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Zbiórka godz. 10.15 - Rynek
Przemarsz Orszaku ulicami miasta do
kościoła parafialnego
godz. 10.30
Uroczysta
Msza Święta
godz. 11.00
Zapraszamy!

3 miłości – recital piosenek
BUŁATA OKUDŻAWY
w tłumaczeniu Agnieszki Osieckiej,
Wojciecha Młynarskiego i Andrzeja Mandaliana
w wykonaniu zespołu

SZPETNI
w składzie: Dawid Mik – wokal,
Filip Kot – piano,
Kornel Uriasz – akordeon,
Szymon Michoń – perkusja

27 grudnia 2018 r. godz. 18.00
Restauracja Staropolska
w Szczucinie
Współorganizator:
SCKiB w Szczucinie
Wstęp wolny
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Pierwsza sesja nowej Rady
Miejskiej w Szczucinie

20 listopada 2018 r. odbyła się
pierwsza sesja Rady Miejskiej w
Szczucinie kadencji 2018-2023.
Uroczystą sesję otworzył przewodniczący - senior, Antoni
Radłowski przedstawiając porządek sesji. Następnie nowo
wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na
radnego, które wręczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej Anna Gądek, po
czym radni złożyli ślubowanie.
W sesji wzięli udział wszyscy
nowo wybrani radni: Agnieszka Beker, Józef First, Franciszek Furgał, Marian Gwizd,
Robert Kijowski, Roman Korczak,
Mariusz
Kuśnierz,
Krzysztof Łachut, Karol Piekielniak, Grzegorz Pyzik, Antoni
Radłowski, Renata Stochlińska,
Lucyna Szot, Konrad Szymczyk, August Walas.
Najważniejszym punktem obrad
było złożenie ślubowania wybranego przez mieszkańców
nowego Burmistrza Szczucina
Jana Sipiora.
Kolejnym punktem sesji był

wybór przewodniczącego Rady
Miejskiej. Zgłoszono jedną kandydaturę Antoniego Radłowskiego, który w tajnym
głosowaniu 13 głosami za, został wybrany na przewodniczą-

cego. Nowo wybrany przewodniczący Antoni Radłowski bezpośrednio po wyborze
kontynuował prowadzenie
obrad. Następnie w podobny
sposób, w głosowaniu tajnym,
wybierany był wiceprzewodniczący rady. Jedyny kandydat
na to stanowisko, Roman Korczak, został wybrany 13 głosami spośród 15 radnych.

Referat Promocji i Rozwoju
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Zakończono prace termomodernizacyjne
budynków szkół w Szczucinie i Słupcu

Zakończyły się prace związane
z największą inwestycją w ostatnim czasie w naszej gminie.
Prace
termomodernizacyjne
zostały przeprowadzone na budynkach Szkoły Podstawowej w
Szczucinie i Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Słupcu.
Rok 2016
Wszystko rozpoczęło się w dniu
16 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Szczurowa, gdzie
gminy: Borzęcin, Szczucin,
Szczurowa i Wietrzychowice
podpisały umowę partnerską o

przystąpieniu do realizacji
wspólnego projektu dotyczącego zwiększenia efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekt
zgłoszony został do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014- 2020.
Rok 2017
Po pozytywnej decyzji Zarządu
Województwa Małopolskiego o
przyznaniu Gminie Szczurowa
- liderowi wspólnego projektu,

najwyższego w subregionie tarnowskim wsparcia finansowego, bo ponad 5 mln 360 tys. zł
dofinansowania na kompleksową
termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej w gminach: Szczucin,
Wietrzychowice, Borzęcin i
Szczurowa, gospodarze gmin 26
lipca 2017 w Centrum Sztuki
Mościce w Tarnowie otrzymali
z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława
Sorysa umowy na dofinansowanie.

Prace termomodernizacyjne budynków Szkoły Podstawowej w
Szczucinie rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku, natomiast
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu w marcu 2018.
Rok 2018
W obydwu szkołach termomodernizacja dobiegła końca. Termomodernizacja
budynków
oprócz walorów ekonomicznych i poprawy komfortu cieplnego wewnątrz obiektów
przyczyniła się również do wydatnej poprawy stanu technicznego obiektów jak również
znaczącego podniesienia estetyki budynków.
Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym
ogrzewanie budynków będzie
odbywało się w sposób mniej
energochłonny. A co za tym
idzie zmniejszeniu ulegnie
emisja do atmosfery szkodli-

wych produktów spalania surowców energetycznych.
Szacuje się, że w wyniku realizacji całości prac we wszystkich
gminach biorących udział w
projekcie roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych wyniesie
659.22 tony emisji równoważnej
CO2.
Prace
termomodernizacyjne
przy naszych obiektach zostały
współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 i stanowią
część projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin,
Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice”.
Referat Promocji i Rozwoju MiG
Szczucin
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Przyznano Stypendia Burmistrza Szczucina

18 października br. w sali narad
Urzędu Miasta i Gminy Szczucin zostały wręczone stypendia
Burmistrza Szczucina. Kwota
przeznaczona na stypendia to
10 000,00 zł. Stypendia zostały
przyznane przez komisję stypendialną w składzie:
1. Adam Murczek
- przedstawiciel Burmistrza
- Przewodniczący
2. Jacek Szarek - przedstawiciel
Rady Miejskiej w Szczucinie
3. Joanna Ryk - Z-ca Dyrektora
Szkoły Podstawowej
w Szczucinie
4. Barbara Czub - Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach
5. Janusz Guła- Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrzynce
6. Genowefa Dzięgiel
- Dyrektor Szkoły Podstawo-

wej w Zabrniu
7. Stanisław Dąbroś - Gminny
Organizator Imprez Sportowych SZS w Szczucinie
8. Krzysztof Bryk - Prezes
UMKS „Junis” w Szczucinie
Przed wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium
wszystkich zgromadzonych
gości powitał Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz.
Stypendia zostały przyznane
dla szczególnie uzdolnionych
uczniów w trzech kategoriach:
naukowe, sportowe i artystyczne.
Stypendia naukowe - Komisja
przyznała:
1. Szymon Szczęch
(PWSZ Tarnów)
2. Kacper Jarosz (SP Szczucin)
3. Gabriela Dudek
(III LO Tarnów)

11 listopada 2018r., w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, przeżywaliśmy razem z
władzami i mieszkańcami naszego
miasta
Eucharystię
Dziękczynną, dziękując Bogu
za Wolną Ojczyznę. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12.00
wspólnym
odśpiewaniem
Hymnu Państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Wystąpił
chór „Clave de sol” z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, który
wykonał pieśń „Ave Maria”
i cztery utwory Stanisława Moniuszki: „Ruina – Sonety Krymskie”, „Kozak”, „Jak lilija”
i „Mazur” z opery „Straszny
Dwór”. Część artystyczną prowadziła Krystyna Szymańska
dyrektor SCKiB w Szczucinie,
która podkreśliła związki muzyki Stanisława Moniuszki
z dziedzictwem kulturowym
kraju i kształtowaniem postaw
patriotycznych. Następnie rozpoczęła się Msza Święta. W uroczystej procesji z darami szli
mieszkańcy w strojach historycznych, przedstawiających
postacie: Mieszka i Dąbrówki,
Świętego Stanisława i Błogosławioną Karolinę Kózkównę,
Krakowiaka i Krakowiankę,
Świętą Faustynę i Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego,
Świętego Szymona z Lipnicy
i Błogosławioną Hannę Chrzanowską, małżeństwo z dziećmi,
księdza Ignacego Skorupkę
i księdza Piotra Skargę. Na zakończenie mszy świętej wspólnie odśpiewano „Boże coś
Polskę”.
18 listopada w Kaplicy na
Cmentarzu Parafialnym w
Szczucinie, została odprawiona

Msza Święta, po której na
Cmentarzu Wojennym, odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą żołnierzy poległych
w I Wojnie Światowej. Nowa
tablica została wykonana z piaskowca na wzór oryginalnej
i została zamontowana na
murze w centralnej części
cmentarza wojennego nr 247.
Odsłonięcia dokonał Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzkowicz,

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości w Szczucinie

4. Kacper Beker (SP Szczucin)
5. Kinga Dzięgiel
(SP Szczucin)
6. Wiktoria Lubacz
(III LO Tarnów)
7. Żaneta Skoczylas
(ZS Mielec)
8. Aleksandra Gorzkowicz
(AWL Wrocław)
9. Weronika Karaś
(SP Szczucin)
10. Bartłomiej Twaróg
(SP Szczucin)
11. Ewelina Bogdan
(SP Szczucin)
12. Zofia Jarosz (SP Szczucin)
13. Anna Stochlińska
(ZS-P Borki)
14. Wiktoria Tomala
(SP Zabrnie)
Stypendia sportowe - Komisja
przyznała:
1. Ewelina Bogdan
(SP Szczucin)

2. Kacper Jarosz
(SP Szczucin)
3. Aleksandra Słowik
(ZS-P Borki)
4. Sebastian Walas
(SP Szczucin)
5. Julia Warzecha
(SP Szczucin)
6. Emilia Szczęch
(SP Szczucin)
7. Katarzyna Dudkiewicz
(SP Szczucin)
8. Zuzanna Matuszczak
(SP Szczucin)
9. Patrycja Kołton
(SP Szczucin)
10. Karolina Kosiba
(SP Szczucin)
11. Bartłomiej Szarek
(SP Szczucin)
Stypendia artystyczne
- Komisja przyznała:
1. Szymon Szczęch
(PWSZ Tarnów)
2. Oliwia Dziedzic
(ZS-P Skrzynka)
3. Joanna Dziedzic

str.3

(ZS-P Skrzynka)
4. Aleksandra Rustowicz
(SP Szczucin)
5. Zofia Jarosz (SP Szczucin)
6. Anna Stochlińska
(ZS-P Borki)
7. Joanna Gorczyca
(SP Szczucin)
8. Łukasz Bielaszka
(Politechnika Krakowska)
9. Oliwia Jastrząb
(PCEiKZ Szczucin)
Wszyscy stypendyści poza pomocą finansową otrzymali również gromkie brawa. Jesteście
naszą dumą – tymi słowami
podsumowała spotkanie przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szczucinie Agnieszka Beker.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Referat Promocji i Rozwoju MiG
Szczucin

który w swojej przemowie
zwrócił uwagę na to, jak
ważne jest, by o takie
miejsca dbać i pamiętać o
tych, dzięki którym możemy teraz cieszyć się wolnością. Podczas swojego
wystąpienia
Burmistrz
wręczył pamiątkowe podziękowania dla Pani
Marii Pietrachy - inicjatorki całego przedsięwzięcia
oraz Panu Krzysztofowi
Gardule, który udzielił
wielu cennych wskazówek
oraz materiałów niezbędnych przy wykonaniu tablicy, za jego pośrednictwem
możliwy był kontakt z Austriackim Czarnym Krzyżem - fundatorem tablicy.
Cmentarz wojenny nr 247
w Szczucinie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I Wojny
Światowej, na którym pochowano 56 żołnierzy austro-węgierskich,
3
niemieckich, 39 rosyjskich
i 2 żołnierzy serbskich w
53 grobach pojedynczych i
12 zbiorowych. Łącznie
spoczywa w tym miejscu
100 żołnierzy, 57 znanych
z imienia i nazwiska oraz
43 nieznanych. Ponad to,

w środkowej części cmentarza, pochowano w odrębnej
kwaterze
57
żołnierzy radzieckich poległych w 1945 r.
Autorem tekstu znajdującego się na odsłanianej tablicy jest Hans Hauptmann,
jeden z oficerów oddziału
budującego cmentarze.
W wolnym tłumaczeniu
tekst brzmi następująco:

Musicie powstrzymać łzy,
żadne życie nie jest
wieczne.
Cześć temu, który poległ
w chwale za cesarza i ojczyznę!

Odsłonięcie tablicy, jak
również przygotowanie
tablic informujących o
miejscach spoczynku na
naszym cmentarzu tych,
którzy oddali swoje życie
za naszą wolność jest jedną
z podjętych inicjatyw w
związku z obchodzoną w
tym roku 100. Rocznicą
Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Referat Promocji i Rozwoju
MiG Szczucin
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LIBERATOR z C Z A R K Ó W K I k. SZCZUCINA

1/ 16. października 1944 r.,
godz. 16.30 – z lotniska Celone,
w południowych Włoszech startuje bombowiec Consolidated B24 „Liberator”, nr KH-152 „F”,
z 34. Dywizjonu Bombowego
SAAF, wchodzącego w skład
205. Grupy Bombowej RAF.
SAAF – South African Air Force
(Siły Powietrzne Południowej
Afryki), Suid-Afrikaanse Lugmag RAF – Royal Air Force
(Królewskie Lotnictwo Brytyjskie).
2/ Cel wyprawy – placówka
Armii Krajowej-AK „Buk” 201,
położona 9 km na południowy
wschód od stacji kolejowej Radomsko
w
okolicy
wsi
Orzechów (woj. łódzkie). Zaopatrzenie dla polskich partyzantów:
broń,
żywność,
lekarstwa, pieniądze.
3/ Załoga Liberatora – 5 Południowoafrykańczyków i 3 Brytyjczyków:
- Lt. (por.), J. A. Lithgow, I pilot
bombowca, SAAF
- Lt. K. B. Mac William, II pilot,
SAAF
- Lt. E. Colbert, nawigator,
SAAF
- 2/Lt. G. C. Dicks, radiotelegrafista, SAAF
- Lt. S. I. Fourie, strzelec, SAAF
- Sgt (sierż.) T. Myers, bombardier, RAF
- Sgt G. F. Ellis, strzelec, RAF
- Sgt W. F. Cowan, strzelec, RAF
4/ Godzina 20.30 – bombowiec
zbliża się do Wisły, między Krakowem, a Tarnowem na wysokości 11000 stóp (ok. 3100 m)
zostaje zaatakowany przez niemiecki nocny myśliwiec (prawdopodobnie Junkers Ju-88 ?),
pilotowany przez Ofw. Karla
Maischa z 2. NJG 100, startującego z Górnego Śląska, z lotniska
Udetfeld
(dzisiaj
Mięrzęcice-Zendek). Płonący samolot kieruje się na wschód
i rozbija się w przysiółku
„Czarkówka-Łęg”, na gruncie
Franciszka Szczupaka (gm. Radgoszcz, pow. Dąbrowa Tarnowska), 7 km na południe od
Szczucina. Kilku lotników próbuje ratować się skacząc ze spadochronami.
NJG – Nachtjagdgeschwader
2. NJG 100 – 2. eskadra 100.
pułku nocnych myśliwców
Luftwaffe
Ofw./Oberfeldwebel – starszy
sierżant
5/ Losy załogi:
- Lt. James Arthur LITHGOW,
nr ewiden. 79528V, 23 lata, s. Jamesa i Violet z d.Fraser, pochodził z Johannesburga (RPA),
odznaczony Krzyżem D.F.C., za
zatopienie na Morzu Śródziemnym włoskiego tankowca „Prosperina”
26.10.1942
dostarczającego zaopatrzenie
dla armii feldmarszałka Rommla w Afryce.
Lot do Polski był jego drugim i

ostatnim (pierwszy odbył w
czasie Powstania Warszawskiego, w nocy z 10 na 11
września 1944). Wyskoczył ze
spadochronem, niestety znalezione ciało było podziurawione
od pocisków, z połamanymi nogami. Niemcy zabrali jego dokumenty.
Pogrzebany
na
gruncie Władysława „Selwina”
Szarka w Brzezówce. Ekshumowany 2 lata po wojnie, obecnie
spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (grób nr 12,
działka 1, rząd B).
D.F.C., Distinguished Flying
Cross – Krzyż Wybitnej Służby
Lotniczej, brytyjskie odznaczenie wojskowe, ustanowione w
1918 r. przez króla Jerzego V.
- Lt. Keit Brennand MAC WILLIAM, nr ew. 117609V, żona Elizabeth z d. Rissik, pochodził z
RPA, jego spadochron nie rozwinął się, spadł na grunt Szymona Dziekana w Brzezówce,
tamże pochowany, ekshumowany do Krakowa.
- Lt. Evan COLBERT, Południowoafrykańczyk z Johannesburga, w wieku 30 lat wstąpił na
ochotnika do lotnictwa (nr ewiden. 102502-V), jeden z 3 ocalałych lotników z Czarkówki,
dzięki pomocy partyzantów z
placówek AK: „Stanisława”,
obejmującą gminę Szczucin,
„Malwina” (gminy Mędrzechów i Bolesław – wsparcie
wójta p. Kochanka) i „Drewniaki”; doczekał wyzwolenia w
styczniu 1945r., w marcu przybył do obozu w Odessie, skąd
odpłynął do Wielkiej Brytanii.
- Lt. Graham C. DICKS,
nr 313340-V, szczęśliwie lądował na spadochronie, ukrywała
go Armia Krajowa we wsiach
Kanna i Bolesław (m.in. w
dworku Sroczyńskich).
Lt. Dicks w lutym 1945 trafił
z Moskwy przez Kair do Afryki
Południowej.
- Lt. Samuel Isak FOURIE, po
wylądowaniu wzięty do niewoli
przez żandarmerię niemiecką,
dalsze losy nieznane (wnuczka,
Natasha Johnson, mieszka w
Malezji).
- Sgt Tom MYERS, nr 629511,
pogrzebany na gruncie Szczupaka obok wraku samolotu.

- Sgt Geoffrey Frederick ELLIS,
nr ewid. 2207411, zginął od kul
myśliwca Luftwaffe w samolocie, który rozbił się na gruncie
Szczupaka, tamże pochowany.
- Sgt William Francis COWAN
„Billy”, 31-letni Irlandczyk z
Belfastu, s. Samuela i Rachel z
d. Neill, nr ewid.1902826. Zdobywał kwalifikacje lotnicze w
Bridligton i Bridgenorth - przed
przystąpieniem do 4 Szkoły
strzelców powietrznych w Morpeth od dn. 17.01.1944 do
21.09.1944 r. Potem został przeniesiony do zamorskiej m.
Poona w Indiach na końcowe
egzaminy (9.08.1944- 21.09.1944).
Następnie dołączył do 34. Dywizjonu w Celone-pd. Włochy
w dn. 29.09.1944. Polscy partyzanci znaleźli go na gruncie Kazimierza Łachuta w Brzezówce,
gdzie został tymczasowo po-

grzebany. Pozostawił żonę Jane,
syn Jack (obecnie w Kanadzie).
6/ Wspomnienia Leszka i Zbigniewa Szarków z Brzezówki,
synów Władysława „Selwina”
Szarka, dotyczące śmierci pilota
„Liberatora” - na ich gruncie
ustawiono symboliczną tablicę
w miejscu 1-go pochówku dowódcy bombowca, por. Jamesa
A. Lithgowa z SAAF (tuż przy
wale rzeki Breń).
7/ Relacje Ryszarda Pietrachy
ze Szczucina, który zebrał w tej
sprawie informacje od okolicznych mieszkańców (pp. Mach i
Orszulak ), przynoszą dodatkowe szczegóły katastrofy:
- por. Fourie wylądował w folwarku Bukowiec, jeden z mieszkańców, nie rozpoznawszy w
nim lotnika alianckiego, przekazał go w ręce dowódcy oddziału
niemieckiego stacjonującego w
folwarku
- porucznicy – Colbert i Dicks
zostali odnalezieni przez dowódcę placówki AK w Szczucinie kpt. F. Wiatra, ps. „Duch” i
jego łącznika kpr. W. Dudę, ps.
„Sarna”. Do partyzanckiej kryjówki, przeprowadził ich sierż.
F. Dzięgiel ps. „Zygzak”. Napotkany w lesie patrol niemiecki
miał w ogóle nie zareagować na
widok lotników z przewodnikiem (!?)
8/ Do października 1947 roku 5
mogiłami alianckich lotników
opiekowało się Koło PCK przy
Szkole Podstawowej w Zabrniu.
Następnie
ekshumowane
szczątki spoczęły na Cmentarzu

W niedzielę 14 października 2018
r. na terenie Jednostki Wojskowej
w Rząsce 90 żołnierzy - ochotników 11 Małopolskiej Brygady
Obrony Terytorialnej (11MBOT)
złożyło przysięgę wojskową.
Uroczystość uświetniła obecność
kombatantów Armii Krajowej,
najwyższych władz wojskowych
krakowskiego garnizonu i Wojsk
Obrony Terytorialnej (WOT)
oraz licznych gości, a także wyjątkowy pokaz musztry paradnej.
„Wypowiadając słowa
przysięgi wojskowej, które od

dziś będą dla Was najważniejszym drogowskazem, wzięliście
na siebie zaszczytny obowiązek
służby Ojczyźnie” – zwrócił się do
stojących na placu żołnierzy Dowódca 11 MBOT, płk Krzysztof
Goncerz. „Wasza służba w Wojskach Obrony Terytorialnej w
sposób szczególny wiąże obowiązek żołnierski z własnym
terytorium, własną lokalną społecznością, z Waszą ojcowizną”.
Nawiązał w ten sposób do misji
Brygady, którą jest obrona i
wspieranie społeczności Małopolski w czasie pokoju, kryzysu i

KĄCIK HISTORYCZNY

Rakowickim w Krakowie.
9/ W roku 1959, na łamach listopadowego numeru krakowskiego „Przekroju”, ukazał się
artykuł pt. „Jak zginął pilot Lithgow?”. To list-apel Donalda M.
Lithgowa z RPA, poszukującego
wojennych śladów brata, z jego
ostatniej lotniczej misji do Polski.
10/ Tej samej nocy, 34. Dywizjon SAAF traci drugiego Liberatora,
nr
EW-250
„L”,
dowodzonego przez por. D. O.
Cullingwortha. Zadanie operacyjne – placówka AK „Cukinia”
202, leżąca niedaleko miejscowości Końskie. Samolot rozbija
się w m. Krzczonów (gm. Opatowiec,
pow.
Kazimierza
Wielka). Z ośmioosobowej załogi ratuje się tylko strzelec Sgt
R. T. Pither, skacząc z samolotu
w widłach Wisły i Nidy w rejonie wsi Kocina-Czarkowy (zaopiekowala się nim AK). Reszta
załogi (Lt. Cullingworth- SAAF,
Lt. Franklin-SAAF, Lt. Mac
Leod-SAAF, Lt. Ray-HowetSAAF, Sgt Spad-RAF, Sgt Richmond-RAF i Sgt Bowden-RAF)
poniosła śmierć pod szczątkami
samolotu. Pochowani są na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie (bombowiec zestrzelony
także przez Ofw. Karla Maischa).
Witold Dobrowolski

PIERWSZA PRZYSIĘGA WOJSK OBRONY
TERYTORIALNEJ W MAŁOPOLSCE

wojny.

Przemawiająca, w imieniu Terytorialsów składających
przysięgę, szer. Ewa Krupa podkreśliła osadzoną w historycznej
tradycji ideową tożsamość najnowszego rodzaju Sił Zbrojnych,
oddając hołd kombatantom:
„Gorące podziękowania i wyrazy najgłębszego szacunku dla
żołnierzy Armii Krajowej i członków Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennych
organizacji
niepodległościowych, pragnę w imieniu nas
wszystkich złożyć na ręce na-
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Świętowanie Niepodległości
w Budapeszcie

Tego roku nasza orkiestra odzyskanie niepodległości świętowała wspólnie z węgierską
Polonią. Przebywając na Węgrzech w dniach 9-12 listopada
2018 roku, na zaproszenie Stołecznego Samorządu Polskiego
w Budapeszcie uczestniczyliśmy w kilku wydarzeniach
patriotycznych, uświetniając je
swą grą.
Muzykom towarzyszyli członkowie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Łukasz Ożóg oraz
Andrzej Urbanik, który jest zarazem prezesem stowarzyszenia
prowadzącego szczucińską orkiestrę. W sobotę 10 listopada
zwiedzaliśmy urokliwy Budapeszt. W niedzielę, 11 listopada
w 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę,
uczestniczyliśmy w poświęceniu popiersia Marszałka Józefa
Piłsudskiego, z udziałem ambasadora Polski na Węgrzech Jerzego
Snopka.
Tam
w
wykonaniu orkiestry zabrzmiał
m.in. "Mazurek Dąbrowskiego",
„Marsz I Brygady”, “Rota” oraz
marsze. Orkiestra zagrała również na budapesztańskim "Placu
Bohaterów", gdzie wzbudziliśmy ogromną sensację wśród
turystów z Japonii. Następnie
marszami powitaliśmy na mecie
uczestników biegu niepodległościowego. Po przerwie na

szych dostojnych Gości – weteranów
Armii Krajowej. Zobowiązujemy się
kontynuować Waszą misję i przekazywać Wasze przesłanie kolejnym pokoleniom”.
Dowódca Wojsk Obrony
Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław
Kukuła, komentując „na gorąco”
przebieg i kontekst uroczystości,
wskazał miejsce najnowszej formacji w systemie obronnym państwa: „Konflikty nowej generacji
wymagają zmiany podejścia
w konstruowaniu Sił Zbrojnych i
efektem tego jest powoływanie
Wojsk Obrony Terytorialnej”.
Dodał, że wzrasta liczba państw,
dla których komponent terytorialny sił zbrojnych staje się powoli filarem obronnym.
Przysięga wojskowa w Rząsce
była niezwykle ważnym i wzruszającym wydarzeniem dla żołnierzy oraz ich najbliższych, ale
także atrakcją dla mieszkańców
Krakowa i okolic, którzy mogli
obejrzeć najnowsze uzbrojenie i
sprzęt wojskowy, prezentowane
na
stoiskach
promocyjnych
11MBOT, Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Agencji Mienia
Wojskowego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień.
referent Agnieszka Lalecka
11 Małopolska Brygada Obrony
Terytorialnej

poczęstunek przemaszerowaliśmy zabytkowymi uliczkami
Budapesztu do kościoła św. Macieja na Wzgórzu Zamkowym.

Patriotycznie
wśród dęciaków

Rok 2018 wyznacza 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. 11 listopada był
tego roku niewątpliwie najważniejszym Świętem Państwowym. Po 123 latach niewoli nasz
kraj odzyskał suwerenność.
Do świętowania Jubileuszu włączyła się także Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie pod batutą Jarosława
Dzięgla. Koncert patriotyczny
zorganizowany z okazji Święta
Niepodległości odbył się 28 października na Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczucinie.
Koncert poprowadził znany
publiczności konferansjer Ks.
prał.
Zygmunt
Warzecha.
Wspólne koncertowanie rozpo-

Przed kościołem zagraliśmy
poloneza „Piękna Nasza Polska Cała”, do którego zatańczył Polonijny Zespół Pieśni
i Tańca "Polonez" z Budapesztu oraz inne pieśni
patriotyczne. Ostatnim akcentem muzycznym orkiestry, był czynny udział we

Mszy Św. sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny. Eucharystii
przewodniczył ksiądz biskup
Krzysztof Zadarko z Koszalina,
przewodniczący Rady d/s Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
przy Episkopacie Polski.

częliśmy od Hymnu Państwowego. Do współtworzenia koncertu orkiestra zaprosiła pięciu
wokalistów: Aleksandrę Starzec, Gabrielę Sołtys, Karolinę
Mach, Oskara Czechowicza i
Mateusza Bednarza. Odzyskanie Niepodległości wymagało
wielu walk i rozstań. O miłosnej rozpaczy opowiedziała Aleksandra Starzec w utworze „Po
partyzancie dziewczyna płacze”. Żołnierze często chcąc pokrzepić nastrój do walki sami
układali słowa bądź melodie
pieśni / piosenek żołnierskich.
Przykładem tego jest „Modlitwa Obozowa” wykonana na
koncercie przez Karolinę Mach.
Pieśń została napisana w obozie Bals w Rumunii, gdzie znajdowali się internowani polscy
żołnierze. Autorem słów i kompozytorem muzyki był Adam
Kowalski. Autor przedarł się

do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpowszechnił „Modlitwę Obozową”
wśród wszystkich oddziałów
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podczas koncertu nie
zabrakło także utworów polskiego kompozytora Fryderyka
Chopina. „Romans” i „Marzenie” wykonały Gabriela Sołtys
i Aleksandra Starzec. Do dnia
dzisiejszego pieśń „Serce w plecaku” cieszy się dużą popularnością, nie tylko wśród
żołnierzy, ale także wśród ludności cywilnej. Tak było także i
na Koncercie Patriotycznym.
Publiczność śpiewała wraz z
pomocą wokalistów: Karoliny
Mach i Mateusza Bednarza. Na
kartach historii zapisała się
dość dźwięcznie postać ułana.
Dedykowane ułanom utwory,
humorystycznie nawiązują do
miłości i uwielbienia kobiet.
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W niedzielę 27 stycznia 2019 r.,
orkiestra zagra Koncert Noworoczny, na który wszystkich
serdecznie zapraszamy.
Jarosław Dzięgiel

Miłosną scenę zakochanej kobiety i mężczyzny wyśpiewali
Gabriela Sołtys i Oskar Czechowicz w utworze „Maki”. Całość
koncertu ubogacona była poezją recytowaną przez grupę
Harcerzy, prowadzoną przez
pana Marka Kupca. Zwieńczeniem koncertu była “Rota” odśpiewana przez całą obecną
publiczność. Koncert zakończył
się gromkimi brawami.
Jubileusz 100. lecia Odzyskania Niepodległości był
doskonałą okazją do muzycznego świętowania, a także do
oddania czci tym, którzy walczyli o wolną Polskę.
Gabriela Sołtys
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Podsumowano Współzawodnictwo Kulturalne
Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Oddziałów
Gimnazjalnych za rok szkolny 2017/18

18.10.2018 r. odbyło się ogłoszenie wyników współzawodnictwa kulturalnego. Jest to cykl przedsięwzięć
kulturalnych organizowanych przez
SCKiB w Szczucinie, podsumowujących aktywność artystyczną dzieci i
młodzieży z gminy Szczucin. Wyniki
konkursów:
w kategorii przedszkola: I m zajęły: PP
w Szczucinie i PN "Bajkowa Kraina", II
m PN "Ochronka" i PP w Słupcu, III m

PP w Borkach i Maniowie. Wyróżnienie OP w Zabrniu i PP w Skrzynce. W
kategorii szkoły podstawowe: I m SP
w Szczucinie i ZS-P w Słupcu, II m ZSP w Skrzynce i SP w Zabrniu, III m ZSP w Borkach, w kategorii oddziały
gimnazjalne: I m nie przyznano, II m
Oddział Gimnazjalny przy SP w
Szczucinie, III m Oddział Gimnazjalny
przy ZS-P w Borkach, wyróżnienie
otrzymał Oddział Gimnazjalny przy
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ZS-P w Skrzynce.
Andrzej Gorzkowicz Burmistrz
Szczucina, Adam Murczek Kierownik Centrum Usług Współnych i
Krystyna Szymańska Dyrektor
SCKiB wręczyli laureatom nagrody
i dyplomy. Jako laureaci wystąpili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Szczucinie i ZS-P w Słupcu. Rozdano również terminarze konkursów na rok 2019.
Redakcja

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy odbiorcami projektu „Dobra Przyszłość”

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa sytuacji
społecznej i zawodowej tych
osób to główny cel projektu pn.
„Dobra Przyszłość” realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Dąbrowie Tarnowskiej.
W roku 2018 zdecydowaną
większość uczestników projektu stanowiły osoby niepełnosprawne, uczęszczające do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy prowadzonego przez Stowarzyszenie
„Otwarte Serce” Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie. W ramach
trwającego Projektu jego uczestnicy zostali objęci wielopłaszczyznowym wsparciem, które
jest w całości finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mieszkańcy ŚDS w
Dąbrowicy korzystając z nieodpłatnie udzielanego wsparcia
wzięli udział w różnorodnych
treningach, warsztatach oraz
skorzystali z poradnictwa w
formie spotkań indywidualnych i grupowych. Poradnictwo
zdrowotne dotyczyło spotkań
indywidualnych z rehabilitantem w tym: z wykorzystaniem
metody hydroterapii, hipoterapii oraz metod rehabilitacji
ogólnej. Zajęcia z hipoterapii
odbywały się cyklicznie w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, gdzie uczestnicy

poza terapią bezpośrednio na
koniu, odbywali również zajęcia przygotowujące konie do
jazdy. Natomiast zajęcia z hydroterapii odbywały się na basenie w Dąbrowie Tarnowskiej
lub Odporyszowie i obejmowały naukę pływania oraz rehabilitację w wodzie pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia na basenie to doskonała rehabilitacja narządów
ruchu oraz relaks i ogólne
wzmocnienie organizmu.
W ramach trwającego projektu
odbyły się liczne warsztaty o
charakterze terapeutycznym z
zakresu arteterapii, podczas
których uczestniczący między
innymi wykonywali biżuterię
oraz ćwiczyli swoje umiejętności artystyczne metodą decoupage. Udział w cyklu zajęć z
muzykoterapii był natomiast
doskonałym pretekstem do zapewnienia osobom niepełnos-

prawnym chwili odpoczynku i
dobrym elementem higieny
psychicznej. Z wielką przyjemnością podopieczni ŚDS korzystają również z zajęć z
dogoterapii. Dogoterapia jest
metodą wzmacniającą efektywność rehabilitacji, w której motywatorem są odpowiednio
wyselekcjonowane i wyszkolone psy, w tym przypadku są
to Berneńskie Psy Pasterskie.
W ramach treningu w zakresie
prozdrowotnego trybu życia i
alternatywnych form spędzania
czasu wolnego Uczestnicy
wzięli udział w kilku wycieczkach i wyjazdach. Był to
dwudniowy wyjazd do Zakopanego, gdzie największą atrakcją dla całej grupy były Termy
Chochołowskie, Egzotyczne
Papugarium oraz Interaktywne
Muzeum Tatrzańskie. Kolejny
wyjazd, tym razem do Ojcowa,
był treningiem kompetencji

i umiejętności społecznych połączonym z edukacją ekologiczną na terenie Ojcowskiego
Parku Narodowego. Również
edukacyjny charakter miał wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie po pokonaniu
kilkuset schodów Uczestnicy
spacerowali magicznymi labiryntami solnych korytarzy, co
pozwoliło im odkryć tradycję i
historię wielickiej Kopalni,
którą ilustrują wykute w soli
piękne komory, a także niesamowite podziemne jeziora.
Podopieczni ŚDS wzięli także
udział w wydarzeniu kulturalnym, którym był wyjazd do
Teatru im. Ludwika Solskiego
w Tarnowie na spektakl pt.
„Śluby Panieńskie” - znaną komedię Aleksandra Fredry. Komedia
bardzo
przypadła
wszystkim do gustu, rozbawiając niemal do łez.
Beneficjenci projektu zostali ob-

jęci również poradnictwem
zdrowotnym w formie spotkań
z psychologiem, logopedą,
pielęgniarką oraz lekarzami:
psychiatrą, seksuologiem, urologiem oraz ginekologiem, podczas których Uczestnicy oraz
ich najbliżsi mieli możliwość
wysłuchania prelekcji oraz indywidualnych konsultacji ze
specjalistą
Zrealizowane formy
wsparcia w ramach Projektu
„Dobra Przyszłość” przyczyniły
się do zwiększenia aktywności
społecznej Uczestników, ich samodzielności oraz zaradności
i wzmocnienia szans na zatrudnienie.
Serdecznie dziękujemy PCPR w
Dąbrowie Tarnowskiej za realizację opisanego Projektu na
rzecz podopiecznych naszej
placówki.
Maria Bielaszka
Dyrektor ŚDS w Dąbrowicy
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Betlejem polskie

Betlejem polskie to widowisko
jasełkowe Lucjana Rydla. Prapremiera spektaklu, która
miała miejsce 28 grudnia 1904
roku we Lwowie, była wielkim
wydarzeniem artystycznym
i patriotycznym. W jasełkach
Rydla Jezus rodzi się w Polsce.
Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem
Polski.
Trzej
Królowie to Kazimierz Wielki,
Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski, a w ich orszaku idą do
Dzieciątka postacie-symbole
polskich walk i cierpień. Ale
przecież nie tylko te jasełka są
polskie. Jakże polskie są nasze
kolędy. W tych naszych kolędach nie tylko cieszymy się i
radujemy z Narodzenia Bożego, ale wręcz okazujemy
wielką poufałość z Jego Świętą
Matuchną i Świętym Józefem.
I ta poufałość stanowi największą ozdobę naszych kolęd, dlatego tak się podobają i tak
serdecznie przemawiają do
wrażliwych serc. Ozdobą naszych kolęd jest także ich
barwa narodowa. W kolędach
Betlejem jest na naszej polskiej
ziemi, a w tym Betlejem roi się
od Maćków, Stachów i Wojt-

ków. A jest ich w polskim dorobku kulturalnym ponad 500
kolęd i pastorałek. Kiedy zabrakło naszej Ojczyzny na
mapie Europy śpiewaliśmy:
Polacy przybyli i pytają Pana:
”Czy się też odrodzi Ojczyzna
kochana?” Dzieciątko się
śmieje, więc miejmy nadzieję,
Hej kolęda, kolęda! Od stu lat
radujemy się naszą Niepodległą Ojczyzną. Co możemy
ofiarować naszej Ojczyźnie na
ten Jubileusz? Naszą polską
duszę, w której zawsze było
miejsce dla Nowonarodzonego. Jak śpiewamy: W Boże
Narodzenie wszystko się weseli, Radują się ludzie, radują
Anieli. Chwała Tobie, chwała,
śpiewa ziemia cała, Hej kolęda, kolęda! Aby jednak tak
było, potrzebne jest i to
przygotowanie do Świąt spowiedź, odbędzie się w
naszej Parafii w sobotę
22 grudnia od 8.00 do 18.00. Bo
tylko wtedy jest prawdziwe
Boże Narodzenie, czego z całego serca życzę.
Ks. Proboszcz
Zygmunt Warzecha

Muzyczne Zaduszki
w 100. Rocznicę Odzyskania
Niepodległości

"Muzyczne Zaduszki”
już po raz trzeci odbyły się w
Szczucinie, w tym roku także
jako uczczenie 100. Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości.
Koncert odbył się 10 listopada
2018 roku w Muzeum Drogownictwa. Gospodarzem muzycznym spotkania, tradycyjnie był
zespół „40% Bluesa”. Na estradzie razem z nim pojawili się
goście: Jerzy Durał (lider zespołu „Ziyo”), Wojtek Klich,
Paweł Mazur, Jarek Tucki,
Adrian Pawelski i zespół “Komarańcze”. Do swojego wy-

artystów i wspólne odśpiewanie
utworu "Lunatycy" Ryszarda
Riedla to był już tradycyjnie
muzyczny sygnał kończący
koncertowe spotkanie.
stępu Paweł Mazur zaprosił też Trwający ponad dwie godziny
swoich uczniów Studia Rocka
Łukasza i Bartosza Bielaszków z
Dąbrowicy. Artyści salę wypełnili głównie polską muzyką na
znak i podkreślenie narodowego, patriotycznego charakteru spotkania. Zabrzmiały
m.in. utwory "Nie pytaj o Polskę" Grzegorza Ciechowskiego,
"Zacznij od Bacha" Zbigniewa
Wodeckiego, “Kocham wolność” z repertuaru “Chłopców z
Placu Broni”, “Biały Krzyż”
Krzysztofa Klenczona. Pojawienie się na estradzie wszystkich

koncert, prowadzony przez
Krystynę Szymańską – dyr
SCKiB, zapewnił licznie przybyłym słuchaczom cudowny,
pełen wrażeń wieczór. Nie zabrakło chwil zadumy i wspom-

nień o tych, których nie ma już
z nami. Publiczność doceniła
świetną atmosferę i doskonałe
wykonania w gorącymi brawami i owacjami.
Redakcja
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Wywiad

z Dawidem Dubajką

To już 9. edycja programu
The Voice of Poland. Dzięki
poprzednim sezonom na
polskiej scenie muzycznej
pojawiło się wielu utalentowanych muzyków, talent
show dało im ogromną
szansę na sukces.
Dawid Dubajka ma
23 lata, pochodzi z Borek
(gmina Szczucin), pozytywnie przeszedł przesłuchanie
w ciemno, podczas którego
wrażliwość młodego wokalisty powaliła jury na kolana.
Dawid na swojego opiekuna
i mentora wybrał jurorkę Patrycję Markowską. Wygrał
bitwę, śpiewając w duecie z
Mileną Mocek piosenkę
„Skinny Love”, znokautował
konkurentów wykonaniem
„Another Love” i trafił
do szczęśliwej szesnastki
uczestników, która wystąpiła
w odcinkach na żywo.
Tego, że jesteś artystą, wokalistą i miłośnikiem piłki nożnej dowiedzieliśmy się z
telewizji. Czego jeszcze nie
wiemy? Kim jest Dawid Dubajka według niego samego?
Co możesz nam zdradzić?
Przede wszystkim chcę być
dobrym człowiekiem, to jest
dla mnie najważniejsze. Jestem też marzycielem i osobą
upartą w dążeniu do swoich
celów. Przede wszystkim jednak jestem zwykłym chłopakiem, który postanowił robić
to co kocha. Chciałbym za pomocą muzyki zmienić ten
świat na lepsze i jeśli uda mi
się to choćby w małym stopniu – będę spełniony.

Marzyłeś o karierze piłkarza,
czy rozkwitająca kariera muzyczna jest dla Ciebie ważniejsza? Wiążesz dziś swoją
przyszłość tylko z muzyką?
Ciężko powiedzieć co jest
ważniejsze, dawniej piłka była
najważniejsza, ale w tym momencie muzyka jest na pierwszym miejscu i na niej się
skupiam. Z drugiej strony,
myślę, że z mikrofonem w
ręku czuję się jeszcze lepiej
niż z piłką przy nodze. Dzisiaj
wiążę swoją przyszłość z muzyką, to jest to, co chciałbym
w życiu robić i mam nadzieję,
że przez długie lata będę miał
taką możliwość.

Co teraz dzieje się z Twoją
pasją związaną z piłką
nożną?
Pasja do piłki nożnej oczywiście pozostała, chociaż teraz
zmieniłem się bardziej w kibica. Mam swój ukochany
Real Madryt, któremu kibicuję
i staram się oglądać ich

wszystkie spotkania, ale na
pewno dalej ciągnie mnie do
piłki i do grania. Od czasu do
czasu, przy sprzyjających warunkach, zdarza mi się ze znajomymi w piłkę pograć.
Skąd w Twoim życiu wzięła
się muzyka? Czy masz za
sobą jakąś edukację muzyczną?
Mogę powiedzieć, że moja
przygoda z muzyką zaczęła
się od kołyski. Mój dziadek
grał i dalej gra w orkiestrze,
wujek jest muzykiem, muzyka
jest ze mną od zawsze. Tak
naprawdę dopiero niedawno
zdecydowałem, że to może
być pomysł na życie. Szkoły
muzycznej żadnej nie skończyłem, aczkolwiek już od jakiegoś czasu uczę się śpiewu
na prywatnych lekcjach, mam
za sobą też roczną przygodę
w Natural Voice Perfection w
Krakowie, także cały czas staram się rozwijać i uczyć.

Fascynuje Cię tylko śpiew,
czy może grasz na jakimś instrumencie, a może tańczysz?
Śpiew to oczywiście moja największa miłość i na tym się
skupiam, ale staram się samemu nauczyć gry na pianinie oraz gitarze. Czasem
wychodzi mi to lepiej, czasem
gorzej, ale chciałbym opanować grę na tych dwóch instrumentach. Taniec również jest
czymś co bardzo lubię i chciałbym rozwijać. Odkąd zobaczyłem, co wyrabia na scenie
Michael Jackson, to zawsze
marzyło mi się umieć tańczyć
tak jak on. Kto wie, może
pewnego dnia również będę
łączył taniec ze śpiewem.

Patrycja Markowska powiedziała, że jesteś „jak z bajki”.
Wspomniałeś, że wybrałeś ją,
gdyż podczas wykonywania
piosenki poczułeś między
wami więź. Jak układa się
Wasza współpraca?
Tak jak wtedy powiedziałem:
już na początku poczułem
między nami więź, która

spiracją?
W dzieciństwie na pewno był
to Michael Jackson. Teraz na
samym szczycie Listy jest zdecydowanie Ed Sheeran, który
jest dla mnie genialnym muzykiem, piosenkarzem, tekściarzem, ale przede wszystkim
(pomimo całej sławy) jest dalej
tym samym chłopakiem z gitarą, którym był na początku.
Dalej mógłbym wymieniać
dużo nazwisk, takich jak:
Shawn Mendes, Sam Smith,
Adele, Tom Odell, Calum
Scott, Cherlie Puth, Billie Eilish, James Arthur. Jeśli chodzi o polskich artystów to
oczywiście Patrycja Markowska, Dawid Podsiadło,
umacniała się przy każdym Michał Szpak, Igor Herbut,
kolejnym spotkaniu. Nasza Grzegorz Hyży, Kortez czy
współpraca wygląda znako- Piotrek Cugowski.
micie, mamy bardzo podobną
wrażliwość. Patrycja dobrze Masz na swoim koncie już
czuje to, co ja chcę przekazać i dwa single. Co dalej? Na
bardzo mi pomaga od strony pewno planujesz nagranie
wokalnej, ale również mental- płyty. Kiedy możemy się jej
nej. Ale przede wszystkim to, spodziewać?
co chyba najważniejsze, że jest W pierwszej kolejność singiel,
bardzo dobrym i empatycz- który chciałbym żeby ukazał
się w niedługim czasie. Jeśli
nym człowiekiem.
chodzi o płytę to żadnych
Co skłoniło Cię do wzięcia konkretnych terminów niestety podać nie mogę. Nie
udziału w programie?
Mój udział w tym programie chcę się śpieszyć, ponieważ
wziął się trochę z przypadku. chciałbym żeby była ona doTata wysłał mi wiadomość, że kładnie taka jak sobie wymaVoice prowadzi casting do na- rzyłem. Chciałbym również w
stępnej edycji i można się najbliższym czasie trochę pozgłaszać internetowo. Więc po koncertować, bo to na scenie
dłuższym namyśle stwierdzi- czuję się zdecydowanie najlełem: czemu nie? Może to jest piej.
właśnie mój czas i warto spróbować. No i spróbowałem, a Czy jest jakaś piosenka,
dzisiaj jestem już na etapie którą szczególnie chciałbyś
pierwszego odcinka na żywo. zaśpiewać w programie?
Jest dużo piosenek, które
Jacy muzycy są dla Ciebie in- chciałbym zaśpiewać, ale takiej jednej konkretnej chyba

nie ma. Chciałbym zaśpiewać
na pewno coś z repertuaru
Eda Sheerana.

Jak wyglądają Twoje relacje
z innymi uczestnikami? Kibicujesz komuś?
Moje relację z innymi uczestnikami wyglądają bardzo
dobrze, pomimo że musimy
pomiędzy sobą rywalizować
na scenie, to poza sceną atmosfera jest naprawdę świetna.
Wiadomo, że z jednymi osobami zakumplowałem się bardziej, z drugimi mniej, jak to
w życiu. Będę kibicował całej
mojej drużynie, prywatnie
bardzo się lubimy i kibicujemy sobie nawzajem. Z innych drużyn będę kibicował
Oli, która została z naszej drużyny skradziona przez Piotra,
a także Izie i Natalii z drużyny Michała.

Na koniec zostawiam najważniejsze pytanie. Zostaniesz zwycięzcą 9. edycji The
Voice of Poland?
Na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale na pewno każdy z
naszej 16-stki tego by chciał.
Dla mnie ten etap, na którym
już jestem jest zwycięstwem.
Teraz mam zamiar dać z siebie wszystko i czerpać z każdej chwili, zobaczymy gdzie
mnie to doprowadzi.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę Ci samych sukcesów!
Wywiad przeprowadziła
Diana Sznajder

Ogólnopolskie Warsztaty Chórmistrzowskie

W dniu 4 października, Dyrektor SCKiB Krystyna Szymańska zorganizowała w Muzeum
Drogownictwa w Szczucinie Ogólnopolskie Warsztaty Chórmistrzowskie w ramach projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Tematem szkolenia był „Dobór repertuaru elementem prawidłowego rozwoju zespołu”. Warsztaty
poprowadziła prof. Lidia Matynian - dyrektor Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej
i Rytmiki Akademii Muzycznej w Krakowie. W szkoleniu wzięli udział dyrygenci z regionu województwa małopolskiego.

Ilona Mach
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 r. Tym razem
celem zbiórki jest zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu dla szpitali dziecięcych. Są
to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. Kwestować będzie 60. wolontariuszy z gminy Szczucin, zarejestrowanych w Sztabie przy SCKiB w
Szczucinie. Rozliczenia od godz. 13.00 do godz 19.00 w Domu Kultury.

Na szczucińskim Rynku odbędzie się Finał Orkiestry.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i jak co roku liczymy na Państwa
hojność i dobre serce!

Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

Filharmonia Krakowska

Chór Clave de sol

Dzień Edukacji Narodowej
3 października w Restauracji Sovrana
w Szczucinie, odbyła się piękna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - dla nauczycieli Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Szczucinie, z udziałem przewodniczącej
Okręgu Krakowskiego - Haliny Bryg.
Po części oficjalnej, na której wręczono dyplomy gratulacyjne nauczycielom, którzy należą do ZNP od 60
lat - chór Clave de sol miał zaszczyt
po raz kolejny umilić czas swoim występem wszystkim obecnym. Dziękujemy przewodniczącej SEiR Oddziału
w Szczucinie - Krystynie Lech za zaproszenie naszego zespołu.
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z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Ten piękny i wyjątkowy Koncert z udziałem chórów regionu małopolski projektu Akademia
Chóralna, odbył się w Filharmonii
Krakowskiej im K. Szymanowskiego.
Chórzyści wraz z publicznością stworzyli wspaniały, niepowtarzalny klimat.

Występ w Filharmonii Podkarpackiej
26 listopada chór Clave de sol z
SCKiB w Szczucinie wystąpił na Koncercie Szkolnym z okazji 100. lecia
Odzyskania Niepodległości w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie. Na zaproszenie Dyrektora Filharmonii Marty Wierzbieniec, obok chóru
Clave de sol, wystąpiły również chóry
Narodowe śpiewanie w Filharmonii z Gorlic, Krakowa oraz Nowego
Krakowskiej
Targu. Przepiękny Koncert, wspa4 listopada chór Clave de sol z SCKiB niałe miejsce i cudowna publiczność.
w Szczucinie, uczestniczył w Koncercie Patriotycznym - dla Niepodległej
Ilona Mach
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O Salonach Poezji organizowanych przez SCKiB
w Szczucinie - refleksje polonistki

Salony? Raczej szalony (!) pomysł na… polubienie poezji…
Wisława Szymborska
w jednym ze swych wierszy
napisała, że „niektórzy lubią
poezję”. Noblistka szacuje,
że: „będzie tych osób chyba
dwie na tysiąc”. 1 Jeśli więc
wierzyć poetce (a komuż
warto wierzyć, jeśli nie poetom), to w Szczucinie wypadnie jakieś 8 może 10 osób.
Czy zatem pomysł, aby zorganizować tu imprezę Salony Poezji nie jest po prostu
szalony?
A jednak! Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek pod dyrekcją
energicznej Pani Krysi zmierzyło się z tym wyzwaniem
w ramach programu "Partnerstwo dla książki”. Mądre
bibliotekarki dobrze wiedzą,
że nikt by nie przyszedł słuchać „jakichś tam wierszyków”, chyba że… przy okazji
zobaczy z bliska i na własne
oczy celebrytę, np. gwiazdę
popularnego serialu. A jaki
serial zrobił w ostatnich latach furorę i zdobył najwięcej telekamer? Oczywiście
„Ranczo”. Poprosiły więc aktorów z „Rancza”, aby poczytali ludziskom poezję!
Spotkanie I – czyli
ksiądz będzie czytał wiersze
księdza…
Na początek wystąpił Cezary Żak, czyli dwa w
jednym: Paweł Kozioł i Piotr
Kozioł – albo, jak kto woli,
wójt i ksiądz. Wybrano wiersze księdza Jana Twardowskiego. Piękne, proste słowa
o biednych dzieciach, zwykłych ludziach, o mądrości i
dobroci Boga, który tak poukładał świat, że każde
stworzenie ma w nim swoje
miejsce i o zaufaniu poety do
Stwórcy. A Cezary Żak po
prostu te słowa czytał, przyjemnym głosem, z nienaganną dykcją, bez zbędnej
emfazy, tak jakby głośno myślał. Żeby podczas recytacji
nie było przerostu formy nad
treścią, jak to ujęła Anna
Dymna w jednym z wywiadów.2
Ci, którzy przyszli
tylko po to, aby zobaczyć aktora też się nie zawiedli. Bardzo miły, sympatyczny i
dowcipny człowiek. A ponadto docenił naszych lokalnych artystów! Bo trzeba
podkreślić, że świetności artystycznej dodał imprezie
tarnowski zespół "Up Time
Squad" z solistą Piotrem
Kitą. Wszyscy spośród publiczności (nawet kompletni
laicy w dziedzinie muzyki,
jak np. pisząca te słowa) byli

pod wrażeniem umiejętności
instrumentalnych młodych
muzyków oraz talentu wokalnego solisty. Niemniej
jednak słowa szczerego
uznania, wręcz podziwu,
które padły z ust znakomitego aktora, mile podłechtały
nasz lokalny patriotyzm.
Spotkanie II – dwa
światy czyli miszmasz poetycki…
Końcem września,
czyli miesiąc później po Cezarym Żaku, przyszła kolej
na kolejną gwiazdę z „Rancza” – Pawła Królikowskiego
– odtwórcę roli Kusego. Tym
razem aktor miał zaprezentować dwa światy poetyckie,
czyli wiersze Bolesława Leśmiana i Zbigniewa Herberta.
Doboru poetów dokonano,
zdaje się, wspólnie z Panią
Dyrektor Krystyną Szymańską, która już na wstępie odkryła przed publicznością
swoje gusta poetyckie, zaznaczając, że słuchać będziemy
jej
ulubionego
twórcy Leśmiana i mniej lubianego Herberta – ale za
tego ostatniego odpowiada
Paweł Królikowski. Co do
mnie, to akurat mam odwrotne preferencje literackie,
ale cóż… o gustach się nie
dyskutuje.
Za to można dyskutować o samym występie artysty – a ten, delikatnie
mówiąc, nie zachwycił. Spośród bogatego i różnorodnego
dorobku Bolesława Leśmiana Paweł Królikowski
wybrał wiersze, w moim odczuciu te „dołujące”: o miłości może i pięknej (bo miłość
zawsze może być piękna),
ale tej skażonej biedą, upośledzeniem, chorobą. Ja je
określam jako wiersze o
„złachmaniałym” życiu (neologizm też z wiersza Leśmiana). Do tego dobrał
zupełnie przypadkowo kilka
utworów mojego ulubionego
Herberta. Oczywiście, że to
musiało być różne! Takie
było założenie: dwa światy
poetyckie - świat ładu moralnego, klasycznego piękna,
trwałych wartości i przesłań
moralnych Herberta kontra
zaczarowany, baśniowy, tajemniczy, pełen niepokojów
egzystencjalnych świat poezji Leśmiana. Tyle, że z doboru wierszy („co by tu
jeszcze przeczytać…” –
słowa aktora kartkującego
tomik wierszy Herberta) nic
nie wynikało. Mnie się nie
podobało!
Królikowski zawiódł
publiczność także tym, że nie
pozwolił robić sobie zdjęć,
czym wprawił Panią Dyrek-

tor w widoczną konsternację.
Dobrze, że imprezę uratowali muzycy z zespołu "Up
Time Squad" z solistą Piotrem Kitą, którzy ponownie
„dali czadu”.
Spotkanie III – czyli
„cudze chwalicie, swego nie
znacie” …
To była prawdziwa
uczta artystyczna! Elegancko
ubrany, przystojny młody
człowiek interpretuje przepiękne erotyki. On nie recytuje! On gra (!) poetę
oczarowanego pięknem Tatr,
zakochanego, zmysłowego,
chwilami nastrojowo zadumanego
dekadenta,
ale
przede wszystkim wielkiego
młodopolskiego artystę – Kazimierza Przerwę Tetmajera.
Wszystko przemyślane od
początku do końca, wyćwiczone do ostatniej linijki! Do
tego niesamowity akompaniament – muzyczna improwizacja doskonale zgrana ze
słowem, budująca taki nastrój, że publiczność boi się
przerywać spektaklu brawami, choć ręce same się doń
składają. I pomyśleć, że to
nasi, szczucińscy artyści,
młodzi utalentowani mężczyźni:
aktor
Szymon
Szczęch i muzyk Wojciech
Wojnas. Brawo Panowie!
Spotkanie IV – czyli
babka z klasą o innych babach…
Anna
Seniuk
to
prawdziwa gwiazda polskiego kina i teatru. Autentyczna
dama,
zawsze
elegancka, perfekcyjnie przygotowana
do
występu.
Szczucińskie Salony Poezji
zaszczyciła autorskim programem poetyckim zatytułowanym Portret Kobiecy, na
który składały się jej ulubione
wiersze
polskich
poetek, m.in. Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej, Małgorzaty Hillar,
Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej. „Wisienką na torcie”
były wiersze trzech mężczyzn: Władysława Broniewskiego,
Ludwika Jerzego
Kerna i Tadeusza Różewicza
przedstawiające trzy różne
spojrzenia na kobiety.
Pani Anna Seniuk
wiersze czytała aktorsko, interpretując emocje od nastrojów subtelności, melancholii,
poprzez smutek, radość,
namiętność aż do ironii.
Niektóre poprzedzała komentarzem o autorkach,
dzieliła się swoimi osobistymi refleksjami. Szacunek
dla odbiorcy podkreśliła
wieczorową kreacją, stojącą
postawą. Jednym słowem

było pięknie. Tak pięknie, że
trudno, jak zauważyła Pani
Krystyna Szymańska, byłoby
zaprosić po Pani Annie Seniuk
kogokolwiek, by nie spłoszyć
czarownego nastroju. Całość
spotkania dopełnił piękną muzyką kobiecy kwartet smyczkowy Con Affetto z Tarnowa.
Czas na podsumowanie….
Tadeusz
Borowski
pisał: „Poezja! Dla mnie to
rzecz tak niepojęta jak słyszenie kształtu albo dotyk
dźwięku.(…) Ale tylko poezja
umie wiernie pokazać człowieka. 3 Myślę: pełnego człowieka”. Może więc pomysł
na Salony Poezji tak naprawdę
nie był taki szalony? Ci, co nie
uczestniczyli, niech żałują!
Było… o d l o t o w o!
Monika Kosińska
(praca nagrodzona
w konkursie literackim)

1 Wisława Szymborska – wiersz „Nie-

którzy lubią poezję”

2 Anna Dymna, „Gazeta Wyborcza”,

Kraków,
22
września
2004,
https://pl.wikiquote.org/wiki/Poezja, dostęp5.12.2018
3 Tadeusz Borowski, Pożegnanie
z Marią
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Koncerty poetyckie

Projekt „niePEŁNOSPRAWNI – literacka integracja”
to nie tylko "Salony Poezji". W
ramach jego realizacji zorganizowano także dwa koncerty. 14
października – W Dniu Papieskim, w Domu Parafialnym
KANA w Szczucinie, odbył się
koncert pn. "Karolowe Pieśni".
Poezję Karola Wojtyły do muzyki i aranżacji Wojtka Klicha
wykonywało 12 osób – wybitni
tarnowscy wokaliści, soliści i instrumentaliści. Do przygotowania i wykonania koncertu
Wojtek Klich zaprosił także
osoby niepełnosprawne, co dodatkowo stworzyło niesamowity
klimat
wspólnego
przeżywania i wyśpiewania głębokich myśli Karola Wojtyły –
papieża Polaka. Koncert "Karolowe Pieśni" to nie tylko pochylenie się nad twórczością Karola
Wojtyły w 40. rocznicę Pontyfikatu Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II, to także
świadectwo tego, że z płączenia
poezji i muzyki powstaje unikalne piękno. Poprzez koncert
Wojtek Klich przypomniał nam,
że Karol Wojtyła był nie tylko
wspaniałym człowiekiem i
głową Kościoła, ale również myślicielem i wybitnym poetą. Nastrój stworzony przez artystów
i chwytające za serce melodie
wywołały wiele emocji i wzruszeń wśród słuchaczy, zapadając na długo w ich pamięci.
6 grudnia, w mikołajkowy wieczór, odbył się drugi
koncert. Tym razem mieszkańcy
Szczucina i okolic zostali zapro-

szeni do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie na koncert
pt. "Błękitny Promyk Nadziei".
Gwiazdą wieczoru była popularna polska aktorka filmowa i
teatralna, a także wokalistka
Olga Bończyk. Podczas koncertu artystka śpiewala znane
polskie przeboje, oraz własne
utwory. Były chwile wspomnień, wzruszeń, łez, a także
anegdoty ze świata artystów.
Podczas koncertu nie zabrakło
melodi świątecznych, które
swym urokiem wprowadziły
słuchaczy w nastrój Bożonarodzeniowy. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac pensjonariuszy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, a całość
uzupełniły Mikołajki częstujące
przybyłych na koncert gości słodyczami. Po koncercie była
możliwość zakupu płyty z piosenkami Olgi Bończyk, wykonania fotografi z artystką i
otrzymania autografu.
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach
projektu "niePEŁNOSPRAWNI
– literacka integracja": warsztaty literackie z Agnieszką
Opolską (o warsztatach pisaliśmy w czarwcowym numerze) Salony Poezji, a także wyżej
opisane koncerty były dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Programu Operacyjnego Partnerstwo dla
Książki.
Redakcja

Moja refleksja na temat Salonów Poezji

Każdy człowiek ma
swoje miejsce w życiu. Każdy
człowiek ma swoje miejsce na
ziemi. Chodzi mi o naszą codzienność, czyli dom, praca, rodzina albo samotność itp.
Poruszamy się w schematach,
wygodnych lub mniej wygodnych, ale zawsze własnych
i tych samych. Nasza codzienność przykryta jest kobiercem
chronionych przez nas znaczeń,
przekonań, rzecz jasna najlepszych z możliwych (tu można
przymrużyć oko). Jednak nie da
się ukryć że ludzie lubią myśleć,
że mają rację, to pomaga im
utrzymać swoją wartość na odpowiednio wysokim poziomie,
albo chociaż ponad to, co ich
irytuje bądź rani. Do czego
zmierzam...
Ostatniej jesieni wędrowałam moimi utartymi ścieżkami, dom, praca, dom, z
przerwami na wizyty u stomatologów, lekarzy oraz na zebrania szkolne. Mój przyjaciel
powiedział mi, że w Szczucinie
będą odbywały się Salony Poezji i odesłał mnie do informacji

na portalu. Przyznaję, że informację tę przyjęłam z bardzo lekkim poważaniem. Szczucin od
dziecka, kojarzył mi się z jarmarkami, gdzie ubierały się
wszystkie moje koleżanki, a na
które to jarmarki nigdy nie udawało mi się trafić. Szczucin, kojarzył mi się z małym
miasteczkiem, przez które przejeżdżało się w podróży np. do
Krakowa. Szczucin kojarzył mi
się z dobrymi lodami, ale z salonami poezji? Nie pasowały mi
do tego miasta ani salony, ani
poezja. Zlekceważyłam temat
jedynie powierzchownie, bo
ciągle korciło mnie, by to jednak
sprawdzić. Mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do
piekła, absolutny absurd. W
moim przypadku ciekawość,
okazała się pierwszym stopniem do nowego spojrzenia na
świat, ten najbliższy sercu, bo
lokalny, na wyciągnięcie ręki.
Co było dalej? Po zapoznaniu się z programem, nadal
bez entuzjazmu, udałam się na
Salony Poezji do Szczucina.
Tego wieczoru wiersze Kazi-

mierza Przerwy-Tetmajera czytał bardzo zdolny aktor - Szymon Szczęch. Słowa poezji
spadały na mnie, wbijając mnie
coraz mocniej w krzesło. Genialna oprawa muzyczna dodawała uroku i tajemniczości. Te
wiersze pamiętałam z liceum,
wtedy ich nie lubiłam, bo nie rozumiałam. Tego wieczoru połykałam każde słowo, każdy wers.
Byłam wzruszona, oczarowana
i zachwycona stylem, w jakim
zostało poprowadzone spotkanie. Nasza codzienność nie pozwala nam na tego rodzaju
doznania. Jesteśmy zagonieni,
zagubieni i oscylujemy raczej na
poziomie racjonalnego konsumpcjonizmu. Pracujemy, płacimy
rachunki, zabiegamy o rzeczy
doczesne. Jako sukces uznajemy
przeczytanie 10 stron książki.
Nie zastanawiamy się, czy jesteśmy szczęśliwi, po prostu żyjemy, funkcjonujemy, a nasz
czas wyznaczają nam święta,
urodziny, weekendy. Wydaje
nam się, że mamy wszystko
dobrze poukładane. Przynajmniej mi się tak wydawało. Po-

ezja dotyka wyższych sfer naszej duszy, naszego serca. Poezja kieruje nas na nowe,
nieodkryte dotąd ścieżki poznania. Poezja sprawia, że jesteśmy
trochę lepsi, bo dotyka najbardziej wrażliwych miejsc naszego umysłu. Zapomniałam,
jak to jest kiedy człowiek odpływa myślami w nieznane. Codzienność wymusza na nas
bycie na ciągłym posterunku. Z
całego serca dziękuję organizatorom za to, że tuż po
sąsiedzku, zafundowali mieszkańcom możliwość poczucia
wyższej kultury. Dziękuję, za
możliwość oderwania się od
rzeczywistości, od codzienności,
od monotonii.
Kolejne Salony Poezji
spędziłam z Panią Anną Seniuk.
Kolejny cudowny wieczór, bardziej świadomy, bo szok po
pierwszym spotkaniu minął.
Oczywiście szok w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Wspaniałe
przedsięwzięcie,
które potrafi wprowadzić do
małego miasteczka powiew
świeżości, powiem zmian na
lepsze, powiew swego rodzaju
luksusu. Bo jak nazwać możliwość rozmowy z aktorem, któ-

rego podziwia się jedynie na
ekranie telewizora? Jak nazwać
możliwość wysłuchania koncertu muzyki poważnej na
żywo, kiedy zazwyczaj ogląda
się na ekranie festiwale, gdzie
trudno zobaczyć nawet wykonawcę spod paska konkursów i
pozdrowień z błędami ortograficznymi, wysyłanymi przez telewidzów. Poprzez ten projekt,
zmienił się mój obraz Szczucina,
zmienił się mój obraz postrzegania środowiska lokalnego. Pokazaliście Państwo, że można
głębiej przemyślaną inicjatywą
odmienić postrzeganie świata
innych, a co za tym idzie sprawić, że poczują się lepiej. Jeżeli
człowiek czuje się dobrze, staje
się dobry. Jeszcze trzy miesiące
temu, myślałam, że w Szczucinie można jedynie się ubrać i
zjeść dobre lody. Dziś to miasto
zdobyło moje serce i na zawsze
pozostanie symbolem swego rodzaju reaktywacji wewnętrznej
wrażliwości. Wszystko to za
sprawą Salonów Poezji. Kto nie
wstąpił, niech żałuje.

Katarzyna Hudy
(praca nagrodzona
w konkursie literackim)
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OBCHODY 100. lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BORKACH

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków
jedno z najważniejszych świąt
państwowych.
Poprzez organizację III edycji
Patriotycznego Śpiewania chcieliśmy uczcić ten doniosły moment naszej historii i przyłączyć
się do ogólnopolskich obchodów, oddając cześć bohaterom,
którzy dla nas wywalczyli niepodległość. Rozpoczynając uroczystość Pani Dyrektor Barbara
Czub powitała przybyłych
gości, wśród których znaleźli
się: Krzysztof Bryk Wicestarosta
Powiatu Dąbrowskiego, Tomasz Bełzowski Zastępca Burmistrza Szczucina, Krzysztof
Kupiec Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Dąbrowskiego, Antoni Radłowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczucinie, Radni Rady Miejskiej, sołtysi, Proboszcz Parafii
Borki ks. Józef Jeziorek, Proboszcz Parafii Słupiec ks. Kanonik Ryszard Kapałka, Barbara
Łuszcz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie
Tarnowskiej oraz licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele,
pracownicy, uczniowie i przedszkolaki. Spotykamy się po to,
by bezcenne dziedzictwo przekazywać pokoleniu młodych
Polaków” – tak streściła ideę
Patriotycznego Śpiewania Pani
Dyrektor Barbara Czub w
swoim przemówieniu.
Krzysztof Bryk Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego, w imieniu

Samorządu Powiatu Dąbrowskiego na ręce Pani Dyrektor
Barbary Czub złożył list gratulacyjny wyrażający podziękowanie za działalność integrującą
lokalną społeczność oraz krzewienie miłości do ,,Małej Ojczyzny” poprzez nawiązywanie
do wspólnych korzeni.
Wyjątkowo starannie przygotowana uroczystość była swoistą
peregrynacją po dziejach ,,narodu i pielgrzymstwa polskiego”.
Pamięć
tamtych
burzliwych wydarzeń, wiodących Polaków po trudnych szlakach
od
niewoli
do
niepodległości, przetrwała w
twórczości polskich poetów i pisarzy. To dzięki artystom bowiem nie wygasła w sercach
rodaków rozproszonych na obczyźnie nadzieja, że kiedyś ,,powrócą na Ojczyzny łono (…) do
tych pagórków leśnych, do tych
łąk zielonych...” Spektakl pod
nazwą ,,Czuwam” był hołdem
nie tylko dla bojowników, którzy wywalczyli dla nas wolność
szablą i karabinem, ale i dla
tych, którzy oddali Ojczyźnie
swoje pióra. Tak więc w przedstawieniu pojawili się bohaterowie
,,Dziadów”
Adama
Mickiewicza, Panna Młoda z
,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz takie znamienne
utwory klasyków polskiej poezji
jak ,,Pięciu poległych” Artura
Oppmana czy ,,Elegia o chłopcu
polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Po części oficjalnej

Pani Dyrektor Barbara Czub zaprosiła przybyłych gości do
wspólnego śpiewania, podczas
którego pojawiły się znane
pieśni patriotyczne.
Część artystyczną opracowaną
przez Ewę Gaj we współpracy z
Ewą Dadej i Lucyną Szot w
oprawie muzycznej Barbary
Czai wzbogacił występ dzieci
przedszkolnych, które przygotowane do występu przez wychowawczynie Bożenę Balicką i
Bernadetę Bator
ukazały
własny sposób pojmowania patriotyzmu oraz oddały cześć
symbolom narodowym takim
jak hymn, godło i flaga oraz odtańczyły krakowiaka w strojach
ludowych. Dodatkową atrakcję
stanowił taniec z flagami w wykonaniu
pierwszoklasistów
przygotowanych przez Elżbietę
Starzec oraz polonez w wykonaniu kl. V z choreografią i kostiumami autorstwa Barbary Czai.
Dekoracja wykonana przez
Ewelinę Niewiadomską - Burzec nadała imprezie szczególnie odświętny charakter oraz
stanowiła doskonałe tło zarówno dla występu młodzieży
jak i dla przedszkolaków.
Każdy z obecnych na ,,Patriotycznym Śpiewaniu” został
przez uczniów udekorowany
pamiątkowym kotylionem wykonanym przez Jadwigę Kłagisz
oraz otrzymał śpiewnik z tekstami pieśni patriotycznych wykonany przez Agnieszkę Żurek.
Utrwalaniem imprezy na foto-

grafii zajmował się Jan Gadziała.
Po części oficjalnej i
wspólnym śpiewaniu goście
zostali zaproszeni na poczęstunek do stołów udekorowanych
przez Marię Mółkę, na których
znalazły się przekąski w większości utrzymane w barwach
narodowych podobnie jak
stroiki. Przygotowaniem potraw zajmowała się Anna Kilian
i Ewa Knap z grupą nauczycielek oraz matek. W związku z
tym słowa podziękowania kierujemy zwłaszcza do Elżbiety
Jarosz przewodniczącej rady rodziców, Pauliny Urbanik, Joanny Ćwięki, Alicji Mikoś, Marii
Klimczak, Krystyny Łąk, Eweliny Czech, Joanny Chrabąszcz,
Krystyny Chrabąszcz, Anny
Gizy, Eweliny Kupiec, Agnieszki Pszczoły. Dzięki pomysłowości ,,sekcji kulinarnej” nie
sprawdziło się porzekadło
,,gdzie kucharek sześć…”, a serwowane na szwedzkim stole
przekąski mogły zadowolić nie
tylko delikatne podniebienie
smakosza, ale i oko estety.

,,Patriotyczne Śpiewanie” to uroczystość, która wpisała się już w pejzaż kulturalny
środowiska lokalnego. Dzięki
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w
Borkach RAZEM, rodzicom, ale
przede wszystkim dzięki pracy
uczniów, którzy przez kilka tygodni poprzedzających imprezę
ćwiczyli swoje role, udaje się
utrzymać wysoki poziom artystyczny wydarzenia.
Prezydent RP Andrzej Duda
w artykule okolicznościowym
skierowanym do wszystkich rodaków napisał: ,,Chciałbym,
abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofali
się o sto lat, co w równym, a
może nawet większym stopniu
wybiegali myślą naprzód – ku
wyzwaniom, które nas czekają,
przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie
mierzyć, budując dziś silną,
wolną Polskę”. Niech te słowa
będą dla nas drogowskazem.
Ewa Kaczówka

Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek
publicznych
zakończony

W ramach Programu Biblioteki Narodowej, 30 listopada 2018r.,
został zakończony projekt, dzięki któremu w Bibliotece Publicznej
w Szczucinie i Filiach Bibliotecznych w Borkach, Brzezówce, Delastowicach i Słupcu pojawiły się kolejne nowości wydawnicze,
które zasiliły ich księgozbiór. W tym roku z MKiDN otrzymaliśmy
dofinansowaniew kwocie 10.270 zł, a środki własne wyniosły
6.900,00 zł, za które zostało zakupionych ponad 760 woluminów.
Wzorem lat ubiegłych z otrzymanej dotacji zakupione zostały
książki popularnonaukowe, literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki pozyskanej kwocie możliwe jest wyjście
naprzeciw potrzebom czytelniczym oraz zapewnienie stałego dopływu nowości wydawniczych.
Redakcja
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Przegląd wydarzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkach

Życie szkoły, począwszy od pierwszego dnia bieżącego roku szkolnego,
obfitowało w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe. Już we
wrześniu, miała miejsce akademia
nawiązującą do ogólnopolskiej akcji
,,Narodowe Czytanie”, organizowanej corocznie - od jej początku w 2012
r. Narodowe Czytanie objęte honorowym patronatem Prezydenta RP w
tym roku odbywało się w rekordowej
liczbie miejsc - było ich ponad 2950.
Jak powiedziała Pierwsza Dama
Agata Duda, rozpoczynając akcję,
wspólne czytanie odbyło się na
wszystkich kontynentach, nawet na
Antarktydzie, gdzie do lektury włączyli się polarnicy z polskiej stacji antarktycznej. Czytano ,,Przedwiośnie”
w szkołach, przedszkolach, szpitalach, więzieniach, bibliotekach, muzeach i domach opieki społecznej
oraz w aż 142 teatrach. Czytano także
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borkach. Uroczystość tę przygotowały Ewa Kaczówka i Lucyna Bełzowska.
11 października 2018 r. po
raz ostatni nasza szkoła z oddziałami
gimnazjalnymi uczestniczyła w XVIII
Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II, której celem była Jasna Góra
– miejsce ,,gdzie Polska zawsze była
wolna”. Zjazd zjednoczył ponad 14
tysięcy pielgrzymów z 300 szkół z
Polski i Białorusi. Modlono się w intencji ojczyzny i młodzieży oraz dziękowano za pontyfikat Jana Pawła II.
O godzinie 21.00 czuwanie rozpoczął
biskup radomski Henryk Tomasik
duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II. Odśpiewana przez uczestników pieśń „Bogurodzica” połączyła wszystkich obecnych w
jasnogórskim sanktuarium. W drodze powrotnej gimnazjaliści pod
opieką Pani Dyrektor Barbary Czub,
Marii Mółki i Czesławy Łuszcz mieli
możliwość poznania zabytkowych
obiektów usytuowanych na trasie
Świętokrzyskiego Szlaku Polskich Pisarzy, jak chociażby Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach. Uczniowie
zwiedzili także szereg zamków
obronnych znajdujących się na
Szlaku Orlich Gniazd. Największym
zainteresowaniem cieszyła się Pustynia Błędowska, której piękno uczestnicy wycieczki podziwiali w
miejscowości Chechło i Klucze. Podczas kolejnego wyjazdu, w dniu 18
października,
zorganizowanego
przez Jadwigę Kłagisz grupa młodzieży z gimnazjum i szkoły podstawowej zwiedziła Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku, w Zagnańsku zachwyciła się dostojeństwem legendarnego Dębu Bartka –
niemego świadka naszej historii.
Równie ciekawe okazały się ruiny
zamku w Chęcinach, a także Oceanika w Chrustach, gdzie uczniowie
obejrzeli Park Miniatur Województwa Świętokrzyskiego, ukazujący
wszystkie zabytkowe obiekty regionu. Bogaty program zwiedzania
był doskonałą okazją do zapoznania
się z malowniczym krajobrazem Pol-

ski oraz dużym
fragmentem jej
historii pieczołowicie zachowanej
w architekturze i
muzealnych pamiątkach sztuki
użytkowej,
co
wzbogaciło wiedzę historyczną
uczniów i było interesującym nawiązaniem
do
obchodów 100.
lecia odzyskania
niepodległości.
W
ramach działań profilaktycznych w
październiku
i listopadzie gościliśmy profesjonalnych trenerów
z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, którzy prowadzili zajęcia
połączone z prezentacją multimedialną pod nazwą ,,Archipelag Skarbów.”
Prowadzący
warsztaty
spotkali się dwukrotnie z młodzieżą
gimnazjalną i klasą VIII, przeszkolili
nauczycieli oraz rodziców. ,,Archipelag Skarbów” miał na celu wychowanie ku miłości, dojrzałemu
budowaniu więzi i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktykę korzystania z substancji
psychoaktywnych,
profilaktykę
przemocy słownej i fizycznej, ale
przede wszystkim wzmacnianie
postaw chroniących przed zagrożeniami. Program został przez naszą
młodzież bardzo wysoko oceniony
w ankietach, co pozwala stwierdzić,
że zarówno przekazywana przez
trenerów treść, cele, jak i metody
zostały właściwie dobrane i odpowiadały na ważne potrzeby oraz
oczekiwania naszego środowiska.
Dzień Kundelka był dla
szkolnego koła wolontariatu bardzo
dobrą okazją do okazania troski o
zwierzęta. Zorganizowano zbiórkę
karmy dla podopiecznych Przytuliska dla psów w Łęce Szczucińskiej.
Dzięki akcji udało się zebrać około
200 kg karmy, którą wolontariusze
wraz z organizatorką akcji - dyrektor Barbarą Czub - przekazali opiekunom zwierząt.
W dniu 9 listopada świętując 100. Rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości uczestniczyliśmy w akademii pod hasłem
,,Przedszkolaki Ojczyźnie”, którą
przygotowały najmłodsze dzieci
pod opieką swoich wychowawczyń
Bożeny Balickiej i Bernadety Bator.
Ponadto przystąpiliśmy do projektu
MEN ,,9 listopada śpiewam hymn w
szkole. Pobijemy razem rekord dla
Niepodległej”. Tego dnia wspólnie z
ponad dwudziestoma tysiącami
szkół w całej Polsce odśpiewaliśmy
cztery zwrotki hymnu państwowego.
Zmagania sportowe są istotnym elementem pracy szkoły, toteż

w tym roku po raz kolejny byliśmy
organizatorami gminnych zawodów
w tenisie stołowym. Możemy się poszczycić następującymi sukcesami
sportowymi:
- Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w kategorii klas gimnazjalnych oraz VII i VIII sp.: Anna
Stochlińska (kl. III A gim.) i Natalia
Jarosz (VIIIs.) zdobyły miejsce 2, a
Adam Szlązak (kl. IIIB Gim.) i Michał
Urbański (kl. VIII sp.) uplasowali się
na miejscu 3 w grach zespołowych.
Tandem dziewczęcy w składzie
Anna Stochlińska i Natalia Jarosz na
szczeblu powiatowym tego konkursu zdobył 5 lokatę.
- Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej
Halowej w kl. VI i młodszych: dziewczęta 1 miejsce, chłopcy 4 miejsce, zaś
w kategorii klas gimnazjalnych oraz
VII i VIII sp. chłopcy zajęli 1 miejsce,
kwalifikując się na etap powiatowy,
gdzie w grupie młodszej dziewczęta
zajęły 4 miejsce, a w grupie starszej
chłopcy zajęli miejsce 7.
- Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie: Aleksandra Słowik (kl. VIII) i
Klaudia Stolarska (kl. VIII) zajęły 2
miejsce, Adam Szlązak (kl. III gim.) i
Jakub Balicki (kl. III gim.) wywalczyli
miejsce 2, Angelika Łachut (kl. V sp)
i Amelia Słowik (kl. V sp.) zajęły 3 lokatę.
Sukcesy sportowe naszych uczniów:
uczennica Ewy Gaj Izabela Ślęczkowska z kl. VIII zakwalifikowała się
do etapu rejonowego Małopolskiego
Konkursu Języka Polskiego, Michał
Greczkowski z kl. IIIA gim. przygotowywany przez Dyrektor Barbarę
Czub weźmie udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Geograficznego, a Piotr Chrabąszcz z kl.
VIII uczeń Agnieszki Żurek awansował do etapu rejonowego Małopolskiego
Konkursu
Języka
Angielskiego. Z zainteresowaniem
będziemy oczekiwać dalszych zmagań olimpijskich i trzymać za uczestników kciuki.
Ewa Kaczówka
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Z życia Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zabrniu

XXVI Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół
imienia Jana Pawła II
19.09.2018 r. w Gródku nad Dunajcem w
Domu Rekolekcyjnym „Arka” odbyło się 26 Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię Jana
Pawła II. W spotkaniu wzięli udział: dyrektorzy,
nauczyciele, przedstawiciel Delegatury Kuratorium
w Tarnowie, księża, katecheci, uczniowie i rodzice
ze szkół noszących jego imię.
Szkoła Podstawowa w Zabrniu w tym roku
16 października obchodziła 10. lecie nadania imienia
Jana Pawła II. Z okazji Jubileuszu zaprezentowano
działalność szkoły, przygotowano oprawę liturgiczną Mszy Świętej i przedstawiono program
słowno-muzyczny pt. „Droga do świętości”. Szkołę
reprezentowała dyrektor Genowefa Dzięgiel, nauczyciele, proboszcz parafii Zabrnie ks. Marek Łopatka, a gminę Szczucin Burmistrz Andrzej
Gorzkowicz. Mszy Świętej przewodniczył i homilię
wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż. Po zakończonej Mszy Świętej ks. biskup, księża i zaproszeni
goście obejrzeli wystawę przedstawiającą dorobek
Szkoły Podstawowej w Zabrniu i dokonali wpisów
do księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy udali się
do auli, gdzie przewodnicząca Rodziny Szkół Alina
Węgrzyn powitała zebranych. Burmistrz Szczucina,
podkreślił, że jest dumny, że w gminie Szczucin jest
szkoła nosząca imię tak Wielkiego Polaka i złożył
wszystkim zebranym najlepsze życzenia. Dyrektor
szkoły stwierdziła, „iż z perspektywy 10 lat przekonani jesteśmy, że wybór patrona był przemyślany i
trafny, a cała społeczność szkolna jest dumna. Postać
św. Jana Pawła II stała się bliska naszym sercom,
rodzi szacunek do wiedzy, nauki i motywuje do
działania. Zachowujemy w pamięci jego uśmiech,
spontaniczne gesty, i słowa, które nam pozostawił,
abyśmy potrafili nasze życie wypełniać ich treścią”.
Na zakończenie spotkania uczniowie naszej szkoły
pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Czai, Lucyny
Bulwy, Teresy Piekielniak, Marleny Cieślak i Katarzyny Majewskiej zaprezentowali program słownomuzyczny. Obejmował on twórczość, działalność i
życie naznaczone cierpieniem. Całość dopełniła prezentacja multimedialna. W programie uwzględniono tańce narodowe: krakowiak, polonez. Występ
dostarczył wielu wzruszeń, a wykonawcy otrzymali
owacje na stojąco.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Zabrniu przystąpił do projektu pn.
,,Mali obywatele w społeczności, regionie i ojczyźnie" dofinansowanego przez Narodowy Instytut
Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszy Inicjatyw
Obywatelskich 2014-2020 edycja 2018. W projekcie
bierze udział 25 dzieci w wieku od 4 - 6 lat. W ramach projektu odbywają się bezpłatne warsztaty:
muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne, poza tym
wycieczki i igrzyska sportowe. Projekt realizowany
jest od września 2018 do czerwca 2019.

11 listopada 1918 r. szkoła włączyła się do akcji „Bijemy rekord dla Niepodległej”. Wzięło w niej udział
24 tys. szkół z całej Polski. Upamiętniając 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11 przedszkolaki,
uczniowie klas I – VIII wraz z nauczycielami wspólnie odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego". Z tej okazji dyrektor szkoły wręczyła
pierwszakom specjalny zeszyt z wizerunkiem Józefa
Piłsudskiego i ołówek w ramach akcji „Mój pierwszy zeszyt” przygotowanej przez Instytut Pamięci
Narodowej.
100. lecie Niepodległości Polski
Główne uroczystości obchodów 100. lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości miały miejsce w sobotę 10 listopada 2018r., w której wzięli udział
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zaproszeni goście: Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz - sprawujący honorowy
patronat nad uroczystością, ks. dziekan Zygmunt Warzecha, ks. proboszcz parafii Zabrnie Marek Łopatka, starosta powiatu
dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło,
radny powiatu Krzysztof Bryk, kierownik
Centrum Usług Wspólnych Adam Murczek,
dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa z
rodziną, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin, radny wsi Brzezówka Franciszek
Furgał, sołtys wsi Brzezówka Krzysztof Kopciński, sołtys wsi Suchy Grunt Bronisława
Krzysztofik, mieszkańcy wsi Zabrnie, Brzezówka, Suchy Grunt, nauczyciele emerytowani, rodzice, grono pedagogiczne,
pracownicy szkoły, przedszkolaki oraz
uczniowie klas I – VIII.
O godzinie 10:00, w kościele parafialnym
pw. Maksymiliana Marii Kolbe w Zabrniu,
cała społeczność szkolna, zaproszeni goście i
rodzice uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks.
dziekan Zygmunt Warzecha oraz ks. Marek
Łopatka.
Niezwykle podniosłym i ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie przed budynkiem szkoły rekonstrukcji
tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu - Marszałkowi Polski. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał starosta
dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz Szczucina – Andrzej Gorzkowicz oraz
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
SP w Zabrniu – uczennica klasy VIII - Aleksandra Żuchowicz. Tablicę poświęcił ks.
dziekan Zygmunt Warzecha. W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przypomniała
postać wybitnego Polaka, Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Przytoczyła zapis z kroniki
szkolnej dotyczący wydarzeń z dnia 11 listopada 1938 r. kiedy to dokonano wmurowania w ścianę frontową budynku szkolnego
marmurowej tablicy. Tablica ta została zniszczona w czasie II wojny światowej. Podczas
części oficjalnej głos zabrał również starosta
dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz dr
hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa.
Części artystycznej przyświecało motto –
słowa Józefa Piłsudskiego „Niepodległość

ZS-P w Skrzynce

Dęby niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już 100.
Rocznica Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Z tej okazji nasza
szkolna społeczność postanowiła
zasadzić pamiątkowe Dęby Niepodległości - po jednym w każdej z
naszych dwóch siedzib, aby upamiętnić ten szczególny dzień. Sadząc dęby kontynuujemy tradycję
naszych przodków, którzy w latach
1918-1928 spontanicznie sadzili
Dęby Niepodległości. Obywatele
Drugiej Rzeczpospolitej dawali w
ten sposób wyraz radości z odzyskanej wolności i początku budowania niepodległej ojczyzny. Składali
też hołd poprzednim pokoleniom,
którym honor nie pozwalał pogodzić się z niewolą narodową, a męstwo dodawało sił w walkach o
niepodległość. Dziś idziemy ich śla-
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nie jest Polakom dana raz na zawsze” „…niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale
i kosztownym.”
Na wstępie najmłodsi przedstawiciele naszej
społeczności – dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały zdolności wokalne i
teatralne w ramach programu „Mali obywatele w społeczności, w regionie i Ojczyźnie”.
Uczniowie klas starszych wystąpili z programem pt. „Wstań Polsko Moja!” W utworach
poetyckich i pieśniach o charakterze patriotycznym przedstawione zostały burzliwe
dzieje Polski. Opowiedziane zostało czym
jest niepodległość, jak doszło do jej utraty i
odzyskania. Całość występów dopełniły polskie tańce narodowe, prezentacja multimedialna i nastrojowa scenografia. Na
zakończenie pani dyrektor zaprosiła wszystkich na przygotowany przez rodziców poczęstunek.
Inicjatorem
wmurowania
rekonstrukcji pamiątkowej w hołdzie Józe-

dem sadząc kolejny żywy pomnik
historii.
Sadząc
drzewa
ogarniamy
wdzięczną pamięcią naszych
przodków, którzy przyczynili się
do odzyskania niepodległości 100
lat temu. Życzymy też sobie, by
nasze wolne państwo rozwijało się
jak te dęby: w państwo wielkie, potężne, majestatyczne i długowieczne, które skutecznie, z naszą
pomocą, przeciwstawiać się będzie
przeciwnościom losu.

Sukces naszych uczennic i uroczysta gala w Warszawie
W dniu 14 października br. w auli
dawnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła
się Gala Finałowa szóstej edycji
ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego „Pamięć nieustająca”, w której uczestniczyli
uczniowie naszej szkoły. Uroczystość została poprowadzona przez
znaną dziennikarkę telewizyjną Panią Annę Popek.
Program uroczystości był bardzo
c.d. str 16
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fowi Piłsudskiemu był Marian Skowron. Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli: Żanety Wróbel, Barbry Czai,
Marleny Cieślak, Lucyny Bulwy oraz Teresy Piekielniak.

Zespół redakcyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu
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bogaty - tego dnia uczniowie
mieli okazję zwiedzić warszawską starówkę, wziąć udział
w uroczystej zmianie warty
przed Grobem Nieznanego Żołnierza (podczas której uczennice
naszej szkoły składały wieniec),
zwiedzić Polską Wystawę Gospodarczą i Salę Tradycji w Garnizonie Warszawskim.
Organizatorem przedsięwzięcia
była Fundacja „Ostoja przy
Wiśle”. Patronat nad konkursem objęli m.in. Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej oraz
Ministerstwo Obrony.
Na konkurs nadesłano setki
prac ze szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych i szkół średnich z całej Polski. Znakomicie
wypadli uczniowie naszej
szkoły. Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Oliwia Dziedzic i
Joanna Dziedzic. Nagrodą honorową Prezydenta RP dla
uczniów szkół wyróżnionych w
konkursie było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Uczniowie wraz z opiekunami mieli
wyjątkową okazję obejrzenia
okrągłego stołu i wielu sal pałacu, które do tej pory znali
tylko z relacji telewizyjnych.
Młodzież naszej szkoły wykazała się zainteresowaniami wybiegającymi
poza
wiedzę
przyswajaną w ramach szkolnej
podstawy programowej oraz
kreatywnością. Stworzyła prace,
które zostały docenione przez
Jury, które obradowało pod
przewodnictwem Romualda
Karasia – reportażysty, literata,
wydawcy i prezesa Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.
W pracach Jury wspomagali go:
Aleksander Rowiński – redaktor
Oficyny Literatów Rój, Zofia Teresa Kozłowska – wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Anna Kwiatkowska –
redaktor programu TVP Historia, Hanna Pawlikowska-Gannon – redaktor wydawniczy,
Adam Stasiński – kustosz Sali
Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa Stefan Truszczyński – dziennikarz prasy,
radia, telewizji, członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Lech
Rowiński – architekt, plastyk,
grafik.
Wyróżniona młodzież otrzymała dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplom uznania za
twórcze osiągnięcia uczniów
otrzymała także nauczycielka
historii sprawująca opiekę nad
uczestnikami konkursu – Pani
Agnieszka Kogut.
Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają wszystkich
chętnych do udziału w kolejnej
edycji konkursu. Historia i losy
mieszkańców naszej gminy, którzy zapisali się w dziejach ojczyzny,
dają
możliwość
ciekawego
zaprezentowania
wydarzeń z przeszłości z naszej

perspektywy szerszemu gronu
odbiorców. A współczesne pokolenie ma możliwość pochwalenia się osobami, dla których
wartościami najważniejszymi
były ojczyzna, obowiązek, sprawiedliwość, uczciwość i honor.
Obecność na gali i udział w konkursie na długo zapadną w naszej pamięci.

Wycieczka do Komańczy
W tym roku uczniowie szkoły
uczcili rocznicę nadania gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa
Tysiąclecia wyjazdem do Komańczy. Uczniowie wraz z
opiekunami mieli okazję obejrzeć pamiątki zgromadzone w
Izbie Pamięci, jak również zwiedzić piękne leśne ścieżki, po których często spacerował z
różańcem w ręku Kardynał Wyszyński. Wysłuchali też wykładu siostry nazaretanki o roli,
jaką w historii współczesnej Polski odegrał Prymas. W radosnej
atmosferze uczestnicy wycieczki przejechali pod najwyższą w kraju zaporę wodną w
Solinie, a stamtąd do Sanoka,
gdzie podziwiali położony malowniczo zamek. Najwięcej
wspomnień pozostawiły chyba
we wszystkich przepiękne, malownicze krajobrazy bieszczadzkie, pokolorowane już o tej
porze roku przez pierwsze
chłody.

Oczyszczacze powietrza dla
przedszkolaków

W oddziałach przedszkolnych
zainstalowano ostatnio oczyszczacze powietrza przekazane
przez Marszałka Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego
LIFE pn. "Wdrażanie Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"
współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Serdecznie dziękujemy!

Wyjazd na mecz
9 września 2018 r. uczniowie
klas VI, VIII oraz III gimnazjum
pod opieką nauczyciela j. angiel-
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skiego Pawła Dudy oraz dyrektora szkoły Janusza Guły udali
się na wyjazd na mecz piłki nożnej pomiędzy Wisłą Kraków a
Koroną Kielce. Spotkanie X kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, rozgrywane na stadionie
miejskim im. Henryka Reymana
w Krakowie mieliśmy przyjemność oglądać z poziomu Sektora
Szkolnego
organizowanego
przez Wisłę Kraków S.A. W bezpiecznych, komfortowych i
przyjaznych warunkach w towarzystwie ponad tysiąca
uczniów i opiekunów z innych
szkół wspieraliśmy drużynę
Białej Gwiazdy kulturalnym dopingiem emocjonując się widowiskiem przez pełne 90 minut.

Archipelag Skarbów - nasz
udział w projekcie
Archipelag Skarbów to żywy i
dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży. Uczy
zdrowego i mądrego stylu
życia. Zachęca młodzież do uni-

kania alkoholu, narkotyków,
przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów
pokazuje młodym ich ogromny
pozytywny potencjał – zupełnie
inaczej niż o młodzieży mówią
masowe media. W programie
tym wzięli udział uczniowie
klasy VIII szkoły podstawowej i
trzeciej gimnazjalnej. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w
dwa kolejne dni zamieniły
grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie
szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i
marzeń. Dopełnieniem programu będą spotkania z rodzi-
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cami oraz Radą Pedagogiczną.
W ramach tych spotkań wyjaśnione zostaną rodzicom i nauczycielom symbole programu.
Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego
dla młodzieży języka bardzo
ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na
trudne tematy. Nauczyciele zo-

staną wyposażeni w konspekty do prowadzenia zajęć
umacniających treści programu. Oba te spotkania
mają pomóc wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag
Skarbów w dalszej pracy
wychowawczej.

Uczymy patriotyzmu
Przekazywanie młodym pokoleniom wartości patriotycznych to
ważne zadanie, z którego nasza
szkoła z wielką starannością się
wywiązuje. Uczniowie zaangażowani są w szereg inicjatyw nawiązujących do idei umiłowania
Ojczyzny. Młodzież z klasy 3c
gimnazjum uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Muzeum Armii Krajowej im. Emila
,,Nila’’ w Krakowie. W tym wyjątkowym miejscu poznała genezę i funkcjonowanie Polskiego
Państwa Podziemnego i jego sił
zbrojnych - Armii Krajowej. Do-

datkowo uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat
losów polskich żołnierzy na
frontach II wojny światowej i
po jej zakończeniu. Szkoła
brała udział w licznych konkursach nawiązujących do
100. lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W
konkursie plastycznym ,,Pocztówka do Niepodległości”,
którego organizatorem była
Fundacja Cordare, Emilia
Szczygieł z klasy 5c zajęła II
miejsce. W konkursie historycznym zorganizowanym
przez ZSP nr 2 w Dąbrowie

Źródło:
www.spskrzynka.cba.pl

Z życia Szkoły Podstawowej
w Szczucinie
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Tarnowskiej Kinga Bielaszka
zdobyła I miejsce, a Maciej
Marchwicki III miejsce. Uczniowie naszej szkoły, działający w
chórze Clave de sol pod dyrekcją Ilony Mach, wystąpili na
Koncercie Szkolnym z okazji
100. lecia Odzyskania Niepodległości w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w
Rzeszowie.
Idea patriotyzmu bardzo bliska
jest działającemu w szkole Klubowi Historycznemu Armii
Krajowej. Zaangażowani uczniowie pamiętają o bohaterach naszej
Małej Ojczyzny. W październiku
brali udział w 102. rocznicy
urodzin ułana Wojska Polskiego z 1939 roku Pana Franciszka Kułagi. Dla dostojnego
Jubilata płynęły życzenia długiego życia w szczęściu i zdrowiu. Nie obyło się bez
szczerych uścisków i ciekawych opowieści byłego ułana o
przeżyciach z czasów wojny
oraz śpiewu piosenek żołnierskich. Oby lata dalsze pozwoliły
świętować
kolejne
urodziny tak wspaniałego i zasłużonego dla Polski i naszej
społeczności człowieka.
Patriotyzm, to również pamięć
o poległych. Uczniowie z
Klubu AK oraz harcerze brali
udział w sprzątaniu cmentarza.
Przy tej okazji mogli zapoznać
się z tablicami przedstawiającymi historię oraz nazwiska poległych.
Harcerskie przyrzeczenie
Harcerstwo to organizacja
prężnie działająca w naszej
szkole od wielu lat. Przystępują
do niej chętnie młodsi i starsi
uczniowie, czerpiąc z uczestnictwa wiele satysfakcji. Harcerstwo, to służba dla innych,
patriotyzm, chęć bycia lepszym, empatia, samodoskonalenie. Działalność organizacji
harcerskiej w bieżącym roku
szkolnym rozpoczęto od nakreślenia kierunków działania, zaproponowano plan pracy,
który powstawał na zasadzie
wspólnych ustaleń i oczekiwań.
20 listopada 2018 roku był ważnym dniem dla drużyny, bowiem przyjęto 27 nowych

harcerzy. Zanim zasilili szeregi
drużyny, kandydaci uczestniczyli w konkurencjach, które
sprawdzały sposób radzenia
sobie w różnych sytuacjach.
Trzeba było wykazać się inteligencją, sprytem i zaradnością
oraz sprawnością fizyczną i odwagą. Po zaliczeniu wszystkich
konkurencji kandydaci otrzymali mundury. Dopełnieniem
ceremonii było przypomnienie
prawa harcerskiego oraz uroczyste przyrzeczenie. Zbiórka
zakończyła się krótką dyskoteką, która była radosną integracją całej społeczności. Kolejnym
zaplanowanym działaniem drużyny będzie wspólna tradycyjna
wigilia.
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Nasza szkoła bierze udział w
Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego
celem ogólnym jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa
oraz
rozwój
bibliotek w Polsce. Na cel
ogólny składają się: rozwijanie
zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych, uatrakcyjnienie
księgozbiorów bibliotek oraz
wzmocnienie potencjału i roli
bibliotek. Dzięki zaangażowaniu się szkoły w program, nasza
biblioteka wzbogaciła się o
ponad 900 książek, których
zakup dofinansowany był przez
budżet państwa. Księgozbiór
biblioteki stał się bardziej atrakcyjny, co wpłynie na większe zainteresowanie literaturą wśród
dzieci i młodzieży. Warto podkreślić niezastąpione walory
czytelnictwa. Czytanie rozwija
pamięć, ułatwia naukę i poszerza wiedzę, rozbudza wyobraźnię, rozwija zainteresowania.
Dzieci, które systematycznie
czytają używają bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętności
ciekawej
konwersacji,
łatwość publicznego wypowiadania się, czyli wartości bardzo
ważne w życiu społecznym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do odwiedzenia
biblioteki, która jest czynna co-

dziennie, a jej zbiory są bardzo
bogate.

SZKOLNE ECHA

NAUKOBUS w Szkole Podstawowej w Szczucinie
W dniach 18 i 19 października
2018r w Szkole Podstawowej w
Szczucinie miała miejsce wystawa Centrum Nauki Kopernik w ramach Programu
„Nauka dla Ciebie” realizowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Centrum Nauki Kopernik.
Program „Nauka dla Ciebie” fi-

nansowany jest w ramach dotacji
Ministra
Nauki
i
Szkolnictwa Wyższego. W godzinach porannych wystawę
oglądali wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Natomiast 18 października w godzinach od 15.00 do
18.00 wystawa była dostępna
dla mieszkańców Gminy
Szczucin. W skład wystawy
wchodziły interaktywne eksponaty oraz urządzenia i materiały, których zadaniem było
zachęcenie odwiedzających do
poszerzania wiedzy o zjawiskach zachodzących w otaczającym świecie. Swoja obecnością
na wystawie zaszczycił nas
m.in. Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Kierownik
Centrum Usług Wspólnych

Adam Murczek.
Kierujemy gorące podziękowania Grupie Inicjatyw Młodzieżowych
na
ręce
pana
Krzysztofa Kupca za zaangażowanie, współpracę oraz znaczącą
pomoc w organizacji wystawy.

Zespół Redakcyjny Szkoły
Podstawowej w Szczucinie

Sukcesy artystów ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie
12 października w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się
XI Międzypowiatowy Turniej
Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie,
zdobyli nagrody w kategorii
poezji śpiewanej: Aleksandra
Rustowicz – wyróżnienie, Gabc.d. str 18
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riela Nowak - 2 miejsce i udział
w finale, gdzie pięknie wyśpiewała miejsce 1.

26 października w Europejskim
Centrum Bajki w Pacanowie,
odbył się V Świętokrzyski Konkurs Pieśni i Piosenki Żołnierskiej, na którym Zespół Płomień
zdobył 1 miejsce. W czasie Konkursu uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach
plastycznych oraz spotkania z
Renatą Piątkowską - autorką
wielu książek dla dzieci w tym
książki o Irenie Sendlerowej.
9 listopada Szkoła Podstawowa
w Szczucinie, patriotycznie i z
dumą obchodziła zbliżającą się
100. Rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Na uroczystych akademiach pod kierunkiem Anny Jaje z klasą 3b
gim, Jacka Szarka z klasą 8a,
Moniki Podosek z klasą 3b, oraz
chóru “Wesołe Nutki” i zespołu
“Płomień” pod dyrekcją Ilony
Mach - pięknie przedstawiono
wzruszający montaż słowno-

muzyczny, opowiadający o
burzliwych dziejach naszego
państwa. Klasy starsze miały
możliwość udziału w quizie
„Polska Niepodległa”, lekcje poświęcone były tematyce niepodległościowej. O godz. 11.11
cała szkoła uroczyście odśpiewała 4 zwrotki Hymnu Państwowego, włączając się w ten
sposób do ogólnopolskiej akcji
„Rekord dla Niepodległej”. W
tym dniu na przerwach wspólnie świętowano, śpiewając
pieśni patriotyczne i piosenki
żołnierskie. Narodowe święto
Niepodległości 2018 roku na
długo pozostanie w naszej pamięci.

30 listopada w Dąbrowskim
Domu Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej ,,Śpiew otwiera niebo” na
którym Zespół “Płomień” ze
Szkoły Podstawowej w Szczucinie zdobył 2 miejsce.
Piękna praca dzieci i młodzieży
przynosi sukcesy, zadowolenie
i dumę w naszym środowisku.
Ilona Mach
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ZAWODNICY Z „JUNISA” NAJLEPSI W MAŁOPOLSCE

W dniu 11 listopada
br. odbył się WOJEWÓDZKI
TURNIEJ W BADMINTONIE
z Okazji Święta Niepodległości. Zawody organizował klub
UKS Spartakus Niepołomice.
Turniej rozgrywany był w hali
sportowej w Niepołomicach.
Klub UMKS Junis Szczucin
biorąc udział w tych zawodach
uczcił 100 lat Niepodległości
Polski. Do zawodów zgłosiło
się 142 zawodników i zawodniczek z województwa małopolskiego. Pojedynki były
bardzo wyrównane. Miejsca na
podium zostały wyróżnione
medalami oraz nagrodami koszulkami sportowymi.

Reklama

I miejsce Emilia Szczęch UMKS
Junis Szczucin
II miejsce Ewelina Bogdan
UMKS Junis Szczucin

II miejsce Kacper Jarosz UMKS
Junis Szczucin

Najstarsi zawodnicy
naszego klubu biorą również
udział w zawodach MAŁOPOLSKA OPEN - REDSON.
Tam mają okazję zmierzyć się
ze starszymi i dużo silniejszymi zawodnikami. Tym
większą satysfakcję sprawia im
miejsce na podium. Dnia
27.X.2018 r. miejsca na podium
zdobyli:
I miejsce w singlu kobiet –
Emilia Szczęch UMKS Junis
Szczucin
II miejsce w singlu kobiet –
Ewelina Bogdan UMKS Junis
Szczucin
III miejsce w singlu kobiet –
Aleksandra Słowik UMKS
Junis Szczucin

Kolejne zawody to
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
W BADMINTONIE – dzieci,
żaków i młodzików młodszych w Szczucinie, który
odbył się 22 października
2018r (pierwszy z czterech
Ogólnopolskich
Turniejów
dzieci, żaków, młodzików
młodszych w badmintonie).
Turniej rozegrał się w Hali Widowiskowo-Sportowej
w
Szczucinie. Otwarcia zawodów dokonała V-ce Prezes
UMKS Junis Szczucin Pani
Beata Dzięgiel .Gry toczyły się
na 8 kortach badmintonowych.
Na podium stanęli:
II miejsce Maja Zielińska
UMKS Junis Szczucin
III miejsce Izabella Kapinos
UMKS Junis Szczucin
III miejsce Julia Zielińska
UMKS Junis Szczucin
III miejsce Julia Zielińska/Oliwia Kostecka – gra podwójna
UMKS Junis Szczucin

Następny OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BADMINTONIE odbył się 10
listopada. Gospodarzem i
współorganizatorem
był
UMKS Junis Szczucin. Otwarcia turnieju dokonał tym razem
Prezes UMKS Junis Szczucin Krzysztof Bryk. Rozegrano 249
meczy na 12 boiskach, które
wyłoniły najlepszych graczy.
Na tych zawodach z klubu
UMKS Junis Szczucin najlepiej
spisała się Izabela Kapinos zajmując III miejsce w kategorii
Dzieci.
GRATULUJEMY ZAWODNIKOM UMKS JUNIS W
SZCZUCINIE, ICH RODZICOM I TRENEROM!
Trenerzy „JUNIS”
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Informacja o możliwości zamieszczania ogłoszeń
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szczucin
do zamieszczania bezpłatnie drobnych ogłoszeń.

Szukasz pracy - chcesz być nianią, opiekunką, pomocą domową lub chcesz dać pracę,
a może chcesz coś sprzedać
lub kupić - daj ogłoszenie.
Dane ujęte w ogłoszeniu mogą
zawierać jedynie treść ogłoszenia oraz numer kontaktowy,
nie musisz zamieszczać adresu,
ani żadnych szczegółowych informacji.
Treść ogłoszeń przyjmujemy:
Urząd Miasta i Gminy Szczucin – Biuro podawcze (Ogłoszenia do Gazety)
- Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek - Dom Kultury
Biblioteka (Ogłoszenia do Gazety)

Ogłoszenia można również
przesyłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres:
gazeta@umigszczucin.pl
W tytule wiadomości prosimy
dopisać "ogłoszenia drobne".
W ogłoszeniu muszą się znaleźć takie informacje jak:
- treść – krótki opis przed-

KĄCIK KULINARNY

Przepisy Pani Renaty z Suchego Gruntu

Świąteczny bigos

Składniki:
2 kg kapusty kiszonej, 2 kg kapusty białej, 1 kg
żeberek wędzonych, 2 kg mięsa (łopatka,
szynka), 1 kg kiełbasy zwyczajnej, 0,5 kg boczku
wędzonego, 0,5 kg kiełbasy wiejskiej,
5 dag grzybów suszonych, 1 przecier pomidorowy, 0,5 słoika powideł śliwkowych,
1 szklanka czerwonego wina, sól, pieprz do smaku, liść laurowy, ziele angielskie,
jałowiec, kminek, majeranek
Sposób przygotowania:
Kapustę białą poszatkować, sparzyć przez 5min we wrzątku, odcedzić. Wszystkie
mięsa i kiełbasy pokroić w kostkę i obsmażyć na smalcu. Kapustę kiszoną włożyć
do garnka i zalać wodą, dodać wędzone żeberka i gotować ok. 30 min. Żeberka
wyjąć, mięso obrać z kości i włożyć z powrotem do kapusty. Dodać sparzoną kapustę, namoczone wcześniej grzyby z wodą, resztę składników oraz przyprawy.
Gotować około 1godz. Czynność powtórzyć na drugi dzień.

Kawowy warstwowiec

Składniki na biszkopt:
5 jajek, 0,5 szklanki cukru kryształu, 1 szklanka mąki pszennej
1 łyżka kakao, 2 łyżki kawy mielonej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia

miotu ogłoszenia.
- dane kontaktowe – nr telefonu, adres e-mail itp.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści ujęte
w ogłoszeniu i zastrzega sobie
prawo do nie publikowania
ogłoszeń o treściach niezgodnych z prawem lub niezgodnych z regulaminem publikowania ogłoszeń w gazecie.
Regulamin dostępny w biurze
redakcji.
Istnieje również możliwość zamieszczania artykułów sponsorowanych (powiązanych z
działalnością danej firmy).
Zachęcamy także do zamieszczania reklam.

Masz pytania zadzwoń lub
przyjdź:
Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek
Szczucin, ul. Kościuszki 32
33-230 Szczucin,
tel./fax: 14 643-64-96

na masę:
0,5 l mleka, 2 łyżki mąki ziemniaczanej,
2 łyżki mąki pszennej, 4 łyżki cukru
kryształu, kostka masła
na bitą śmietanę
0,5 l śmietany 30%, 5 łyżek kawy
cappuccino, galaretka cytrynowa,
2 łyżki cukru kryształu
dodatkowo:
2 duże paczki herbatników
dżem porzeczkowy
puszka kajmaku
Sposób przygotowania:
Biszkopt: ubić pianę z białek, dodać cukier i ubijać aż się cukier rozpuści, dodać
żółtka, chwilę ubijać. Sypkie składniki wymieszać i dodać do ubitych jajek.
Wymieszać łyżką drewnianą, wyłożyć na blachę i piec 25-30 minut w temp.
170 stopni C.
Masa: w szklance mleka rozmieszać obie mąki i cukier, mieszankę wlać do gotującego się mleka i ugotować budyń, pozostawić go do całkowitego wystygnięcia. Gdy będzie zimny zmiksować go z masłem w temperaturze pokojowej.
Bita śmietana: galaretkę cytrynową rozmieszać w 200 ml wody, ostudzić. Śmietanę ubić z cukrem na sztywno, dodać cappuccino oraz ostudzoną galaretkę
cytrynową.
Przełożenie ciasta:
Biszkopt kawowy - masa budyniowa - warstwa herbatników - kajmak - warstwa herbatników - dżem porzeczkowy - bita śmietana z cappuccino. Wierzch
można posypać startą gorzką czekoladą.
Smacznego!

Ślubowanie Pierwszoklasistów

ZABRNIE

BORKI

SZCZUCIN, I a

SZCZUCIN, I b

SZCZUCIN, I c

SKRZYNKA

