
 

 

 

 

Nazwa Placówki:    

 

Zespół Szkół w Tuchowie – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 

 

Adres: ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów 

Klasy: IV a (9 osób), V b (8 osób), V c (6 osób), VI b (4 osoby) 

Imię i nazwisko koordynatora: mgr Katarzyna Skrzyniarz 

Telefon/e-mail:  14/652 52 20 

zs.tuchow@interia.pl 

sptuchow@poczta.fm 

Liczba uczestników konkursu – 27 uczniów. 

 

 

…………………………………….. 

/podpis koordynatora/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. 

Nr 133 poz. 883). 
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Spis treści: 

 

1. Wiersz o Tuchowie – Adrian Kras, kl. V c; 

2. Wywiad z Burmistrzem Tuchowa, mgr Mariuszem Rysiem – praca zbiorowa; 

3. Wywiad z przewodniczącym Rady Miejskiej w Tuchowie, mgr Ryszardem Wroną – 

Jagoda Wrona, kl. VI b ; 

4. Ratusz – Kacper Łątka, kl. IV a, ilustracje – Kinga Łyda, kl. V c; Sara Dunaj, kl. V b; 

5. Bazylika Mniejsza Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Anna Sikorska, kl. IV a; 

Albert Surmacz, kl. V b; Sebastian Pawlik, kl. V b; grafiki – Patrycja Galus, kl. V b; 

6. Kościół św. Jakuba Apostoła – Małgorzata Mazurkiewicz, Aleksandra Wajda, kl. V c; 

grafika – Patrycja Galus, kl. V b 

7. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – Dominik Baran, kl. IV a ; 

8. Cmentarze i pomniki wojskowe – Damian Kupiec, Agnieszka Szostak, kl. IV a; 

9. Ochotnicza Staż Pożarna w Tuchowie – Michał Starzyk, kl. Vc; 

10. Dom Kultury – Gabriela Kwaśny, kl. Vc, Julia Starzyk, kl. IV a, 

11. Biblioteka Publiczna – Adrianna Gogola, kl. IV a, ilustracja – Karolina Kozioł, kl. 

Vb; 

12. Wywiad z dyrektorem Biblioteki Publicznej, mgr Bożeną Wroną – Grzegorz Wrona, 

kl. V b; 

13. Wywiad z dyrektorem Społecznego Ogniska Muzycznego, mgr Agnieszką Kowalik – 

Kornelia Hudyka, kl. Vb 

14. Wywiad z autorem publikacji historycznych o Tuchowie mgr Aleksandrem 

Kowalikiem – Gabriela Kwaśny, kl. Vc 

15. Informacje o szkole – Martyna Smosna, kl. IV a; ilustracja – Skarlet Góra, kl. V b 

16. Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół, mgr Józefem Wzorkiem oraz z wicedyrektor, 

mgr Wandą Siwek – Sara Dunaj, Kornelia Hudyka, kl. Vb 

17. Informacje o szkole od uczniów – Kinga Łyda, Małgorzata Mazurkiewicz, Jagoda 

Wrona, kl. V c 

18. Informacje o patronie Szkoły Podstawowej w Tuchowie –Bartosz Bochenek, kl. IV a. 

 

 

 

Okładkę przygotowała mgr Renata Szeląg – nauczyciel bibliotekarz. 

Strona tytułowa z wykorzystaniem grafiki Mieczysława Lipenskiego – mgr Katarzyna 

Skrzyniarz 

 



 

 

Uczniowie, którzy przygotowali prace do albumu pt.  

„Zapraszam na wycieczkę po mojej miejscowości!”: 

 

 

Klasa IV a: 

1. Dominik Baran 

2. Adrianna Gogola 

3. Anna Sikorska 

4. Martyna Smosna 

5. Julia Starzyk 

6. Agnieszka Szostak 

7. Damian Kupiec 

8. Bartosz Bochenek 

9. Kacper Łątka 

Klasa V b: 

1. Sara Dunaj 

2. Patrycja Galus  

3. Skarlet Góra 

4. Kornelia Hudyka 

5. Karolina Kozioł 

6. Sebastian Pawlik 

7. Albert Surmacz 

8. Grzegorz Wrona 

Klasa V c: 

1. Adrian Kras 

2. Gabriela Kwaśny 

3. Kinga Łyda 

4. Małgorzata Mazurkiewicz 

5. Michał Starzyk 

6. Aleksandra Wajda 

Klasa VI b: 

1. Izabela Derus 

2. Lidia Drabik 

3. Jagoda Wrona 

4. Victoria Żydowska 



 

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM TUCHOWA 

 

26 stycznia br. nasza grupa spotkała się w ratuszu tuchowskim z burmistrzem naszego 

miasta, panem Mariuszem Rysiem. Na początku pan Burmistrz pokazał nam swój gabinet 

oraz inne sale ratusza, opowiadając o pracy swojej i Rady Miejskiej. W drugiej części 

spotkania pan Burmistrz odpowiadał na nasze pytania. 

 

1. Tuchów to wspaniałe miasteczko. Jakie miejsca warto w nim zwiedzić i dlaczego? 

 

Tak, podzielam zdanie, że Tuchów to piękne miasto. Jest tutaj wiele zabytkowych 

miejsc. Oczywiście trzeba na pierwszym miejscu zacząć od Klasztoru - Sanktuarium 

Ojców Redemptorystów - to jest takie miejsce, którym wszyscy sie zawsze chlubili. 

Jest to miejsce szczególne. Oblicza się, że do tego Sanktuarium pielgrzymuje ok. 

dwustu tysięcy ludzi rocznie. Jest to spora rzesza. Stwierdzono, że Tuchów jest 

najczęściej odwiedzanym przez pielgrzymów miejscem w Powiecie Tarnowskim. 

Klasztor jest zwiedzany z wielu powodów - jest tam Cudowny obraz Matki Boskiej 

Tuchowskiej, są tam różne muzea: jest Muzeum Misyjne, Muzeum Etnograficzne i 

ruchoma szopka. Poza tym zwiedzającym lub przejeżdżającym bardzo podoba się 

rynek. Pod względem architektonicznym oryginalnie zachował się też ratusz. Kościół 

św. Jakuba jest również bardzo zabytkowy, pochodzi on z końca XIX w. Warto go 

zobaczyć, ponieważ ma on ciekawy układ architektoniczny i interesujący wygląd. 

Kolejne takie miejsce, na które ja bym zwrócił uwagę, to budynek Towarzystwa 

Gimnastycznego - Sokół. Szczególnie podkreślam to w tym roku, ponieważ ten 

budynek obchodzi 100-lecie powstania. Uważam również, że warto odwiedzić 

budynek Domu Kultury, zwłaszcza teraz - po remoncie - kiedy budynek bardzo się 

zmienił. Zupełnie jest on odnowiony, jest nowa sala widowiskowa. 

 

2.  W jaki sposób chciałby Pan zachęcić do zwiedzania naszego miasta? 

 

Tuchów warto odwiedzić, po pierwsze dlatego, że są tutaj piękne miejsca, warto 

wybrać się na spacer albo na przejażdżkę rowerem po szlakach turystycznych, które 

sie tutaj znajdują, ponieważ można wtedy obcować z przyrodą, oddychać świeżym 

powietrzem, w lasach nazbierać grzybów. Ale warto również tutaj przyjeżdżać, bo  

mieszkają tu życzliwi ludzie, którzy kochają tą swoją ''Małą Ojczyznę''. 

 

3. Jak rozwija się baza turystyczna w naszym mieście? 

 

Pamiętam, że kiedy obejmowałem swoje stanowisko, a było to dwanaście lat temu, w 

Tuchowie nie było żadnej restauracji, żadnego punktu gastronomicznego. Teraz na 

szczęście jest już ich kilka, co poszerza tę bazę turystyczną. Mankamentem Tuchowa 

jest to, że brakuje bazy hotelowej - nie ma w Tuchowie prawdziwego hotelu. W 

jakimś niewielkim stopniu rekompensują to różnego rodzaju gospodarstwa 

agroturystczne. Największy rozwój bazy turystycznej nastąpił w roku 2000, w oparciu 

o pozyskane pieniądze, które pomogło nam zebrać Doradztwo Rolnicze. Szkolono 



wtedy ludzi, aby umieli takie gospodarstwa, czy też hotele, pensjonaty prowadzić.  

Powstało wtedy bardzo dużo takich ośrodków agroturystycznych.  

W Tuchowie jest również Dom Pielgrzyma przy Klasztorze, który prowadzony jest 

przez ojców Redemptorystów.  

Staramy się cały czas promować Tuchów. Naszą marką, czyli rzeczą najczęściej 

promowaną - jest Klasztor, pszczelarstwo, które sie bardzo prężnie rozwija 

na tym terenie. Poza tym już od XIX w. charakterystycznym znakiem Tuchowa jest 

''kiełbasa tuchowska”. Ostatnio pojawiła się ona nawet w książce znanego polskiego 

kucharza, Roberta Makłowicza. 

 

4. Czy w Tuchowie są dostępne jakieś pamiątki dla turystów charakterystyczne dla 

miasteczka? 

 

Nie ma - mówię to z żalem. Poza pewnymi wydawnictwami, które są dostępne - czyli 

pocztówkami, książkami, folderami. Z okazji jubileuszu miasta - 670-lecia nadania 

praw miejskich były sprzedawane różne breloczki, smycze, długopisy i zestawy 

widokówek.  

 

5. Czy ratusz na co dzień jest udostępniony do zwiedzania? 

 

Nie jest udostępniony do zwiedzania na co dzień, dlatego, że pełni on funkcję siedziby 

władz miasta i urzędu. Trudno byłoby pogodzić pracę urzędników, którzy mają do 

spełnienia określone obowiązki z oprowadzaniem, ponieważ przeszkadzałoby to 

pracującym w ratuszu. Ale okazjonalnie, z wielką przyjemnością, przyjmuję uczniów,  

którzy chcą odwiedzić ratusz. Przyjeżdżają oni z terenu całej gminy na spotkania  

i specjalne lekcje. 

 

6. Czy można być świadkiem pracy radnych w ratuszu? 

Tak, owszem, ponieważ wszystkie sesje rady miejskiej są otwarte. Są publikowane 

ogłoszenia i każdy, kto chce wziąć udział w posiedzeniu rady. Poza Radą Miejską 

funkcjonuje także Młodzieżowa Rada Gminy, która prężnie działa i jest pomocna, 

gdyż młodzi ludzie często mają inne, świeższe zdanie na pewne tematy.  

 

 

7. Jaki związek ma pomnik św. Floriana z Tuchowem? 

 

Św. Florian to jest patron strażaków. Jest to taka tradycja, otóż w wielu polskich 

miastach budowano pomniki św. Floriana. Wierzono, że będą one strzegły przed 

pożarem. Pod koniec XIX w. w centrum miasta wybuchł duży pożar, który zniszczył 

m.in. kościół św. Jakuba. Ten pomnik został ufundowany przez biskupa, opata 

Armanda Janowskiego. 

 

8. Jakie imprezy kulturalne odbywają się cyklicznie w Tuchowie? 

 

Tuchów jest dość prężnym ośrodkiem kulturalnym. Imprez tych jest sporo. Obecnie  

w Domu Kultury ma miejsce Przegląd Zespołów Kolędniczych, jest to trzydniowa 

impreza. Polega ona na tym, że przyjeżdżają domy pomocy społecznej z czterech 

województw i ich przedstawiciele tutaj śpiewają, występują, prezentują piękne szopki 

wykonane przez swoich pensjonariuszy. Jest to bardzo piękna, charytatywna impreza. 

Corocznie, od roku 2000 roku odbywają się Spotkania Miast Bliźniaczych i jest to 



połączone z ''Dniami Tuchowa''. Cykliczną imprezą od lat jest również Małopolski 

Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego dla uczniów Ognisk Muzycznych.  

W tym roku już po raz drugi odbył się też u nas Ogólnopolski Turniej Tańca 

Towarzyskiego. 

 

9. Na czym polega współpraca z miastami bliźniaczymi? 

 

To jest jak gdyby ''wielopłaszczyznowa'' współpraca. Są to przede wszystkim 

wymiany kulturalne, a więc zespoły muzyczne różnego rodzaju, które przyjeżdżają 

tutaj. Nasze z kolei wyjeżdżają tam, koncertują, a więc poznajemy wzajemnie swoją 

kulturę. Organizowane są wspólne konkursy plastyczne, czy fotograficzne.  

Drugi taki aspekt, bardzo istotny, to jest wymiana młodzieży. Podpisanie umowy 

partnerskiej jest bardziej symboliczne. Natomiast kontakty szkół, które są w tych 

miastach, są częstsze i młodzież ma możliwość wyjazdu do tych miast,  możliwość 

konwersacji np. w języku francuskim, niemieckim.  

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

Z przewodniczącym Rady Miejskiej w Tuchowie, panem Ryszardem Wroną 

rozmawia Jagoda Wrona, uczennica klasy VI b. 

 

1. Które zabytki w Tuchowie uznałby Pan za najważniejsze? 

Koniecznie należy zobaczyć: Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Kościół Św. 

Jakuba, Ratusz oraz budynek ,,Sokoła’’. 

2. Które miejsca w Tuchowie są według Pana najciekawsze i warte obejrzenia przez 

zwiedzających? 

Oprócz budowli zabytkowych, które wymieniłem uważam, że należy spojrzeć na Tuchów 

jako miasto z pięknymi widokami, krajobrazami, trasami turystycznymi: pieszymi, 

rowerowymi, konnymi. Należy przejść pasmem Brzanki, wstąpić do schroniska, wyjść na 

wieże widokową , spróbować słynnej tuchowskiej kiełbasy, spróbować miodów zrobionych 

przez tuchowskich pszczelarzy. 

3. Z czego słynie Tuchów? 

Tuchów to przede wszystkim obraz Matki Boskiej Tuchowskiej, który rozsławia nasze 

miasto. To również tuchowska kiełbasa, której smak znają smakosze w kraju i za granicą.  

4. Jakie są planowane nowe atrakcje w Tuchowie? 

Nową atrakcją Tuchowa będzie kino cyfrowe, które ma być uruchomione w Domu Kultury na 

początku marca, muzeum Miasta i Ziemi Tuchowskiej, które planujemy otworzyć w maju 

oraz Punkt Informacji Turystycznej, który ma być uruchomiony od września.  

5. Czy w Tuchowie jest jakieś muzeum, z którego możemy dowiedzieć się więcej  

o historii tego miasta? 

W Tuchowie jest Muzeum Misyjne i Etnograficzne u Ojców Redemptorystów, natomiast 

moim marzeniem jest utworzenie muzeum Miasta Tuchowa i wszystko wskazuje na to , że   

w tym roku dojdzie do jego otwarcia. Chcemy uratować przed zniszczeniem zdjęcia, 

dokumenty, przedmioty, które mówią o mieszkańcach Tuchowa. To wielkie wyzwanie, ale 

mam nadzieję, że z pomocą tuchowian uda nam się to zrealizować.  

6. Z jakimi miastami bliźniaczymi Tuchów współpracuje? 

 



 

 

Tuchów jest jednym z niewielu miast w Polsce, które współpracują z kilkoma partnerami 

zagranicznymi. Aktualnie samorząd Tuchowa ma podpisane umowy z siedmioma miastami  

w Europie. Są to: Illingen – Niemcy, Pettenbach – Austria, Detva – Słowacja, Saint Jeau De 

Braye –Francja, Baranivka – Ukraina, Martfu – Węgry i Mikulov – Czechy. Podpisana 

została również w 2010 r. umowa intencyjna z miastem Tautii Magheraus w Rumuni  

i najprawdopodobniej będzie to kolejne miasto partnerskie.  

7. Czy są wydawane książki o Tuchowie? 

Ostatnio ukazało się wiele nowych pozycji o naszym mieście. Przede wszystkim ,,Tuchów  

w dokumentach” oraz ,,Tuchów w obrazach i fotografiach” autorstwa pana Andrzeja Mężyka. 

Dwa tomy: ,,Służby zdrowia w Tuchowie’’ i ,,Historia Kielanowic”, których autorem jest pan 

Aleksander Kowalik. Najnowsze dzieło wydane w roku obchodów 670 – lecia miasta 

Tuchowa to album ,,Tuchów dawniej i dzisiaj”. 

 

8. Czy w Tuchowie jest jakaś gazeta, w której opisane jest życie miasta? 

Tak, są to ,,Tuchowskie Wieści”, których redaktorem naczelnym jest pan Grzegorz 

Stanisławczyk oraz ,,Tuchowski Informator Samorządowy”, który ukazuje się co jakiś czas, 

wydawany przez Urząd Miejski w Tuchowie 

9. W tamtym roku obchodziliśmy 670 – lecie miasta Tuchowa. Proszę opowiedzieć, 

jak wyglądały obchody tych uroczystości? 

Jest to bardzo obszerny temat, ponieważ obchody 670 – lecia były bardzo bogate i obfitowały 

w wiele uroczystości i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych. Do najważniejszych 

zaliczyłbym uroczyste sesje Rady Miejskiej, sesję naukową, wykonanie kopii aktu nadania 

praw miejskich, wybicie pamiątkowego medalu oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

poświęconej Kazimierzowi Wielkiemu, jak również wydanie albumu fotograficznego 

,,Tuchów dawniej i dzisiaj”. Muszę wspomnieć o wielkim zaangażowaniu środowiska 

lokalnego, a przede wszystkim szkół z naszej gminy, które brały udział w licznych 

konkursach i przedsięwzięciach. Na koniec ważnym punktem obchodów było nadanie imienia 

Kazimierza Wielkiego gimnazjum w Tuchowie. 

  



 

 

10. Czy praca Przewodniczącego Rady Miejskiej jest trudna? Na czym polega? 

Przewodniczącego Rady Miejskiej wybierają spośród siebie radni. Jego zadaniem jest przede 

wszystkim koordynowanie pracą Rady, przygotowywanie i zwoływanie sesji oraz ich 

prowadzenie. Prowadzi również biuro rady, gdzie radni się spotykają i są informowani o 

wszelkich sprawach dotyczących sesji, komisji czy innych spotkań dodatkowych. 

Przewodniczący reprezentuje również Radę na zewnątrz np. na spotkaniach z mieszkańcami, 

bierze udział w różnych uroczystościach. 

 

Dziękuję za wywiad. 

  



 

 
 

TUCHOWSKI RYNEK I RATUSZ – TO TRZEBA ZOBACZYĆ! 
 

 

Trochę historii: 

 

 Wznoszący się pośrodku tuchowskiego rynku ratusz jest zapewne trzecią z kolei 

siedzibą miejskich władz samorządowych na tym miejscu.  

 Pierwszy ratusz powstał tu przypuszczalnie już w XIV w. 

 Pierwsza pewna wiadomość o istnieniu ratusza w Tuchowie pochodzi z r. 1579. Był to 

budynek drewniany, ale piętrowy i podpiwniczony, z izbą szynkową na parterze i salą 

sądową na piętrze. 

 Gdy spłonął podczas pożaru miasta w 1789 r., na jego miejscu zbudowano nowy, 

częściowo murowany, który przetrwał do ok. 1870 r.  

 Obecny ratusz wzniesiono w latach 1873-74 z wykorzystaniem części fundamentów  

i ścian poprzedniego. 

Inicjatorem jego budowy był 

ówczesny burmistrz 

Tuchowa, Franciszek 

Frydman, a autorem 

projektu był tarnowski 

architekt Franciszek 

Hackbeil. Jest to w całości 

murowany klasycystyczny 

budynek piętrowy w 

kształcie litery C. 



  

 

  



 

  



 

  





  



 

NNaa  zzeewwnnąąttrrzz  KKoośścciioołłaa  TTwwoojjąą  uuwwaaggęę  cchhcceemmyy  zzwwrróócciićć  nnaa::  
 

 

 

 



 

Przy klasztorze ojców Redemptorystów znajdują się trzy muzea. 

 

 

 
 

W muzeum sanktuaryjnym można poznać 

historię kościoła Matki Bożej w Tuchowie.  

Są tam stare obrazy, księgi, dokumenty… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzając muzeum etnograficzne można zobaczyć, jak 

żyli dawni mieszkańcy Tuchowa, jakimi narzędziami się 

posługiwali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum misyjne zawiera eksponaty 

przywiezione przez misjonarzy z 

dalekich krajów. 

Są tam między innymi szkielety i skóry 

egzotycznych zwierząt, stroje. 

Warto obejrzeć to muzeum, aby lepiej 

zrozumieć jak żyją ludzie w innych 

krajach. 

  



 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba 

Apostoła w Tuchowie 

 
               Kościół św. Jakuba powstał w latach 

1791 – 1797. Budowę prowadził Odo 

Kontentowicz, a fundatorami byli benedyktyni i 

tynieccy. Budynek otoczony jest murem. 

Świątynia odznacza się harmonijną architekturą i 

należy do najlepszych        w Polsce przykładów 

kościołów w stylu późnobarokowym. 

 

 

 

Wnętrze kościoła zawiera cenne zabytki, tj. : 

 ołtarz główny z ośmioma, kręconymi 

kolumnami i rzeźbami ( styl rokokowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego 

  



 

 ambona rokokowa z baldachimem i 

stiukowym pludamentem– rzeźbiona, 

malowana i pozłocona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 chrzcielnica rokokowa ( bogato zdobiona, 

drewniana ) 

 

 

 

 

 

 

 

 na chórze zdobione, 18 – głosowe organy, 

wykonane w 1800 roku. Pod chórem stoją 

dwa rokokowe konfesjonały. 

 

 



 

 

  



W kościele znajdują się również: 

 tablice pamiątkowe: 

     1. upamiętniająca ofiary terroru hitlerowskiego z parafii Tuchów; 

     2. wotum wdzięczności Bogu za papieża Polaka, ufundowana przez 

Tuchowskie  Towarzystwo Prywatnych Przedsiębiorców w 1999 r. 

3. dzwony: św. Jakub; Maria i Józef 

4. kropielnica kamienna, renesansowa. 

W ostatnich latach kościół przeszedł gruntowny remont m.in. wzmocniono 

mury, wykonano nową elewację i wymieniono więźbę dachową.  

 

 

 

  



 

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

 

 „Sokół” jest to Tuchowski oddział Towarzystwa Gimnastycznego, które powstało  

w roku 1898 .  

 

 Na potrzeby Towarzystwa wybudowano budynek o tej samej nazwie, którym 

uczczono również 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Oddano go do użytku w 1911 

roku . 

 

 Budynek jest prostokątem z dwiema przybudówkami po bokach. Ściana frontowa jest 

z portykiem zakończonym łukiem i takie same są okna. Na górze są wieżyczki. Całość 

jest w stylu pseudogotyckim. 

 

 Na ścianie frontowej znajduje się tablica ku czci czterech tuchowian, którzy zginęli 

podczas wojny bolszewickiej w 1920 r.        

 

 „Sokół” pełnił wiele funkcji np : podczas I wojny światowej Rosjanie zamienili go na 

cerkiew, później odbywały się w nim imprezy sportowe, spektakle teatralne, zabawy  

i akademie. Wewnątrz budynku znajdowała się scena z pięknie malowaną kurtyną, 

która zaginęła.  

 

 Przez wiele lat w „Sokole” funkcjonowało kino „Promień”. 

 

 Obecnie w „Sokole” znajduje się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  

w Tarnowie oraz  „Restauracja Czardasz”. 



  



 

  



  



 

 

 

  



  





  



 



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUCHOWIE 

 

 

 

 
 

Biblioteka Publiczna w Tuchowie jest samorządową instytucją 

kultury, działającą na podstawie statutu nadanego przez Radę 

Miejską Tuchowa i finansowaną ze środków samorządowych Gminy.  

 

 



 

 
Biblioteka Publiczna w Tuchowie posiada uniwersalny księgozbiór 

 zaspokajający różnorodne zainteresowania czytelników. 

 

 
                                                                    W zbiorach biblioteki znajdują m.in  się unikatowe książki   

                                                                           pochodzące z kolekcji Towarzystwa Szkoły Ludowej, a także   

                                                                           prasa codzienna oraz zbiory audiowizualne . 

 

 
W bibliotece zgromadzono  ogółem 57326  woluminów książek 

 /dane na dzień 31.12.2006 r/., 98 roczników czasopism, 433 zbiorów specjalnych. 

 

 



 
Bogaty księgozbiór podręczny zawiera m.in: opracowania obejmujące  

całokształt określonej dziedziny wiedzy, wydawnictwa typu encyklopedie,  

słowniki rzeczowe i językowe, bibliografie, atlasy, przewodniki, albumy  

sztuki dawnej i nowożytnej. 

 

 

 

 
                                                         Największą popularność osiąga literatura piękna dla dorosłych,    

                                                                    literatura popularnonaukowa oraz udostępniany na miejscu w czytelni   

                                                                    księgozbiór informacyjny. 

 

 

 

 

 
Oprócz książek  popularnonaukowych w bibliotece można wypożyczyć  

książki dla najmłodszych czytelników 

 



 
 

Przy wyborze książek można korzystać z katalogów kartkowych: tytułowego, 

 alfabetycznego, działowego oraz z katalogu komputerowego. 

 

 

 

 

 

 
 

Wypożyczalnia posiada w swoich zbiorach: poradniki z medycy  

i psychologii, duży wybór lektur szkolnych oraz opracowań dla  

                                                                            maturzystów, powieści autorów polskich i zagranicznych. 



  



 

  



  



 

 

Z Agnieszką Kowalik, Dyrektorem Społecznego Ogniska Muzycznego  

w Tuchowie rozmawia Kornelia Hudyka, uczennica kl. V b. 

 

1. Jak brzmi pełna nazwa SOM i jak długo ono działa? 

 

Pełna nazwa to Społeczne Ognisko Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego,  

a działa już 19 lat.  

 

2. Ilu uczniów liczy SOM w Tuchowie i czy są to tylko tuchowianie? 

 

Co roku na zajęcia uczęszcza ok. 60 – 70 uczniów. W tym roku są to 83 osoby  

z gminy Tuchów, a także z gminy Gromnik i miasta Ciężkowice. 

 

3. W jaki sposób SOM przyczynia się do krzewienia kultury muzycznej  

w Tuchowie? 

 

Przez kształcenie muzyczne, rozwijanie zainteresowań muzycznych, występy dla 

miasta i gminy z okazji świąt państwowych i lokalnych, np. tradycyjny koncert pt. 

„Młodzi artyści tuchowskiej ziemi”, w którym występuje do 36 osób, które przewinęły 

się przez Ognisko.  

 

4. Jakie imprezy organizuje SOM dla swoich słuchaczy? 

 

Coroczne koncerty kolęd, w których grają wszyscy słuchacze dla swoich rodzin. Co 

roku ilość publiczności waha się od 200 do 270 osób. Tak jak wspomniałam wcześniej 

prezentujemy osiągnięcia naszych uczniów przy okazji świąt państwowych  

i lokalnych. Rok szkolny kończy zamiast egzaminu popis każdego ucznia.  

 

5. Wiem, że SOM od kilku lat organizuje poważny konkurs pianistyczny. Proszę  

o nim opowiedzieć. 

Pomysłodawcą Małopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego dla 

uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych jest Społeczne Ognisko Muzyczne  

w Tuchowie. Konkurs powstał przy życzliwej pomocy Centrum Paderewskiego 

Tarnów-Kąśna Dolna. W pierwszych latach ideę konkursu wspierała ówczesna 

dyrektor Centrum, pani Anna Knapik, a obecnie aktualny dyrektor tej instytucji, pani 

Krystyna Szymańska.  

Głównym darczyńcą konkursu, w którym biorą udział uczniowie  

z 3 województwa: tarnowskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, jest Burmistrz 

Tuchowa, pan Mariusz Ryś. W konkursie uczniowie biorą udział w 3 kategoriach 



wiekowych, w których zdobywają pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 

najwybitniejszy z nich otrzymuje Grand Prix. Jednym ze zdobywców tego 

szczególnego wyróżnienia jest uczeń SOM w Tuchowie, Paweł Harańczyk, który 

obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie i w tym roku pisze licencjacką 

o działalności SOM.  

W Roku Paderewskiego organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, konkurs został wpisany do ogólnopolskiego kalendarza imprez. Co roku 

po konkursie jest wydawana broszura pokonkursowa.  

 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów. 

  



 

 

Z Aleksandrem Kowalikiem, autorem wielu publikacji historycznych  

na temat Tuchowa rozmawia Gabriela Kwaśny, uczennica kl. V c 

 

 

1. Skąd u Pana zainteresowanie historią? 

 

Zaczęło się od czasów przerwy między podstawówką a szkołą średnią i szkołą średnią 

a studiami, kiedy to czytałem z nudów książki historyczne. 

 

2. Proszę wymienić tytuły swoich publikacji poświęconych Tuchowowi. 

 

 650 lat miasta Tuchowa z 1990 r., 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie  - II części  z 1993 i 2003 r., 

 Służba zdrowia w Tuchowie, cz. I z 2005 i cz. II z 2010 r., 

 Historia Kielanowic (dzielnicy Tuchowa) z 2008 r., 

 ponadto ok. 130 artykułów na tematy historyczne i współczesne  

w Tuchowskich Wieściach. 

 

3. Jakie są jeszcze inne publikacje na temat dziejów naszego miasta? 

 

Jest wiele publikacji na ten temat. Do najważniejszych można zaliczyć: 

 Stanisława Derusa Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945, 

 Józefa Kozioła Zarys dziejów Zespołu Szkół Zawodowych, 

 Józefa Kozioła Tuchów i okolice, 

 Pod red. Józefa Kozioła, cz. I i II, 

 Andrzeja Mężyka Tuchów w dokumentach t. I, 

 Andrzeja Mężyka Tuchów w obrazach, t. II, 

 A. Kowalskiego Sanktuarium i Klasztor na Wzgórzu Lipowym, 

 O. Kazimierza Plebanka Dzieje kościoła i parafii Najświętszej Maryi Panny  

w Tuchowie do 1460 r. 

  



 

4. Wiem, że był Pan pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Miłośników 

Tuchowa. Proszę opowiedzieć o działalności Towarzystwa. 

Towarzystwo Miłośników Tuchowa powstało w 1990 r. Obchodziliśmy wtedy 650 lat 

naszego miasta. Wśród licznych komisji powołanych do uświetnienia obchodów 

działała wówczas Komisja Historyczna, której byłem przewodniczącym. W trakcie 

naszej pracy padło wiele propozycji działań i badań historycznych. Zaangażowało się 

w nie wiele osób, m.in. prof. Feliks Kiryk, Andrzej Meissner, Stanisław Wróbel,  

o. Paweł Sczaniecki. Tematy niezrealizowane podczas obchodów spowodowały 

utworzenie Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Pomysł utworzenia TMT zgłosił 

Józef Lewicki, a nazwę zaproponował Józef Kozioł. Zostałem wówczas mianowany 

pierwszym prezesem Towarzystwa. Równolegle z Towarzystwem Miłośników 

Tuchowa zaproponowano utworzenie lokalnego periodyku Tuchowskie Wieści, które 

wychodzi do dzisiaj. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

  



 

Zapraszamy do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica 

przy Zespole Szkół w Tuchowie 

 

W naszym miasteczku jest wiele miejsc godnych zobaczenia. Są to na pewno 

Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, kościół 

św. Jakuba, ratusz, budynek Sokoła. Ale ja chciałabym jeszcze zaprosić do naszej 

szkoły. 

Bardzo lubię tę szkołę, ponieważ jest duża i przestrzenna. Sale są przytulne, można 

się w nich dobrze czuć.  W czasie przerwy na korytarzach jest gwar, liczne rozmowy – 

ale to taki miły przerywnik między lekcjami. 

Na parterze mamy dużą bibliotekę, w której każdy znajdzie książkę lub czasopismo 

na interesujące go tematy. Panie bibliotekarki zawsze służy poradą i miłym słowem. 

Pani Renata z pasją przygotowuje też różne przedstawienia, na które perfekcyjnie 

dobiera kostiumy, rekwizyty, a nawet sama szyje stroje historyczne i współczesne. 

Potrafi też stworzyć cuda z papieru i to ona właśnie wyczarowała okładkę naszego 

albumu.  

Jest tu również świetlica, która służy dzieciom, jeśli z jakichś powodów muszą 

poczekać na lekcje lub po lekcjach na rodziców.  

Parter i pierwsze piętro zajmują klasy gimnazjalne, drugie piętro – klasy IV-VI 

szkoły podstawowej, a trzecie  - klasy nauczania zintegrowanego. Klasy gimnazjalne  

i młodsze mają osobne, dobrze wyposażone pracownie komputerowe. Uczniowie mają 

też swoje szafki w kolorze żółtym, pomarańczowym, czerwonym, fioletowym  

i niebieskim. 

Nauczyciele też są mili, pomagają nam, kiedy napotykamy na jakieś trudności. 

Organizują wiele zajęć dodatkowych, tj. kół zainteresowań, SKS, treningi judo. 

Nasza szkoła to raj dla miłośników sportu. Mamy wspaniałą i dużą halę MOSiR, na 

której odbywają się zawody, a także lekcje wychowania fizycznego. A czasami też 

schodzimy tam na akademie i apele. 

Nikt też nie powinien czuć się u nas głodnym, ponieważ stołówka serwuje bardzo 

smaczne posiłki. Dobrze zaopatrzony sklepik także zaprasza uczniów.  

Otoczenie szkoły też jest bardzo ładne. Dookoła jest zielono, a co najważniejsze 

wszystko jest utrzymane w należytym porządku. Na wiosnę aż miło wyjść na przerwie 

pooddychać świeżym powietrzem i nacieszyć się zielenią.  

Bardzo lubię moją szkołę. Właśnie tutaj poznałam moich kolegów i koleżanki. 

Tutaj zrozumiałam, co naprawdę mnie interesuje. 



Martyna Smosna, kl. IV a 

 

Z dyrektorem Zespołu Szkół w Tuchowie, panem Józefem 

Wzorkiem oraz panią wicedyrektor, Wandą Siwek rozmawiają  

Kornelia Hudyka i Sara Dunaj. 

 

1. Ile lat ma nasza szkoła? 

 

Budynek powstał w 1934 r. Początki sięgają prawdopodobnie XV w. (1461 r.), 

gdyż zapiski o nim pojawiły się już w „Kronice” Jana Długosza. Wzmianka ta 

mówi o wybudowaniu wówczas drewnianego kościółka, do którego przeniesiono 

parafię z kościółka Najświętszej Marii Panny, a przy kościele tym wybudowano 

szkółkę parafialną. Obecny budynek został wybudowany w 1936 r.,  

a rozbudowany w latach 1987-88. Wy możecie już uczęszczać do odnowionej  

i unowocześnionej szkoły. 

 

2. Ilu uczniów uczęszcza do Zespołu Szkół? 

Ogółem uczniów jest 750, w tym 456 w Szkole Podstawowej i 284 w Gimnazjum. 

3. Jakimi osiągnięciami może się pochwalić Szkoła Podstawowa? 

 

Szkoła ma wiele osiągnięć w sporcie, w konkursach przedmiotowych,  

w konkursach plastycznych. Uczniowie często zdobywają (niejednokrotnie cenne) 

nagrody w konkursach ogólnopolskich. 

 

4. Czy przyjeżdżający z innych miast mogą zwiedzać naszą szkołę? 

 

Oczywiście, chociaż nie możemy sobie pozwolić na to, by ktoś z zewnątrz 

zwiedzał szkołę w trakcie normalnych lekcji. Kilka razy w roku odwiedzają nas 

goście zagraniczni, kiedy przyjeżdżają do Tuchowa w ramach wymiany  

z miastami partnerskimi. Nie tylko zwiedzają oni budynek, ale także są zapraszani 

na lekcje i inne imprezy kulturalne, które u nas się odbywają. W tym roku 

szkolnym przeżywaliśmy też dwie duże uroczystości w naszej szkole: wymianę 

sztandaru Szkoły Podstawowej i nadanie imienia Gimnazjum, podczas których 

odwiedziło nas wiele osób związanych ze szkolnictwem i nie tylko.  

 

5. Czy nasza szkoła ma sławnych absolwentów? 

Naturalnie. Można tu wymienić Agatę Mróz, Agatę Kras, Artura Gądka. Wiele 

osiągnięć mamy w judo, ale też możemy się pochwalić wieloma olimpijczykami. 

Dziękujemy za rozmowę. 



 

 

A co o naszej szkole sądzą 

uczniowie? 

 

Wśród dzieci z klasy V c sondaż 

przeprowadziły Kinga Łyda,  

Małgorzata Mazurkiewicz i 

Aleksandra Wajda. 

 

Jakie miejsca w szkole podobają 

się wam najbardziej? 

 Hala sportowa 

 Salka judo 

 Sklepik 

 Sala informatyczna 

 Biblioteka 

 Szatnia  

 

 

Na jakie zajęcia pozalekcyjne 

uczęszczacie? 

 SKS 

 Język angielski 

 Tańce 

 Język polski 

 Matematyka 

 Język francuski 

 Kółko historyczne 

Który przedmiot najbardziej 

lubisz? 

 W-f 

 Plastyka 

 Przyroda 

 Informatyka 

 Język angielski 

 Język polski 

 Matematyka 

 Wdż 

 Historia  



PPAATTRROONN  NNAASSZZEEJJ  SSZZKKOOŁŁYY

  



  



  



  



 


