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Sala sportowa w Strzelcach Wielkich - inwestycja w rozwój 
młodego pokolenia!

Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał umowę 
z wykonawcą na budowę sali sportowej przy szkole w Strzel-
cach Wielkich. Inwestycja o wartości ponad 4,3 mln zł prze-
widuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz 
z  węzłem socjalnym oraz adaptację pomieszczeń na szatnię, 
stołówkę oraz bibliotekę.

Sala Sportowa przy szkole w Strzelcach Wielkich jest inwe-
stycją, której od lat wyczekuje społeczność szkoły i miejscowo-
ści. Obecnie uczniowie mają zajęcia wychowania fizycznego na 
przystosowanej do tego sali lekcyjnej o powierzchni kilkudzie-
sięciu metrów kwadratowych. Sport kształtuje zarówno ciało, jak 
i osobowość człowieka. Uczy samodyscypliny, pokory, cierpliwości, 
pewności siebie. Dlatego priorytetem dla nas było przygotowanie 
tej inwestycji i pozyskanie środków zewnętrznych na jej realizację 
- podkreśla Wójt Gminy Szczurowa.

W lutym br. w ogłoszonym przetargu został wyłoniony wy-
konawca nowej sali sportowej -  “Przedsiębiorstwo Budowlane 
Usługowo-Handlowe Mateo” z  Tarnowa. Wykonawca zreali-
zuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w  Strzelcach 
Wielkich o  salę gimnastyczną wraz z  zapleczem sanitarno-
szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu, wykonaniem 
ciągów pieszych i  montażem bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe. Projektowany budynek składa się ze zwar-
tej zabudowy dwóch brył. Od strony wschodniej znajduje się 
wyższa, jednokondygnacyjna mieszcząca w  sobie salę gim-
nastyczną. W  pozostałym parterowym, niższym fragmencie 
mieszczą się m.in. pomieszczenia pomocnicze uzupełniające 
funkcję sali sportowej (zaplecze sanitarno-szatniowe). Sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym zosta-
nie scalona z bryłą szkoły za pomocą istniejącego fragmentu 
budynku szkoły, który będzie pełnił funkcję łącznika, w któ-

rym zlokalizowana będzie szatnia, biblioteka oraz stołówka. 
Sala gimnastyczna wraz z  zapleczem sanitarno-szatniowym 
będzie obiektem ogólnodostępnym, na co dzień służącym 
uczniom Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

Na inwestycję skutecznie pozyskano 2 miliony złotych z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to znaczna pomoc 
przy całkowitej wartości zadania wynoszącej ponad 4,3 mln zł.   

Warto również podkreślić, że to nie koniec planowanych 
inwestycji w budynku szkolnym w Strzelcach Wielkich. W ra-
mach rewitalizacji szkoła przejdzie duże zmiany - wnętrze 
budynku zostanie zmodernizowane, do klas zostanie dopro-
wadzona instalacja wody użytkowej, zostaną wyremontowane 
posadzki. Zmiany zajdą również na zewnątrz szkoły - prze-
budowany zostanie teren rekreacyjny, a  budynek przejdzie 
głęboką modernizację energetyczną (wymiana opraw oświetle-
niowych, termomodernizacja, panele PV, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła). Szkoła w Strzelcach zostanie dostosowana do 
osób z niepełnosprawnościami oraz do wymogów PPOŻ.
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Gmina Szczurowa z uchwalonym budżetem na 2022 
rok - ponad 17,5 mln zł na inwestycje!

Podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rady Gminy Szczurowa 
radni jednogłośnie uchwalili zaproponowany przez Wójta Zbi-
gniewa Moskala budżet gminy na 2022 rok. Plan inwestycyjny 
na najbliższe dwa lata zakłada inwestycje na rekordową kwotę 
35 mln złotych.

Część zaplanowanych inwestycji zostanie wykonana w tym 
roku - na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę ponad 17,5 
mln złotych. Znaczna część tych środków pochodzi z dotacji 
pozyskanych przez gminę, zarówno ze środków unijnych jak 
i państwowych.
Do najważniejszych inwestycji w 2022 roku należą:

• budowa sali sportowej w Strzelcach Wielkich,
• remont sali tańca i budynku Gminnego Centrum Kultury 

w Szczurowej,
• remonty szkół podstawowych w Strzelcach Wielkich, Uściu 

Solnym, Szczurowej i Zaborowie,
• remont świetlicy w Rudy-Rysiu,
• budowa szatni sportowej w Woli Przemykowskiej,
• rozbudowa kanalizacji,
• remonty dróg.

Zaplanowane inwestycje to duże wyzwanie, niemożliwe do 
wykonania wyłącznie ze środków własnych gminy. Już na chwi-
lę obecną pozyskaliśmy na poczet przyszłych zadań 24 mln zł. 
Z tych środków będą finansowane głównie remonty w obiektach 
oświatowych, Gminnym Centrum Kultury z  salą tańca, kana-
lizacja, rozbudowa wodociągu, sala gimnastyczna w Strzelcach 
Wielkich - mówi Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.
W  ramach funduszu sołeckiego do dyspozycji mieszkańców 
pozostanie kwota ponad 633 tys. złotych. Przygotowywane są 
projekty na kolejne zadania inwestycyjne, m.in. remontu Domu 
Ludowego w Dołędze czy remizy w Rajsku. Gmina Szczurowa 
będzie współfinansować projektowanie i  budowę chodników 
przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Remont drogi Strzelce Małe - Barczków 
z dofinansowaniem
Gmina Szczurowa otrzymała w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg dofinansowanie na remont drogi Strzelce Małe 
– Barczków nr 250526K. Rządowa dotacja to blisko 284 tys. zł, 

co stanowi 80% wartości inwestycji. Całość będzie kosztować 
ponad 350 tysięcy złotych.

W  ramach inwestycji zostanie wyremontowany odcinek 
drogi o  długości blisko 900 metrów. Droga zostanie wzmoc-
niona, oczyszczone zostaną przepusty, położona zostanie nowa 
nawierzchnia. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem łama-
nym, zamontowane zostanie oznakowanie pionowe.

Inwestycja zostanie sfinalizowana w  pierwszym półroczu 
tego roku.

Prawie 3 miliony złotych od gminy na chodniki przy 
drogach powiatowych i wojewódzkich
Tylko w  tym roku Gmina Szczurowa przekaże 400 tys. zł na 
zadania związane z  budową chodników przy drogach woje-
wódzkich i powiatowych. W sumie zaplanowano na najbliższe 
lata przeznaczenie 2 mln 893 tys. zł na współfinansowanie tych 
inwestycji.

W  tym roku rozpocznie się budowa chodników przy dro-
gach powiatowych w  Zaborowie i  Strzelcach Małych. Jako 
gmina współfinansujemy to zadanie w  50% planowanych 
kosztów. W obecnym i przyszłym roku planujemy przeznaczyć 
na budowę chodników przy drogach powiatowych 810 tys. zł. 
Na 2023 rok zaplanowano przygotowania dokumentacji na 
budowę chodników przy drogach powiatowych: Rajsko, Szczu-
rowa-Włoszyn. Na ten cel gmina przeznaczy 50 tysięcy złotych. 
Rok później planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych 
przy chodniku w Strzelcach Wielkich  i wspomnianych wcze-
śniej drogach w Rajsku i Szczurowej-Włoszynie. Planujemy na 
ten cel przeznaczyć ponad 760 tys. zł. Łącznie przez najbliższe 

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 1 (2022)

4

Inw
estycje

www.szczurowa.pl



lata na ciągi piesze przy drogach powiatowych gmina przezna-
czy ponad 1,6 mln zł.

Szereg działań inwestycyjnych zaplanowano przy drogach 
wojewódzkich. W tym roku powstaną dokumentacje technicz-
ne na budowę chodnika i  zatok autobusowych przy drodze 
wojewódzkiej w  Rudy-Rysiu oraz na budowę chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w  Strzelcach Małych. Ruch na drogach 
wojewódzkich jest bardzo intensywny, dlatego priorytetem dla 
nas jest budowa chodników wzdłuż tych dróg oraz zatok auto-
busowych. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo 
mieszkańców - zaznacza Zbigniew Moskal. Łącznie na przygo-
towanie dokumentacji gmina przeznaczy 350 tys. zł, natomiast 
prace budowlane pochłoną 886 tys. zł.

Warto podkreślić, że budowa chodników przy drogach 
powiatowych i wojewódzkich jest zadaniem odpowiednio sta-
rostwa i  samorządu wojewódzkiego. Samorząd gminny może 
natomiast finansować zadania powiatu czy województwa. 

Południowa obwodnica z finansowaniem rządu 
i województwa
Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z rezerwy budżetu 
państwa zostaną przeznaczone środki na budowę południowej 
obwodnicy Szczurowej (Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa). 
Rząd na obwodnicę przeznaczy 35 milionów złotych. Pozostałą 
kwotę, czyli 23 mln zł, dołoży Samorząd Województwa Mało-
polskiego.

W czerwcu ubiegłego roku Wójt Zbigniew Moskal podpisał 
z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę dotyczącą re-

gulacji stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za nieru-
chomości niezbędne do realizacji zadania. Gmina Szczurowa na 
odszkodowania zarezerwowała w tegorocznym budżecie 3 mi-
liony złotych, tyle samo przeznaczy Województwo Małopolskie.

Budowa południowej obwodnicy miejscowości Szczuro-
wa to prace w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 964 wraz z  rozbudową dróg wojewódzkich 768 i 964 oraz 
rozbudową drogi gminnej 250545K. Inwestycja przewiduje też 
budowę i  przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej 
w miejscowościach: Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa.

Powstanie m.in. droga klasy G długości około prawie 4,5 km, 
w tym dwa ronda i dwa skrzyżowania skanalizowane. Pomyśla-
no także o przepustach i przejściach dla zwierząt.

Czas na projektowanie obwodnicy Rudy-Rysia
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg 
na zaprojektowanie drogi, która połączy węzeł Brzesko na au-
tostradzie A4 z drogą wojewódzką nr 768 i będzie jednocześnie 
wyczekiwaną obwodnicą Rudy-Rysia. 

Nową drogę zaprojektuje Pracownia Projektowa Mostopol, 
a  koszt przygotowania dokumentacji wynosi 1,399 mln zł. 
Nowa droga ma mieć około 6,5 km długości i będzie omijać 
tereny zabudowane miejscowości Rudy-Rysie i  Przyborów. 
Opracowanie dokumentacji ma trwać maksymalnie 15 mie-
sięcy od podpisania umowy. Wykonawca przygotuje projekty 
budowlane, techniczne i wykonawcze. Jednocześnie mają zo-
stać uzyskane wszelkie opinie, uzgodnienia i  decyzje, w  tym 
pozwolenie budowlane.

Gmina przejmuje Branżową Szkołę I Stopnia 
w Szczurowej 

Rada Gminy Szczurowa przyjęła uchwałę wyrażającą wolę 
przejęcia od Powiatu Brzeskiego Branżowej Szkoły I  Stopnia 
w  Szczurowej. Przypomnijmy, że szkoła branżowa wchodzi 
w skład Zespołu Szkół w Szczurowej, który decyzją Rady Po-
wiatu, przestanie funkcjonować od 1 września. Szkołę branżo-
wą będzie prowadzić Gmina Szczurowa.

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwałę 
w sprawie przekazania naszej gminie zadania polegającego na 
prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej. Doce-
lowo szkoła branżowa wraz z  sąsiadującą szkołą podstawową 
stworzy Zespół Szkół. Uczniowie klas 8, którzy są zaintereso-
wani nauką w szkole branżowej mogą składać wnioski w pro-
wadzonej rekrutacji. 

Przypomnijmy, że Branżowa Szkoła I Stopnia oferuje 3-letni 
cykl kształcenia. Jest przewidziana dla młodzieży, na podbu-
dowie programowej szkoły podstawowej. Ma charakter wie-
lozawodowy. Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są 
w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.
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Blisko 640 tysięcy złotych kosztował remont dwóch dróg gmin-
nych w  sołectwach Górka i  Rudy-Rysie. Dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu i  środkom własnym wyremontowano dwie 
drogi o łącznej długości ponad 1,4 km.

Szkoły podstawowe z  terenu naszej gminy zakupiły sprzęt 
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Na ten cel po-
zyskano blisko 300 tysięcy złotych wsparcia. Do placówek tra-
fiły m.in. drukarki 3D, sprzęt fotograficzny i filmowy czy Gogle 
Wirtualnej Rzeczywistości.

W ubiegłym roku zakończył się remontu Budynku Grodz-
kiego w  Uściu Solnym. Natomiast na początku kwietnia 
sfinalizowano wyposażanie budynku. Za prawie 135 tys. zł. 
zakupiono regały biblioteczne, stoły, meble kuchenne, krzesła, 
sprzęt AGD i RTV.

Również Dom Ludowy na Włoszynie po remoncie otrzymał 
nowe wyposażenie. Do budynku zakupiono krzesła, sofę, stoły, 

żaluzje do okien, stoliki kawowe i mniejsze wyposażenie. Koszt 
zakupów to ponad 21 tys. zł w tym 5 tys. zł z Funduszu Sołec-
kiego.

W ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na obszarze gminy Szczurowa” zostanie zakupiony ze-
staw asenizacyjny - ciągnik z wozem asenizacyjnym. Posłuży 
on do wywozu osadu z  44 przydomowych oczyszczalni ście-
ków, wybudowanych w ramach ww. projektu. Wartość zadania 
to ponad 418 tysięcy złotych.

W budynku Gminnego Centrum Kultury wymieniony zo-
stał kocioł centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym osprzę-
tem. Zostały zamontowane dwa nowoczesne kotły gazowe. 
Wartość zadania wyniosła 40 tys. zł.

Trwają prace nad przygotowaniem projektów technicznych 
modernizacji kolejnych budynków gminnych. Obecnie w przy-
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gotowaniu są dokumentacje dla Domów Ludowych w Dołędze 
i Rudy-Rysiu oraz budynku wielofunkcyjnego w Rajsku. Przy-
gotowanie dokumentacji jest kolejnym krokiem w  kierunku 
gruntownej modernizacji obiektów

Gmina przygotowuje dokumentację rozbudowy stacji uzdat-
niania wody w Szczurowej oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w Szczurowej-Włoszynie oraz Rylowej, a także na budowę od-
cinka magistrali wodociągowej w Szczurowej. Dzięki rozbudo-
wie stacji uzdatniania wody zwiększy się ilość produkowanej 
wody do celów konsumpcyjnych, a cały proces zapewni jeszcze 
większą pewność i niezawodność w dostawach. Rozbudowa ka-
nalizacji obejmie budowę nowej sieci o długości ponad 10 km. 

W  Szkole Podstawowej w  Szczurowej zostanie utworzona 
nowoczesna pracownia przyrodnicza. Sprzęt i wyposażenie sali 
zostało zakupione w ramach programu rządowego Laborato-
ria Przyszłości. Gruntowny remont przejdzie też sala lekcyjna, 
w której zostanie zainstalowana pracownia. Na ten cel  Samo-
rząd Gminy przeznaczył kwotę 42 000,00 zł.

W grudniu 2021 wyremontowano również pracownię geo-
graficzną oraz zakupiono ergonomiczne stoliki i  krzesła do 
dwóch sal lekcyjnych. Łączny koszt inwestycji to 48 000,00 zł.

Szkoły podstawowe i przedszkola z naszej gminy wzbogacą 
się o nowe książki dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025”. W  sumie zostaną zakupione nowości wydawnicze za 
kwotę 41 tys. zł, w tym 32 500 zł dofinansowania.

Zmarł dr hab. Józef Górka
2 marca 2022 roku zmarł w wieku 78 

lat dr hab. Józef Górka, wieloletni pra-
cownik Instytutu Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krako-
wie.  

Profesor Józef Górka urodził się w Ry-
lowej 6 lutego 1944 roku. Po maturze 
zdanej w  Liceum Ogólnokształcącym 
w Radłowie, rozpoczął studia z zakresu 
filologii germańskiej na Uniwersyte-
cie Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 
a  ukończył je w  roku 1966 w  NRD na 
Uniwersytecie w Lipsku.

Swoje życie zawodowe i  naukowe 
związał z  reaktywowanym po 14-let-
niej przerwie Instytutem Filologii Ger-
mańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Współtworzył krakowską germanistykę, będąc równocześnie 
stypendystą w NRD. W 1973 roku obronił pracę doktorską, na-
pisaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Szulca. W tym czasie 
przewodniczył zespołowi asystentów IFG UJ. W roku akade-
mickim 1979/80 wyjechał na dłuższe stypendium Humboldta 
do Kilonii w RFN, co w tamtych czasach oznaczało duży pre-
stiż. Po powrocie do macierzystej uczelni był opiekunem labo-
ratorium językowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu, 
ucząc również studentów posługiwania się sprzętem audiowi-

zualnym. W  roku 1998 dr Józef Górka 
uzyskał habilitację i nadal zajmował się 
naukowo fonetyką, fonologią i  interfe-
rencją foniczną aż do przejścia na eme-
ryturę w roku 2012.

Na przełomie wieków pracował 
również jako profesor w  Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w  Nowym 
Sączu, pełniąc miedzy innymi funkcję 
dyrektora Instytutu Języków Obcych 
i  Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych. Był wieloletnim członkiem 
Stowarzyszenia Germanistów Polskich 
i Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji 
im. Aleksandra von Humboldta. 

Profesor Józef Górka był człowiekiem 
bardzo energicznym i twórczym. Wśród 

studentów budził respekt, jednak mogli oni liczyć na pomoc 
i zrozumienie z jego strony. Odznaczał się wielkimi zdolnościa-
mi organizacyjnymi. Wiele wymagał od innych, ale też wiele 
dawał innym od siebie. Jego pogrzeb odbył się 10 marca 2022 
roku w Krakowie, na Cmentarzu Rakowickim. Rodzina, przy-
jaciele i  świat nauki Krakowa oraz Nowego Sącza pożegnali 
szanowanego naukowca i dobrego człowieka. Niech spoczywa 
w pokoju. 

Red.
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Gminny Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny programu  
,,CZYSTE POWIETRZE”

W  Urzędzie Gminy w  Szczurowej działa Gminny Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powie-
trze”. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach pracy urzędu. Można w nim uzyskać informacje 
na temat programu oraz pomoc w  wypełnieniu wniosku 
o dofinansowanie i skompletowaniu dokumentów do zło-
żenia wniosku o rozliczenie dotacji.

W  ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje moż-
liwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, 
nieefektywnych kotłów zasilanych paliwem stałym, na 
nowoczesne źródła ciepła o najwyższych normach, tj. ko-
cioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie 
elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone 
wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku 
podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacje przyznawane 
są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomo-
dernizacyjnych budynku. Nabór wniosków prowadzony 
jest w trybie ciągłym.

Program przewiduje dofinansowanie na m.in.:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na pa-

liwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania Programu wraz z  instalacją 
wewnętrzną;

• docieplenia przegród budynku;
• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
• instalacji odnawialnych źródeł energii;
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze obejmuje trzy poziomy dofi-
nansowania:
1. poziom podstawowy (do 30% zwrotu) - beneficjenci to 
osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielo-
nych w  budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z  wyodrębnioną księgą wieczystą, o  dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

2. poziom podwyższony (do 60% zwrotu) - beneficjenci to 
osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

• są właścicielami/współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą;

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
3. poziom najwyższy (do 90% zwrotu) - beneficjenci to 
osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warun-
ki:

• są właścicielami/współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą;

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1200 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W  przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia poza-
rolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, 
za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie 
przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady 
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzające-
go rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z  pomocy gminnego 
konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotka-
nie. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca, pracow-
nik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Krakowie, 
gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Red.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowej: 
czystepowietrze@nfosigw.gov.pl,
www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze,
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DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA  
I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW
Urząd Gminy w  Szczurowej informuje, iż zgodnie z  ustawą 
z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, od 1 lipca 2021 r. każdy właści-
ciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i spalania paliw. Termin złożenia deklaracji upły-
wa 30 czerwca 2022 roku.

UWAGA! Dla nowego źródła ciepła, które zostało urucho-
mione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od 
dnia jego zamontowania. Deklarację składa właściciel/zarządca 
budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub 
spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, 
pompa ciepła, itd.

Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papie-
rowej. Wersję papierową należy złożyć osobiście w  urzędzie 
gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać 
listem. Deklaracja złożona pocztą elektroniczną (e-mail) nie 
zostanie wprowadzona do systemu. Wzory deklaracji dla bu-
dynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej 
dostępne są na stronie www.ceeb.gov.pl. Dla osób nie mających 
możliwości wydrukowania deklaracji istnieje możliwość po-
brania wersji papierowej w Urzędzie Gminy Szczurowa.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

www.szczurowa.pl
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Bajkowe ferie dzieci ze Szczurowej

„Ferie jak z  bajki, czyli podróż do niesamowitego świata Di-
sney’a,” to hasło przewodnie tegorocznych ferii zimowych, 
w których uczestniczyły dzieci z gminy Szczurowa. 

Każdy dzień zajęć poświęcony był innej bajce. Tym sposo-
bem uczestnicy odbyli podróż do „Krainy lodu” gdzie wspólnie 
z Elsą i Anną zatańczyli lodowe limbo oraz wykonali rozgrze-
wające lampiony. Podczas wizyty w  „Opowieści wigilijnej” 
poznali historię Ebenezera Scroog’a, który dzięki pewnym nie-
samowitym wydarzeniom postanowił zmienić swoje dotych-
czasowe życie. Wyprawa z  „Piratami z  Nibylandii” pozwoliła 
małym, dzielnym piratom, poznać sztukę walki balonowymi 
mieczami, a  także budowy statków pirackich, zwłaszcza tych 
z papieru. Podróż do świata Disney’a nie mogłaby się oczywi-
ście odbyć bez spotkania z Myszką Miki i Minnie oraz Kaczo-
rem Donaldem. 

Podsumowaniem tygodniowych zmagań był bajkowy bal kar-
nawałowy, w czasie którego uczestnicy feryjnych zajęć wcielili 
się w  swoje ulubione postacie. Z dumą prezentowali również 
swe stroje podczas balowej gali mody.

Ferie z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w  Szczurowej były radosnym i  aktywnym czasem, podczas 
którego dzieci rozwijały swe zainteresowania poprzez tańce, 
gry i zabawy ruchowe, kreatywne warsztaty plastyczne, łami-
główki i quizy, a także czytanie fragmentów bajek. Uśmiechy na 
twarzach dzieci, które towarzyszyły im każdego dnia świadczą 
zapewne o tym, iż taka forma spędzania czasu wolnego podoba 
im się najbardziej.

Anna Baranowska
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“Jasełka z humorem”

W styczniu swoją premierę na scenie Gminnego Centrum Kul-
tury miał spektakl “Jasełka z  humorem” przygotowany przez 
„Teatr Młody Duchem” działający w ramach LOWE. Nietypo-
wy scenariusz, świetna gra aktorska i duża dawka śmiechu - tak 
w skrócie można opisać występ seniorów, który zapełnił wszyst-
kie miejsca na sali Centrum Kultury.

Prapremiera „Jasełek z  humorem” odbyła się w  sali Domu 
Strażaka w Strzelcach Wielkich. Działa tam Mobilny Klub Se-
niora, w którym Panie aktywnie i twórczo spędzają czas. To do-
bry grunt na takie przedsięwzięcia. Czas pokazał, że idea była 
słuszna. Za oprawę muzyczną odpowiadała Pani Dominika Łu-
carz, a za scenariusz i reżyserię spektaklu Pani Teodozja Tura-
czy, która - jak sama podkreśla - na pierwsze spotkanie wybrała 
się nieco onieśmielona tym, że będzie prowadzić tak szacowne 
gremium. Zazwyczaj pracuję z dziećmi i młodzieżą, a ta grupa 
ma zupełnie inne potrzeby i oczekiwania. Trema chyba towarzy-
szyła na początku obydwu stronom. Niemniej jednak wystarczyło 

kilka poniedziałkowych spotkań, by przejść do konkretów. Nastą-
pił samoistny podział ról, zadań i kompetencji - wspomina Pani 
Teodozja.

Premiera w Strzelcach spotkała się z ogromnie pozytywnym 
odbiorem ze strony gości. To tylko utwierdziło organizatorów, 
że warto było, mimo mroźnej i  śnieżnej pogody, spotykać się 
i ćwiczyć. 18 stycznia teatr swój spektakl wystawił w Gminnym 
Centrum Kultury w  Szczurowej. Seniorzy wystąpili przy sali 
wypełnionej publicznością. Czy towarzyszyła im trema? Ależ 
oczywiście! Ona towarzyszy każdemu ważnemu przedsięwzięciu. 
To jest naturalne - podkreśla reżyserka spektaklu. Oba stycznio-
we występy Teatru Młodego Duchem zostały nagrodzone dłu-
gimi owacjami na stojąco. Seniorzy pokazali, na co ich stać oraz 
jakim potencjałem dysponują. Wiemy, że to nie koniec działal-
ności teatru, a młodzi duchem jeszcze nas zaskoczą. 

Red.
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Kobiety oczami mężczyzn

Dzień Kobiet to doskonała okazja, by podziękować paniom za 
ich dobre serce i troskliwość.  Taka okazja nadarzyła się 6 mar-
ca, tego dnia mieszkanki naszej gminy mogły skorzystać z sze-
regu atrakcji przygotowanych przez GCKCiS.

Przez całą niedzielę można było wykonać bezpłatne badania 
cytologicznie, a od godziny 15 do 17 zaproszono uczestniczki 
na badania poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia oraz ana-
lizę składu masy ciała. 

W części artystycznej wystąpił chór „Dzieci z Dworu” oraz 
swoją premierę miał spektakl „Kobiety oczami mężczyzn” 
w wykonaniu klubu SENIOR+. Na koniec życzenia złożył Wójt 
Zbigniew Moskal, który wręczył wszystkim paniom symbolicz-
ne tulipany.

Red.

Koncert Karnawałowy Krakowskiej Orkiestry Salonowej
W  sobotni wieczór, 29 stycznia 2022 r., w  sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury w Szczurowej wystąpiła Krakow-
ska Orkiestra Salonowa. Podczas koncertu karnawałowego 
licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać arie 
operowe, czardasze, walce czy polki.

W repertuarze koncertu znalazły się najpiękniejsze utwory Jo-
hanna Straussa i arie wprost z operetek wiedeńskich – w tym m.in. 

walc „Nad pięknym modrym Dunajem”; Imre Kálmán czardasz 
Sylwii z  operetki „Księżniczka czardasza”; Ferenc Lehár „Usta 
milczą, dusza śpiewa” oraz duet z operetki „Wesoła wdówka”.

Z  Orkiestrą wystąpił Piotr Karzełek (baryton), oraz miesz-
kanka naszej gminy Zuzanna Kuliszewska (sopran), która w na-
szym Centrum Kultury prowadzi chór dla dzieci i młodzieży. 

Red.
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Solidarni z Ukrainą

24 lutego 2022 roku rozpoczęła się agresja Rosji na 
Ukrainę. Od początku wojny giną nie tylko żołnie-
rze broniący swojej ojczyzny, ale i  ludność cywilna, 
w  tym kobiety i dzieci. Miliony Ukraińców musiało 
opuścić swój kraj, swoje miejsce zamieszkania. 

Zarówno Urząd Gminy jak i  mieszkańcy nie zosta-
li obojętni na los naszych sąsiadów. Dla uchodźców 
zostały przygotowane mieszkania w Szczurowej oraz 
Pojawiu, w  których schronienie uzyskały kobiety 
i  dzieci. O  wyżywienie uchodźców dba nasza Spół-
dzielnia Socjalna Kogel-Mogel, która codziennie 
dostarcza posiłki. Również mieszkańcy gminy przy-
jęli pod swój dach ukraińskie rodziny. W  Urzędzie 
Gminy uchodźcy mogą uzyskać numer pesel oraz 
wyrobić dowody osobiste. Również w urzędzie mają 
możliwość wykonania zdjęć do dokumentów.

Podczas tygodniowej zbiórki darów, dzięki zaanga-
żowaniu wielu ludzi, udało się zebrać około 6 ton 
darów - żywności, artykułów higienicznych, leków 

i opatrunków, ubrań, śpiworów czy koców. Częścio-
wo zostały one przekazane do zaprzyjaźnionego ob-
wodu Iwano-Frankowskiego na Ukrainie. W trakcie 
trwania mieszkańcy naszej gminy pokazali, co to 
znaczy prawdziwa przyjaźń i solidarność. Okazaliście 
ogromne wsparcie dla narodu ukraińskiego.

Chciałbym podziękować każdemu, kto włączył się 
w  naszą akcję “Gmina Szczurowa #SolidarnazUkra-
iną”. Dziękuję społecznościom szkolnym - dyrektorom, 
nauczycielom, uczniom i rodzicom za ogromne zaan-
gażowanie w zbiórkę. Dziękuję księżom proboszczom 
za pomoc w  nagłośnieniu akcji. Serdeczne podzięko-
wania składam strażakom za pomoc w  transporcie 
darów do głównego punktu zbiórki, oraz wszystkim 
którzy pomogli przy sortowaniu i  pakowaniu darów. 
Dziękuję Wam Wszystkim! - mówi Zbigniew Moskal, 
Wójt Gminy Szczurowa.
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Udział Nikoli w koncercie 
w Filharmonii Paryskiej
26 lutego 2022 w  Filharmonii Paryskiej odbył się wspaniały 
koncert symfoniczny pod batutą Corinny Niemeyer i Aurélie-
na Azana Zielińskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało 
w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 
Uroczystość otworzył Olivier Mantei - Dyrektor Generalny Fil-
harmonii Paryskiej oraz Roselyne Bachelat- Minister Kultury. 
Projekt skupiał 120 uczestników z 27 krajów Unii Europejskiej. 
Polskę reprezentowało 4 młodych uczestników: Maja Guzik – 
Kraków, Julita Dudek – Trzciana, Zuzanna Górka – Szerzyny 
oraz nasza uczennica Nikola Hudyma z Niedzielisk. W pulpi-
tach zasiadło czterech członków Małopolskiej Regionalnej Or-
kiestry Symfonicznej. Utwory grane przez młodych muzyków: 
Hymne a la joie, Freedom, Sheyells, Ritmos Ciganos, Danseara-
be, Danslantredu roi de la montagne, La grande porte de Kiev, 
Bydlo, Il vecchiocastello, Promenade.

W  programie tego wyjątkowego koncertu spoiwem była 
słynna Oda do radości, zaczerpnięta z IX Symfonii Beethovena. 
Hymn Europy śpiewało 150 chórzystów z Chóru Dziecięcego 
Orchestre de Paris. 
Gratulujemy Nikoli i życzymy dalszych sukcesów!

PSP w Niedzieliskach

Alicja Kuliszewska 
-uczennica PSP 
w Zaborowie -wyróżniona 
w konkursie: „Biblioteczna 
opowieść świąteczna”
Biblioteka Pedagogiczna w  Tarnowie rozpisała konkurs na 
najciekawszą pracę literacką, w której zawarte będą treści do-
tyczące Bożego Narodzenia, a także pojawi się motyw książki. 
Wyzwanie podjęła Alicja Kuliszewska- uczennica klasy siód-
mej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 

Ogółem z  regionu napłynęło 47 prac, a  Jury w  składzie: 
dr hab. Małgorzata Pachowicz – profesor PWSZ w Tarnowie, 
Kierownik Zakładu Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Tarnowie (przewodnicząca Komisji), Anna Ba-
nach – Zastępca Dyrektora Centrum Sztuki Moście, Krystian 
Janik – poeta, prozaik, autor tomów poetyckich oraz opowieści 
kryminalnych, Beata Stelmach-Kutrzuba – dziennikarka, peda-
gog, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie - oceniało 
najlepsze, najciekawsze dzieła młodych adeptów pióra.

 Tworzenie dłuższych form narracyjnych w czasach kultury 
obrazka to nie lada wyzwanie. Tym bardziej Alicji Kuliszew-
skiej należą się wielkie gratulacje. Uczennica pracowała pod 
kierunkiem Teodozji Turaczy. 

PSP Zaborów
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Sukces uczennic z Zaborowa w Konkursie Poetycko-
Fotograficznym „Moje myśli, moje uczucia, moje życie”
Rzadko uczennice jednej placówki zdobywają rokrocznie na-
grody i wyróżnienia w jednym konkursie, lecz w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Zaborowie ta dobra passa 
trwa od trzech lat. 

W bieżącym roku nasze uczennice Julia Czuj z klasy ósmej, 
Emilia Łucarz z klasy siódmej i Magdalena Gawor z klasy pią-
tej, otrzymały nagrody i wyróżnienia na konkursie w Iwkowej. 
Należy przypomnieć, iż to artystyczne wydarzenie swoim zasię-
giem wykracza poza granice powiatu brzeskiego, gdyż uczest-
nicy pochodzą również z Nowego Sącza, Tarnowa i Bochni.

Do konkursu, jak co roku, uczennice przygotowywała Teo-
dozja Turaczy.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace i samych uczestników.

Julia Czuj – I miejsce „Najciekawsze zdjęcie”

„Laleczka z porcelany”

Laleczka z porcelany 

Dostałam  ją jako mała dziewczynka w czerwonym fartuszku 
W ciepłe dni lata stała na półce 
Jesienią zaś siedziała w fotelu 

Promiennie uśmiechnięta w  towarzystwie mądrości 
Wieczorami lubiła psocić

Tu przyozdobić zeszyt z atramentu kleksami 
Tam znów książki poprzestawiać
Ciekawska i kapryśna ta moja lala

Co chce granice mojej cierpliwości zbadać
Nieraz w nocy gdy w łóżku już leżę

Tańce swawole śpiewanki urządza śmiało
Lecz nad ranem 

Emilia Łucarz –wyróżnienie Najciekawsze zdjęcie, 
najciekawszy wiersz

Emilia Łucarz - „Cały mój świat”

Cały mój świat

Pierwszy dźwięk, pierwszy ruch
Dotyk rąk.

Tak zaczyna się świat.
Wiruję, płynę, unoszę się.
Mam niebo pod stopami.
Wypełnia mnie harmonia.

Gąszcz pozytywnych emocji 
Jak iskierki wokół mnie.

W bezruchu 
Z tym samym ciepłym uśmiechem

Zastyga 
By gdy zmrok zapadnie 

Zacząć swe harce na nowo
Taka jest moja złotowłosa porcelanowa bestyjka

Która skrywa 
Wszystkie słońca mojego dzieciństwa.

Autor: Julia Czuj
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Czujesz to? Myślisz, jak ja? 
Tak niewiele trzeba, by pięknym stworzyć świat.

Pytasz, czy stres? Nie, a co to jest? 
Myśli złe? No też nie!

A problemy? Nie istnieją!
A ocena? A czy to ważne? 

Co jest więc ważne? Pytasz.
Ważny jest taniec,

 Tylko on.

Autor : Emilia Łucarz

Magalena Gawor zdobyła wyróżnienie w kategorii - 
najciekawsze zdjęcie, najciekawszy wiersz

Magdalena Gawor – wyróżnienie „Kalejdoskop 
nastolatki”

Kalejdoskop nastolatki 
Każdy kiedyś był malutki 
Duża radość małe smutki 

Ale czas tak biegnie szybko 
Już nie mogę zwać się rybką

Ale raczej już syrenką
Nastoletnią Magdalenką
Jest już szkoła przyjaciele
Są radości smutków wiele

Jest Internet są wyzwania
Wciąż są sprawy  do poznania

Jakież  nowe jak ciekawe
Przez okular różowawe

Kalejdoskop  nakręcony 
Kręci się na cztery strony 

Kolorami wciąż otacza
Nowe drogi nam wyznacza

 
Lubię ten mój duży świat 

Przecież mam już naście lat.

Autor : Madgalena Gawor

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

PSP Zaborów

Dzień Babci i Dziadka w Strzelcach Wielkich
W Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach Wiel-
kich 13 stycznia br. o godz.11.00 odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Babci i  Dziadka. W  obchodach udział wzięli: Wójt 
Gminy Szczurowa - Pan Zbigniew Moskal, Dyrektor Szkoły 
- Pani Dorota Jaszczowska, Rodzice, Wychowawcy, Nauczycie-
le, Uczniowie oraz najważniejsi uczestnicy – Kochane Babcie 
i Dziadkowie. Gospodarz uroczystości - Ksiądz Proboszcz Sta-
nisław Tabiś oraz Ksiądz Józef Sadowski odprawili w  intencji 
dostojnych seniorów uroczystą Mszę Świętą.

Po Eucharystii Laureaci Szkolnego Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek oraz Grupa Flecistów zaprezentowali uczestnikom prze-
piękny koncert noworoczny pod czujnym okiem Pana Michała 
Pastucha. Nie mogło zabraknąć życzeń, słodkich ciasteczek 
przygotowanych przez Radę Rodziców i  wielu niezapomnia-
nych wzruszeń.

PSP Strzelce Wielkie
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Powiatowe Targi Edukacyjne 2022

15 marca 2022 roku ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w  Strzelcach Wielkich wraz z  wychowawczynią panią 
Elżbietą Stec i panią Agatą Polak uczestniczyli w Powiatowych 
Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Zespół Szkół 
Technicznych i Branżowych. W hali sportowej „Zielonki” swo-
ją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły ponadpodstawowe 
i  placówki związane  z  oświatą z  terenu  Powiatu Brzeskie-
go. Uczniowie zapoznali się kierunkami kształcenia w  roku 

szkolnym 2022/2023. Rozmawiali z uczniami i nauczycielami 
reprezentującymi poszczególne szkoły średnie. Obejrzeli przy-
gotowane przez placówki stoiska, prezentacje, multimedialne 
urozmaicenia, fragmenty kronik. Następnie udali się na zwie-
dzanie ZSTiB. Poznali  bazę lokalową szkoły, obserwowali, jak 
wygląda codzienna edukacja na warsztatach, m.in.: gastrono-
mii, mechatroniki, informatyki i mechaniki. 

E. Stec

Sukces uczennicy ze Szczurowej 
w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd 
i Pastorałek
Katarzyna Czarna – uczennica klasy 2a Szkoły Podstawowej w Szczuro-
wej zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek  
pod hasłem „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. Konkurs odbył się 
w styczniu w wersji on-line, ale dyplom dotarł do Kasi dopiero w ostat-
nim dniu lutego. Jest to kolejny już sukces muzyczny zdolnej uczenni-
cy. Gratulujemy Kasi takiego osiągnięcia i  życzymy dalszych sukcesów 
w rozwijaniu muzycznego talentu.

SP Szczurowa

Warsztaty profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej  
im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich
14.03.2022r. uczniowie klas IV-VIII mieli możliwość uczest-
niczenia na terenie szkoły w  warsztatach profilaktycznych. 
Pracownik Polskiego Centrum Profilaktyki przybliżył uczniom 
tematykę uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, 
gier komputerowych i  portali społecznościowych. Podczas 
spotkania poruszono także temat hejtu. Zajęcia odbywały się 
w grupach wiekowych klas IV-V oraz VI-VIII. Uczniowie mieli 

możliwość dyskusji, zadawania pytań oraz pracy grupowej do-
tyczącej przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Byli 
bardzo aktywni i zainteresowani tematem. Z pewnością pogłę-
bili wiedzę na temat pomocy osobom uzależnionym. Warsztaty 
zostały sfinansowane ze środków Urzędu Gminy.  

A. Polak
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Solidarni z Ukrainą

Smutne i przerażające doniesienia z Ukrainy. Dnia 24 lutego 
2022 roku rozpoczęła się agresja Rosji! Wojna! Trwa bom-
bardowanie miast. Giną nie tylko żołnierze broniący swojej 
ojczyzny, ale i ludność cywilna, kobiety i dzieci. Wielu musi 
opuścić kraj…

Uczniowie i  pracownicy Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w  Szczurowej rozumieją powagę sytuacji. Soli-
daryzują się z  bohatersko walczącym narodem ukraińskim, 
a  także pomagają uchodźcom, składając paczki z  ubraniem 
oraz różnymi przydatnymi rzeczami i produktami. Wspierają 
i czynem, i słowem.

Piątek, 4 marca 2022 roku był w naszej szkole dniem niepo-
wtarzalnym – Dniem solidarności z Ukrainą. Wszyscy przybyli 
w  biało-czarnych lub czarnych strojach, ozdobionych emble-
matami w barwach ukraińskich – jedni przypinali wstążeczki, 
inni flagi, a jeszcze inni serduszka. Sale lekcyjne i szkolne kory-
tarze też zostały odpowiednio udekorowane. 

Na stelażach pojawiły się plakaty wykonane przez uczniów 
klas 5-8, głoszące solidarność z  Ukrainą i  potępiające wojnę 
w  ogóle. Młodsze dzieci wykonały piękne laurki, które prze-
pełnione były współczuciem i  troską o  los ich ukraińskich 
rówieśników. Na innym stelażu z kolei zamieszczono ogrom-
ne serce utworzone z małych żółtych i niebieskich serduszek, 

przypinanych przez wszystkich uczniów na znak solidaryzo-
wania się z narodem ukraińskim, a w szczególności z każdym 
ukraińskim dzieckiem.

Powstała też „Księga Pamięci” złożona z  kart, na których 
uczniowie z  poszczególnych klas zapisywali swoje wsparcie. 
Padały m.in. słowa: Jesteśmy z Wami całym sercem!!! Stawiajcie 
dzielnie opór Rosji! Zwyciężycie, wierzymy w to! Życzymy Wam 
siły i wytrwałości. Niech nasza polska siła i moc będzie z Wami! 
Możecie liczyć na nasze wsparcie. Ogromnie nam smutno z po-
wodu tej wojny. Dobro zwycięży!

Centralnym punktem szkolnych uroczystości była audycja 
Samorządu Uczniowskiego, nadana przez radiowęzeł. Oprócz 
słów wsparcia wszyscy usłyszeli piosenkę „Podajcie rękę Ukra-
inie” w  wykonaniu Ani Czesak, uczennicy klasy 4b. Były to 
niezwykle wzruszające chwile.

Dzień solidarności z Ukrainą zakończył się w naszej szkole, 
jednak cała akcja trwa nadal. Wspieramy w myślach i słowach, 
przynosimy paczki… Przyjmiemy uchodźców, jeżeli będzie 
taka potrzeba... Tak pisali uczniowie i  tak właśnie się dzieje. 
Mamy nadzieję jednak, że wojna wkrótce się skończy.

Lucyna Gut 
SP Szczurowa



www.szczurowa.pl

Ed
uk

ac
ja

21
Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 1 (2022)

Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej 
w Uściu Solnym

Bezpieczeństwo w  sieci staje się coraz większym wyzwaniem 
i  ważnym tematem. Zdalne lekcje,  zdalna praca, wirtualne 
urzędy i  sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do 
świata on-line i tym ważniejsze stają się wydarzenia, takie jak 
Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto to, obchodzone w  ca-
łej Europie, jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ma na celu 
zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych. Szkoła Podstawowa w Uściu 
Solnym dołączyła do grona 4820 zgłoszonych inicjatyw podej-
mowanych w  środowisku lokalnym na rzecz bezpieczeństwa 
młodych internautów. Tegoroczne obchody Dnia Bezpieczne-
go Internetu uczniowie klas IV-VIII rozpoczęli od spotkania 
z  panem Marcinem Tyburczy – przedstawicielem Fundacji 
„Latarnia”, której celem jest wspieranie zadań polityki społecz-
nej, a  działania te oparte są na chrześcijańskich wartościach: 
miłości, wierze i  nadziei. Pan Marcin, w  swoim wystąpieniu 
dotyczącym cyberzagrożeń, prowadził rozmowę z  młodymi 
ludźmi na temat ich własnych poglądów oraz sposobu rozwią-
zywania przez nich swoich problemów, w rezultacie pokazując 
im najlepszą drogę wyjścia. Swoje przekonania zaprezentował 
częściowo za pomocą muzyki rap, którą sam tworzy, co oka-
zało się świetnym sposobem na przekazanie dobrych wartości 
młodzieży. Spotkania z panem Marcinem Tyburczy, oparte nie 
tylko na wiedzy, ale również na własnym doświadczeniu były 
wyjątkowe i na długo zostaną w pamięci zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli.

Po zakończonym  spotkaniu uczniowie wspólnie tworzyli 
plakaty promujące bezpieczeństwo w sieci. Zadanie to okazało 
się bardzo interesujące i uczniowie podeszli do niego z pełnym 
zaangażowaniem. W efekcie powstało pięć bardzo ciekawych 
i  różnorodnych prac, które później uczniowie wraz z  biblio-
tekarką panią Agnieszką Dobrzańską zawiesili w  Bibliotece 
Publicznej w  Uściu Solnym, aby wszyscy mieszkańcy mogli 
zobaczyć efekt pracy młodzieży. Podczas tworzenia plakatów 

uczniowie musieli zastanowić się nad zagrożeniami cyfrowymi 
i sposobami ich unikania oraz wykazać się ogromną kreatyw-
nością, a przede wszystkim umiejętnością pracy w grupie. Ich 
zaangażowanie zostało nagrodzone w  postaci poczęstunku, 
każdy mógł posilić się kawałkiem pizzy oraz słodkim pączkiem. 

Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu było możliwe 
dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Szczurowej. Za 
pozyskane pieniądze zostały także zakupione gry edukacyj-
no-terapeutyczne, które zostaną wykorzystane podczas lekcji 
wychowawczych oraz zajęć o  charakterze terapeutycznym, 
w tym na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-
-społeczne. 

ZSP w Uściu Solnym
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80. rocznica śmierci Jędrzeja Cierniaka.  
Wybitnego syna zaborowskiej ziemi, który został 
zamordowany przez niemieckiego okupanta
Warszawa w okresie II wojny światowej była symbolem hero-
izmu, buntu i  trudnej do opisania ofiary. Mieszkańcy stolicy 
od września 1939 roku do momentu upadku powstania w paź-
dzierniku 1944 roku stawiali hitlerowskiemu najeźdźcy boha-
terski opór. O  tym jak trudno było Niemcom złamać ducha 
walki wśród warszawiaków najlepiej świadczą słowa Hansa 
Franka, rezydującego na wawelskim zamku generalnego gu-
bernatora: Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego pochodzi 
wszystko zło: to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w Ge-
neralnym Gubernatorstwie, to nie mielibyśmy 4/5 trudności, 
z którymi musimy walczyć. Warszawa jest i pozostaje ogniskiem 
zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym 
kraju.

W celu zastraszenia polskiego społeczeństwa i sparaliżowa-
nia wszelkiego ruchu oporu, Niemcy przeprowadzali masowe 
egzekucje. W okupowanej stolicy odbywały się one najczęściej 
w  gruzach zlikwidowanego w  maju 1943 roku getta, a  także 
w  położonej na terenie Puszczy Kampinoskiej wsi Palmiry. 
Współcześnie w granicach administracyjnych Warszawy znaj-
duje się ponad 160 tablic upamiętniających miejsca walk i mę-
czeństwa z  II wojny światowej. W  zdecydowanej większości 
zostały one ustawione tam, gdzie potwierdzono rozstrzelanie 
Polaków przez niemieckiego okupanta. O tym fakcie informu-
je identyczna na każdej tablicy inskrypcja Miejsce uświęcone 
krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny, a także indywi-
dualny dla każdego upamiętnienia opis konkretnej zbrodni. 
Do dnia dzisiejszego okoliczności prawie wszystkich wielkich 
masowych egzekucji z tak zwanego „pierścienia warszawskie-
go” (Warszawa i podwarszawskie miejscowości) zostały wyja-
śnione i na tyle na ile to możliwe opisane. Spowita tajemnicą 
pozostaje jednak jeszcze zbrodnia, która wydarzyła się 2 mar-
ca 1942 roku i przeszła do historii jako potajemna egzekucja 
więźniów Pawiaka. Wśród 100 ofiar tego bestialskiego mordu, 
przeprowadzonego równo 80 lat temu był najwybitniejszy syn 
zaborowskiej ziemi Jędrzej Cierniak, wieloletni pedagog, wizy-
tator ministerialny, twórca teatrów ludowych, działacz oświa-
towy, pisarz, legionista i  członek konspiracyjnych organizacji 
niepodległościowych.

Lista z nazwiskami większości ofiar marcowej zbrodni zosta-
ła kanałami konspiracyjnymi wyniesiona z więzienia i opubli-
kowana w  „Biuletynie Informacyjnym”, czyli najsłynniejszym 
tygodniku Polskiego Państwa Podziemnego. Faktu dokonania 
masowej egzekucji nie ukrywał także sam gubernator Warszawy 
Ludwig Fischer, którzy przyznał, że wydał rozkaz aby zamordo-
wać stu polskich członków organizacji tajnej w ramach działań 
odwetowych. Według niemieckich planów, samo miejsce kaźni 
miało jednak pozostać tajemnicą. W trakcie powojennych po-
szukiwań badacze wskazywali, że do zbrodni mogło dojść na 
dziedzińcu Cytadeli Warszawskiej lub w podmiejskich Łomian-
kach. Współcześnie uważa się, że rację miał jednak Władysław 

Bartoszewski, który na podstawie posiadanych źródeł i przeka-
zów ustnych stwierdził, że egzekucja Cierniaka i  pozostałych 
więźniów została najprawdopodobniej wykonana tuż nieopodal 
obozu w Treblince. Niewiele brakowało a teza Bartoszewskiego 
zostałaby potwierdzona w 2019 roku, kiedy zaczęto prowadzić 
tam badania ekshumacyjne. Niestety po jakimś czasie, prace 
zostały przerwane, a gdy wrócono do nich miały one już bar-
dzo ograniczony charakter i  ostatecznie nie udało się podjąć 
szczątek zamordowanych tam osób i poddać niezbędnej iden-
tyfikacji. Pozostaje jednak nadzieja, że obrany trzy lata temu 
kierunek badań będzie kiedyś kontynuowany i ofiary doczekają 
się wreszcie godnego i zasłużonego pochówku.

Według spisanych wspomnień ludzi, którzy osobiście znali 
Jędrzeja Cierniaka, mawiał on niekiedy, że po śmierci chciałby 
zostać pochowany na zaborowskim cmentarzu w  rodzinnej 
wsi. Niestety podobnie jak wielu innych wspaniałych Polaków, 
którzy mieli odwagę stanąć do walki z okupantem, pogrzeba-
ny został w  bezimiennym i  zbiorowym grobie. Kiedy odwie-
dzamy jednak zaborowski cmentarz, możemy znaleźć mogiłę, 
w  której spoczywają jego rodzice. Na tablicy nagrobnej jest 
także zdjęcie Jędrzeja Cierniaka i inskrypcja, która została mu 
poświęcona. Piękny znak pamięci. To jednak nie jedyne tego 
typy symboliczne upamiętnienie tego wyjątkowego człowie-

Jędrzej Cierniak (1886-1942).
Portret Jędrzeja Cierniaka namalowany przez księdza Macieja Fleszara 
znajdujący się w holu Szkoły Podstawowej w Zaborowie
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ka. Symboliczny grób Jędrzeja Cierniaka znajduje się również 
w podwarszawskich Palmirach, w miejscu gdzie Niemcy w la-
tach 1939–1941 wymordowali około 2 200 osób. Nieopodal pa-
miątkowej mogiły zaborowianina są pochowani tak zasłużeni 
Polacy, jak marszałek Sejmu RP Maciej Rataj, słynny działacz 
socjalistyczny Mieczysław Niedziałkowski czy mistrz olim-
pijski i członek konspiracji, Janusz Kusociński. Na granitowej 

tablicy, znajdującej się tuż obok bramy wejściowej na cmentarz 
w Palmirach, widnieje napis: Łatwo jest mówić o Polsce, trud-
niej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a  najtrudniej 
cierpieć. To słowa, które na jednej ze ścian katowni przy Alei 
Szucha w Warszawie wyrył torturowany więzień. Cierniak był 
jednym z tych, którzy poznali ich znaczenie.

Mateusz Michalski

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY...
2022 – ROK JÓZEFA WYBICKIEGO
Reggio nell’Emilia to około 170 tysięczne miasto na północy 
Włoch, które dla mieszkańców Italii jest miejscem absolutnie 
wyjątkowym. To właśnie w tym mieście, w czasie gdy kraj nie 
był jeszcze zjednoczony, narodziła się włoska flaga „Tricolore”. 
Na pamiątkę tego niezwykle podniosłego i mającego charakter 
państwowotwórczy wydarzenia, każdego roku odbywają się 
tam uroczystości, na których obecni są przedstawiciele najwyż-
szych władz. Reggio nell’Emilia, oddalone o około 1500 kilo-
metrów od Warszawy, jest miastem szczególnym również dla 
Polaków. W 1797 roku, czyli równo 225 lat temu, przebywający 
tam Józef Wybicki, utalentowany pisarz, polityk i poeta, napi-
sał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, utworu który 
130 lat później (pod tytułem Mazurek Dąbrowskiego), stał się 
hymnem Polski. Oczywiście, gdy pewnego upalnego lipcowego 
dnia Wybicki pracował nad tekstem, nawet mu się nie śniło, że 
tworzy strofy, które wybrzmią kiedyś na każdym kontynencie, 
w każdej polskiej szkole, na każdej ważnej państwowej uroczy-
stości, oraz będą często ostatnimi słowami wypowiadanymi 
lub wykrzykiwanymi przez idących na śmierć w imię wolności 
i niepodległości. Urodzony w 1747 roku w Będominie, były 
szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i uczest-
nik insurekcji kościuszkowskiej, poprzez stworzoną przez sie-
bie pieśń chciał dodać otuchy Legionom Polskim, które były 
formowane we Włoszech u boku Napoleona Bonaparte. Od-
działy te, jak wielu wówczas wierzyło, miały być realną szansą 
na pokonanie zaborców i odrodzenie wykreślonej dwa lata 
wcześniej z mapy Europy Rzeczypospolitej.

Jak pokazała dobrze znana historia, pragnienie odzyskania 
niepodległości nie doczekało się wówczas spełnienia. Na jego 
ziszczenie przyszło czekać jeszcze ponad 100 lat. Pozostała jed-
nak pieśń, która stawała się coraz bardziej popularna w każdym 
z trzech zaborów. Docierała nawet do najbardziej odległych 
szlacheckich dworów, a z czasem zaczęła także trafiać pod 
chłopskie strzechy. Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany w cza-
sie wszystkich największych narodowowyzwoleńczych zrywów 
(w powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym), a także 
w okresie I wojny światowej. Nieprzerwanie był także obecny z 
Polakami znajdującymi się na emigracji oraz na syberyjskim 
zesłaniu.

Kiedy wreszcie spełniły się marzenia wielu pokoleń i Polska 
odzyskała wolność, należało wybrać oficjalny hymn odrodzo-
nego państwa. O to zaszczytne miano rywalizowało 6 nie-
zwykle ważnych dla naszego narodu pieśni. Oprócz Mazurka 

Dąbrowskiego brano pod uwagę Rotę, Boże coś Polskę, Warsza-
wiankę, Chorał i My, Pierwsza Brygada. Po długich i burzliwych 
dyskusjach to jednak utwór Józefa Wybickiego okazał się mieć 
największe poparcie i zgodnie z rozporządzeniem ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkow-
skiego z dnia 26 lutego 1927 roku, stał się oficjalnym hymnem 
Polski.

W 1939 roku, gdy Polska została bestialsko napadnięta 
przez III Rzeszę Niemiecką i ZSRS, Mazurek Dąbrowskiego 
znów mógł być wykonywany w wielu miejscach wyłącznie po 
kryjomu. Podobnie jak w czasach zaborów dodawał jednak 
ludziom otuchy i był śpiewany przez bohaterskich żołnierzy. 
To właśnie melodią polskiego hymnu i słowami Jeszcze Polska 
nie zginęła! Niech żyje Polska zakończył się ostatni komunikat, 
który 30 września 1939 roku, po zdobyciu Warszawy przez 
Niemców nadała rozgłośnia Polskiego Radia II Rzeczypospo-

Józef Wybicki (1747-1822)
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litej. Niezwykle symboliczne musiało być wykonanie Mazurka 
Dąbrowskiego przez walczący pod Monte Cassino II Korpus 
Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa. O tra-
gicznym kołowrocie historii, przez który pieśń wróciła do 
miejsca, z którego wyszła, w swoim wspaniałym wierszu zaty-
tułowanym Marsz 2 Korpusu pisał Jan Lechoń:

Przez te same doliny, tymże Tybru brzegiem
Znów idą jak przed laty ściśniętym szeregiem,

I płynie ta, co tutaj kiedyś się zrodziła,
„Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła”.

Jakąż drogę odbyłaś, aby raźnym chórem
Znów dźwięki Twe zabrzmiały pod włoskim lazurem,

By mógł Cię żołnierz tułacz na nowo zanucić,
Przez ileż przeszłaś granic, ażeby tu wrócić?

Kiedy po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła 
się w sowieckiej strefie wpływów, istniało bardzo poważne za-
grożenie, że Mazurek Dąbrowskiego zostanie zastąpiony inną, 
znacznie bardziej odpowiadającą komunistom pieśnią. Po tym 
jak pozbawiono orła korony, a Narodowe Święto Niepodległo-
ści z 11 listopada zniesiono, ówczesny prezydent i I sekretarz 
KC PZPR Bolesław Bierut snuł plany stworzenia zupełnie 

nowego, nacechowanego ideologią hymnu. Według zachowa-
nych relacji na jego autora wybrał Władysława Broniewskie-
go, byłego legionistę i niezwykle utalentowanego poetę, który 
w  okresie powojennym sympatyzował z  władzami i  wspierał 
budowę „nowej rzeczywistości”. Pisarz jednak nie zgodził się 
na tę propozycję, a forma odmowy obrosła przez lata w legen-
dę. Według jednej z wersji Broniewski wręczył Bierutowi kart-
kę ze zdaniem Jeszcze Polska nie zginęła….Niezależnie jednak 
od szczegółów okoliczności nieudanej próby zmiany hymnu, 
Mazurek Dąbrowskiego pozostał nim przez cały okres PRL 
i oczywiście nie zmieniło się to także po upadku komunizmu. 
Współcześnie fakt pełnienia przez Mazurka Dąbrowskiego za-
szczytnej roli oficjalnego hymnu gwarantuje art. 28 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na czym polega największy fenomen Mazurka Dąbrowskie-
go? Zapewne każdy może mieć co do tego różne koncepcje. 
Nikt chyba jednak nie ma wątpliwości, że o wielkości tej pieśni 
decydują już pierwsze słowa Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy 
my żyjemy. Wybicki dał w nich do zrozumienia, że dopóty ist-
nieć będzie Ojczyzna, dopóki żyć będą Polacy, którzy mają ją 
w sercu i chcą o nią walczyć. W czasach zniewolenia ta piękna 
prawda przypominała ludziom o tym, że jeśli nie pozwolą się 
wynarodowić to prędzej czy później odzyskają swój kraj, po-
nieważ esencją każdego wolnego państwa są wolni ludzie.

Obraz Śmierć żołnierza wolności. Autor: Jan Ostoja Mioduszewski

JÓZEF WYBICKI I MAZUREK DĄBROWSKIEGO. ROCZNICE W 2022 ROKU

Urodziny Józefa Wybickiego 29 września 1747 275. rocznica

Stworzenie Mazurka Dąbrowskiego lipiec 1797 225. rocznica

Śmierć Józefa Wybickiego 10 marca 1822 200. rocznica

Ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego 
oficjalnym hymnem Polski

26 lutego 1927 95. rocznica

Mateusz Michalski
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Moich słów kilka o Jędrzeju Cierniaku
Porządkując archiwum szkolne natknąłem się na ciekawe za-
piski autorstwa Jędrzeja Cierniaka, spisane w lutym 1937 roku 
podczas jazdy pociągiem na trasie Lwów - Warszawa. Słowa te 
dedykowane były młodej, pochodzącej z Zaborowa nauczyciel-
ce, Oldze Gluziance. Odpisy otrzymałem ponad 20 lat temu od 
miejscowej bibliotekarki, Pani Marii Gulik, która była rozmiło-
wana w działalności ruchu ludowego i Jędrzeja Cierniaka. To 
ona inicjowała w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX-wieku wiele przedsięwzięć upamiętniających jego postać. 

Po przeczytaniu tych jakże ciekawych słów, spisanych ręką 
samego ,,Krzestnego”, postanowiłem, że będę przekazywał 
kserokopię tego dokumentu każdemu młodemu nauczycie-
lowi, wkraczającemu na drogę pracy pedagogicznej. Tak też 
się stało i  trwa do dnia dzisiejszego. Myślę, że zawarte w nim 
myśli i wskazówki są nadal aktualne i w ogóle nie straciły na 
znaczeniu. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie - zyskały: 
w dobie, gdzie słowo, w szczególności pisane, utraciło swą war-
tość i  zostało zastąpione przez inne środki przekazu, bardziej 
nowoczesne i radykalne. W zapiskach tych znajdujemy wska-
zówki, jakimi powinien kierować się młody nauczyciel, co do 
hierarchii spraw ważnych, a więc życia osobi-
stego, spraw społecznych, drogi do celu, oraz 
ostrzeżeń przed zagrożeniami, które pozwolę 
sobie zacytować w tym miejscu:

„IV. Ostrzeżenia
Człowiek jest istotą wcale nie prostą, ale 
bardzo złożoną, uzależnioną w  swoim życiu 
od najróżnorodniejszych, nie dających sie 
przewidzieć czynników i okoliczności. Grunt, 
żeby jak najprędzej dojść do siebie samej tzn. 
odpowiedzieć sobie uczciwie na pytanie, czym 
w życiu tegoczesnym mam i mogę być. A po-
tem wszystkie wysiłki skierować ku temu, by 
zawsze i wszędzie być sobą, by broń Boże!- nie 
żyć życiem podwójnym, by nie ,,grać” życia, 
ale je spełniać, jako najistotniejszy sens ist-
nienia. Nie jest to sprawa łatwa. grozi nam 
dużo niebezpieczeństw. Człek czasem tchórzy, 
ucieknie do życia wygodnego (oportunizm), 
lub ułatwionego (kompromis z  własnym su-
mieniem), czasem odda sie w niewolę namięt-
nościom własnym (słaba wola), czy pójdzie 
w  służbę siłom zewnętrznym (serwilizm). 
Upadki i klęski będą - bo i one na życie nasze 
się składają - ale zawsze trzeba sie dźwigać. 
Na poprawę i zejście ze złej drogi nigdy nie jest 
za późno. Chodzi o to, by żyć życiem głębszym, 
pełniejszym a przez to i piękniejszym. Chwi-
le depresji niech trwają krótko i  będą jakby 
odskocznią moralną ku wzlotom wzwyż, ku 
wysokościom słonecznym”.

Z  zachowanych listów oraz grypsów pisa-
nych przez Cierniaka z Pawiaka wynika, że był 

to wybitny intelektualista, niezwykle wrażliwy, szczególnie na 
krzywdę innych ludzi, słabszych. Dostrzegał potrzebę pracy or-
ganicznej w dziedzinie kultury i edukacji. Gorąco zachęcał do 
rozwoju kulturalnego, szczególnie wsi, widząc braki i zaniedba-
nia tu występujące. Z racji nie tyle pełnionych funkcji (ministe-
rialny wizytator oświaty pozaszkolnej), ale przede wszystkim 
wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień, był przyjmowany 
w  tym środowisku jak ojciec, nazywano go bowiem ,,Krzest-
ny”. Jędrzej Cierniak pisał dużo, bardzo dużo, zazwyczaj listów. 
Ktoś kiedyś pokusił się, by policzyć, jaka to była liczba w skali 
roku. Wyszło, że pisał 200 - 300 listów. Można sobie więc łatwo 
obliczyć, że spod jego ręki wyszło ich w ciągu całego życia kilka 
tysięcy. Imponująca ilość jak na stosunkowo krótkie życie. 

W związku z działalnością bibliofilską były to listy urzę-
dowe, pisane z racji pełnienia funkcji państwowej. Zawierają 
one opinie, porady i prośby o konsultacje w sprawach, które 
go interesowały, albo były w kręgu jego działalności. W nich 
autor wypowiada się o  tym, co go najbardziej obchodziło, 
wyraża swoje emocje i pragnienie niesienia pomocy innym, 
o  sobie jakby zapominając.  Przytłaczającą ilość stanowią 

Wakacje w Zakopanem w 1926 r. Jędrzej Cierniak z żoną Zofią oraz córkami: Anną i Jadwigą
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listy ,,o sprawach ludzkich”. Jędrzej Cierniak nie godził się 
z niesprawiedliwościąi krzywdą ludzi. Jako humanistai dzia-
łacz społeczny pomagał utalentowanej młodzieży wiejskiej, 
zwłaszcza młodym nauczycielom pochodzącym ze wsi. 
W  Polsce, w  latach trzydziestych XX wieku, wielu dobrze 
wykształconych nauczycieli pozostawało bez pracy. Wśród 
nauczycielstwa panowało wysokie bezrobocie, a znalezienie 
zatrudnienia np. w Małopolsce graniczyło z cudem. Ktokol-
wiek z nich zwrócił sie z prośbą do ,,Krzestnego”, nie spotkał 
się z odmową, lecz chęcią niesienia pomocy. 

Wśród takich osób była siostra mojego ojca, a  moja 
ciocia, Zofia Chaburzanka-Tutlewska, która w  okresie 
przedwojennym przez dwa lata nie mogła znaleźć pracy 
w szkole. Jędrzej Cierniak pomógł, wyszukał jej stanowisko 
na Wileńszczyźnie, w miasteczku Druja, nad rzeką Dźwiną, 
tuż przy granicy z Łotwą, gdzie uczyła dzieci polskich le-
gionistów oraz miejscowych Białorusinów języka polskiego 
i historii. Nie tylko pomógł znaleźć pracę, ale zaopiekował 
się nią, często kontaktując się z nią i z kierownikiem szko-
ły. Z  późniejszych moich rozmów z  moją ciocią wynikało 
jak dobrym, ciepłym i  bezinteresownym człowiekiem był 
Jędrzej Cierniak. Kto go poznał, już był do niego przekona-
ny. Innych pedagogów, którym pomógł Cierniak było wielu 
i  nie chodziło tylko o  zatrudnienie, ale również o  sprawy 
bytowe nauczycieli już pracujących. Interwencje dotyczyły 
nadgorliwości inspektorów szkolnych i Kuratoriów Oświaty, 
nadmiernego upolitycznienia szkół, urlopów zdrowotnych 
i  pomocy dzieciom chłopskim w  postaci stypendiów, aby 
mogły kontynuować dalszą naukę. Cierniak nigdy nie wy-
parł się wsi, zawsze podkreślał swoje chłopskie pochodzenie 
i identyfikował się z jej mieszkańcami.

Drugą grupę stanowią listy rodzinne i  kurtuazyjno - 
towarzyskie, kierowane do członków rodziny, przyjaciół 
i współpracowników. Uderza w nich niezwykła serdeczność, 
ale również częste odwoływanie się do spraw społecznych. 
Przykładem są tu listy adresowane do profesora Ignacego 
Chrzanowskiego, wykładowcy literatury polskiej na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie, który zmarł w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, (aresztowany 

wcześniej w akcji Sonderaktion Krakau). W 2018 roku jego 
córka, Hanna Chrzanowska, została ogłoszona przez Ko-
ściół katolicki błogosławioną, zaś jej relikwie spoczywają 
w kościele św. Mikołaja w Krakowie. Jędrzej Cierniak pro-
wadził również rozległą korespondencję z  Władysławem 
Orkanem, Józefem Birkenmajerem, prof. Janem Ptaśnikiem, 
Zdzisławem Kwiecińskim, Bronisławem Nyczem, czy prof. 
Stanisławem Pigoniem. 

Niezwykłą w swej wymowie grupę stanowią listy kiero-
wane do zaborowian, mieszkających w  rodzinnej wsi, jak 
również rozsianych po Polsce i świecie, szczególnie w Ame-
ryce. Wynika z nich jak ich autor był głęboko przywiązany 
do rodzinnej miejscowości oraz jak szczerze i  bezintere-
sownie spłacał dług wobec tych, spośród których wyszedł. 
Nigdy nie zapominał o tych, którzy pomogli mu w awansie 
społecznym i intelektualnym. Nawet osadzony w więzieniu 
na Pawiaku podtrzymywał siebie i  innych na duchu, dając 
wykłady z historiii literatury polskiej. Oto jeden z grypsów 
z Pawiaka:
,,Choć parę słów chcę wam skreślić. Trzymam się jak dotąd wcale 
dobrze i pracuję usilnie nad sobą, by to piekło przerobić na czy-
ściec moralny, ale życie ciężkie i  twarde.... Mam dużo nadziei, 
ze wrócę na wolność stąd, bo gorzej byłoby w dalszym obozie. 
Przeżywam to nieraz mocne chwile, jak na posterunku.”

Listy Cierniaka są wyrazem jego cech charakteru. Pokazy-
wały wtedy, gdy żył i mam taką nadzieję, że pokazują również 
w  czasach współczesnych, jak ważną sprawą jest znajomość 
świata i  ludzi, rozumienie przeżyć i emocji, wyrażanie empa-
tii do tego, co nas otacza. Warto więc sięgać do dziedzictwa 
Jędrzeja Cierniaka, bezsprzecznie największego intelektuali-
sty i humanisty urodzonego w Zaborowie, którego zawołanie 
,,krzepcie się” umacniało całe pokolenia XX wieku. 

Róbmy więc wszystko, aby trwało ono nadal i żeby ,,Jędrze-
jowa nuta nigdy nie zaginęła, ani na wirsycku, ani na dolinie”. 

Mieczysław Chabura 
Dyrektor PSP w Zaborowie

Podpis Jędrzeja Cierniaka w zapiskach dedykowanych Oldze Gluziance.
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