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Dawno temu, przed wiekami, w dalekim Betlejem,
cud się zdarzył nad cudami, dał światu nadzieję.

Włodzimierz Dulemba

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

życzy w imieniu własnym i pracowników
Krystyna Szymańska

Dyrektor SCKiB w Szczucinie

Oddajemy w ręce mieszkańców Gminy Szczucin bezpłatny kwartalnik informacyjny.

Zachęcamy do współpracy z redakcją, celem włączenia się w tworzenie naszej gazety.
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By te święta zdrowe były i syreny wam nie wyły, kilku zasad przestrzegajcie, Ratowników Medycznych wysłuchajcie:
Nie połykaj z karpia ości, by w szpitalu nie zagościć; nie jedz bombek nie są zdrowe, mogą jak ość zrobić szkodę;

Nie pal pod obrusem siana, po oparzeniu będzie rana; nie przejadaj się bigosem oraz jedz pierogi z głową,
bo tabletki i kroplówki na to wcale nie pomogą;

A alkohol pij z umiarem, żeby być w kawałku całym, żeby oczy coś widziały, a Ty żeby zrobić krok i pamiętać Nowy Rok

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w 2023 roku

życzą
Dyżurujący i czuwający nad powiatem Ratownicy Medyczni na podstacji w Szczucinie
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11 listopada obchodziliśmy 104. 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości po 123 latach zaborów. 
Zgodnie z naszą lokalną tradycją, 
władze samorządowe, radni, dele-
gacje instytucji, szkół, stowarzyszeń 
oraz przybyli mieszkańcy wspólnie 
uczcili Narodowe Święto Niepodle-
głości.

Uroczystości rozpoczęły się od zło-
żenia wiązanki przy obelisku Józefa Pił-
sudskiego przez przedstawicieli władz 
Burmistrza Szczucina Jana Sipiora, 
z-cy Burmistrza Tomasza Bełzowskie-
go i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Antoniego Radłowskiego. Następnie 
zebrani udali się w uroczystym po-
chodzie do kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Św. Marii Magdaleny 
w Szczucinie, gdzie została odprawio-
na msza św. w intencji ojczyzny. Wy-
jątkową oprawę muzyczną mszy św. 
zapewnił chór Clave de sol pod kierun-
kiem Ilony Mach.

Po liturgii wszyscy uczestnicy uro-
czystości w asyście Orkiestry Dętej przy 
OSP w Szczucinie pod batutą Jarosława 
Dzięgla, przemaszerowali pod Kwaterę 
Pamięci Narodowej.

Po odśpiewaniu hymnu wszystkich 
zgromadzonych powitał Burmistrz 
Szczucina Jan Sipior. Następnie dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów pod 
Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczu-

cinie. Na zakończenie uroczystości Or-
kiestra Dęta zagrała „Rotę“.

Część patriotyczną uroczystości po-
prowadziła Krystyna Szymańska – dy-
rektor SCKiB w Szczucinie.

Dziękujemy wszystkim zgromadzo-
nym za obecność. W uroczystości wzię-
ły również udział poczty sztandarowe:
• Klub Historyczny im. Armii Kra-

jowej przy Powiatowym Centrum 
Edukacji i Kompetencji Zawodo-
wych w Szczucinie,

• Klub Historyczny im. Armii Kra-
jowej przy Szkole Podstawowej 
w Szczucinie,

• Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Szczucinie,

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Zabrniu,

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Stanisława Klimczaka w Słupcu,

• Zarząd Gminny Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w Szczucinie,

• Koło Pszczelarzy w Szczucinie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Szczu-

cinie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Brze-

zówce,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Zabr-

niu,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Manio-

wie.
Redakcja

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

Gmina Szczucin została liderem pro-
jektu „Kompleksowe unieszkodliwie-
nie wyrobów azbestowych w gminach 
subregionu tarnowskiego”. 

Projekt dotyczy demontażu, odbio-
ru, wywozu odpadów azbestowych 
z budynków zlokalizowanych w gmi-
nach Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, 

Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów 
azbestowych w gminach subregionu 

tarnowskiego
Dębno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia 
Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, 
Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno. 
W środę 9 listopada w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Szczucin wszystkie gminy 
realizujące projekt podpisały umowę 
z wykonawcą.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

Na budynku Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie został zamontowany 
miernik zanieczyszczenia powietrza 
wraz z tablicą informacyjną LED. 
Miernik pozwala na bieżąco monito-
rować jakość powietrza w jego naj-
bliższej okolicy.

Wyniki są prezentowane w prosty 
sposób, więc nawet najmłodsi ucznio-
wie mogą je bez problemu odczy-
tać. Dzięki informacjom uzyskanym 
z pomiarów nauczyciele mają możli-
wość racjonalnego planowania aktyw-
ności na powietrzu.

Zakup mierników zanieczyszczenia 
powietrza i tablic informacyjnych LED 
finansowany jest w ramach projektu 
LIFE „Małopolska w zdrowej atmos-
ferze” ze środków Unii Europejskiej 
i Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

Miernik zanieczyszczenia powietrza
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Łopaty wbite - rusza budowa przedszkola
10 października 2022 r. symbolicz-

nym wbiciem łopat rozpoczęto budo-
wę nowego przedszkola w Szczuci-
nie.

Jest to bardzo ważna chwila dla naszej 
gminy, rozpoczynamy inwestycję, która 
od lat była oczekiwana przez mieszkańców 
– tymi słowami przywitał wszystkich 
zgromadzonych Tomasz Bełzowski 
Zastępca Burmistrza Szczucina.

Symbolicznego wbicia pierwszej 
łopaty dokonali: Wiesław Krajewski 
Poseł na Sejm RP, Ryszard Pagacz 
Wicewojewoda Małopolski, Józef 
Gawron Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego, Krzysztof Bryk 
Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego, 
Antoni Radłowski Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Szczucinie, To-

masz Bełzowski Zastępca Burmistrza 
Szczucina, Alicja Sołtys Dyrektor 
Przedszkola Publicznego w Szczuci-
nie, Marian Adamczyk prezes firmy 
Adma i Joanna Jurasz biuro projekto-
we Jurasz. 

Nowe przedszkole powstaje obok 
obecnie funkcjonującego przedszko-
la. Wszystkie prace budowlane będą 
prowadzone w taki sposób, aby były 
jak najmniej uciążliwe dla pracowni-
ków placówki, dzieci i rodziców. Plac 
budowy będzie właściwie zabezpie-
czony i odgrodzony.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

W piątek 23 września Burmistrz 
Szczucina Jan Sipior podpisał umo-
wę na realizację zadania pod nazwą 
„Budowa przedszkola publicznego 
8-oddziałowego z częścią żłobkową 
przy ul. Rudnickiego w Szczucinie”.

Gmina pozyskała na realizację za-
dania 13 449 138 zł z Programu Inwe-
stycji Strategicznych w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład.

Budowa przedszkola jest strate-
giczną inwestycją bardzo długo ocze-
kiwaną przez mieszkańców naszej 

gminy. Dzięki niej zostanie rozwią-
zany problem braku miejsc w przed-
szkolach i koniecznością dowożenia 
dzieci do przedszkoli w innych miej-
scowościach. Ponad to w naszej gmi-
nie powstanie pierwszy żłobek.

W ramach inwestycji powstanie 
nowoczesne, parterowe, 8-oddziało-
we przedszkole z dwoma oddziałami 
żłobkowymi oraz wyposażona w nie-
zbędne sprzęty kuchnia.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

Kolejna duża inwestycja w naszej gminie

W czwartek 27 października w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Szczucin odby-
ło się szkolenie w ramach lokalnej 
kampanii społecznej „Rozpoznaj 
przemoc domową”.

Szkolenie zostało zorganizowa-
ne przez Burmistrza Szczucina, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzy-
szenie „Otwarte Serce”, Rodziców, 
Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Szczucinie.

Partnerami przedsięwzięcia byli: 
Komisariat Policji w Szczucinie, 
MGOPS w Szczucinie, CUW w Szczu-

cinie, Gminny Punkt Konsultacyjny 
w Szczucinie.

Szkolenie zostało przeprowadzo-
ne przez: Ines Szczepańską – lekarza, 
specjalistę psychiatrii, kierownika 
Oddziału Dziennego Psychiatryczne-
go Centrum Zdrowia Psychicznego 
przy Szpitalu im. św. Łukasza w Tar-
nowie, Katarzynę Nowicką-Mleczko 
– psychologa, psychoterapeutę Od-
działu Dziennego Psychiatrycznego 
Centrum Zdrowia Psychicznego oraz 
Poradni Zdrowia Psychicznego przy 
Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

Rozpoznaj przemoc domową

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli i pra-
cowników oświaty. W naszej gminie Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz 
Bełzowski wręczył dyrektorom i nauczycielom gminnych placówek oświato-
wych nagrody w ramach podziękowania za ciężką, odpowiedzialną pracę na 
rzecz kształtowania umysłów i serc dzieci oraz młodzieży.

Nagrodę Burmistrza Szczucina otrzymali:
Beata Dzięgiel SP Szczucin
Ilona Mach SP Szczucin
Aneta Gwizd-Lichwała SP Szczucin
Bożena Stal-Zajda SP Szczucin
Ewelina Niewiadomska-Burzec SP Szczucin
Lucyna Rajtar SP Szczucin
Alicja Adamczyk SP Szczucin
Piotr Piasecki ZSP Słupiec
Ewelina Czub-Kapel ZSP Słupiec
Ewa Knap ZSP Borki
Bernadeta Soja ZSP Radwan
Marian Skowron SP Zabrnie
Elżbieta Twaróg PP Szczucin

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najlepsze życze-
nia i dziękujemy za dotychczasowy trud, jaki włożyliście w kształcenie młodego 
pokolenia naszego społeczeństwa.

Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej
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Od kilku już lat, jest piękną tradycją 
naszej społeczności, że wieczorem 
1 listopada gromadzimy się w kapli-
cy na cmentarzu parafialnym, aby 
uczestniczyć w czuwaniu przygotowa-
nym przez młodzież. Nie inaczej było 
i w tym roku. Członkowie z Grupy 
Młodzieżowej oraz Zespołu Muzycz-
nego działającego przy naszej Parafii, 
pod czujnym okiem swoich duszpa-
sterzy (ks. Piotra i ks. Łukasza), spisa-
li się na medal i dali nam możliwość 
przeżycia chwil refleksji i zadumy nad 
tematem świętości.

Myślą przewodnią tegorocznej wie-
czornicy nie były zaduma, przemijanie 
czy śmierć, ale to, co powinno być isto-
tą Uroczystości Wszystkich Świętych, 
czyli ŚWIĘTOŚĆ, która jest dla każde-
go z nas. Wydawać by się mogło, że 
wszyscy wiemy i wyczuwamy, choćby 
w sposób intuicyjny, co to jest świętość 
i na czym polega. A jednak nasze intu-
icje nie do końca pokrywają się z tym, co 
jest jej istotą. Świętość kojarzy się nam 
z miłosierdziem, ze spełnieniem wielu 
dobrych uczynków, z wypełnieniem 
przykazań. Z tym wszystkim świętość 
jest związana, ale świętość polega też 
na czymś innym. Można być dobro-

dusznym, miłosiernym, a świętym nie 
być. Można wypełniać dobre uczynki, 
skrupulatnie przestrzegać przykazań, 
a świętym nie być. Świętość jest darem 
i każdy człowiek powinien tu na ziemi 
starać się, by na tę świętość zasłużyć, 
a dopiero na końcu życia okaże się czy 
zdaliśmy ten test świętości.

Pierwszy listopada to przede 
wszystkim manifestacja świętości. To 
dzień, kiedy czcimy Wszystkich Świę-
tych, dzień, kiedy mocniej wpatrujemy 
się w niebo i przyzywamy ich pomocy. 
Dodatkowo, tego wieczoru w sposób 
szczególny odczuwaliśmy obecność 
tych, którzy zostali ogłoszeni świętymi 
przez Kościół, dzięki relikwiom świę-
tych, które zostały uroczyście wniesio-
ne przez młodzież do kaplicy, w czasie 
czuwania. „Towarzyszyli” nam w swo-
ich doczesnych szczątkach: błogosła-
wiona Karolina Kózkówna – patronka 
młodzieży, Święte Dzieci Fatimskie 
(Franciszek i Hiacynta) oraz świę-
ty Maksymilian Maria Kolbe. To ich 
wstawiennictwa, w sposób szczególny, 
przyzywaliśmy i bliżej poznawaliśmy 
ich sylwetki. Wszystko po to, żeby jesz-
cze raz zapragnąć świętości.

Głębokie rozważania, nastrojowa 
muzyka, niepowtarzalny klimat mo-

dlitwy, zgromadziły wiele osób. Mamy 
nadzieję, że każdy, kto tamtego wie-
czoru opuszczał kaplicę, miał w głowie 
i w sercu jedną myśl: chcę być świętym! 
Bo jak mówił papież Franciszek: Aby 
być świętymi, nie trzeba być biskupami, 
kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. 
Często mamy pokusę, aby sądzić, że świę-
tość jest zarezerwowana tylko dla tych, któ-

rzy mają możliwość oddalenia się od zwy-
kłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu mo-
dlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy 
powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością 
i dając swe świadectwo w codziennych zaję-
ciach, tam, gdzie każdy się znajduje.
Dlatego, bądźmy świętymi! Bo warto!

ks. Łukasz Mikoś

Czuwanie ze świętymi

Złote gody to jubileusz 50. rocznicy 
ślubu. Pary, które przeżyły w związ-
ku małżeńskim ponad 50 lat spotkały 
się w sobotę, 10 grudnia w Samorzą-
dowym Centrum Kultury i Bibliotek 
w Szczucinie.

Najserdeczniejsze gratulacje wraz 
z życzeniami spokoju, pomyślności, 
zdrowia oraz miłości najbliższych na 
kolejne lata wspólnego życia złożyli 
Jubilatom Burmistrz Szczucina Jan Si-
pior wraz z Kierownikiem Urzędu Sta-

nu Cywilnego w Szczucinie Marianem 
Wadasem.

Podczas uroczystości Burmistrz 
Szczucina wręczył zaproszonym parom 
Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Następnym punktem uroczystości 
był występ kapeli ludowej „Wiślanie” 
oraz drobny poczęstunek.

Wszystkim parom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych wspólnie 
przeżytych lat.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

50 lat razem
12 grudnia 2022 r. w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja „Rodzina w czasie przemian”. 
Jej organizatorem była Fundacja AU-
XILIUM.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
Minister ds. Integracji Społecznej 
Agnieszka Ścigaj, Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Witold Ko-
złowski, Przewodnicząca Komisji Poli-

tyki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Marta 
Mordarska, Metropolita Senior Kra-
kowski J.E. Kard. Stanisław Dziwisz 
oraz Biskup Pomocniczy Tarnowski 
Artur Ważny.

Spotkanie uświetnił koncert Kapeli 
Ludowej „Wiślanie” z Samorządowego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Szczuci-
nie.

Redakcja

Konferencja Fundacji Auxilium
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KĄCIK HISTORYCZNY

Wszystkich Świętych i Dzień Za-
duszny, to czas pamięci o Tych, 
których nie ma już obok nas. 
Wśród tych, którzy odeszli, wiele 
jest osób wybitnych i zasłużonych. 

Zastępca Burmistrza Szczucina 
Tomasz Bełzowski na zaproszenie 
Pana Marka Szymury złożył na 
cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie wiązanki kwiatów przy gro-
bach znanych mieszkańców Szczu-
cina. Przy tej okazji został również 
poświęcony odnowiony grób rodzi-
ny Husarzewskich.

Referat Promocji i Pozyskiwania 
Funduszy

Szczucin Pamięta

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna,
Tu każdy kwiat do niej się przyzna.
Źdźbło trawy najmniejsze
Podszepnie mi wiersze…

Impreza „Patriotyczne śpiewanie 
w Borkach” była nie tylko wy-
darzeniem kulturalnym poświę-
conym obchodom Narodowego 
Święta Niepodległości, ale też 
przyczynkiem do refleksji nad 
tym, jak w obecnej dobie należa-
łoby definiować pojęcie patrioty-
zmu. 

Burzliwa historia Polski spo-
wodowała, iż miłość Ojczyzny na 
przestrzeni dziejów nabierała nie-
co innego charakteru, w zależności 
od historycznych uwarunkowań 
i doraźnej politycznej czy społecz-
nej potrzeby. Nie tylko historyk, ale 
i człowiek zainteresowany sprawa-
mi kraju z łatwością spostrzeże, że 
nieco inny odcień znaczeniowy tego 
pojęcia kreował odmienne postawy 
obywatelskie, zdeterminowane nie 
tylko bieżącą historią, ale - co istot-
ne! – określoną narracją, pojawiają-
cą się w przestrzeni publicznej. 

W czasach rozbiorowych światli 
i świadomi zagrożenia dla tożsamo-
ści narodowej luminarze - patrioci 
głosili nie tylko potrzebę umacnia-
nia ducha narodowego, kultywo-
wania narodowych świąt i tradycji, 
ale i bezpośredniego oporu przed 
wynarodowieniem. Był to czas cięż-
kiej pracy u podstaw, nauka myśle-
nia w kategoriach wspólnotowych 
u najniższych warstw społecznych, 
czas powstańczego ofiarnictwa 
i trudnych osobistych wyborów 
– takie było oblicze patriotyzmu 
w czasach rozbiorów.

Odzyskanie niepodległości 
w 1918 roku, okupione ogromnym 
wysiłkiem i poświęceniem, przy-
niosło wielki przypływ optymizmu, 
wprowadziło powiew świeżości, 
swobody intelektualnej i wiary 
w lepszą przyszłość. Mimo zapa-
ści gospodarczej i administracyjnej 
spowodowanej rozbiorami, Polska 
dumnie prężyła pierś, odzyskując 
swoje miejsce na mapie Europy. 
Ubogo, ale wreszcie na swoim – tak 
wówczas rozumowano. Był to okres 
gorących sporów dotyczących tego, 
jaka ma być ta upragniona, z tru-
dem odzyskana i wreszcie wolna 
Ojczyzna? Jakże pięknie było wów-
czas być Polakiem! Jak łatwo i lekko 
było mienić się patriotą!

Niestety słońce wschodzące 
nad Ojczyną dość szybko zaczę-
ło gasnąć. Narastające zagrożenie 
ze strony III Rzeszy wprowadziło 
nowy kontekst historyczny, wobec 
którego pytania o to, jaka ma być 
Polska, siłą rzeczy zeszły na drugi 
plan, gdyż w czasie II wojny świa-
towej istniało realne zagrożenie dla 
samego jej istnienia. Uwikłani geo-
graficznie i historycznie między 
dwie potęgi (Niemcy i Rosję) musie-
liśmy jako naród znów założyć ba-
gnet na broń, stanąć u drzwi, przele-
wać krew i poświęcać kwiat narodu 
dla ratowania suwerenności. Wte-
dy, w ponurych czasach okupacji, 
w czasach przetaczających się przez 
nasz kraj frontów, dymów krema-
toryjnych snujących się po niebie, 
straceńczych akcji partyzanckich 
i powstańczych, patriotyzm stał się 
znów pojęciem obciążonym trudny-
mi - aż do poświęcenia życia - po-
winnościami.

Dochodząc do czasów obecnych 
i aktualnego pojmowania tego, co 
oznacza bycie patriotą, nie da się 
pominąć faktu, że w przestrzeni 
medialnej istnieją dwie narracje po-
lityczne, które moim zdaniem nie-
potrzebnie wywołują rozłam w du-
szy narodu. Niechętna tym konflik-
tom nie chcę zajmować stanowiska 
po żadnej ze stron, gdyż wierzę we 
wspólny mianownik, w poczucie 
wspólnych korzeni, w braterstwo 
i umiejętność wzniesienia się ponad 
partykularne interesy i ideologiczne 
spory. Dopóki bowiem mamy po-
kój, patriotyzm - w moim odczuciu 
- to przede wszystkim świadomość 
zbiorowej, ale i osobistej, imiennej, 
odpowiedzialności za swoje oto-
czenie bliższe i dalsze, bo Ojczyzna 
jest naszym wspólnym dobrem. Oj-
czyzna to mój kraj, ale też mój dom, 
mój ogród, moja uliczka i moi są-
siedzi - Tu wszędzie jest moja Ojczy-
zna. A skoro o sąsiadach mowa… 
Wspierając walczącą Ukrainę wspa-
niale zdaliśmy historyczny egzamin 
z solidarności, życzliwości i umie-
jętności jednoczenia się w słusznej 
sprawie. To nie tylko prosty, ludzki 
odruch serca i współczucia dla ofiar 
wojny, ale także polityczna czy 
nawet strategiczna dalekowzrocz-
ność, która wyraźnie poprawiła 
wizerunek Polski w oczach świata. 
Potrafiliśmy wznieść się ponad za-
starzałe urazy, które narosły wokół 
Wołynia i UPA. Dowiedliśmy, że 
potrafimy dokonywać słusznych 
wyborów, przebaczać i zapominać 
o własnych krzywdach w obliczu 
cudzej krzywdy. Zdaliśmy egzamin 
z patriotyzmu, skoro wykazaliśmy 
i nadal wykazujemy tyle zaangażo-

wania dla wspólnej sprawy i wspól-
nego dobra. W dodatku zyskaliśmy 
przyjaciół i mocnych sojuszników 
tuż obok, „za miedzą”, gdyż oka-
zując serce, zaskarbiliśmy sobie ich 
wdzięczność. Zdecydowanie lepiej 
mieć przyjaciół niż wrogów. Prze-
cież ci, którzy mieszkają za którą-
kolwiek granicą, tak samo jak my 
kochają swoje tradycje i historię, na-
wet jeśli nie zawsze są z niej dumni. 
Oni tak samo jak my sadzą drzewa, 
budują domy, mają dzieci i chcą je 
wychowywać na dobrych obywate-
li. Czyż nie zasługują na szacunek 
tak samo jak my? Naród dumny, 
mądry i świadomy własnej wartości 
nie potrzebuje poniżać innych nacji 
dla dodania sobie prestiżu. Nie tędy 
droga. Może wojna na Ukrainie na-
uczy nas szukać tego, co nas z in-
nymi narodami łączy, a nie tego, co 
dzieli?

Dla moich Polaków nie ma rzeczy 
niemożliwych! – zawołał Napole-
on na widok pułku polskich uła-
nów pod Somosierrą. I miał rację. 
W niespełna 10 minut nasza ka-
waleria zdobyła wąski przesmyk 
górski, od którego zależały dalsze 
losy wojny w Europie. Niech zatem 
wznoszenie się ponad ideologicz-
ne podziały, ponad przynależność 
partyjną i osobiste interesy, zwłasz-
cza w chwili łamania się opłatkiem 
i zasiadania do Wigilijnego stołu, 
będzie naszą Somosierrą. Naszym 
patriotycznym wyzwaniem i zada-
niem do odrobienia.

Ewa Kaczówka

Współczesny patriotyzm
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Salony Poezji to inicjatywa Anny 
Dymnej promująca piekno pezji. Od 
2018 roku idea Salonów jest reali-
zowana w Szczucinie. Prponujemy 
mieszkańcom spotkania z poezją wiel-
ką i małą, poważną i zabawną, zawsze 
w niezapomnianych interpretacjach 
z towarzyszeniem pięknych dźwię-
ków. Każdy Salon to nowa odsło-
na poezji i muzyki. I takie też były 
spotkania w ramach Salonów Poezji 
jesienią tego roku.

23 września podczas spotkania pn. 
„Nowy teatr to...” Marcin Borowiec 
czytał wiersze Bolesława Leśmiana. 
W spotkaniu z aktorem teatralnym, te-
lewizyjnym, lektorem filmowym i kom-
pozytorem uczestniczyła młodzież. 
Jego oryginalność sprawiła, że ujrzeli 
oni poezję w innym świetle, a teksty 
przedstawione przez gościa, w technice 
beatboxu, wzbudziły zainteresowanie 
wśród zebranych.

4 października w Salonach Poez-
ji gościem była Katarzyna Żak - ak-
torka filmowa i teatralna, artystka 
nieprzeciętna, znakomita, która jest 
także wokalistką. Największej popular-
ności dostarczyły jej role Aliny Kraw-
czyk w „Miodowych latach” i Sole-
jukowej w „Ranczu”. Ale w każdym 
artystycznym wcieleniu dostarcza 
odbiorcom głębokich przeżyć. Swo-
jego głosu używa z właściwym sobie 
wdziękiem do wokalnych kreacji przy 
okazji koncertów z zespołem i nagrań 
płytowych między innymi „Młynarski 
jazz”, „Bardzo przyjemnie jest żyć”, 
„Miłosna Osiecka”. Podczas spotka-
nia zebrani mieli okazję wsłuchać się 
w teksty Agnieszki Osieckiej, w in-
terpretacji Pani Katarzyny, zarówno 
te czytane jak i śpiewane. Dodatkowo 
publiczność miała szansę zadawać bo-
haterce spotkania pytania, na które 
z przyjemnością odpowiadała, opo-
wiadając m.in. o swojej przygodzie 
z aktorstwem, zawodowo-prywatnych 
relacjach z mężem (również aktorem) 
Cezarym Żakiem, który w 2018 roku 
w Szczucinie zainaugurował Salony 
Poezji, a także o pracy na planie se-
rialu „Ranczo” i pomysłach na graną 
tam przez nią postać Solejukowej. Na 
koniec cierpliwie pozowała do zdjęć, 
podpisywała płyty i rozmawiała już 
mniej oficjalnie ze swoimi fanami. Ar-
tystka okazała się ciepłą, otwartą osobą 
z dużym poczuciem humoru i dystan-
sem do siebie.

18 listopada odbyło się kolejne spo-
tkanie w ramach Salonów Poezji. Tym 
razem Szczucin gościł Piotra Ligienzę – 
znakomitego aktora filmowego i teatral-
nego współpracującego z wieloma te-
atrami w całym kraju, a także występu-
jącego w wielu znanych i cieszących się 
dużą oglądalnością serialach. Piotr Li-
gienza najbardziej kojarzony jest z rolą 
Fabiana Dudy z „Rancza”. Widzowie 
mogli go podziwiać także w takich seri-
alach jak „Ojciec Mateusz”, „Na wspól-
nej”, „Pierwsza miłość”, „Czas honoru” 
czy wchodzący do kin film „Chrzciny” 
z Katarzyną Figurą w roli głównej. 
W piątkowe popołudnie w interpretac-
ji Piotra Ligienzy zebrani wsłuchali się 
w poetycką satyrę Mariana Załuckiego. 

Oprawę muzyczną podczas spotkania 
zapewnił duet akordeonowy Łukasz 
Cebula i Paweł Kusion.

Wyjątkowości Salonów Poezji nie da 
się wyrazić słowami. Choć słowa tam 
królują. Słowa, które raz oddają rzec-
zywistość, a innym razem opisują na-
jskrytsze uczucia osób, które przelały je 
na papier...

Zapraszamy na ich kolejne odsłony!

Środki na realizację spotkań w ra-
mach Salonów Poezji, Samorządowe 
Centrum Kultury i Bibliotek 
w Szczucinie pozyskało z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury w ramach programu „Partnerstwo 
dla książki”.

Redakcja

Jesienne Salony Poezji
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„Patriota, bohater, człowiek - Franciszek Niepokólczycki” to artystyczny pro-
jekt zrealizowany przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski. 

Młodzież (prawie 300 osób) z gminy Szczucin i z PCEiKZ w Szczucinie miała 
możliwość uczestnictwa w tej artystyczno-patriotycznej lekcji dzięki współpracy 
SCKiB w Szczucinie z krakowską Filharmonią.

Redakcja

Lekcja patriotyzmu

 
Radny Powiatu Dąbrowskiego

 
Radny Powiatu Dąbrowskiego
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2 października 2022 r., w Oblekoniu odbył się IX Przegląd Twórczości Ludowej 
„Jesień z folklorem czyli muzyka łączy pokolenia”. 

Jak co roku wzięła w nim udział Kapela Ludowa „Wiślanie” działająca przy 
SCKiB w Szczucinie, zajmując II miejsce w kategorii zespołów. W kategorii soliści 
II miejsce zdobył Andrzej Mach, wokalista kapeli. Gratulujemy!

Redakcja

Muzyka ludowa w Oblekoniu

SCKiB w Szczucinie po raz kolejny zorganizowało wyjazd na wyjątkowe ar-
tystyczne wydarzenie. Grupa miłośników muzyki klasycznej z gminy Szczu-
cin 6 listopada br. wysłuchała koncertu w ramach Festiwalu Viva Polonia! Za-
brzmiały najbardziej lubiane arie i duety operowe i operetkowe.

Wystąpili: Grażyna Brodzińska – sopran, Iwona Socha – sopran, Adam Sobie-
rajski – tenor, Jacek Jaskuła – baryton oraz Zespół Strauss Ensemble w składzie: 
Artur Jaroń – fortepian, Ludmiła Worobec-Witek – skrzypce, Jacek Hodur – wio-
lonczela, Krzysztof Sokołowski – kontrabas, Agnieszka Wolska – fl et i Dariusz Ko-
zieł – klarnet. Koncert prowadził – Krzysztof Korwin Piotrowski.

Redakcja 

Zaczarowany Świat opery i operetki 
Bogusława Kaczyńskiego

Na zbliżające się Święta pragniemy 
złożyć Państwu życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Niech w nadchodzącym Nowym Roku

 szczęście i pomyślność nigdy Państwa 
nie opuszczą,

a wiara codziennie dodaje sił i energii
do realizacji śmiałych zamierzeń.

Wesołych Świąt
Życzy Andrzej Urbanik

Radny Powiatu Dąbrowskiego
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Listopad, to szczególny czas wspomnień o zmar-
łych, wśród których nie brakuje ludzi związanych 
z muzyką. Pielęgnując pamięć o Nich, w wielu 
miejscach organizowane są Muzyczne Zaduszki. 

Podczas koncertów muzycy na nowo odkry-
wają twórczość tych, których już z nami nie ma. 
W Szczucinie Muzyczne Zaduszki organizowane 
są od 2016 r. Tegoroczna odsłona miała miejsce 4 
listopada w Restauracji Staropolskiej. Polskie prze-
boje w nowych aranżacjach prezentowali: Katarzy-
na Dzierwa - wokal, Basia Kąkol – wokal, Wojciech 
Jackowiec – wokal, Jarek Tucki – wokal/gitara, 
Grzegorz Dzierwa – gitara, Paweł Maurycy – inst. 
klawiszowe, Wojtek Szela – trąbka, Jerzy Drobot 
– gitara basowa, Kamil Patulski – perkusja. Dużą 
niespodzianką dla zebranych był występ miesz-
kańca Szczucina Mikołaja Bekera. W jego wykona-
niu usłyszeliśmy wielki przebój Agnieszki Osiec-
kiej „Gadu, gadu”. Publiczność miała także okazję 
wysłuchać znanych polskich przebojów: „Jestem 
całkiem sam”, „Sen o Warszawie”, „Modlitwa”, 
„10 w skali Beauforta”, „Pomaluj moje sny”, „Nie 
czekaj na znak”, „Może cofniesz czas”. Gościem 
specjalnym tegorocznych Zaduszek był Wojtek 
Cugowski. Było gorąco, muzycznie, ale także no-
stalgicznie i wspomnieniowo!

Redakcja

Muzyczne Zaduszki

Doskonały nastrój i świetny humor 
dopisywały naszym małym uczest-
nikom imprezy bibliotecznej „Baj-
kowa noc bibliotek – skrzaty, ludki, 
krasnoludki” zorganizowanej z oka-
zji Nocy Bibliotek, która w tym roku 
przebiegała pod hasłem „To się musi 
powieść”. 

Biblioteka w dniu 30.09.2022 r. za-
mieniła się w bajkową krainę krasno-
ludków. Wspólnie odkrywaliśmy jaką 
moc posiada czytanie, jakie korzyści 
z niego płyną oraz, że jest to nie tyl-
ko dobra zabawa i nauka, ale również 
gimnastyka. Wszystkie dzieci mogły się 
o tym przekonać wykonując wierszyk 
gimnastyczny oraz ćwiczenia z książką. 

VIII Noc Bibliotek
Po takiej rozgrzewce przyjrzeliśmy się 
sympatycznym skrzatom wykonując 
piosenkę „My jesteśmy Krasnoludki”. 
Dzieci doskonale wiedziały jakie miej-
sca zamieszkują krasnale oraz czym 
mogą się zajmować, a uzupełnieniem 
tej wiedzy były również książki z na-
szej wzmacniającej wystawki. Wesoła 
zabawa towarzyszyła dzieciom pod-
czas tańca połamańca. Ciekawym ak-
centem imprezy były zajęcia plastycz-
ne, podczas których stworzone zostały 

makramowe krasnoludki wykonywane 
pod okiem Oliwii Ryczek. Dzieci wcie-
liły się w różne postacie z bajek za spra-
wą przygotowanych strojów i malo-
wanych twarzy. Na zakończenie Nocy 
Bibliotek wszyscy mali uczestnicy oglą-
dali film pt. „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. 
Każdy uczestnik biorący udział w spo-
tkaniu mógł liczyć na słodkie co nieco 
i dobrą zabawę.

Redakcja
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Członkowie Dyskusyjnych Klubów 
Książki działających przy Bibliotece 
Publicznej w Szczucinie, cyklicznie 
spotykają się by rozmawiać o książ-
kach.

10 października br. w świetlicy 
szkolnej przy SP w Szczucinie, przed-
miotem spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Książki dla dzieci, była twórczość 
Marii Konopnickiej, Patronki Roku 
2022. Spotkanie zbiegło się z roczni-
cą śmierci autorki. Jest ona zaliczana 
do grona najpopularniejszych pisarek 
literatury dziecięcej. Najbardziej zna-
nymi i lubianymi przez dzieci utwo-
rami są: „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”, „O Janku Wędrowniczku”, 
„Co słonko widziało”, „Jak to ze lnem 
było” czy „Stefek Burczymucha”.

25 października w Bibliotece Pu-
blicznej w Szczucinie, odbyło się spo-
tkanie w ramach DKK dla dorosłych. 
Dyskutowano o książkach Magda-
leny Witkiewicz. Autorka znana jest 
z bestsellerowych, na wskroś kobie-
cych i bliskich życiu powieści. Potrafi 
ona znakomicie wczuć się w sytuację 
bohatera i autentycznie o nim pisać.

29 listopada w szczucińskiej biblio-
tece miało miejsce kolejne spotkanie 
członków DKK dla dorosłych. Propo-
zycją do rozważań była książka Bar-
bary Wysoczańskiej „Siła Kobiet”. Ge-
nialna powieść obyczajowa, o wielkiej 
miłości, determinacji i odwadze, do-
starczająca czytelnikowi sporej dawki 

emocji. Sama autorka o książce mówi: 
...jest to opowieść o kobietach, które z od-
wagą i determinacją, często narażając się 
na ośmieszania czy szykany, starają się 
odmienić swój los. Wszystko dzieje się 
w latach dwudziestych, kiedy Polska le-
dwo odzyskała niepodległość i nie był to 
czas przyjazny kobietom. Każda z moich 
bohaterek w inny sposób próbuje odnaleźć 
się w rzeczywistości, mając na uwadze 
własną godność, chęć samorealizacji czy 
zwyczajną potrzebę miłości i zapewnienia 
swojemu dziecku normalnych warunków 
do życia. W tamtych czasach było to nie-
zwykle trudne, a nawet wręcz niemożli-
we...

Powieść Barbary Wysoczańskiej 
jest wielowątkowa, dlatego dysku-
sja toczyła się na różnych płaszczy-
znach, od polityczno-społecznej po 
kulturową. Wymiana myśli przy ka-
wie, herbacie i domowym cieście nie 
miała końca. Wszyscy uczestnicy jed-
nomyślnie stwierdzili, że książka jest 
godna polecenia. Zapraszamy więc 
do biblioteki!
Pamiętaj!!!

DKK jest otwarty dla wszystkich, 
którzy lubią czytać albo chcą polu-
bić. Dla odkrywców, którzy szukają 
nowych wyzwań, marzycieli, poszu-
kiwaczy skarbów albo detektywów. 
Chcesz z nami dyskutować o książ-
kach, po prostu do nas dołącz. 

Redakcja

Spotkania w ramach DKK

W Bibliotece Publicznej w Szczuci-
nie prowadzone są zajęcia edukacyjne 
z robotami Photon, które wprowadza-
ją dzieci w świat nowych technologii. 
Tego typu lekcje są okazją do rozwija-
nia kreatywności, zdolności logiczne-
go myślenia i pracy w grupie. Zajęcia 
obejmują cykl czterech spotkań, w któ-
rych uczestniczy czteroosobowa grupa 
dzieci. 

Za nami kolejne zajęcia edukacyjne 
z robotami, podczas których dzieci po-
znawały możliwości robota i aplikacji 
Photon Coding, która nim steruje. Nie 
zabrakło też praktycznych ćwiczeń. 
Była świetna zabawa, nauka logicznego 
myślenia i programowania. Zaprasza-
my chętne dzieci do zapisów pod nr 
tel.: 14 643 64 15.

Redakcja

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Photonem Przydatne adresy
Urząd Miasta i Gminy Szczucin

ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30
e-mail: sekretariat@umigszczucin.pl

tel. (14) 643 62 78, 644 31 00, 643 64 90

Dane do przelewów, faktur:
Gmina Szczucin, ul. Wolności 3

33-230 Szczucin
NIP: 871-17-69-963

Nr kont bankowych Bank Spół-
dzielczy w Szczucinie:

Opłaty za: podatek (rolny, leśny, od 
nieruchomości), opłata skarbowa, 

czynsze, dzierżawy
49 9464 0001 2001 0000 4011 0002 

Opłata za odbiór odpadów ko-
munalnych - wpłata na indywi-

dualny nr konta
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26.10.2022 r., w Domu Kultury w to-
warzystwie uczniów klas II ze Szkoły 
Podstawowej w Szczucinie odbyła się 
promocja książki Wojciecha Ryczka 
„Bolesław Pierwszy Szczerbaty”. Au-
tor spotkał się z dziećmi i rozczyty-
wał ich w baśniowej historii o małym 

chłopcu oraz jego nieprawdopodob-
nych przygodach, opartych na opo-
wieściach starszych mieszkańców po-
wiatu dąbrowskiego.

Wojciech Ryczek pochodzi z Pilczy 
Żelichowskiej, jest absolwentem ZSP 

Spotkanie z Wojciechem Ryczkiem
w Brniu, a debiutancką książkę wydał 
przy współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Oleśnie. Autorką składu, 
projektu okładki i ilustracji jest Domi-
nika Ciszek.

Spotkanie zorganizowano we 
współpracy z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Oleśnie w ramach realizo-
wanego przez nią projektu pn. „Trady-
cja(od) nowa”, który „Dofinansowano 

ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury”.

Tytuł „Bolesław Pierwszy Szczer-
baty” dostępny jest już w szczucińskiej 
bibliotece. Zapraszamy!

Redakcja

1. Odwiedź z dzieckiem jedną z na-
szych placówek - Bibliotekę Publiczną 
w Szczucinie, lub Filię Biblioteczną 
w Borkach, Brzezówce, Delastowicach, 
Słupcu.

2. Poinformuj bibliotekarza o chę-
ci przystąpienia do projektu MAŁA 
KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.

3. Zapisz dziecko do biblioteki, 
wypożyczcie książkę i odbierzcie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej książkę 
„Krasnal w Krzywej czapce” oraz Kar-
tę Małego Czytelnika, do której Twoje 
dziecko będzie zbierało naklejki – jedną 
za każdą wizytę zakończoną wypoży-
czeniem książki z księgozbioru dziecię-
cego.

4. Pozwól dziecku samemu dokonać 
wyboru książki.

5. Przeczytajcie wspólnie wypoży-
czoną książkę. Niech wspólne czytanie 
stanie się rytuałem, z którego oboje bę-
dziecie czerpać wielką przyjemność.

6. Oddajcie książkę do bibliote-
ki i wypożyczcie kolejną. Pamiętajcie 
o Karcie Małego Czytelnika - pozwól 
dziecku przykleić na nią naklejkę.

7. Po uzbieraniu 10 naklejek Twoje 
dziecko otrzyma imienny dyplom i nie-
spodziankę.

8. Zapraszamy również dzieci 
z Ukrainy, na które czeka wyprawka 
w ich ojczystym języku.
Kochani rodzice, pamiętajcie, że mi-
łość do książek jest prezentem na całe 
życie!
Do zobaczenia w bibliotece!
Projekt finansowany z dotacji celowej 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Redakcja

Uwielbiana przez dzieci kampania 
czytelnicza „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”, ruszyła z nową edycją.

Biblioteka Publiczna w Szczucinie 
i Filie Biblioteczne w Borkach, Brzezów-
ce, Delastowicach i Słupcu, otrzymały 
długo wyczekiwane książki, karty Ma-
łego Czytelnika, naklejki, a także plaka-
ty informujące o akcji i zachęcające do 
odwiedzenia bibliotek i wypożyczenia 
książek. Wszystkie materiały są nowe, 
w kolorowej szacie graficznej. Wy-
prawka czytelnicza to także pakiet in-
nych, nowych książek. Tym razem jest 
to „Krasnal w krzywej czapce”, autor-
stwa Wojciecha Widłaka z ilustracjami 
Aleksandry Krzanowskiej i poradnik 
dla rodziców „Książką połączeni, czyli 
Mały Czytelnik w bibliotece”. W tym 
roku z myślą o dzieciach z Ukrainy, 
organizator Instytutu Książki, przygo-
tował także wyprawki w polsko-ukra-
ińskim języku w tłumaczeniu Ostapa 
Slyvynski'ego. Dlatego do udziału 
w akcji zapraszamy także małych gości 
z Ukrainy wraz z ich opiekunami.

Przypomnijmy Akcja „Mała Książka 
- Wielki Człowiek” skierowana jest do 
dzieci od 3 - 6 lat. Uczestniczyć w niej 
mogą także dzieci, które już brały 
udział w akcji i są czytelnikami bibliote-
ki (wyprawki są inne) i te, które przyjdą 
do biblioteki po raz pierwszy.
Jak przystąpić do projektu „Mała 
książka – Wielki Człowiek”?

Nowa edycja kampanii 
„Mała Książka – Wielki Człowiek”

Дитяча улюблена кампанія «Ма-
ленька книжечка - Велика Люди-
на» почала новий етап.

Публічна бібліотека в Щуцині та 
бібліотечні філії в Борках, Бжезувці, 
Деластовіцах та Слупцю отримали 
довгоочікувані книжки, картки ма-
ленького читача, наклейки, а також 
плакати, що інформують про акцію 
та заохочують відвідувати бібліоте-
ки та позичати книги. Всі матеріали 
нові, в кольоровому оформленні.

Також тепер у наявності пакет 
інших нових книжок. Цього разу це 
«Гном у кривому капелюсі» Войцеха 
Відлака з ілюстраціями Олександри 
Кшановської та посібник для батьків 
«Поєднані книгою, або Маленький 
читач у бібліотеці». Цього року, з 
думкою про дітей з України, органі-
затор Інституту книги готував такі 
пакети польською та українською 
мовою в перекладі Остапа Сливин-
ського. Тому запрошуємо до участі 
в акції і маленьких гостей з України 
разом зі своїми батьками та опікуна-
ми.

Нагадуємо, що акція «Маленька 
книга – велика людина» орієнтована 

на дітей від 3-6 років. У ній можуть 
брати участь діти, які раніше вже 
брали участь, читачі бібліотеки (па-
кети є різні) і ті, хто прийде до біблі-
отеки вперше.
Як долучитися до проекту «Ма-
ленька книга – велика людина» в 
бібліотеці?

1. Відвідайте з дитиною одну з на-
ших бібліотек – Публічну бібліоте-
ку в Щуцині, або бібліотечну філію 
в Борках, Бжезувці, Деластовіцах, 
Слупці.

2. Повідомтебібліотекаря про своє 
бажання приєднатися до проекту 
МАЛЕНЬКА КНИЖКА - ВЕЛИКА 
ЛЮДИНА.

3. Запишіть дитину до бібліотеки, 
візьміть книгу та отримайте пакет 
читача,

В якому знайдете книжечку «Гном 
в кривій шапці» та Картку маленько-
го читача, до якої Ваша дитина буде 
збирати наліпки - по одній за кожне 
відвідування І позичання книги в ди-
тячій бібліотеці.

4. Нехай дитина сама вибере кни-
гу.

5. Прочитайте разом позичену 
книгу. Нехай читання разом стане 
ритуалом, від якого ви обоє отримає-
те величезне задоволення.

6. Поверніть книгу в бібліотеку та 
позичте іншу. Пам'ятайте про Карт-
ку маленького читача - нехай дитина 
наклеїть на неї наліпку.

7. Зібравши 10 наліпок, ваша ди-
тина отримає іменний диплом та 
сюрприз.

8. Також запрошуємо дітей з 
України, на яких чекає пакет рідною 
мовою.
Шановні батьки, пам’ятайте, що 
любов до книги – це дар на все жит-
тя! До зустрічі в бібліотеці!
Проект фінансується за рахунок ці-
льової субвенції Міністра культури 
та національної спадщини.

Редакція

Нові події кампанії 
„МАЛЕНЬКА КНИЖКА - ВЕЛИКА ЛЮДИНА”
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Jak powszechnie wiadomo, czytanie 
przynosi korzyści ludziom w każdym 
wieku. Kontakt ze słowem pisanym roz-
budza wyobraźnię, kreatywność i posze-
rza horyzonty. Osoby regularnie oddają-
ce się lekturze osiągają lepsze wyniki na 
wszystkich poziomach edukacji.

Form przybliżenia małym czytelni-
kom oferty biblioteki jest wiele. Oto kilka 
z nich:
• wizyty bibliotekarzy w przedszkolach 

i szkołach np. spotkania w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Mała Książka-Wielki Człowiek”, 
w tym rozmowy z dziećmi o książecz-
kach i tematach, które lubią najbar-
dziej i zapewnienie, że każde znajdzie 
w bibliotece to, co lubi. Po takich opo-
wieściach zwykle do biblioteki wraca 

przynajmniej kilkoro dzieci, by zapi-
sać się do grona czytelników,

• konkursy recytatorskie i plastyczne 
dla najmłodszych,

• współorganizowane z przedszkolami 
akcje tematyczne (Dzień Postaci z Ba-
jek, Międzynarodowy Dzień Pluszo-
wego Misia itp.),

• wycieczki dla dzieci i zabawy w bi-
bliotecznym labiryncie książek.
Praca z dziećmi od najmłodszych lat, 

wspólna zabawa, głośne czytanie, kre-
atywne spędzanie czasu – mają na celu 
przede wszystkim ukazanie dzieciom 
biblioteki jako miejsca przyjaznego, kolo-
rowego, bezpiecznego, pełnego rówieśni-
ków podzielających ich zainteresowania 
oraz życzliwych, pomocnych i interesu-
jących bibliotekarzy, miejsca, w którym 
odnaleźć można tysiące światów zaczaro-

wanych w książkach. Dodatkowo w dzi-
siejszych czasach biblioteki, to prawdzi-
we multimedialne centra kultury, gdzie 
dzieci mogą bezpłatnie skorzystać z in-
ternetu, zagrać w gry, czy pobawić się 
nowoczesnymi zabawkami i klockami 
edukacyjnymi (photonami). Kontakt z bi-
blioteką w młodym wieku skutkuje tym, 
że dorastająca młodzież chętniej korzysta 
z usług bibliotecznych, poszukuje w niej 
informacji i pomocy, a dorośli jako czy-
telnicy, związani z książnicą od lat, czują 
się w niej jak w domu. Odpowiednio do-
brana lektura, skutecznie wspiera, uspa-
kaja, zmniejsza przygnębienie (które zda-
rza się też u maluchów), wyzwala dobre 
emocje, pomaga walczyć z trudnościami 
życia codziennego, jak np. brak umiejęt-
ności radzenia sobie w grupie, problemy 
z koncentracją czy niska samoocena. Po-

nadto regularny kontakt z książką wzbo-
gaca słownictwo, ułatwia naukę czytania. 
Bibliotekarki wiedzą, że przedszkolaki 
najbardziej lubią, by czytano im krótkie 
historie na konkretny temat, znany dzie-
ciom z życia codziennego. Doskonale 
sprawdzają się serie „Tupcio Chrupcio”, 
„Samochodzik Franek”, „Przygody Fran-
klina”, czy „Kogutek Ziutek”. Popularne 
są bajeczki o misiach, różnych porach 
roku, zawodach dorosłych. Dzieci prze-
padają za ładnie wydanymi, kolorowymi 
książkami z dużymi ilustracjami, krótki-
mi i śmiesznymi tekstami, rymowankami 
i żartami, których w naszych bibliotekach 
nie brakuje. My bibliotekarze nie pytamy 
dzieci czy podobało wam się spotkanie 
z książką, gdyż uśmiech na ich twarzycz-
kach mówi sam za siebie.

Danuta Walczyk

Aktywne i kreatywne metody promocji książki i biblioteki
proponowane przez bibliotekarzy SCKiB w Szczucinie

20 kwietnia 2023 r. przypada 150. 
rocznica urodzin Wojciecha Korfantego 
– „jednego z ojców naszej niepodległości, 
wielkiego syna śląskiej ziemi”. Korfanty 
był na stałe związanym z chrześcijańską 
demokracją „wybitnym politykiem, my-
ślicielem społecznym i publicystą”. Jesz-
cze przed odzyskaniem niepodległości, 
jako poseł do niemieckiego Reichstagu 
głośno żądał przyłączenia do Polski ziem 
zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. 
W czasach II Rzeczypospolitej był człon-
kiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej 
zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, 
a następnie dyktatorem III Powstania 
Śląskiego, w wyniku którego najbardziej 
uprzemysłowione tereny Górnego Śląska 
stały się częścią Polski. W drugiej połowie 
1923 r. był wicepremierem rządu Win-
centego Witosa, zaś w okresie sanacji stał 
w opozycji, czego wynikiem była przy-
musowa emigracja i pobyt w więzieniu.

W 2023 r. przypada 150. rocznica 
śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. 
Był on wybitnym badaczem, podróż-
nikiem, odkrywcą i filantropem. Jako 
pierwszy Polak okrążył indywidualnie 
kulę ziemską. Jego podróż dookoła Zie-
mi rozpoczęła się w 1834 r. Najpierw 
badał tereny dzisiejszych Stanów Zjed-
noczonych, Kanady i Meksyku – nad 
jeziorem Ontario odkrył do dziś eksplo-
atowane złoża rud miedzi. Kolejne bada-
nia prowadził w Ameryce Południowej: 
w Brazylii, Urugwaju i Chile. Kolejnymi 
eksplorowanymi przez Pawła Edmun-
da Strzeleckiego rejonami były Polinezja 

i Hawaje oraz Australia, Nowa Zelandia 
i Tasmania. Tam również dokonał wielu 
odkryć: badał Wielkie Góry Wododzia-
łowe, a najwyższy szczyt kontynentu au-
stralijskiego nazwał Mount Kościuszko, 
na cześć przywódcy insurekcji z 1794 r. 
Odkrył i nazwał także najżyźniejszy rejon 
rolniczy Australii – Gippsland. Po po-
wrocie do Europy w 1843 r. opublikował 
wyniki swoich badań. Ostatecznie osiadł 
w Zjednoczonym Królestwie, gdzie został 
członkiem prestiżowych towarzystw na-
ukowych, angażował się także w działa-
nia dobroczynne, m.in. działając na rzecz 
dożywiania dzieci w okresie Wielkiego 
Głodu w Irlandii.

W przyszłym roku obchodzić będzie-
my 230. rocznicę urodzin Aleksandra 
Fredry – „wywodzącego się ze starej ro-
dziny szlacheckiej o kilkusetletniej tra-
dycji, najwybitniejszego polskiego kome-
diopisarza, a także pamiętnikarza, poety 
oraz żołnierza kampanii napoleońskich. 
Za męstwo został odznaczony orderami 
Virtuti Militari oraz Legii Honorowej. 
Jednak najbardziej znany jest z twór-
czości literackiej. Był twórcą oryginalnej 
polskiej komedii, autorem kilkudziesię-
ciu utworów scenicznych. Największe 
komedie Fredry m.in.: „Śluby panieńskie 
czyli magnetyzm serca”, „Zemsta”, „Pan 
Jowialski” czy bajki i wiersze dla dzie-
ci: „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”, 
„Osiołkowi w żłobie dano”.

Rok 2023 będzie rokiem sześćdzie-
sięciolecia śmierci Aleksandry Piłsud-
skiej, z domu Szczerbińskiej – działaczki 

niepodległościowej, członkini Polskiej 
Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii 
Socjalistycznej, odznaczonej za męstwo 
orderami Virtuti Militari, Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Niepodległości. 
Działała w Organizacji Bojowej PPS, była 
też działaczką społeczną, współpracowa-
ła ze Związkiem Strzeleckim. W czasie I 
wojny światowej wstąpiła do Legionów 
Polskich, była komendantką kurierek 
legionowych. Za działalność w POW 
aresztowana i internowana w Szczypior-
nie. W 1918 roku urodziła córkę Wandę, 
a w 1920 – Jadwigę. W 1921 r. wzięła ślub 
z Józefem Piłsudskim. Zaangażowana 
w działalność społeczną: pomoc dla sie-
rot, organizowanie przedszkoli i szkół 
dla rodzin wojskowych, wsparcie naj-
biedniejszych i bezdomnych, tworzenie 
bibliotek i świetlic dla młodzieży.

13 września 2023 r. przypada 220. 
rocznica urodzin Maurycego Mochnac-
kiego „konspiratora, dziennikarza, kryty-
ka literackiego, pianisty, członka niemal 
wszystkich ówczesnych tajnych sprzy-
siężeń przeciw Rosji w Warszawie i żoł-
nierza Powstania Listopadowego, od-
znaczonego Virtuti Militari, wielokrotnie 
rannego w kolejnych bitwach z Moskala-
mi”. Był uczestnikiem walk pod Olszyn-
ką Grochowską, Ostrołęką, Wawrem, 
Okuniewem i nad Liwcem. Po upadku 
Powstania zmuszony został do emigracji: 
carat skazał go zaocznie na śmierć przez 
powieszenie. „Tyranii Rosji przeciwsta-
wiał polskie umiłowanie wolności. Do 
dziś wiele z jego diagnoz na temat natury 
Rosji i jej imperialistycznych dążeń zwią-
zanych zwykle także z kulturowym bar-
barzyństwem nie straciło na aktualności.

„W listopadzie 2023 r. upłynie sto lat 
od śmierci Jadwigi Zamoyskiej - współ-
twórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie, 
zaangażowanej społecznie patriotki, słu-
żebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójne-
go systemu pedagogicznego, założycielki 
pierwszej w Polsce zawodowej szkoły 
gospodarstwa domowego i prekursorki 
myślenia o oświacie w kategoriach za-
rządzania projektem”. Była żoną i współ-
pracowniczką generała Władysława Za-
moyskiego, konserwatywnego polityka 
związanego z Hotelem Lambert. Założo-
na przez nią w 1882 r. Szkoła Domowej 
Pracy Kobiet, była „nowoczesną odpo-
wiedzią na ówczesne potrzeby społeczne 
kobiet".

W roku 2023 obchodzić będziemy 
stulecie urodzin Jerzego Nowosielskie-
go – „wybitnego malarza, rysownika, 
scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka 
sztuki i myśliciela religijnego, uważanego 
za jednego z najwybitniejszych współcze-
snych pisarzy ikon”. Urodzony i przez 
większą część życia związany z Krako-
wem, a także z Łodzią, Nowosielski uzna-
wany jest za jedną z najwybitniejszych 
postaci polskiej kultury współczesnej. 
Nie tylko tworzył sztukę, ale także pisał 
o niej. Wykonał wyposażenie i polichro-
mie licznych świątyń rzymskokatolickich, 
grekokatolickich i prawosławnych. Ma-
lował także akty kobiece i pejzaże oraz 
formy abstrakcyjne. „Jego sztuka do dziś 
uznawana jest za zjawisko unikatowe, łą-
czące w sobie strefę sacrum i profanum”.

/www.sejm.gov.pl/

Sejm wybrał patronów roku 2023
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28 października br., w Domu 
Kultury w Szczucinie już po raz XII 
uczniowie szkół gminy Szczucin 
zmagali się z polską ortografią. Tekst 
dyktanda, najlepiej napisała Natalia 
Łachut uczennica Szkoły Podstawo-

wej w Szczucinie zdobywając nagro-
dę główną „Pióro Burmistrza Szczu-
cina” i I miejsce, II miejsce zajął Ma-
ciej Łuszcz ze Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie, III miejsce Jakub Urbaś 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Borkach i Bartłomiej Babiec 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Słupcu.

Laureaci otrzymali dyplomy i na-
grody ufundowane przez Burmistrza 
Szczucina Jana Sipiora i organizato-

ra. Pozostali uczestnicy pamiątko-
we dyplomy i nagrody pocieszenia. 
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my za rok.

Redakcja

Ogromne znaczenie w profilaktyce 
i lecznictwie mają produkty pszcze-
le: miód, propolis, mleczko pszcze-
le, pyłek kwiatowy oraz pierzga. 
Z pośród tych produktów bardzo 
ważnym środkiem jest propolis. 
Ostatnio został prawie zapomnia-
ny w lecznictwie koronowirusa czy 
grypy, a szkoda bo jest on natural-
nym antybiotykiem nie wpływają-
cym szkodliwie na organizm ludzki.

Działanie zewnętrzne propolisu 
znane jest od dawna. Dzięki licznym 
właściwościom biologicznym działa 
m.in. antybiotycznie, przeciwzapal-
nie, przeciwobrzękowo i przeciwbó-
lowo. Terapia propolisowa pozwala 
na uzyskanie pozytywnych wyni-
ków w wielu schorzeniach skóry 
i błon śluzowych. Wymienimy tylko 
najważniejsze grupy schorzeń miej-
scowych, w których propolis daje 
znakomite efekty lecznicze, i co war-
te podkreślenia, są one często trudne 
do wyleczenia za pomocą dostęp-
nych środków farmakologicznych. 
Na czele schorzeń skutecznie leczo-
nych propolisem wysuwają się rop-
ne choroby skóry, takie jak: czyraki, 
ropnie mnogie, piodermie wrzodzie-
jące, wyprzenia, zajady oraz zakażo-
ne rany oparzeniowe, odmrożeniowe 
i popromienne. Propolis zwalcza tak-
że skutecznie grzybice, wywołane za-
równo przez grzyby drożdżopodob-
ne, jak i dermatofity oraz pieczenia 
i zaczerwienienia, likwidując jedno-
cześnie stany zapalne skóry, a świąd 
ustępuje nawet w ciągu 48 godzin. 
Propolis stosowany jest też w choro-
bach chirurgicznych, a mianowicie 
w zmiażdżeniach palców rąk, dłoni, 
przedramion i podudzi, zapaleniu 
kości, schorzeniach kikutów, po am-

putacjach i przeszczepach, a także 
w leczeniu powikłanych ran poope-
racyjnych. Z dobrym skutkiem wy-
korzystuje się propolis do leczenia 
schorzeń otolaryngologicznych (za-
palenia błon śluzowych nosa, nieży-
tów gardła i krtani, zapalenie zatok 
szczękowych i rogowacenia białego), 
stomatologicznych (ostre i przewle-
kłe zapalenie ozębnej, wrzodziejące 
zapalenie dziąseł, paradontoza, su-
che zębodoły).

Propolis jest także cenionym le-
kiem w ginekologii. Wartościowe 
choć do tej pory niedocenione, jest 
stosowanie propolisu w chorobach 
wewnętrznych. Przede wszystkim 
propolis podawany doustnie regulu-
je ciśnienie krwi. Obniża on ciśnienie 
tętnicze krwi, jeśli jest ono wysokie, 
i na odwrót, podwyższa niskie ciśnie-
nie tętnicze. Działa uspokajająco. Do-
bre efekty przynosi stosowanie pro-
polisu w stanach zapalnych wątroby, 
po przebytym wirusowym zapaleniu 
tego narządu. Działa także osłaniają-
co i odtruwająco na tkankę wątrobo-
wą. Podawany profilaktycznie ochra-
nia ją przed szkodliwym działaniem 
substancji leczniczych, w tym anty-
biotyków i leków przeciwreumatycz-
nych. Poza tym zabezpiecza wątrobę 
i organizm przed zatruciami metala-
mi ciężkimi. Propolis stosowany jest 
z powodzeniem zarówno zapobie-
gawczo, jak i leczniczo w chorobie 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 
W stanach zapalnych żołądka i jelit 
oraz guzach krwawniczych odbytu. 
W przypadku małych ran, oparzeń 
i ropni, chore miejsca przeciera się 
wyciągiem propolisowym, smaruje 
cienką warstwą maści propolisowej 
w granicach 3-10% lub przykłada 

opatrunek nasyconym wyciągiem. 
Zabieg powtarza się kilkukrotnie 
w ciągu dnia. W grzybicy skóry cho-
rą powierzchnie skóry przeciera się 
tamponem nasączonym wyciągiem 
propolisowym lub smaruje maścią 
propolisową 3 razy dziennie. Przy 
zapaleniu migdałów podniebiennych 
i gardła zaleca się pędzlowanie cho-
rych miejsc wyciągiem etanolowym 
z propolisu oraz płukanie emulsją 
na ogół 3 razy dziennie, aż do zani-
ku objawów. W zapaleniu błon ślu-
zowych nosa można smarować jej 
powierzchnię maścią propolisową, 
przecierać tamponem nasączonym 
wyciągiem lub wkraplać do każdego 
otworu nosowego emulsję wodno-
-etanolową kilka razy dziennie. Do 
inhalacji (termicznych), w stanach 
zapalnych górnych dróg oddecho-
wych, dodaje się zwykle 15-20 kropli 
wyciągu etanolowego z propolisu na 
szklankę wrzącej wody. Przy bólu zę-
bów pomocne jest przykładanie tam-
ponów nasączonych wyciągiem pro-
polisowym. U osób po 70. roku życia, 
poleca się zażywanie 10 kropli dwu-
krotnie w ciągu dnia. Wyciąg przyj-
muje się rano, pół godziny przed 
posiłkiem i wieczorem, pół godziny 
po ostatnim posiłku. Przy zapaleniu 
górnych dróg oddechowych, grypie, 

przeziębieniu, kaszlu oraz zapaleniu 
oskrzeli zażywa się po 20-40 kropli 
wyciągu propolisowego, kilka razy 
dziennie po jedzeniu. W stanach za-
palnych żołądka jelit oraz w począt-
kowym stadium choroby wrzodowej 
żołądka, wyciąg propolisowy stosuje 
się wspomagająco w ilości 20-40 kro-
pli na pół godziny przed jedzeniem, 
2-3 razy dziennie. Wyciąg propoli-
sowy w stanach zapalnych gruczołu 
krokowego i w nadciśnieniu tętni-
czym przyjmuje się łącznie z podsta-
wową terapią w ilości 30 kropli. Po-
mocniczo w gruźlicy i zapaleniu płuc 
poleca się przyjmowanie 40-80 kro-
pli wyciągu propolisowego 2-3 razy 
dziennie. Jak można zorientować się 
z tego krótkiego przeglądu umiejętne 
stosowanie miodu, pyłku kwiatowe-
go i propolisu, kryje w sobie wiele 
możliwości terapeutycznych.W ja-
kim stopniu będziemy mogli z nich 
skorzystać zależeć będzie od nas sa-
mych, od naszej wiedzy na temat sto-
sowania produktów pszczelich oraz 
umiejętności ich doboru w określo-
nych schorzeniach.

Z pszczelarskim pozdrowieniem
Władysław Duda

Dyplomowany Mistrz Pszczelarstwa
Zdjęcie pochodzi ze strony: 
https://schroniskobukowina.pl

Właściwości lecznicze Propolisu

XII Gminny Konkurs Ortograficzny o „Pióro Burmistrza Szczucina”
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Okres pandemii na nowo ułożył ka-
lendarz naszych szkolnych imprez. 
Koncert Mikołajkowy odbywa się po 
raz trzeci, ale pierwszy raz z możliwo-
ścią zaproszenia gości do Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie. Poprzednie 
uroczystości musiały być przekazane 
w formie zdalnej – wirtualnej.

Uroczystość, która odbyła się 10 
grudnia 2022 r. była zwieńczeniem 
przeprowadzonych warsztatów: te-
atralnych, muzycznych, plastycznych 
i informatycznych, na które Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie pozyskało środki w ra-

mach otwartego konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych ogłoszone-
go przez UMiG w Szczucinie. Imprezę 
otworzyła dyrektorka szkoły Beata 
Dzięgiel witając przybyłych gości: wła-
dze samorządowe, rodziny uczniów, 
pracowników szkoły i oczywiście 
wszystkich małych artystów, którzy 
brali udział w uroczystości. Pani Anna 
Kolano i Pan Marek Kupiec – przedsta-
wiciele Zarządu Stowarzyszenia Przy-
jaciół Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie przygotowali prezentację multime-
dialną, która miała charakter sprawoz-
dania z działalności organizacji. Ponad-

to wskazane zostały najbliższe cele, na 
które stowarzyszenie pozyskuje środki 
- wspomaganie wyposażenia szkoły.

Po oficjalnym wstępie rozpoczęła 
się najpiękniejsza część koncertu, czyli 
występ uczniów. Tym razem mali ar-
tyści koncertu „Mikołajowe dary” po-
przez różnorodne występy artystyczne, 
przenieśli uczestników w sentymental-
ną podróż z Mikołajem do dziecięcych 
krain. Szczególne uznanie za przygo-
towanie występów uczniów należy się 
pani Annie Ślęczkowskiej, która opra-
cowała nastrojowy, bajkowy scenariusz 
widowiska oraz pani Ilonie Mach za 
piękną, zróżnicowaną część wokalną. 
Scenografię sali gimnastycznej, która 
tego wieczoru zamieniła się w wytwor-

ną salę teatralną przygotowały panie 
pracujące w świetlicy szkolnej - Alicja 
Adamczyk i Lucyna Liguz. Uroczystość 
nie miałaby właściwej oprawy, gdyby 
nie zaangażowanie wielu pracowni-
ków szkoły. Po trwającej blisko dwie 
godziny części artystycznej zaprosze-
ni goście zachwyceni umiejętnościami 
uczniów nagrodzili ich występ gromki-
mi owacjami, po czym wszyscy zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że koncert dostar-
czył wszystkim uczestnikom niezapo-
mnianych wrażeń i przyjmą zaprosze-
nie do naszej szkoły za rok.

Anna Kolano

„Mikołajowe dary”
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Przyjęcie do drużyny harcerskiej
28 listopada odbyło się uroczyste 

przyjęcie nowych członków do szkolnej 
drużyny harcerskiej. Aby stać się człon-
kiem drużyny należało wykazać się licz-
nymi umiejętnościami, m.in.: sprytem, 
odwagą i pomysłowością. Przyszli har-
cerze musieli wykonać różne zadania 
przygotowane przez ich starszych ko-
legów. Wśród konkurencji znalazły się 
wszelkiego rodzaju zagadki i łamigłów-
ki. Sprawdzona została również zręcz-

ność i umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy. Wszyscy uczniowie doskonale 
podołali zadaniom i po pozytywnym 
zaliczeniu toru przeszkód przystąpili do 
najważniejszej części spotkania, miano-
wicie do pasowania i złożenia przyrze-
czenia harcerskiego. Nowi członkowie 
drużyny zapoznani zostali również 
z prawem harcerskim oraz planowany-
mi akcjami i zadaniami drużyny.

Opiekunowie drużyny harcerskiej

Dzień Praw Dziecka w naszej szkole
21 listopada Szkolny Samorząd 

Uczniowski przygotował apel dotyczą-
cy PRAW DZIECKA. Uczniowie klas 
młodszych i starszych mieli okazję przy-
pomnieć sobie przysługujące im prawa 
opisane w Konwencji Praw Dziecka 
ONZ i ratyfikowane ponad trzy dekady 
temu przez Polskę.

Wszyscy uczniowie wysłuchali 
przygotowanych przez swoich kole-
gów treści przeplatanych prezentacją 

i piosenkami nawiązującymi do praw 
dzieci. W ramach obchodów Dnia Praw 
Dziecka został zorganizowany korowód 
przedstawicieli klas 4-8, który przemie-
rzył wszystkie piętra szkoły z plakatami 
i hasłami promującymi prawa najmłod-
szych. Tematyka tego dnia była wzboga-
cona o okolicznościowe gazetki i wysta-
wy prezentowane na różnych piętrach 
szkoły.

Szkolny Zespół Redakcyjny

Promesa dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej „Ogniki”
31 października w Komendzie Po-

wiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej 
odbyło się uroczyste wręczenie promes 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych działających przy dziesięciu jed-
nostkach OSP z terenu powiatu dąbrow-
skiego. Nasza Drużyna MDP „Ogniki” 
otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 
10.000 zł. Środki te będą przeznaczone na 
zakup sprzętu pożarniczego, umundu-
rowania i wyposażenia osobistego oraz 
sprzętu teleinformatycznego wykorzy-
stywanego w procesie szkolenia człon-

ków drużyny. Dotację finansową Rada 
Ministrów przyznała Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z ogólnej 
rezerwy budżetowej państwa. Podczas 
spotkania głos zabrali parlamentarzyści, 
samorządowcy i zaproszeni goście, któ-
rzy podziękowali za wsparcie drużyn 
pożarniczych. Występujący podkreślali, 
że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
stanowią przyszłość Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Polsce i są formacją wy-
jątkową, a przyznane fundusze zostaną 
na pewno dobrze wykorzystane.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Ogniki” na szkoleniu
3 grudnia Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza „Ogniki” ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie odbyła szkolenie 
w Centrum Edukacji Przeciwpożaro-
wej, które mieści się w strażnicy OSP 
w Dobczycach. Wyjazd finansowany 
był przez Gminę Szczucin i Ochotni-
czą Straż Pożarną w Szczucinie. Celem 
szkolenia było pozyskanie wiedzy z za-
kresu bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego. W edukacji wykorzystana została 
specjalnie przygotowana interaktywna 
„ścieżka bezpieczeństwa”, która funk-
cjonuje dzięki najnowocześniejszym 
technologiom i narzędziom. Wyposażo-
na jest w nowatorskie narzędzia i tech-

nologie. Uczestnicy szkolenia zostali 
zapoznani z zagrożeniami pożarowymi, 
ale też zobaczyli jak rozprzestrzenia się 
dym w warunkach pożaru, jak działają 
czujki dymu, tlenku węgla, gaśnice, jak 
wygląda prawidłowa ewakuacja z miej-
sca objętego zadymieniem. Dodatko-
wą atrakcją był wirtualno-realistyczny 
płonący las i wóz bojowy, w którym za 
pomocą specjalnej animacji można było 
poczuć się jak w prawdziwej akcji. Za-
kończeniem szkolenia była wycieczka 
do Wieliczki i zwiedzanie jednej z naj-
większych atrakcji turystycznych Mało-
polski - najstarszej zabytkowej kopalni 
soli.

Opiekunowie MDP

Turniej Królewskiej Gry w naszej szkole
30 listopada 2022 r. odbył się Turniej 

Szachowy o Puchar Burmistrza Szczuci-
na Jana Sipiora. Do turnieju przystąpiło 
51 miłośników Królewskiej Gry. Nad 
prawidłowym przebiegiem rozgrywek 
czuwał sędzia turnieju Przemysław Ko-
pacz.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężyli:
- w kategorii mężczyzn:
I miejsce - Maciej Łuszcz,
II miejsce - Paweł Miga,
III mejsce - Mikołaj Kopacz,
- w kategorii kobiet:
I miejsce - Malwina Mendys,
II miejsce - Karolina Ortyl,
III miejsce - Hanna Ryńska.
Nagrody, pamiątkowe puchary i dy-

plomy wręczali: Burmistrz Szczucina Jan 
Sipior, Zastępca Burmistrza Tomasz Beł-

zowski, Prezes Stowarzyszenia „Szach-
-Mat” w Radomyślu Wielkim Ewelina 
Kopacz, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie Beata Dzięgiel oraz Wice-
dyrektor szkoły Joanna Ryk.

Dziękujemy Burmistrzowi Szczucina 
Janowi Sipiorowi za wspieranie rozwo-
ju szachów na terenie miasta i gminy 
Szczucin. Dziękujemy Dyrektor Beacie 
Dzięgiel za pomoc w realizacji turnieju. 
Gratulacje należą się wszystkim uczest-
nikom. Gratulujemy Burmistrzowi Pa-
canowa Wiesławowi Skopowi rozegra-
nych partii z godnymi przeciwnikami. 
Wszyscy zawodnicy turnieju wykazali 
się wielką odwagą podejmując rękawice 
na turnieju szachowym. Serce rośnie na 
myśl, że coraz więcej osób jest zafascy-
nowanych Królewską Grą.

Szkolny Zespół Redakcyjny

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Przyjęcie harcerzy

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Ogniki”

Turniej szachowy
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„Wszystko jest poezją”, to konkurs 
przeprowadzony przez Samorządowe 
Centrum Kultury i Bibliotek w Szczuci-
nie. Jego realizacja odbyła się w ramach 
projektu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pn. „Kalejdoskop 
literacki”. Celem konkursu było pro-
pagowanie wśród młodzieży w wieku 
od 13 do 18 lat twórczości literackiej 
poprzez nagradzanie jej twórców oraz 
stworzenie możliwości debiutu niezna-
nym dotąd autorom. Rozwijanie umie-

jętności literackich, uwrażliwienie na 
piękno i bogactwo języka ojczystego.

Jury w składzie: Monika Kosińska – 
polonistka, emerytowana nauczycielka, 
Zbigniew Mirosławski – poeta, nauczy-
ciel, historyk i Krystyna Szymańska 
– muzyk, aktor, nauczyciel, dyrektor 
SCKiB w Szczucinie dokonali oceny 
i spośród nadesłanych prac wybrali naj-
lepsze. I miejsce przyznano Zofii Jarosz, 
II miejsce exequo otrzymali Aniela Grę-

Rozstrzygnięcie konkursu na miniaturę literacką

dys i Aleksander Buchaniec, a III miej-
sce zdobył Konrad Galary.

20 grudnia br., na uroczystym pod-
sumowaniu projektu, podczas ostat-
niego w tym roku „Salonu Poezji”, 

dyplomy i nagrody otrzymali wszyscy 
uczestnicy biorący udział w konkursie.

Gratulujemy i życzymy dalszej ak-
tywności twórczej.

Poniżej jedna z nagrodzonych prac, 
a kolejne w następnych numerach.

Pani też na 16-tkę? Te autobusy teraz 
ciągle się spóźniają. Może trzeba byłoby coś 
z tym zrobić. Nie wiem, może jakieś zażale-
nie do władz miasta. Myśli Pani, że nic by 
to nie zmieniło? Może i racja, cóż trzeba 
czekać, a takie zimno dzisiaj. Koniec listopa-
da, plucha straszna, ale ma to w sobie jakiś 
urok. Dzień depresyjny? Nie, bardziej to wi-
dzę jako refleksyjny, może trochę senny. To 
tak trzeba czasem, się zastanowić nad sobą, 
a taka pogoda tylko temu sprzyja.

Kiedyś to tylko tak szaro było, cały czas, 
nawet jak lato, to szaro. A mimo wszystko 
wesoło było, bieda, ale wesoło było. Nad je-
zioro się jeździło pod namioty, co kto miał 
do jedzenia to brał i na piknik, a wieczora-
mi to gitara i ognisko. Każdy jak gdzieś coś 
zarobił, za granicą, czy gdzieś, to zawsze 
zabawa. Czy byłem za chlebem? A to, że 
raz! Jeździło się, zresztą nie było wyjścia, tu 
było mało możliwości, nie to co teraz. Raz 
co pamiętam, w Anglii wtedy na budowlan-
ce byłem, ciężka praca, na kolanach dużo, 
ale jak przyszli z deserem to smakowało jak 
nigdy. Taki czekoladowy, wtedy popularny, 
a my dzieciaki ze wsi to smaku czekolady nie 
pamiętaliśmy nawet. Po wojnie, to żeby co-
kolwiek w sklepie kupić to sukces, bo kolejki 
się nie kończyły. A jak już się kto doczekał 
to i tak puste półki. Inaczej, całkiem inaczej 
było. Pracowało się inaczej, odpoczywało, 
a i kochało się w inny sposób. 

Czy byłem zakochany? Bezgranicz-
nie, ale to przeszłość. Pamiętać, pamiętam 
wszystko, nawet te szczególiki. Miała te 
ciemne, krótkie włosy, jak na chłopaka ścięte, 
ale uśmiech jak promień słońca i rozświetla-
ła tak każdy mój dzień. I garbaty, duży nos, 
który był jak wyrzeźbiony. Wyglądała jak 
dzieło sztuki. Tańczyła wszędzie, uwielbiała 
tańczyć, aż wstyd mi niekiedy było, bo środek 
miasta, a ona jak w transie, nic nie potrafiło 
przeszkodzić jej w tańcu. Teraz żałuje, że nie 
tańczyłem z nią. I w ogóle w swoim świecie 
ciągle, prawdziwy wolny duch, więc jej nie 
zatrzymywałem, ale co wspominam, to moje. 
Choć tęskni się czasem za tą młodą miłością.

Wszystko przemija, taka natura, nie ma 
co tęsknić, wiem, ale to takie ludzkie. Cie-
kawa zresztą wymówka, że ludzkie, a ja-
kie, jak nie nasze. W końcu to my sobie tą 
przemijalność też kiedyś uświadomiliśmy. 
Tak jak Terencjuszowi nic co ludzkie nam 
obce nie jest, choć może czasem powinno... 
Takie wojny na przykład, nienawiść, po co 
to komu? A ludzie całkiem uroczy są, jakby 
tak spojrzeć z oddali. Wszyscy rozczulamy 
się widząc szczeniaki, bierzemy na ręce nie-
mowlęta i każdy z nas pragnie czuć się inny 
i wyjątkowy. Na koniec dnia i tak jesteśmy 
wszyscy tacy sami i wszyscy kiedyś wzru-
szaliśmy się na widok starszej osoby jedzącej 
samotnie posiłek. Teraz jak już jestem stary, 

to myślę, na co tu się wzruszać, oni może są 
szczęśliwi.

Czy ja jestem szczęśliwy? Ach takie py-
tanie, dzisiaj to już mało mnie to obchodzi, 
ale byłem, jak uczyłem literatury. W szkole 
nie, na uniwersytecie, ale przyjemnie się 
wtedy żyło. Mieszkanie się własne miało 
i sport nawet się jakiś uprawiało, ale na nic 
to, bo wtedy wszyscy te papierosy i ja także, 
to kondycja żadna. Książki się razem czyta-
ło, kawę się razem piło, wszystko razem i na 
protesty, bo były, to się protestowało. Jakie? 
Jakie kto chciał, wobec czegoś zawsze moż-
na było się buntować. A jeszcze ja, profe-
sor, ważna funkcja, to trzeba było chodzić. 
Chociaż ja się nigdy tak naprawdę ważny 
nie czułem, bo kim ja jestem, żeby czuć się 
ważnym? Potem władze się zebrały i spi-
sywali, o nazwiska pytali, przesłuchiwali, 
aresztowali i skończyło się wykładanie lite-
ratury. Zresztą, co ja będę opowiadać, Pani 
taka młoda, jeszcze się Pani nasłucha.

Z czego teraz żyję? A to różnie, jaka się 
praca znajdzie, to jest. W lecie to do lasu po 
poziomki i jagody z samego rana chodzę. Po-
tem krzesełko i sprzedaje się po kilka złotych 
koszyczki, a jesienią to samo z grzybami. Za 
Mikołaja w supermarkecie się przebieram 
i opłatki sprzedaję. Tanio, bo ja dużo nie po-
trzebuję, ale co prawda to prawda, zimą jest 
ciężej, bo ogrzewanie drogie.

Ale to też przeżyć się da, zresztą ja już 
się swoje nażyłem. Teraz to tylko, co zarobię, 
to dla psa. Człowiek może głodny pochodzić, 
ale pies nigdy. Czy ma imię? Nie, nie ma 
co go nazywać, nie należymy do siebie. On 
też mojego imienia nie zna, ale go przecież 
z domu nie wyrzucę. W końcu tak się przy-
zwyczailiśmy do siebie, że nikt imion już 
i tak nie potrzebuje. A wierny to pies jest, ale 
staruszek jak ja. Choć to nawet lepiej, nikt 
za nikim tęsknić nie będzie. Z taką myślą 
prościej się żyje, a i umiera przyjemniej. Czy 
często? Czy ja wiem, nikt często o śmierci 
myśleć nie chce, bo na co, ale czasem to się 
tak samo nasuwa. A im człowiek starszy tym 
nasuwa się i regularniej. Nie ma co współ-
czuć, tak jest, było i będzie. Zresztą, jaką to 
różnice robi, jak już będzie po wszystkim 
to i tak świadomi nie będziemy, to na co się 
martwić zawczasu?

A bo to widzi Pani jakie pogoda robi ka-
wały, niby zwykły listopad, a jakie myśli... 
Ale to i tak najgorsze są te deszcze, bo prze-
ziębienie łapie od razu, a jak jeszcze na auto-
bus na mrozie czekać trzeba. A te autobusy 
teraz ciągle się spóźniają…

O! To już? A wie Pani co? Ja zaczekam 
na kolejny. Mi się obecnie i tak nigdzie już 
nie spieszy.

Zofia Jarosz

Święty Mikołaj w Supermarkecie

„Bo my lubimy śpiewanie”- to tytuł bajkowego kon-
certu, na którym zaprezentowały się chóry Śpiewa-
jącej Polski regionu małopolskiego. Koncert odbył 
się 18.11.2022 r, w Filharmonii Krakowskiej. Na 
scenie pojawiło się ponad 500 chórzystów, którzy 
przenieśli widzów w zaczarowany, piękny, bajko-
wy świat.

W pierwszej części koncertu odbyły się indywidu-
alne prezentacje chórów, m.in. ponad 100 chórzystów 
ze S.P. w Szczucinie – chór młodszy Unisono i Clave 
de sol pod dyrekcją Ilony Mach.

Drugą część, chóry poprowadziła dyrygent Or-
kiestry z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym 
Targu Marta Łapczyńska. Wykonano wspólnie wiele 

pięknych bajkowych i barwnych kompozycji. Kon-
cert zorganizowała kurator regionu małopolskiego dr 
Ksenia Miśkiewicz.

Gratuluję i dziękuję wszystkim chórzystom, dyry-
gentom, widzom za wspólny radosny, pełen wrażeń 
i emocji muzyczny czas.

Ilona Mach

Dzieci Dzieciom – „Bo my lubimy śpiewanie”
Ponad 100 chórzystów ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie – w Filharmonii Krakowskiej
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Po raz szósty w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Borkach można 
było usłyszeć chóralne pieśni pa-
triotyczne, wybrzmiewające pod-
czas uroczystości „Patriotyczne 
Śpiewanie”, która na stałe wpisała 
się nie tylko w kalendarz imprez 
szkolnych, ale także wydarzeń kul-
turalnych Gminy Szczucin. 

Nie jest to już uroczystość obej-
mująca swoim zasięgiem wyłącznie 
Borki, ale impreza ważna dla gminy, 
której rangę potwierdzili poprzez 
swoje przybycie przedstawiciele 
władz samorządowych i organiza-

cji: Burmistrz Szczucina Jan Sipior, 
ksiądz Józef Jeziorek, Dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych w Szczu-
cinie Janusz Bukała, Dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Szczucinie Krystyna 
Szymańska, Prezes ZNP Oddziału 
w Szczucinie Marian Skowron, Pre-
zes Stowarzyszenia Otwarte Ser-
ce Bogdan Sosin, panie i panowie 
radni Rady Miejskiej w Szczucinie 
w osobach Mariusza Kuśnierza, 
Agnieszki Beker, Romana Korcza-
ka i Lucyny Szot. Pojawili się także 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, pa-
nie i panowie sołtysi, grupa „Orlę-

VI Patriotyczne Śpiewanie w Borkach
ta” Lubasz z panią Pauliną Danisz 
i sierżantem Jakubem Krawczykiem 
na czele oraz grono pedagogiczne, 
emerytowani nauczyciele, pracow-
nicy, a także licznie przybyli miesz-
kańcy, byli uczniowie i sympatycy 
naszej szkoły. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za obecność i wspólne 
śpiewanie. Urozmaicony repertuar 
chóru szkolnego pod batutą Barbary 
Czai nie ograniczał się do szlagie-
rów „Przybyli ułani”, „Rozkwitały 
pąki białych róż” czy „Piechota”, 
lecz sięgał również do współczesnej 
pieśni patriotycznej autorstwa zna-
nych i cenionych muzyków takich 
jak Piotr Rubik czy Janusz Szczep-
kowski. Występ wzbogaciły tańce 

przygotowane przez młodsze dzieci 
z przedszkola i szkoły podstawowej. 
Wystąpił także absolwent szkoły 
Jakub Kaczkowski, a Paweł Łabuz 
sołtys wsi Maniów zachęcił zgroma-
dzonych do współnego śpiewania. 
Szczególnie ciepłe przyjęcie zgoto-
wała publiczność duetowi rodzinne-
mu taty z córką w osobach Szczepa-
na Wajdy i jego córki Gabrysi z kl. V, 
którzy zaśpiewali piosenkę będącą 
motywem przewodnim filmu „Jak 
rozpętałem II wojnę światową”. 
A wszystko to w oprawie graficznej 
nawiązującej do barw narodowych 
oraz z poczęstunkiem przygotowa-
nym przez nauczycieli i rodziców. 

Ewa Kaczówka

Dzień Edukacji Narodowej to świę-
to o długiej tradycji. Upamiętnia ono 
rocznicę utworzenia Komisji Eduka-
cji Narodowej powstałej w 1773 r. 
z inicjatywy króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Potocznie świę-
to nazywane jest Dniem Nauczycie-
la, a jego bohaterami są wszystkie 
osoby związane z polską oświatą. 
W szkole pojawiają się kwiaty oraz 
życzenia kierowane do kadry peda-
gogicznej. Nasi uczniowie podczas 
uroczystej akademii dali dowód 

wdzięczności tym, którzy uczą i wy-
chowują, dziękując im za zaangażo-
wanie i życzliwość.

W obliczu postępujących, nieko-
rzystnych zmian klimatycznych, bar-
dzo ważne jest rozbudzanie świado-
mości ekologicznej dzieci i młodzie-
ży. W związku z tym dnia 27.10.2022 r. 
odbyło się spotkanie uczniów naszej 
szkoły z eko-doradcą gminy Szczucin 
Eweliną Ryńską w ramach projektu 
LIFE pod nazwą „Wdrażanie Progra-
mu Ochrony Powietrza dla woj. Ma-

łopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze”. Uczniowie poszerzali 
wiedzę na temat smogu, przyczyn 
jego powstawania i wpływu na zdro-
wie człowieka. Dowiedzieli się, jaki 
wpływ na stan powietrza wywierają 
składowiska odpadów i co oznacza 
sposób gospodarowania zasobami 
„Zero Waste”.

Ślubowanie to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu każdego 
ucznia. Aby dostąpić tego zaszczy-
tu pierwszoklasiści zaprezentowali 
przygotowany przez siebie program 
artystyczny. Pochwalili się swoimi ta-
lentami, recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki, wykazali się wiedzą, jaką 

już zdobyli w szkole. Po ślubowaniu 
Dyrektor szkoły Barbara Czub doko-
nała aktu pasowania na ucznia oraz 
czytelnika szkolnej biblioteki. Przy 
tej okazji pierwszoklasistom zostały 
przekazane przygotowane specjalnie 
dla nich prezenty od rodziców oraz 
Wyprawki Czytelnicze, w skład któ-
rych wchodzą: „Pierwsze abecadło” 
– antologia tekstów najlepszych pol-
skich autorów dziecięcych, „Książką 
połączeni czyli uczymy się czytać 
razem” – broszura, która jest porad-
nikiem podpowiadającym, jak wspie-
rać dziecko w nauce czytania. Projekt 
„Mała książka – wielki człowiek” re-
alizowany jest ze środków Minister-

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Borkach
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stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Rzecznika Praw Dziecka.

28 października br. w Domu Kul-
tury w Szczucinie po raz XII odbył 
się Gminny Konkurs Ortograficzny 
o „Pióro Burmistrza Szczucina”. Na-

szą szkołę reprezentowali: Bartłomiej 
Gadziała z kl. VIII, który zdobył dy-
plom za udział i Jakub Urbaś również 
z kl. VIII, który stanął na podium, zaj-
mując III miejsce. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów !

Listopad jest miesiącem, w sposób 
szczególny skłaniającym nas do zadu-

my. Jesienne, długie wieczory sprzy-
jają refleksji nad przemijaniem. Dzień 
1. listopada jest okazją do wspomnień 
i kultywowania pamięci o zmarłych. 
W tym roku szkoła po raz kolejny 
wzięła udział w akcji „Szkoła Pamię-
ta” pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Dzieci odwiedziły 
lokalny cmentarz, składając kwiaty 
na grobach znajomych osób i zapaliły 
lampki w miejscu pamięci o ofiarach 
II wojny światowej.

Nie tylko w szkole, ale i w naszym 
przedszkolu wiele się działo. Obok 
obchodów Święta Dyni, sporą atrak-
cją dla dzieci była także akcja pod ha-
słem „Zapasy na zimę”. Dzieci przy-
gotowały kapustę do kiszenia po-
przez szatkowanie z pomocą pań: Ali 
Mikoś i Karoliny Malec z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Borkach, poszatko-
waną kapustę wrzuciły do przygoto-
wanych w tym celu słoików, a każdą 
warstwę posypywały solą i przypra-
wami. Teraz pozostaje tylko czekać, 
aż będzie gotowa do spożycia.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Postaci z Bajek w przedszkolu zor-
ganizowano specjalną akcję. W tym 
dniu przedszkolaki mogły wykazać 
się znajomością treści bajek. Mię-
dzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
jest doskonałą okazją do rozwijania 
zainteresowań czytelniczych wśród 
dzieci. Wartościowe książki kształtu-
ją w dzieciach odpowiednie postawy 
moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, 
pamięć i bogacą słownictwo. War-
to wybierać więc bajki, gdzie dobro 
zwycięża, a zło zostaje ukarane.

Uczeń naszej szkoły Jakub Urbaś 
z kl. VIII zakwalifikował się do etapu 
rejonowego Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego. Gratulujemy i życzy-
my przejścia do etapu wojewódzkie-
go. Drużynie naszych piłkarek, które 
zdobyły III miejsce w Powiatowych 
Mistrzostwach w mini piłce nożnej 
także życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała Ewa Kaczówka

8 grudnia br., w Domu Kultury 
w Szczucinie, odbyło się spotkanie 
dyrektorów, przedstawicieli szkół 
oraz przedszkoli z gminy Szczucin 
w ramach Podsumowania Współ-
zawodnictwa Kulturalnego Przed-
szkoli i Szkół Podstawowych za rok 

szkolny 2021/2022 pod patronatem 
Burmistrza Szczucina. 

Dyplomy i nagrody zostały wrę-
czone przez Burmistrza Szczuci-
na Jana Sipiora i Dyrektor SCKiB 
w Szczucinie Krystynę Szymańską. 
W części artystycznej wystąpili laure-
aci konkursów: Lena Pezdek z Przed-
szkola Niepublicznego w Szczucinie, 
zespół wokalny 5-latków z Przedz-
kola Publicznego w Szczucinie, ze-
spół wokalny ze Szkoły Podstawo-
wej w Borkach i zespół wokalny 
„Płomień” ze Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie.
Wyniki współzawodnictwa:
Przedszkola:
I miejsce Przedszkole Publiczne 
w Szczucinie
I miejsce Przedszkole Niepubliczne 
„Bajkowa Kraina” w Szczucinie
II miejsce Przedszkole Publiczne 
w Borkach
II miejsce Przedszkole Publiczne 
w Maniowie
II miejsce Przedszkole Publiczne 
w Radwanie

III miejsce Oddział Przedszkolny 
w Zabrniu
IV miejsce Przedszkole Niepubliczne 
„Ochronka” w Szczucinie
IV miejsce Przedszkole Publiczne 
w Słupcu
Szkoły Podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa 
w Szczucinie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Bor-
kach

II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Słupcu
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Radwanie
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Zabrniu

Wszystkim serdecznie gratuluje-
my i zapraszamy do udziału w kolej-
nych konkursach.

Redakcja

Podsumowano Współzawodnictwo Kulturalne
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Pierwsze półrocze roku szkolnego 
2022/2023 obfitowało w wiele uroczy-
stości i przedsięwzięć. Nasi ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice aktywnie 
włączyli się w różne akcje i inicjatywy 
przede wszystkim o charakterze edu-
kacyjnym ale również rekreacyjnym, 
sportowym i kulturalnym, więc pra-
gniemy się nimi pochwalić. Oto one:

29 września odbyła się wycieczka 
do Dąbrowy Tarnowskiej. Uczniowie 
zwiedzili Synagogę – perłę architektury 
chasydów w Polsce i wysłuchali wykła-
du o ich historii, obyczajach, symbolach 
i wierze. Następnie udali się do Biblio-
teki Publicznej im. Marii Kozaczkowej, 
by poznać bliżej ofertę i księgozbiór 
oraz działalność biblioteki.

4 października obchodziliśmy 
w szkole XII Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. Z tej okazji z testem zmagali 
się uczniowie klas III-VIII. Pozwoliło to 
wyłonić „Szkolnego Mistrza Tabliczki 
Mnożenia”, którym został uczeń kl. VI 
- Piotr Wróbel. Wysoki wynik uzyskali 
również: Wojciech Sieroń - kl. VIII, Kac-
per Adamczyk - kl. VI, Julia Kurnal - kl. 
VI, Wiktoria Klara - kl. VIII i Maja Puła 
- kl. VI. Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy!

5 października uczniowie klas IV-
-VI brali udział w spektaklu teatralnym 
„Tajemniczy ogród” w teatrze im. Lu-
dwika Solskiego w Tarnowie. Przedsta-
wienie ukazało młodym widzom świat 
cennych wartości, jakimi są bliskie re-
lacje rodzinne, przyjaźń, miłość. Była 
to pierwsza w tym roku szkolnym, ale 
z pewnością nie ostatnia wizyta w te-
atrze.

13 października odbyło się uroczy-
ste ślubowanie i pasowanie uczniów 
klasy pierwszej. Uczniowie w trakcie 
części artystycznej śpiewali, recytowa-

li, tańczyli i wzorowo zdali egzamin na 
ucznia naszej szkoły, czego potwier-
dzeniem był uroczysty akt ślubowania 
dokonany przez p.o. Dyrektora Szkoły 
Piotra Piaseckiego. Pierwszoklasiści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
słodkie upominki od swoich rodziców. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
uczniowie podziękowali nauczycielom 
za ich pracę, zaangażowanie, troskę 
i życzliwość wyrażając swoją wdzięcz-
ność wierszem i piosenką.

18 października - Gminne Igrzyska 
Dzieci w Halowej Piłce Nożnej dziew-
cząt i chłopców - szkołę reprezentował 
zespół dziewcząt w składzie: Karolina 
Wójcik, Weronika Mędrek, Oliwia Ko-
rzeń, Samanta Pęgiel, Maja Puła i Celi-
na Sołtys i chłopców w składzie: Wiktor 
Kurnal, Kacper Adamczyk, Krzysztof 
Chudy, Szymon Czupski, Łukasz Kuż-
dżał, Maciek Machura, Kamil Orszulak 
oraz Piotr Wróbel. Dziewczęta wy-
walczyły 1 miejsce, natomiast chłopcy 
w swojej kategorii zajęli 2 miejsce.

21 października w Dąbrowskim 
Domu Kultury „Sokół” odbył się II Po-
wiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 
zorganizowany przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbro-
wie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowski 
Dom Kultury. I miejsce w kat. „szkoły 
podstawowe klasy VI-VIII i szkoły po-
nadpodstawowe” zdobyła uczennica 
naszej szkoły – Julia Kurnal z klasy VI.

26 października w sali kinowej Dą-
browskiego Domu Kultury odbył się fi-
nał XIII Międzypowiatowego Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”. 
Julia Kurnal zajęła II miejsce, pokonu-
jąc 14 najlepszych recytatorów z powia-
tów: dąbrowskiego, brzeskiego i tar-
nowskiego.

Szkoła już kolejny rok z rzędu wzię-
ła udział w akcji organizowanej przez 
MEN pn. „Szkoła pamięta”. W ramach 
akcji odwiedziliśmy pomnik ofiar woj-
ny i poznaliśmy związaną z nim hi-
storię. Uporządkowaliśmy bezimien-
ne i opuszczone groby na cmentarzu 
i w okolicy. Przygotowaliśmy wystawę 
poświęconą postaci ważnej dla historii 
naszej wsi, patrona naszej szkoły – Sta-
nisława Klimczaka. Przygotowaliśmy 
również prace plastyczne nawiązujące 
do polskiej tradycji świąt zadusznych.

28 października w Domu Kultu-
ry w Szczucinie odbył się XII Gminny 
Konkurs Ortograficzny o „Pióro Burmi-
strza Szczucina”. Szkołę reprezentowa-
li: Wiktoria Klara, Wojciech Sieroń oraz 
Bartłomiej Babiec, który zajął III miej-
sce. Serdecznie gratulujemy!

3 listopada uczniowie klas IV-VI 
udali się na wycieczkę do Tarnowa. 
Celem wyjazdu były zajęcia edukacyj-
ne w Bibliotece Pedagogicznej w Tar-
nowie. Podczas zajęć pt. „Polski su-
perbohater Marszałek Józef Piłsudski 
i jego tajemnice” uczniowie poszerzyli 
swoją wiedzę, która uzmysłowiła im, 
jak istotną wartością dla Polaków była 
i jest niepodległa Ojczyzna.

8 listopada w Mobilnym Plane-
tarium, pod granatową kopułą, za 
pomocą innowacyjnego sprzętu dy-
daktycznego prezentowany był seans 
astronomiczny, który zabrał uczniów 
w najdalsze zakątki kosmosu. Ucznio-
wie oglądali planety, wirtualnie stąpali 
po księżycu oraz poznali wiele innych 
niezwykłych elementów wszechświata.

10 listopada w szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. Istotną 
częścią uroczystości było wspólne od-

śpiewanie hymnu w ramach akcji MEN 
„Szkoła do hymnu”.

11 listopada reprezentacja szkoły 
w poczcie sztandarowym w składzie: 
Małgorzata Drzazga, Milena Niziołek, 
Kacper Klara oraz uczniowie klasy VII: 
Wiktoria Kupiec, Nicola Syper, Kac-
per Mazur wzięli udział w obchodach 
gminnych w Szczucinie.

28 listopada uczniowie kl. VII i VIII 
wzięli udział w spektaklu słowno-mu-
zycznym poświęconym Franciszkowi 
Niepokólczyckiemu. Była to przepięk-
na, muzyczna lekcja historii. Dziękuje-
my SCKiB w Szczucinie za zaproszenie 
na to wydarzenie.

Mikołajki na sportowo! - 6 grud-
nia w szkole odbył się rekreacyjny Mi-
kołajkowy turniej w tenisie stołowym. 
Każdy mógł przystąpić do rozgrywek. 
Sportową imprezę otworzył p.o. Dy-
rektor Szkoły Piotr Piasecki zachęcając 
dzieci i młodzież do uprawiania spor-
tu, aktywnego spędzania czasu wolne-
go, dziękując za uczestniczenie w roz-
grywkach, podziękował również ro-
dzicom, nauczycielom i pracownikom 
szkoły za tak duże zaangażowanie oraz 
udział w zawodach. Laureatami zostali: 
w kategorii dziewcząt: I miejsce - Wik-
toria Klara, II miejsce - Julia Kurnal, III 
miejsce - Oliwia Korzeń, IV miejsce - 
Wiktoria Kupiec; w kategorii chłopców 
I miejsce - Radosław Węgrzyn, II miej-
sce - Piotr Wróbel, III miejsce - Wojciech 
Sieroń, IV miejsce - Patryk Wilk; w ka-
tegorii Open: I miejsce - Paulina Wró-
bel, II miejsce - Leszek Klara, III miejsce 
- Bożena Puła, IV miejsce - Mariusz Ko-
rzeń. Rozgrywki przebiegały w zdro-
wej, sportowej atmosferze i przyczy-
niły się do integracji całej społeczności 
szkolnej.

Paulina Wróbel

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu

Kolejny Finał WOŚP 
przed nami!

29 stycznia 2023 r. odbędzie się 31 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: „Chce-
my wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych 
i dużych”. Dodatkowym hasłem które będzie bar-
dzo widoczne podczas 31. Finału to: „Żyj zdrowo 
w zdrowym świecie”. Jurek Owsiak podkreśla: Po 
3 dekadach działalności Fundacji widzimy, że oprócz 
ratowania zdrowia i życia urządzeniami medyczny-
mi, potrzeba nam wszystkim równowagi między nami, 
a otaczającym nas światem. Potrzeba dbałości o Ziemię, 
na której żyjemy, dbałości o przyrodę, która nas otacza. 
Zdrowe powietrze, zdrowa woda i zdrowe drzewa to 

gwarancja, że także będziemy zdrowsi. Tym hasłem po-
kazujemy, że myślimy o przyszłości – tej najbliższej i tej 
dla kolejnych pokoleń.

Tak jak w ubiegłych latach w Szczucinie został 
utworzony Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przy Samorządowym Centrum Kultury 
i Bibliotek w Szczucinie. 60 wolontariuszy będzie 
kwestować w gminie Szczucin. Dziękujemy za 
pełne puszki w ubiegłych latach i zachęcamy do 
wsparcia również w tym roku!

Redakcja
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Listopad jest zawsze czasem za-
dumy, okresem, kiedy wspominamy 
naszych znajomych i bliskich, którzy 
już odeszli. W tym roku szczególnie 
mocno przeżyliśmy ten czas, gdyż 
31.10.2022 roku w przeddzień uroczy-
stości Wszystkich Świętych przyszło 
nam pożegnać się po raz ostatni z Panią 
Genowefą Dzięgiel – wieloletnią dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Zabrniu.

Była wspaniałym dyrektorem, na-
uczycielem i wychowawcą wielu po-
koleń uczniów. Człowiekiem wielkiego 
serca. Zawsze uśmiechnięta, pomocna, 
życzliwa, pełna poświęcenia, zaanga-
żowania i pomysłów. W każdej sytuacji 
gotowa otoczyć wszystkich członków 
społeczności szkolnej prawdziwie mat-
czyną opieką. Szkołę traktowała jak 
własny dom, a wychowanków i na-
uczycieli jak członków rodziny. Po-
zostanie na zawsze w naszej pamięci 
i sercach. Pani dyrektor z pewnością 
cieszyłaby się widząc kontynuację swo-
jego dzieła: sukcesy naszych uczniów, 
zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli 
w pracę dydaktyczno-wychowawczą, 
współpracę szkoły ze społecznością lo-
kalną, rozwój naszej placówki.

W ciągu 3 miesięcy otwierających 
rok szkolny zdarzyło się naprawdę 
dużo. Nie sposób wymienić wszyst-
kie przedsięwzięcia i inicjatywy. Wiele 
z nich z roku na rok wpisuje się w ka-

lendarz imprez szkolnych, inne miały 
miejsce po raz pierwszy.

Podobnie jak w każdym roku 
w szkole uroczyście obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Pa-
trona Szkoły, Święto Niepodległości, 
Ślubowanie Klasy I.

16 września 2022 roku uczniowie 
klasy VII i VIII wzięli udział w obcho-
dach 80. Rocznicy Aktion Reinhardt, 
upamiętniających tragiczną zagładę 
Żydów dąbrowskich. Żywa lekcja hi-
storii rozpoczęła się pod Pomnikiem 
Ofiar Holocaustu na cmentarzu żydow-
skim, gdzie oddano hołd pomordowa-
nym obywatelom żydowskiego pocho-
dzenia.

Druga część uroczystości miała 
miejsce w Ośrodku Spotkania Kultur. 
Uczniowie mogli wysłuchać wspo-
mnień potomków wywodzących się 
z rodzin żydowskich przedwojennej 
Dąbrowy. Niezwykle wzruszającym 
momentem uroczystości było odczy-
tane przez uczniów fragmentów świa-
dectw Ofiar Holocaustu z powiatu dą-
browskiego.

W dniu 7 października uczniowie 
klas IV-VIII pod opieką nauczycieli od-
wiedzili Teatr im. L. Solskiego w Tar-
nowie. Mieli okazję obejrzeć spektakl 
będący adaptacją teatralną powieści pt. 
„Tajemniczy ogród”. Wszystkich ocza-
rowała niezwykła scenografia i piękna 
wzruszająca opowieść o sile przyjaźni.

W październiku Maria Misiaszek 
– uczennica klasy VIII kilkukrotnie 
dała nam powód do dumy prezentując 
swoje niezwykłe umiejętności wokalne 
i recytatorskie podczas konkursów na 
szczeblu powiatowym, a nawet mię-
dzypowiatowym. Najpierw podczas 
XIII Powiatowego Turnieju Sztuki Re-
cytatorskiej „POSZUKIWANIA” zdo-
była II miejsce w kategorii recytacja 
i wyróżnienie w kategorii poezja śpie-
wana. Ta wysoka lokata była dla niej 
przepustką do etapu międzypowia-
towego tego samego konkursu. Etap 
międzypowiatowy zapewnił jej miej-
sce na podium w dwóch kategoriach: 
w poezji śpiewanej – I miejsce; w re-
cytacji – III miejsce.

W dniu 21 października 2022 roku 
odbył się II Powiatowy Festiwal Pio-
senki o Zdrowiu. Swoje talenty mu-
zyczne na scenie zaprezentowało 27 
uczestników. Również podczas tego 
festiwalu Marysia odniosła sukces i za-
jęła po raz kolejny II miejsce.

Wszyscy jesteśmy dumni z Marysi, 
cieszymy się, że chlubnie reprezentuje 
naszą szkołę i życzymy, by nadal roz-
wijała swoje uzdolnienia, dzieliła się 
nimi, sprawiając tym radość sobie i in-
nym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zabrniu odnosili w ostatnim czasie 
sukcesy nie tylko w konkursach arty-
stycznych, ale również w sportowych. 
Udział w Mistrzostwach Gminy Szczu-
cin w Piłce Nożnej Halowej zaowoco-
wał zdobyciem III miejsca w kategorii 

klas IV-VI. Reprezentacje klas VII-VIII 
uzyskały II miejsce w Mistrzostwach 
Gminy uzyskując awans do Mistrzostw 
Powiatu, gdzie zajęły odpowiednio V 
i VI miejsce.

25 października klasy IV-VIII wraz 
z wychowawcami udali się na całod-
niową wycieczkę do Muzeum im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Wy-
cieczka obejmowała wizytę w pałacyku 
Henryka Sienkiewicza – Oblęgorek, 
obejrzenie Pomnika Przyrody – dębu 
„Bartek” oraz zwiedzanie Oceanarium 
„Oceanika” w Chrustach.

W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, społeczność szkolna przy-
stąpiła do pięknej inicjatywy „Szkoła 
pamięta”. W ramach tej akcji uczniowie 
odwiedzili groby swoich bliskich i zna-
jomych, a także nauczycieli, którzy kie-
dyś pracowali w naszej szkole. Chwila 
modlitwy, zapalenie zniczy, wspo-
mnienia, uświadomiły wszystkim, że 
„nie umiera tylko ten, kto pozostaje 
w pamięci innych”.

4 listopada 2022 roku przedszkola-
ki oraz uczniowie klas I-III obchodzili 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-
jek. Tego dnia dzieci przyszły do szko-
ły w przepięknych strojach wybranych 
postaci z bajek, baśni i filmów animo-
wanych.

Listopad zakończyliśmy zabawą 
andrzejkową, która poprzedzona była 
wróżbami przygotowanymi i przepro-
wadzonymi przez Samorząd Szkolny.

Ewa Gaj

Szkoła Podstawowa w Zabrniu
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• W dniu 22.10.2022 r. w Dąbrowie 
Tarnowskiej odbył się Powiatowy 
Festiwal Piosenki o Zdrowiu, zorga-
nizowany przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Dą-
browie Tarnowskiej. W konkursie 
udział wzięły Milena Dudek z gru-
py przedszkolnej Słoneczka oraz 
Andżelika Sierak, uczennica klasy 
VII. Gratulujemy wspaniałego wy-
stępu!

• Nasza bibliotekarka Iwona Bielasz-
ka-Podsada zorganizowała konkurs 
biblioteczno-plastyczny dla przed-
szkolaków po przeczytaniu im kilku 
bajek. W konkursie ze znajomości 
postaci z bajek wyniki prezentują się 
następująco:
I miejsce Omar Mustafa
II miejsce Kacper Lesiak
III miejsce Franciszek Ślimak

• Przedszkolaki wzięły również 
udział w konkursie plastycznym na 
najstaranniej pomalowaną postać 
z bajki.
W grupie Krasnali zwyciężyli:
I miejsce Agata Obara
II miejsce Zuzanna Kułaga
III miejsce Antoni Lesiak
W grupie Słoneczka nagrody otrzy-

mali:
I m Emilia Podkówka
II m Antoni Dudek
III m Eliza Babiarz.
Wyróżnienie otrzymały: Kinga Koł-

ton oraz Milena Dudek.
Pozostali uczestnicy konkursu z obu 

grup otrzymali nagrody pocieszenia.
• 11 listopada zgodnie z coroczną tra-

dycją wspólnie uczciliśmy Narodo-
we Święto Niepodległości. Wiązan-
kę pod Kwaterą Pamięci Narodo-
wej w Szczucinie złożyła delegacja 
uczniów naszej szkoły. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w uroczystości.

• 28 października przedszkolaki ob-
chodziły „Święto Dyni”. Uczestni-
czyli w zajęciach, podczas których 
poznali to bardzo zdrowe i urodzi-
we warzywo. Dzieci wzięły udział 
w licznych zabawach z udziałem 
dyni, a także wykonały dyniowe 
prace plastyczne. Kulinarnym spe-
cjałem dnia były placuszki dyniowe, 
które przedszkolaki przygotowały 
wspólnie ze swoimi paniami. 

• 7 października szkoła wzorem 
lat ubiegłych uczestniczyła w XII 
Światowym Dniu Tabliczki Mnoże-
nia. Akcja odbyła się pod hasłem: 
„Młodsi sprawdzają, czy starsi ta-
bliczkę mnożenia znają!”. Ma ona na 
celu zachęcić wszystkich do przypo-
mnienia sobie tabliczki mnożenia.

• Nasza szkoła włączyła się również 
w akcję „Sprzątamy Dla Polski”.

• 28 września przedszkole świętowa-
ło Dzień Jabłka. Celem zajęć i wspól-
nej zabawy było: zachęcenie dzieci 
do spożywania jabłek i przetworów 
z nich jako źródła witamin oraz 
wyrabianie nawyku zdrowego od-
żywiania. Dzieci rozwiązywały za-
gadki, słuchały wierszy i piosenek 
o jabłku. Nie zabrakło ruchowych 
zabaw tematycznych. Przedszkola-
ki z obu grup wykonały prace pla-

styczną „Czerwone jabłuszko”. Na 
koniec był jabłkowy poczęstunek. 
Wszyscy wspólnie degustowali pla-
cuszki z jabłkami - racuchy, a także 
mogli spróbować świeżo wyciska-
nego soku z jabłek. Takie „tema-
tyczne zajęcia” zachęcają dzieci do 
sięgania po owoce oraz promują 
zdrowy styl życia.

„Bądź dla wszystkich życzliwy, 
a świat będzie szczęśliwy!”

21 listopada obchodziliśmy w na-
szym przedszkolu „Dzień Życzliwo-
ści”. Podczas zajęć przedszkolaki przy-
pomniały sobie „magiczne słowa”: 
przepraszam, dziękuję, proszę oraz ich 
ważne znaczenie. Dzieci dowiedziały 
się, czym jest życzliwość i w jaki pro-
sty sposób możemy ją sobie okazywać. 
Dodatkowo z tej okazji rozmawialiśmy 
o emocjach, które towarzyszą nam każ-
dego dnia.
Wycieczka do Krakowa

Część uczniów szkoły zdecydowała 
się świętować początek jesieni biorąc 
udział w zorganizowanej wycieczce 
do Krakowa. Naszą wizytę rozpoczę-
liśmy od podejścia pod sadzawkę św. 
Stanisława przy kościele na popular-
nej Skałce. Przewodnik rozpoczął na-
sze zwiedzanie od „serca Krakowa” 
wprowadzając dzieci w świat legend. 
Przechodząc w kierunku Zamku na 
Wawelu zatrzymaliśmy się pod wyjąt-
kowym pomnikiem, upamiętniajacym 
psa Dżoka, czarnego mieszańca, które-
go właściciel w tragicznych okoliczno-
ściach zmarł na zawał serca w pobliżu 
ronda Grunwaldzkiego. Pies przez 
całe dnie czekał tam na swojego pana. 
Dopiero po jakimś czasie pozwolił się 
przygarnąć nowej właścicielce. Kiedy 
kobieta zmarła, Dżok wałęsał się po te-
renach kolejowych, zginął pod kołami 
jadącego pociągu. Pomnik jest symbo-
lem niezwykłej psiej wierności, jaką 
zwierzak darzył swego właściciela.

Następnym punktem wycieczki 
było obejście wzgórza wawelskiego 
i wejście na tereny zamkowe. W trak-
cie spaceru przewodnik opowiadał 

nam niezwykłą historię zamku, wspo-
minając o ważnych dla dziejów kraju 
i Polaków wydarzeniach i zasłużonych 
postaciach. Zwiedziliśmy również ka-
tedrę wawelską, a ze wzgórza zamko-
wego zeszliśmy przez smoczą jamę.

Kolejnym punktem wycieczki była 
wizyta w Muzeum Lotnictwa Polskie-
go, gdzie poza ciekawą prelekcją prze-

wodnika mieliśmy możliwość zobaczyć 
różne modele samolotów. Wzięliśmy 
również udział w festynie zorganizo-
wanym z okazji Święta 6. Brygady Po-
wietrznodesantowej na którym prezen-
towany był sprzęt wojskowy. Ucznio-
wie wysłuchali ciekawych informacji 
na temat funkcjonowania jednostki.

Paweł Duda

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanie
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Piernik Herbaciany
Składniki:
Ciasto
3 szklanki mąki
1 szklanka cukru
1 szklanka sztucznego miodu
4 jajka
2 łyżeczki sody
1 szklanka oleju
esencja z herbaty (3 łyżeczki na szklan-
kę wody)
przyprawa do piernika
powidła śliwkowe
Krem
1 szklanka mleka
1 łyżka mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki pszennej
cukier waniliowy

KĄCIK KULINARNY
Gospodynie z Delastowic polecają:

15 dag cukru
15 dag margaryny
Przygotowanie:
Białka ubić, dodać cukier, żółtka, olej 
i miód. Dobrze wymieszać i dodać 
przyprawę do piernika oraz esencję 
z herbaty. Na końcu dodać mąkę oraz 
sodę.
Ciasto podzielić na 4 części. Upiec plac-
ki. Piec po 15 min w temp. 180 stopni.
Z mleka, mąki ziemniaczanej i pszen-
nej, cukru oraz cukru waniliowego ugo-
tować budyń.
Utrzeć margarynę i stopniowo doda-
wać ostudzony budyń. Przekładać 
w kolejności: ciasto, 1/2 masy, ciasto, 
powidła, ciasto, 1/2 masy, ciasto.

Zupa krem z grzybów
Składniki:
1/2 kg grzybów leśnych mrożonych 
lub świeżych
1 duża cebula
2 małe marchewki
3-4 duże ziemniaki
4-5 ząbków czosnku
200 ml śmietanki 30%
1,5 l bulionu warzywnego
2 łyżki masła klarowanego
sól, pieprz, gałka muszkatołowa do 
smaku,
sok z cytryny według uznania

Przygotowanie:
Rozmrożone grzyby odcedzić i prze-
płukać zimną wodą. Ziemniaki, ce-
bulę i marchewkę pokroić w kostkę. 
W garnku rozpuścić masło. Dodać 
grzyby, cebulę, marchewkę, ziemniaki 
i wszystko razem smażyć ok. 10-15 mi-
nut. Następnie dodać bulion warzywny 
oraz przyprawy. Całość gotować ok. 20 
min, następnie dodać czosnek i jeszcze 
gotować 10 minut. Zmniejszyć gaz do 
minimum, wlać śmietanę i wymieszać, 
gotować jeszcze ok. 5 minut. Wyłączyć 
i dodać sok z cytryny. Zmiksować.
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24 września 2022 r. w Szczucinie odbył 
się kolejny Ogólnopolski Turniej Bad-
mintonowy „SZCZUCIN PLAY&FUN 
2022”. Organizatorem był Uczniowski 
Międzyszkolny Klub Sportowy JU-
NIS w Szczucinie. Turniej rozgrywa-
no w czterech kategoriach wiekowych: 
żak młodszy, żak, młodzik młodszy 
i młodzik. Sprawne przeprowadzenie 
zawodów było możliwe dzięki dobrej 
organizacji, znakomitym warunkom 
lokalowym oraz doświadczonemu Sę-
dziemu Głównemu Piotrowi Skrzeko-
wi.

Bez wsparcia różnych osób i insty-
tucji nie byłoby możliwe przeprowa-
dzenie sportowej imprezy w tak dużym 

wymiarze. Z Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach konkursu 
pn. MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO 
udało się pozyskać środki finansowe 
na organizację turnieju. Wsparcie uzy-
skaliśmy również od Banku Spółdziel-
czego w Szczucinie, PZU (Grzegorz 
Burzec) i Urzędu Pracy w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Dzięki sponsorom wszy-
scy uczestnicy turnieju brali udział 
w losowaniu cennych nagród rzeczo-
wych. Była to duża atrakcja sprawiająca 
zawodnikom wiele radości i pozytyw-
nych emocji. 

Zwycięzcom medale i dyplomy 
wręczył Zastępca Burmistrza Szczucina 
Tomasz Bełzowski.

Oto wyniki naszych zawodników 
w turnieju „SZCZUCIN PLAY&FUN 
2022”:
I miejsce Ksawery Wójcik - gra poje-
dyncza - kategoria żak młodszy
II miejsce Ludwik Misiaszek - gra poje-
dyncza - kategoria żak młodszy
IV miejsce Bartosz Sołtys - gra pojedyn-
cza - kategoria żak młodszy
I miejsce Matvii Siniukov - gra pojedyn-
cza - kategoria żak
I miejsce Nikola Misiaszek - gra poje-
dyncza - kategoria młodzik młodszy
I miejsce Amelia Wiślicka - gra poje-
dyncza - kategoria młodzik
III miejsce Kacper Zadrapa - gra poje-
dyncza - kategoria młodzik młodszy
III miejsce Kacper Zadrapa/Maja Zie-
lińska - gra mieszana - kategoria mło-
dzik młodszy

III miejsce Szymon Strzałba/Emil 
Ziobro - gra podwójna - kategoria mło-
dzik młodszy
III miejsce Nikola Misiaszek/Róża 
Szarszoń (z Krakowa) - gra podwójna - 
kategoria młodzik młodszy.

Gratulujemy zwycięzcom, ale rów-
nież całej ekipie szczucińskiego klubu 
JUNIS za dzielną i efektywną walkę 
w turnieju. Za wsparcie i pomoc w or-
ganizacji turnieju serdeczne dziękujemy 
sponsorom oraz Zastępcy Burmistrza 
Szczucina Tomaszowi Bełzowskiemu 
i Dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Szczucinie Kry-
stynie Szymańskiej.

Organizatorzy turnieju
Anna Dulak, Kazimierz Żurek

11 medali dla szczucińskich badmintonistów

XXI Turniej Badmintona z okazji Dnia Niepodległości

 W dniu 5.11.2022 r. w Straszęcinie 
rozegrany został trzeci turniej Ża-
ków Młodszych, Żaków, Młodzików 
Młodszych i Młodzików. 

W turnieju rywalizowało 109 za-
wodników z województwa podkarpac-
kiego, lubelskiego, śląskiego i święto-
krzyskiego. Nasi zawodnicy Ksawery 
i Ludwik wygrali w swojej kategorii 
wiekowej wszystkie pojedynki i na sa-
mym końcu walczyli ze sobą o złoty 
i srebrny medal. I miejsce zdobył Ksa-
wery Wójcik, a II miejsce Ludwik Mi-
siaszek. Gratulujemy! 

Anna Dulak

Trzeci Krajowy Turniej - Podkarpacki CUP 2022

105 zawodników i zawodniczek z 
całego województwa małopolskiego 
wzięło udział w turnieju w badmin-
tonie zorganizowanym przez UKS 
Spartakus Niepołomice z Okazji Dnia 
Niepodległości.

Turniej rozgrywany był na hali spor-
towej w Niepołomicach, na który zje-
chali młodzi badmintoniści z różnych 
zakątków Małopolski m.in. Krakowa, 
Niepołomic, Pleśnej, Tomic, Wieliczki, 
Zakopanego i oczywiście Szczucina. 
Mecze były długie i zacięte. Miejsca na 
podium w poszczególnych grupach 
wiekowych zostały wyróżnione meda-
lami oraz nagrodami rzeczowymi.
Miejsca zajęte przez szczucińskich 
badmintonistów:

żak młodszy
II miejsce Ludwik Misiaszek
V miejsce Ksawery Wójcik
żak
I miejsce Julia Bzduła
młodzik młodszy 
I miejsce Nikola Misiaszek
II miejsce Maja Zielińska
III miejsce Szymon Strzałba.

Jesteśmy bardzo dumni z medali 
oraz z gry pozostałych zawodników, 
którzy pomimo, że nie uzyskali miejsc 
na podium to walczyli dzielnie: Tymo-
teusz Wieczorek, Jakub Kostecki, Kac-
per Zadrapa, Emil Ziobro, Daria Niedź-
wiadek, Oliwia Syroka i Bartosz Sieroń.

Anna Dulak
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Drużyna Skrzatów (U6 i U5)

Drużyna Żaków (U8 i U7)

Drużyna Orlików (U10 i U9)

Drużyna Młodzików (U12 i U11)

Drużyna Trampkarzy (U13 i U14)

Drużyna Juniorów (U15 i U16)

Drużyna Seniorów

Tabela rundy jesiennej

Półmetek sezonu 2022/23 już za 
nami. Wisła po 13 kolejkach zdobyła 
22 punkty i zajęła szóste miejsce w kla-
sie okręgowej. To zdecydowanie bli-
żej górnej części tabeli niż dołu, bo do 
lidera tracimy osiem punktów, a do 
drugiej lokaty (dającej baraż o awans) 
tylko trzy punkty. Trzeba to uznać na 
pewno za pozytyw, bo przecież jeszcze 
w poprzednich rozgrywkach ledwo 
uniknęliśmy spadku. To pokazuje, że 
obraliśmy prawidłowy kierunek i mo-

żemy z nadzieją czekać na rundę re-
wanżową. Do sukcesów również musi-
my przypisać wyniki naszych juniorów 
(U16 i U15), którzy swoje rozgrywki 
zakończyli, jako wiceliderzy. Cieszy 
też powrót kibiców na stadion przy Wi-
tosa. W siedmiu domowych meczach 
uczestniczyło w strefie kibica prawie 
950 osób, co daje średnio 136 widzów 
na spotkanie. To wzrost niemal dwu-
krotny patrząc na ostatnie lata!

Mikołaj Strycharz

Wisła po rundzie jesiennej


