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Dobiegły końca prace związane 
z realizacją zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 180380K – ul. Piaski 
wraz z częścią infrastruktury tech-
nicznej w km 0+003,7 do km 0+138,5 
w miejscowości Szczucin, Gmina 
Szczucin”. Zadanie zostało dofinan-

Przebudowa ul. Piaski zakończona
sowane z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

Realizacja inwestycji wpłynie 
na poprawę warunków komunika-
cyjnych oraz wzrost poziomu bez-
pieczeństwa wszystkich uczestników 
ruchu drogowego.

Referat Pozyskiwania i Promocji

Ruszył program „Czyste Powietrze 
Plus”. Będą wyższe dotacje na wy-
mianę „kopciuchów” i ocieplanie 
domów jednorodzinnych. Zyskają 
najmniej zarabiający!

Od 15 lipca 2022 r. możliwe jest 
ubieganie się o wsparcie na wymianę 
starego pieca węglowego (tzw. kop-
ciucha) oraz kompleksową termomo-
dernizację domu jednorodzinnego. 
Beneficjenci dostaną z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej dofinansowanie 
wyższe o 10 tys. zł. Teraz w przypad-
ku osób o niskich dochodach maksy-
malna dotacja może wynieść nawet 79 
tys. zł. 

Nowością w programie jest tak-
że jednoczesne wprowadzenie pre-
finansowania, a więc możliwości 
otrzymania pieniędzy jeszcze przed 
rozpoczęciem remontu.

Zastosowanie nowego rozwią-
zania finansowego, jakim jest prefi-
nansowanie sprawi, że „z wyprze-
dzeniem” będzie można otrzymać 
aż do 50 proc. przewidzianej kwoty 
dotacji. Teraz pieniądze z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wpłyną bezpo-
średnio na rachunek wykonawcy ro-
bót w terminie do 14 dni od daty za-
warcia umowy o dofinansowanie, ale 
nie wcześniej niż 14 dni od daty roz-
poczęcia robót. To bardzo korzystne 
udogodnienie, gdyż dotychczas wy-
płata dotacji odbywała się w formie 
refundacji dopiero po zakończeniu 
części lub całości przedsięwzięcia.

Zapraszamy do Urzędu Miasta 
i Gminy w Szczucinie, w którym dzia-
ła Gminny Punkt Konsultacyjno – In-
formacyjny Programu „Czyste Powie-
trze” – pokój nr 19 (tel: 14 644 31 19).

Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska 

Nowości w programie 
„Czyste Powietrze”

Nasi Seniorzy zostali wyposażeni 
w opaski bezpieczeństwa, które po-
zwalają na stałe monitorowanie sta-
nu zdrowia, pomoc w razie potrze-
by ratownika medycznego. Opaski 
posiadają m.in. funkcje bieżącego 
monitorowania tętna, temperatu-
ry, ciśnienia, połączenia głosowe-
go, przycisku SOS, przypominanie 
o potrzebie zażycia lekarstwa i jesz-
cze inne istotne elementy wpływają-
ce na wzrost bezpieczeństwa Senio-
rów.

Program realizowany przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Szczuci-
nie posiada główny cel – bezpieczne 
funkcjonowanie seniorów w ich miej-
scu zamieszkania. Dlatego urucho-
miliśmy usługi istotnie wpływające 
na poprawę bezpieczeństwa.

Seniorzy z gminy Szczucin są wspierani 
opaskami bezpieczeństwa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Szczucinie na reali-
zację programu Wsparcia Seniorów 
z terenu Gminy Szczucin na rok 2022 
pieniądze otrzymał z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w ra-
mach programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022 dla seniorów 
65+, działającego w ramach środków 
pochodzących z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19.

Program składa się z dwóch mo-
dułów. Moduł drugi który realizuje-
my ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamiesz-
kania osób starszych przez dostęp 
do tzw. „opieki na odległość”.

Seniorzy już od dzisiaj korzystają 
z opasek bezpieczeństwa.

Referat Pozyskiwania i Promocji

Zalety opaski ratunkowej
 ► Komfort i poczucie bezpieczeń-
stwa 

 ► Łatwość obsługi 
 ► Wygoda

 ► Odciążenie w obowiązkach dla 
opiekunów 

 ► Wodoodporność
 ► Działa z aplikacją mobilną
 ► Pozwala na szybką reakcję 
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Tradycja wicia wieńca dożynkowe-
go sięga XVI wieku. Wtedy to, na na-
szych ziemiach przeżywała swój roz-
wój gospodarka folwarczna. Niektó-
re źródła podają, że obchody dożyn-
kowe zawierają ślady najstarszych 
obrzędów i ofiar składanych bó-
stwom urodzaju, mowa tutaj o zwy-
czaju związanym z ostatnią garścią 
niezżętego zboża, które po żniwach 

pozostawiano na pustym polu. Mia-
ło to symbolizować ciągłość wegeta-
cji i urodzaju. Ścinał je bardzo uro-
czyście najlepszy żniwiarz, po czym 
wręczał je żniwiarkom przodowni-
com, aby uplotły z nich wieniec.

Cieszymy się, że tradycja wicia 
wieńca dożynkowego na terenie Gmi-
ny Szczucin wciąż jest kultywowana. 
Z roku na rok widoczne jest ogrom-

ne zaangażowanie mieszkańców, 
a ich kreatywność i pomysłowość 
zachwyca oglądających. Pamiętać 
jednak należy co symbolizuje i czym 
charakteryzuje się tradycyjny wieniec 
dożynkowy. Przede wszystkim po-
winien być wykonany zgodnie z wie-
lowiekową tradycją. Według etnogra-
fów tradycyjny wieniec dożynkowy 
powinien być w kształcie proporcjo-
nalnej korony, złożonej z czterech, 
sześciu bądź ośmiu ramion. Ważnym 
elementem jest zwieńczenie całej for-
my, najczęściej poprzez umieszczenie 
na jej szczycie symboli religijnych ta-
kich jak: krzyż, hostia, monstrancja. 
Do jego uwicia należy użyć czterech 
podstawowych zbóż: żyta, pszeni-
cy, jęczmienia i owsa. Udekorowa-
ny powinien być kwiatami polnymi 
i ogrodowymi, owocami, warzywami 
i ziołami. Niedopuszczalne jest, aby 
w tradycyjnych wieńcach dożynko-
wych umieszczać kwiaty zakupione 
w kwiaciarni, owoce południowe, de-
koracje wykonane z nasion ryżu czy 
innych, które nie występowały w tra-
dycyjnych wieńcach dożynkowych. 
Zgodnie z tradycją do przygotowa-
nia wieńca nie powinno się używać 
drutów ani metalowych konstrukcji. 
Wszystkie elementy powinny być 

łączone ze sobą za pomocą lnianych 
sznurów i nici. Brak nawiązania for-
my do tradycji wieńców dożynko-
wych lub jego sztuczna i nienaturalna 
zawartość powoduje że nawet naj-
piękniejszy i najbardziej pracochłon-
ny wieniec nie otrzymuje uznania 
w konkursach. 

Przygotowując tradycyjny wieniec 
dożynkowy zwróćmy zatem uwagę 
na zgodność z tradycją w zakresie 
kompozycji, formy, użytych materia-
łów i techniki wykonania. Oczywiście 
nie bez znaczenia są także walory es-
tetyczne, w tym kompozycja, dobór 
barw i ogólny wyraz artystyczny.

Redakcja

Mieszkańcy Szczucina i powiatu dą-
browskiego po raz kolejny upamięt-
nili swoich bohaterów. 

18 września br., w Szczucinie mia-
ły miejsce 83. obchody wydarzeń 
wrześniowych – rocznice wybuchu 
II Wojny Światowej, spalenia Szkoły 
Podstawowej w Szczucinie oraz na-
paści Związku Radzieckiego na Pol-
skę. To właśnie 12 września 1939 roku 
żołnierze Wermachtu spalili szkołę, 
w której zginęło około 72 osoby, żoł-
nierze i mieszkańcy Szczucina. Była 
to jedna z pierwszych masowych eg-
zekucji ludności po wybuchu II wojny 
światowej w kraju. Obchody rozpo-
częły się od poświęcenia odnowionej 
mogiły Ignacego Boducha, na cmen-
tarzu parafialnym, który po II wojnie 
światowej wierny przysiędze żołnier-
skiej nie złożył broni i nadal walczył 
z komunistycznym reżimem. Następ-
nie odbyła się uroczysta Msza Święta 
w Kościele Parafialnym pod wezwa-
niem Marii Magdaleny w Szczucinie, 
podczas której modlono się za Ojczy-
znę. Na koniec uczestnicy wydarze-
nia przemaszerowali pod Kwaterę 
Pamięci Narodowej, gdzie rozpoczęła 
się część oficjalna. Do zebranych pod-
czas uroczystości zwrócili się organi-
zatorzy Burmistrz Szczucina Jan Sipor 
oraz Wicestarosta Dąbrowski Krzysz-
tof Bryk. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosili również: Posłanka 
RP Urszula Augustyn i Poseł ziemi 
dąbrowskiej Wiesław Krajewski. Od-

dając hołd pomordowanym ofiarom 
II wojny światowej wiązanki kwia-
tów złożyły licznie przybyłe delega-
cje. Uroczystości towarzyszyły także 
poczty sztandarowe szkół, przedsię-
biorstw prywatnych i państwowych, 
instytucji oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Na zakończenie Orkiestra 
Dęta przy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Szczucinie pod batutą Jarosława 
Dzięgla wykonała krótki koncert pa-
triotyczny. Całość prowadził Janusz 
Bukała. O grób Ignacego Boducha bę-
dzie dbać społeczność Szkoły Podsta-
wowej ze Szczucina.

Redakcja

Powiatowe obchody 83. rocznicy wydarzeń 
wrześniowych w Szczucinie

Wieńce Dożynkowe



str.4 3 (25) / 2022

Święto Plonów, to jeden z najpięk-
niejszych staropolskich obrzędów rol-
niczych, od wieków zakorzenionych 
w tradycji i duchowości narodu pol-
skiego. Jest to przede wszystkim świę-
to rolników, będące uwieńczeniem 
ich ciężkiej pracy i jednocześnie po-
dziękowaniem za całoroczne zbiory. 
W powiecie dąbrowskim święto rolni-
ków tradycyjnie połączono z targami 
gospodarczymi. 

XI Święto Powiśla Dąbrowskiego 
odbyło się 28 sierpnia w Mędrzecho-
wie. Organizatorem tego przedsięwzię-
cia było Stowarzyszenie Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego, a gospodarza-
mi imprezy byli: Starosta Dąbrowski 
Lesław Wieczorek i Wójt Gminy Mę-
drzechów Krzysztof Korzec. Wśród za-
proszonych gości obecni byli: posłowie 
na Sejm RP Anna Pieczarka, Wiesław 
Krajewski, Stanisław Bukowiec, I Wice-
wojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, 
Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego Józef Gawron, Wicestarosta 
Tarnowski Jacek Hudyma, Wiceprezy-
dent Tarnowa Tadeusz Kwiatkowski, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie Kazimierz 
Koprowski.

Były także delegacje z zagranicz-
nych samorządów partnerskich Po-
wiatu Dąbrowskiego: z miasta Bałta 
na Ukrainie na czele z Siergiejem Ma-
zur – Burmistrzem oraz z gminy Go-
lianovo na Słowacji na czele z Peterem 
Pavelka – Zastępcą Starosty.

Wśród 16 wieńców dożynkowych 
i licznych stoisk wystawowych nie 
zabrakło tych, które reprezentowały 
gminę Szczucin. Delegacje wieńcowe 
z Suchego Gruntu i Borek prezentowa-
ły piękne wieńce, biorąc równocześnie 
udział w konkursie na „Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy”. W kategorii 
„Nowoczesny wieniec dożynkowy” 
reprezentacja z Suchego Gruntu zajęła 
I miejsce. Uznanie w oczach jurorów 
zdobyło także stoisko Koła Gospodyń 
Wiejskich w Słupcu, zajmując w kon-
kursie na „Najciekawsze Stoisko Wy-
stawowe” II miejsce. Podczas dożynek 
prezentowała się także Kapela Ludowa 
„Wiślanie”, biorąc udział w konkur-
sie na „Ośpiewanie Wieńca Dożynko-
wego”. Święto Powiśla Dąbrowskiego 
było dobrą okazją do uhonorowania 
rolników za ich trud. Odznakę „Zasłu-
żony dla Rolnictwa” z gminy Szczu-
cin otrzymali: Karol Bartoszek, Antoni 
Czapla, Grzegorz Ziobro, Józef First, 
Leszek Łuszcz i Mirosław Przybyło. 
Dorobek kulturalny Gminy Szczucin 
prezentowany był na stoisku przygoto-
wanym przez Samorządowe Centrum 
Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Wy-
stawiono hafty, gobeliny i serwety au-
torstwa Teresy Burgieł, obrazy Joanny 
Burgieł, prace Iwony Bielaszki-Podsa-
dy, a także kompozycje z bibułowych 
kwiatów. Swój wieniec dożynkowy 
i wyroby kulinarne przygotowało i pre-
zentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Delastowicach. 

Redakcja

W niedzielę 14 sierpnia, Kapela ludo-
wa „Wiślanie” uświetniała dożynki 
w gminie Pacanów. Święto plonów 
rozpoczęto od Mszy św. w Bazylice 
Mniejszej pod wezwaniem Św. Marci-
na, gdzie ubogaciła liturgię. 

Po nabożeństwie w barwnym ko-
rowodzie wszyscy uczestnicy przema-
szerowali na boisko sportowe na dalszą 
część uroczystości. W części artystycz-
nej kapela zaprezentowała bogaty pro-
gram muzyczny, podkreślając ludowy 
charakter dożynek, święta wszystkich 
rolników.

Jarosław Dzięgiel

XI Święto Powiśla 
Dąbrowskiego

Dożynki w Pacanowie
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KĄCIK HISTORYCZNY

Urodził się w 1897 r. w Maniowie, zmarł 
w 1973 r. w Maniowie, syn Antoniego i Wiktorii 
z/d Łabuz.

Pochowany na cmentarzu w Szczucinie, kwa-
tera XXVIII/18.

W chwili wybuchu I wojny światowej był 
uczniem gimnazjum w Tarnowie.

Gdy Piłsudski zaczął tworzyć Legiony, porzu-
cił szkołę, w wieku 17 lat zgłosił się na ochotni-
ka i 10 września 1914 roku został przydzielony 
do służby sanitarnej w I-ej Brygadzie Legionów. 

Brał udział w pierwszych walkach z Rosjanami. 
Został ranny, przeszedł tyfus, przez co przez dłu-
gi czas leczył się w szpitalach wojskowych w Ka-
mińsku i Rzeszowie. Z wojska zwolniony 15 lu-
tego 1918, w wojnie z bolszewikami już nie brał 
udziału. Został odznaczony brązowym i złotym 
Krzyżem Niepodległości (jeden z krzyży po jego 
śmierci został przekazany jako voto do kościoła 
parafialnego w Szczucinie, drugi jest w posiada-
niu rodziny). Przyjaźnie i znajomości z okresu 
służby w I-ej Brygadzie Legionów przetrwały 
wiele lat – aż do wybuchu II-ej wojny światowej 
w Maniowie, u Michała bywali starzy koledzy – 
w latach 30-tych niektórzy już wysoko postawie-
ni.
Przebieg służby na podstawie dokumentów bę-
dących w posiadaniu rodziny:
• 10.09.1914 – Wstąpienie do Legionów, przy-

dział do służby sanitarnej
• 29.08.1915 – przydział do 5 p.p. Legionów
• 05.05.1916 – skierowanie do „Ośrodka dla 

ozdrowieńców” w Kamińsku (Ukraina)
• 10.1916 – szpital w Rzeszowie (tyfus)
• 09.1917 – przejście z Legionów do Armii Au-

striackiej 
• 22.01.1918 – przydział do Korpusu Posiłkowe-

go
• 15.02.1918 – zwolniony do cywila

O Mermelach z Maniowa
Mermel nie jest rdzennie polskim nazwiskiem, fama 

rodzinna głosi, że pochodzą od holenderskich mormo-
nów, którzy osiedli w XVI w. na Żuławach, skąd stop-
niowo przemieszczali się wzdłuż Wisły aż pod Kraków. 
Pierwszy udokumentowany zapis o Mermelach w Ma-
niowie pochodzi jednak dopiero z końca XVIII w. 

Na początku XX w. kolejny z Mermelów, Antoni 
Mermel (1861-1938), ojciec legionisty, był już jednym 
z zamożniejszych gospodarzy w Maniowie i znanym 
w powiecie dąbrowskim działaczem ludowym, bronią-
cym chłopskich interesów (artykuły w publikacjach 
w ówczesnej prasie: ”Przyjaciel Ludu” i innych).

Udział Michała Mermela w Legionach Piłsudskie-
go, działalność polityczna jego ojca przed II wojną 
światową przyczynił się do tego, że w okresie okupacji 
był poszukiwany przez Niemców, a przez pierwsze lata 
powojenne szykanowany przez władze PRL, rodzina 
była nachodzona przez Gestapo, a po wojnie przez UB.

Za zgodą rodziny (Krystyny Basista z/d Mermel)
Adam Wójcicki, Świdnica Śląska 

Mermel Michał – legionista z Maniowa

Zofia Gadziała z/d Mermel z bratem Michałem Mermelem w mundurze 
I Brygady Legionowej, II poł. 1914 lub 1915; fot. Zakład Fotograficzny „Adela”, 
Tarnów, ul. Krakowska 8

1 sierpnia obchodziliśmy 78. roczni-
ce Powstania Warszawskiego.

W godzinie „W” (17.00) w całym 
kraju zawyły syreny alarmowe. W na-
szej gminie oddano hołd uczestnikom 
oraz poległym w powstaniu, składa-
jąc wiązanki kwiatów przy Kwaterze 

Pamięci Narodowej w Szczucinie. 
Wiązanki złożyli: Burmistrz Szczu-
cina wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej, Orlęta Lubasz, Jednostka 
Strzelecka JS2083 im. Mariana Ku-
kiela z Dąbrowy Tarnowskiej, Klub 
Historyczny im. Armii Krajowej przy 
Szkole Podstawowej w Szczucinie.

Referat Pozyskiwania i Promocji

78. rocznica Powstania Warszawskiego
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W bieżącym roku Szczucińska Orkiestra Dęta ob-
chodziła 25-lecie działalności. Z tej okazji 19 czerw-
ca zostały zorganizowane przez orkiestrę obcho-
dy jubileuszowe. Rozpoczęły się one Mszą świętą 
dziękczynną w kościele parafialnym w intencji or-
kiestry. Następnie uczestnicy uroczystości udali się 
na plac targowy gdzie z tej okazji odbył się koncert 
orkiestry jubilatki. 

Do świętowania zaproszono zaprzyjaźnione or-
kiestry z sąsiednich regionów. Można było posłuchać 
Orkiestry OSP im. Jana Muchy z Ciężkowic, Parafial-
nej Orkiestry Dętej z Siedlisk Tuchowskich, Gminno 
– Parafialnej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej 
oraz Orkiestry OSP z Woli Rzędzińskiej. Zaproszo-
nych gości powitał Burmistrz Szczucina Jan Sipior. 
Prezes orkiestry Andrzej Urbanik przypomniał histo-
rię powstania oraz reaktywacji orkiestry. Na jubileusz 
przybył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Rad-
na Województwa Małopolskiego – Anna Mikosz, Ka-
zimierz Koprowski – Prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz wójtowie 
okolicznych gmin. Na jubileuszu nie zabrakło byłego 
Wójta Gminy Bolesława Łączyńskiego, który w du-
żym stopniu przyczynił się do reaktywacji orkiestry. 
Dodatkowych wrażeń muzycznych dostarczył kon-
cert połączonych orkiestr, które wykonały popularne 
melodie ludowe połączone ze śpiewem wokalistów 
orkiestry jubilatki. Wszystkie koncerty poprowadził 
ksiądz Zygmunt Warzecha, wielki pasjonat muzyki, 

a w szczególności orkiestr dętych i który za wkład 
wniesiony w funkcjonowanie i rozwój orkiestry przez 
zarząd orkiestry został wyróżniony tytułem „Hono-
rowego Kapelmistrza”. Na zakończenie występów 
odbył się także koncert kwartetu saksofonowego ze 
Szkoły Muzycznej w Tarnowie. W trakcie koncertu 
Prezes orkiestry Andrzej Urbanik wraz z kapelmi-
strzem Jarosławem Dzięglem wręczyli podziękowa-

nia i statuetki „Przyjaciela Orkiestry” instytucjom, 
sponsorom i mecenasom, jak również muzykom 
– seniorom. W imieniu orkiestry chcę podziękować 
wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za po-
moc w zorganizowaniu naszego jubileuszu.

Ze strażackim pozdrowieniem!
Andrzej Urbanik

Zrzut na placówkę „Stanisława”
O zaufaniu dowództwa AK do placówki „Stanisła-

wa” może świadczyć fakt powierzenia jej odebrania 
zrzutu broni, który miał posłużyć do realizacji akcji 
militarno-politycznej pod kryptonimem „Burza”. We-
dług tego planu podziemie miało atakować wycofu-
jące się odziały niemieckie, a jednocześnie wojska ra-
dzieckie miały być witane przez reprezentantów PPP 
jako gospodarze. Poważnym problemem był brak 
broni, koniecznie należało dozbroić oddziały. Jednym 
ze sposobów uzupełnienia tych braków miały być 
zrzuty broni z samolotów alianckich.

Aliancki samolot Halifaks JD-319 18 grudnia 
1943 r. dokonał udanego zrzutu w okolicach Lubasza 
i Skrzynki. Cały lot trwał prawie 12 godzin. Dowód-
ca placówki kpt. Franciszek Wiatr o zrzucie napisał: 
„Zrzut z samolotu został przeprowadzony na polanie w m. 
Skrzynka w nocy ….grudnia 1943 r. Pojemniki zostały za-
ładowane na 2 wozy i skierowane ustalona trasą w kierun-
ku Tarnowa”.
Dramat załogi Liberatora KH-152 „F”

Otóż 16/17 X 1944 r. został zestrzelony nad miej-
scowością Czarkówka (gmina Radgoszcz) Liberator 
KH – 152 „F” z 34 Dywizjonu SAAF (Siły Powietrzne 
Południowej Afryki), który miał dokonać zrzutu na pla-
cówkę AK „Buk” 201 koło Radomska. Liberator KH-
152 „F” został zestrzelony przez Karla Maisha pilo-
tującego Junkersa Ju-88, niemieckiego lotnika z pułku 
nocnych myśliwców, który stacjonował na Górnym 
Śląsku.. Szczęśliwie udało się wyskoczyć z płonące-
go samolotu trzem lotnikom. Byli to: por. E. Colbert 
(SAAF) nawigator i ppor. G. C. Dicks (SAAF) – ra-
diotelegrafista oraz por. S. I. Fourie (SAAF) – strze-
lec. Nawigatorem i radiotelegrafistą zaopiekowała 
się Armia Krajowa z placówki „Stanisława”. Mniej 
szczęścia miał tylny strzelec por. Fourie, który wylą-
dował nieopodal na spadochronie na terenie folwar-
ku Bukowiec. Ranny lotnik niefortunnie trafił na kwa-
terę dowódcy niemieckiego pułku, który stacjonował 
w folwarku Bukowiec. Stamtąd przejęła go żandar-
meria niemiecka. Uratowani lotnicy pozostawili listy, 
które po przetłumaczeniu są zamieszczone na stronie 
PCEiKZ w Szczucinie. 

Akcja „Burza”
W zbiorach ppłk. Stefana Musiałka-Łowickiego 

z 22 marca 1944 r. znajduje się częściowy opis planu 
organizacyjnego akcji „Burza”. Wynika z niego, że 
spośród 9 plutonów (numeracja od B1 po B9), które 
miały uczestniczyć w tej akcji placówka „Stanisława” 
miała współtworzyć: Pluton „Wisła” i Zgrupowanie 
„Mościce”, Dowódcą Plutonu „Wisła” (B4) miał być 
„Skała”, a dowódcą Zgrupowania „Wisła” – kpt. Fran-
ciszek Wiatr ps. „Duch”. Można przypuszczać, że 
zmiana sytuacji na froncie wschodnim w letnich mie-
siącach 1944 r. spowodowała zmianę owych planów.

Z rękopisu kpt. Franciszka Wiatra ps. „Duch”, wy-
nika, że 28 lipca 1944 r. w leśniczówce koło Bolesławia 
AK zorganizowało zgrupowanie oddziałów, które 
z terenu Powiśla miały brać udział w akcji „Burza”. 
Napisał on: Z uwagi na zmianę sytuacji – ustalenie linii 
frontu wzdłuż Wisły do akcji „B” nie doszło.

W kwietniu 1945 r. na Powiślu Służba Bezpieczeń-
stwa przystąpiła do aresztowania żołnierzy konspira-
cji, którzy ujawnili się. Pozostali w obawie przed wię-
zieniem wyjechali na Ziemie Odzyskane. Z placówki 
„Stanisława” wyjechało 26 członków PPP. Z dostęp-
nych źródeł wynika, że zdecydowana część ludności 
potępiała zachowanie nowej władzy.

Wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich na tereny 
powiatu dąbrowskiego został utworzony Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP), który 
rozpoczął masowe aresztowania wśród wyróżniają-
cych się żołnierzy AK. Z terenu placówki „Stanisła-
wa” aresztowano 18 żołnierzy, m.in. st. sierż. Marcina 
Dzięgla ps. „Skała” z Podradwania oraz plut. Jana 
Orszulaka ps. „Wydra” z Woli Mędrzechowskiej, 
adiutanta placówki „Stanisława”. Pod koniec kwiet-
nia 1945 r. w więzieniu znalazło się około 80 ludzi. 
Aby uratować te osoby, postanowiono zorganizować 
akcję w celu ich odbicia.

Mimo, że więzienie w Dąbrowie Tarnowskiej było 
dość dobrze strzeżone, przystąpiono do opracowania 
planu ataku, który został wyznaczony na dzień z 9 
na 10 maja 1945 r. Akcja zakończyła się całkowitym 
powodzeniem. 

Dla AK-ców po 1945 r. zaczęły się ciężkie chwile. 
Żołnierze AK oraz działacze Polskiego Państwa Pod-

ziemnego byli prześladowani przez władze komuni-
styczne. 

O niezłomnej postawie żołnierzy AK może świad-
czyć wiersz napisany w 1944 r. przez Jana Orszulaka 
ps. „Wydra” , adiutanta Placówki „Stanisława”:
Żołnierzowi polskiemu cześć!
O cześć ci żołnierzu Polski ukochanej
Za życie poświęceń i trudów
Za marsz ku wolności w wierze niezachwianej
Za boje, w których męstwa dokonujesz cudów

Tyś pierwszy wystąpił do walki z teutonem
Pierwszyś na jego stanął drodze
I mimo, że na cię parł siły ogromem 
Walczyłeś i nigdy nie uległeś trwodze

A po przegranej w potrzebie wrześniowej 
Tyś się nie poddał rozpaczy
Poszedłeś śladami wędrówki dziejowej
Na dole żołnierzy tułaczy

Tam nogi piechura utrudzone srodze
Ślad Polski walczącej znaczyły
A jako wieczysty dokument w tej drodze
Zostały poległych mogiły

Widziały cię piaski dalekiej Afryki
Gdzieś znosił pragnienia upały
Krwią swoją zbroczyłeś Norwegii brzeg dziki
Dla Ciebie Polsko i dla twej chwały

Ty wreszcie żołnierzu co zmuszony byłeś
Zostać pod strasznym wroga obuchem
W Armii Krajowej swe siły skupiłeś
Tym samym jesteś owiany duchem

Las i melina zaciszem twoim
Noc kryje twoje ruchy
Na zagrożonym odcinku stoim
Wśród wroga suniem jak duchy

A choć Warszawy wyczyn stłumiony
Nie ciesz się wrogu wielce
Bo pozostały takie bastiony
Jak, Kraków, Poznań, Radom, Kielce

I dopóki nie zostanie pobity wróg
Dopóki go nie wygnam ze wszystkich naszych dróg
Dopóty nie powrócę na domu mego próg
Tak nam dopomóż Bóg

dr Marek Jachym 

Placówka AK „Stanisława” (zarys działalności cz. III)

Jubileusz szczucińskiej orkiestry
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Jadąc drogą krajową, na trasie Tarnów – 
Kielce, trudno nie zauważyć kościoła pa-
rafialnego w Szczucinie. Już na pierwszy 
rzut oka widać potrzebę remontu tego bu-
dynku. Czarne elementy elewacji wyraź-
nie świadczą o niekorzystnych zmianach 
i potrzebie interwencji. Tak samo wejście 
do wnętrza kościoła nie pozostawia złu-
dzeń, że trzeba ten wyjątkowy pod wzglę-
dem architektury i wystroju zabytek rato-
wać. 

Bardziej uważna obserwacja pozwoli 
dostrzec, że już coś się zmieniło. Te zmiany 
to efekt przeprowadzonego remontu i prac 
konserwatorskich fragmentu budynku się-
gającego do 1,5 m wysokości. Ten bardzo 
ważny etap remontu kościoła został zakoń-
czony. Prace były wspierane funduszami 
Województwa Małopolskiego w ramach 
projektu „Z architekturą przez wieki – re-
nowacja 4 zabytkowych kościołów diecezji 
tarnowskiej”, realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską. Dzięki tej pomocy wykonano izolację 
pionową i poziomą. Przeprowadzono re-
mont i przebudowę instalacji kanalizacji 
deszczowej. Wykonano drenaż opaskowy 
i wyremontowano instalację odgromową. 
Przeprowadzone zostały prace remontowe 
elementów kamiennych ścian zewnętrznych 
oraz wymiana nawierzchni utwardzonych 
wokół kościoła. Do kościoła możemy wejść 
przez nowe drzwi, a wewnątrz przeprowa-
dzone zostały prace konserwatorskie i za-
bezpieczenia tynków do wysokości 1,5 m 
nad posadzką oraz wymieniona została po-
sadzka na całej powierzchni kościoła. Roz-
budowany też został system ogrzewania. To 
wszystko zostało wykonane dla powstrzy-
mania procesów destrukcyjnych w obrębie 
fundamentów i przyziemia obiektu spo-
wodowanych działaniem wody i wilgoci. 
Zawilgocenie ścian powodowało destrukcję 

tynków, a co za tym idzie, niszczyło unika-
tową polichromię kościoła. To niezbędny 
etap dla przeprowadzenia dalszych prac by 
przywrócić obiektowi pierwotną wartość 
estetyczno-historyczną. Ale zanim będzie 
można odnowić polichromię, to niezbędna 
jest konserwacja i renowacja wszystkich ele-
mentów drewnianych w kościele. Dlatego 
odnawiane są Stacje Drogi Krzyżowej. Wy-
konywane są konfesjonały. Po ich ukończe-
niu zaplanowane jest wykonanie ławek. Te 
prace dokonują się poza budynkiem kościo-
ła. Natomiast wewnątrz kościoła, kolejnym 
pracom konserwatorskim poddany będzie 
strop nad nawą główną. Prac konserwator-
skich i restauratorskich wymagają wszystkie 
ołtarze i ambona. Kolejność odnawiania oł-
tarzy zależeć będzie od naszych możliwości 
finansowych. Za cztery lata Jubileusz 700 
lecia Parafii. Wypada więc, aby na tak waż-
ną uroczystość przygotować świątynię. Pro-
blemem są nie tylko finanse, ale także fakt, 
że jest to zabytek i wszystkie prace muszą 
być uzgodnione z Urzędem Konserwator-
skim. Ponadto trzeba mieć odpowiednie po-
zwolenia oraz opracowania techniczne. Jeśli 
nawet uzyskamy dotacje, to problem w tym, 
że będzie musiała wykonywać to fachowa 
firma. A jak wiemy to wszystko kosztuje. 
Patrząc na wykonane już prace, często para-
fianie pytają: kiedy koniec remontu? Zależy 
to od naszych wspólnych wysiłków. I tych 
modlitewnych, i organizacyjnych, i finan-
sowych. Wiele już wykonaliśmy. Podzięko-
wania kieruję do wszystkich, którzy się w to 
dzieło zaangażowali. Bez tego zrozumienia 
i współpracy, nie byłoby widocznych efek-
tów. To nasze wspólne dzieło. Mam nadzie-
ję i ufam, że podobnie uczynimy wszystko, 
aby przyszłym pokoleniom przekazać jak 
najlepsze świadectwo naszej pamięci, kultu-
ry i wiary.

Ks. Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin 

Remont kościoła

W kościele p.w. św. Marii Magdaleny 
w Szczucinie znajdują się cenne zabytki 
sztuki. Najciekawsze z nich to niewątpli-
wie obrazy – Matki Bożej z Dzieciątkiem 
(słynący łaskami) pochodzący prawdo-
podobnie z XVII w. a także XVIII-wiecz-
ny Matki Bożej Różańcowej w otoczeniu 
świętych.

Także malowidła ścienne w naszym ko-
ściele należą do dzieł sztuki wysokiej klasy. 
Wykonane zostały na początku XX w. (1908) 
na zamówienie ówczesnego proboszcza ks. 
Tomasza Łączewskiego. Pragnął on przy-
ozdobić dopiero co powiększoną świątynię. 
Pierwotnie malowidła (jeżeli istniały) zosta-
ły zniszczone w wielkim pożarze w 1795 r.

Autorem polichromii jest znany malarz 
Karol Frycz z Krakowa. Postać typowa dla 
tamtych czasów – malarz, scenograf, dekora-
tor wnętrz i reżyser teatralny. Taką wszech-
stronną działalność prowadzili w czasach 
Młodej Polski artyści. Należał do środo-
wiska teatru „Zielony Balonik”. Zapewne 
dlatego też bywał wtedy w Szczucinie zna-
ny poeta Boy-Żeleński, który napisał nawet 
o tym żartobliwy wierszyk. 

Karol Frycz był jednym z najbardziej li-
czących się twórców polichromii w tym cza-
sie. Świadczyć może o tym fakt, że jego ma-
lowidła wykonane dla kościoła w Szczuci-
nie, oraz projekt dla kościoła w Bochni zajęły 
pierwsze miejsce w konkursie rozpisanym 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Przyjrzyjmy się zatem tym polichro-
miom w naszym kościele. Już na pierw-
szy rzut oka możemy zauważyć że malarz 
podzielił przestrzeń jakby na dwie sfery. 
Pierwsza – znajdująca się na ścianach bocz-
nych prezbiterium przedstawia biblijne 
sceny z ziemskiego życia Jezusa, Maryi 
i apostołów. Druga sfera – niebiańska, znaj-
duje się w górnej części świątyni. To przede 
wszystkim z wielkim rozmachem namalo-
wana majestatyczna Trójca Święta w oto-
czeniu aniołów. Pięknym dopełnieniem jest 
witraż Niepokalanej Maryi.

Motywy aniołów, tak lubiane przez 
twórców młodopolskich widnieją też w na-
wie głównej. Obie sfery rozdziela bardzo 
charakterystyczny dla barokowych kościo-
łów potężny gzyms biegnący dookoła świą-
tyni. 

Z czterech scen biblijnych namalowa-
nych wokół ołtarza najciekawsze wydają 
się być „Ukrzyżowanie” i „Zesłanie Ducha 
Świętego”.

W „Ukrzyżowaniu” widzimy Jezusa 
wiszącego na krzyżu, a pod krzyżem stoją-
ce postacie Maryi i św. Jana. Zwraca uwa-
gę pięknie namalowana, uduchowiona 
twarz Matki Bożej. W dali pejzaż rozświe-
tlony blaskiem słonecznym którego brak 
jest na pierwszym planie. Ma to podkreślać 
słowa ewangelii, które mówią, że podczas 
ukrzyżowania: „słońce się zaćmiło”, „mrok 
ogarnął ziemię”.

Natomiast mistyczny charakter „Ze-
słaniu Ducha Świętego” nadaje ciekawe 
symboliczne przedstawienie pojawienia się 
Ducha św. który niejako „promieniuje” nad 
apostołami i Maryją. Nad każdym pojawia-
ją się opisane w Piśmie Świętym płomyki. 
Jeszcze jeden ciekawy szczegół przykuwa 

uwagę na tym malowidle. Mianowicie jeden 
z apostołów (na pierwszym planie) w od-
różnieniu do pozostałych nie jest odziany 
w typowy strój z epoki ale ma na sobie habit. 
Jest to habit podobny jaki noszą bracia alber-
tyni, zgromadzenie posługujące ubogim. 
Jeżeli dodamy do tego, że postać dzierży 
w ręku zwykłą laskę, jaką także dziś podpie-
rają się osoby kulejące, to może nam nasu-
nąć się myśl, że autor chciał nadać jednemu 
z apostołów postać świętego brata Alberta 
Chmielowskiego. Jest to tym bardziej praw-
dopodobne, że brat Albert działał wtedy 
właśnie w Krakowie w czasie gdy powsta-
wały te polichromie. Był on bardzo znany 
i ceniony przez wielu, także artystów.

Trzeba jeszcze wspomnieć o pięknych 
motywach dekoracyjnych typowych dla 
malarstwa secesyjnego. Wplecione są w nie 
często symbole religijne. Wszystko to ładnie 
współgra z barokową architekturą. 

Jest jeszcze jeden szczegół, na który trze-
ba by zwrócić uwagę – mianowicie wątki 
patriotyczne. Chodzi tu przede wszystkim 
o trzy herby znajdujące się przy wejściu 
do świątyni. Po bokach widnieją herby Pol-
ski (Biały Orzeł) i Litwy (Pogoń), a u góry 
Michał Archanioł – symbol Kijowa i Ukra-
iny. Jakże ważne były te symbole w tych 
trudnych czasach zaborów...

Polichromie w szczucińskim kościele są 
pięknym, unikalnym dziełem sztuki nie tyl-
ko w skali regionu krakowskiego, ale także 
i Polski.
Bibliografia:
„Sztuka Ziemi Krakowskiej”, T. Chrzanowski, 
M. Kornecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków
“Leksykon zakonów w Polsce”, B. Łoziński, KAI, 
Warszawa 

Wiktor Mazur

Polichromie w Kościele Parafialnym w Szczucinie
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Tym hasłem podpiera swoją działal-
ność Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich Diecezji Tarnowskiej, działające 
od niemal 35 lat. Szczuciński Oddział 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
który świętował niedawno piękny 
jubileusz 25 lat istnienia, prowadzi 
szereg działań statutowych mają-
cych na celu dbałość o życie w bli-
skości z Bogiem oraz działań mają-
cych na celu propagowanie zdrowego 
i wolnego od uzależnień stylu życia. 

W Oddziale odbywają się comie-
sięczne spotkania wszystkich człon-
ków, które są okazją do realizowania 
formacji duchowej i poznawania siebie 
nawzajem. Jest to wyjście poza krąg 
własnych potrzeb i potrzeb własnej 
rodziny. Od wielu lat stowarzysze-
nie realizuje działania mające na celu 
przyczynianie się do rozwoju dzieci, 
młodzieży i rodziców na płaszczyźnie 
psychologiczno-emocjonalnej oraz edu-
kacyjno-społeczno-kulturowej. Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich było i jest 
organizatorem wielu charytatywnych 
imprez dla rodzin, wyjazdów eduka-
cyjno-poznawczo-rozwojowych oraz 
imprez integracyjnych. Stowarzyszenie 
reaguje na wszelkie potrzeby parafii 
i lokalnej społeczności, między innymi 
przystępując corocznie do otwartych 
konkursów Gminy Szczucin, na reali-
zację zadań publicznych w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia oraz prze-
ciwdziałania patologiom społecznym.

Elementem realizacji zadania pu-
blicznego w ramach udziału w pro-
jekcie, jest organizacja wykładów edu-

kacyjnych dla mieszkańców, dzięki 
którym uczestnicy projektu mają moż-
liwość wzrostu wiedzy na temat pra-
widłowych relacji rodzinnych, wzrostu 
umiejętności wychowawczych, umie-
jętności prowadzenia zdrowego stylu 
życia, wzmacniania odporności orga-
nizmu, przeciwdziałaniu patologiom 
społecznym oraz wiele innych.

Kluczowym elementem realizacji 
tegorocznego zadania był 3 dniowy 
wyjazd o charakterze pielgrzymkowo-
-edukacyjno-rozwojowym.

Trasa wyjazdu to: Dolny Śląsk – 
Niemcy – Ziemia Lubuska. Uczestni-
cy mieli możliwość poznania kultury 
i tradycji śląskiego regionu zwiedzając 
takie miasta jak: Piekary Śląskie, Legni-
ca ( a tam zwiedzanie Zamku Piastow-
skiego, Katedry Świętych Piotra i Paw-
ła, Kościoła Mariackiego, Ratuszu, 
Muzeum Miedzi), oraz odwiedzenia 
naszych zachodnich sąsiadów, podró-
żując do Berlina. (Tam zwiedzali Bra-
mę Branderburską, Plac Poczdamski, 
Plac Paryski, aleję Unter den Linden 
oraz Plac Bebela). Nasza grupa zrobiła 
wiele pamiątkowych zdjęć, na których 
nad głowami powiewała biało-czerwo-
na, polska flaga. Flaga towarzyszyła 
uczestnikom podczas całej wyprawy. 
Wycieczkowicze mieli możliwość zoba-
czenia Fragmentów Muru Berlińskiego, 
zwiedzili Uniwersytet Humbolda, oraz 
Katedrę Św. Jadwigi. Zachwycali się 
przepięknym Czerwonym Ratuszem, 
Wyspą Muzeów, oraz słynną ulicą han-
dlową Ku’damm. Dużo emocji i wra-
żeń wzbudziło zwiedzanie urokliwego 
Poczdamu, a tam spacer po ogrodach 

Pałacu Sanssouci, UNESCO, chińskiej 
herbaciarni i oranżerii, a także zwie-
dzanie Pałacu Cecilienhof, w którym 
miała miejsce Konferencja Poczdamska 
w 1945 roku. Grupa wycieczkowa prze-
spacerowała się przez Dzielnicę Rosyj-
ską i Holenderską do Krongut Bornsted 
– do manufaktur cesarskich. Kolejnym 
odwiedzonym miastem była Zielona 
Góra, polska stolica wina, Muzeum 
Wina, Winne Wzgórze, Park Winny, 
Palmiarnia, Ratusz, Starówka, Konka-
tedra.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili tak-
że miasto Głogów: Pomnik Dzieci Gło-
gowskich, Kolegiata, Ratusz, Zamek, 
mury miejskie, zrekonstruowana sta-
rówka i wiele innych zabytków.

Ostatnim punktem wyprawy 
była rzeźby – Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Świebodzinie. Wznie-
sione ręce Chrystusa pobłogosławiły 
uczestników wycieczki na powrotną 
drogę do Szczucina.

Tegoroczny wyjazd był źródłem 
wielu radości dla jego uczestników i or-

ganizatorów. Pozostawił piękne wspo-
mnienia z duchowo ubogaconej, edu-
kacyjnej i uroczej wyprawy. 

Podsumowując 25 lat działalności 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
dziękujemy za ogromny dar serca 
i wszelką pomoc wszystkim przyjacio-
łom i darczyńcom. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy w stronę Bur-
mistrza Szczucina Pana Jana Sipiora 
oraz Wiceburmistrza Szczucina Pana 
Tomasza Bełzowskiego, za przychyl-
ność wobec działań i potrzeb stowa-
rzyszenia. Ogromne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy również do księdza 
Dziekana Zygmunta Warzechy, za du-
chowe przewodnictwo i wielką troskę 
o stowarzyszenie. Mamy nadzieję, że 
działalność stowarzyszenia nadal bę-
dzie przyczyniać się do wychodzenia 
naprzeciw potrzebom lokalnej społecz-
ności.

Anna Bogacz
Prezes Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich
Oddział Szczucin

Rodzina Bogiem Silna
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20, 21 sierpnia odbyła się impre-
za pn. „Dni Szczucina – Wakacyjne 
granie”. Po przerwie spowodowanej 
ograniczeniami COVID-owymi Dni 
Szczucina powróciły w nowej odsłonie. 
Pierwszy dzień był muzyczną ucztą 
dla miłośników rocka i rapu. Na Pla-
cu Targowym gościł zespół BlackLight 
w składzie: Maciej Majewski, Marcin 
Kocielski, Robert Kurzyński, Tomasz 
Szydło, Jan Krawczyk. Ich muzyka to 
gitarowy rock ubrany w zgrabne i zwię-
złe piosenki z chwytliwymi refrena-
mi, przepełnione bogatą paletą emocji. 
Następnie na scenie pojawił się długo 
wyczekiwany DonGURALesko – jedna 
z najbarwniejszych postaci polskiego 
hip-hopu. Impreza została zwieńczona 
zabawą taneczną, którą poprowadził 
DJMarcin – MAZDA.

Drugiego dnia teren imprezy za-
mienił się w krainę baniek mydlanych. 
Najmłodsi mogli bawić się na „piana 
party”, a także korzystać z trampolin, 
dmuchanych zamków i zjeżdżalni. Było 
malowanie twarzy, balony i zabawa 
prowadzona przez animatorkę Anetę 
Paciorek. Podczas niedzielnej zabawy 
swoje prace – makramy, prezentowała 
Oliwia Ryczek.

„Dni Szczucina – Wakacyjne granie” 
były zrealizowane ze środków Gminy 
Szczucin, SCKiB w Szczucinie, przy 
wsparciu firm i przedsiębiorców dzia-
łających na terenie gminy, a także ludzi 
dobrej woli. 

A byli to:
• Firma TANKPOL B. i R. Mosio spół-

ka jawna
• Fima Handlowo-Usługowa FUR-

GAŁ – Barbara, Michał Furgał
• Firma „RENOMO” Bożena Kmieć
• Firma Handlowo-Usługowa „GEO-

-MONT” – Kamil Beker
• Firma Handlowo-Usługowa „ROL-

-BUD” – Mirosław Woźniczka
• Krzysztof Kupiec – Radny Powiatu 

Dąbrowskiego
• Inny Wymiar Mebli – Mariusz Ko-

pacz, Andrzej Stefanowicz 
• Przetwórnia Mięsa – Janina Jusz-

czyk
• Firma Handlowo-Usługowa „WI-

SŁA” – Waldemar Gwoździowski.
Bardzo dziękujemy wszystkim za 

wsparcie i włączenie się w realizację 
tego wydarzenia.

Redakcja

„DNI SZCZUCINA – Wakacyjne granie”



str.10 3 (25) / 2022

„Ludowo-Folkowa Kuźnia Talen-
tów” – pod takim hasłem w niedzielę, 
10 lipca 2022 r. na Szczucińskim Ryn-
ku odbył się Festyn Rodzinny. 

Podczas imprezy nagrody laure-
atom VIII Festiwalu im. Marianny Gaw-
lik wręczali jurorzy: Krystyna Szymań-
ska i Marek Fijałkowski oraz Burmistrz 
Szczucina Jan Sipior. Po uroczystym 
wręczeniu dyplomów i nagród nastą-
pił koncert laureatów, prezentujących 
umiejętności wokalne i instrumentalne 
szerszemu gronu odbiorców. Wręczo-
no także nagrody laureatom Powiato-
wego Konkursu Plastycznego pod pa-
tronatem Burmistrza Szczucina „Nowy 
pałac lub inny obiekt użyteczności 
publicznej w parku szczucińskim”, 
którego organizatorem było PCEiKZ 
w Szczucinie. Podczas festynu podzi-
wiano także umiejętności taneczne 
grup: Dance Art – Studio Tańca i Young 
Space Dance Studio. Na dzieci czekało 
mnóstwo atrakcji. Były dmuchańce, 
malowanie twarzy i warsztaty balo-
nowe, przy których pomagały Orlęta 
Lubasz. Na płycie Rynku rozstawiono 
duże szachy plenerowe, plansze edu-
kacyjną dotyczącą ochrony środowiska, 
a także stoiska z licznymi atrakcjami 
dla najmłodszych: watą cukrową, pop-
cornem i lodami. Organizator zapewnił 
również animacje dla dzieci. Dodatko-
we atrakcje dostarczyli dzieciom stra-
żacy z OSP Szczucin. Podczas festynu 
swoje umiejętności kulinarne prezento-
wały: Koło Gospodyń Wiejskich z Łęki 
Szczucińskiej, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Grunt oraz Sto-
warzyszenie Mieszkańców Wsi Wola 
Szczucińska. Było również stoisko dla 
smakoszy sera. Imprezę zakończył wy-
stęp Kapeli Ludowej „Wiślanie”. Im-
prezę prowadzili Mikołaj i Kacper Bek-
er. Organizacja festynu możliwa była 
dzięki finansowemu wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania PROWENT.

Redakcja

Festyn 10 lipca 2022

„Chłopiec z kresów” – historia prawdziwa
Po wakacyjnej przerwie 7 września, członkinie DKK dla dorosłych pochyliły się nad książką Tomasza Wandzela pt. 
„Chłopiec z Kresów”. Jest to niezwykła publikacja, oparta na prawdziwych wydarzeniach. 

Powieść ukazuje prawdziwe dzieje wędrówek małego Henryka, jego zadziwiających, skomplikowanych losów. Na tle 
burzliwych wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz lat następujących po niej autor snuje kolejne wątki swej zadziwia-
jącej opowieści. Pisze o tęsknocie za rodziną, która została na Kresach i o próbach jej odnalezienia. Opowiada o nadziei 
i wierze w zwyczajną, ludzką życzliwość.

Polecamy do przeczytania na jesienne wieczory. 
Dyskusyjny Klub Książki
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stołową miodu na szklankę ciepłego 
płynu. W zapaleniach błon śluzowych 
górnych dróg oddechowych, korzystne 
jest picie ciepłego roztworu na noc 
lub podawanie w formie inchalac-
ji termicznej. Miód lipowy polecany 
jest także w chorobach serca i układu 
krążenia. Działa łagodnie moczopęd-
nie, skutecznie likwiduje obrzęki oraz 
nieznacznie obniża ciśnienie tętnicze 
krwi. Zawarte w nim olejki eteryczne 
wywołują łagodne działanie rozkurcza-
jące i uspokajające, co jest szczególnie 
cenne dla osób z chorobami serca i na-
czyń. Dużą skuteczność miodu lipowe-
go zanotowano w schorzeniach układu 
nerwowego, między innymi, w stanach 
nadmiernego podniecenia nerwowego, 
stresie i bezsenności. Liczni autorzy, 
w celu wzmocnienia działania uspo-
kajającego miodu, polecają rozpuszc-
zenie go w naparze z kwiatu lipowe-
go. Osobom cierpiącym na bezsenność 
proponuje się także słodzenie innych 
napojów z ziół midem lipowym i pic-
ie ich małymi dawkami bezpośrednio 
przed snem. W wyniku dłuższej kuracji 
uzyskuje się korzystne działanie uspa-
kajające, rozkurczowe i lekko nasenne. 
Należy wspomnieć także o wyjat-
kowo dużej skuteczności i aktywności 
miodu lipowego w leczeniu schorzeń 

ginekologicznych. Ponadto, ze wzglę-
du na łagodne działanie moczopędne, 
wykozystuje się go pomocniczo w lec-
zeniu układu moczowego. Niektórzy 
autorzy donoszą o korzystnym odd-
ziaływaniu miodu lipowego, w cho-
robach reumatycznych, a także dzięki 
właściwościom przeciwbakteryjnych 
i rozkurczającym, w schorzeniach prze-
wodu pokarmowego. 

Władysław Duda 
Dyplomowany Mistrz Pszczelarstwa

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Redakcja

Miód lipowy od wielu wieków był 
najbardziej wartościowym. Pochodził 
z lipy drobnolistnej i szerokolistnej. 

Lipa, nazywana przez pszczela-
rzy królową pożytków miododajnych, 
kwitnie na przełomie czerwca i lip-
ca, dostarczając cennego pokarmu 
dla pszczół, najczęściej przez okres 
kilkunastu dni. Natomiast lipy dale-
kiego wschodu, z uwagi na mnogość 
gatunków, kwitną przez dłuższy czas, 
przedłużając nektarowanie do 25 dni. 
Pozyskiwany w tym okresie produkt 
uważany jest za jeden z najlepszych 
odmianowych miodów nektarowych. 
Miód lipowy jest w stanie płynnym, ma 
barwę od jasnozielono-żółtego do jas-
nobursztynowgo. Po skrystalizowan-
iu zmienia zabarwienie na biało-żółte 
do złocistożółtego. W wyniku krys-
talizacji przyjmuje postać drobnoziar-
nistą, niekiedy krupkowatą. W smaku 
miód ten jest dość ostry, często lekko 
gorzkawy. W skład miodu lipowego 
wchodzą związki występujace w kwi-
atach lipy, a mianowicie: olejek etery-
czny, fawonoidy, glikozyd tiliacyna, 
związek triterpenowy tarakserol, garb-
niki, zawiązki goryczkowe, sapon-
iny. Stwierdzono także występowanie 
kwasów organicznych, między innymi, 
kwasu klimarowego chlorogenowego 
i kawowego. Miód lipowy jest ponad-

Miód Lipowy
to bogaty w enzymy. Najważniejszym 
z nich jest lizozym o silnych właściwoś-
ciach antybiotycznych. Dla próbek mio-
du lipowego uzyskano, w badaniach 
własnych, wysokie zawartości inhib-
inowe, tj.4 i 5, co świadczy o jego silnym 
działaniu na drobnoustroje. W oddziale 
pszczelnictwa w Puławach uzyskano 
także wysoką aktywność antybiotyczną 
próbek krajowego miodu lipowego. 
Miód lipowy ze względu na różnorod-
nośc zawartych w nim składników 
oraz korzystne cechy organoleptyczne, 
znajduje szerokie zastosowanie zarów-
no w odżywianiu, jak i lecznictwie. 
Wyjatkowo przyjemny smak i aromat 
tej odmiany miodu sprawia, że wyko-
rzystuje się go do poprawiania szeregu 
potraw i napojów, a także do wzboga-
cania smaku i aromatu innych miodów. 
W zakresie działania leczniczego miód 
lipowy jest uważany jest powszechnie 
za najlepszy środek przy przeziębieniu, 
grypie, w chorobach przebiegających 
z wysoka temperaturą, schorzeniach 
górnych dróg oddechowych. Dzięki 
dużej zawartości olejków eterycznych 
niszczy drobnoustroje występujące 
na błonach śluzowych dróg odde-
chowych, zwłaszcza nosa i gardła. 
Produkt ten ma ponadto działanie na-
potne, przeciwgorączkowe, przeciws-
kórczowe, przeciwkaszlowe i wyksz-
tuśne. Najczęściej stosuje się łyżkę 
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Dnia 26 sierpnia na szczucińskim rynku odbył się 
plenerowy seans filmowy na zakończenie wakacji. 
Przy sprzyjającej pogodzie licznie zebrani miesz-
kańcy Szczucina obejrzeli film pt. „Był sobie pies 2” 

Seans poprzedził pokaz taneczny dzieci uczest-
niczących w projekcie „Warsztaty tańca dla dzieci 
i młodzieży w gminie Szczucin” realizowanym przez 
Stowarzyszenie poMOC. 

Redakcja

„Dwieście lat temu w Wilnie zosta-
ły wydane Ballady i romanse Adama 
Mickiewicza – zbiór poezji, który za-
początkował w Polsce romantyzm. 
Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo 
dojrzałe wiersze okazały się przeło-
mowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie 
bez nich dalsze dzieje naszej literatu-
ry. (…) Romantyzm to istota polskości 
i fundament nowoczesnej tożsamości 
naszego narodu. To epoka zmagań 
z zaborcą, utrwalona w biografii Ada-
ma Mickiewicza oraz tych wszystkich 
polskich patriotów, uczestników taj-
nych stowarzyszeń i powstań, działa-
czy emigracyjnych i spiskowców, któ-
rzy na różne sposoby, w kraju i na ob-
czyźnie, czynem i słowem toczyli bój 
o suwerenną Rzeczpospolitą” – na-
pisał w liście przewodnim Andrzej 
Duda Prezydent RP (fragment).

Narodowe Czytanie to zainicjowana 
w 2012 roku przez prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego ogólnopolska ak-
cja publicznego czytania największych 
polskich dzieł literackich. Czytanie zo-
stało nazwane narodowym, aby pod-
kreślić jego powszechny i demokra-
tyczny charakter. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest popularyzacja czy-
telnictwa, zwrócenie uwagi na potrze-
bę dbałości o polszczyznę oraz wzmoc-
nienie poczucia wspólnej tożsamości.

2 września, o godz. 9.00, podczas XI 
edycji Narodowego Czytania, na Ryn-

ku Szczucińskim rozbrzmiewały strofy 
„Ballad i Romansów” Adama Mickie-
wicza. 

Spotkanie zainaugurowała dyrektor 
SCKiB w Szczucinie Krystyna Szymań-
ska, a list Prezydenta RP przeczytał Ja-
nusz Bukała – dyrektor CUW w Szczu-
cinie.

W przygotowanie uroczystości za-
angażowali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Szczucinie i z Zabrnia, 
a byli to; Gabriela Dzięgiel, Domini-
ka Dudek, Liliana Morawiec, Aniela 
Grędys, Klaudia Łuszcz, Aleksander 
Buchaniec, Mikołaj Beker, Krzysztof 
Bystroń, Maciej Łuszcz, Gabriela Jędo 

oraz czytelniczki szczucińskiej bibliote-
ki Aneta Paciorek i Daria Chrabąszcz.

Każdy, kto przyszedł na spotkanie 
z własnym egzemplarzem książki, miał 
możliwość odcisnąć na niej specjalną 
pamiątkową pieczęć.

Redakcja

XI edycja Narodowego 
Czytania

Kino letnie i pokaz tańca 
Hip-Hop
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To co dobre szybko się kończy… za-
jęcia wakacyjne organizowane przez 
SCKiB przeszły już do historii. 20-oso-
bowa grupa dzieci od 11.07.2022 – 
22.07.2022r., brała aktywny udział 
w wakacyjnej ofercie przygotowanej 
przez pracowników Centrum. 

Celem spotkań była edukacja, wspól-
na zabawa i spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu. Wielokrotnie towarzy-
szyły im spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów. Pierwszy tydzień 
to eksperymentalne zajęcia z balonami, 
wulkan w butelce i „produkcja” kolo-
rowego proszku Holi. Korzystając ze 
słonecznej pogody dużo czasu spędza-
liśmy na świeżym powietrzu. Atrakcją 
tego tygodnia było spotkanie z karate-

kami z Tarnowskiego Klubu Sportowe-
go „Kyokushin Karate”, a byli to: sen-
sei Agnieszka Ząbek i senpai Krystian 
Bajan. O swojej jednostce i działaniach 
opowiedzieli nam również strzelcy 
z Jednostki Strzeleckiej im gen. Maria-
na Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej, 
którzy przybyli na miejsce zbiórki w to-
warzystwie Drużyny Orląt Lubasz. 
Pierwszy tydzień wspólnej zabawy za-
kończył się zwiedzaniem Muzeum Dro-
gownictwa w Szczucinie, gdzie zorga-
nizowany został plener malarski pod-
czas, którego powstały nietuzinkowe 
dzieła sztuki małych artystów. Wizyta 
w muzeum zakończyła się wspólnym 
grillowaniem. Inicjatywę zajęć w dru-
gim tygodniu przejęły bibliotekarki. Już 

w poniedziałek uczestnicy mieli okazję 
spotkać się z pilotem Robertem Pietra-
chą i jego żoną. Pan Robert pochodzi 
ze Szczucina i od wielu lat pracuje jako 
pilot samolotów pasażerskich. Opo-
wiadał o swoich zainteresowaniach, 
pasji do lotnictwa, a także wykonywa-
nym zawodzie. W kolejnych dniach 
gościliśmy panią Helenę Lelek, która 
uczyła dzieci malowania zalipiańskich 
kwiatów. Ewelinę Kułagę – leśniczkę, 
która w interesujący sposób przedsta-
wiła życie lasu. Podczas kolejnego spo-
tkania dzieci poznały historię pisania 
listów, a to dzięki przedstawicielkom 
Poczty Polskiej pani Paulinie Urbanik 
i Agnieszce Stadnik. W ostatnim dniu 
naszych spotkań uczestnicy próbowa-

Wakacyjne Hopsanki 2022
li swoich sił wykonując „sznurkowe 
cuda” pod okiem Oliwii Ryczek, której 
pasją są makramy. Każdym zajęciom 
towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Były 
gry planszowe, zawody, wyścigi, bitwy 
na wodne balony, zabawa w chmurze 
mydlanych baniek.

Grupa uczestników, jak i panie ani-
matorki dziękują serdecznie wszyst-
kim gościom, którzy nas odwiedzili! 
Podziękowania składamy również dla 
pani kierownik Muzeum Drogownic-
twa – Katarzyny Bochenek-Kolano oraz 
Jednostce OSP w Szczucinie za udo-
stępnienie placu strażackiego.

Redakcja
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Stowarzyszenie poMOC, w sierpniu br., realizowa-
ło projekt „Warsztaty tańca dla dzieci i młodzieży 
w gminie Szczucin” współfinansowany ze środków 
Gminy Szczucin. Celem projektu było zagospodaro-
wanie czasu wolnego, a także zwiększenie aktywno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży. 

Przedsięwzięcie miało chronić także przed ry-
zykiem uzależnień i zwiększyć aktywność fizyczną 
uczestników. Bezpośrednimi beneficjentami było 26 
dzieci, które w dwóch grupach wiekowych przez cały 
sierpień aktywnie uczestniczyło w warsztatach pod 
bacznym okiem Julii Kołodziej – instruktora tańca. 
Zajęcia przeplatane były zabawami integracyjnymi, 
a także informacjami dotyczącymi historii kultury 
HIP-HOPU. Efekt końcowy projektu zaprezentowa-
ny został 26 sierpnia przed seansem kina plenerowe-
go na szczucińskim rynku. Każda z grup w krótkim 
pokazie tanecznym prezentowała umiejętności zdo-
byte podczas zajęć. Mamy nadzieję, że czas spędzony 
wspólnie nie pójdzie na marne i dzieci będą rozwijać 
swoje taneczne umiejętności. Powodzenia!!

Prezes Stowarzyszenia poMOC M.M.

Przygoda z HIP-HOPEM 
dobiegła końca!

W pierwszą niedzielę września odbyły się Ogólno-
polskie Dożynki Jasnogórskie. W podziękowaniu 
za zebrane plony brali udział rolnicy, sadownicy, 
pszczelarze, pracownicy lasów państwowych oraz 
myśliwi z całego kraju. W uroczystościach dożyn-
kowych wzięli udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych z Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą oraz ministrem Rolnictwa Henrykiem Kowal-
czykiem na czele.

Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił biskup 
Jan Piotrowski z Kielc, a w koncelebrze brał udział 
biskup Leszek Leszkiewicz delegat KEP do spraw 
Duszpasterstwa Rolników. Dużym wyróżnieniem 
było zaproszenie naszej orkiestry dętej do udziału 
w uroczystościach o szczeblu centralnym. Nasi mu-
zycy znaleźli się w gronie trzech orkiestr występują-
cych i witających przybywające delegacje Władz oraz 
delegacje z wieńcami dożynkowymi przed Mszą św. 
na Wałach Jasnogórskich.

Andrzej Urbanik

Dożynki na Jasnej Górze

Festyn „Powitanie wakacji”
W dniu 02.07.2022. na placu przy WODR Lubasz odbył się festyn „Powitanie wakacji”. 

Licznie przybyli mieszkańcy z dziećmi mogli liczyć na szereg atrakcji: dmuchańce, makieta pożarni-
cza, gry i zabawy sprawnościowe z nagrodami, grill, wata cukrowa, wypieki

Festyn upłynął w miłej i wesołej atmosferze. Wszyscy życzyli sobie spotkania za rok.
Nie udałoby się zorganizować festynu bez wsparcia sponsorów, a byli to:
Urząd Gminy Szczucin, Firma Rolbud, SCKiB w Szczucinie, Barbara Furgał, Starosta Krzysztof Bryk, 

Radny Powiatowy Krzysztof Kupiec, Radny Powiatowy Andrzej Urbanik, Bożena Bernat, Renata Sto-
chlińska. 

Osoby przygotowujące festyn: Krystyna Piątek, Kazimierz Zimoń, Agata Kołton, Zdzisław Bławat, 
Agnieszka Rusek, Zbigniew Stochliński, Bożena Gaj, Marek Kołton, Grażyna Sekuła, Grzegorz Kołton, 
Bożena Bernat, Krzysztof Stadnik, Alicja Bobro, Dorota Burak, Renata Stochlińska.

Wieniec Dożynkowy
Co roku, jak nakazuje tradycja, wieś Lubasz przygotowała piękny wieniec dożynkowy, który został 
poświęcony w Kościele parafialnym w Szczucinie. Tydzień później wzięliśmy udział w Religijnych 
Dożynkach Nadwiślańskich w Borkach. Wieniec zaczęliśmy wić na początku lipca i tak praktycznie 
co drugi dzień po 4 godziny do 15 sierpnia.

Pomysłodawczynią formy wieńca była Alicja Urzędowska. 
Przy wiciu i dekoracji pracowali: Alicja Urzędowska, Krystyna Piatek, Renata Stochlińska, Bożena 

Bernat, Agata Kołton, Agnieszka Rusek, Grażyna Sekuła, Bożena Gaj, Dorota Burak, Alicja Bobro, Kry-
styna Sroka, Zdzisław Bławat.

Wieńcowymi byli: Adam Dzięgiel, Zbigniew Stochliński, Krzysztof Stadnik, Krzysztof Bernat. 
Transportu użyczył i woził delegacje wieńcowe Ireneusz Kot.
Na prośbę organizatorów Dożynek Powiatowych w Mędrzechowie nasz wieniec był prezentowany 

przy wejściu na plac uroczystości dożynkowych.
Krzysztof Bernat 

Sołtys wsi Lubasz

W I E Ś C I  Z  L U B A S Z A
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Tak brzmiało hasło przewodnie tegorocz-
nej wycieczki edukacyjno-wypoczynko-
wej zorganizowanej z naszymi niezawod-
nymi kolegami z Jednostki Strzeleckiej 
JS2083 im. Mariana Kukiela z Dąbrowy 
Tarnowskiej.

Obowiązkowymi punktami programu 
były obiekty muzealne i pomniki, za spra-
wą których poczuliśmy historię największej 
wojny w dziejach świata. Odwiedziliśmy 
m.in. 

Westerplatte – nadmorski symbol po-
czątku II wojny światowej. Pomnik Obroń-
ców Wybrzeża, wysoki na 25 m. przypo-
minający wyglądem wyszczerbiony bagnet 
wbity w ziemię, upamiętnia obronę Wojsko-
wej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mie-
ście Gdańsk w dniach 1-7 września 1939r.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku – jedną z największych wystaw w Euro-
pie przedstawiającą wyjątkowe eksponaty 
oraz filmy historyczne ukazujące m.in. życie 
ludności cywilnej w czasie trwania wojny. 
Fantastycznie przygotowany audioprze-
wodnik przeprowadził nas przez koszmar 
lat 1939-45.

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku – 
historyczny gmach Urzędu nr 1 w Polsce 
w Wolnym Mieście Gdańsk. Pomnik znaj-
dujący się obok budynku poczty jest po-
święcony bohaterskim obrońcom.

Bazylikę Mariacką w Gdańsku – archi-
katedralny obiekt, którego potężne mury 
i wieże wznoszą się wysoko ponad panora-
mę miasta, którą podziwialiśmy po pokona-
niu 409 stopni. 

Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu – 
na powierzchni niemal 3 tys. m2 znajdują 
się liczne wystawy o 32 dniach obrony Helu 
w 1939 r., o powojennych losach obrońców 
polskiego wybrzeża oraz o największych 
armatach świata. Nie mogliśmy nie dotrzeć 
do wraku okrętu ORP Wicher-2, polskiego 
niszczyciela (kontrtorpedowca), który swą 

służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął 
w 1930r., a do dziś jest obiektem zabytko-
wym. Ogromne wrażenie wywarły na nas 
ukazane schrony, umocnienia wału obrony, 
okopy i składy amunicji.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
– to nie tylko ekspozycja plenerowa broni 
i uzbrojenia morskiego, ale również zbro-
jownia i wystawa łącząca muzealną tradycję 
z nowoczesnością z zachowanymi śladami 
przeszłości, wśród których znajdują się bo-
gate dzieje oręża polskiego na morzu.

ORP Błyskawica – weteran wielkiej 
wojny – najwyższa klasa wśród najnowo-
cześniejszych i najsilniejszych okrętów ma-
rynarki wojennej na świecie w owym czasie. 
Przycumowane Muzeum przy Skwerze Ko-
ściuszki.

Molo w Sopocie – wchodzące niegdyś 
w skład Wolnego Miasta Gdańsk, również 
świadek II wojny światowej.

Oprócz obiektów muzealnych space-
rowaliśmy ulicami Gdańskiego starego 
miasta, zachwycając się przepiękną śre-
dniowieczną architekturą. Byliśmy również 
w Fokarium w Helu i Oceanarium w Gdyni. 
W Sopocie „zaliczyliśmy” rejs szybką mo-
torówką RIB wykorzystywaną w ratownic-
twie morskim i w wojsku (pomimo obaw, 
bo patrząc jak szybko pływa i rzuca nią po 
wodzie, wszyscy po powrocie „szczerzyli 
zęby” i pomimo sporych kosztów byli go-
towi na jeszcze jeden kurs). Wieczorową 
porą podziwialiśmy cudownie rozświetlo-
ny Gdańsk z wysokości 50m w gondolach 
Diabelskiego Młynu. Nie zabrakło nam 
oczywiście plaży i uroków Bałtyku, które 
po intensywnym zwiedzaniu przynosiło 
odpoczynek przy wymarzonej pogodzie. 

Ostatnim punktem wycieczki był Zamek 
Krzyżacki w Malborku – siedziba Wielkich 
Mistrzów Krzyżackich. Po jej zwiedzeniu 
mieliśmy okazję uczestniczyć w średnio-
wiecznym Jarmarku Rzemiosła, który jest 
nieodzowną częścią wielkiej imprezy histo-

rycznej p.n.”Oblężenie Malborka”, nawią-
zującej do wydarzeń z 1410 roku, kiedy to 
wojska polsko-litewskie pod wodzą króla 
Władysława Jagiełły natarły szturmem 
na malborską wartownię. Na wspomnia-
nym jarmarku, w celu podreperowania bu-
dżetu sprzedaliśmy za dwa worki dukatów 
dwie nasze Orlaczki: Gertrudę i Kunegun-
dę, którym nadaliśmy nowe imiona :)

Po całym dniu pobytu na Zamku Krzy-
żackim „rozbiliśmy się” na polu namio-
towym w Brachlewie nad malowniczym 

„Śladami II Wojny Światowej”
jeziorem (o tej samej nazwie) gdzie do póź-
nych godzin nocnych, przy smacznie przy-
rządzonym przez nasze Orlaki posiłku 
wymienialiśmy się wrażeniami z mijające-
go nam tygodnia. Pomimo potu niejedno-
krotnie zalewającego nam oczy i nóg ugi-
nających się z wyczerpania (w ciągu 6 dni 
przemierzyliśmy marszem blisko 100 km), 
wróciliśmy wszyscy zadowoleni…. i chętni 
do przygód za rok :) 

Paulina Danisz
Opiekun Drużyny Orlęta Lubasz

5 czerwca w Krakowie, odbył się 
11 Międzynarodowy Konkurs Chóralny – 
CRACOVIA CANTANS na którym chór 
Clave de sol w kat. chórów dziecięcych wy-
śpiewał SREBRNY DYPLOM. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział 12 chórów z Polski, 

Bułgarii, Czech, Niemiec, Słowacji i Szwecji. 
Przesłuchaniom festiwalowym towarzyszy-
ły koncerty, w których nasz chór również 
brał udział. Występy uczestników festiwalu 
oceniało międzynarodowe jury pod prze-
wodnictwem prof. Romualda Twardow-

skiego, znanego kompozytora muzyki chó-
ralnej, który właśnie obchodził 92 urodziny. 
W skład jury wchodzili także: chórmistrzy-
ni Jennifer Tham z Singapuru, chórmistrz 
Javier Busto z Hiszpanii, kompozytor i or-
ganista Richards Dubra z Łotwy oraz włoski 
chórmistrz Andrea Angelini.

Za nami kolejne wspaniałe muzycz-
ne doświadczenie, promocja naszej szkoły 
i miasta.

Pragnę ogromnie podziękować moim 
pracowitym i kochanym chórzystom. To co 
wspólnie przeżyliśmy na konkursach, wy-
jazdach, próbach, warsztatach, wiedza któ-
rą pochłanialiście, niech będzie dla Was za-
wsze drogowskazem i pięknym wspomnie-
niem, które już na zawsze zostanie w Was 
i Waszym sercu.

14 czerwca w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusła-
wicach odbył się Wojewódzki Konkurs 
Chórów Projektu Akademii Chóralnej – 
Śpiewająca Polska.

Znakomite Jury w składzie: prof. dr hab. 
Jan Jazownik, dr hab. Monika Bachowska 
oraz mgr Danuta Jeziorowska przyznało:

- Nagrodę Specjalną dla chóru Clave de 
sol za najlepsze wykonanie utworu z ele-
mentami ruchu

- 1 miejsce i Złote Pasmo dla chóru 
Clave de sol ( klas 4-8 ),

- 1 miejsce i Złote Pasmo dla chóru Uni-
sono – ( klas 1-3 ).

W oczekiwaniu na werdykt chórzyści 
brali udział w warsztatach rytmicznych po-
prowadzonych przez p. Magdalenę Słupek.

Na zakończenie wszystkie chóry Akade-
mii, biorące udział w konkursie, wykonały 
utwór „BANAHA” pod kierunkiem p. Ilony 
Mach.

Wszystkim chórzystom serdecznie dzię-
kuję za piękne prezentacje na konkursie, za-
angażowanie i chęć pracy.

Wspaniałym opiekunom, Paniom: 
Bożnie Mazur, Ewie Jędo, Annie Ryńskiej-
-Buchaniec, Elżbiecie Szlosek – dziękuję 
za ogromną pomoc podczas wyjazdów, 
wsparcie i dobre słowo.
Warsztaty muzyczne chóru Clave de sol

Rok szkolny chórzyści ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie rozpoczęli wyjazdem 
na warsztaty wokalne. W sobotę 10 wrze-
śnia, 56 młodych śpiewaków wyruszyło 
na kolejną, wspólną, muzyczną wyprawę. 
Tym razem chórzyści pracowali i spędzi-
li wspaniale czas w „Ranczo u Loni” koło 
Jędrzejowa. W tym cudownym, malowni-
czym miejscu, pod kierunkiem swojego dy-
rygenta, chór pracował nad nowym reper-
tuarem, który zaprezentuje na konkursach 
i koncertach. W chóralnej rodzinie ucznio-
wie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i za-
interesowania, są bardziej otwarci, czują 
się pewniejsi siebie, nawiązują przyjaźnie, 
przeżywają wspaniałe, niezapomniane 
przygody i piękno które przynosi muzyka.

Bardzo dziękuję Stowarzyszeniu Bell 
Canto – p. prezes Joannie Kosidło, Burmi-
strzowi Szczucina, Dyrekcji Szkoły, opie-
kunom i wszystkim, którzy wspomagają 
działalność chóru. Z całego serca będziemy 
się starać, by nadal pięknie promować nasze 
miasto w kraju i za granicą.

Ilona Mach

Sukcesy chórów Unisono i Clave de sol ze Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie – 2 chóry i 3 nagrody
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dobra zabawa, uśmiech dzieci, gra fair play 
oraz integracja klasy.

Ten wyjazd trudno opisać w kilku pro-
stych zdaniach, jednak warto podkreślić, że 
było to połączenie przyjemnego z pożytecz-
nym. Nie zabrakło cudownej pogody i do-
brych humorów, co jest podstawą każdego 
udanego wyjazdu. Czekamy na kolejne 
wycieczki, podczas których nasi uczniowie 
będą uczyć się poprzez zabawę oraz pozna-
wać piękno naszego kraju.

Szkolny Zespół Redakcyjny
SP Szczucin

W dniach 20-24 sierpnia uczniowie kla-
sy 3d uczestniczyli w obozie sportowym. 
Każdy dzień pobytu był nowym wyzwa-
niem.

Dzień pierwszy – 20 VIII – wyjazd 
na mecz piłki nożnej do Niecieczy roze-
grany między BRUK BET TERMALIKA 
a STAL RZESZÓW. Dla niektórych była to 
pierwsza wizyta na prawdziwym stadionie. 
Dzieci chętnie kibicowały. Emocji było co 
nie miara.

Dzień drugi – 22 VIII – uczniowie wraz 
z wychowawcą oraz opiekunem wyruszyli 
na wycieczkę do Ciężkowic. Przez trzy go-
dziny poznawali atrakcje nowo otwartego 
Parku Zdrojowego, gdzie skorzystali z bo-
gato wyposażonego placu zabaw i basenu. 

Dzień trzeci – 23 VIII – udaliśmy się 
do KULKOLANDU w Radomyślu Wielkim. 
Każde dziecko znalazło coś dla siebie: zjeż-
dżalnie, trampoliny, mega klocki. Bardzo 
podobały się zajęcia z animatorem. Naj-
ważniejsza w tym była radość ze wspólnej 
zabawy.

Dzień czwarty – 24 VIII – w celu uatrak-
cyjnienia zajęć oraz zwiększenia motywa-
cji do ćwiczeń w tym dniu odbywały się 
elementy zajęć, gier i zabaw ruchowych. 
Uczniowie najpierw zagrali w piłkę noż-
ną na stadionie „Wisły”, potem udali się 
na salę sportową. Uczniowie rywalizowali 
ze sobą w dwóch drużynach. Jednak nie 
tylko wyniki były najważniejsze, liczyła się 

Letni obóz sportowy dla uczniów z klasy 3d

10 czerwca 2022 roku uczennica klasy 6c 
Julia Sito razem z nauczycielką p. Eweliną 
Niewiadomską-Burzec ze Szkoły Podsta-
wowej im Adama Mickiewicza w Szczu-
cinie odebrała nagrodę za zdobycie tytułu 
laureata w Międzynarodowym Konkursie 
Historycznym „Śladami historii Polski – 
skąd nasz ród” w kategorii praca plastycz-
na. 

Uroczysta Gala, którą prowadził redak-
tor Rafał Patyra odbyła się w Warszawie 
w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica. Konkurs 
objęty był honorowym patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. Przedsięwzięcie skierowane było 
do uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych w Polsce, a także poza 
granicami naszej Ojczyzny. Organizatorzy 
podkreślali ogromne zainteresowanie kon-
kursem i jednocześnie bardzo wysoki po-
ziom, ponieważ na ręce organizatora wpły-
nęło prawie 3000 prac z 27 krajów. 

Galę swoją obecnością zaszczycili m.in. 
Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. 
Witolda Pileckiego, Profesor Jan Żaryn – 
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Na-
rodowej, Pan Jacek Pawłowicz – Dyrektor 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL, a także Pan Mirosław 
Widlicki – Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. W liście skiero-
wanym do uczestników konkursu Minister 
Edukacji Przemysław Czarnek powiedział: 
„Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom 
konkursu za niepoliczalny trud jaki wło-
żyliście w wasze prace. Dziękuję także za 
interpretacje artystyczne i wasze serca za-
angażowane w poszukiwanie i poznawanie 
prawdy”. Dla utalentowanej Julii było to 
ogromne przeżycie i wrażenia, które na dłu-
go pozostaną w jej pamięci. Gratulujemy na-
grody i życzymy kolejnych sukcesów.

E. Niewiadomska-Burzec

Uczennica ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie laureatką w Międzynarodowym Konkursie 
Historycznym „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” w kategorii praca plastyczna

W pierwszym dniu września bieżącego 
roku, po wakacyjnej przerwie, społeczność 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słup-
cu powróciła do wspólnej celebracji rozpo-
częcia kolejnych dziesięciu miesięcy wytę-
żonej pracy dydaktycznej.

W czwartkowy poranek, po zakończe-
niu Mszy św. w parafialnej świątyni, mło-
dzi słupczanie, w towarzystwie rodziców, 
pojawili się w murach szkoły, by spotkać się 
z wychowawcami, z kolegami, uczestniczyć 
w akademii inaugurującej nowy rok szkol-
ny.

Naszą uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczucin pan Jan Sipior oraz ksiądz pro-
boszcz Ryszard Kapałka. Podczas uroczy-
stości nominację na stanowisko dyrektora 
odebrał pan Piotr Piasecki oraz pożegnano 

Nowy rozdział w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Słupcu

dotychczasową dyrektor, panią Władysła-
wę Wróbel, która przeszła na emeryturę.

Pan dyrektor w swoim wystąpieniu ży-
czył wszystkim dobrego roku i wielu sukce-
sów. Z szczególnie ciepłymi słowami zwró-
cił się do pierwszoklasistów. Zapewnił ich, 
że mogą liczyć na życzliwość i wsparcie. 
Ósmoklasistom życzył wytrwałości i poła-
mania piór na egzaminie. Zwrócił się rów-
nież do nauczycieli i rodziców zaznaczając, 
że istotą szkoły dobrej i przyjaznej, jest two-
rzenie dobrego klimatu, współpracy oraz 
wzajemnego szacunku i dialogu.

Wszystkim rozpoczynającym nowy rok 
uczniom życzymy, by nauka była udaną 
przygodą edukacyjną zapewniającą mądre 
poznawanie świata oraz rozwijanie wła-
snych talentów w pełnej życzliwości atmos-
ferze.

Danuta Krupa
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Wycieczki
1) Uczniowie klas 1-3 w poniedziałek 

6 czerwca brali udział w wycieczce do Sto-
biernej koło Dębicy. Przekraczając bramy 
grodu słowiańskiego można było poczuć 
atmosferę innego świata średniowiecznych 
Słowian zamieszkujących Dolinę Wisłoki. 
Wśród wielu atrakcji najbardziej podobały 

się warsztaty zielarskie, malowanie tarczy, 
strzelanie z łuku i bicie pamiątkowej mone-
ty. Wrażenie robiły piękne widoki i możli-
wość obejrzenia wszystkich owadów żyją-
cych na łące w 200-krotnym powiększeniu. 
Na zakończenie wycieczki były kiełbaski, 
a w drodze powrotnej lody. Szczerze pole-
camy odwiedzenie grodu wszystkim, któ-
rzy jeszcze tam nie byli.

2) Także w czerwcu przedszkolaki 
z grup Krasnale i Słoneczka pod opieką wy-
chowawców wybrali się wspólnie do Mu-
zeum Drogownictwa w Szczucinie oraz 
odwiedzili ZOO – Leśne Zacisze w Lisowie.

3) Przy współpracy ze Szkołą Podsta-
wową w Łukowej, uczniowie ZSP Radwan 
w dniach 13-15.06.2022 uczestniczyli w wy-
cieczce do Zakopanego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023

W czwartek 1 września rozpoczęliśmy 
rok szkolny od uroczystego odśpiewania 
hymnu państwowego. Następnie wszyst-
kich obecnych powitał pan dyrektor Ja-
nusz Guła, życzył uczniom wielu sukcesów 
w nauce, radził, by tak rozłożyli swoje siły , 
by nie zabrakło ich na finiszu, a nauczycie-
lom wytrwałości i cierpliwości w codzien-
nej pracy. Następnie uczniowie poszcze-
gólnych klas udali się do sal lekcyjnych 
na spotkania z wychowawcami. Wszystkim 
życzymy udanego roku szkolnego oraz wie-
lu sukcesów.

XI edycja Narodowego Czytania
Do tegorocznej literackiej prezentacji 

Prezydent Andrzej Duda wybrał w tym 
roku „Ballady i Romanse” Adama Mic-
kiewicza uzasadniając, że romantyzm jest 
„istotą polskości i fundamentem nowocze-
snej tożsamości naszego narodu”. Do ogól-
nopolskiego wydarzenia pod honorowym 
patronatem pary prezydenckiej, przyłączyła 
się również Szkoła Podstawowa w Radwa-
nie. W akcję włączyli się uczniowie klasy 
VIII i VI, którzy zaprosili do udziału pana 
dyrektora Janusza Gułę. Tym razem czyta-
nie wybranych poezji zawartych w zbiorze 
„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza, 
odbyło się w szkole, w specjalnie zorgani-
zowanym „kąciku czytelniczym”. Czytaniu 
przysłuchiwała się cała społeczność szkol-
na. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji, roz-
budziliśmy zainteresowanie czytaniem kla-
syki wśród młodego pokolenia. 

Zespół Redakcyjny 
ZSP w Radwanie

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów 
nadszedł czas powrotu i spotkania. Za 
nami dwa miesiące wspaniałych beztros-
kich wakacji. Nie tak łatwo pożegnać jest 
plaże tonące w słońcu, błękit nieba, ścież-
ki górskie wśród zielonych lasów, szalone 
przygody, wakacyjnych przyjaciół. Ale 
wszystko ma swój czas. 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 
2021/2022 pożegnaliśmy przechodzącą 
na emeryturę panią Teresę Piekielniak – 
wspaniałą i oddaną swej pracy nauczyciel-
kę, która w zawodzie przepracowała 40 lat 
będąc m.in. nauczycielem edukacji wczes-
noszkolnej. Pani Teresa podczas akademii 
w pięknych i wzruszających słowach pod-
sumowała swoje życie zawodowe. Łzom 
wzruszenia i emocjom nie było końca. 

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego – 
1 września 2022 roku przywitał nas piękną, 
słoneczną pogodą. Uroczysta inauguracja 
roku szkolnego tradycyjnie już rozpoczęła 
się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Pa-
rafialnym w Zabrniu przez księdza Marka 
Łopatkę. 

Po przemarszu do szkoły, który otwier-
ał poczet sztandarowy z wizerunkiem Jana 
Pawła II – patrona naszej szkoły, rozpoczęła 
się akademia. 

Pani dyrektor Katarzyna Wacławska 
w swoim przemówieniu otwierającym 
uroczystość ciepło powitała wszystkich 

uczniów, pracowników szkoły i gości, 
którzy zaszczycili nas swoim przybyciem: 
dyrektora CUW pana Janusza Bukałę i rad-
nego gminy Szczucin, mieszkańca Zabrnia 
pana Józefa Firsta. Podczas przemówienia 
zwróciła uwagę na remont łazienek i ko-
rytarza dolnego, który został przeprowad-
zony w czasie tegorocznych wakacji.

Przed remontem awarii często ulegała 
kanalizacja oraz instalacja wodna. Dzięki 
wsparciu uzyskanemu od radnego pana 
Józefa Firsta udało się uzyskać zgodę na re-
mont i jego sfinansowanie. Przebudowa ła-
zienek polegała przede wszystkim na wymi-
anie instalacji kanalizacyjnej, położeniu 
płytek, wymianie stolarki drzwiowej oraz 
wyposażeniu łazienek i toalet. Na podło-
gach korytarza również położono nowe 
płytki i pomalowano ściany. Po remoncie 
wnętrze łazienek w naszej szkole spełnia 
standardy na miarę XXI wieku.

Efekt końcowy, jaki udało się osiągnąć 
jest sumą zaangażowania wielu osób. 

W pierwszej kolejności pani dyrektor 
podziękowała władzom gminy Szczucin: 
panu burmistrzowi Janowi Sipiorowi oraz 
zastępcy burmistrza panu Tomaszowi Beł-
zowskiemu, którzy w znacznym stopniu 
przyczynili się do realizacji tego przedsięw-
zięcia. Kończąc przemówienie zapewniła, 
że o wyremontowane łazienki i korytarz 
będziemy dbać, jak o swoje własne, bo to 
przecież nasz wspólny drugi dom.

Z kolei pan dyrektor CUW-u Janusz 
Bukała w swoim przemówieniu odniósł 
się do bardzo dobrych wyników Egzaminu 
Ósmoklasisty osiągniętych w roku szkol-
nym 2021/2022 przez naszych uczniów. 
Wyraził nadzieję, że tegoroczne wyniki 
będą równie dobre, a może nawet lepsze.

I rzeczywiście jest się czym chwalić. Nasi 
uczniowie podczas Egzaminu Ósmoklasisty 
z języka polskiego i matematyki osiągnę-
li wyniki wyższe od średniej wyników 
w gminie. Były one nawet lepsze od śred-
niej wyników osiągniętych w powiecie i wo-
jewództwie. Jest to dla nas powód do dumy. 
Sukcesy naszych uczniów jeszcze bardziej 
będą mobilizować nas do wytężonej pra-
cy w tym roku szkolnym, by uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Zabrniu bez obaw 
mogli wybierać najlepsze szkoły, dalej się 
kształcić i z dumą wspominać szkołę pod-
stawową, do której uczęszczali.

Podczas akademii uczczono 83 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Podkreślono, 

że wszyscy doceniamy to, że żyjemy w wol-
nym kraju, zwłaszcza teraz w obliczu kon-
fliktu zbrojnego w Ukrainie.

2 września uczennica klasy VIII – Ga-
briela Jędo wzięła udział w „Narodowym 
Czytaniu” organizowanym przez SCKiB 
w Szczucinie. Gabrysia pięknie odczytała 
balladę pt. „Powrót taty” Adama Mickiewic-
za. Otuchy dodawali jej koledzy i koleżanki 
z klasy VII i VIII, którzy wraz z opiekunami 
uczestniczyli w tej pięknej inicjatywie. Po-
tem była okazja, by odwiedzić szczucińską 
bibliotekę, zapoznać się z jej księgozbiorem 
i poznać zasady jego katalogowania.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
mamy już za sobą. W tej chwili wszyscy 
jesteśmy pełni zapału, a w głowie mamy 
nowe pomysły i postanowienia. Pamiętając 
o tym, że „ nauka odmładza duszę” życzy-
my wszystkim uczniom ocen na miarę ich 
możliwości, a nauczycielom samych sukce-
sów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ewa Gaj

1 września 2022 r. odbyła się uroczysta 
inauguracja roku szkolnego 2022/2023. 
W uroczystości wzięli udział uczniowie, 
pracownicy szkoły, rodzice oraz przybyli 
goście: zastępca burmistrza pan Tomasz 
Bełzowski i przewodnicząca Rady Rodzi-
ców pani Małgorzata Szachniewicz. 

1 września naukę w szkole rozpoczęło 
600 uczniów, w tym 74 pierwszoklasistów 
i 7 uczniów z Ukrainy. Pani dyrektor Beata 
Dzięgiel powitała serdecznie wszystkich 
zebranych, szczególnie ciepło zwróciła się 
do rozpoczynających naukę w szkole. Ży-
czyła uczniom wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy i samych sukcesów, nauczycielom – 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
w Szkole Podstawowej w Zabrniu

Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Radwanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
spokojnej pracy niezależnie od zmian i wy-
zwań, rodzicom – dumy ze swoich dzieci 
i dobrej współpracy ze szkołą. Udanego 
roku szkolnego w swoich przemówieniach 
życzyli również zaproszeni goście. Po części 
oficjalnej miała miejsce część artystyczna. 
Uczniowie słowem i piosenką wspominali 
wakacyjny czas beztroski. Następnie wraz 
z wychowawcami udali się do swoich klas 
na pierwsze zajęcia. Uczniowie otrzymali 
też zestawy podręczników szkolnych.

Od 1 września wznowiła swoją pracę 
kuchnia szkolna. Dzięki temu uczniowie 
i pracownicy szkoły mogą korzystać z cie-
płego i smacznego obiadu w stołówce

Zespół Redakcyjny SP Szczucin



SPORT str.193 (25) / 2022

Udany start zawodników UMKS JU-
NIS w nowym sezonie. 

Na pierwszym Krajowym Turnie-
ju w badmintonie zorganizowanym 
w dniu 3 września w Żyrakowie 3 miej-
sce wywalczył Emil Ziobro. Bardzo do-
brze zagrali też nasi najmłodsi zawod-
nicy Julia Bzduła oraz Jakub Kostecki 
zajmując ostatecznie miejsca 4-8.

Anna Dulak

W tym roku Uczniowski Międzyszkolny 
Klub Sportowy JUNIS w Szczucinie dla 
swoich zawodników zorganizował BAD-
MINTONOWY WAKACYJNY OBÓZ 
SPORTOWO-REKREACYJNY „SZCZU-
CIN 2022”. 

Przez 10 dni od 1 do 10 sierpnia, 28 za-
wodników korzystało z licznych atrakcji. 
Jak przystało na obóz sportowy codziennie 
odbywały się treningi badmintonowe, a za-
raz po treningach rozgrywki WAKACYJ-
NEJ LIGII BADMINTONA. Po południu 
– również codziennie – organizowane były 
wyjazdy do kina, AqvaParku w Połańcu, 
Pacanowa, Siemiechowa – Jurasówka, Par-
ku Trampolin itp. Program obozu obejmo-

21 sierpnia 2022 r. wystartował nowy sezon 
ligowy 2022/23 tarnowskiej okręgówki. 
Wisła przygotowania do niego rozpoczęła 
już 14 lipca, kiedy oprócz treningów roze-
grała pięć meczów kontrolnych. W naszej 
kadrze doszło do rewolucji. 

Do klubu ściągnięto aż sześciu nowych 
zawodników: Macieja Wójcika z KS Wójci-
ny, Dariusza Wronę z Pawłem Pąkiem (obaj 
Ava Grądy), Mateusza Bednarza z Unia 
II Tarnów, Mateusza Dzięgla z juniorów 
BB Termalica Niecieczy oraz treningi wzno-
wił Federico Di Bella. Na dodatek po dwóch 
latach przerwy spowodowanej przez kon-
tuzje do gry powrócił Jakub Młodziński, 
a do składu dołączyli również Antoni Bo-
ciek i Marceli Krawczyk z drużyny junio-
rów. Jak widać skład Wisły został niemal 
całkowicie przemeblowany i wielką zagad-
ką będą dla nas ligowe rozgrywki 2022/23. 
O wszystkich meczach informujemy na bie-
żąco na naszej oficjalnej stronie www.
wislaszczucin.pl oraz na naszym fanpagu, 
którego zachęcamy do śledzenia. Na nim 
również informacje odnośnie naszych dru-
żyn młodzieżowo-dziecięcych oraz działań 
zarządu na rzecz klubu. Miło nam poinfor-
mować, że dzięki staraniom udało się otrzy-
mać dofinansowanie z rządowego Progra-
mu Klub, za który zakupiliśmy niezbędny 
sprzęt sportowy. Natomiast na obiektach 
Wisły systematycznie trwają prace nad 
uporządkowaniem i polepszeniem warun-

Udane sportowe wakacje z Junisem
wał także całodniowe wyjazdy turystyczne 
do: Krakowa, Krynicy Zdrój – Muszyny 
Zdrój, Chęcin, Bałtowa. Było ciekawie, miło, 
pożytecznie i przyjemnie. Dzięki sponso-
rom udało się zrealizować bogaty program 
sportowy i rekreacyjny.

Jednym ze sponsorów była Fundacja 
LOTTO/ środki finansowe z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu/ gdzie realizowaliśmy projekt p.t. „Spor-
towe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Drugim 
sponsorem była Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Szczucinie, która pokryła część kosztów 
transportu.

Organizatorzy obozu

Dobry Start

ków infrastrukturalnych. Dzięki przychyl-
ności władz gminy oraz darczyńcom udało 
się wyposażyć szatnie w nowe meble, co 
zdecydowanie poprawiło wygląd wnętrz 
na miarę dzisiejszych czasów.

Mikołaj Strycharz 

Wystartował sezon 2022/23

Mecz z Aluprim Zalipie oraz wcześniejszy z Pola-
nem Żabno w nowym sezonie zgromadził na Witosa 
w Szczucinie niespotykaną od dawna sporą ilość kibiców.

Władze związku wręczają naszym trampkarzom pu-
char oraz dyplom za awans do II ligi wywalczony w po-
przednim sezonie.

Puchar za awans do II Ligi Trampkarzy w sezonie 
2022/2023




