohaterka 
z oddaniem broniła swojej ojczyzny. 
Jednak zdrada, której doświadczyła, 
zmieniła jej czyste serce w kamień... 
Żądna zemsty rzuca klątwę na Aurorę 
– nowonarodzoną córkę następcy 
tronu wrogiego królestwa.
Seanse: 
Wersja 3D 
11 lipca – 16 lipca godz. 10:00*, 
15:00
Wersja 2D
18 lipca – 23 lipca godz. 10:00*, 
15:00
CENY BILETóW 3D: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł
CENY BILETóW 2D: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Brick Mansions. Najlepszy 
z najlepszych

Niedaleka 
pr z y s z ł o ś ć . 
Tajny agent 
policji Damien 
(Paul Walker) 
ma zaledwie 
24 godziny, by 
odszukać skra-
dziony pocisk 
z   głowicą 
n u k l e a r n ą 
i powstrzymać 

katastrofę. Wszelkie tropy wiodą do 
bezwzględnego handlarza narko-
tyków, rezydującego w  odciętym 
od świata getcie, zwanym Brick 
Mansions. W niebezpiecznej misji, 
na terenie niepodzielnie rządzonym 
przez gangi, Damien zyskuje nieocze-
kiwanego sprzymierzeńca – twar-
dziela o imieniu Lino (David Belle), 
mistrza walk ulicznych i parkouru, 
który zna getto jak własną kieszeń 
i ma prywatne porachunki z bossem 
przestępczego podziemia.
Seanse: 
11 lipca – 16 lipca godz. 17:00
CENY BILETóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Na skraju jutra 3D
Akcja filmu rozgrywa się 

w niedalekiej przyszłości, w której 
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WAKACJE  
W TRóJWYMIARZE

rasa obcych, 
z w a n y c h 
M i m i k a m i 
( M i m i c s ) , 
przypuści ła 
na Ziemię 
b e z l i t o s n y 
atak i rozpano-
szyła niczym 
pszczeli rój, 
o b r a c a j ą c 
w  ruinę całe 

miasta i zostawiając za sobą miliony 
ludzkich ofiar. Żadna armia na 
świecie nie może dorównać szyb-
kością, okrucieństwem czy pozorną 
zdolnością przewidywania przy-
szłości uzbrojonym po zęby wojow-
nikom z kosmosu, jak również ich 
dowódcom, którzy wydają rozkazy 
telepatycznie. Jednak nadszedł czas, 
kiedy armie całego świata połączyły 
swoje siły, by stanąć do decydującej 
walki na śmierć i życie przeciwko 
napastnikom z kosmosu. Podpuł-
kownik Bill Cage (Cruise), żołnierz, 
który jeszcze nigdy nie znalazł się 
w ogniu walki, zostaje bezceremo-
nialnie zdegradowany i rzucony – bez 
odpowiedniego szkolenia i sprzętu – 
w sam środek, jak się później okazuje, 
czegoś więcej niż tylko misji samobój-
czej. Cage ginie podczas swojej pierw-
szej misji, zabijając jednego z obcych 
samców Alfa. Jednak, dziwnym zbie-
giem okoliczności, budzi się do życia 
rankiem w dniu swojej śmierci i jest 
zmuszony walczyć i umierać... bez 
końca. Bezpośredni kontakt fizyczny 
z  kosmitą spowodował, że Cage 
znalazł się w pętli czasowej i został 
skazany na przeżywanie tej samej 
brutalnej walki raz po raz. Jednak 
z każdym kolejnym powrotem Cage 
staje się silniejszy, sprytniejszy i jest 
w stanie coraz skuteczniej stawiać 
opór przybyszom z kosmosu. Towa-
rzyszy mu bojowniczka Sił Specjal-
nych, Rita Vrataski (Blunt), która 
dokonała największych spustoszeń 
w oddziałach obcych spośród wszyst-
kich walczących na Ziemi. Kiedy 
Cage i Rita decydują się podjąć walkę 
z kosmitami, każda przeżywana od 
nowa bitwa staje się kolejną okazją do 
znalezienia sposobu na unicestwienie 
najeźdźców z  kosmosu i  ocalenie 
Ziemi.
Seanse: 
Wersja 3D napisy
11 lipca – 16 lipca godz. 19:00
CENY BILETóW 3D: normalny 
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy 
14 zł

Zapowiedzi
18 – 23 lipca

SPONSOR 
TUCHOWSKICH 

IMPREZ
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Jarosław Makowiec 
wbiegł na  
Monte Cassino
W sobotę, 17 maja 

2014 r., odbył się 
bieg na Monte 

Cassino, który był częścią 
uroczystości związanej  
z 70. rocznicą Bitwy  
o Monte Cassino. To właśnie 
tutaj 70 lat temu żołnierze 
II Korpusu Polskiego pod 
dowództwem gen. Włady-
sława Andersa stoczyli 
decydujące zwycięskie 
starcie z oddziałami hitle-
rowskich Niemiec. W bitwie 
tej zginęło 1052 żołnierzy 
z Polski, którzy obecnie 
spoczywają na cmentarzu 
na wzgórzu Monte Cassino.

Aby uczcić poległych, każdy 
z  uczestników biegu miał numer 
upamiętniający nazwisko jednego 

z żołnierzy. Trasa biegu liczyła 10 km 
i biegła z centrum miasta Cassino, 
wznosząc się krętą drogą zboczem 
wzgórza, aż pod klasztor opactwa 
Benedyktynów, gdzie była umiej-
scowiona meta. Bieg ten nie należał 
do łatwych, ponieważ był to typowy 
bieg górski, suma podbiegów wyno-
siła ponad 450 m. Kilka godzin przed 
startem zapowiadało się, że uczest-
nicy biegu będą pokonywać tę trasę 
w upalnym słońcu. Jednak aura tuż 
przed startem oszczędziła zawod-
ników, ponieważ jak to w  górach 
bywa, pogoda zmieniła się diame-
tralnie, nad okolicami Cassino prze-
szła burza z opadami deszczu, które 
towarzyszyły biegnącym aż do końca 
tej imprezy.

Wśród ponad 1000 uczestników 
mieliśmy, swojego przedstawiciela. 

Jarosław Makowiec reprezentujący 
Fundację Wimed+ na mecie zamel-
dował się z czasem 43 min. 13 sek., 
co pozwoliło mu zająć wysokie 43 
miejsce, wśród międzynarodowej 
obsady. Jednak to nie zajęcie wyso-
kiego miejsca było dla niego najważ-
niejsze, a możliwość oddania hołdu 
poległym rodakom.

Dzień później w  niedzielę na 
Monte Cassino odbyły się oficjalne 
uroczystości upamiętniające pole-
głych żołnierzy.

Podsumowując cały wyjazd, 
warto przytoczyć sentencję wyrytą 
na jednym z cmentarnych obelisków 
w Cassino: Za naszą i waszą wolność 
my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu 
ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca 
Polsce.

Źródło: burzyn.pl

DZIEWCZYNY w TUCHOVII
IZABELAGAWRON 
JAROSŁAWKANIEWSKI

Piłka nożna w kobiecym 
wydaniu staje się 
coraz bardziej popu-

larnym sportem w Polsce. 
Dzięki pasji i zaangażo-
waniu młodych dziewczyn 
chcących trenować piłkę 
nożną, w Tuchowie również 
zrodziła się i działa żeńska 
sekcja piłkarska. Początki 
nie były jednak łatwe. 

Pierwsza myśl o założeniu sekcji 
powstała w czerwcu 2012 r. Dziew-
czynom towarzyszył spory zapał. 
Same były inicjatorkami swoich 
pierwszych treningów, zorganizo-

wały również turniej kobiecej piłki 
halowej w Gromniku. Po pewnym 
czasie dziewczynami zainteresował 
się MOSiR. Pierwszym krokiem, jaki 
poczyniono było znalezienie trenera. 
Funkcję tę objął Władysław Hołda. 
Przez 1,5 roku tuchowskie piłkarki 
trenowały pod szyldem MOSiR-u. 
Przez ten okres dziewczyny wzięły 
udział w  turniejach oraz roze-
grały kilka spotkań sparingowych. 
Jednak dla nich było to za mało. 
Ich celem było zgłoszenie do ligi. 
Poprzez niemożność rywalizowania 
ze swoimi rówieśniczkami bardzo 
często dopadała ich sportowa złość 
i zniechęcenie. Przez swoje zaan-
gażowanie zamierzały udowodnić 
sceptykom, że zasługują na to by 
zgłosić je do 3 ligi. 

Wiary w swoje możliwości dodało 
im zaproszenie przez Starówkę Nowy 
Sącz na międzynarodowy turniej 
halowy w Świniarku. W skromnym 
9 osobowym składzie jechały tam na 
pożarcie. Jednak dziewczyny udowod-
niły, że warto dać im szansę. Wśród 
drużyn z Polski i Słowacji grających na 
co dzień w 2-3 lidze zajęły wysokie 5 
miejsce. Ich postawa była pozytywnym 
zaskoczeniem dla wielu obserwatorów. 

Wytrwałość i upór tuchowskich 
piłkarek przyniosły dobry skutek 
i  dziewczyny zostały przyłączone 
do zespołu Tuchovia Tuchów i  są 
kolejnym zespołem, który reprezen-
tuje klub. Największą w tym zasługę - 
jak wspominają piłkarki - ma Dariusz 
Moździerz, który od zawsze walczył 
o to by ta drużyna powstała. 

Z powodu tego, iż jedna z drużyn 
wycofała się z rozgrywek w trakcie 
sezonu Tuchovia rozgrywa swoje 
mecze w zastępstwie tegoż zespołu, 
gdyż nasz zespół zgłosił chęć uczest-
nictwa w  rozgrywkach w trakcie 
sezonu. Korzystne rezultaty naszych 
piłkarek nie są jednak liczone do 
tabeli. Od nowego sezonu dziewczyny 
będą już pełnoprawnym zespołem 
walczącym o ligowe punkty. 

W zimie nowym trenerem został 
Konrad Stańczyk – na co dzień 
zawodnik seniorskiej drużyny 
Tuchovii. W drużynie, na co dzień 
trenuje 27 dziewczyn od 13 do 23 
roku życia. Pochodzą one z Tuchowa 
oraz z całego powiatu. Na treningi 
dojeżdżają m.in. z Pławnej, Kowa-
lowej, Zgłobic, Czarnej, Jastrzębi, 

Świebodzina. W  drużynie panuje 
świetna atmosfera, a  dziewczyny 
nie wyobrażają sobie teraz życia bez 
piłki nożnej.  Przełamały stereotypy 
i pokazały, że też potrafią walczyć, 
grać osiągając swój cel.

Skład zespołu: Anna Nosal, Izabela 
Gawron, Gabriela Piątek, Anna Knych, 
Kinga Pacana, Patrycja Ciepielowska, 
Eliza Janura, Izabela Jeleń, Daria 
Rogozińska, Martyna Madej, Martyna 
Mikuta, Klaudia Sawczak, Natalia 
Peszka, Dominika Sołtys, Anna Grzenia, 
Angelika Mastalerz, Ewelina Lisowska, 
Patrycja Stanuch, Angelika Wantuch, 
Karolina Karwat, Magdalena Łątka, 
Martyna Wesołowska, Klaudia Maurycy, 
Dominika Krzanowska, Monika Jamka, 
Marzena Burek, Magdalena Drogoś, 
Weronika Sobyra.


