TRADYCJA, HISTORIA

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2016 roku po raz kolejny (16)
spotykamy sie przy kopcu Kościuszki usypanym w
1917 roku przez mieszkańców Tarnogrodu. Spotykamy
się, aby uczcić 225. rocznicę ustanowienia przez Sejm
Czteroletni Ustawy Rządowej Konstytucji Trzeciego
Maja. Była ona pierwszą nowoczesną konstytucją
w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania
władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dokument ten stał
się symbolem tradycji niepodległościowych państwa
polskiego. Była odważną i nowatorską próbą naprawy
Rzeczypospolitej, budziła nadzieję na wyzwolenie
kraju spod wrogiej kurateli zaborczych sąsiadów.
Dawała świadectwo tego, że są w Ojczyźnie obywatele

pewni ocalenia pogrążonego w anarchii kraju i gotowi
do podjęcia działań przełamujących jego słabość. Do
najważniejszych postanowień Konstytucji 3 Maja
można zaliczyć:
•zniesienie liberum veto, czyli możliwości blokowania
uchwał przez pojedynczych posłów.
•wprowadzono
trójpodział
władzy.
Władzę
ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm o
dwuletniej kadencji, ograniczono rolę Senatu. Władzę
wykonawczą Konstytucja przyznawała królowi oraz
radzie, tzw. Straży Praw,
•decyzje Sejmu miały zapadać zwykłą większością
głosów.
•uznano chłopów za część narodu
•zniesiono wolną elekcję i wprowadzono dziedziczność
tronu
•ograniczono odrębność Korony i Wielkiego Księstwa
Litewskiego

•zagwarantowano tolerancję religijną
Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji
przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za
święto narodowe. Dzieje święta były jednak niezwykle
burzliwe. Z powodu niewoli kraju zostało na długi czas
123 lat zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu
niepodległości w 1919 roku. Podczas okupacji ponownie
je zdelegalizowano. Po II wojnie światowej w roku
1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego
świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez
milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.
Dochodziło wówczas do demonstracji i protestów
antykomunistycznych, tłumionych przez milicję. Ten,
kto po 1 maja nie zdjął w porę flagi państwowej, mógł
narazić się na surowe represje ze strony PRL-owskich
władz. Od 1990 roku 3 Maja znów jest
oficjalnym świętem państwowym w
Polsce i dniem wolnym od pracy.
Próby
przeprowadzenia
reform zawartych w ustawie rządowej
zostały zniweczone już w połowie 1792
roku przez Konfederację Targowicką.
Dzieło Konstytucji 3 Maja nie było
jednak bezowocne. Pozostało w pamięci
pokoleń jako fakt historyczny, narodowe
dziedzictwo oraz świadectwo rozwagi i
odpowiedzialności narodu. Uchwalona
dla dobra powszechnego, ugruntowania
wolności, ocalenia Ojczyzny i jej granic,
jest ważną lekcją odpowiedzialnego
korzystania z wolności, a udział w
obchodach święta narodowego jest wyrazem naszego
patriotyzmu.
Dzień 3 maja jest jednocześnie świętem
narodowym i kościelnym. Obchodzimy tego dnia
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Rok 2016 jest rokiem 1050. rocznicy chrztu
Polski, a Najświętszą Maryję czczono od początków
polskiej państwowości. Najstarsza polska świątynia
zbudowana w Gnieźnie za Mieszka I, podniesiona
później do godności katedry, jest dedykowana Maryi.
Przykładem powszechnej czci dla Maryi za Piastów
i Jagiellonów jest „Bogurodzica” - najstarsza polska
pieśń religijna, która pełniła często rolę hymnu
narodowego i którą śpiewało rycerstwo polskie
pod Grunwaldem. „Bogurodzica” jest najstarszym i
najszacowniejszym dokumentem pisanym i śpiewanym
polskiej maryjności pochodzącym już z XIII wieku.
Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa
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i Korony Polskiej datuje się od lwowskich ślubów
Jana Kazimierza w 1656 r. przed cudownym obrazem
Matki Bożej Łaskawej. Król ogłosił wówczas Maryję
Królową Polski i powierzył Polskę jej opiece. Na
pamiątkę tych wydarzeń na prośbę polskich biskupów
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, papież
Benedykt XV w 1920 roku ustanowił dzień 3 maja
Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Nie bójmy się przyznawać do naszej polskości.

Bądźmy dumni i odważni, ponieważ mamy się czym
szczycić, a duma i odwaga to nasze cechy narodowe.
Pielęgnujmy więc świadomość narodową w sobie
i w swojej rodzinie, aby nie uległy zapomnieniu
polskie tradycje narodowe i aby młode pokolenia
zawsze manifestowały swój patriotyzm podczas świąt
narodowych. Dziękuję.
Anna Kuziak

PALENIE I WYSIEDLENIE WSI RÓŻANIEC
W 1943 ROKU
- w relacji Stanisławy Larwy
Stanisława Larwa z domu Fus urodziła się w 1930
roku w Różańcu. W czasie okupacji niemieckiej w
latach 1939-1944 mieszkała z matką Katarzyną i
bratem Bolesławem w rodzinnym domu w Różańcu.
W tym czasie jej ojciec Michał Fus więziony był w
obozie w Oranienburgu pod Berlinem. Zamieszczone

czerwca tak, jak je zapamiętała jako trzynastoletnia
dziewczyna. Wspomnienie z tych tragicznych
wydarzeń zapisane zostało przez jej wnuka Tomasza
Jabłońskiego w 2015 roku.

tutaj świadectwo to relacja naocznego świadka
akcji pacyfikacyjnej i wysiedlenia ludności, których
Niemcy dokonali w 1943 r. w Różańcu. Stanisława
Larwa opowiada wydarzenia z 18 marca i 29

Miałam 13 lat. Dzień był pochmurny, chłodny. Mnie i
mojego brata Bolesława obudziła mama, na dworze
było już widno. Powiedziała, że u sołtysa Serafina
Zuba, naszego sąsiada jest dużo Niemców. Po
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Dzień 18 marca 1943r.
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obudzeniu nas mama poszła do sołtysa zobaczyć, co
się dzieje. Brat Bolesław po przebudzeniu, chcąc ukryć
się przed Niemcami, poszedł za stodołę. Tam spotkał
się z sąsiadami: Andrzejem Szulem, Bazylim Zubem
i Michałem Zubem. Razem postanowili uciekać na
pole. W tym czasie do domu przyszedł Niemiec. Kazał
mi otworzyć oborę. W jego towarzystwie udałam
się do obory i ją otworzyłam. Wracając w stronę
domu, powiedział, żebym szła z nim. Wyszliśmy na
szosę i skierowaliśmy się w stronę remizy. Będąc na
szosie, zauważyłam, że u Ignacego Zuba pali się dom.
Doszliśmy do placu, który znajdował się naprzeciwko
Ignacego Zuba, była już tam grupa mieszkańców wsi
otoczona przez Niemców. Będąc na placu, widziałam
więcej palących się zabudowań. Wiatr był silny, wiał
z południowego wschodu. Na placu było bardzo

dużo dymu. Niemcy wyprowadzili zgromadzonych na
pole. Stałam z grupą ludzi. Około południa podszedł
do mnie tłumacz o nazwisku Wielgan i powiedział,
żebym z nim poszła. Udałam się razem z nim i dwoma
Niemcami do miejsca na polu, gdzie - jak się okazało
- podczas ucieczki zabity został mój brat Bolesław.
Niemcy za pośrednictwem tłumacza zapytali mnie,
czy poznaję, kto to jest. Potwierdziłam, że jest to
mój brat. Leżał na wznak z raną postrzałową w
okolicy tchawicy, trzymając w ręku zakrwawioną
chusteczkę. Wróciliśmy do grupy ludzi. Około
godziny 15 zaprowadzili mnie z cała grupą na plac
pocerkiewny. Niemcy zaczęli segregować ludność
na kobiety młodsze, mężczyzn i starsze kobiety z
dziećmi. Do tego momentu dnia pacyfikacji byłam
zupełnie sama. Później w grupie kobiet młodszych
zauważyła mnie moja mama, która szła z rodziną
sołtysa Zuba z ich domu. Prowadził ich Niemiec z
karabinem. Podeszła do mnie i od tego momentu
byłyśmy razem. Powiedziałam jej, że Bolesław został
zabity. Okazało się, że rano sołtys kazał jej zostać, aby
mogła ratować palący się dobytek. Uniknęła również
rozstrzelania, gdy ostatnia warta przeszukująca

wieś znalazła ją i rodzinę sołtysa Zuba w ich domu.
Stojąc na placu, widziałam, jak zastrzelono Katarzynę
Larwę i Tymoteusza Zuba – brata sołtysa. Przyjechał
Franciszek Pleskot – wójt z Woli Różanieckiej wraz
z Darmochwałem – Ukraińcem mieszkającym
w Tarnogrodzie. Przekonywali Niemców, żeby
osoby starsze i matki z dziećmi wypuścić. Pleskot
powiedział, że zaopiekuje się nimi. Razem z mamą,
dziećmi i osobami starszymi poszłam w kierunku
Woli Różanieckiej. W stronę Tarnogrodu w otoczeniu
Niemców poszli pozostali mieszkańcy: mężczyźni,
młode kobiety. Idąc w stronę Woli Różanieckiej,
widziałam, jak wszystkie zabudowania do wysokości
kościoła paliły się. Będąc w Woli Różanieckiej, udałam
się razem z mamą do rodziny Hadaczów. Był już
wieczór, dostaliśmy pierwszy posiłek. Tak skończył się
ten dzień.
Dzień 29 czerwca 1943r.
Po pacyfikacji wsi 18 marca mieszkałam razem z
mamą i jeszcze dwoma rodzinami pochodzenia
ukraińskiego, rodziną Serafina Zuba – sołtysa
oraz rodziną Andrzeja Karpickiego w jednym
domu, który stał na placu szkolnym. Był to jeden z
nielicznych domów ocalałych po pacyfikacji. Łącznie
w domu tym zamieszkiwało 17 osób. Wczesnym
rankiem 29 czerwca 1943 roku Niemcy obudzili nas
wszystkich. Powiedzieli, że będą przeprowadzać
akcję wysiedleńczą Polaków mieszkających we wsi.
Rozkazali, aby wszyscy Polacy zgromadzili się na placu
szkolnym przy kaplicy. Katarzyna Zub – macocha
sołtysa Serafina Zuba powiedziała mi i mojej mamie,
abyśmy poszły z tego domu. Stwierdziła, że wszyscy
Polacy „pojadą na mydło”. Zabrałyśmy swoje rzeczy –
poduszkę i pierzynę i poszłyśmy na swoje podwórze,
na którym mieszkałyśmy przed pacyfikacją. Stała tam
tylko szopa na krowy, zbudowana już po pacyfikacji.
Chciałyśmy tam zostawić rzeczy, które miałyśmy. W
tym czasie zobaczył nas sąsiad Michał Zub. Powiedział,
żebyśmy nie szły na plac, gdzie Niemcy rozkazali
zbierać się Polakom, tylko ukryły się w jego piwnicy.
Mówił, ze Niemcy będą wywozić Polaków do obozu w
Bełżcu. Posłuchałyśmy go. Będąc w ukryciu, słyszałam,
jak ludzie, których Niemcy wywozili na samochodach,
śpiewali pieśni maryjne. W piwnicy siedziałyśmy
do wieczora. Wieczorem poszłam z mamą na swoje
podwórze do szopy, w której spędziłyśmy noc. Na
drugi dzień nie chowałyśmy się już. Za około dwa
tygodnie była powtórna akcja wysiedleńcza, ponieważ
trochę Polaków jeszcze zostało. Tym razem miała
łagodniejszy przebieg. Wtedy także nie poszłyśmy
na plac, gdzie Niemcy zarządzili zbiórkę, ale też nie
chowałyśmy się.
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Konferencja Towarzystw Regionalnych
Lubelszczyzny

11 czerwca br. do Tarnogrodu zjechało ponad
100 przedstawicieli Towarzystw Regionalnych
Województwa Lubelskiego, by wziąć udział
w konferencji Towarzystw Regionalnych
Lubelszczyzny, której przewodnim tematem była
1050. rocznica chrztu Polski. Podczas wykładów i
dyskusji rozmawiano o etosie chrześcijańskim w
kulturze ludowej.

Pieczę nad organizacją konferencji miała Wojewódzka
Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne. Partnerem
było Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, a honorowy
patronat nad wydarzeniem
objęli Marszałek
Województwa Lubelskiego
i Burmistrz Tarnogrodu.
Konferencja została
podzielona na dwa dni,
11 czerwca odbyła się
główna część wykładów
i dyskusji. Na 12
czerwca zaplanowano
podsumowanie
oraz prezentację
gminy Tarnogród i
Tarnogrodzkiego
Towarzystwa
Regionalnego. Konferencję zakończył spektakl
„Żabusia” Amatorskiego Zespołu Teatralnego
działającego przy TOK w Tarnogrodzie.
Ruch miłośniczy małych Ojczyzn, z którego wyłoniły
się Towarzystwa Regionalne, powstał w XIX wieku,
my kontynuujemy tę piękną tradycję. Na terenie
województwa lubelskiego działa obecnie ponad 110
towarzystw miłośniczych. Celem ich działania jest
pielęgnacja kultury rodzimej, lokalnej, związanej
z miejscowościami oraz badanie historii małych
Ojczyzn i jej upowszechnianie - zaznacza w
rozmowie z portalem bilgoraj.com.pl profesor
Sławomir Partycki przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.
Głównym celem konferencji było pokazanie etosu
chrześcijaństwa w kulturze ludowej, stąd wśród
prelegentów znaleźli się wybitni znawcy historii
średniowiecza i kulturoznawcy. Wśród gości
obecni byli także rektorzy Politechniki Lubelskiej
i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej,
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego oraz regionaliści i członkowie
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Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia
traktującego o początkach państwa polskiego w
wykonaniu uczniów z gminy Niemce. O początkach
chrześcijaństwa w Polsce i znaczeniu chrztu Mieszka I
mówił dr hab. Piotr Plisiecki, a dr hab. Jacek Chachaj
przybliżył zebranym wpływ chrześcijaństwa na
kształtowanie społeczeństwa i ustroju Rzeczpospolitej
Obojga Narodów.
Profesor Jan Bartmiński scharakteryzował przenikanie
się tradycji ludowej i chrześcijańskiej w Polsce
na przestrzeni wieków, a reprezentująca Polską
Akademię Nauk profesor Izabela Bukraba - Rylska
zaprezentowała wykład pt.
“Religijność ludowa i jej
niemuzykalni krytycy”.
Sesję wykładów zakończyła
prelekcja dr hab. Dariusza
Wadowskiego, który mówił
o zderzeniu religijności
ludowej z kulturą popularną.
Jednym z organizatorów
konferencji było
Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne (skupiające
obecnie 35 członków),
którego celem jest promocja
Miasta i Gminy Tarnogród,
prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej
miastu i okolicom oraz współdziałanie w organizacji
spotkań, odczytów, obchodów rocznic, imprez
kulturalnych, inspiracja działań na rzecz rozwoju
środowiska, prowadzenie badań historycznych
poświęconych Miastu i Gminie Tarnogród.
Jak wspomina założyciel i prezes TTR Władysław
Dubaj, tarnogrodzkie towarzystwo powstało jako
emanacja wspaniałej historii Ziemi Tarnogrodzkiej
i spuścizny kulturowej: Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne jest wydawcą Kwartalnika
Tarnogrodzkiego, lokalnej gazety, w której poruszane
są wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z
życiem miasteczka. Prezentowane są w nim nie tylko
aktualności oraz bieżące wydarzenia, ale również
historia okolic Tarnogrodu, przekazy ludowe oraz
inne tematy związane z bogatymi wielokulturowymi
korzeniami regionu - wyjaśnia Władysław Dubaj.
TTR zaangażowane jest ponadto we współorganizację
Międzywojewódzkich oraz Ogólnopolskich Sejmików
Wiejskich Zespołów Teatralnych.
za: http://bilgoraj.com.pl/konferencja-towarzystwregionalnych-lubelszczyzny,,3,11,1,15885,n.html
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KULTURA, OŚWIATA
XXII Konkurs Piosenki Religijnej
Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź.
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają.
			
Goethe
Już po raz XXII w TOK - u rozbrzmiały
dźwięki piosenek religijnych. Znów zjechali się młodzi
zapaleńcy, którym nie żal czasu, by śpiewem uwielbiać
Stwórcę. Znów było gwarno, tłoczno i … pięknie. Znów
czas jakby zwolnił. Znów serca ludzkie poruszyły się i
otwarły. Znów można było
poczuć jedność i siłę.
Stało
się
już
tradycją, że w jedną z
letnich niedziel w TOK-u
odbywa się Przegląd Piosenki
Religijnej. W tym roku do
konkursu stanęło 10 zespołów.
Były one mocno zróżnicowane
pod wieloma względami. Jedne
składały się z młodszych, inne
ze starszych członków. Jedne
śpiewały z gotowymi podkładami
muzycznymi, inne grały na
instrumentach na żywo. Jedne były
bardzo liczne, inne – kameralne.
Łączyło je jedno – piosenka religijna.
Ruch przy TOK-u rozpoczął
się już przed godziną 14.00. Pierwszy
przybywający
odbywali
próby
na scenie. Inni, ukryci w zaciszu
pomieszczeń TOK – u, swoją obecność
zdradzali tylko wydobywającymi się zza
drzwi dźwiękami. Widać było ożywienie i lekką tremę.
Jednak, jak wszystkie przygotowania, tak i te
miały swój koniec. O godz. 15.00 na scenie pojawili się
ks. kan. Jerzy Tworek – proboszcz tarnogrodzkiej parafii
i Eugeniusz Stróż – Burmistrz Tarnogrodu, by dokonać
otwarcia XXII Przeglądu Piosenki Religijnej. Jako
pierwszy przemówił ks. kan. Jerzy Tworek. Nawiązał
do poprzednich przeglądów i życzył wszystkim
powodzenia w zmaganiach konkursowych. Eugeniusz
Stróż po swojej krótkiej wypowiedzi podsumował
otwarcie słowami: „XXII Przegląd Piosenki Religijnej
uważam za otwarty.”
Po tych wystąpieniach rozpoczęły się

przesłuchania konkursowe. Kolejno zaprezentowały
się wszystkie zespoły hojnie i gromko nagradzane
brawami publiczności, która szczelnie wypełniła salę
widowiskową.
Następnie trzyosobowe jury udało się na
obrady, a na scenę wszedł zespół ze Środowiskowego
Domu Samopomocy, który wykonał kilka piosenek ze
swojego repertuaru.
W końcu, po pełnym napięcia oczekiwaniu,
jury ogłosiło swój werdykt:
Pierwszego miejsca nie przyznano.
Drugie zajęły wspólnie:
Schola parafialna „Śpiewajmy” z
Tarnogrodu,
Schola „Adalbertus” z Lublina
oraz Wokalny Zespól Dziecięcy
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Na trzecim miejscu znalazł się
Zespół Wokalny „Marysieńka”
ze szkoły podstawowej w
Tarnogrodzie.
Komisja postanowiła również
wyróżnić zespół „Blue Angels”
z Biłgoraja.
Emocje konkursowe
już poza nami. Bardzo
piękna
rywalizacja,
pozbawiona
zazdrości,
złości czy złośliwości.
Wszyscy
wykonawcy
dali z siebie wszystko.
A konkurowanie z tak
dobrymi
zespołami
to powód do dumy i
zadowolenia.
Niebawem Przegląd Piosenki Religijnej w
Tarnogrodzie osiągnie dojrzały wiek 25 – latka. Oby
nie zabrakło wykonawców, którzy będą przyjeżdżać i
prezentować swoje umiejętności i postępy, którzy będą
z całego serca wychwalać śpiewem swojego Stwórcę i
Pana. Oby nie zabrakło radości i zdrowej konkurencji.
Oby każdy wyjeżdżał bogatszy o doświadczenia i
przeżycia. Oby wszyscy z radością i zapałem powracali
każdego roku – bardziej dojrzali i otwarci na nowe
wyzwania. Tego z całego serca życzę organizatorom,
jurorom i wykonawcom.
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s. Lucjana - Renata Michajluk
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III MAJOWY PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W TARNOGRODZIE
Majowy piknik rodzinny stał się już tradycją
w naszym gimnazjum. To efekt projektu „Szkoła
współpracy”, który realizowaliśmy trzy lata temu.
Jego założeniem było zacieśnienie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami poprzez realizowanie atrakcyjnych inicjatyw. W tym roku po
raz kolejny zaprosiliśmy mieszkańców Tarnogrodu i

okolicznych miejscowości do wspólnej zabawy. Na
początku odbył się pokaz talentów. Przygotowaliśmy piosenki i skecze. Na scenie zaprezentowali się
uczniowie naszej szkoły, ale dzieci i młodzież z widowni również chętnie występowali. Niespodzianką
był występ zespołu „Średnia wieku”, w skład którego
weszli uczniowie i rodzice. Grupa zagrała i zaśpiewała
piosenki zespołu The Doors. Po występach scenicznych były gry i zabawy sportowe, gry terenowe i
zabawy naszych dziadków, popisy taneczne, pokazy strażackie, loteria fantowa, malowanie twarzy,
origami. Harcerki uczyły chętne osoby, jak udzielić
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pierwszej pomocy. Przygotowaliśmy stoiska z kiełbaską, ciastem i napojami, goframi, rękodziełem artystycznym. Oczywiście, nie byłoby to możliwe, gdyby
nie wszechstronna pomoc rodziców, babć, dziadków,
cioć i wujków, wychowawców i innych pracowników
szkoły, sponsorów, harcerek, strażaków. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
uatrakcyjnienia naszej szkolnej imprezy, dziękujemy
z całego serca.
Więcej zdjęć na facebook’u na fanpage’u Samorządni Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie.
Zapraszamy!
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Mobilne Muzeum Jana Pawła II
w Tarnogrodzie

7 czerwca br. jedyne na świecie Mobilne Muzeum
Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej gościło w
Tarnogrodzie.

Mobilne Muzeum Jana Pawła II jest projektem
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w
Krakowie, mającym na celu promowanie myśli

i nauczania Ojca Świętego. Usytuowane w
18-metrowym pojeździe o wysokości 4 metrów,
wadze przekraczającej 18 ton i powierzchni
wystawienniczej 62 m2. Samochód ma własne
zasilanie i klimatyzację, dlatego wymaga dostępu
do instalacji elektrycznej o mocy min. 24kW oraz
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Osobiste pamiątki, jakie można zobaczyć w czasie
zwiedzania Mobilnego Muzeum, zostały przekazane
przez: kardynała Stanisława Dziwisza, metropolitę
krakowskiego, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała
Karola Wojtyły w Krakowie oraz Archiwum
Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Do elementów
ekspozycji należą m.in.: brewiarz, którego używał do
codziennej modlitwy, pióro, różaniec, na którym się
modlił, buty, narty, krzyż pektoralny, sutanna, piuska
papieska oraz zegar z prywatnej rezydencji w Castel
Gandolfo.
Obecnie Iskra Miłosierdzia częściowo kontynuuje
rozpoczętą w 2011 roku ideę promowania myśli
i nauczania papieża Polaka za pośrednictwem
Mobilnego Muzeum Jana Pawła II.

gniazda 32 A.
Poprzez Mobilne Muzeum inicjatorzy projektu
pragną udostępnić jak największej liczbie osób
osobiste pamiątki po Ojcu Świętym wraz ze zdjęciami
i filmami o Jego życiu oraz prosić o wsparcie
modlitewne i finansowe, tak bardzo potrzebne w
trakcie budowy Centrum Jana Pawła II, które powstaje
w pobliżu Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w
Krakowie-Łagiewnikach.

DZIEN` DZIECKA

dzieciom specjalne życzenia: Dzień Dziecka to
wyjątkowy dzień. Wszyscy, również dorośli, czujemy
się w głębi duszy jeszcze dziećmi, dlatego chcę złożyć
wszystkim jak najlepsze życzenia pogody ducha,
wszystkiego, co piękne i dobre i żebyśmy, pomimo
wieku, czuli się dziećmi przez całe życie.
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury bardzo często
organizuje różnorodne imprezy dla dzieci i z

W niedzielne słoneczne popołudnie 29 maja
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury zaprosił na scenę
letnią wszystkie dzieci i ich rodziców z Tarnogrodu
i okolic, aby wspólnie świętować Dzień Dziecka,
wyjątkowo dla nich zorganizowany. Przed sceną
zgromadzili się najmłodsi mieszkańcy Tarnogrodu,
aby skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji.
Z okazji Dnia Dziecka dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury Renata Ćwik składa wszystkim
10
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udziałem dzieci, gdyż, jak przyznaje dyrektor TOK,
należy wspierać młode talenty i pokazywać innym
różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu.
Taka jest forma naszej placówki, że działa przy niej
wiele zespołów: taneczne, plastyczne, nauka gry
na instrumentach, co jest pracą ukierunkowaną na
orkiestrę dętą. Istnieją także starsze zespoły takie
jak Amatorski Zespół Teatralny czy Teatr Młodych.
Nasza oferta jest tak przygotowywana, aby każdy
mieszkaniec naszej gminy mógł skorzystać z tego, co
proponujemy - zaznacza dyrektor TOK.
Na scenie letniej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
można było zobaczyć spektakl ekologiczny „O czym
marzą drzewa”, w przystępny i humorystyczny sposób
pokazujący dzieciom, w jaki sposób należy dbać o
środowisko naturalne. Zaprezentowały się również
wszystkie dziecięce zespoły taneczne działające przy
TOK oraz zaśpiewały dzieci z zespołu wokalnego.
/bilgoraj.com.pl/

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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TEATRY SZKOLNE 2016
Już po raz 17. dzieci
i młodzież z naszego
powiatu prezentują
swoje teatralne talenty na
deskach Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury. W
Powiatowym Przeglądzie
Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych wzięło
udział aż 20 grup
teatralnych. Najlepsi
reprezentowali powiat
podczas majowego Festiwalu
Najciekawszych Widowisk
Teatralnych w Lublinie.

kierownik artystyczny
Biłgorajskiego Centrum
Kultury w Biłgoraju
i Andrzej Mazurek – aktor
grupy teatralnej działającej
przy BCK. Podobne
przeglądy odbywają
się w innych powiatach
województwa lubelskiego.
Rada nominowała do udziału
w Festiwalu Najciekawszych
Widowisk pod patronatem
Marszałka Województwa
Lubelskiego następujące
zespoły :

W dniach 14-15 kwietnia
br. Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury wypełniony był po
brzegi młodą widownią,
przepełnioną kolorami
i radosnym gwarem.
Wszystko za sprawą
kolejnego już, bo XVII
Powiatowego Przeglądu
Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych. Aktorów
oraz zgromadzoną
widownię powitała dyrektor
TOK Renata Ćwik: Witamy
w Tarnogrodzie, mogę
powiedzieć, że w stolicy
teatru wiejskiego. Ale ta
stolica teatru wiejskiego
zamieni się w stolicę teatrów
dziecięcych i młodzieżowych.
Przez dwa dni będziemy
mogli zobaczyć 20 różnych
spektakli z całego powiatu
biłgorajskiego.

w kategorii dziecięcej :
•
Samorządowe
Przedszkole Nr 3 w
Biłgoraju,instruktor
Wanda Dubiel „Przygody
Brzydkiego Kaczątka”
•
Teatrzyk Szkolny ze
Smólska, instruktor: Iwona
Paluch, Halina Pintal,
„Gnomy- antybaśń”

w kategorii młodzieżowej:

Głos zabrał również
Burmistrz Tarnogrodu,
który oficjalnie otworzył
17. już przegląd. Eugeniusz
Stróż życzył wszystkim
zgromadzonym, aby
spędzony czas upłynął w
miłej i podniosłej atmosferze, blisko kultury. Mówił,
że cieszy fakt, że Tarnogród to nie tylko stolica
teatrów wsi polskiej, ale również siedziba teatru
dziecięcego.
Młodzi artyści walczyli o kwalifikację do Festiwalu
Najciekawszych Widowisk Teatralnych, który odbył
się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie,
w maju br. Inscenizacje oceniała rada konsultantów
w składzie: Henryk Kowalczyk – główny instruktor
teatralny WOK w Lublinie, Maryla Olejko –
12

•Teatrzyk Z ZSPIG w
Gromadzie, instruktor:
Małgorzata Procner „Rabarbar”
Grupa Spontan z MDK
w Biłgoraju , instruktor:
Joanna Łukaszczyk „Poczekalnia”
Zespół Liceum
Ogólnokształcące im.ONZ
w Biłgoraju , instruktor:
Jadwiga Oleszek „Oskar i
Pani Róża”
Zespół Powiatowego
Gimnazjum w Biłgoraju,
instruktor: Jadwiga Oleszek,
„Zapach sceny”
- Ryzykanci z Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie, instruktor: Wioletta
Książek „Dżanet - www.ja.net”
Dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne skupiły
młodych aktorów w różnych przedziałach wiekowych.
Prezentowane spektakle charakteryzowały się
barwnością kostiumów i scenografii, swobodną
zabawą artystów oraz dużą dawką humoru.
Przegląd został zorganizowany przez Tarnogrodzkie
Towarzystwo Regionalne, Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury przy pomocy finansowej Starostwa
Powiatowego i Burmistrza Tarnogrodu.
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W przeglądzie wystąpili:
– Grupa Teatralna z Samorządowego Przedszkola nr 3
w Biłgoraju – „Przygody brzydkiego kaczątka”

– Grupa „Smerfy” z Akademii Przedszkolaka w
Biłgoraju – „Przebudzenie”
– „Domeczek” z Przedszkola Publicznego „Domek
Przedszkolaka” w Biłgoraju – „Jarzębinka”
– Uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych
w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju – „Skarb
piratów”
– „Pięciolatki – to my” z Przedszkola Miejskiego w
Tarnogrodzie – „Sen Jasia”
– Grupa „Ambaras mini” z MDK w Biłgoraju –
„Spisek Czerwonych Kapturków”
– „Utalentowani” Szkoły Podstawowej w
Tarnogrodzie – „Inna historia królewny Śnieżki”
– „Teatr to my” ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks.
Jana Twardowskiego w Biłgoraju – „Jędrek Jeżyk”
– Teatrzyk Szkolny z Ciosmów – „Brzydkie kaczątko”
– „Ryzykanci” z Publicznego Gimnazjum w
Tarnogrodzie – „Dżanet – www.ja.net”
– Teatr Młodych „TOK SHOW” z TOK – „Zemsta”
– Teatrzyk z ZSP i Gimnazjum w Gromadzie –
„Rabarbar”
– Grupa „Spontan” z MDK w Biłgoraju –
„Poczekalnia”
– Grupa „Ambaras” z MDK w Biłgoraju – „Nie ma
tego złego …”
– Teatrzyk z SP w Smólsku – „Gnomy – antybaśń”
– Teatrzyk Szkolny ze SP w Woli Dereźniańskiej –
„Żelazne trzewiczki”
– Zespół Teatralny z Samorządowego Zespołu
Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy –
„Oszczędzanie – dobra sprawa”
– Zespół „Atomy” ze SP w Woli Różanieckiej –
„Odlotowe kapcie – baśń o Kopciuszku”
– Zespół z LO im. ONZ w Biłgoraju – „Oskar i pani
Róża”
−
Grupa Teatralna z Powiatowego Gimnazjum w
Biłgoraju – „Zapach sceny”
za: http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-37209mlodzi-aktorzy-na-deskach-teatru/
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35. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego
odbyły się 25 kwietnia 2016r. Odbiegały od
ubiegłorocznych przede wszystkim doborem
repertuaru
recytowanego. Za co
serdecznie
dziękujemy recytatorom!
Celem Małego Konkursu
Recytatorskiego, który
organizowany jest od
kilkunastu lat
niezmiennie
rozbudzanie
wrażliwości
na
piękno
słowa
i zapoznanie z
dziełami
polskiej poezji. Z
pewnością
ten cel został osiągnięty
również w
tym roku. Konkurs jest otwarty
na wszelkie
formy upowszechniające
kulturę słowa, twórcze poszukiwania i autentyczność
wypowiedzi. Wszyscy spotykamy się ze zjawiskiem
degradacji języka ojczystego. Pragniemy, aby
konkursowe spotkania zwróciły uwagę na piękno
słowa i elementarne wartości kultury. Sztuka
mówienia i interpretacji tekstów
jest trudną
umiejętnością i
należy ją “praktykować” wiele
lat. Proponujemy - zacznijcie
już teraz! Jury, dokonując
oceny recytatorów, brało
pod uwagę:
- dobór i rozumienie
tekstu
- oryginalność
interpretacji utworu
- dykcję, opanowanie
tekstu oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Uczestnicy konkursu oceniani byli w
dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III
i IV-VI.
Do konkursu przystąpiło 24 recytatorów z
następujących placówek:
- Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w
Tarnogrodzie,
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
- Szkoła Podstawowa w Luchowie Górnym,
- Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej
Komisja postanowiła nominować do eliminacji
powiatowych następujące osoby:
14

W kategorii IV-VI: Karolinę Staroń - SP w
Tarnogrodzie (Tadeusz Różewicz „Przepaść”),
Natalię Fusiarz - SP w Tarnogrodzie (L J.Kern
„Pochwała spania”).
W kategorii I-III : Gabrysię Wojtków z SP w
Tarnogrodzie (Jan Brzechwa „Na
straganie”), Oliwię Detko z SP
Tarnogrodzie (Julian Tuwim
„Spóźniony słowik”), Otylię
Antolak z SP w Tarnogrodzie
(Jerzy Kierst „Rozmowa
z pszczółką”), Amelię
Krupczak z SP w
Luchowie Górnym
(Danuta Wawiłow „A
jak będę dorosła “) oraz
przyznać wyróżnienia
dla: Magdaleny Rój z SP w
Woli Różanieckiej, Magdaleny
Kędzierską z SP w Woli Różanieckiej,
Kacpra Kożuszka z SP w Luchowie Górnym,
Natalii Gałki z SP w Woli Różanieckiej.
Poziom recytacji był zróżnicowany, komisja zwróciła
uwagę na bardziej staranną wymowę tekstów i dobór
repertuaru. Zachęcamy opiekunów artystycznych
do pracy nad własnym warsztatem instruktorskim.
Życzymy dalszej owocnej pracy z wychowankami.
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom i życzy
dalszych sukcesów w szerzeniu pięknego słowa
polskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane
przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.
Komisja w składzie:
1. Ewa Żukowska - instruktor teatralny
2. Renata Ćwik - Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury
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lnem było” czy „Pieczenie
pieroga”.
W niemalże każdej
imprezie lokalnej brali
udział seniorzy. Zajmowali
się nawet gastronomią,
przygotowując posiłki
uczestnikom Sejmiku
Wiejskich Zespołów
Teatralnych. Upływ czasu
robi jednak swoje. Liczba
osób zmalała. Znaczna
część odeszła z tego świata,
pozostając jedynie w
pamięci. Klub nadal jednak
Od czterdziestu lat przy Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury pracuje jeden z najstarszych
w powiecie biłgorajskim Klub Seniora. Założyła
go Helena Zając. 24 maja br. świętowano 40-lecie
działalności Klubu Seniora w Tarnogrodzie.
Była chwila wspomnień, okolicznościowe
przemówienia i wspólna zabawa.
Początkowo działający przy TOK Klub Seniora
był bardzo liczną grupą skupiającą blisko 70 osób.
Organizował dla swych członków wycieczki
krajoznawcze, choinki noworoczne, Dzień Seniora,
Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, imieniny w
klubie. Oferował także działalność w sekcjach wg
zainteresowań oraz aktywny udział w zespołach
artystycznych przygotowujących widowiska
obrzędowe, takie jak „Okrężne”, „Wesele
tarnogrodzkie”, „Chrzciny”, „Kiszenie kapusty”,
„Jarmark w Tarnogrodzie”, „Dożynki”, „Jak to ze
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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w rozmowie Renata Ćwik Dyrektor
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Życzenia członkom Klubu Seniora składał także
Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, proboszcz
parafii w Tarnogrodzie ksiądz Jerzy Tworek oraz
przedstawiciele domów kultury z naszego regionu
i zaprzyjaźnione kluby skupiające seniorów,
m. in. z Józefowa, Dołhobyczowa, Zwierzyńca
czy Szczebrzeszyna. Starostę Biłgorajskiego
reprezentowała Zofia Siek, która w imieniu
Mariana Tokarskiego wręczyła członkom
tarnogrodzkiego Klubu Seniora okolicznościowe
dyplomy.

funkcjonuje i angażuje się w aktywność seniorów
na terenie gminy Tarnogród. Nawiązana została
także współpraca z zaprzyjaźnionymi Klubami
Seniora w Józefowie, Dołhobyczowie, Zwierzyńcu,

Szczebrzeszynie czy Krasnymstawie. Na swych
spotkaniach seniorzy prezentują umiejętności
kulinarne, śpiewają, recytują, a także organizują
wystawy prac.
Seniorzy skupieni w tarnogrodzkim Klubie Seniora
zawsze czynnie angażowali się i angażują nadal
w życie kulturalne gminy. Dzisiejszy jubileusz
pokazuje, że tego tupu działalność nie tylko jest
potrzebna, ale jest wręcz oczekiwana. Korzystając
z okazji, chciałbym wszystkich osobom skupionym
w Klubie Seniora działającym przy TOK oraz
sympatykom tego Klubu i członkom klubów z
naszymi seniorami zaprzyjaźnionych życzyć
wszelkiej pomyślności i zdrowia - podkreśla
16
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ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W TARNOGRODZIE
POMNIKA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO
W niedzielne popołudnie, 5 czerwca 2016 r. odbyło
się Święto Szkoły Podstawowej im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie. Szkoła została
zbudowana jako pomnik tysiąclecia Państwa Polskiego
– nr 407. Organizując jubileusz, społeczność szkolna
włączyła się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Uroczystości rozpoczęły się częścią oficjalną, podczas

której pani dyrektor Urszula Fedec przypomniała
54-letnią historię naszej „tysiąclatki”. 15 IX 1962 r.
dokonano poświęcenia nowego gmachu szkolnego,
natomiast 30 IX 1962 r. odbyło się uroczyste oddanie
do użytku nowego budynku szkoły Tysiąclecia.
W kolejnych słowach pani dyrektor poinformowała o
sukcesach naszej szkoły. W tym roku odbył się ostatni
sprawdzian po klasie VI, w którym nasi szóstoklasiści
z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego uzyskali
wysoki 3. wynik w powiecie (7 stanin). Następnie zostały
przedstawione licznie zebranym widzom osiągnięcia
ostatnich lat w konkursach przedmiotowych: Wojciech
Majcher – finalista Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego zorganizowanego przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty-2015 r., Bartłomiej Szubiakfinalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
18

zorganizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
- 2016 r., Jakub Borek-wielokrotny laureat konkursu
matematycznego „Szpak”, Maciej Komosa-wielokrotny
laureat konkursu matematycznego „Szpak” oraz
konkursu „MiMak”, Wojciech Majcher-wielokrotny
laureat
konkursu
matematycznego
„Szpak”,
uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie
Kangur
Matematyczny,
Kajetan
Larwa-wielokrotny laureat
konkursu matematycznego
„Szpak”, Paweł Obszańskiwielokrotny
laureat
konkursu matematycznego
„Szpak”, Damian Bełżek
laureat
konkursu
matematycznego „Szpak”
oraz konkursu „MiMak”,
Michał Łuszczek - laureat
konkursu matematycznego
„Szpak”- 2016 r., Paweł
Majcher - laureat konkursu
matematycznego „Szpak”
2015. Kajetan Larwa- laureat
konkursu informatycznego
„Myszka”,
Maciej
Komosa-uzyskał
tytuł
„Wicemistrz
komputera”
Wojewódzkiego Konkursu
Informatycznego w 2015 r.,
dwukrotny laureat konkursu
informatycznego „Myszka”,
Bartłomiej Szubiak - laureat
konkursu informatycznego
„Myszka”-2016 r. Kinga Borek i Katarzyna Siek
– laureatki Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii
Kościoła-2016 r. „Marysieńka” - 3. miejsce w Konkursie
Piosenki Religijnej na szczeblu diecezjalnym - 2015
r. Osiągnięcia w konkursach sportowych: V miejsce
w ogólnopolskim finale Talentiady-Wrocław 2010 r.
Skład drużyny: Paweł Obszański, Wojciech Gierula,
Marlena Grabias, Agnieszka Pszczoła, I miejsce
we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu
biłgorajskiego w kategorii Igrzyska-2014 r., II miejsce
w Wojewódzkich Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
drużynowym tenisie stołowym chłopców. Skład
drużyny: Wojciech Gierula, Paweł Obszański, Szymon
Seroka. Znaczące sukcesy w sportach kartingowych na
szczeblu krajowym i międzynarodowym osiąga uczeń
naszej szkoły Marcel Surmacz.
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„W okresie 54 lat mury tej szkoły opuścili liczni
wspaniali ludzie. Placówka nasza wyposażyła w
podstawową wiedzę przyszłych lekarzy, księży,
osoby konsekrowane, nauczycieli, inżynierów,
znanych artystów i sportowców. Bardzo często
byli to wcześniejsi laureaci bądź finaliści licznych
olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych
i harcerskich oraz
zawodów sportowych”
– nadmieniła pani
dyrektor, a następnie
wymieniła kilka osób:
Dorota
Gruca
–
polska
biegaczka,
rekordzistka
kraju
w biegu na 10 000
m,
olimpijka
z
Pekinu w maratonie,
wielokrotna mistrzyni
Polski, zwyciężczyni
m.in. Gran Maraton
Pacyfiko w Meksyku
2004 rok i maratonu w
Salt Lake Sity 2005 r.
Ostatnio na początku
maja gościliśmy ją w
szkole po raz kolejny
– zawsze z radością przyjmuje zaproszenie.
Dariusz Pender – polski sportowiec, szermierz
uprawiający szermierkę na wózkach, multimedalista
igrzysk paraolimpijskich i mistrzostw świata.
Wywalczył łącznie 16 medali.
Edward Syty – artysta malarz i rysownik,
wykładowca akademicki.
Leszek Kraczkiewicz – piłkarz występujący w
pierwszej lidze piłki nożnej na pozycji pomocnika.
Barbara Lanton – aktorka teatralna i filmowa.
Piotr Masicz – kierowca rajdowy, podróżnik.
Halina Bartosik Psujek – neurolog, profesor nauk
medycznych.
Iwona Piętak – dziennikarz, redaktor Radia Rzeszów.
Bartłomiej Smolak – autor ponad 600 scenariuszy do
programów i filmów telewizyjnych m. in. do serialu
„Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Sąd Rodzinny”,
„Malanowski i partnerzy” oraz „Prosto w serce”.
W wystąpieniu pani dyrektor nie zabrakło również
słów uznania dla dyrektorów szkoły, przypomniała ich
nazwiska: Wiktor Wodziński (1952 – 1972), Władysław
Wancisiewicz (1972 – 1973), Jerzy Mianowski (1973
– 1976), Irena Waga (1976 – 1977), Zygmunt Żołopa
(1977 -1985), Zdzisław Karczmarzyk (1985 – 1993),
Jadwiga Gołębiowska (1993 – 1999), Jolanta Smolak
(1999 -2013).
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli.
„Pomimo że już nie ma ich wśród nas, pozostawili po
sobie niezatarty ślad, w naszych sercach, umysłach, ślad
swojego istnienia. To nasi nauczyciele – wychowawcy
i przyjaciele” – powiedziała ze wzruszeniem pani

dyrektor.
W kolejnej części spotkania zostały wręczone 46
osobom i instytucjom okolicznościowe dyplomy
i znaczki ,,Przyjaciel Szkoły” oraz pamiątkowe
kalendarze wydane z okazji jubileuszu szkoły.
Wyróżnieni zostali:
• Pan Eugeniusz Stróż - Burmistrz Tarnogrodu
• Pan
Tomasz
Rogala – z-ca
Burmistrza
Tarnogrodu
• Pani
Jolanta
Smolak-była
dyrektor szkoły
• Pani Patrycja
Piast
–
Przewodnicząca
Rady Rodziców
• Pani Agnieszka
Działo – była
Przewodnicząca
Rady Rodziców
• Pan
Marek
Błaszkiewicz
były
Przewodniczący
Rady Rodziców
• Pan Grzegorz Szteinmiller
• Pan Janusz Skubisz – Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie
• Pani Iwona Kamieniec – Dyrektor Miejskiego
Przedszkola w Tarnogrodzie
• Pani Joanna Puchacz - Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie
• Pani Renata Ćwik – Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury
• Pan Marian Gielicz – Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Tarnogrodzie
• Przewodniczący Zarządów Dzielnic Tarnogrodu:
• Śródmieścia - Pan Ryszard Szponar
• Przedmieścia Bukowskiego - Pan Jan Pułapa
• Przedmieścia Różanieckiego - Pan Bronisław
Misiągiewicz
• Przedmieścia Płuskiego - Pani Henryka Krasowska
• Przedmieścia Błonie - Pani Irena Postrzech
• Państwo Bożena i Tadeusz Kapka
• Państwo Barbara i Józef Bucior
• Państwo Lilla i Krzysztof Skubis
• Państwo Małgorzata i Sławomir Iwańczyk oraz
Zarząd Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w
Łysych
• Pan Tadeusz Śmieciuch
• Pan Stanisław Dołomisiewicz
• Pan Dariusz Dołomisiewicz
• Pan Paweł Dec - leśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj
• Pan Tomasz Szubiak
• Pan Marek Popowicz - dzielnicowy Tarnogrodu
• Pan Andrzej Petlak
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•
•
•
•
•
•

Zarząd Black Red White SA w Biłgoraju
Pani Urszula Tkaczyk-Hułas
Pani Anna Bartosik-Kaczor
Pan Roman Kuziak
Państwo Marta i Arkadiusz Chodkiewicz
Państwo Magdalena i Tomasz Obszańscy - „Barwy
Zdrowia”
• Państwo Małgorzata i Krzysztof Piech
• Państwo Barbara i Marek Cap
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•
Państwo Halina i Józef Konieczni
•
Państwo Halina i Janusz Konopka
•
Państwo Ewelina i Tomasz Szajner
•
Państwo Dorota i Grzegorz Koza
•
Agencja
Ubezpieczeniowa
Pani
Agnieszka Borek
•
Pan Aleksander Bęczkowski
•
Pan Jan Łepko
•
Firma ,,Ekowar” w Tarnogrodzie
•
Inter Auto – Test. Pan Bogdan Bazan i
Pan Zenon Romański
•
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno
Handlowo Usługowego „TARMET”
w Tarnogrodzie
•
Zarząd Model Opakowania Sp. Z o.o.
w Biłgoraju.
Wystąpienie
pani
dyrektor
uzupełniała prezentacja multimedialna, śpiew
chóru „Marysieńka” oraz polonez w wykonaniu
uczniów. Dopełnieniem oficjalnej części był tort
urodzinowy ufundowany przez Radę Rodziców, przy
którym pani dyrektor Urszula Fedec i przewodnicząca
Rady Rodziców pani Patrycja Piast wypowiedziały
życzenia na przyszłość, a następnie wszyscy przybyli
na święto szkoły zostali poczęstowani pysznym tortem.
Kolejnym punktem niedzielnej uroczystości
był
koncert
dedykowany
wszystkim gościom przygotowany
przez uczniów naszej szkoły. Na
letniej cenie TOK rozbrzmiewały
radosne piosenki, były konkursy
dla widzów, występy recytatorów
oraz tańce. Widzowie obejrzeli
pokaz mody dziejowej „Od
prehistorii do współczesności”
i modę ekologiczną. Była też
inscenizacja
chrztu
Polski,
pasowanie na rycerza oraz walka
rycerska. Dużą popularnością
cieszyły się również wyłożone na
stolikach kroniki szkolne.
Dla
tych,
którzy
zgłodnieli, były przygotowane
przez rodziców stoiska z kiełbaską
z grilla, z ciastem, napojami
oraz z kawą i herbatą. Podczas
kilkugodzinnej imprezy każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Kończąc uroczystość Święta Szkoły, pani
dyrektor Urszula Fedec podziękowała wszystkim,
którzy przyłączyli się do naszej wspólnej zabawy
oraz nauczycielom i Radzie Rodziców za wszystko
to, co powstało i powstaje – za wspólne działanie dla
dobra uczniów i za zaangażowanie i wytężoną pracę
przy organizacji naszego święta. Ostatnim punktem
programu była piosenka w wykonaniu uczniów pt.
„Kocham cię szkoło”.
Anna Kuziak
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„II ŚWIĘTO HISTORII” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE
Dnia 07.04.2016 r. w Szkole Podstawowej
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
obchodziliśmy „II Święto Historii” przygotowane przez
klasy VI oraz panią Annę Kuziak. Tegoroczne święto
obchodziliśmy wspólnie z zaproszonymi uczniami i
nauczycielami ze szkół podstawowych z terenu gminy
Tarnogród. Hasłem przewodnim imprezy była 1050.
rocznica chrztu Polski i 50-lecie naszej szkoły, która jest
jedną z tysiąca placówek wybudowanych w rocznicę
tysiąclecia Państwa Polskiego. Stroje, rekwizyty i
plakaty na historyczne święto przygotowały: Magda

Dubiel, Katarzyna Wnuk i Małgorzata Cios. Wszyscy
występujący uczniowie przygotowywali się już
od dawna, a tego dnia od godziny 8:00 ćwiczyli i

dokonywali ostatnich poprawek przed występem.
Oficjalnie o godzinie 10:00 rozpoczął się
nasz „Dzień z historią”. Na początku odbył się pokaz
dziejowej mody. Uczniowie zaprezentowali stroje
ze wszystkich historycznych epok. Począwszy od
prehistorii poprzez średniowiecze aż do przyszłości,
a przy tym rozbawili widzów do łez. Stroje epokowe
prezentowali: prehistoria - Michał Łuszczek,
Michał Konieczny, Gabriela Borek, Jowita Szeniak,
starożytność - Jolanta Karakuła, Marcin Larwa, Milena
Majcher, średniowiecze - Katarzyna Niziołek, Szymon
Obszański, Bartłomiej Szubiak, Rzeczpospolitą
szlachecką - Wiktor Góralczyk, Marlena Zieleniuch,
oświecenie - Patrycja Krasowska, Mateusz Sikora,
lata 70. XX wieku - Marysia Kasperek, Bartłomiej
Staroń, współczesność - Kamila Fus, Gabriela
Szymanik, przyszłość - Martyna Wingert i Mateusz
Krupczak. Później odbyło się pasowanie na rycerza.
Ochotnicy z widowni wyszli na scenę i odpowiadali na
pytania, po czym zostali pasowani na „prawdziwych
rycerzy”, potem odbyła się walka rycerska, w
której uczestniczyli Bartłomiej Szubiak i Jakub
Cieliczka. Następnie dla przypomnienia ważnego
wydarzenia z historii Polski została odegrana scenka
przedstawiająca Chrzest przyjęty w 966 r. przez
Mieszka I. Następnie Kamila Fus, Agnieszka Gleń
i Gabriela Szymanik zorganizowały podchody, w
których brali udział uczniowie naszej szkoły oraz
zaproszeni goście. Uczestnicy zostali podzieleni na
drużyny. Zabawa polegała na odczytaniu wskazówek,
odnalezieniu odpowiedniego miejsca w szkole i
wykonaniu zadania, np. odnalezienie księżniczki czy
opatrzenie ran powstańca oraz jak najszybsze dotarcie
do mety. W tym czasie Amelia Kudła przedstawiła,
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Sadlej i Dawid Jonak. Na wystawie można było także
otrzymać wydrukowany model do samodzielnego
wycięcia i sklejenia. Ponadto w czasie „Dnia z historią”
w naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy
dla zwierząt ze schroniska w Igiełkach i Lipinach

w udekorowanej tematycznymi plakatami sali
historycznej, przygotowaną przez siebie prezentację
multimedialną o II wojnie światowej, natomiast
Bartłomiej Szubiak prowadził dla uczniów kl. I-III
pokaz pt. „W średniowiecznym warsztacie kowala”. Po
ogłoszeniu wyników uczestnicy podchodów otrzymali
dyplomy oraz zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Dla
każdego uczestnika przewidziano także poczęstunek w
postaci wody i drożdżówki.
Przez cały dzień można było podziwiać
wystawę miniatur „Wielki mały świat”, którą
przygotowali i opowiadali o zgromadzonych tam
budowlach uczniowie z kl. V b, V a i III a: Natalia
Fusiarz, Amelia Lipka, Bartłomiej Witkowski, Martyna
Wryszcz, Iga Serek, Paweł Majcher, Agnieszka
Larwa, Agnieszka Świtała, Wiktoria Krupczak, Eliza
Krupczak, Damian Bełżek, Karina Kita, Radosław

Erasmus

+ w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej
od lat przymierzali się do uczestnictwa w projektach
dających
możliwość poszerzenia horyzontów
i
doskonalenia
zawodowego.
Wniosek zgłoszony przez
Szkołę
Podstawową
w
Woli Różanieckiej został
zatwierdzony do realizacji
w ramach akcji Mobilność
kadry edukacji szkolnej w
sektorze Edukacja szkolna
w
programie
Erasmus+
w roku 2016. To właśnie
z inicjatywy naszej pani
dyrektor wzięliśmy udział w tym
projekcie. Do udziału w kolejnej
edycji
ww. programu zgłosiło się wiele szkół. Szkoła
Podstawowa w Woli Różanieckiej znalazła się na 26.
miejscu, na 695 wszystkich szkół, które przystąpiły
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Górnych, zainicjowana przez Martynę Wingert. Do
tej akcji przyłączyło się również Przedszkole Miejskie
i Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie. Bardzo
dziękujemy!
Zorganizowany po raz drugi w naszej
szkole „Dzień historii” okazał się ciekawą atrakcją
dla uczniów i dla naszych nauczycieli. Był okazją do
powtórzenia wydarzeń z historii Polski, a jednocześnie
stanowił odskocznię od codziennej nauki.
Fundatorem nagród dla wszystkich uczestników „II
Święta Historii” była Firma Model Opakowania Sp. z
o.o. w Biłgoraju.
Gabriela Borek kl. VIa

do tej akcji. Nasz
projekt pod hasłem „Nowe
doświadzenie-nowe możliwości ” będzie
trwał 14 miesięcy. Szkoły partnerskie,
z którymi podejmiemy współpracę,
znajdują się w Czechach i Słowenii,
natomiast ośrodek doskonalenia
zawodowego – na Malcie. Postaramy
się jak najlepiej zaprezentować
tradycje naszego kraju i regionu.
Poznamy również kulturę innych
narodów. Jest to ogromny sukces.
Udział w tym przedsięwzięciu
wiąże się z realizacją wcześniej
zaplanowanych działań i wymaga
zaangażowania całego grona pedagogicznego.
Nad projektem pracowały nauczycielki: pani Dominika
Postrzech –Mazurek, która jest koordynatorem projektu,
oraz pani Grażyna Chamot.
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Patriotyzm XXI wieku w oczach szóstoklasistów ze szkoły podstawowej w Tarnogrodzie
Myślę, że w obecnych czasach bycie patriotą
różni się od tego, co oznaczało ono kiedyś.
Podstawową zasadą patriotyzmu jest miłość do
własnego kraju, która w poprzednich okresach
historycznych wyrażała się przede wszystkim w
obronie kraju. Gdy okupanci napadali na naszą
ojczyznę, nasi przodkowie bardzo często oddawali
za nią życie. Poprzednie pokolenia wywalczyły
nam wolność i możliwość życia w wolnym kraju.
W obecnych czasach, mimo tej właśnie wolności,
gdzie jest dostęp do wszystkich możliwych środków
komunikacyjnych, gdzie wszystko wolno - bardzo
trudno pokazać, że jest się patriotą.
Uważam, że bycie patriotą w XXI wieku, to
kochać swój kraj w ten sposób, żeby wyrażać się
poprawną polszczyzną, brać udział w rocznicach
i obchodach świąt państwowych, oddawać hołd
zasłużonym Polakom, zawsze zachowywać się
godnie, by nie przynosić wstydu swojemu krajowi.
Należy pielęgnować naszą polską kulturę i tradycje,
łączyć się z ludźmi we wspólnych celach dla naszej
Polski. Powinno się również przestrzegać praw
i obowiązków w naszej ojczyźnie, brać udział
w wyborach, gdy będziemy już pełnoletnimi
obywatelami. Powinniśmy również dbać o nasze
środowisko, przyrodę oraz pracować w naszym
kraju. Natomiast w sytuacji przebywania za granicą
Polski nie wstydzić się polskich symboli i naszego
pochodzenia. Tym bardziej okazywać znajomość
tradycji i naszej kultury.
Uważam, że mimo tego, iż my już nie musimy
walczyć o swój kraj i oddawać za niego życia, to
swoją postawą, wychowaniem i miłością do Polski
mamy szansę stać się prawdziwymi Polakami patriotami.
Julia Kurantowicz kl. VI a
***
W XXI wieku patriotyzm można wyrażać na wiele
sposobów. Jednymi z najważniejszych są oczywiście
szanowanie własności publicznej i płacenie podatków,
dzięki czemu pozwalamy rozwijać się Polsce. Branie
udziału w narodowych uroczystościach pokazuje
nasze związanie z historią kraju, a jeżeli będziemy
dbać o środowisko, wyrazimy w ten sposób troskę o
następne pokolenia Polaków. Bardzo potrzebne jest
też godne reprezentowanie Polski za granicą.
Michał Łuszczek kl. VI a
***
Zastanówmy się najpierw, kim jest patriota?

Patriota to osoba, która zna i szanuje historię swojej
Ojczyzny, obchodzi święta narodowe, zna hymn i
symbole narodowe, ale przede wszystkim to osoba,
która wierzy w swój kraj. W dzisiejszych czasach
patriotyzm jest bardzo ,,modny’’. Jest wiele piosenek
opisujących historię Polski, filmów fabularnych
opartych na faktach, a szczególnie popularne są
ubrania z nadrukami o tematyce II wojny światowej
- powstania warszawskiego czy żołnierzy wyklętych.
W dzisiejszych czasach wiele rodaków wyjeżdża za
granicę do pracy. Nie jest to oczywiście nic złego.
Jednak każdy i w Polsce i w każdym innym kraju
powinien, a raczej ma obowiązek kontynuować
tradycje, dotyczące choćby wiary, a także obchodzić
święta narodowe. Większość ludzi za święta narodowe
uważa 11 listopada, 3 maja i 15 sierpnia. Ważnych
dat, które może nie są tak hucznie obchodzone, jest
o wiele więcej, choćby 1 września, 1 marca, 8 maja
czy rocznice bitew i walk. Jednak nawet raz w roku,
w jeden z tych ważnych dni każdy z nas powinien
wywiesić biało-czerwoną flagę i zapalić znicz.
Ale gdzie ten znicz zapalić? W wielu miastach i
miasteczkach są pomniki poświęcone osobom lub
wydarzeniom ważnym dla naszej ojczyzny. Nie
tylko od święta możemy tam pójść, zapalić znicz
czy złożyć wiązankę kwiatów. W ten sposób chociaż
trochę możemy wyrazić nasz szacunek do historii i
wdzięczność dla tych ludzi. A jeśli w Waszej okolicy
nie ma miejsca pamięci, koniecznie musi się pojawić
i to Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to. Są miasta,
w których przywiązuje się do tego ogromna uwagę
i wszędzie można zobaczyć pomniki lub tablice z
napisami upamiętniające wydarzenia i osoby.
A wracając do piosenek i filmów…To nie jest złe,
a wręcz przeciwnie! Dzięki utworom muzycznym
możemy też się wiele nauczyć, a filmy są świetną
alternatywą dla tych, których czytanie książek nie
jest mocną stroną. Filmów o tematyce historycznej
jest mnóstwo, zaczynając od bitew w średniowieczu
do czasów dzisiejszych. Często oglądają je
widzowie także z innych krajów. Mogą i nam i
obcokrajowcom w pewien sposób przybliżyć, jak to
wszystko wyglądało. To, że powstają takie rzeczy jak
produkcje i muzyczne i filmowe, a nawet w formie
tych koszulek z nadrukami, również świadczy o w
nasz kraj.
Żyjemy w pięknym kraju, z jeszcze piękniejszą
historią i z tego powinnyśmy być dumni. Nie
każde państwo może pochwalić się tym, ile ich kraj
wywalczył i naszym codziennym obowiązkiem jest
pamiętanie i dbanie o pamięć o naszej Ojczyźnie.
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Amelia Kudła kl. VI b
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X JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ Z JĘZYKIEM POLSKIM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE
W szkole podstawowej w Tarnogrodzie w
dniach 11-15 kwietnia 2016 roku już po raz 10. odbył
się Tydzień z Językiem Polskim. 11 kwietnia 2016 r.
był „ Dniem z poezją”. Odbyły się wówczas eliminacje
szkolne konkursu recytatorskiego, spotkanie z poetą,
Piotrem Kupczakiem, a także można było obejrzeć widowisko teatralne pt. „Inna historia Królewny Śnieżki”
w wykonaniu zespołu teatralnego z naszej szkoły. Następnego dnia, 12.04.15r. wszyscy uczniowie klas II-VI
pisali dyktando , a tym samym walczyli o tytuł Mistrza
Ortografii. Trzeci dzień odbywał się pod hasłem „Dzień
ulubionej książki”. Wszyscy chętni mogli zmierzyć się z
kolegami w konkursie pięknego czytania. Od 13 kwietnia na górnym korytarzu naszej szkoły uczniowie mogli
oglądać wystawę dzieł naszego pisarza a także książek
o Henryku Sienkiewiczu. Wystawę przygotowała p. A.
Kuziak wraz z aktywem bibliotecznym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Członkowie Zespołu Przedmiotów Humanistycznych ogłosili konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu a także konkurs plastyczny na ilustrację do
wybranej książki Henryka Sienkiewicza lub kadr z filmu
pt. „W pustyni i w puszczy”. 14. 04.2016r. to „Dzień z
Henrykiem Sienkiewiczem”. Uczniowie klasy Vb przy-

gotowali apel o Henryku Sienkiewiczu w 100. rocznicę
śmierci pisarza .Reprezentanci klas w tym dniu walczyli
o tytuł Mistrza Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Przez
cały dzień trwał maraton czytania nowel Henryka Sienkiewicza. 15.04.15r. odbył się pojedynek intelektualny
między pionami A i B. Zagadnienia dotyczyły: kultury języka, ortografii, wiedzy o Henryku Sienkiewiczu,
wiedzy o teatrze. Wiele radości dostarczyli uczniowie,
którzy zgłosili się do konkursu na najpiękniej odśpiewany fragment powieści pt. „Krzyżacy”. Jury rozstrzygnęło również konkurs na plakat „Język i kultura”. W
piątek, 15 kwietnia na zakończenie Tygodnia z Językiem Polskim klasa Vb pod kierunkiem wychowawczyni, p. Bożeny Śmieciuch przygotowała popołudnie z
Andersenem (2 kwietnia minęła 211. rocznica urodzin
baśniopisarza). Piątoklasiści przy herbacie i ciastecz24

ku zaprezentowali program pt. „Spotkanie z Andersenem”. Nie mogło oczywiście zabraknąć na stole świec.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w 100. rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Pola-

kowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości
oraz idei zawartych w jego książkach-przede wszystkim
patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości.
Henryk Sienkiewicz-jak głosi senacka uchwała-„w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a Jego
książki zbłądziły pod strzechy”.
Na zakończenie Tygodnia z Językiem Polskim
odbyło się podsumowanie konkursów. Wszyscy zwycięzcy otrzymali drobne upominki, które zakupiła Rada
Rodziców.
My poprzez to przedsięwzięcie staraliśmy się
przybliżyć uczniom dorobek literacki naszego noblisty,
Henryka Sienkiewicza. Szczególnym zainteresowaniem
w bibliotece szkolnej zaczęły się cieszyć nowele Sienkiewicza.
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Bożena Śmieciuch

22
kwietnia
w Dniu Ziemi
ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić

mia to wyspa zielona” przygotowane przez uczniów
klasy drugiej i trzeciej. Przesłaniem tego programu
było kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony
lasów, wody i powietrza oraz uświadomienie
uczniom, że wszyscy jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody, a chroniąc ją, gwarantujemy sobie zdrowsze i lepsze życie. Następnie
w ramach tego dnia odbył się pokaz mody
ekologicznej. Modele i modelki ze wszystkich
klas wspaniale zaprezentowali przygotowane
z surowców wtórnych kreacje. W holu szkoły
zorganizowano wystawę prac uczniów pod
tytułem ,,Cuda z odpadów” i plakatów na
temat ochrony środowiska. Prace plastyczno-techniczne i występy budziły podziw całej społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że
Święto Ziemi będzie trwać każdego dnia.

wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze, by starczyło ich dla przyszłych pokoleń.
Musimy być przyjaciółmi przyrody-ekologami i dbać o
środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia

troski o czystość najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Szkole
Podstawowej w Woli Różanieckiej, które odbyły się 5
maja 2016 roku. Organizatorki pani Ewa Świtała i pani
Maria Piętak przygotowały z tej okazji wiele atrakcji i
niespodzianek, a w obchody Dnia Ziemi włączyły się
wszystkie klasy. Najpierw uczniowie obejrzeli przedstawienie artystyczno-edukacyjne pod tytułem ,,ZieKWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Koło historyczne z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
w Różańcu na regionalnym spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Biłgoraju
2 maja 2016r. odbyło się regionalne spotkanie
Rodziny Radia Maryja w kościele pw. Marii
Magdaleny w Biłgoraju, które było transmitowane
przez RM i TVTrwam na Polskę i świat. Przybyły
delegacje kół RM nie tylko z powiatu biłgorajskiego,
ale również z Lublina, Zamościa i Krasnobrodu.
W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im.
Papieża Jana Pawła II spotkał się z nimi młody, ale
doświadczony ojciec z Torunia- Dariusz Drążek,
absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kościele
pielgrzymi, wśród nich reprezentanci naszego
koła, obejrzeli spektakl pt. „Łaska spłynęła na nas.
O cudach za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny”,
który przygotowali uczniowie z miejscowego liceum
katolickiego. Centralnym punktem była msza św.
w intencji Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja i
TVTrwam, której przewodniczył i piękną homilię
wygłosił Jan Śrutwa- ks. biskup senior diecezji
zamojsko - lubaczowskiej. W modlitwie wiernych z
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okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski proszono o dalszą
opiekę Bożą nad Ojczyzną. We mszy uczestniczyły
poczty sztandarowe szkół i organizacji, kombatanci,
harcerze, zespoły ludowe i grupy rekonstrukcji
historycznych. Młodzież z Różańca wyróżniała
się patriotycznym banerem koła historycznego.
Udział w uroczystościach był dla niej wielkim
przeżyciem religijnym i najlepszą lekcją historii ziemi
biłgorajskiej. Jej mieszkańcy, również duchowni,
brali udział w walkach o niepodległość w powstaniu
styczniowym, podczas II wojny światowej i w
powojennym podziemiu
antykomunistycznym.
Zapłacili za to wysoką
cenę: byli prześladowani
i pacyfikowani,
wywożeni na
Sybir i do obozów
koncentracyjnych,
torturowani i zabijani
przez Gestapo, NKWD
i UB. Mówił o tym w
czasie mszy biskup
Jan Śrutwa, mówili
uczestnicy „Rozmów
niedokończonych” w
RM. Po mszy pielgrzymi
udali się do Auli
Franciszkańskiej na
tradycyjny posiłek w Rodzinie RM.
Ojciec Dariusz Drążek zaprosił naszą młodzież
na 18 maja do Torunia na konsekrację świątyni
pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św.
Jana Pawła II. Udział w tym wielkim wydarzeniu
religijnym i historycznym będzie dla nas zaszczytem.
Uczestniczyć w nim będzie ponad 40 biskupów,
spodziewanych jest kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów,
wśród nich najważniejsze osoby w państwie.
Marian Kucharczuk- opiekun koła historycznego
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RÓŻANIEC PAMIĘTA O KATYNIU I SMOLEŃSKU
13 kwietnia 2016r. władze i mieszkańcy Biłgoraja i
powiatu biłgorajskiego uczcili 76. rocznicę zbrodni
katyńskiej i 6. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem.
We mszy św. w kościele pw. WNMP modlili się w
intencji ofiar tych tragicznych wydarzeń starosta

Marian Tokarski i burmistrz Janusz Rosłan z radnymi
i współpracownikami, kombatanci, delegacje szkół
i organizacji społecznych. Zwracała uwagę, oprócz
reprezentantów starszego pokolenia, liczna obecność

młodzieży. Nie mogło zabraknąć również pocztu
sztandarowego i kółka historycznego z Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.
Witosa w Różańcu. Po mszy św. nastąpił przemarsz
na cmentarz przy ul. Lubelskiej, gdzie przy Krzyżu
Katyńskim i Tablicy Smoleńskiej odbyły
się patriotyczne uroczystości. Po hymnie
narodowym okolicznościowy referat wygłosił
dr Adam Balicki. Przedstawił genezę, przebieg
i następstwa mordu na polskiej inteligencji w
Katyniu, Miednoje, Charkowie i nieznanych
jeszcze miejscach kaźni. Zaapelował również,
aby, unikając bieżącej polityki, uczcić wszystkie
ofiary katastrofy pod Smoleńskiem na czele
z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego
małżonką Marią oraz ostatnim Prezydentem
na Uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.
Potem nastąpiło złożenie wieńców i zapalenie
zniczy przez poszczególne delegacje. Na
zakończenie
starosta
Marian
Tokarski
podziękował wszystkim zebranym za udział
w uroczystościach i pamięć o Bohaterach.
Delegacja z Różańca dała świadectwo, jak ściśle
w naszej szkole, której organem prowadzącym
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, łączymy
edukację z wychowaniem patriotycznym, historię z
nowoczesnością.
Marian Kucharczuk- opiekun kółka historycznego

Z WIZYTĄ U LIDERA POLSKI WSCHODNIEJ

8 kwietnia 2016r. kółko historyczne z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
w Różańcu wyruszyło po raz drugi w tym roku na
wycieczkę do Lublina. Miasto przygotowuje się do
obchodów 700. rocznicy lokacji, ale poza wspaniałą
historią ma potencjał społeczno- gospodarczy na
miarę lidera Polski Wschodniej. Początek wycieczki
zdominowała historia- w IPN wysłuchaliśmy referatu
Marcina Dąbrowskiego o Solidarności, dzięki której
żyjemy w wolnym, demokratycznym i rozwijającym się
kraju. W czasie lekcji WOS- u w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim spotkał się z nami asystent wojewody
Dawid Kostecki i Rafał Przech, kierownik Oddziału
Obsługi Klienta. Przedstawili kompetencje wojewody
i zaprosili do udziału w grze sytuacyjnej „Kompromis
w sprawie drogi”, w której wyróżnił się kreujący
wojewodę maturzysta Krzysztof Lipka. Na lekcji
biznesu dostaliśmy informację, że Lublin zainwestował
2 mld zł w infrastrukturę i strefę ekonomiczną, co
dało 30 tys. miejsc pracy, głównie w innowacyjnych
branżach: informatyce i telekomunikacji. Zdystansował

Rzeszów i Białystok- wkrótce wejdzie do pierwszej
trójki ośrodków IT w Polsce. To także zasługa lotniska
z 9 kierunkami połączeń, dzięki którym w kilka godzin
docierają do Lublina biznesmani i turyści z każdego
miejsca w Europie. Czekają na nich nowoczesne
hotele, jak 5- gwiazdkowy Alter w XVI-wiecznej
kamienicy w sercu Starego Miasta, który otrzymał
ostatnio prestiżowy tytuł „Miejsce Inspiracji”. Za
zgodą Justyny Stachowicz, właścicielki hotelu i
dzięki pomocy personelu mogliśmy odbyć lekcję
hotelarstwa i gastronomii. Zwiedziliśmy apartamenty,
w których mieszkał Sekretarz Generalny Rady Europydoba kosztuje tu nawet 1,5 tys zł. Obejrzeliśmy
też restaurację, a w piwnicach- basen, saunę i salę
konferencyjną. Z „Luksusu z historią w tle”- jak celnie
reklamuje się hotel- przeszliśmy do Muzeum na Zamku,
gdzie wystawiane są prace Zdzisława Beksińskiego,
najciekawszego artysty powojennej Polski. W ostatnich
miesiącach rośnie fascynacja jego twórczością jakby z
pogranicza jawy i snu- pełną grozy, mroku i perwersji.
Wystawa „Bezpośrednie mówienie snu” przyciąga
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tłumy młodych ludzi, których zwykle spotkać można
w galeriach, a nie w muzeach. My również ulegliśmy
magii jego dzieł wyrażających coś, co podświadomie
dręczy współczesnego człowieka- pytanie o sens
istnienia. Po tej lekcji WOK-u wyruszyliśmy w
drogę powrotną z bagażem wiedzy i pozytywnych
emocji oraz z przekonaniem, że spełnią się marzenia

ambitnego prezydenta Krzysztofa Żuka i mieszkańców
Koziego Grodu o wejściu do pierwszej ligi polskich
miast. Lublin- miasto z przyszłością, gdzie historia
tak pięknie łączy się z nowoczesnością w pełni na to
zasługuje.
Marian Kucharczuk- opiekun kółka historycznego

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
„Ratujemy i uczymy ratować” jest to program
prowadzony przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świętej Pomocy. Trwa nieprzerwanie od 2006r. Ma on
na celu przede wszystkim poznanie zasad pierwszej
pomocy, uczenie dzieci już od
najmłodszych lat podstawowych
czynności ratujących życie oraz
szkolenie rodziców.
Szkoła Podstawowa w
Woli Różanieckiej przystąpiła
do takiego programu.
W jego ramach zostali
przeszkoleni uczniowie
wszystkich klas i ich rodzice.
W dniu 26.04.2016r.
miało miejsce szkolenie
rodziców „Ratujemy i
uczymy ratować”. Głównym
zadaniem tego szkolenia było
przygotowanie do wykonywania
prostych czynności
ratowniczych oraz właściwe
reagowanie w sytuacjach
zagrożenia życia. Rodzice podczas spotkania z
nauczycielami naszej szkoły: panią Agnieszką
Działo i panią Dominiką Postrzech - Mazurek zostali
zapoznani z tymi zasadami. Zostały im przekazane
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również wiadomości dotyczące:
- wzywania pomocy: numery ratunkowe,
- zachowania się w razie utraty przytomności: pozycja
boczna,
- resuscytacji krążeniowo - oddechowej: ćwiczenia na
fantomach.
Spotkanie składało się z
dwóch części: teoretycznej i
praktycznej. Część teoretyczna
została przedstawiona w formie
prezentacji, która zawierała
podstawowe pojęcia i zasady
pierwszej pomocy. Natomiast
w części drugiej rodzice mogli
doskonalić swoje umiejętności
i zdobytą wiedzę w trakcie
ćwiczeń praktycznych na
fantomach.
Spotkanie to pozwoliło
wyposażyć rodziców w wiedzę
i umiejętności z zakresu
rozpoznawania zagrożeń i
zasad udzielania pierwszej
pomocy. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się
również do przezwyciężenia lęku i obaw przed
podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia
życia.
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Konkurs „Potyczki historyczno - gramatyczne”
w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej
9 czerwca 2016 roku odbył się konkurs
dla uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Tarnogród „Potyczki historyczno –
gramatyczne”. Główne cele konkursu to
rozwijanie polonistycznych i historycznych
zainteresowań dzieci oraz wzmacnianie poczucia
własnej wartości. Pomysłodawczyniami konkursu
były panie Ewa Marczak, Grażyna Chamot i
Anna Bździuch, w jego organizację włączyła
się pani dyrektor Maria Koza. Do udziału
w konkursie zgłosili się uczniowie z następujących
szkół: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Różańcu II, Szkoła Podstawowa
im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie,
Szkoła Podstawowa w Różańcu I, Szkoła
Podstawowa w Woli Różanieckiej. Uczniowie
przybyli wraz z opiekunami na godz. 11.00. Gości
powitała pani dyrektor, następnie członkowie
szkolnej grupy teatralnej „Atomy” zaprezentowali
się w przedstawieniu pt. „Odlotowe kapcie – baśń
o Kapciuszku”. Rywalizacja rozpoczęła się częścią

pisemną – uczniowie rozwiązywali test składający
się z dziewięciu zadań (łącznie część historyczna
i gramatyczna). Organizatorzy przygotowali
również dla gości skromny poczęstunek.
Wyniki konkursu „Potyczki historyczno –
gramatyczne”:
I miejsce – Bartłomiej Szubiak - szkoła
podstawowa w Tarnogrodzie (nauczyciel: pani
Anna Kuziak);
II miejsce – Natalia Hadacz – szkoła podstawowa
w Różańcu II (nauczyciel: pani Zofia Zając);
III miejsce – Amelia Kudła – szkoła podstawowa
w Tarnogrodzie (nauczyciel: pani Anna Kuziak).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
oraz nagrody książkowe, natomiast laureaci
dodatkowo nagrody rzeczowe.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich
nauczycielom za przyjęcie zaproszenia do
udziału w naszej rywalizacji. Dziękujemy także
pani dyrektor za ufundowanie nagród i czynne
wspieranie tej inicjatywy. Zapraszamy do udziału
w kolejnych „potyczkach” w przyszłym roku.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Tydzień Bibliotek 2016 – „BIBLIOTEKA
INSPIRUJE”. 8 - 15 maja 2016r.
Trzynasta ogólnopolska kampania promująca
czytelnictwo i biblioteki już za nami. Głównym
celem kampanii było podkreślenie roli czytelnictwa
i bibliotek w
jakości życia,
edukacji,
zainteresowanie
książką szerokich
kręgów
społeczeństwa
oraz zwiększenie
prestiżu zawodu
bibliotekarza.
Teleexpress…
1. „Radość
czytania”eliminacje gminne
do powiatowego
konkursu
pięknego czytania
odbyły się 12
maja 2016r. Tytuł
Mistrza Pięknego
Czytania
otrzymały: Natalia
Fusiarz ze szkoły podstawowej w Tarnogrodzie
i Katarzyna Duczek ze szkoły podstawowej
w Luchowie Dolnym, natomiast laureatkami
zostały: Maria Kasperek ze szkoły podstawowej
w Tarnogrodzie, Magdalena Kędzierska ze szkoły

podstawowej w Woli Różanieckiej, Laura Kupczak ze
szkoły podstawowej w Różańcu Pierwszym
2. „Wycinanka Artystyczna”- powiatowy
konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejską i
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Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnogrodzie. Celem
konkursu było stworzenie wycinanki własnego
projektu lub
inspirowanej
wzorem ludowym
wykonanej
przy pomocy
nożyczek. W ten
sposób chcieliśmy
uczcić istnienie
Tarnogrodzkiego
Muzeum
Nożyczek podczas
Międzynarodowego
Dnia Muzeów.
Laureatami
konkursu w trzech
kategoriach zostali:
w kategorii
szkoły
podstawowe:
Natalia
Gałka ze szkoły
podstawowej w
Woli Różanieckiej, Kinga Hyz, Patrycja Krasowska,
Michał Konieczny, Mateusz Mulawa ze szkoły
podstawowej w Tarnogrodzie, Mikołaj Kraczek, Jakub
Karwan i Paweł Ostasz ze szkoły podstawowej w
Józefowie
w kategorii gimnazjum:
Weronika Kamieniec z Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie, Patrycja Margol z zespołu szkół
w Majdanie Starym, Magdalena Wolanin z zespołu
szkół w Majdanie Starym, Joanna Krupa, Klaudia
Krasowska i Angelika Bryła z Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie
w kategorii dorośli:
Stanisława Konieczna z Tarnogrodu, Anna
Słabczyńska z Lublina
3. „Mistrz Oracji”- biblioteka stała się HYDE
PARKIEM, czyli miejscem gdzie każdy mógł wyrazić
swój pogląd na temat biblioteki (BIBLIOTEKA
INSPIRUJE). Mistrzyniami Oracji zostały: Natalia
Fusiarz, Iga Serek oraz Martyna Wryszcz.
4. „Udzielanie pierwszej pomocy w bibliotece”dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim w naszej bibliotece
nakręciły film o udzielaniu pierwszej pomocy. Dzieci
wcieliły się w rolę instruktorów a nasi czytelnicy byli
statystami podczas przeprowadzania resuscytacji oraz
ułożenia w pozycji bocznej ustalonej.
5. „Biblioteka Przedszkolakom” – czytanie
bajek, filmy dla dzieci, konkursy plastyczne, wernisaż
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wystawy to tylko niektóre zajęcia przygotowane przez
bibliotekę dla przedszkolaków.
Wszystkie nagrody dla zwycięzców konkursów
zostały ufundowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy

Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie.
Podziękowania za pomoc w realizacji „Tygodnia
Bibliotek 2016” kieruję do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, Anny Kuziak –
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Tarnogrodzie,
Dyrekcji: Szkoły Podstawowej im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie, Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie, Szkoły Podstawowej w
Woli Różanieckiej, Szkoły Podstawowej w Różańcu
Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim, Szkoły
Podstawowej w Luchowie Dolnym, Zespołu Szkół
im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Księżpolu, Przedszkola
Miejskiego w Tarnogrodzie, Renaty Ćwik- dyrektora
TOK, Marii Szeligi- dyrektora MiPBP w Biłgoraju,
Wandy Buczek- instruktora MiPBP w Biłgoraju,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, Teresy
Szymanik, Małgorzaty Seredy, Piotra Kupczaka.
MBP Tarnogród

Sara Netanjahu, żona Benjamina Netanjahu - premiera Izraela
była gościem tarnogrodzkiej biblioteki
Żona premiera Izraela wraz z synami
Awnerem i Jairem oraz ekipą filmową kręcili film
dokumentalny o rodzinie Sary Netanjahu. Jej dziadek
wraz z liczną rodziną urodził się i mieszkał w
Tarnogrodzie.

Ogromne wzruszenie wzbudził fragment
ocalałej Tory oraz kilka książek w języku jidisz
z biblioteki żydowskiej im. D. Friszmana w
Tarnogrodzie oraz biblioteki żydowskiej im. L.L.
Pereca w Tarnogrodzie z lat 1878 - 1933.

Goście eskortowani przez kolumnę
samochodów Biura Ochrony Rządu oraz agentów
izraelskiego Mossadu spędzili kilka godzin w
Tarnogrodzie, odwiedzając kirkut żydowski oraz
synagogę, w której obecnie znajduje się biblioteka.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem
Na zaproszenie tarnogrodzkich dzieci do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie przyjechał autor
wielu książek dziecięcych i młodzieżowych Rafał
Witek. Spotkanie z nim było świętem wyobraźni,

fantazji oraz dobrej literackiej zabawy. Mozaika
zabaw, zagadek ,opowiadań i wierszy trzymała w
napięciu od powitania do pożegnania. W trakcie
zajęć dzieci dowiedziały się, czy węże prysznicowe
są jadowite, poznały ciężkie życie słonia, nauczyły
się wpuszczać telewizor w kanał, odbyły podróż
Niebostradą, a nawet spotkały prawdziwe Psotnice
Podwórkowe. Po spotkaniu pytań do Rafała Witka

było sto, bo skłonność do zadawania pytań to cecha,
która najsilniej łączy dzieci i pisarzy. W spotkaniu
uczestniczyły dzieci z Tarnogrodu, Różańca i
Woli Różanieckiej oraz Dyskusyjny Klub Książki
„Oczytani” i „Klub zaczytanych dziewcząt”.
Rafał Witek urodził się w 1971 roku we
Wrocławiu. Jest autorem książek, wierszy
i słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Był
stypendystą UNESCO w dziedzinie twórczości
poetyckiej ,otrzymał I miejsce w konkursie
wydawnictwa ZODIAK, ma na swoim koncie
również nominację do tytułu „Książka Roku
IBBY” jak również wyróżnienie w konkursie
„Duży Dong IBBY”. Wydał ponad 20 książek
dla dzieci, wśród nich takie pozycje jak: „Klub
latających ciotek”, „Walizka pana Hanumana”,
„Koala nie pozwala!” czy „Maja na tropie
jaja” .Współpracuje z
czasopismem dla dzieci
„Świerszczyk”.
Spotkanie odbyło się 29
kwietnia 2016 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w
Tarnogrodzie.
Spotkanie dofinansowano w
ramach projektu Dyskusyjnego
Klubu Książki ogłoszonego przez Instytut Książki
pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

AKTYWNI W PROJEKCIE EDUKACYJNYM
„TESCO DLA SZKÓŁ”

Miniony rok szkolny uczniom koła przyrodniczego
działającego w Szkole Podstawowej im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie minął bardzo pracowicie.
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Przez dziesięć miesięcy szóstoklasiści uczestniczyli
w konkursie Tesco dla Szkół „Przyszłość na talerzu”.
Formuła konkursu oparta została na atrakcyjnej dla
dzieci i młodzieży mechanice rywalizacji,
znanej z gier komputerowych, 14 tysięcy
uczniów z całego kraju rozwiązywało
zadania, by uratować świat przyszłości, w
którym zatracono wiedzę, skąd pochodzi
żywność. Na pomoc przyszłości ruszył
też 33-osobowy zespół z naszej szkoły.
Projekt edukacyjny w interesujący sposób
poruszał ważne społecznie kwestie dotyczące
zdrowego odżywiania. Poprzez zabawę,
uczniowie w praktyczny sposób uczyli się
czytać etykiety, rozwijali postawę bycia
świadomym konsumentem, niemarnowania
jedzenia oraz budowali świadomość, skąd to
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jedzenie pochodzi.
Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań zespołowych
i misji indywidualnych przez każdego członka drużyny.
W ramach poszczególnych zadań uczniowie: Kudła
Amelia, Cios Małgorzata, Fus Kamila, Wingert Martyna,
Glinianowicz Monika, Karakuła Jolanta, Niziołek
Katarzyna, Wnuk Katarzyna Więcław Magdalena,
Zieleniach Marlena, Tarnowski Szymon, Obszański
Szymon, Cieliczka Jakub, Gleń Agnieszka, Kasperek
Maria, Łuszczek Michał nagrali dzięki współpracy
z panami Stanisławem i Dariuszem Dołomisiewicz
reklamę promującą zdrowe odżywianie. W ramach zadań
konkursowych przygotowywali też zdrowe potrawy:

sałatki, masło orzechowe, przekąski, dania zawierające
wartościowe składniki dla mózgu, piekli chleb i pizzę.
W ogólnej punktacji zespół z naszej szkoły zajął 32.
miejsce na 571 drużyn w Polsce oraz został uznany za
najaktywniejszy w naszym województwie. Nagrody
w postaci gier planszowych i zestawu soków dotarły
do dzieci na początku czerwca. Najwięcej punktów w
ramach misji indywidualnej uzyskały Maria Kasperek i
Katarzyna Niziołek.
W czasie realizacji programu uczniowie zdobywali nie
tylko cenną wiedzę, ale mogli również rozwijać swoje
talenty, kreatywność i przedsiębiorczość.
Bożena Larwa

Z KRONIKI KLASY II B

Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej
w Tarnogrodzie
Nasza klasa jest wyjątkowa. Jest nas
wszystkich 24 – 13 dziewczynek i 11 chłopców a naszą
wychowawczynią jest pani Teresa Pszczoła.
Dobrze czujemy się w swoim towarzystwie
i chociaż chłopcy nie zawsze są idealni, to często
świetnie się bawimy. Mamy wiele zainteresowań i
wciąż odkrywamy nowe.
W zeszłym roku byliśmy na wycieczce w
Przychojcu. Tam zobaczyliśmy miedzy innymi, jak robi
się mąkę i piekliśmy chleb. Po powrocie założyliśmy
kącik kulinarny – zbieramy przepisy i próbujemy

swoich sił w kuchni, bo wszyscy lubimy smakołyki.
W tym roku szkolnym byliśmy na wycieczce
w Nowej Dębie. Oglądaliśmy proces ręcznie
produkowanych bombek choinkowych, a niesamowite
wrażenie zrobiło na nas samodzielne malowanie tych
świątecznych ozdób. Oczywiście po powrocie chłopcy
chcieli zaraz zakładać koło chemiczne, ale pani im to
dość szybko wyperswadowała.
Poznaliśmy też tajniki fotografii. Najbardziej
zaangażowani są chłopcy, którzy chętnie sięgają
po aparat, by utrwalić wszystko to, co jest piękne,
niepowtarzalne i ulotne.
Dziewczynki natomiast bardzo lubią tańczyć. 		
Dlatego razem z naszą panią tworzą różne układy
taneczne, próbują swoich sił w tańcach klasycznych i
nowoczesnych. Miło jest oglądać ich występy podczas
uroczystości szkolnych i środowiskowych.
Są wśród nas i mali artyści. To oni dbają o wystrój
naszej sali lekcyjnej, robią gazetki tematyczne i
wystawy swoich prac plastycznych.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

33

Gościliśmy też w
naszej klasie koleżanki i
kolegów z przedszkola.
Przygotowaliśmy dla nich
przedstawienie
pt.
„Jak
krasnal Hałabała wiosny
szukał”,
maluchy
były
zachwycone i długo biły
brawo. Razem z s. Samuelą
przygotowaliśmy
jasełka
„Niesiemy Wam Dobrą
Nowinę” oraz inscenizację
na zakończenie Tygodnia
Misyjnego.
Od
pierwszej
klasy
prowadzimy akcję „Czytam
z mamą i tatą”, zapraszamy
do
wspólnego
czytania
rodziców i gości, którzy
chętnie nas odwiedzają. Przynosi to już
pierwsze efekty – coraz lepiej czytamy, a
także jesteśmy klasą, która wypożyczyła
i przeczytała najwięcej książek w
naszej szkolnej bibliotece. Oczywiście
najwięcej czytają dziewczynki, ale pani
powiedziała, że w przyszłym roku należy
bardziej zmobilizować chłopców, więc na
pewno się poprawią.
W tym roku szkolnym nasza klasa
brała udział w międzynarodowym
projekcie eTwinning „A very hungry
Caterpillar”. Pod kierunkiem pana
Grzegorza Niziołka prowadzimy
korespondencję z uczniami klasy II
z Niemiec (oczywiście po angielsku,
bo niemieckiego jeszcze nie znamy),
34
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malowaliśmy wspólnie motylki i wymienialiśmy
się drobnymi upominkami. Braliśmy też udział w
telekonferencji z naszymi niemieckimi kolegami. To
było ciekawe doświadczenie.
Ten rok był pełen wrażeń i emocji, wiele się działo,
wiele nauczyliśmy się i przeżyliśmy, szkoda, że się
już skończył. Mamy jednak kolejne nowe pomysły,

zadania, projekty, które z pomocą naszej pani będziemy
realizować w klasie III .
Wszystkim naszym koleżankom i kolegom życzymy
bezpiecznych, zdrowych i słonecznych wakacji.
Wracajcie do szkoły uśmiechnięci, wypoczęci i pełni
energii!
Uczniowie klasy II B z wychowawczynią
panią Teresą Pszczołą

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Najlepsi z najlepszych w roku szkolnym 2015/16.
Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Tarnogrodzie
Uczniowie osiągający wysoki
poziom wiadomości i umiejętności,
prezentujący właściwe normy
zachowania:
Ia
Niziołek Aleksandra
Rogala Cyprian
Borek Maciej
Bucior Maja
Matys Kinga
Gałka Miłosz
Magoch Irmina
Dworniczak Karolina
Ib
Bucior Aleksandra
Jonak Julia
Myszkowiak Katarzyna
Przybyłowicz Martyna
Szymanik Martyna
Wicińska Anna
Żabczak Natalia
IIa
Małek Roksana
Sikora Oliwier
Winogrodzka Zofia
Baszkiewicz Oliwia
Błaszkiewicz Zuzanna
Grząśko Jakub
Larwa Kamila
Krzychowiec Marcela
Przytuła Aleksandra
IIb
Karolina Gałka
Milena Jaworowska
Julia Olejnicka
Martyna Ubuszajew
Bartłomiej Mazurek
Bartosz Szymanik
Wojciech Tabała
Tomasz Zając
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IIIa
Chamot Julia
Detko Oliwia
Fus Gabriela
Granda Łucja
Jonak Dawid
Kulik Weronika
Myszkowiak Oliwia
Sadlej Radosław
Szeniak Karina
Zając Paulina
IIIb
Otylia Antolak
Mateusz Michał Fus
Bartłomiej Obszański
Natalia Magoch
Rafał Kita
Emilia Śmieciuch
Kuba Nowicki
Malwina Bartosik
Magdalena Komosa
Maciej Gruca
IVa
Bil Karolina 5,00
Koza Oskar 5,09
Kacper Adamowicz 4,82
Przeszło Dawid 4,82
Działo Stanisław 5,00
Skobel Kamil 5,00
IVb
Bryła Cyprian 5,09
Kołodziej Kacper 4.82
Krasowska Oliwia 4,82
Pisarczyk Dominika 4,91
Staroń Karolina 4,91
Zając Marcin 4,82
Va
Borek Kinga 5,18
Dworniczak Michał 5,09
Siek Katarzyna 5,09
Wlaź Hubert 5,00
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Kita Karina 4,82
VIb
Maria Kasperek
Amelia Kudła

Vb
Bełżek Damian 4,82
Fusiarz Natalia 5,27
Lipka Amelia 4,91
Majcher Paweł 5,00
Witkowski Bartłomiej 4,91
Wryszcz Martyna 4,91
Kupczak Wiktoria 4,82

Osiągnięcia uczniów w konkursach w
roku szkolnym 2015/16:

VIa
Niziołek Katarzyna 5,64
Łuszczek Michał 5,36
Glinianowicz Monika 5,10
Borek Gabriela 5,09
Dubiel Magdalena 4,82
Wnuk Katarzyna 4,82
VIb
Kasperek Maria 5,36
Kudła Amelia 5,27
Szubiak Bartłomiej 5,27
Szymanik Gabriela 5,09
Gleń Agnieszka 5,00

Uczniowie ze 100% frekwencją:
IIa
Małek Roksana
Sikora Piotr
IIb
Cap Paulina
Gałka Karolina
Wnuk Martyna
IIIa
Chamot Julia
Detko Oliwia
IIIb
Mateusz Michał Fus
Maciej Gruca
Mateusz Mulawa
Kuba Nowicki
Va
Michał Dworniczak
Łucja Pawłuszkiewicz

Uczeń klasy VI b Bartłomiej Szubiak został
finalistą Kuratoryjnego Konkursu z historii.
Tytuł laureata w Konkursie Matematycznym
„Szpak” uzyskali uczniowie: Damian Bełżek
kl. V b i Michał Łuszczek kl. VIa. Finalistami
tego konkursu sa: Kamil Skobel kl. IVa, Dawid
Przeszło kl. IVa, Paweł Majcher kl. Vb,
Katarzyna Niziołek kl. VIa.
Bartłomiej Szubiak ucz. kl. VIb został
laureatem, a Michał Łuszczek ucz. kl. VIa
-finalistą
XII
Regionalnego
Konkursu
Informatycznego dla Szkół Podstawowych
2016.
Otylia Antolak uzyskała tytuł finalisty Konkursu
Matematycznego dla klas III MiMak.
Laureatkami XXII Konkursu Wiedzy o Biblii i
Historii Kościoła zostały: Borek Kinga kl. V a i
Siek Katarzyna kl. V a.
Laureatką
Ogólnopolskiego
Konkursu
„ALBUS 2016” z języka polskiego zotała
Gabriela Szymanik kl. VI b. Wyróżnienia
otrzymali: Stanisław Działo kl. IV a, Michał
Łuszczek kl. VI a, Amelia Kudła kl. VI b, Kinga
Dziura kl. VI a, Bartłomiej Szubiak kl. VI b. Z
historii wyróżnienie uzyskała Kinga Borek kl.
V a.
Uczniowie: Amelia Kudła kl. VIb, Katarzyna
Niziołek kl. VIa i Michał Łuszczek kl. VIa
zajęli VIII miejsce w Wojewódzkim Turnieju
Historycznym IPN w Lublinie.
Otylia Antolak kl. IIIb uzyskała wyróżnienie
w powiatowym etapie konkursu „Mały
Recytator”.
W Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” trzech uczniów uzyskało
wyróżnienia: w kategorii „MALUCH” kl. IV:
Stanisław Działo kl. IVa i Dawid Przeszło kl.
IVa, w kategorii „BENIAMIN” kl. V: Paweł
Majcher kl. Vb.
W XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Angielskiego FOX Monika Glinianowicz
zdobyła nagrodę, a Katarzyna Niziołek
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uzyskała wyróżnienie.
W Ogólnopolskim Konkursie z języka
polskiego „GALILEO 2016” bardzo wysokie
wyniki uzyskały: Katarzyna Niziołek kl. VI a
- 7. miejsce w Polsce i dyplom laureata, Maria
Kasperek kl. VI b - 13. miejsce w Polsce i
dyplom wyróżnienia.
W Mistrzostwach Powiatu w pływaniu:
dziewczęta nietrenujące kl. I-III: 1. miejsce
Zofia Winogrodzka kl. IIa, 2. miejsce Staroń
Karolina kl. IVb, 3. miejsce Oliwia Myszkowiak
kl. IIIa. Sztafety nietrenujący - 1. miejsce SP
Tarnogród (zespół 1). Dziewczęta nietrenujące
(25 m dowolnym)kl. IV - VI: 2. miejsce Kamila
Fus kl. VIb. Sztafety nietrenujący:- 3. miejsce
SP Tarnogród. Klasyfikacja Generalna Szkół
Podstawowych (nietrenujący) - I miejsce – SP
Tarnogród.
Bartłomiej Witkowski kl. V b i Michał
Dworniczak kl. V a zajęli II miejsce w
Powiatowym Konkursie Wiedzy Biblijnej z
Ewangelii św. Mateusza.
Amelia Kudła uczennica kl. VI b uzyskała
wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie
Literackim
o
Twórczości
Kornela
Makuszyńskiego
„CZYTANIE
JEST
PRZYGODĄ”.
W III Edycji Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego
„W
hołdzie
bohaterom”
uczennica kl. V b Natalia Fusiarz uzyskała
wyróżnienie w kategorii praca plastyczna.
Drużyna dziewcząt w składzie: Amelia Lipka,

Wiktoria Krupczak, Karina Kita, Łucja
Pawłuszkiewicz, Katarzyna Siek i Martyna
Wryszcz zajęły I miejsce w Powiatowych
Igrzyskach w minipiłce siatkowej dziewcząt
„trójki” , natomiast drużyna chłopców w
składzie:
Sebastian
Szymanik,
Mateusz
Klimczak, Paweł Pięciorek, Hubert Wlaź,
Paweł Mysyszyn, Dawid Przeszło i Oskar Koza
zdobyli III miejsce w Powiatowych Igrzyskach
w minipiłce siatkowej chłopców „trójki”.
Zwycięzcą międzypartnerskiego konkursu na
tło do kalendarza adwentowego został uczeń
klasy III a Radosław Sadlej, a praca Angeliki
Komosy z klasy V a zdobyła II miejsce. Konkurs
został zorganizowany w ramach projektu
eTwinning zatytułowanym „Christmas is
coming this year again”, czyli „Boże Narodzenie
znowu nadchodzi w tym roku”.
Uczennice: Natalia Fusiarz (kl. V b), Wiktoria
Krupczak (kl. Vb) oraz Amelia Kudła (VIb)
zostały laureatkami VIII edycji konkursu
plastycznego „Bezpieczni na drodze”.
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.
„Z orłem białym przez wieki. Symbol władców
państwa i narodu”2015 uczennica kl. V b Natalia
Fusiarz zdobyła II miejsce.
W gminnym „Konkursie Wiedzy o
Tarnogrodzie”
czołowe
miejsca
zdobyły
uczennice: I miejsce - Natalia Fusiarz kl. V b,
II miejsce - Amelia Kudła kl. VI b i III miejsce
- Katarzyna Niziołek kl. VI a.

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016
w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej
Nagroda Burmistrza Tarnogrodu:
Natalia Gałka kl.IV
Uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
Klasa I
Bartłomiej Pawlos
Marcin Harmida
Klasa II
Maja Łuszczek
Gabriela Gałka
Klasa III
Kacper Fus
Michał Bukowiński
Natalia Krupczak
Klasa IV
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Natalia Gałka - 5,30
Weronika Pawlos - 5,09
Magdalena Rój - 4,90
Klasa V
Magdalena Kędzierska - 5,27
Karolina Dołomisiewicz - 4,81
Klasa VIWojciech Peryga - 5,0
Jan Gurdziel - 4,90
Nagrody za stuprocentową frekwencję
otrzymali:
Dominik Gurdziel kl. VI
Magdalena Kędzierska kl. V
Natalia Gałka kl. IV
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Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW

ELŻBIETA ZAGDAŃSKA za: https://pl-pl.facebook.com/photo.php?fbid=1111037528956033&set=p.1111037528956033&type=3&theater

Udostępnił WŁADYSŁAW
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SPORT
BRYDŻOWE ZMAGANIA W TARNOGRODZIE
2 lipca br. brydżyści rywalizowali w
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w ramach VI
Grand Prix Lubelszczyzny 2016. Organizatorem
zmagań w brydżu sportowym jest Lubelski Związek
Brydża Sportowego.

Brydż sportowy zwany także brydżem
porównawczym to logiczna gra karciana, sportowa
odmiana gry w brydża, w której wynik osiągnięty
w danym rozdaniu jest porównywany z wynikami
osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to

samo rozdanie z tym samym układem
kart. Pozwala to ograniczyć element
przypadkowości związany z rozkładem
kart na rzecz oceny umiejętności
graczy - wyjaśnia w rozmowie z
portalem bilgoraj.com.pl Andrzej
Pertkiewicz prezes Lubelskiego
Związku Brydża Sportowego.
Turnieje na Ziemi Biłgorajskiej
są jednymi z planowanych na ten rok
dwudziestu, rozgrywanych w ramach
VI Grand Prix Lubelszczyzny 2016.
-Nasze rozgrywki, to cykl turniejów
eliminacyjnych par z finałem Top24 w Lublinie lub Zamościu, który
planujemy rozegrać w grudniu 2016
lub styczniu 2017 roku - dodaje
Pertkiewicz.
Organizatorem
zmagań
40
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edycyjnych jest Lubelski Związek Brydża Sportowego
wspólnie ze Stowarzyszeniem AS. Podczas rozgrywek
obowiązuje zasada, że w danym mieście mogą się
odbyć maksymalnie dwa turnieje eliminacyjne Grand
Prix Lubelszczyzny 2016.

MECZ POD GWIAZDAMI

Polska odpadła z Euro 2016, przegrywając w rzutach
karnych z Portugalią 3:5. W serii “jedenastek” jako
jedyny pomylił się Jakub Błaszczykowski. Po 120
minutach na tablicy wyników był remis 1:1. Gole
strzelili Robert Lewandowski i Renato Sanches.

Tarnogrodzcy kibice mogli obejrzeć te zmagania w
„strefie kibica” zorganizowanej przez Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury. No cóż, tym razem się nie udało, ale
zapraszamy na Mundial Rosja 2018. Będzie się działo...
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ZDROWIE
NA WAKACJE PO ZDROWIE I JOD!
Wakacje to czas odpoczynku od obowiązków, który
chętnie wykorzystujemy na letnie wycieczki w gronie
rodziny lub przyjaciół. Warto zadbać o to, aby ten czas
był nie tylko przyjemnością „dla ducha”, lecz także
przyniósł korzyści dla ciała. Słoneczna pogoda zachęca
do aktywności fizycznej, a spacery brzegiem morza będą
doskonałym sposobem na dostarczenie organizmowi
potrzebnego mu jodu.
Jod jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
naszego organizmu. Wchodzi w skład hormonów tarczycy,
które odpowiadają m.in. za regulację przemiany materii
oraz rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Niedobór
tego pierwiastka manifestują zaburzenia związane z
niedoczynnością tarczycy (nadmierna senność, zwiększona
masa ciała, obniżenie wydolności intelektualnej), zaburzenia
rozrodczości u kobiet, jak również opóźnienie rozwoju
psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
Gdzie zatem szukać źródeł jodu? Mikroelement ten możemy
przyjmować wraz z
dietą lub uzyskiwać
z powietrza - przez
błony śluzowe i
skórę. Niestety,
większość produktów
spożywczych zawiera
niewystarczającą
ilość tego
pierwiastka.
Polska jest krajem,
w którym zasoby
jodu w środowisku
naturalnym są
ograniczone.
Na obszarach,
gdzie występują
niedobory tego
pierwiastka, pojawia
się konieczność
uzupełnienia diety
w jod - mówi dr inż.
Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia
(IŻŻ).
Jego zawartość w żywności uzależniona jest od stężenia
jodu w środowisku, dlatego też głównie ryby morskie mają
jego stosunkowo dużo: 100 g dorsza dostarcza 110 µg
(mikrogramów) jodu, taka sama ilość mintaja - ok. 100 µg, a
w przypadku łososia lub makreli jest to ok. 40 µg. Niektóre
sery żółte lub pleśniowe mogą zawierać 40 µg jodu w 100
g produktu pod warunkiem, że pochodzą z mleka od krów
żywionych paszą bogatą w jod. Źródłem jodu mogą być
ponadto wody mineralne, suplementy diety i leki.
W ramach uzupełniania niedoborów tego ważnego
pierwiastka w Polsce wprowadzono obowiązek jodowania
soli kuchennej. Należy jednak uważać, aby utrzymać
spożycie soli w zalecanych normach (na bardzo niskim
poziomie).
Wobec upowszechniania w Polsce zaleceń do obniżania
spożycia soli kuchennej z powodu znacznego zagrożenia
populacji chorobą nadciśnieniową i niektórymi
nowotworami, przyjęto, iż poziom jodowania soli winien

być na tyle wysoki, aby - przy niskim jej spożyciu zapotrzebowanie na jod mogło być w pełni pokrywane.
Przepisy nakazują również, aby preparaty do początkowego
i dalszego żywienia niemowląt zawierały odpowiednie ilości
jodu - podkreśla dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. IŻŻ.
Chociaż dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na
jod wynosi 150 µg, to jednak trudno zapewnić organizmowi
wysoką podaż tego składnika. Dlatego tak cenny jest
pobyt nad morzem - dla większości z nas możliwy tylko w
wakacje. Urlop to zatem dobry moment, aby zastanowić się,
czy ilość jodu w naszej diecie jest wystarczająca, a także
by dowiedzieć się, jak można uzupełnić jego niedobory w
organizmie.
Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia, w ramach projektu
edukacyjnego Zachowaj Równowagę, zalecają taką kontrolę
przede wszystkim tym, którzy ze względów zdrowotnych
świadomie eliminują sól z diety (nadciśnieniowcy i osoby
z innymi chorobami serca lub nadwagą), jak również
osobom chorującym na
niedoczynność tarczycy.
Jak zatem skutecznie
zapobiegać niedoborom
jodu? Poniżej
przedstawiamy
rady i zalecenia
ekspertów IŻŻ. Warto
je zapamiętać, by
uchronić zarówno
siebie, jak i swoje dzieci
przed poważnymi
konsekwencjami
zdrowotnymi.
Wakacyjny poradnik
jodowy: 5 prostych
zasad!
Jak uchronić się przed
niedoborem jodu:
1. Jedz owoce morza, w tym ryby morskie, np. 100 g
dorsza atlantyckiego dostarcza aż 110 µg jodu (dzienne
zapotrzebowanie na jod to 150 µg).
2. Biegaj lub spaceruj brzegiem morza. Aktywność fizyczna
w połączeniu z wdychaniem powietrza bogatego w jod niosą
wiele korzyści dla twojego organizmu.
3. Zbadaj poziom hormonów tarczycy, np. TSH, aby
sprawdzić, czy twoja tarczyca funkcjonuje prawidłowo. Na
wizycie u endokrynologa otrzymasz wszystkie potrzebne
informacje.
4. W razie potrzeby stosuj suplementy diety, ale pamiętaj o
wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
5. Czytaj etykiety, by sprawdzić ilość soli w produktach.
Pamiętaj, że sól kuchenna jest źródłem jodu, w odróżnieniu
od soli stosowanej w przetwórstwie spożywczym.
Czytaj więcej na http://kobieta.interia.pl/zdrowie/samopoczucie/
news-na-wakacje-po-zdrowie-i-jod,nId,2239159#utm_
source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
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SAMORZĄD

DZIEŃ TARNOGRODU W RADAWIE
3 lipca grupy artystyczne działające przy
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury zostały zaproszone
przez wójta gminy Wiązownica do ośrodka w
Radawie. Celem wizyty miała być promocja naszej
gminy poprzez występy sceniczne oraz integracja
zespołów.

Na radawskiej scenie zaprezentowały się
następujące zespoły:
•

Amatorski zespół teatralny ze sztuką
„Żabusia”

•

Zespół śpiewaczy z Różańca Pierwszego,
który zaprezentował regionalne pieśni
ludowe

•

Dziecięcy zespół taneczny z układami czaczy, zumby i samby

•

Teatr Młodych TOK SHOW z programem
kabaretowym

•

Tarnogrodzka Kapela Ludowa z utworami z
naszego regionu zebranymi od najstarszych
mieszkańców Tarnogrodu

Mimo niesprzyjającej pogody występy zostały
ciepło przyjęte przez publiczność. Turyści nagradzali
artystów brawami i sami włączali się do zabawy.
44

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

45

NOWA CZĘŚC TARGOWISKA

A to dzięki pracom, jakie prowadzone są na tzw.
„Targowicy” w Tarnogrodzie. Zagospodarowanie
dotychczas niedostępnego terenu to odpowiedź
na uwagi mieszkańców, którzy uskarżali się na
handlujących na ulicy. Nowa „twarz” „Targowicy”
bardzo spodobała się mieszkańcom miasteczka, za co
są wdzięczni burmistrzowi.
Remont placu „Targowicy” wciąż trwa. Nie są to
małe wydatki. Ostatnio radni zdecydowali, że muszą
dołożyć kolejne 6 tys. zł do prowadzonych prac.
Efekty pierwsze już są. Mówił o nich radny Marian
Dołomisiewicz. W imieniu swoim i mieszkańców

rynku. Stwierdził, że w sytuacjach kryzysowych,
gdzie na przykład zostałby uszkodzony wodociąg,
takie ujęcie wody jest jak najbardziej potrzebne.
Zaznaczył, że obecnie woda w studni nie nadaje się
do spożycia. Staraliśmy się, żeby ten element nie
został zasypany, zatracony, tylko w atrakcyjnej formie
odtworzony. Jeśli tak się stało i taka jest opinia, to się
cieszymy – mówił.
Przypomnijmy też, że prace prowadzone na
„Targowicy” to odpowiedź miejscowego samorządu
na prośby mieszkańców, którzy skarżą się na
handlujących cudzoziemców. Wtedy włodarz
uspokajał, że dzięki remontom
powierzchnia placu targowego i
placu parkingowego przy stadionie
powiększy się. Powstanie wówczas
możliwość przeniesienia na plac
targowy handlujących na ulicy
obcokrajowców. Choć z tym może
być problem, bo jak zauważyli
tarnogrodzcy samorządowcy,
„mentalność handlowców jest taka,
że punkt handlowy to jest święta
rzecz”.
http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowejgazety/ps-38094-bedzie-wiecej-miejscana-targowanie/
FOTO:TOK

Tarnogrodu chciałbym panu burmistrzowi bardzo
podziękować. Ta studnia, która została ocalona,
dla mnie osobiście jest to bardzo ważne miejsce,
bo ponad 50 lat temu, jak pamiętam, z tej studni
korzystali mieszkańcy. Wydaje mi się, że wiele miast,
miasteczek, osiedli zawala takie ujęcia wody, takie
tradycyjne studnie. Nasi mieszkańcy bardzo sobie
cenią to, co zostało przez pana burmistrza wykonane.
Burmistrz zauważył, że zamysł taki, aby zakopać
rzekę i wyrównać plac, to swego rodzaju novum
w dotychczasowych działaniach. Uznaliśmy, że
przy boisku, gdzie odbywają się czasem zawody
strażackie, ale i potrzeby „Targowicy” są też w
takich szczytowych momentach duże, studnia będzie
potrzebna – mówił Eugeniusz Stróż, wspominając,
że zasypanie rzeki było kosztownym i ciężkim
budowlanym zadaniem. Do tego doszedł temat studni,
która kilkadziesiąt lat wstecz służyła szpitalowi i nie
tylko. Wspominał burmistrz, że z tej studni pobierano
wodę, przewożono do GS-u i na bazie jej robiono
oranżadę. Przypomniał też, że kilka studni na terenie
miasta zostało zasypanych, między innymi ta na
46
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KOLEJNA ODSŁONA ZIELONEJ ENERGII

Aż 273 mieszkańców gminy Tarnogród
zadeklarowało, że chce mieć solary. Wniosków na
fotowoltaikę było też niemało, bo 106. Zdaje się,
że najmniejszą popularnością cieszą się kotły na
biomasę. Chętnych na takie piece było zaledwie 14.
14 czerwca br. minął termin, do którego gminy w
naszym powiecie miały czas, aby złożyć wnioski o
dofinansowanie na
energię odnawialną.
Chętnych na
taką energię nie
brakowało. Prawie 400
gospodarstw chce mieć
w swoich domach
kolektory słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne
lub piece na biomasę.
To już kolejny
taki projekt w
gminie Tarnogród.
Nie tak dawno,
bo w 2014 roku
realizowano tu projekt
„Odnawialne źródła
energii w Gminie
Tarnogród”, który był
współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji to
prawie 4,5 mln zł. Rzeczowa realizacja projektu

trwała od lutego do grudnia 2014 r. W ramach
projektu zamontowano instalacje solarne i kotły
zasilane biomasą zarówno w domach prywatnych
mieszkańców, jak i w budynkach użyteczności
publicznej na terenie gminy. Przedsięwzięcie
obejmowało montaż 474 instalacji solarnych
(składających się z 2, 3 lub 4 paneli – w zależności

od liczby domowników) służących do ogrzania
wody użytkowej w budynkach mieszkańców gminy
Tarnogród. Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej zostały również zamontowane na 10
obiektach użyteczności publicznej.
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PLAN BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
PLAN DOCHODÓW
I. Dochody ogółem:

20.669.933,58

1. Dochody bieżące
w tym:
a) dochody własne 			
			
b) dotacje na zadania zlecone
c) dotacje celowe z budżetu państwa
d) dotacje i środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań z udziałem środków
unijnych
e) subwencje
f) dotacje celowe na zadania realizowane wg
porozumień

18.973.177,98

2.Dochody majątkowe
a) ze sprzedaży składników majątkowych
b) dotacje i środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań z udziałem środków
Unijnych
c) dotacje z budżetu państwa 					
OGÓŁEM:

6.493.535,61
2.626.737,00
298.500,00
15.273,37
9.535.132,00
4.000,00
1.696.755,60
484.130,60
1.142.625,00
70.000,00
20.669.933,58

PLAN WYDATKÓW
Wydatki ogółem:

19.273.366,27

I. Wydatki bieżące

16.973.270,17

II. Wydatki majątkowe
w tym:
a) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola
Różaniecka Etap III							
b) budowa chodnika Przed. Płuskie strona zachodnia		
c) budowa drogi Kol. Wola Różaniecka 			
d) budowa drogi ul. Ogrody 					
e) budowa chodnika na drodze gminnej do kościoła
w Luchowie Górnym 							
f) przebudowa dróg gminnych Nr 109526 i 109524 L
ul. Przed. Płuskie i Bukowskie 				
g) utwardzenie placu przy ul. Męczenników Majdanka		
h) urządzenie miejsc postojowych przy TOK 		
i) zakup karuzeli na plac zabaw ul. Dechnika 			
j) rozbudowa świetlico-jadalni w SDS w Tarnogrodzie 		
k) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy
ul. Rynek w Tarnogrodzie 						
l) modernizacja TOK w Tarnogrodzie 				
m) modernizacja Synagogi 						
III. Rozchody

12.500,00
10.000,00
150.000,00
300.000,00
15.000,00
1.500.000,00
30.000,00
220.000,00
4.865,50
2.730,60
35.000,00
10.000,00
10.000,00
1.396.567,31

OGÓŁEM:
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2.300.096,10
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20.669.933,58

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
29 kwietnia 2016 r. odbyła się XVIII w bieżącej
kadencji Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza
Tarnogrodu z wykonania Budżetu Gminy za 2015 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza
Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2015 r.
b)udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Tarnogrodu z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
c)przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różańcu
Pierwszym w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Różańcu Drugim,
d)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e)uchwały budżetowej na 2016 r.
8.Przyjęcie informacji o działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2015 r.

9.Sprawy różne.
10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
11.Zamknięcie sesji.

9 czerwca 2016 r. odbyła się XIX w bieżącej
kadencji Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przyjęcia do realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)uchwały budżetowej na 2016 r.
7.Przyjęcie informacji o zatwierdzonych arkuszach
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017.
8.Przyjęcie informacji o działalności:
a)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)Środowiskowego Domu Samopomocy.
9.Sprawy różne.
10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
11.Zamknięcie sesji.

Z głębokim żalem informujemy,
że w dniu 20 maja 2016 r. odszedł od nas

ANTONI GRUSZKA
wieloletni Sekretarz Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie,
członek Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego
Rada Miejska
i Burmistrz Tarnogrodu

Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury dziękuje Piotrowi Kasperkowi
i Waldemarowi Kawie za wykonanie przez ich firmę elementów scenografii.
ul. Lubaczowska 23B, 23-420
Tarnogród
Tel: +48 84 689 70 20, FAX: +48
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KRZYŻÓWKA WAKACYJNA

DRUKARNIA HELVETICA

Oferujemy Państwu:

• ulotki, foldery, wizytówki, plakaty,
etykiety samoprzylepne, książki, papiery
firmowe, druki samokopiujące, teczki
firmowe, pieczątki, zaproszenia ślubne

Biłgoraj, ul. Włosiankarska 13,
tel. 84 686 63 35
www.helvetica.com.pl
Zapraszamy do współpracy !
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