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Ozdoby Wielkanocne dzieci z naszej gminy 
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17 grudnia 2020 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin zos-
tały podpisane umowy na reali-
zację dwóch zadań.
1.  „Podniesienie standardów
prowadzenia usług kultural-
nych w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Suchym
Gruncie (działki ewid. nr 644/1
i 644/2, obręb Suchy Grunt) po-
przez jego modernizację” 
2. „Modernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w

Modernizacja budynków OSP Zabrnie i Suchy Grunt

1(19)/ 2021

msc. Zabrnie (działka ewid. nr
302, obręb Zabrnie) umożliwia-
jąca wielofunkcyjne wykorzys-
tanie obiektu stanowiącego
centrum kulturalno-rekreacyjne
miejscowości”.
W ramach podpisanych umów
zostaną zmodernizowane bu-
dynki OSP w Zabrniu i Suchym
Gruncie. W obu budynkach

planowane prace obejmą 
m.in. modernizację, pokrycia
dachowego i wymiany stolarki

okiennej. W celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ilość ener-
gii niezbędnej do utrzymania
właściwej temperatury we-
wnątrz pomieszczeń oraz po-
prawy estetyki budynku
zostanie wykonane docieplenie
ścian zewnętrznych wraz z ele-
wacją.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

25 stycznia br. w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin zos-
tała podpisana umowa na reali-
zację zadania „Budowa sieci 
i przyłączy kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Szczucin
i Lubasz, gmina Szczucin”.
W ramach podpisanej umowy
zostanie wykonana inwestycja
za kwotę 2 836 582,86 zł 
obejmująca wykonanie sieci 
i przyłączy kanalizacyjnych ciś-
nieniowych. Teren inwestycji

stanowi część miejscowości
Szczucin i Lubasz. Wykonawcą
inwestycji jest ZAKŁAD IN-
STALACYJNO-BUDOWLANY
SANIT-BUD S.C. Jerzy i An-
drzej Fido. Wykonawca inwe-
stycji rozpoczął roboty
budowlane 28 stycznia 2021r.,
natomiast termin zakończenia
robót zaplanowany jest na 
30 listopada 2021 r.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Szczucinie i Lubaszu

Burmistrz Szczucina Jan Sipior
wykonując uchwałę budżetową
na 2021 rok oraz uchwałę 
w sprawie dotacji, podpisał 
22 lutego br. umowę z Parafią
Rzymskokatolicką pod wezwa-
niem św. Marii Magdaleny 
w Szczucinie, reprezentowaną
przez Księdza Proboszcza 
Zygmunta Warzechę. 

Wsparcie dla najstarszego zabytku
w Szczucinie

Umowa dotyczy udzielenia
dotacji w kwocie 200 000 zł na
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane
przy zabytkowym kościele
pod wezwaniem św. Marii
Magdaleny w Szczucinie.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Pomagajmy
Coraz popularniejsze w ostatnim czasie są po-
jemniki w kształcie serca, do których zbierane
są plastikowe nakrętki. Z inicjatywy „Małych
Ekologów” oraz „Ligi Ochrony Przyrody”
działających przy Szkole Podstawowej w
Szczucinie, Gmina Szczucin zakupiła pojemnik
„Serce”, który został postawiony przed budyn-
kiem Szkoły Podstawowej w Szczucinie.
Zachęcam wszystkich, aby zamiast do śmieci,
plastikowe nakrętki wrzucać do tego właśnie
pojemnika. W ten sposób zadbamy o naszą
przyrodę odzyskując surowce wtórne, ale
przede wszystkim pomożemy najbardziej po-
trzebującym – mówi Tomasz Bełzowski z-ca
Burmistrza Szczucina.
Pojemnik w kształcie serca przeznaczony jest
na różnego rodzaju plastikowe nakrętki, bez
względu na kształt czy kolor.  Mogą to być na-
krętki np. po napojach, mleku, jogurtach jak
również po chemii gospodarczej, po płynach
do zmywania czy szamponach. Jednocześnie
zwracamy się z prośbą o niewrzucanie do po-
jemnika innych przedmiotów.
Zebrane nakrętki zostaną przekazane na cele
charytatywne.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Miło nam poinformować, że
w tegorocznej edycji plebis-
cytu „Mistrzowie Agro 2020”
zwyciężył Sołtys wsi Borki
Marcin Malec, zajmując 
I miejsce w powiecie dąbrow-
skim.
Mistrzowie Agro to najwięk-
szy w Polsce plebiscyt wiejski
i rolniczy. Organizatorami
akcji są ogólnopolski serwis i

Mistrz Agro 2020 z Naszej Gminy
magazyn dla rolników
„Strefa Agro” oraz dzienniki
regionalne ukazujące się w
każdym województwie. Co
roku przyznawane są presti-
żowe nagrody w kategoriach
Rolnik Roku, Sołtys Roku i
Koło Gospodyń Wiejskich
Roku.
Serdecznie gratulujemy!

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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Oficjalny profil Gminy Szczucin 
na Facebook’u

Media społecznościowe na
dobre zagościły już w na-
szym życiu. Dlatego z
myślą o mieszkańcach 
i sympatykach, uruchomi-
liśmy oficjalny profil
Gmina Szczucin na 
Facebook’u. Jest to miejsce
gdzie na bieżąco będziemy 
dostarczać Państwu najcie-
kawszych i najważniej-
szych informacji z życia
naszej gminy. Zachęcamy
Państwa także do weryfi-
kacji informacji pozyskiwa-
nych z innych źródeł i

potwierdzanie ich wiary-
godności. Chcemy aby
nasz profil był kolejną
formą kontaktu z miesz-
kańcami.
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzania i polubienia
profilu Gmina Szczucin na
Facebooku.
https://www.facebook.co
m/GminaSzczucinOficjal-
nyProfil

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

W związku z sytuacją wywołaną
przez wirusa SARS-CoV-2 nasze
życie musiało się zmienić w
wielu dziedzinach. Jedną z nich
jest edukacja, która bez sprzętu
informatycznego nie jest moż-
liwa. Z takim problemem mu-
siały zmierzyć się dzieci z
Jednostki Wspierającej Rodzinę
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Nauka odbywająca się w formie
zdalnej postawiła przed wieloma,
szereg nowych wyzwań. Jed-
nostka musiała zapewnić wszyst-
kim dzieciom sprzęt
komputerowy, który pozwoliłby
na uczestnictwo w lekcjach, prze-
prowadzanych on-line. 
To niemałe wyzwanie - dlatego
Grupa Inicjatyw Młodzieżowych
wraz z Fundacją Mosty Rozwoju
zorganizowały zbiórkę na zakup
laptopów dla dzieci z Jednostki
Wspierającej Rodzinę w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Razem mog-
liśmy przyczynić się do tego, 
aby wychowankowie mogli bez
przeszkód zdobywać wiedzę w

Obecny okres świadczeniowy
2019/2021 trwa do dnia 31 maja
2021 roku. Wnioski na nowy
okres świadczeniowy należy
składać:
- od 1 lutego 2021 r. w formie
elektronicznej za pośrednictwem:

• systemu bankowości elektro-
nicznej banków, które dołączyły
do programu. Banki, które umoż-
liwiają składanie wniosku przez
swoje serwisy to: Alior Bank SA,
Bank Millennium SA, Bank Pekao
SA, Bank Pocztowy SA, Bank Pol-
skiej Spółdzielczości SA oraz wy-
brane zrzeszone Banki
Spółdzielcze, BNP Paribas Bank
Polska SA (z wyłączeniem sys-
temu moj.bnpparibas.pl) Credi-
tAgricole Bank Polska SA, Getin
Noble Bank SA, ING Bank Śląski
SA,mBank SA, Nest Bank S.A,
PKO Bank Polski SA (oraz Inte-
ligo), SGB-Bank SA oraz wybrane
zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Terminy składania wniosków 500+

W czwartek 7 stycznia  Burmistrz
Szczucina Jan Sipior gościł Mi-
nistra - członka Rady Ministrów
Michała Cieślaka. 
Podczas spotkania dyskutowano
na temat spraw związanych z bie-
żącą sytuacją naszej gminy,  oma-
wiano problemy oraz wyzwania
na przyszłość.
Spotkanie było również okazją do
zaprezentowania planowanych
w naszej gminie inwestycji, w
tym inwestycji w budownictwie
socjalnym i społecznym.
Burmistrz wyraził swoje zadowo-
lenie i poparcie dla propozycji
zmian prawa o ochronie gruntów

rolnych i leśnych, dzięki którym
grunty rolne wysokiej klasy le-
żące w obrębie miasta, można
będzie przeznaczyć na cele in-
westycji komunalnych. Obowią-
zujące procedury odrolnienia
gruntów są długotrwałe i kosz-
towne.
Burmistrz Szczucina wyraził
swoje podziękowanie Panu Mi-
nistrowi za znaleziony czas oraz
zainteresowanie realizowanymi
i planowanymi inwestycjami na
terenie gminy Szczucin.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Minister Michał Cieślak z wizytą w Szczucinie

tym ciężkim okresie pandemii.
Zbiórka została zorganizowana
przy pomocy portalu zrzutka.pl.
„Zrzutka” to narzędzie do tworzenia
zbiórek internetowych na dowolny
cel.  Dzięki pomocy osób o wielkim
sercu, dzięki wszystkim wpłacają-
cym udało się! Zebraliśmy kwotę,
która pozwoliła nam na zakup lap-
topa wraz z potrzebnym osprzętem.
Dziękujemy firmie Avanet za skon-
figurowanie i sprzedaż sprzętu bez
marży.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi,
że w pełen zimowej aury, dzie-
wiąty dzień stycznia tego roku,
udało nam się sfinalizować akcję i
przekazać potrzebny sprzęt do
Jednostki Wspierającej Rodzinę. 
Dzięki Wam - darczyńcom udało
się!!! Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy wsparli nasza inicja-
tywę!

Fundacja Mosty Rozwoju
Grupa Inicjatyw 
Młodzieżowych

• Internetu (dla osób posiadających
tzw. Profil zaufany lub podpis
elektroniczny)
• za pomocą portalu emp@tia pro-
wadzonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ew
nioski/index.eup
• za pomocą Platformy Usług Elek-
tronicznych – PUE ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logo-
wanie.npi

-  od 1 kwietnia 2021 r. w formie 
tradycyjnej (papierowej)

Jednocześnie informujemy, że na
bieżąco przyjmowane są przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczucinie wnioski o
ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na obecny okres,
który trwa do 31.05.2021 r. np. od
osób, które dotychczas nie pobie-
rały na dane dziecko świadczenia

wychowawczego gdyż do-
piero się ono urodziło. Osoby
te mogą złożyć wniosek w
MGOPS w Szczucinie w for-

mie tradycyjnej (papierowej) lub
za pośrednictwem portalu
emp@tia, Platformy Usług Elek-
tronicznych ZUS czy bankowości

elektronicznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej 

w Szczucinie

Sprzęt dla potrzebujących 
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Komunikat Gminnej Spółki Wodnej
Gminna Spółka Wodna realizuje
swoje zadania systemem gospo-
darczym. Wszystkie wykony-
wane prace uzależnione są od
możliwości finansowych Spółki.
Na budżet składają się składki
członków GSW. Wnoszenie
składek jest niezbędne do reali-
zacji zadań wyznaczonych na
dany rok. W miarę posiadanych
środków Spółka wykonuje nie-
zbędne naprawy i renowacje
urządzeń melioracyjnych. Stan
tych urządzeń wpływa na bez-
pieczeństwo przeciwpowo-
dziowe, jakość i wielkość
plonów.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
w Szczucinie informuje, że

składkę na konserwację urzą-
dzeń melioracyjnych na 2021
rok zgodnie z art. 452 ustawy z
dn. 20.07.20D - Prawo Wodne
można wpłacać:
- u sołtysów wsi, 
- na rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy w Szczucinie nr 28
9464 000120010000 0130 0001, 
- w kasie Spółki. 
W przypadku nieuregulowania
należności zostaną wystawione
upomnienia co skutkuje pod-
niesieniem dodatkowych kosz-
tów. Jednocześnie prosimy o
niezwłoczne zgłaszanie w biu-
rze Spółki Wodnej każdą
zmianę właściciela gruntu
celem aktualizacji.

ORLĘTA LUBASZ

W dniu 7 marca  br. w trakcie
Powiatowych Obchodów Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
pn. „Żołnierze Niezłomni – Po-

wiat Dąbrowski Pamięta” orga-
nizowanych przez Stowarzysze-
nie Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego i Województwa
Małopolskiego, Drużyna Orląt z
Lubasza złożyła przysięgę na
sztandar. Do tego ważnego wy-

darzenia przygotowywali się
pod okiem starszych kolegów,
Strzelców z Jednostki Strzelec-
kiej JS2083 im. Mariana Kukiela
z Dąbrowy Tarnowskiej. 

Paulina Danisz

Po długim okresie
ograniczeń w udo-
stępnianiu zbiorów
Muzeum Drogow-
nictwa w Szczucinie,
ponownie przywró-
cono obsługę ruchu
turystycznego zorga-
nizowanego i indywi-
dualnego na wszystkich
ekspozycjach. Do-
stępna też jest biblio-
teka oraz zbiory
archiwalne nie tylko
zdalnie, ale również z
możliwością skorzys-
tania na miejscu. Czas
pandemii spowodo-
wał obostrzenia sani-
tarne, na bieżąco
dostosowywane do
zaleceń dla każdego
typu działalności mu-
zeum. Wprowadzono
regulacje m.in. doty-
czące zapewnienia do-
stępu do środków
ochrony osobistej,
środków dezynfekcyj-
nych, zachowania
dystansu, odkażania

1 kwietnia 2021 r., według stanu na
dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce
rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań NSP
2021.
Powszechny spis ludności i miesz-
kań odbywa się co 10 lat i jest jedy-
nym badaniem, które pozwala na
pozyskanie szczegółowych informa-
cji o liczbie ludności, jej terytorial-
nym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno-społecznej i zawodo-
wej, a także o ilościowym i jakościo-
wym stanie zasobów
mieszkaniowych i budynkowych.
Dane zebrane w ramach prac spiso-
wych są wykorzystywane do opra-
cowań, zestawień i analiz
statystycznych, do tworzenia i ak-
tualizacji przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego operatu do
badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań
jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć
będą m. in. charakterystyki demo-
graficznej i aktywności ekonomicz-
nej osób, poziomu wykształcenia
oraz stanu i charakterystyki zaso-
bów mieszkaniowych. Dokładny za-
kres informacji zbieranych w NSP
2021 dostępny jest w załączniku nr 1
do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o
narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.
poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zo-
staną:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i
czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami, osoby fi-
zyczne niemające miejsca zamiesz-
kania;
• mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednictwem
aplikacji internetowej na stronie in-

Zapraszamy do Muzeum
powierzchni użytko-
wych, monitorowania
systemu rezerwacji,
ograniczenia ilości
osób zwiedzających i
korzystających z za-
sobu biblioteki oraz
zbiorów archiwal-
nych. Aktualne infor-
macje w tym zakresie
można uzyskać pod nr
tel. 14 643 52 78. Obec-
nie wystawy na
otwartej przestrzeni są
dostępne dla zwiedza-
jących w dni pracujące
od poniedziałku do
piątku w godzinach
od 7-15, a dodatkowo
w okresie od 17 kwiet-
nia do 24 października
2021 roku w godzi-
nach od 10-17 również
w soboty i niedziele.

Katarzyna 
Bochenek-Kolano

ternetowej GUS; 
• w wywiadzie telefonicznym prze-
prowadzanym przez rachmistrza
spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim prze-
prowadzanym przez rachmistrza
spisowego, jeśli pozwoli na to sytua-
cja epidemiczna.
Tożsamość rachmistrza spisowego
będzie można zweryfikować kon-
taktując się z Wojewódzkim Biurem
Spisowym w Urzędzie Statystycz-
nym w Krakowie lub właściwym
Gminnym Biurem Spisowym.
Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w
której zobowiązany do spisu miesz-
kaniec Polski nie będzie miał możli-
wości spisania się samodzielnie,
ustawa o NSP 2021 zobowiązuje na-
stępujące podmioty do udostępnie-
nia odpowiedniego pomieszczenia i
sprzętu do realizacji samospisu:
• urzędy statystyczne i pozostałe
jednostki statystyki publicznej,
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy obsługujące wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów miast oraz
gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można do-

konać samospisu, zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego.
Wszystkie przekazywane w czasie
spisu dane zostaną objęte tajemnicą
statystyczną – będą należycie i sta-
rannie zabezpieczone oraz nie zo-
staną nikomu ujawnione. Stosowane
przez statystykę publiczną narzę-
dzia oraz procedury w zakresie bez-
pieczeństwa danych zapewniają
całkowitą ochronę gromadzonych
informacji. Statystyka publiczna pre-
zentuje jedynie dane wynikowe, któ-
rych nie można powiązać z
konkretnymi osobami.
Więcej informacji o NSP 2021 można
uzyskać na stronie internetowej
spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwo-
niąc na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99.
W przypadku dodatkowych pytań
związanych z realizacją NSP 2021 w
województwie małopolskim można
kontaktować się z Wojewódzkim
Biurem Spisowym w Urzędzie Sta-
tystycznym w Krakowie – tel.: +48
12 42 04 050, e mail:
WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021
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KĄCIK HISTORYCZNY

Pamięć jest spoiwem każdej
ludzkiej wspólnoty. Pamięć na-
rodowa jest spoiwem narodu.
Tak było, jest i tak będzie do-
póki istnieć będzie ten szcze-
gólny rodzaj społeczności
mający oparcie w ojczyźnie i
zanurzony we własnej kultu-
rze, dzięki której odróżnia się
od innych narodów (Jan
Paweł II, „Pamięć i tożsa-
mość”). Ważnym składni-
kiem tej pamięci jest
przeszłość, dzieje, losy
wielu pokoleń składające się
na narodową historię, bę-
dącą fundamentem naszej
tożsamości. Dlatego też jej
pielęgnowanie jest nie tylko
naszym obowiązkiem, ale
wręcz koniecznością, wa-
runkiem dalszego zbioro-
wego istnienia. Ponieważ
jest ona tak ważna, to w nie-
których okolicznościach
trzeba jej bronić, walczyć o
nią lub też ją prostować czy
odkłamywać. Tak bywało
zazwyczaj w czasach nie-
woli, których historia nie
szczędziła Polakom – zabo-
rów, okupacji czy komunis-
tycznego zniewolenia. Są
pewne momenty czy sytua-
cje, w których ta pamięć
jakby szczególnie domaga
się naszej troski. Poświę-
cony jej został od wielu już
lat jeden z miesięcy. To
kwiecień - Miesiąc Pamięci
Narodowej. U jego naro-
dzin legła podjęta wkrótce
po zakończeniu II wojny
światowej decyzja uczcze-
nia tysięcy więźniów 
hitlerowskich obozów wy-
zwolonych przez aliantów
właśnie w kwietniu 1945
roku. W czasach PRL jeden
dzień pamięci został roz-
ciągnięty na cały miesiąc, w
którym rokrocznie odby-
wały się różnego rodzaju
imprezy i uroczystości, dru-
kowano plakaty i książki,
pokazywano filmy, porząd-
kowano groby, urządzano
spotkania z kombatantami
mające na celu kształtowa-
nie pożądanej z punktu wi-
dzenia komunistycznej
władzy wersji pamięci.
Główny nacisk kładziono
tu, skądinąd słusznie, 
na aktywizowanie szkół i
organizacji młodzieżowych.
Przypominano takich a nie
innych bohaterów, wyda-
rzenia czy miejsca, które
ugruntować miały oficjalną
wersję najnowszej historii.
Ta zaś służyć miała legity-
mizowaniu komunistycz-
nych rządów. Całość zaś
była programowana na naj-
wyższym szczeblu i central-

nie sterowana. Pamięć o
prawdziwych bohaterach ze-
pchnięta była do prywatno-
ści, kultywowana w
rodzinach lub niewielkich
grupkach, korzystających
niekiedy z kościelnego
azylu. Wyłom w tym przy-
niosła rewolucja „Solidar-
ności”, której jednym z
najważniejszych dokonań
było przywracanie Polakom
pamięci o własnej historii.
Dziś jest inaczej. Mamy
wolny kraj, swobodę wypo-
wiedzi, powstało wiele no-
wych służących jej instytucji
jak np. Fundacja Centrum
Dokumentacji Czynu Nie-
podległościowego, ale czy
chcemy z niej rzeczywiście
korzystać dla kultywowa-
nia pamięci narodowej? To
prawda, że wiele zmieniło
się na lepsze. Ale mocne jest
nadal przekonanie (…), że
należy raczej wybierać
świetlaną przyszłość niż nu-
rzać się w mrokach niejed-
noznacznej przeszłości,
której wspólną wersję na-
leży najpierw wynegocjo-
wać. Dość często zdarza się
też, że proponowane przez
ludzi dobrej woli formy jej
kultywowania nie zawsze
są atrakcyjne czy nawet zro-
zumiałe dla ludzi młodych,
a przecież to o nich właśnie
chodzi. Duże znaczenie
mają tu niezmiennie wypo-
wiedzi artystyczne. (…)
Dzięki nim zyskujemy
ważny instrument oddzia-
ływania na wyobraźnię
młodego człowieka. Byłoby
jednak dobrze, gdyby ten
czy inny film, wystawa, lek-
tura książki, czy chwila re-
fleksji była jego własnym
wyborem nie zaś realizacją
obowiązku nałożonego
przez szkolę. Jeśli uda nam
się działać w takim właśnie
duchu to narodowa pamięć
żyć będzie także w pozosta-
łych miesiącach każdego
roku i następnych lat.

prof. Tomasz Gąsowski 
2009 r. 

KALENDARIUM WYDA-
RZEŃ HISTORYCZNYCH -
KWIECIEŃ

1 kwietnia - 1656 – Śluby
lwowskie Króla Jana II Ka-
zimierza
2 kwietnia - 1940 – Zezwo-
lenie na utworzenie Bry-
gady Strzelców Karpackich
3 kwietnia - 1921 – Polska i
Rumunia zawarły sojusz
obronny
1940 – Jedna z licznych eg-

zekucji grup polskich ofice-

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ
rów w Katyniu
4 kwietnia - 1794 – Bitwa

pod Racławicami. Zwycię-
stwo wojsk polskich przy-
spieszyło wybuch powstania
kościuszkowskiego. Zna-
czący udział w bitwie wzięli
chłopi, kosynierzy, a Woj-
ciech Bartosz z Rzędowic
wsławił się odwagą, za
które został nobilitowany
(jako Bartosz Głowacki)
5 kwietnia - 1573 – Począ-

tek Sejmu Elekcyjnego,
który ustalił zasady wolnej
elekcji
1989 – Podpisanie porozu-

mień Okrągłego Stołu
6 kwietnia – 1363 – Do pa-

pieża Urbana V do Awi-
nionu udało się poselstwo
polskie.
Wśród wielu próśb króla

Kazimierza złożono wnio-
sek o założenie uniwersy-
tetu w Krakowie.
8 kwietnia - 1938 – Sejm RP
przyjął ustawę o ochronie
imienia Józefa Piłsudskiego
1994 – Polska złożyła wnio-
sek o przyjęcie do Unii Eu-
ropejskiej
9 kwietnia - 1241 – Bitwa z

Tatarami pod Legnicą.
Śmierć Henryka II 
Pobożnego księcia ślą-
skiego, krakowskiego 
i wielkopolskiego
1918 – W Polsce odbyły się

wybory do Rady Stanu
10 kwietnia - 1831 – Polskie
oddziały pokonały wojska
rosyjskie w bitwie pod Iga-
niami
1864 – Rosjanie aresztowali
gen. Romualda Traugutta
Dyktatora Powstania Stycz-
niowego
2010 – Katastrofa Smoleń-

ska. W katastrofie lotniczej
zginął prof. Lech Kaczyński
Prezydent RP wraz z 95 oso-
bami udającymi się do Ka-
tynia
12 kwietnia - 1943 – Niemcy
podali komunikat o odkry-
ciu masowych grobów pol-
skich oficerów w Katyniu
14 kwietnia - 966 – Chrzest
Polski. Początek chrystiani-
zacji terenu ówczesnej Pol-
ski
16 kwietnia - 1919 – Począ-
tek operacji przerzucenia z
Francji do Polski armii gen.
Władysława Hallera
17 kwietnia - 1794 – Wy-
buch Powstania Kościusz-
kowskiego w Warszawie
18 kwietnia - 1025 – Koro-
nacja Bolesława Chrobrego
w Gnieźnie. Bolesław
Chrobry pierwszym Królem
Polski
1870 – Sobór Watykański

przyjął dogmat o nieomyl-

ności Papieża w sprawach
wiary i moralności
19 kwietnia - 1809 – Bitwa
pod Raszynem stoczona
podczas wojen napoleoń-
skich z austriakami przez
wojska polskie i saskie pod
dowództwem księcia Józefa
Poniatowskiego, przyczy-

niła się do powiększenia
obszaru Księstwa Warszaw-
skiego
1919 – Zajęcie Wilna przez

wojska polskie pod do-
wództwem gen. Lucjana
Żeligowskiego
1943 – Wybuch powstania

w Getcie Warszawskim
pod przywództwem Mor-
dechaja Anielewicza
21 kwietnia - 1773 – Poseł
nowogródzki Tadeusz Rej-
tan wygłosił pełne drama-
tyzmu przemówienie w
Sejmie Rozbiorowym doty-
czące sprzeciwu wobec I
rozbioru Polski

1920 – Polska podpisała
układ z Ukrainą o wzajem-
nym współdziałaniu woj-
skowym. Marszałek Józef
Piłsudski zawarł umowę z
atamanem Semenem Pet-
lurą
23 kwietnia - 1794 – Wy-
buch Powstania Kościusz-
kowskiego na Litwie
1935 – Prezydent RP prof.

Ignacy Mościcki podpisał
Konstytucję Kwietniową
24 kwietnia – 1333 – Koro-
nacja Kazimierza Wielkiego
na Króla Polski
25 kwietnia - 1920 – Polską
ofensywą na Kijów rozpo-
częła się wojna polsko – bol-
szewicka
1943 – W wyniku ujawnie-

nia zbrodni katyńskiej ze-
rwano polsko – radzieckie
stosunki dyplomatyczne

28 kwietnia - 1939 – Niemcy
wypowiadają Polsce pakt o
nieagresji. Żądają oddania
Gdańska
29 kwietnia - 1921 – Uni-
wersytet Jagielloński przy-
znał dyplom honoris causa
Marszałkowi  Józefowi Pił-
sudskiemu
1924 – W Polsce marka pol-
ska zostaje zastąpiona zło-
tym polskim jako
obowiązującą walutą
30 kwietnia - 1848 – Zwy-
cięstwo pod Miłosławiem.
Największa bitwa Polaków
z Prusakami  w Powstaniu
Wielkopolskim.

Opracowanie
własne:

Ryszard Jaśkowski

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy wyklętych. Tę datę
wybrano, ponieważ tego dnia w 1951 r. w
więzieniu na warszawskim Mokotowie,
po pokazowym procesie, zostali rozstrze-
lani przywódcy IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” –
prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński i jego
najbliżsi współpracownicy: Adam Laza-
rowicz, Mieczysław Kawalec, Józef
Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i
Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zako-
pali w nieznanym miejscu. 
Określenie „żołnierze wyklęci” storzył
Leszek Żebrowski w 1993 – użyto go
pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze
Wyklęci – antykomunistyczne podziemie
zbrojne po 1944 r., organizowanej przez
Ligę Republikańską na Uniwersytecie
Warszawskim. Stanowi ono bezpośrednie
odwołanie do listu otrzymanego przez
wdowę po jednym z żołnierzy podzie-
mia, w którym, zawiadamiając o wykona-
niu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca
jednostki wojskowej pisze o nim:
„wieczna hańba i nienawiść naszych żoł-
nierzy i oficerów towarzyszy mu i poza
grób. Każdy, kto czuje w sobie polską
krew, przeklina go – niech więc wyrzek-
nie się go własna jego żona i dziecko.” 
Kim byli? Ruchem partyzanckim, stawia-
jącym opór sowietyzacji Polski i podpo-
rządkowaniu jej ZSRR. Innymi
określeniami z jakimi można się spotkać
to: „żołnierze drugiej konspiracji” czy
„żołnierze niezłomni”. Propaganda PRL
stosowała nazwę: „banda reakcyjnego
podziemia”. Liczbę członków wszystkich
organizacji i grup konspiracyjnych sza-
cuje się na 120-180 tysięcy. Większość
akcji oddziałów podziemia antykomunis-
tycznego było wymierzonych w oddziały
zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie nie-
podległościowe aktywnie działało też na
Kresach Wschodnich, szczególnie na
ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wi-
leńskiej. Żołnierzy Wyklętych dotknęły
ogromne prześladowania. W walkach
podziemia z władzą zginęło około 9 tys.
konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy
zostało zamordowanych na podstawie
wyroków komunistycznych sądów lub
zmarło w więzieniach. Wciąż są to dane
szacunkowe.
Z sylwetkami bohaterów można się zapo-
znać internetowo na stronie Instytutu Pa-
mięci Narodowej, gdzie przygotowano
cykl dwudziestu etiud filmowych -„Żoł-
nierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci”. Na
oficjalnej stronie prezydenta Polski:
www.prezydent.pl znajduje się publika-
cja: "OSTATNI KOMENDANCI,
OSTATNI ŻOŁNIERZE. 1951-1963".

Źródło: str. internetowa IPN:

•https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Z
olnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-
etiud-filmowych.html
•https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/hi
storia
•https://www.prezydent.pl/kancelaria/zol-
nierze-wykleci/ostatni-komencanci-ostatni-
zolnierze/

„NIEZŁOMNI”
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8 grudnia 2020 r. został opubli-
kowany List apostolski Ojca
Świętego Franciszka - Patris-
corde (Ojcowskim sercem). To
list z okazji 150. rocznicy ogło-
szenia Świętego Józefa Patro-
nem Kościoła Powszechnego.
„Ukochany ojciec, ojciec czuło-
ści, w posłuszeństwie i w go-
ścinności; ojciec twórczej
odwagi, robotnik, zawsze w cie-
niu” - tymi słowami Papież opi-
suje św. Józefa, a czas od 8
grudnia 2020 do 8 grudnia 2021
r. ogłosił specjalnym „Rokiem"
poświęconym Opiekunowi Je-
zusa. Z Rokiem św. Józefa zwią-
zany jest dar specjalnych
Odpustów. Dar Odpustu zupeł-
nego można otrzymać pod zwy-
kłymi warunkami. Należą do
nich: spowiedź sakramentalna,
komunia eucharystyczna oraz
modlitwa w intencjach Ojca
Świętego. Wierni powinni od-
rzucić wszelkie upodobanie do
grzechu oraz uczestniczyć w
wydarzeniach związanych w
Rokiem św. Józefa przy okaz-
jach i w sposób wskazany przez
Penitencjarię Apostolską.
Św. Józef był człowiekiem mod-
litwy, który zaprasza dzisiaj
wszystkich do pogłębienia dzie-
cięcej relacji z Ojcem, pozwala-
jącej rozeznać Jego wolę w
życiu. Odpust zupełny zostaje
udzielony tym, którzy przez
przynajmniej 30 minut podejmą
medytację nad modlitwą Ojcze
Nasz lub wezmą udział w reko-
lekcjach lub jednodniowym
dniu skupienia obejmującym
medytację nad osobą Oblu-
bieńca Maryi.
Św. Józef był człowiekiem spra-
wiedliwym, strzegącym głębo-
kiej tajemnicy swojego serca. On
pomaga odkryć wartość ciszy
oraz uczciwości w spełnianiu
codziennych obowiązków. Ci,
którzy w ciągu tego roku, idąc
za jego przykładem, spełnią
uczynek miłosierdzia co do ciała
lub duszy mogą również uzys-
kać Odpust zupełny.
Najważniejszym wymiarem po-
wołania Józefa było pełnienie
funkcji stróża Świętej Rodziny z
Nazaretu. Aby wszystkie ro-
dziny chrześcijańskie czuły się
wezwane do tworzenia tej samej
atmosfery jedności, miłości i
modlitwy, w której żyła Święta
Rodzina dar Odpustu zostaje
udzielony rodzinom oraz narze-

czonym, którzy odmówią mod-
litwę różańcową.
Papież Pius XII wprowadził 1
maja 1955 r. święto Józefa Ro-
botnika z intencją, aby wszyscy
szanowali godność pracy oraz
aby ona inspirowała życie spo-
łeczne i prawa, oparte na rów-
nym podziale praw i
obowiązków. Odpust zupełny
będą też mogli otrzymać ci, któ-
rzy zawierzą codziennie św. Jó-
zefowi swoją pracę oraz wierny
wzywający Cieśli z Nazaretu,
aby każdy poszukujący pracy
znalazł zajęcie oraz aby praca
wszystkich stawała się godniej-
sza.
Św. Józef jest ponadto patronem
osób w niebezpieczeństwie,
cierpiących, zmuszonych do
ucieczki, tych, którzy są ode-
pchnięci oraz opuszczeni.
Udziela się Odpustu zupełnego
wiernym, którzy odmówią Lita-
nię do św. Józefa lub Akatyst ku
jego czci (w całości lub przynaj-
mniej w części), albo jakąkol-
wiek inną modlitwę do św.
Józefa w intencji Kościoła prze-
śladowanego oraz o umocnienie
wszystkich chrześcijan podda-
nych różnym formom prześla-
dowania.
Aby podkreślić uniwersalność
patronatu św. Józefa w Kościele,
Penitencjaria Apostolska
udziela Odpustu wiernym, któ-
rzy odmówią jakąkolwiek mod-
litwę prawnie zatwierdzoną lub
spełnią innym akt pobożności
ku czci św. Józefa, szczególnie
przy okazji świąt jemu dedyko-
wanych, a więc 19 marca i 1
maja, a także w Święto św. Ro-
dziny, 19. dnia każdego mie-
siąca oraz w każdą środę, czyli
w dzień szczególnie poświę-
cony św. Józefowi w tradycji ła-
cińskiej.
W aktualnym kontekście zagro-
żenia sanitarnego dar Odpustu
zupełnego zostaje rozszerzony
szczególnie na starszych, cho-
rych, konających oraz tych, któ-
rzy z uzasadnionych powodów
nie mogą wychodzić z domu, a
którzy odrzucą wszelkie upodo-
banie do grzechu oraz będą
mieli intencję zadośćuczynienia,
kiedy tylko stanie się to moż-
liwe trzem pozostałym zwy-
kłym warunkom oraz we
własnym domu, lub tam, gdzie
aktualnie się znajdują spełnią
akt pobożności ku czci św. Jó-

zefa, ofiarując cierpienia oraz
niedogodności swojego życia.
Papież Franciszek przypomina
nam, że „Święty Józef przypo-
mina, że ci wszyscy, którzy są
pozornie ukryci lub na „drugiej
linii”, mają wyjątkowy czynny
udział w historii zbawienia”. 

I w tych trudnych chwilach epi-
demii poucza: „Także poprzez
niepokój Józefa przenika wola
Boga, Jego historia, Jego plan. W
ten sposób Józef uczy nas, że po-
siadanie wiary w Boga obejmuje
również wiarę, że może On
działać także poprzez nasze

lęki, nasze ułomności, nasze sła-
bości. Uczy nas także, że pośród
życiowych burz nie powin-
niśmy bać się oddać Bogu ster
naszej łodzi. Czasami chcieli-
byśmy mieć wszystko pod kon-
trolą, ale On zawsze ma szersze
spojrzenie”. „Czasami to właś-
nie trudności wydobywają z
każdego z nas możliwości, o po-
siadaniu których nawet nie mie-
liśmy pojęcia”. A „Szczęście
Józefa nie polega na logice
ofiary z siebie, ale daru z siebie.
Nigdy w tym człowieku nie do-
strzegamy frustracji, a jedynie
zaufanie”. 
Nie wiemy co nam przyniosą
najbliższe dni. Nie wiemy, jak
przyjdzie nam świętować Wiel-
kanoc. Wiemy jednak, że – o ile
chcemy – jesteśmy pod Bożą
opieką. Wiemy, że opieka
Świętego Józefa wyjednuje
nam łaskę, miłosierdzie i od-
wagę, i broni nas od wszel-
kiego zła. 

Z życzeniami Nadziei 
ks. Zygmunt Warzecha,

Proboszcz Parafii Szczucin

Rok Świętego Józefa
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Sejm RP zdecydował o ustano-
wieniu patronów roku 2021 uho-
norowując Stanisława Lema,
Cypriana Kamila Norwida,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
i Tadeusza Różewicza. Bieżący
rok jest także Rokiem Konstytucji
3 Maja i Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego.

Stanisław Lem
W 2021 roku przypada 100. rocz-
nica urodzin Stanisława Lema.
Pisarza uznanego  za najwybit-
niejszego przedstawiciela pol-
skiej fantastyki i jednego z
najpoczytniejszych pisarzy
science-fiction na świecie. W tek-
ście uchwały  przeczytamy: „…w
swoich rozważaniach nad kon-
dycją współczesnego człowieka,
skutkami postępu technicznego i
cywilizacyjnego dostrzegał
wiele zagadnień fundamental-
nych dla kultury i myśli współ-
czesnej. Przestrzegał przed
negatywnymi skutkami tech-
nicznego rozwoju cywilizacji, a
jego prace teoretyczne i prognozy
futurologiczne mają znaczący
wpływ na definiowanie miejsca
ludzkości we wszechświecie i
prognozowanie jej losu”.

Cyprian Kamil Norwid
Poeta, prozaik, dramatopisarz,
eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz
i filozof. Uznawany za ostatniego
z czterech polskich poetów ro-
mantycznych. Został uhonoro-
wany w 200. Rocznicę Urodzin.
Uznano, iż „twórczy wkład Nor-
wida w nowoczesną polską lite-
raturę, a szerzej w polską
kulturę, jest ogromny, na wielu
polach decydujący”.

Krzysztof Kamil Baczyński
Poeta czasu wojny, podchorąży
Armii Krajowej i podharcmistrz
Szarych Szeregów. To jeden z
najwybitniejszych przedstawi-
cieli poetów pokolenia Kolum-
bów, którzy także zostali
podkreśleni w uchwale. „W
uznaniu zasług Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego dla polskiej
sztuki, dla polskiej niepodległo-
ści i polskiej kultury, w stulecie
jego urodzin, Sejm Rzeczypospo-
litej ogłasza rok 2021 Rokiem
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Jednocześnie Sejm Rze-
czypospolitej oddaje hołd innym
przedstawicielom poetów poko-
lenia Kolumbów poległym w
trakcie okupacji niemieckiej –
Tadeuszowi Gajcemu, Janowi 
Romockiemu, Zdzisławowi
Stroińskiemu, Józefowi Szcze-
pańskiemu i Andrzejowi Trze-
bińskiemu”.

Tadeusz Różewicz
Do grona patronów br. dołączył
również Tadeusz Różewicz, wy-
bitny polski poeta, dramaturg,
prozaik i scenarzysta, głęboko
związany z losem pokolenia wo-
jennego, baczny obserwator
życia codziennego, społecznego i
politycznego. W uchwale napi-
sano „Filozoficzna i egzysten-
cjalna głębia obecna w
twórczości Różewicza ma cha-
rakter uniwersalny, dzięki czemu
nie tylko trafia do odbiorców z
całego świata, ale jeszcze długo
będzie oddziaływać na współ-
czesną literaturę polską”.

Kardynał Stefan Wyszyński
W 2021 roku przypada 40. rocz-
nica śmierci, a także 120. urodzin
kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. W uchwale zwrócono
uwagę, że kard. Wyszyński był
głosicielem uniwersalnych war-
tości chrześcijańskich i mężem
stanu. Występował w imieniu 
Ojczyzny, domagając się od ko-
munistycznych władz poszano-
wania wolności religijnej i
broniąc polskiej kultury.

Konstytucja 3 Maja
Sejm przyjął też uchwałę ustana-
wiającą 2021 Rokiem Konstytucji
3 Maja. Uchwalony w 1791 r.
przez Sejm Królestwa Polskiego i
Wielkiego Księstwa Litewskiego
akt wprowadził trójpodział wła-
dzy, niósł gwarancje swobód
obywatelskich, tradycje chrześci-
jańskie, tolerancję i wartości
Oświecenia. Jako pierwsza w Eu-
ropie i druga na świecie Ustawa
Rządowa stanowiła dowód głę-
bokiego patriotyzmu oraz zrozu-
mienia spraw obywatelskich i
społecznych.

W związku z przypadającymi
rocznicami, w Bibliotece Publicz-
nej w Szczucinie oraz Filiach Bib-
liotecznych w Borkach,
Brzezówce, Delastowicach i
Słupcu została przygotowana
wystawa poświęcona literackim
patronom roku 2021, pod ha-
słem: „W cieniu wielkich roda-
ków”, do której zwiedzania
serdecznie zapraszamy.
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PATRONI ROKU 2021TRZYSTU, KTÓRYCH NIC 
NIE ZATRZYMA

Niemal 300 żołnierzy pełniących terytorialną służbę
wojskową 11 Małopolskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej (11 MBOT) szkoliło się na terenie Małopolski
Szkolenie
27 i 28 lutego br. przy zachowaniu pełnych obostrzeń
sanitarnych terytorialsi z Małopolski realizowali
szkolenie rotacyjne. Główny nacisk skierowano na
szkolenie strzeleckie - prowadzenie ognia z broni eta-
towej zza zasłon, prowadzenia celnego ognia z broni
strzeleckiej do celu ukazującego się oraz posługiwa-
nia się indywidualnym wyposażeniem i uzbrojeniem
żołnierza.
Kolejnym elementem „żołnierskiego rzemiosła” były
zajęcia z terenoznawstwa, w ramach których żołnie-
rze doskonalili umiejętności ustalania swojego poło-
żenia z wykorzystaniem map i urządzeń
nawigacyjnych, orientowania się w terenie bez mapy
oraz oceny odległości.
Nowo powołani żołnierze z kolei uczyli się sposobów
przygotowania bazy patrolowej oraz współdziałania
w patrolu w rejonie zurbanizowanym, nieco starsi
realizacji działań nieregularnych w obronie i kontak-
cie z przeciwnikiem.
Szkolenie realizowano w rejonie masywu góry Mo-
gielica, na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia
Wójtowa Wieś oraz na strzelnicy kontenerowej 
w jednostce wojskowej w Rząsce pod Krakowem.
Było ciężko, ale tak miało być  – mówi Dowódca 11
MBOT płk Krzysztof Goncerz. Kolejne będzie jeszcze
cięższe, bo będziemy się szkolić w Bieszczadach – do-
daje.
Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?
Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lo-
kalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje po-
przez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. 
O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać
każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje
się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdol-
ność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej
służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo
umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podsta-
wowe.
Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekru-
tacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Ko-
mendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu,
Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer prasowy 
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.terytorialsi.mil.pl



Zbiórka w ramach 29. Finału WOŚP
w gminie Szczucin zakończyła się wynikiem:
24.139,19 zł, co stanowi tylko o 5.544,40 zł
mniej niż w poprzednim roku. To imponu-
jąca kwota, biorąc pod uwagę obostrzenia w
jakich się odbywała. Spośród sześćdziesięciu
wolontariuszy 31 stycznia br. najwyższe
kwoty zebrali: Jan Szymański-Stefanowicz
– 1 524,31 zł, Bartosz Sołtys – 1 257,60 zł i Ka-
rolina Cieśla – 1 166,05 zł. 

Organizacja Finału nie powiodłaby
się bez wsparcia sponsorów: Banku Spół-
dzielczego w Szczucinie, Agencji INFO-
DRUK, Firmy Handlowo-Usługowej
“FURGAŁ”, Sklepu Spożywczo-Przemysło-
wego “SMAKOSZ”, Domu Handlowego
“MALISZ” i Przetwórni Mięsa – Juszczyk.

Dziękujemy z całego serca wolonta-
riuszom, sztabowcom, sponsorom i ofiaro-
dawcom. Wkład każdego z Was to wsparcie
dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy.
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Stęsknieni za rozmowami o książkach
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książek
dla dorosłych znów się spotykają.
25 stycznia 2021 r., w Bibliotece Publicz-
nej w Szczucinie odbyło się, pierwsze w
tym roku, spotkanie DKK. Tematem dys-
kusji była książka Gill Pauli „Kobieta mo-
jego męża”. Gill Paul snuje swoją
opowieść bazując na wydarzeniach, które
miały miejsce w rzeczywistości, pobudza
nas do myślenia i robi to tak dobitnie, że
zanim się obejrzymy już szukamy faktów
w internecie, już łączymy fabułę autorki
z faktami historycznymi i przeżywamy
wszystko głęboko emocjonalnie. "Kobieta
mojego męża" inspirowana jest prawdzi-
wym życiem Wallis Simpson. Miłość,
skandal, nienawiść. Oto wyznaczniki tej
powieści. Gill Paul nawiązując do losów
najbardziej znienawidzonej kobiety w ro-
dzinie królewskiej, snuje opowieść, która
dzieli się na rok 1911 oraz 1997. Najpierw
poznajemy historię Mary i Wallis, które
zaprzyjaźniają się jako dziewczynki na
letnim obozie, a następnie Alexa i Rachel,
którzy w drodze na romantyczną kolację
trafiają w centrum trudnych wydarzeń,
czyli wypadku księżnej Diany. Jak po-

wiązane są ze sobą te dwie przestrze-
nie czasowe i dlaczego właśnie tych
bohaterów wybrała autorka? O tym
czytelnik musi  przekonać się sam.
Wiele głosów w dyskusji, jedno pod-
sumowanie: „Trochę historii, trochę
wydarzeń jakie znamy, trochę wspa-
niałej opowieści, od której ciężko się
oderwać. "Kobieta mojego męża" to
przejmująca, pełna emocji historia,
która wzrusza i zaskakuje trzymając
w swoich objęciach do ostatniej
strony”.

Kolejne spotkanie odbyło się
1 marca, tym razem członkowie DKK
pochylili się nad książką "Pozłacane
lata" Karin Tanabe. Powieści ukazują-
cej wstrząsające dzieje zdeterminowa-
nej kobiety, która dla edukacji jest
gotowa zaryzykować wszystko. „Po-
złacane lata” to dający do myślenia
portret Anity Hemmings, kobiety,
która zignorowała środowiskowe
oczekiwania i zakazy, aby podążyć za
głosem swojego umysłu i serca. Na
bogatym tle historycznym Karin Ta-
nabe kreśli sceny pełne rozdzierają-
cych serce emocji. Prezentuje złożone,

Członkowie DKK, zamaskowani, ale razem
niesprawiedliwe wybory, przed ja-
kimi w dziewiętnastowiecznej Ame-
ryce stawała kolorowa kobieta. Tak
wiele pytań, dotyczących rasy, płci,
ambicji oraz przywilejów, postawio-
nych w książce przez Tanabe, roz-
brzmiewa we współczesnym świecie

sprawiając, że tę książkę warto prze-
czytać. 
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PS Spotkania członków DKK odby-
wają się w reżimie sanitarnym.
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Czytanie książek przy-
nosi wielorakie korzyści – co do
tego nie ma żadnych wątpliwo-
ści. Jednak konkretne efekty nie
pojawiają się od razu, bowiem
kształtują się one z czasem. Bib-
lioteki w gminie Szczucin
dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z przedszkolami,  często
spotykają się z dziećmi na
wspólnym czytaniu. Spotkania
z książką przybierają różne
akcje, m.in. „Cała Polska czyta
dzieciom”, „Czytanie na dywa-
nie”, „Czytusiowe czwartki”.
Realizując je nie tylko „oswa-
jamy” dzieci z książką, ale
także mamy nadzieję, że rozbu-
dzą one u najmłodszych zainte-
resowanie literaturą, które w
późniejszym czasie  przerodzi
się w pasję czytania. W 2020 r.
Biblioteka Publiczna w Szczuci-
nie i Filie Biblioteczne 
w Borkach, Brzezówce, Delas-
towicach i Słupcu podejmując
nowe wyzwanie, przystąpiły
do ogólnopolskiej kampanii
społecznej promującej czytel-
nictwo „Mała Książka - Wielki
człowiek” (o akcji pisaliśmy w
grudniowym wydaniu Gazety
Szczucińskiej). Pandemia i czę-
ściowe zamknięcie bibliotek
spowodowały jednak, że nie-
wiele osób zainteresowało się
akcją. Dlatego też, w ostatnim
czasie bibliotekarki odwiedziły
wszystkie przedszkola zapra-
szając dzieci i ich rodziców do
udziału w akcji. Była to także
dobra okazja do poczytania
dzieciom ciekawych opowia-
dań. Mamy nadzieję, że czyta-
nie w przedszkolach wsparte
działaniami w domu sprawi, że
dzieci będą odczuwały przy-
jemność ze słuchania tekstów
czytanych im przez osoby do-
rosłe, będą odczuwały potrzebę
słuchania, a w przyszłości sa-
modzielnego czytania.
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Promujemy Akcję „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Biblioteka Publiczna
w Szczucinie oraz filie biblio-
teczne regularnie uzupełniają
swoje zbiory o nowości wy-
dawnicze. W minionym roku
biblioteki wzbogaciły się o
ponad 900 woluminów. Do-
datkowo szczucińska biblio-
teka rozszerzyła swoją ofertę o
audiobooki, a od grudnia moż-
liwe jest także bezpłatne ko-
rzystanie z e-booków. W tym
roku, znacznie wcześniej niż

zazwyczaj, bo już w marcu,
biblioteki dokonały pierw-
szych zakupów. Książki są już
w placówkach bibliotecznych.
W dużej części to tytuły zapro-
ponowane przez czytelników,
ale także książki których jesz-
cze nie ma w księgarniach. Są
wśród nich: powieści obycza-
jowe, kryminalne, historyczne,
sensacyjne, thrillery psycholo-
giczne, dalsze losy znanych
już bohaterów, a także nowe

Nowy Rok – Nowe książki
propozycje znanych auto-
rów. Aktualna lista nowych
pozycji dostępna jest już 
na stronie internetowej:
www.sckibszczucin.pl  w
zakładce „Katalog on-line”.                                                              

Zapraszamy do odwie-
dzania bibliotek, z pewno-
ścią każdy znajdzie coś dla
siebie!

Redakcja
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Przedszkolaki z gminy Szczucin
prezentowały 18 marca br. swój
talent recytatorski w Gminnym
Konkursie „Cztery pory roku”.
Jury w składzie: Czesława Noga
– polonistka, była dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie, Teresa Burgieł – nauczyciel,
była dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie i Krystyna
Szymańska – dyrektor SCKiB w
Szczucinie, absolwent wydziału
wokalno-aktorskiego Akademii
Muzycznej, po przesłuchaniu
wszystkich uczestników kon-
kursu przyznało:
Kategoria 3 i 4 lata:

I miejsce Maria i Kadiata Diallo
- PP Szczucin

I miejsce Kornelia Chrabąszcz 
- PP Maniów

I miejsce Adam Sznajder 
- PN „Bajkowa Kraina” 
II miejsce Hanna Fecko 
- PP Borki
II miejsce Jagoda Ziobro 
- PP Szczucin

„Cztery Pory Roku” – konkurs recytatorski

Parafialny Oddział Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Szczucinie
może się poszczycić długoletnią
działalnością. Już ćwierć wieku sta-
nowi część diecezjalnej wspólnoty.
Mottem przewodnim naszego od-
działu są słowa „Rodzina Bogiem
silna”. Zawsze aktualnym zada-
niem dla naszej wspólnoty jest po-
głębianie więzi z Bogiem, bo ona
pozwala pełniej zrozumieć siebie,
drugiego człowieka i potrzeby ro-
dzin. Wciąż aktualne, są dla nas
słowa Jana Pawła II „Przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę”.
Od początku istnienia przyświecają
nam cele realizowane m.in. przez:
budowanie wspólnoty rodzin, dzia-
łania charytatywne, działania wy-
chowawcze, aktywność kulturalną,
formację religijną oraz działania
społeczne. Członkowie Stowarzy-
szenia biorą czynny udział w życiu
parafii, są zaangażowani i często
świadczą konkretną pomoc, współ-
pracując z innymi grupami i organi-
zacjami. Kierując się przekonaniem,
że powinniśmy wpływać na otacza-
jącą nas rzeczywistość, Stowarzy-
szenie reaguje na wszelkie potrzeby
lokalnej społeczności. 
W Oddziale odbywają się comie-
sięczne spotkania wszystkich człon-
ków. Spotkania są okazją do
realizowania formacji duchowej i
poznawania siebie nawzajem. Jest
to również wyjście poza krąg włas-
nych potrzeb, wyjście do drugiego
człowieka oraz rodziny do rodziny.
Aktualne obostrzenia związane z
pandemią ograniczyły możliwość
spotkań w pełnym składzie. Spotka-
nia odbywają się w mniejszych gru-
pach przy zachowaniu zalecanych

III miejsce Antonina Zając 
- PP Słupiec
III miejsce Emilia Miroś 
- PP Borki
Wyróżnienie Emilia Duda 
- PP Skrzynka

Kategoria 5 lat:

I miejsce Kaja Kozaczka 
- PP Szczucin

I miejsce Bartosz Irla 
- PP Szczucin

II miejsce Matylda Stochlińska
- PN „Bajkowa Kraina”
II miejsce Weronika Zalińska 
- PP Słupiec
III miejsce Nicola Stochlińska 
- PP Borki 
III miejsce Nikola Kubek
- PP Skrzynka

Kategoria 6 lat:
Nagroda Specjalna Jury oraz I
miejsce: 
Ksawier Rybacki - PP Skrzynka

I miejsce Lena Margosiak 
- PP Szczucin
II miejsce Jakub Cieśla 
- PN „Bajkowa Kraina”
II miejsce Antoni Piekielniak
- PP Szczucin
III miejsce Natalia Bielaszka
- PP Szczucin
III miejsce Julia Bator - PP Borki
III miejsce Aleksandra Filipska
– PP Szczucin
Wyróżnienie Natalia Kaczmar-
czyk - PP Maniów
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środków ostrożności, aby wciąż sta-
nowić integralną wspólnotę. Ten
rok jest dla nas szczególny gdyż
świętujemy 25-lecie działalności. To
piękny jubileusz godny radości i
dumy wszystkich członków. To
również okazja do podziękowania
Bogu i ludziom za te owocne ćwierć
wieku.
Bardzo dziękujemy za ogromny dar
serca i wszelką pomoc Burmi-
strzowi Szczucina Janowi Sipiorowi
oraz wszystkim przyjaciołom i dar-
czyńcom, gdyż podejmowane dzia-
łania Stowarzyszenia finansowane
są głównie z dotacji i darowizn.
Kierujemy wielkie podziękowania
do księdza Dziekana Zygmunta
Warzechy za troskę o Stowarzysze-
nie. Dziękujemy Stwórcy za dar
wybitnych kapłanów, którzy pełnili
i pełnią rolę Duszpasterskich Asys-
tentów Stowarzyszenia. Dzięku-
jemy księdzu dr Piotrowi Cebuli –
Dyrektorowi Wydziału Duszpa-
sterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie za wpro-
wadzanie w atmosferę modlitwy i
analizowania wskazówek ewange-
lii dla małżonków i rodzin. Dzięku-
jemy również wszystkim
dotychczasowym Prezesom Od-
działu SRK w Szczucinie i obecnej
Prezes Pani Zofii Homińskiej za za-
angażowanie i wręcz matczyne
serce dla naszej oddziałowej ro-
dziny. 
Dobrą okazją do podziękowań i
pięknych wspomnień na temat sze-
rokiej działalności Oddziału, będzie
wspólne świętowanie srebrnych
godów Stowarzyszenia. Trwająca
pandemia uniemożliwia zorganizo-
wanie jubileuszu, jednak mamy na-

dzieję, że wkrótce będzie to moż-
liwe. Dla przybliżenia działalności
Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich- Oddziału Szczucin polecam
wiersz napisany przez Panią Marię
Pietrachę na okoliczność 25-lecia
Oddziału. 

Anna Bogacz
- Członek Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich

„Srebrne gody 
Stowarzyszenia”

Stowarzyszenie Rodzin w Szczuci-
nie
W naszej diecezji od dawna słynie
Tym, że w nim ludzie dobrze się
czują
Chętnie z innymi też współpracują.

Ma swoich członków prawie pół
kopy;
Przeważnie panie. A gdzie te
chłopy?”
Wolą się bliżej nie angażować,
Raczej z dystansu nam kibicować!

Ale gdy przyjdzie taka potrzeba
Że więcej siły używać trzeba,
To nie odmówią swego ramienia,
Bowiem wrażliwe mają sumienia.

Dwadzieścia pięć lat funkcjonu-
jemy
I raczej czasu nie marnujemy, 
mając gorące serca otwarte,
Bo tylko takie życie coś warte.

Szanując Boży nakaz miłości,
Dajemy dary z Banku Żywności;
A Miejsko - Gminna Pomoc Spo-
łeczna
Jest w logistyce bardzo skuteczna.

Na festiwalu „Hej Kolędowym”
Prezeska staje się bufetowym
I w otoczeniu spec-personelu
Aprowizuje klientów wielu.

Gdy nabraliśmy już doświadcze-
nia,
Sceneria w letnią się potem zmie-
nia,
Bowiem pielgrzymka piesza z Rze-
szowa
Od nas pieczywo przyjąć gotowa.

W adwencie myśli się o samotnych,
O panach z rynku (o pogubionych i
bezrobotnych),
Organizuje dla nich wieczerzę
Tę wigilijną. Aż litość bierze,

Bo nie każdemu dobrze się wiedzie
A my możemy ulżyć im w biedzie -
przynieść chociażby chwilę radości,
Kiedy w ich sercach Chrystus zago-
ści.

Małżeństwa - widać w skali świa-
towej
Dziś w sytuacji są kryzysowej;
Chociaż ślubują „do śmierci razem”
Rzadko bywają jednak obrazem.

Uczucie, które z czasem nie mija,
Raczej - wraz z dziećmi wciąż się
rozwija.
Dlatego warto za wzór ich stawić,
Znów przed ołtarzem, pobłogosła-
wić.

Naszą „Rodzinę” pochwalić muszę;
Organizuje jubileusze
srebrnych i złotych małżeństw pa-
rafii,
ksiądz proboszcz w tym pomóc po-
trafi.

Jednak z przykrością stwierdzamy
szczerze -
Coraz mniej małżeństw udział w
tym bierze;
Może się wstydzą, że są ‘nie-
modni?”
Raczej wielkiego szacunku godni.

Bierzemy udział w „Marszach dla
życia”
By nie niszczono serc małych bicia;
Dzieci są przecież świata nadzieją,
Ale te tylko, które istnieją.

W „Rodzinie” każdy - starszy czy
młody -
Chętnie wypływa na szersze
wody;
Do Gródka, Sącza albo Grybowa,
Nawet pociąga go Częstochowa.

Z Tarnowem mamy ciepłe kon-
takty, 
Ale to nie są żadne konszachty,
Lecz konferencje, forum, narady
I formacyjne cenne wykłady.

A gdyśmy już tak się „rozpuścili”
Dalsze rejony kraju zwiedzili.
Sandomierz, Przemyśl, piękne
Podlasie,
Warmię, Mazury w całej ich kra-
sie.

Nie pominęliśmy Wielkopolski
- kolebka dziejów oraz Chrztu
Polski.
Biskupin, Poznań i okolica
A także Gniezno - pierwsza sto-
lica.

Gdy w Europie zniknęła „miedza”
Piękniejsze miejsca można po-
zwiedzać;
Lwów, Wilno, Pragę, Wiedeń ce-
sarski
Budapeszt, Drezno z pałacem sa-
skim.

W końcu mieliśmy taką ochotę,
Żeby przelecieć się samolotem,
A więc do Rzymu „Rodzina”
zmierza
Liniami Wizz-Air na grób pa-
pieża.

Podniebna podróż tak nas po-
rwała
Że wprost genialną myśl wywo-
łała;
Gdy odpowiednio się wzboga-
cimy
- do Ziemi Świętej też polecimy!

Maria Pietracha

„Srebrne gody Stowarzyszenia Rodzin Katolickich”
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Organizator:
Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie

Cel Konkursu:
• Upamiętnianie  postaci  Ma-
rianny  Gawlik  –  nauczycielki  i
animatorki  działań umuzykalnia-
jących wśród dzieci i młodzieży
• propagowanie kultury muzycz-
nej i śpiewu,
• rozwijanie zdolności muzycz-
nych,
• wsparcie amatorskiego ruchu
muzycznego,
• kształtowanie kultury scenicznej,
• wyłonienie utalentowanych
dzieci oraz zachęcenie ich do pracy
artystycznej,
• zachęcenie do rodzinnego muzy-
kowania,
• stworzenie osobom piszącym
teksty, śpiewającym i komponują-
cym możliwości szerszej prezenta-
cji swojej twórczości,
• promocja młodych wykonawców
biorących udział w konkursie,
• kształtowanie umiejętności
uczciwego współzawodnictwa

Termin zgłoszeń do konkursu –
do 18 maja 2021 r.

29 maja 2021 r., godz. 10.00 ogło-
szenie wyników (strona interne-
towa SCKiB w Szczucinie i profil
Facebook)

Zasady Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do so-
listów oraz zespołów, wokalistów
i instrumentalistów z terenu woje-
wództw: małopolskiego, święto-
krzyskiego i podkarpackiego.
Organizator przewiduje podział
uczestników konkursu na następu-
jące kategorie (o zakwalifikowaniu
do kategorii wiekowej decyduje
wiek większości członków ze-
społu):

Prezentacje wokalne:
1)   Kategoria dziecięca: 
a)   dzieci przedszkolne, 
b)   uczniowie szkół podstawo-

wych klas I - IV 

2)  Kategoria młodzieżowa:
a)  młodzież klas V - VIII szkoły

podstawowej, 
b)  młodzież szkół średnich  

Prezentacje instrumentalne: 
3)   Kategoria dziecięca: 
a)   dzieci przedszkolne i ucznio-

wie szkół podstawowych klas 
I - IV 

4)  Kategoria młodzieżowa:
a)  młodzież klas V - VIII szkoły

podstawowej, 
b)  młodzież szkół średnich 

2.  Uczestnicy prezentują maksy-
malnie 2 utwory, łączny czas pre-
zentacji nie może przekroczyć 
6 minut

3. Laureat Grand Prix z poprzed-
niego Festiwalu nie może brać
udziału w konkursie w roku bieżą-
cym
4.  Konkurs ocenia Jury powołane
przez Organizatora. Decyzje Jury
są ostateczne

5.  Kryteria oceny:
• dobór repertuaru
•  predyspozycje muzyczne
uczestnika,
• stopień trudności prezentowa-
nego utworu,
• umiejętności techniczne i po-
prawność wykonania,
• emisja głosu,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny

6.  W konkursie są przewidziane
nagrody oraz dyplomy dla laurea-
tów. Jury ma prawo nie  przyznać
miejsca

Jury przyznaje także nagrodę
GRAND PRIX – Statuetka 
im. Marianny Gawlik

7. Prezentacja zdobywcy GRAND
PRIX będzie opublikowana na
stronie www.sckibszczucin.pl i fa-
cebookowym profilu Centrum.
Koncert laureatów (jeżeli nie bę-
dzie ograniczeń wynikających z
rozporządzeń rządowych), odbę-
dzie się na imprezie plenerowej
"Dni Szczucina" – 10.07.2021 r.

8. Do oceny należy przesłać pliki
wideo:
• zalecanej rozdzielczości 1280x720
pikseli, maksymalnie 1920x1080 pi-
kseli
• współczynnik proporcji obrazu:
16:9, pozioma orientacja obrazu
• format pliku: AVI, MOV, MP4,
WMV
• pliki można wysłać elektronicz-
nie lub dostarczyć osobiście
• każdy utwór powinien być w
osobnym pliku
• czas obu nagrań do 6 minut.
• plik wideo musi być zintegro-
wany z dźwiękiem, nie można
przysyłać pliku wideo i pliku

dźwiękowego osobno
• pliki z korektą czy jaką-
kolwiek ingerencją cyfrową
w nagranie będą automa-
tycznie dyskwalifikowane
• nagranie wideo zostanie
przyjęte, jeśli będzie rozpo-
czynać się zapowiedzią
słowną: kategorii wiekowej,
imienia i nazwiska solisty
czy nazwy zespołu, z zazna-
czeniem, że nagranie zos-
tało przygotowane na
Festiwal im. Marianny
Gawlik. Nie można przysy-
łać nagrań wideo rejestro-
wanych wcześniej,
archiwalnych

W grudniu ubiegłego
roku, Biblioteka Publiczna
w Szczucinie uruchomiła
usługę darmowego do-
stępu do platformy Le-
gimi, czyli do ponad
60.000 e-booków. Można z
nich korzystać na czyt-
niku, smartfonie, tablecie i
komputerze, także offline.
Było to możliwe dzięki po-

zyskaniu dodatkowych
środków finansowych z
Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu i włączeniu się do
Konsorcjum Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Krakowie.
Od tej pory dostęp do 
e-booków stał się jeszcze
łatwiejszy. Logowanie od-
bywa się poprzez stronę:

Legimi w naszej Bibliotece!

VII Festiwal im. Marianny Gawlik
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

(z powodu epidemii Festiwal przyjmuje formułę on-line)

www.legimi.pl/rajska/
Kody działają przez mie-
siąc, nie ma limitu stron.
Liczba kodów w każdym
miesiącu jest ograniczona.
Zapraszamy po ich odbiór
do Biblioteki Publicznej w
Szczucinie. 

Redakcja

9. Wszyscy Uczestnicy zgła-
szający się do Konkursu zo-
bowiązani są dokładnie
wypełnić Kartę Zgłoszenia
/Załącznik nr 1 do niniej-
szego Regulaminu/  

10. Zgłoszenia należy prze-
słać na adres: 

festiwal.gawlik@gmail.com
- do dnia 18 maja 2021 r. 

11.  Brak kompletnych in-
formacji w karcie zgłoszenia
skutkuje odrzuceniem

12.  Przystąpienie do Kon-
kursu oznacza akceptację

niniejszego Regulaminu 
i zobowiązanie się do jego
przestrzegania

13. Uczestnik Konkursu wy-
raża zgodę na przetwarza-
nie swoich danych
osobowych w celu realizacji
Konkursu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobo-
wych

14. We wszystkich spra-
wach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem
decyzje podejmuje Organi-
zator
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Pomimo trudnej sytua-
cji z jaką przyszło nam wszyst-
kim się zmierzyć z powodu
pandemii COVID-19, nasza
społeczność szkolna stara się
funkcjonować i pracować tak,
jak miało to miejsce podczas
nauki stacjonarnej. Odbyło się
wiele różnego rodzaju akcji,
konkursów i uroczystości.                                                                                         

W grudniu 2020 roku szkoła
przystąpiła do kolejnej edycji
MEN ,,Razem na święta”, której
celem było zachęcenie uczniów
do niesienia pomocy innym jak
również budowanie wspólnot i
więzi międzypokoleniowych.
W ramach tej akcji przed świę-
tami w naszej szkole została
zorganizowana zbiórka karmy
dla zwierząt z przytuliska ,,Re-
ksio” działającego w gminie
Szczucin. Los bezdomnych, po-
rzuconych zwierząt nie jest
obojętny dzieciom z naszej
szkoły. Mimo trudnych czasów
wielu uczniów oraz nauczycieli
włączyło się do akcji i przynio-
sło dary dla psiaków. Wspól-
nymi siłami udało się zebrać
około 250 kg suchej karmy oraz
innych smakołyków dla czwo-
ronogów. 

Pamiętaliśmy również o do-
karmianiu ptaków zimą. Jest to
przykład aktywnej ochrony
przyrody, którą warto prakty-
kować, bo bez wsparcia ludzi
mniej doświadczone, stare bądź
osłabione ptaki mają nikłe
szanse na przeżycie w okresie
zimowym. Uczniowie chętnie
włączyli się w kolejną przed-
świąteczną akcję organizowaną

w szkole i wspólnie z rodzi-
cami przygotowali karmniki,
zebrali ziarna, nasiona oraz
specjalną karmę dla ptaków.
Nie zabrakło również plastrów
słoninki. Chętni uczniowie z
klasy szóstej i siódmej pod
opieką organizatorów akcji
oraz dyrektora i rodziców roz-
wiesili karmniki wokół szkoły.
W czasie nauki zdalnej pracow-
nicy szkoły dbali o to, aby za-
pasy w karmnikach były
systematycznie uzupełniane.
Skrzydlaci przyjaciele na
pewno są wdzięczni, a my
mamy satysfakcję z tego, że w
tak prosty sposób mogliśmy
pomóc. 

Również w ramach akcji
,,Razem na święta” dzieci
przedszkolne z wielkim zaan-
gażowaniem i zapałem przygo-
towały piękne kartki
świąteczne. Wzięły też udział
w pieczeniu i ozdabianiu świą-
tecznych pierniczków. Tak
przygotowane od serca upo-
minki wraz z życzeniami świą-
tecznymi trafiły do
najbliższych oraz osób ze śro-
dowiska lokalnego. ,,Piernicz-
kowe szaleństwo” zainicjował

również Samorząd Uczniow-
ski. Uczniowie wykonali pach-
nące i przepięknie ozdobione
ciasteczka, które wraz z życze-
niami i ręcznie wykonanymi
świątecznymi kartkami trafiły
do pracowników szkoły oraz
emerytowanych nauczycieli. 

Tegoroczna zima okazała się
być zimą prawdziwą. Obec-
ność śniegu skłania do świetnej

Aktualności ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu

zabawy. Nasi uczniowie wyko-
rzystali ten czas m.in. na lepie-
nie bałwanów. Ich czas
istnienia był niestety krótki, bo
do najbliższej odwilży, dlatego
daliśmy im szansę ,,pożyć” w
naszej pamięci nieco dłużej. W
dniach od 19 do 25 stycznia
2021 roku został zorganizo-
wany Szkolny Konkurs Foto-
graficzny pod nazwą
,,Najładniejszy śniegowy bał-
wanek 2021”. Uczniowie prze-
słali do szkoły zdjęcia pięknych
śniegowych ludków. 

Z okazji święta Dnia Babci i
Dziadka nasze przedszkolaki
pod opieką wychowawczyni
przygotowały krótkie przedsta-
wienie, podczas którego śpie-
wały piosenki, recytowały
wierszyki i składały życzenia
babciom i dziadkom. Ze
względu na panującą sytuację
ten miły prezent został prze-
słany w formie elektronicznej.

Ślubowanie klasy pierwszej
to uroczystość, która na stałe
wpisała się w kalendarz imprez
szkolnych. Jest zawsze wielkim
przeżyciem dla nowych
uczniów i ich rodziców. W tym
roku miała jednak wyjątkowy
charakter, ponieważ ze
względu na ograniczenia nie
odbyła się w listopadzie, a 3 lu-
tego 2021 r. bez udziału rodzi-
ców i gości. Uroczystość
rozpoczęła swoim wystąpie-
niem dyrektor szkoły Kata-
rzyna Wacławska, która
przywitała pierwszoklasistów i
zapewniła ich, że w każdej sy-
tuacji mogą liczyć na pomoc i
wsparcie ze strony nauczycieli

i starszych kolegów. W pro-
gramie artystycznym, który
wspólnie przygotowali z wy-
chowawczynią nie zabrakło
wierszy i piosenek. Ten pierw-
szy egzamin dla najmłodszych
zakończył się ślubowaniem
symbolicznym ołówkiem. 

Dnia 4 lutego 2021 r. w od-
dziale przedszkolnym naszej
szkoły odbyła się zabawa cho-
inkowa. Przedszkolaki świet-
nie się bawiły uczestnicząc we
wspólnych zabawach oraz
tańcach w rytm wesołej mu-
zyki. Nie zabrakło pysznego
poczęstunku przygotowanego

przez rodziców naszych
przedszkolaków. 

Możemy się również po-
chwalić tym, że szkolna biblio-
teka powiększyła się o 353
egzemplarze nowych książek,
które zakupiła dzięki wsparciu
z Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa oraz dofi-
nansowaniu z Gminy
Szczucin. Uczniowie mogą za-
mawiać książki korzystając z
e-dziennika lub odbierając
osobiście w bibliotece. 

Żaneta Wróbel
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• Uczniowie klas I –III wrócili
po feriach do szkoły. Natomiast
klasy IV – VIII odbywają lekcje
w formie zdalnej. Klasy ósme
korzystają z konsultacji, które
odbywają  się według harmo-
nogramu zamieszczonego na
stronie internetowej szkoły.
Konsultacje przebiegają z za-
chowaniem reżimu sanitar-
nego. 9, 10, 11 marca odbyły
egzaminy próbne dla uczniów
klas ósmych. Rodzice i ucznio-
wie zostali zapoznani z we-
wnętrznymi procedurami
bezpieczeństwa dotyczącymi
zapobiegania i przeciwdziała-
nia zakażeniu COVID-19 na te-
renie naszej szkoły.
• W finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy szkołę re-
prezentowało 25 wolontariu-
szy. Wolontariusze uzbierali
kwotę 8966,25 zł. Opiekę nad
młodzieżą sprawował p. Marek
Kupiec.
• Liga Ochrony Przyrody i
Mali Ekolodzy zapraszają do
obejrzenia  galerii zdjęć „Zima
w obrazach”. Chętnych odsy-
łamy do strony internetowej
szkoły. Zdjęcia zimowej sesji są
wykonane pięknie i profesjo-
nalnie.
• Dnia 15 lutego uczniowie
klas I – III świętowali

„WALENTYNKI”. Tradycyjnie
już w tym okresie SSU organi-
zuje specjalną pocztę. Wszyscy,
którzy chcieli obdarować swoje
sympatie miłymi życzeniami
mieli taką możliwość . Przed-
stawiciele samorządu szkol-
nego: Kamila Buchaniec oraz
Filip Chrabąszcz z kl. 8b podjęli
się funkcji kurierów, którzy z
dużą radością przekazywali
młodszym kolegom kartki wa-
lentynkowe. Mamy nadzieję, że
ten dzień dostarczył wszystkim
tylko dobrych emocji.
• Rozstrzygnięcie Ogólnopol-
skiego Projektu „Szkolne Przy-
gody Gangu Fajniaków”. Jest to
ogólnopolski program eduka-
cyjny, w którym uczestniczyli

uczniowie klasy 2d pod kierun-
kiem pani Moniki Podosek.
Program miał na celu szerzenie
wartości ekologicznych, dbanie
o nasze naturalne środowisko
oraz odkrywanie tajemnic
przyrody. Przewodnikami po
opowieściach o magii natury
byli bohaterowie Gangu Fajnia-
ków, patronujący czterem te-
matycznym filarom programu
i towarzyszącego mu konkursu
– żywiołom ognia (Słońce
Sonia), wody (Kropla Ksenia),
ziemi (Drzewo Dobromir) 
i powietrza (Chmurka Ce-
linka). Uczniowie klasy 2d
uczestniczyli w zajęciach i eks-
perymentach związanych z
wszystkimi żywiołami. Wysła-
liśmy 64 prace. Z wielką rado-
ścią i dumą informujemy, że
uczniowie klasy 2d znaleźli się
na liście zwycięzców! Jesteśmy
jedną z 400 klas wyróżnionych
w całej Polsce!
• 1 marca w Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” uczniowie mogli uczest-
niczyć w lekcji historii online
przygotowanej w formie pre-
zentacji przez pana Jacka
Szarka.

W lutym br. na wieczny 
odpoczynek odeszły panie

Krystyna Klimaj 
i Katarzyna Bielaszka. 

Wiadomość o ich śmierci 
napełniła nas 

wielkim smutkiem i żalem.
Składamy wyrazy 

współczucia rodzinom 
zmarłych.

„Profilaktyka”

W dniach 8.02 – 11.02.2021 r.
przeprowadzono, dla dzieci
uczących się w klasach II i III ze
Szkoły Podstawowej w Szczu-
cinie, realizację programu 
profilaktyki uniwersalnej „Cu-
kierki”.  Zajęcia trwały trzy go-
dziny dydaktyczne i były
prowadzone przez zespół pro-
fesjonalistów uprawnionych do
prowadzenia projektu. W sied-
miu realizacjach programu
„Cukierki” wzięło udział 130
uczniów. Akcja ta, to program
z zakresu profilaktyki uniwer-
salnej, którego celem było:
- przybliżenie uczniom podsta-
wowych informacji na temat
środków uzależniających i za-
grożeń z nimi związanych, 
- kształtowanie umiejętności
troski o własne bezpieczeństwo
w relacjach z innymi,
- kształtowanie postawy dys-
tansu w relacjach z osobami
nieznajomymi,
- nauka współpracy jako formy
zapobiegającej zachowaniom
agresywnym,
- wzmocnienie pozytywnego
obrazu samego siebie,
- rozwijanie samodzielnego i
twórczego myślenia,                                                                                            
- rozwijanie u uczniów
postawy szacunku i zaufania w

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie stosunku do szkolnego perso-
nelu pedagogicznego i tech-
nicznego jako osób mogących
udzielić wsparcia w proble-
mach wydarzających się na te-
renie szkoły.

Dzieci z klas drugich i trzecich
ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Szczu-
cinie brały aktywny udział w
zajęciach, chętnie zgłaszając się
do proponowanych zadań.
Mieli wiele ciekawych pomy-
słów oraz przemyśleń związa-
nych z tematyką spotkań.
Realizacja zajęć w oparciu o
bajkę połączona z aktywną
pracą dzieci pozwala na odkry-
wanie nowych dróg rozwiązań,
pomagając zapobiegać chęci
sięgnięcia przez nie w przy-
szłości po środki odurzające.
Wypracowanie zachowań słu-
żących bezpieczeństwu dziecka
na podwórku, podczas pobytu
w domu pod nawet chwilową
nieobecność rodziców, a w
przyszłości w szkole i drodze
do szkoły, jest warte starań i
potrzebne w każdym wieku.
Program został sfinansowany
ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na wsparcie
działalności profilaktycznej w
szkole. 

Ślubowanie to wyjątkowe wy-
darzenie dla każdego pierw-
szaka. Dlatego też pasowanie
naszych najmłodszych pod-
opiecznych na ucznia stało się
już tradycją w naszej szkole. W
tym roku odbyło się ono 25 lu-
tego i ze względu na sytuację
epidemiczną wyglądało nieco
inaczej. Bardzo ważne było
przestrzeganie reżimu sanitar-
nego ze względu na 
bezpieczeństwo wszystkich
uczestników. W uroczystości
pierwszoklasistom towarzy-
szyli wychowawcy oraz Dyrek-
cja szkoły. Podekscytowani
uczniowie recytowali słowa
ślubowania przed sztandarem
szkoły. Towarzyszyła temu
podniosła atmosfera, a na twa-
rzach dzieci widać było emocje.
Każda klasa zaprezentowała
specjalnie przygotowany na tę
uroczystość program arty-
styczny. Na zakończenie
uczniowie otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy oraz pamiątki
w formie bajek dla dzieci.

Wspaniałym zwieńczeniem
wydarzenia były rożki obfito-
ści, które dla dzieci przygoto-

Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Szczucinie 
wali rodzice. Ten dzień na
pewno pozostanie w pamięci
każdego ucznia!

klasa 1 a

klasa 1 c klasa 1 d

klasa 1 b
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Uczniowie ZS-P w
Słupcu lubią rywalizację. W
Ogólnopolskim Konkursie
„Orzeł Ortograficzny” tytuł
laureata uzyskali: Kacper
Adamczyk i Piotr Wróbel z kl.
IV plasując się na  VI miejscu w
kraju oraz Bartłomiej Babiec z
kl. VI i Agata Klara z kl. VII
zdobyli VIII miejsce. W Ogól-
nopolskim Konkursie „Orzeł
Matematyczny” laureatami
zostali: Tomasz Chrabąszcz,
Zuzanna Ćwiek, Jakub Zając,
Maciej Machura, Kacper
Adamczyk, Piotr Wróbel i Ce-
lina Sołtys.

31 stycznia 2021r. w
niedzielę, odbył się 29. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wolontariuszami z
naszej szkoły byli: Klaudia
Adamczyk, Roksana Czupska,
Karolina Pietras, Albert Zaliń-
ski i Karol Zaliński. W tym
roku Orkiestra grała dla od-
działów dziecięcej laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Wytrwali wolontariu-
sze uzbierali 1228 zł! Wszyst-
kim darczyńcom serdecznie
dziękujemy.

Walentynki to czas,
który przypomina nam o po-
trzebie wyrażania naszych
uczuć względem drugiego
człowieka. Zdarza się, że w co-
dziennym życiu zapominamy
powiedzieć drugiej osobie jak
bardzo jest dla nas ważna.
Dzień Świętego Walentego to
najlepszy moment, aby poka-
zać naszym bliskim bądź przy-
jaciołom, ile dla nas znaczą i za
co ich cenimy. Walentynki są
okazją, aby przypomnieć dzie-
ciom, co oznacza bycie dobrym
przyjacielem, jak dzielić się
dobrem i wzajemnie się wspie-
rać. Dzień 14 lutego stał się
również okazją do świętowania
w szkole wśród uczniów klas I
– III. Poczta walentynkowa
okazała się trafionym pomy-

Sukcesy szczucińskich chórzystów 
Pragniemy podzielić się z Pań-
stwem naszą wielką radością.
Chóry Unisono oraz Clave de
sol ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Szczuci-
nie, zostały laureatami pierw-
szego etapu Ogólnopolskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek –
Miłkowice 2021.
Z powodu niekorzystnych wa-
runków związanych z pande-
mią, do drugiego etapu
przystąpił tylko chór starszy
Clave de sol, zdobywając naj-
wyższą nagrodę - GRAND
PRIX Festiwalu.
Radości nie było końca, gdyż
liczba  wszystkich zgłoszonych
uczestników osiągnęła  816.

Główna nagroda - nagranie te-
ledysku, będzie dla nas
nowym, pięknym, muzycznym
doświadczeniem. Z niecierpli-
wością czekamy na to wydarze-
nie, które planowane jest już na
wiosnę.
Ogromną radość sprawiły  nam
również nagrody otrzymane
podczas XIV Dziecięcego i Mło-
dzieżowego Festiwalu „Kolęda
Hej”, podczas którego: Chór
Unisono uzyskał I miejsce,
Chór Clave de sol również I
miejsce, a nasz solista Mikołaj
Beker I miejsce i Nagrodę Spe-
cjalną przewodniczącej jury.
Dziękuję wszystkim za wspar-
cie i pomoc w realizacji tego

słem. Uczniowie, którzy chcieli
wyrazić uczucia swoim sympa-
tiom, wrzucali kartki walentyn-
kowe do specjalnie przygotowanego
pudełka. Korespondencja została
przekazana adresatom. Nau-
czyciele i uczniowie zostali ob-
darowani walentynkowymi
serduszkami, listami od sympa-
tii, słodyczami. Uczniowie klas
starszych również nie przeszli
obojętnie obok Walentego. W
szkole oprócz tradycyjnej, uru-
chomiona została elektroniczna
poczta walentynkowa. Na stro-
nie internetowej zamieszczano
elektroniczne walentynki,
dzięki którym wyrażano swoją
sympatię do koleżanek i kole-
gów z klasy i nie tylko. W
związku z obchodami Dnia Za-
kochanych zorganizowano
również konkurs na najpięk-
niejszą i najbardziej pomysłową
walentynkę. Autorem zwycię-
skiej  walentynki był Kacper

Mazur z klasy 5. 
„Mowa nasza, nasz

język jest naszym największym
skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej is-
toty naszej kultury.”        

J. Iwaszkiewicz
Otaczający świat jest taki, jakim
potrafimy go opisać. Niewąt-
pliwie najczęściej używamy do
tego języka ojczystego. Dzięki
niemu możemy wyrażać swoje
myśli, ale przede wszystkim
język, to skarbnica naszej kul-
tury i doświadczeń. Dlatego
powinniśmy szczególnie dbać
o jego kultywowanie, wyraża-
jące się przez dbałość o po-
prawność językową naszych
wypowiedzi i tekstów pisa-
nych. 21 lutego na świecie 
obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Języka Ojczystego.
U podstaw obchodów są tra-
giczne wydarzenia, jakie miały
miejsce w Bangladeszu w 1952

Z życia społeczności szkolnej w Słupcu

r. – zginęło wtedy pięciu stu-
dentów uniwersytetu w Dhace,
którzy domagali się nadania ję-
zykowi bengalskiemu statusu
języka urzędowego. Święto
zostało ustanowione przez
UNESCO 17 listopada 1999
roku.
Według ONZ, co najmniej 40%
spośród języków używanych
na świecie w roku 2016 zagro-
żonych było wyginięciem. Od
1950 r. zanikło 250 języków.
Święto to ma za zadanie przy-
pomnieć wszystkim narodom,
jak ważny jest szacunek do ję-
zyka ojczystego i dbałość o jego
przetrwanie.  Nasza historia
także pamięta wydarzenia
związane z zakazem używania
języka ojczystego. Wystarczy
przypomnieć protest dzieci z
Wrześni, czy zakazy zaborców,
aby mówić, pisać, nauczać, a
nawet modlić się w języku oj-
czystym.
W naszej szkole obchodziliśmy
ten dzień 22 lutego. Na lekcjach
języka polskiego uczniowie
rozwiązywali szereg ciekawych
zadań związanych z szeroko
rozumianą poprawnością języ-
kową. Łamali sobie nie tylko
głowy, ale też języki. Przykła-
dem jest „Rozrewolweryzo-
wany rewolwerowiec z
rozrewolweryzowanym rewol-
werem rozrewolweryzował 

rewolwer rozrewolweryzowa-
nego rewolwerowca”. Takie ła-
mańce językowe były  dużym
wyzwaniem, ale również
okazją do wspólnej zabawy i
uśmiechu. 
Zwieńczeniem obchodów Dnia
Języka Ojczystego był Szkolny
Konkurs Ortograficzny 
„O Pióro Dyrektora Szkoły”.
Do boju o pióro stanęło dwu-
dziestu miłośników popraw-
nego pisania. Dyktando nie
należało do najłatwiejszych.
Pojawił się w nim nie tylko nie-
zły huncwot przechera, ale też
inne hocki-klocki. Niekwestio-
nowanym zwycięzcą i zdo-
bywcą pióra został Piotr
Wróbel – uczeń klasy IV. Na
drugim miejscu uplasował się
Bartłomiej Babiec, zaś za-
szczytne trzecie miejsce przy-
padło Magdalenie Mazur. 
Mamy nadzieję, że uczniowie
choć w niewielkim stopniu
uświadomili sobie, że język
polski jest naszym skarbem
oraz symbolem narodowym i
wszyscy powinniśmy o niego
dbać. Moda na poprawność ję-
zykową na pewno zagości w
naszej szkole na dłużej i na
stałe wejdzie do kalendarza
wydarzeń szkolnych.

Danuta Krupa

działania, mimo trudnych cza-
sów. Pragnę szczególnie po-
dziękować: Panu Wojciechowi
Wojnasowi – naszemu ako-
mapniatorowi, Panu Pawłowi

Obarze za uprzejmość i udo-
stępnienie nam restauracji do
nagrań online, Panu Bogda-
nowi Sosinowi za piękne
uwiecznienie naszej pracy,

wspaniałym rodzicom oraz cu-
downym chórzystom  za wysi-
łek, wiarę i zaufanie.

Ilona Mach
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Finał Akcji GRAMY DO JED-
NEJ MISKI
23 grudnia 2020 r. na terenie
Przytuliska Reksio w Szczuci-
nie odbył się finał III edycji
akcji Gramy Do Jednej Miski.
Podobnie jak w poprzednich
latach podjęliśmy się organiza-
cji tego wydarzenia. Z począt-
kiem grudnia mieliśmy
poważne obawy co do tego,
czy w czasach pandemii, przy
fizycznej nieobecności uczniów
w szkole akcja ma szanse po-
wodzenia, jednak dzięki
ogromnemu zaangażowaniu
udało się nam zgromadzić 900
kilogramów karmy! Ponad 400
kg więcej niż w roku ubieg-
łym!!! Dziękujemy WSZYST-
KIM, którzy w tym roku
wspólnie z nami zagrali do jed-
nej miski. Jesteście niesamo-
wici! 
Partnerami III edycji akcji byli:
Nauczyciele, Rodzice oraz
Uczniowie Naszego Przed-
szkola i Szkoły, Grupa Kibiców
Wisły Kraków STARZY BY-
WALCY, AVANET, Związek
Nauczycielstwa Polskiego od-
dział Szczucin, Kancelaria Ad-
wokacka; Adwokat Robert
Bielaszka i prawnicy współpra-

cujący – Kamila Korab i Łukasz
Mroczyński-Szmaj, Stowarzy-
szenie Mieszkańców Wsi Wola
Szczucińska, Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Mieszkańcy Lu-
basza, Prestige Garage, Grze-
gorz Sznajder, Mobilny Fryzjer,
Sylwia Trzepacz, Hasiakowa
Zagroda, Centrum Paszowe z
Dąbrowy Tarnowskiej, Osoby
Prywatne. 
Dziękujemy Wszystkim i każ-
demu z osobna za przystąpie-
nie do akcji i ogromne
zaangażowanie! Jednocześnie
zachęcamy do adopcji psiaków
z Przytuliska Reksio.

Akcja „KARTKA ŚWIĄ-
TECZNA DLA MEDYKA”
W podziękowaniu za trud
wkładany przez personel
służby zdrowia w prowadzenie

Wiadomości z ZS-P w Skrzynce

nierównej walki z pandemią, w
grudniu przesłaliśmy wyko-
nane przez naszych uczniów
kartki z podziękowaniami oraz
życzeniami świąteczno-nowo-
rocznymi. Kartki w wersji elek-
tronicznej  trafiły do placówek
medycznych z naszego terenu.

UCZNIOWIE  ZS-P 
W SKRZYNCE WSPIERAJĄ
WOŚP
Z przyjemnością informujemy,
że nasi Uczniowie włączyli się
w 29 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Niestety,
przez okoliczności związane z
pandemią jako szkoła mieliśmy
w tym roku mocno ograni-
czone możliwości związane z
udziałem w akcji, jednak
ośmioro uczniów z klas piątej,
siódmej i ósmej zdecydowało
się zostać wolontariuszami
WOŚP pod opieką swoich ro-
dziców. Wspólnie uzbierali
kwotę 2280 zł, co stanowi 9,5%
wszystkich środków zebra-
nych przez sztab w Szczucinie
(24.139 zł). Dziękujemy Laurze,
Gabrieli, Maciejowi, Natalii,
Oliwii, Julii, Darii, Dominikowi
oraz ich rodzicom za duże za-
angażowanie w akcję.

SZKOLNE UROCZYSTOŚCI
W styczniu i lutym świętowa-
liśmy Dzień Babci i Dziadka,
Walentynki i szkolny Bal Kar-
nawałowy. Ze względu na
ograniczenia związane z pan-
demią nie były to uroczystości
obchodzone tak hucznie jak co
roku, jednak udało się nam
podtrzymać  tradycje. Za-
równo przedszkolaki jak i
uczniowie przygotowali wy-
stępy, które dziadkowie mogli
w tym roku podziwiać w Inter-
necie. Zachęcamy do obejrze-
nia efektów prac dzieci na
naszym szkolnym profilu face-
bookowym (Szkoła Radwan-
Skrzynka).

Paweł Duda

wego odbyła się również
transmisja na żywo przedsta-
wienia z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Dzieci wiedziały, że
z powodu pandemii nie mo-
żemy zaprosić gości do przed-
szkola tym bardziej do
występu przygotowały się z
wielkim zaangażowaniem.

25 stycznia nasze przedszko-
laki przeniosły się do Krainy
Lodu by w towarzystwie pin-
gwinów świętować Dzień Pin-
gwina. Małe pingwinki
wspólnie się bawiły, tańczyły,
śpiewały, konstruowały braci
z rodziny pingwinków z rolek
po papierowych ręcznikach. Z
ciekawością i dużą uwagą do-
wiadywały się o przygodach
Pik-Poka. 

„W dniu świętego Walentego
nic nie może stać się złego, nikt
nie może się dziś złościć, bo
dziś nadszedł dzień miłości...”
- tymi słowami rozpoczęły się
w naszym przedszkolu Walen-
tynki. 12 lutego dzieci ubrane
na czerwono kultywowały tra-
dycje walentynkowe. Uczest-
niczyły w pogadankach,
zabawach ruchowych, tanecz-
nych  i plastycznych. 

17 lutego przedszkolaki ob-
chodziły nietypowe święto:
„Światowy Dzień Kota”.  Tego
dnia dzieci zamieniły się w ko-
ciaki przy pomocy wykona-

Rok 2021 rozpoczął się sukce-
sem dla naszych przedszkola-
ków. Braliśmy udział w
akcjach: zbiórka karmy dla
schroniska „Przytulisko Re-
ksio” w Szczucinie, „Wnuczka,
wnuczek edukuje – Babcia,
Dziadek się stosuje” oraz
zbiórka nakrętek „Odkręcamy
Pomagamy” na rzecz pomocy
dla Elenki.
Dzięki zaangażowaniu dzieci
oraz rodziców udało się osiąg-
nąć zamierzony cel. Wszystkim
za okazaną pomoc oraz zaanga-
żowanie składamy serdeczne
podziękowania!

18 stycznia obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Kubusia
Puchatka. Tego dnia w naszym
przedszkolu na dzieci czekała
niespodzianka – list od  Kubu-
sia Puchatka. Podążając 
śladami przyjaciela ze Stumilo-
wego Lasu dzieci wykonywały
różne zadnia. Zabawy i radości
było co niemiara. Nie zabrakło
również degustacji puchatko-
wych ciasteczek z miodem.

Kolorowe stroje i skoczna mu-
zyka – w takiej atmosferze ba-
wiły się dzieci z naszego
przedszkola 22 stycznia pod-
czas Balu Karnawałowego.
Przedszkolaki z dumą prezen-
towały bajeczne stroje. Uczest-
niczyły w tańcach i zabawach
prowadzonych przez wycho-
wawców. Dzień ten był dla
wszystkich dniem wyjątkowym
gdyż oprócz Balu Karnawało-

Wieści z Przedszkola Publicznego
w Maniowie

c.d. str. 17
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plastycznych. Najlepsze prace
zostały zaprezentowane w mini
galerii na szkolnym korytarzu.  

W czwartek 11 lutego w
naszej szkole odbyła się zabawa
karnawałowa. Uczniowie bawili
się inaczej niż zwykle, bo w
swoich klasach. Sale lekcyjne
wyglądały bajecznie i kolorowo,
przystrojone serpentynami i ba-
lonami. Pięknie przebrani
uczniowie klas I - III z dumą
prezentowali wymyślne stroje.
Niezliczone księżniczki, cza-
rownice, policjanci, wróżki,
kotki, piraci, a także inne posta-
cie z kreskówek zagościły w
szkole. Dzieci uczestniczyły w
tańcach i zabawach prowadzo-
nych przez  wychowawców. A
ponieważ w tym dniu wypadł
tłusty czwartek, nie zabrakło też
słodkich pączków.
15 lutego w przedszkolu obcho-
dzono Walentynki. Święto Za-
kochanych dzieci uczciły
poprzez wyklejanie serduszko-
wych laurek dla rodziców, roz-
wiązywanie zadań związanych
z dniem zakochanych, pamiąt-
kowe zdjęcia w fotobudce z
czerwonych serduszek. Ponadto
dzieci otrzymały serduszkowe
medale. 

Inną atrakcją dla dzieci
przedszkolnych był Światowy
Dzień Kota obchodzony 17 lu-
tego. W tym dniu wszystkie
przedszkolaki upodobniły się
do swoich czworonożnych
przyjaciół dorysowując sobie
wąsy oraz zakładając opaski z
kocimi uszami. Spotkanie roz-
poczęło się oglądaniem prezen-
tacji, dzięki której dzieci
dowiedziały się, czego potrze-
buje kot, aby był zdrowy i szczę-
śliwy. W wielu domach kot jest
niemal członkiem rodziny i do-
mowym ulubieńcem. Musimy
jednak pamiętać o tym, że to nie
zabawka i trzeba się nim zajmo-
wać odpowiedzialnie. Ponadto
dzieci z zainteresowaniem roz-
wiązywały zagadki, słuchały
wiersza ”Kotek”, aktywnie

Sytuacja epidemiczna w kraju
nadal jest bardzo niestabilna,
starsi uczniowie cały czas zmu-
szeni są do uczestniczenia w
nauczaniu zdalnym, na szczę-
ście przedszkolaki i dzieci z
edukacji wczesnoszkolnej mogą
uczęszczać do szkoły bez 
zakłóceń. Dzięki staraniom 
nauczycieli wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnosz-
kolnej, ich zaangażowaniu i
kreatywności, szkoła cały czas
tętni życiem. 
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie klas I – III dołączyli
do XIII edycji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”. W
ramach programu najmłodsi do-
wiedzą się: jak dbać o rośliny,
zwierzęta i czystość powietrza,
jak segregować śmieci, oszczę-
dzać energię oraz wodę, a także
dlaczego warto jeść warzywa i
owoce oraz jak aktywnie spę-
dzać czas w zgodzie z naturą.
Omówione zostaną także za-
gadnienia związane z ekologią,
czyli oszczędzaniem pieniędzy i
dbaniem o środowisko. 
Od wielu lat Samorząd
Uczniowski angażuje się w
zbiórkę na rzecz ciężko chorych
i potrzebujących specjalistycz-
nego sprzętu dla ratowania
zdrowia i życia w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W tym roku nie
zaniechaliśmy kontynuowania
akcji, gdyż nadal jest wielu ludzi
korzystających ze sprzętu me-
dycznego w celu diagnozowa-
nia chorób i ich skutecznego
leczenia. W niedzielę 31 stycz-
nia, siedmiu wolontariuszy
kwestowało, by wspomóc dzie-
cięcą  laryngologię. Darczyńcy
nie zawiedli, dzięki ich ofiarno-
ści i hojności, szkolnym Wolon-
tariuszom udało się zebrać
kwotę 3.117,11 zł. Bardzo dzię-
kujemy ofiarodawcom, kwestu-
jącym, oraz ich rodzicom i
opiekunom za wszystkie datki,
wyrażając nadzieję, że okazane
w ten sposób dobro powróci. 
W styczniu odbyła się seria kon-
kursów czytelniczych zorgani-
zowanych przez bibliotekę
szkolną. Uczestniczyły w nich
dzieci edukacji wczesnoszkol-
nej. Zadaniem konkursowym
dla klasy I było wykonanie ilust-
racji po wspólnym czytaniu
baśni braci Grimm. Rozmaitość
i pomysłowość prac zaskoczyła
jury. Kreatywnością wykazały
się także dzieci klasy II, które
uczestniczyły w konkursie ,,Za-
czarowana zagroda”. Ucznio-
wie wykonali przestrzenne
makiety ilustrujące przygody
Elegancika ze stacji arktycznej
Profesora Dobrowolskiego. Z
kolei trzecioklasiści konkuro-
wali między sobą w prezentacji
plastycznej dotyczącej przygód
Mikołajka na podstawie lektury
,,Mikołajek i inne chłopaki” Go-
scinnego & Sempe. Jury, którego
przewodniczącą była Pani Dy-
rektor Barbara Czub oceniło
prace, biorąc pod uwagę este-
tykę wykonania, pomysłowość i
użycie nietypowych materiałów

nych przez siebie masek. Brały
udział w konkursach, zabawach
muzyczno- ruchowych oraz za-
jęciach plastycznych. 

W ramach zapoznania dzieci  z
atrybutami poszczególnych za-
wodów 19, 24 lutego oraz 1
marca do naszego przedszkola
przybyli reprezentanci Policji,
Straży oraz  Biblioteki. Dzieci
zdobyły wiedzę na temat wyko-
nywania tych zawodów oraz
zasad bezpieczeństwa. Duże za-
interesowanie u dzieci wywo-
łało umundurowanie oraz
wyposażenie pana policjanta i
panów strażaków. 

1 marca obchodziliśmy Dzień

Dinozaura. Tego dnia naszych
przedszkolaków odwiedził nie-
zwykły gość-Dinozaur. Opowie-
dział dzieciom historię
dinozaurów, czym się żywiły,
jakie wydawały dźwięki i jak
wyglądały. Sala gimnastyczna
zamieniła się w salę niespodzia-
nek i dzieci podążały śladami
prehistorycznych stworzeń. Na
koniec wykonały makietę prehis-
torycznego lasu.

Nasze przedszkole bierze udział
w projektach : 
Gaszyn Challenge, Kodowanie
na dywanie, EkoEksperymenrta-
rium. 

Marzena Kaczkowska  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkach
uczestniczyły w zabawie w for-
mie opowieści ruchowej miau-
cząc, robiąc koci grzbiet,
mrucząc i chlipiąc mleczko.
Były też wesołe „kocie zabawy”,
takie jak: koci spacerek, zabawy
ruchowe przy piosenkach o ko-
tach, zabawy z chustą anima-
cyjną.
Dużo radości sprawiły przed-
szkolakom konkursy: polowa-
nie na myszkę, picie mleka z
miseczki jak kotki, nawijanie
kłębka wełny czy układanie
puzzli z kotkami „na czas”, a
także śpiewanie kocich piose-
nek. Podsumowaniem kociego
święta było wykonanie kota w
formie przestrzennej. Na zakoń-
czenie Dnia Kota odbyło się
wręczanie pamiątkowych dy-
plomów. 
26 lutego przypada nietypowe
święto – Dzień Dinozaura. Już
w poniedziałek  dzieci w przed-
szkolu rozpoczęły niezwykłą
wędrówkę poznając prehisto-
ryczne zwierzęta. Tego dnia sale
przedszkolne zmieniły się w
niezwykłe  ,,jurajskie parki”, w
których dzieci oglądały zabawki
- dinozaury, albumy, plakaty i
książki o dinozaurach. Przed-
szkolaki obejrzały ciekawe filmy
edukacyjne, z których dowie-
działy się jak żyły dinozaury,
kim jest paleontolog. Dowie-
działy się, że dinozaury były to
zwierzęta zamieszkujące Ziemię
miliony lat temu, które wymarły
na długo przed pojawieniem się
człowieka. Były nieco podobne
do gadów, zwierząt, które żyją
w naszych czasach takich jak
krokodyle, jaszczurki i węże.
Dzieci przedszkolne wykonały
prace plastyczne, układały puz-
zle, rozwiązywały zagadki, słu-
chały wierszyków oraz
opowieści o historii prehisto-
rycznych gadów. Zwieńcze-
niem całego dnia były
pamiątkowe zdjęcia Groty Di-
nozaurów w przygotowanej de-
koracji.

Ewa Kaczówka
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KĄCIK  KULINARNY

Sernik na Wielkanoc – przepis
ze strony: Dorota Smakuje
Składniki na masę serową:
1 kg białego sera (może być w
wiaderku)
6 jaj
1 szklanki cukru
3 łyżeczki ekstraktu wanilio-
wego
3 łyżki mąki ziemniaczanej
3 łyżki mąki pszennej
Pozostałe:
2 zielone galaretki
1 paczka podłużnych biszkop-
tów
2 małe banany
Biały lukier:
1 szklanka cukru pudru
pół łyżki masła
2 łyżki mleka

Sposób przygotowania:
Dwie tortownice (23 cm śred-
nicy) wyłożyć papierem do pie-
czenia. Jajka wbić do misy,
dodać cukier i ubijać aż powsta-
nie kogel-mogel.
Dodać ser z wiaderka, pozostałe
składniki i miksować na bardzo
wolnych obrotach (to ważne by
nie napowietrzyć ciasta, bo
opadnie), aż masa będzie jedno-
lita. Ciasto rozlać do tortownic.
Piec dwa cienkie serniki ok. 30

min w 180 st. C (aż wierzch się
zetnie). Ostudzić. Galaretki roz-
puścić wg przepisu na opako-
waniu i ostudzić. W tortownicy
na jednym z serników ułożyć
biszkopty, na ukos, zaczynając
od brzegu. Pomiędzy biszkop-
tami rozmieścić kawałki ba-
nana, zalać galaretką i
przycisnąć drugim sernikiem.
Chłodzić 3 godziny. Przygoto-
wać lukier: masło i mleko roz-
puścić w rondelku, dodać
cukier puder i ucierać, aż nie bę-
dzie grudek. Udekorować. 

Karkówka Grażynki
Składniki:
1,5 kg karkówki
pół opakowania zupy cebulowej
Knorr
pół opakowania zupy borowi-
kowej Knorr
0,5 l śmietany 36% w kartoniku
sól, pieprz do smaku

Karkówkę pokroić w centymet-
rowe plastry, posolić, popie-
przyć, ułożyć w naczyniu
żaroodpornym/gęsiarce. Posy-
pać zupą borowikową, śmietanę
ubić na sztywną pianę. Wyłożyć
na karkówkę. Posypać po wierz-
chu zupą cebulową. Przykryć
folią aluminiową i pokrywką.
Piec w temp. 170° C, przez 1,5
godziny. Podawać z ziemnia-
kami.

Szukasz pracy - chcesz
być nianią, opiekunką, po-
mocą domową lub chcesz
dać pracę, 
a może  chcesz coś sprze-
dać lub kupić - daj ogło-
szenie.
Dane ujęte w ogłoszeniu
mogą zawierać jedynie
treść ogłoszenia oraz
numer kontaktowy, nie
musisz zamieszczać ad-
resu, ani żadnych szcze-
gółowych informacji.
Treść ogłoszeń przyjmu-
jemy:
Urząd Miasta i Gminy
Szczucin – Biuro podaw-
cze (Ogłoszenia do Ga-
zety)
- Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek -  Dom
Kultury Biblioteka (Ogło-
szenia do Gazety)

Informacja o możliwości zamieszczania ogłoszeń
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szczucin do zamieszczania 

bezpłatnie drobnych ogłoszeń. 

Ogłoszenia można rów-
nież przesyłać za pośred-
nictwem poczty
elektronicznej na adres: 
gazeta@umigszczucin.pl 
W tytule wiadomości pro-
simy dopisać "ogłoszenia
drobne". W ogłoszeniu
muszą się znaleźć takie in-
formacje jak:
- treść – krótki opis przed-
miotu ogłoszenia.
- dane kontaktowe – nr te-
lefonu, adres 
e-mail itp.
Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treści
ujęte 
w ogłoszeniu 
i zastrzega sobie prawo
do nie publikowania ogło-
szeń o treściach niezgod-
nych z prawem lub
niezgodnych z regulami-

Urodził się w Skrzynce,
w gminie Szczucin w ro-
dzinie rolników. Od naj-
młodszych lat pomagał
mamie w gospodarstwie,
gdyż ojca stracił mając 16
lat.
Od 8.05.1969 r. rozpoczął
pracę jako taksówkarz,
świadcząc usługi dla
miejscowego społeczeń-
stwa, pracując w zawo-
dzie 51 lat. Praca ta była
sensem jego życia i wy-
konywał ją rzetelnie.

12 marca b.r. na hali spor-
towej w Zagnańsku  odbył się
prestiżowy  Krajowy Turniej w
Badmintonie. W turnieju wzięło
udział 165 młodych, uzdolnionych
badmintonistów z całej Polski. Ry-
walizowano w kategorii U9 /dzieci
do 9 lat/ i U 11 /dzieci do 11 lat/.
Nasz Klub UMKS  Junis Szczucin
reprezentowało 3  zawodników :
Julia Bzduła z klasy 1  
Nikola Misiaszek z klasy 3 
Kacper Zadrapa z klasy 4

Dla Julci był to pierwszy w
życiu  udział w  ogólnopolskich
turnieju .Poradziła sobie bardzo
dobrze przegrywając  nieznacznie
z koleżanką o rok straszą. Niestety
w najbardziej kontrowersyjnym

systemie pucharowym odpadła z
turnieju.

W kategorii U11 Kacperek
wygrał swoją grupę eliminacyjną i
z pierwszego miejsca awansował
do finałowych gier pucharowych.
Ostatecznie przegrał o wejście do
czwórki medalowej.

Również w kategorii U11
Nikolka wygrała swoją grupę eli-
minacyjną  i tym samym awanso-
wała z pierwszego miejsca do
dalszej fazy turnieju. Nikolka prze-
grała o wejście do najlepszej pol-
skiej ósemki. Warto podkreślić, że
grała z zawodniczką o rok od sie-
bie starszą. Tak to jest regulami-
nowo, że w jednej kategorii
wiekowej rywalizują zawodnicy

DZIELNA WALKA NASZYCH NAJMŁODSZYCH NA KRAJOWYM TURNIEJU
dwóch roczników- ten starszy ma
zdecydowanie większą szansę wy-
grania. Dla młodszego zawodnika
jest to duże wyzwanie, ale jest to
doskonałe „przetarcie” by za rok
zdobywać złoto.

Cieszymy się z postawy na-
szych zawodników, z ich wytrwa-
łości, umiejętności, woli walki i
solidnej pracy na treningach. Mamy
nadzieję,  że potencjał jaki prezen-
tują nasi zawodnicy będzie gwaran-
cją ich sukcesów  w dalszej
rywalizacji sportowej.
Gratulujemy, zachęcamy do dalszej
solidnej pracy i życzymy sukcesów
sportowych.

Anna Dulak

Lubił pomagać ludziom.
Postój był jego drugim
domem.
Podziękowanie
Rodzinie, Przyjaciołom,
Księdzu Proboszczowi,
Burmistrzowi Szczucina
wraz z pracownikami,
dyrekcji i pracownikom
Samorządowego Cen-
trum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie, Radzie Se-
niorów, Stowarzyszeniu
Rodzin Katolickich oraz
wszystkim, którzy  łą-

cząc się z nami w bólu okazali
wiele serca i wsparcia oraz
uczestniczyli we Mszy Świętej i
uroczystości pogrzebowej.

Serdecznie dziękujemy!
Żona i Córki z Rodzinami

„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci żywych”

Wspomnienie o Śp. Tadeuszu Dadeju
ur. 5.03.1940 r. - zm. 25.01.2021r.

nem publikowania ogło-
szeń w gazecie. Regula-
min dostępny w biurze 
redakcji.
Istnieje również możli-
wość zamieszczania arty-
kułów sponsorowanych
(powiązanych z działalno-
ścią danej firmy). 
Zachęcamy także do za-
mieszczania 
reklam.

Masz pytania zadzwoń
lub przyjdź: 
Samorządowe 
Centrum 
Kultury i Bibliotek
Szczucin, 
ul. Kościuszki 32
33-230 Szczucin,
tel./fax: 14 643-64-96
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LKS Wisła Szczucin odbyła zimowy
okres przygotowawczy przed
wznowieniem ligowego sezonu
2020/21. Niestety, ze względu na
epidemiologiczne obostrzenia tre-
ningi wystartowały dopiero w
lutym, a nie jak planowano wcześ-
niej, początkiem stycznia. Oprócz
grup młodzieżowych i dziecięcych,
dla których rząd zrobił wyjątek i
mogły ćwiczyć na hali w Szczucinie
już od początku roku. Plan zimo-
wych sparingów również został
okrojony przez epidemię. Mimo to,
udało się rozegrać sześć meczów
kontrolnych z rywalami z różnych
lig. W spotkaniach tych trener Jaro-
sław Będkowski dużo szansy dawał
naszym juniorom, nie zabrakło też
kilku zawodników testowanych z
innych klubów. Wszystko wskazuje
na to, że kadra zostanie utrzymana
z rundy jesiennej. Wznowienie ligo-
wego sezonu zaplanowano na
weekend 13-14 marca. Przypo-
mnijmy, że Wisła rozpocznie
wiosnę z pozycji wicelidera tabeli.
Niestety, wygląda na to, że ze
względu na obostrzenia mecze będą
musiały odbywać się przy pustych

Dzięki wsparciu rodziny, znajomych i ki-
biców trójka rolkarzy z naszej gminy za-
kwalifikowała się do walki o tytuł
Sportowca Dekady Małopolski w kategorii
Sportowy Talent 2020. Organizatorem tego
plebiscytu była Polska Press sp. z o. o.
Ta trójka o której tu mowa, to znane już,
czytelnikom, rodzeństwo ze Słupca: Kac-
per Gądek (13 l.), Martynka Gądek (9 l.) i
Szczepan Gądek (4 l). Zawodnicy którzy
mimo młodego wieku, mają na swoim
koncie duże i liczne osiągnięcia w swoich
kategoriach wiekowych w różnych turnie-
jach ogólnopolskich oraz międzynarodo-
wych w jeździe szybkiej na rolkach.
Konkurs Plebiscytowy był prowadzony w
dwóch etapach. Pierwszy etap odbywał się
na obszarze powiatów, gdzie Martynka i

trybunach. Natomiast rozgrywki li-
gowe juniorów, trampkarzy i mło-
dzików powinny wystartować w
kwietniu. Wszystkie aktualności
klubowe od relacji meczowych po
sprawy bieżące są dostępne na ofi-
cjalnej stronie internetowej – wi-
slaszczucin.pl
Zarząd Klubu zamknął rok budże-
towy 2020 bez deficytu. Końcem
roku udało się wykonać dwie po-
ważne inwestycje poprawiające klu-
bową infrastrukturę na ul. Witosa.
Zdemontowano stary, już od lat nie-
użytkowany budynek, gdzie mie-
ściły się dawne szatnie oraz
zamontowano za obiema bramkami
boiska głównego tzw. piłkochwyty,
czyli siatki w celu zatrzymania wy-
latujących piłek. Na dodatek przed
ligowymi meczami zadbano o stan
murawy, m.in. poprzez zabieg aera-
cji. Zarząd również przygotował i
przedstawił ofertę do realizacji
zadań publicznych Gminy Szczucin
w zakresie „Upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu” oraz złożył
wniosek do ministerstwa o realizację
„Programu Klub 2021”. 

Mikołaj Strycharz

Przygotowania do sezonu wiosennego
Szczepan solidarnie znaleźli się na 3 miej-
scu, natomiast Kacper osiągając najwyższy
wynik w powiecie dąbrowskim znalazł się
na 1 miejscu, co dało mu awans do woje-
wódzkiego finału plebiscytu oraz tytuł
Sportowy Talent 2020 w powiecie dąb-
rowskim. Na etapie wojewódzkim rywali-
zacja była bardzo zawzięta, Kacper z
wynikiem 612 głosów zajął 7 miejsce spoś-
ród 22 uczestników.
W imieniu rodziny Gądek, dziękujemy za
wsparcie wszystkim, którzy wierzyli w te
wspaniałe dzieciaki.
Życzymy im kolejnych sukcesów!

Marcin Gądek

SPORTOWE TALENTY SZCZUCINA

W dniu 20 lutego br. w hali spor-
towej w Straszęcinie odbył się kolejny Kra-
jowy Turniej w Badmintonie. Pomimo
obostrzeń i trudności związanych z pan-
demią, do zawodów zgłosiło się 93 najlep-
szych zawodników z całej Polski. Nie
mogło tam zabraknąć, i nie zabrakło za-
wodników Uczniowskiego Międzyszkol-
nego Klubu Sportowego JUNIS w
Szczucinie. Poszczególne meczowe poje-
dynki były bardzo wyrównane - często o
zwycięstwie decyduje szczęście. Bardzo
cieszymy się z sukcesu naszej zawodniczki
Nikoli Misiaszek, która wywalczyła
miejsce na podium. Po zaciętych wyrów-

nanych pojedynkach Nikola zdobyła brą-
zowy medal. W tym turnieju dzielnie wal-
czyli również pozostali nasi zawodnicy
Emil Ziobro i Maja Zielińska. Tym razem
jeszcze Mai i Emilowi nie udało się „wsko-
czyć na pudło”, ale ostrzą sobie apetyty na
następny turniej. 

Zawodnicy UMKS JUNIS dosko-
nale wiedzą, że tylko solidna systema-
tyczna praca na treningach może
zaowocować sukcesem. 

Podopiecznym naszego klubu ży-
czymy wytrwałości w dążeniu do celu. 

Anna Dulak

Ogólnopolski Turniej Badmintona




