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ZS w Tuchowie 

 

 

1 października 2010 roku Publiczne Gimnazjum w Tuchowie otrzymało imię 

Kazimierza Wielkiego oraz sztandar. Na tejże uroczystości po raz pierwszy zostało pokazane 

gawiedzi szkolnej oraz bakałarzom i innym zaproszonym gościom przedstawienie Ostatni z 

wielkich Piastów. W tradycję naszej szkoły wszedł obyczaj takowy, aby każdego roku ku 

pamięci tejże zaszczytnej chwili w  historii gimnazjum organizować Dzień Patrona Szkoły 

połączony ze ślubowaniem klas pierwszych. Nadwornym pisarzem scenariuszy została jedna 

belfrzyca, którą zwą Renatą Szeląg. Ta, nie wahając się do księgi Król chłopów niejakiego 

Józefa Ignacego Kraszewskiego zasiadłszy, przerobiła stronice powieści historycznej na 

sztuki teatralne. Jako już wspomniałam pierwsza to Ostatni z wielkich Piastów, druga Królem 

chłopów zwaną była, a trzecia – Kazimierz Wielki- sprawa Baryczki tytuł nosiła. We 

wszystkich przedni żakowie udział brali i serce, pomysłowość oraz karność opiekunom 

największą z możliwych chętnie okazywali, a byli to: 

Ostatni z wielkich Piastów 

 
Kazimierz    król Polski    Mateusz Niedośpiał  

Janusz Suchywilk   kanclerz krakowski    Jakub Moździerz  

Spytko z Melsztyna   kasztelan krakowski   Karol Gut 

Florian Mokrski  kanclerz łęczycki    Wiktor Majcher 

Jan z Ossowa   królewski pisarz nadworny  Mateusz Czuba 

Kochan Rawa  dworzanin, zaufany króla  Krzysztof Uchwat 

Pacholik        Kacper Hudyka 

Wróżbitka        Paulina Janiczek 

Wiaduch   kmieć     Wojciech Kmietowicz 

Bogna    gospodyni, żona Wiaducha  Agnieszka Kozioł 

Kronikarz   Janko z Czarnkowa   Karol Janowiec 

Historyk        Eryk Bernal  

        

Realizatorzy  dźwięku:                        pracownicy  DK Wacław Ropski, Andrzej Jagoda 

Muzyka:                                                                                    Józef Rąpała 
 

Król Chłopów 

 
Osoby: 

Kazimierz – król Polski     Kacper Hudyka 

Janusz Suchywilk – kanclerz krakowski   Paweł Radwan 

Wiaduch – kmieć      Daniel Zgórski 

Bogna – gospodyni, żona Wiaducha   Agnieszka Kozioł 

Paszko Bończa – ziemianin, rycerz    Witold Jaworski 

Dobiesław Gozdawa – ziemianin, rycerz   Bartosz Kozioł 

Jaśko Zadora – sędzia     Dawid Schabowski 



Jaksa z Miechowa – dworzanin królewski  Nils Drabik 

Marcin Baryczka – ksiądz      Karol Janowiec 

 

Statyści: Spytko z Melsztyna    Karol Sarad 

  Jan z Oleśnicy    Mateusz Knapik 

  Mieszczka     Aleksandra Stańczyk 

  Rycerz     Konrad Starzyk 

  Kmieć      Konrad Hadas 

 

Realizator dźwięku:      Jakub Rogoziński 

   
 
 

Kazimierz Wielki – sprawa Baryczki 

 

Kazimierz – król Polski     Daniel Zgórski 

Janusz Suchywilk – kanclerz krakowski    Kacper Hudyka 

Bodzanta – biskup krakowski    Bartosz Kozioł  

  

Marcin Baryczka – mnich       Karol  Janowiec 

Kochan Rawa – dworzanin, zaufany króla  Paweł Radwan 

Dobiesław Bończa – dworzanin     Sebastian Pawlik  

Otto z Pilicy – wojewoda sandomierski   Nils Drabik 

Przebór Zadora       Konrad Hadas 

Pakosław Zadora       Krzysztof Luszowski 

 

Maciek Borkowicz      Konrad Starzyk   

Otto ze Szczekarzewic (Toporczyk)   Witold Jaworski 

Piotr Pszonka z Babina     Konrad Hudyka 

Jaksa z Rogowa      Dawid Schabowski 

 

Realizatorzy dźwięku:     Jakub Rogoziński 

        Adam Mokrzycki 

 

Im to wyżej wymienionym w imieniu swoim i tej belfrzycy z rozumu nieobranej 

Renaty serdeczne dzięki składam. 

 Jako, że sprawa Baryczki 5 października 2012 roku pańskiego ku uczczeniu Święta 

Patrona Szkoły i uświetnieniu przyjęcia do braci żakowskiej dziatwy niedorosłej klas 

pierwszych   wystawiona została, a ja tam byłam i wszystko widziałam, opisać Wam pragnę. 

 

Święto Patrona Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego obchodzimy 

uroczyście i z dokładnością przygotowujemy każdy szczegół akademii. Sama impreza, którą 

prowadzi p. Renata Szeląg przebiega w następujący sposób: 

1. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawiają sylwetkę patrona- 

Kazimierza Wielkiego. 



2. Przebrane w stroje średniowieczne uczennice prezentują historię tuchowskiej oświaty. 

3. Uczniowie opisują wszystkim zebranym sztandar Publicznego Gimnazjum przy 

jednoczesnej jego prezentacji. 

4. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

5. Przedstawienie Kazimierz Wielki- sprawa Baryczki 

 

 Ponieważ,  jak  to   z  nauczycielami  bywa,  nie  lubimy  rzucać  grochem  o  ścianę,  

a uwielbiamy przepytywać z tego, o czym mówimy, także i p. Szeląg nie darowała dziatwie    

i zorganizowała mini konkurs. Widzowie musieli odpowiadać na pytania i jeśli słuchali 

uważnie treści prezentowanych przez kolegów, to z łatwością mogli na nie odpowiedzieć i 

otrzymać słodką nagrodę. Była to zarówno lekcja historii, lekcja wiedzy o naszym mieście 

Tuchowie, o szkole, nauka dobrego wychowania, właściwej postawy podczas śpiewania 

hymnu, prezentacji sztandaru czy składania przysięgi. A dla aktorów, którzy zawsze chętnie 

biorą udział w tych przedstawieniach nauka poprawnej wymowy, wyraźnego i wyrazistego 

wypowiadania się, ćwiczenie pamięci, dyscypliny i współpracy w grupie. 

 Muszę podkreślić, że gimnazjaliści chętnie uczą się na pamięć tekstów, które mają 

archaiczną składnię i mogłyby sprawiać trudność, ale nie naszym zuchom. Wszyscy świetnie 

się bawią wypowiadają kwestie z czasownikiem na końcu zdania. Nie sprawia im też 

problemu przebieranie się w nietypowe stroje, ciężkie buty, grube golfy, czasem spódnice czy 

sukienki. Ekspertem od kostiumów jest p. Renata Szeląg, w mojej skromnej osobie 

otrzymuje ona tylko niewielkie wsparcie w formie ”tu podwinę, tu odpruję, tam przyszyję, to 

ozdobię...wyprasuję, złożę...narysuję, przewiozę, załaduję”. Drugim doradcą w sprawie 

dekoracji, elementów stroju, charakteryzacji jest p. Małgorzata Lekarczyk. To ona sprytnie 

zaprojektuje , przyklei, wytnie, wydrukuje, pół domu przyniesie, bo może coś się przyda albo 

będzie pasowało. 

 Tak to wygląda od kuchni. W bibliotece i naszych domach podczas przygotowywania 

imprezy jest totalny bałagan, w którym jednak orientujemy się doskonale i który znika zaraz 

po przedstawieniu. 

  Pozostaje mi podziękować moim koleżankom za współpracę, a uczniom za ciągłą 

gotowość do kolejnych wyzwań teatralnych. 

  

       Katarzyna Krupa 

       bibliotekarz ZS w Tuchowie 


