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Po lokacji prawnej Tarnogrodu w 1567 roku nastąpiła 
lokacja przestrzenna miasta. Wytyczono obszerny rynek 
w kształcie czworoboku o wymiarach 160x140m. Tam 
krzyżowały się główne ulice. Wydzielono działki siedli-
skowe. Rozpoczęto zaludnianie i zabudowę nowego mia-
sta. W 1578 roku uzyskano zgodę króla Stefana Batorego 
na budowę ratusza. 

Wzniesiono jednokondygnacyjny drewniany budy-
nek z wieżą, wokół którego znajdowały się kramy i jatki. 
W ratuszu przechowywano wagę miejską, kłodę, tj. becz-
kę do mierzenia zboża, a także miarę łokcia. Przy ratu-
szu umieszczono żelazną obręcz (kunę), którą zakładano 
na szyję wystawionym na widok publiczny przestępcom. 
W budynku tym urzędowała rada miejska, odbywały się 
posiedzenia, a w wieży ratuszowej prawdopodobnie było 
więzienie. Ratusz stał w rynku.

W 1589r. Tarnogród został włączony do Ordynacji Za-
mojskiej. Około 1770 roku ratusz poddano gruntownej 
renowacji. W 1820 r. drewniany budynek był w złym sta-
nie i ówczesny burmistrz Adam Chmielewski zapropono-
wał wzniesienie murowanego obiektu. Ponieważ miasto 
nie miało na ten cel pieniędzy, dlatego burmistrz dążył, by 
koszty budowy wzięła na siebie ordynacja, która uzyski-

wała znaczne dochody ze sprzedaży alkoholu w karczmie 
znajdującej się w ratuszu. Projekt nie doczekał się realiza-
cji, a stary budynek niszczał. W 1828 r. zawalił się dach. 
W 1839r. zakupiono dom, gdzie mieścił się urząd, który 
niestety w 1856r. się spalił. Przed 1860 rokiem wzniesiono 
murowany budynek, w którym mieściło się biuro. Magi-
strat stał w tym miejscu, gdzie teraz jest dom towarowy.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie znaj-
dują się mapy osady Tarnogród z 1900 i 1918r., na których 
zaznaczono pośrodku rynku ratusz. Po upadku powstania 
styczniowego władze carskie odebrały Tarnogrodowi pra-
wa miejskie, jak i 48 innym miasteczkom w guberni lubel-
skiej. Postanowienie o zamianie naszego miasta na osadę 
zostało zamieszczone w „Dzienniku Praw Królestwa Pol-
skiego” 31. 05. 1870 r. 

Z przekazów ustnych dawnych mieszkańców Tarno-
grodu wynika, iż burmistrz za pomoc powstańcom stycz-
niowym został porąbany szablami i utopiony w studni na 
rynku. Miasto, za karę, że pomagało powstańcom, stało się 
osadą, co się wiązało z zabraniem należnych przywilejów. 

Genowefa Zając

HISTORIA, TRADYCJA
TARNOGRODZKI RATUSZ

Urodziłam się w Tarnogrodzie (powiat biłgorajajski ) 
i w czasie okupacji niemieckiej mieszkałam tam z rodzi-
cami: ojcem Franciszkiem i matką Marią Bronisławą.

30 czerwca 1943 r. Niemcy przeprowadzili akcję pa-
cyfikacyjną Tarnogrodu i okolicznych miejscowości jako 
represje za pomoc udzielaną partyzantom przez ludność 
cywilną. Miałam wtedy 13 lat. Wydarzenia te, straszne i tra-
giczne, wywarły ogromny wpływ na moją dziecięcą psychi-
kę oraz pozostawiły niezatarte wspomnienia i koszmarne 
obrazy w mojej pamięci, które w skrócie przedstawię.

Tego pamiętnego dnia, wczesnym rankiem, moich 
rodziców i mnie obudziły brutalne i hałaśliwe uderzenia 
w drzwi. Usłyszeliśmy głos po niemiecku: „aufmachen!” 
Zbudzeni i przełażeni nie wiedzieliśmy w pierwszej chwi-
li, co się dzieje, a kiedy ojciec otworzył drzwi, wpadło 
do mieszkania kilku uzbrojonych żołnierzy z niemiecki-
mi okrzykami: „Heraus- herausgehen!”

W tym momencie uzmysłowiłam sobie, że spotyka 
nas, Polaków- taki sam los, jak wcześniej (1942 r.) ludność 
żydowską, to znaczy, że wypędzą nas i zabiją. Bardzo żywe 
były jeszcze wtedy w moich myślach obrazy Żydów, pę-
dzonych grupami na śmierć, a między nimi okropny wi-

dok- zabitej, leżącej w kałuży krwi- Żydówki, sąsiadki.
Niemcy nie dali nam czasu do zastanowienia. Musie-

liśmy ubrać się szybko w to, co było „pod ręką” i opuścić 
dom, pozostawiając w nim wszystko, co posiadaliśmy. 
Pędzeni przez żołnierzy niemieckich znaleźliśmy się na 
rynku w Tarnogrodzie, dokąd - podobnie jak nas - pro-
wadzono z różnych stron miasta innych Polaków. Tam za-
częto nas rejestrować. Niektórych zwalniano, wracali do 
domów, ale byli to tylko nieliczni.

Po pewnym czasie przyjechały ciężarowe samocho-
dy, na które zaczęto ładować ludzi. Istniało wtedy prze-
konanie, że wywiozą nas gdzieś poza Tarnogród i zabiją. 
W rozumowaniu tym utwierdzał fakt, że po jakimś czasie 
(nie pamiętam, po ilu godzinach) samochody wróciły po 
kolejnych ludzi. Niezależnie od ciężarówek przyjechało 
kilka samochodów –cystern z benzyną. Myślałam wtedy, 
że Niemcy obleją nią wszystkich i podpalą.

Nie mieliśmy nadziei na pozostawienie nas w Tarno-
grodzie. Nie byliśmy spokrewnieni z Ukraińcami, nie wy-
raziliśmy również zgody na podpisanie volkslisty- zatem 
jako niepotrzebni Niemcom- czekaliśmy w napięciu, co 
będzie dalej.

Wspomnienia Urszuli Tochman -Welc
wysiedlonej z Tarnogrodu i wraz z rodzicami wywiezionej do obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu, 

następnie na Majdanek i na roboty przymusowe do Niemiec
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Wróciły ciężarowe samochody. Przyszła nasza kolej. 
Załadowano nas i gdzieś wieziono. Jechaliśmy dość długo. 
Kiedy samochody zatrzymały się i kazano nam wysiadać, 
okazało się, że jesteśmy w Lubaczowie. Było to już wieczo-
rem. Tam przy stacji kolejowej znajdowało się pomiesz-
czenie, w którym wcześniej trzymano bydło czy konie, 
ponieważ pod nogami był gnój. Umieszczono nas w tym 
budynku. Byliśmy głodni, zmęczeni, ale odetchnęliśmy 
z ulgą, że jeszcze żyjemy. Nie pamiętam, czy otrzymaliśmy 
jakieś pożywienie.

Na drugi dzień załadowano nas do towarowych wa-
gonów kolejowych- zamknięto drzwi i znowu wieziono 
w nieznane. Nie potrafię uzmysłowić sobie, jak długo 
trwała ta podróż, ale pozostał w pamięci niezatarty ślad 
następującego wydarzenia:

Pociąg się zatrzymał. Ktoś przez małe górne okienko 
wagonu zauważył, że to Bełżec. Znane było ogólnie, że 
w tej miejscowości jest krematorium, w którym palono 
Żydów. Ludzie zaczęli mówić, że z nami będzie to samo. 
Lęk się wzmagał, zwłaszcza wtedy, gdy usłyszeliśmy odsu-
wanie drzwi w sąsiednich wagonach, jakieś okrzyki Niem-
ców. Drzwi naszego wagonu pozostały jednak zamknięte. 
Towarzyszący nam współwięźniowie zachowywali się 
różnie- jedni płakali, inni modlili się, jeszcze inni by-
li posępni, spokojni. W oczach wszystkich widniał strach. 
Nie pamiętam, jak długo trwało to dręczące oczekiwanie. 
W pewnym momencie dał się słyszeć znowu odgłos za-
suwanych drzwi i... pociąg ruszył. A więc jeszcze nie tutaj 
nasz koniec.

Zawieziono nas wtedy do przejściowego obozu w Zwie-
rzyńcu k. Biłgoraja. Byliśmy tam tydzień. Mieszkaliśmy 
w barakach. Spaliśmy w ubraniu na podłodze. Za ubika-
cje służyły wykopane doły (wspólne dla kobiet, mężczyzn 
i dzieci).

Z obozu w Zwierzyńcu wyprowadzono nas pod eskor-
tą żołnierzy, trzymających w pogotowiu karabiny z ostrza-
mi bagnetów, skierowane ku nam, a w drugim rzędzie ka-
rabiny maszynowe - i zapędzono na stację kolejową, gdzie 
ponownie znaleźliśmy się w pociągu towarowym.

Rozpoczęła się podróż. Według obserwacji przez okien-
ko wagonu, wiozący nas pociąg jechał linią kolejową 
w kierunku Lublina. Siedziałam na podłodze. Pociąg to 
zatrzymywał się, to jechał dalej. Słońce zbliżało się ku za-
chodowi, kiedy pociąg zatrzymał się na stacji Minkowice. 
Ktoś z obserwujących przez okienko wagonu powie-
dział: „O ! Wracają nasi chłopcy !” Chodziło o chłopców, 
którzy, podobnie jak mój starszy ode mnie brat, zosta-
li przez Niemców zabrani do przymusowych robót przy 
torach kolejowych. Właśnie wtedy, kiedy pociąg zatrzy-
mał się, wracali z pracy. Zerwaliśmy się zaraz, bo przecież 
mógł być tam mój brat. Podeszliśmy do okien wagonu. 
Byłam za mała, ale ojciec podniósł mnie na rękach i wtedy 
zobaczyłam w oddali na peronie Tadeusza i właśnie to wi-
szące nad ziemią słońce. On również nas zauważył. Przy-
puszczał, że wiozą nas na Majdanek. Nie mogliśmy jednak 
ani się przywitać, ani porozmawiać. Żegnaliśmy się wzro-
kiem i łzami w oczach, myśląc, że może widzimy się już 
po raz ostatni.

Nadmieniam, że niedługo po tym wydarzeniu brat 
z innymi kolegami uciekł z „junaków”, był w partyzantce, 
po wyzwoleniu terenów, na których się znajdowali, został 
wcielony do wojska, służył w II Armii Wojska Polskiego, 
przeszedł szlak bojowy tej formacji jako zwiadowca.

Ze stacji w Lublinie do obozu na Majdanku szliśmy 
pieszo. Było już ciemno. Prowadzono nas, podobnie jak 
w Zwierzyńcu, pod eskortą żołnierzy. Na dodatek jakby 
i przyroda sprzysięgła się przeciwko nam, zaczął padać 
deszcz. Niemcy popędzali nas i wykrzykiwali: „polnische 
Banditen !” Po dość długim „marszu” ukazały się przed 
nami kolczaste druty obozu. Pędzeni, poganiani, głodni, 
przemoczeni weszliśmy za te druty, to znaczy znaleźliśmy 
się na terenie obozu.

Niemcy chcieli mieć już chyba spokój, więc wszyst-
kich –tj. cały transport- wepchnęli po prostu do jednego 
baraku. Zrobiło się tak ciasno, że nawet nie można było 
usiąść na podłodze. Na domiar złego, pierwsi ludzie, 
którzy weszli do baraku, zaczęli się cofać, ponieważ 
w głębi stały skrzynie z ludzkim kałem po więźniach, 
którzy byli tu przed nami. Pałki Niemców wtłaczały jed-
nak całą masę ludzką z powrotem. Jak na ironię -zaczę-
li jeszcze rozdawać jakąś lurę zwaną herbatą czy kawą, 
ale i po tę lurę nie można się było przecisnąć. Tak, je-
den człowiek obok drugiego, staliśmy całą noc. Rano 
otwarto drzwi baraku i kazano nam wychodzić: kobiety 
z dziećmi na jedną stronę, a mężczyźni i starsi chłopcy  
(chyba od 16 lat) na drugą. Zostaliśmy zatem rozdzie-
leni. Ojca zabrano, mnie pozostawiono z matką. Barak, 
w którym nocowałyśmy, znajdował się na trzecim polu po 
prawej stronie (drugi lub trzeci). Następnie doprowadzo-
no nas do łaźni. Tam przechodziło się kolejno przez kilka 
pomieszczeń. Najpierw trzeba było rozebrać się do naga 
(kobiety młode i te najstarsze), swoje ubranie i biżuterię 
(jeśli ktoś miał) włożyć do papierowego worka, następ-
nie nago przechodziło się do kolejnego pomieszczenia, 
gdzie przeprowadzana była dezynfekcja. Wiedziałyśmy, że 
w budynku znajdują się komory gazowe, gdzie uśmierca-
no więźniów. Zdałyśmy sobie sprawę, że nas może spot-
kać podobny los. Na szczęście przeprowadzono nas tylko 
obok tych pomieszczeń i kazano się ubrać. Podawano ko-
lejno kobietom jakieś stare ubrania, prawdopodobnie po 
nieżyjących już więźniach (mówiono, że po Żydówkach). 
Przeważnie było tak, że kobieta dostawała do ubrania albo 
sukienkę, albo płaszcz- co popadło. Moja matka otrzyma-
ła męskie kalesony i bardzo krótki (przed kolana) płaszcz, 
a była już wtedy starszą kobietą.Mnie udało się pozostać 
w swoim ubraniu. Podobno zabrakło odzieży dla dzieci. 
Przydzielono nas potem na piąte pole- barak po lewej 
stronie przy końcu pola (ostatni lub przedostatni).

Obóz na Majdanku był obozem zagłady. Zajmo-
wał ogromny obszar, otoczony wysokim płotem z dru-
tów kolczastych, do których podłączono prąd elektryczny. 
Obóz podzielono na 5 części, czyli tzw. „pola”- odgrodzo-
ne od siebie także drutami kolczastymi. Za piątym po-
lem znajdowało się krematorium. Na każdym polu stały 
baraki. W rogach znajdowały się wieże obserwacyjne, na 
których bez przerwy pełnili służbę żołnierze niemieccy 
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z gotowymi do strzału karabinami maszynowymi. 
W barakach znajdowały się ustawione gęsto obok sie-

bie trzypiętrowe prycze. Więźniarki spały na deskach. Do 
przykrycia był koc. Mieszkałam z matką w tym samym 
baraku. Mamę zabrano do jakichś prac porządkowych 
(np. zamiatanie pola), a ja musiałam pozostać w baraku. 
Drżałam, czy mama wróci. Cierpiałam również z braku 
wieści o ojcu.

Wyżywienie było obrzydliwe i w bardzo małych 
ilościach. Po prostu więźniowie byli głodzeni. Utkwił 
mi szczególnie w pamięci pierwszy obiad. Nie byliśmy 
jeszcze w baraku. Rozdawano posiłek na polu. Była to ja-
kaś zupa, którą nalewano do misek i stawiano na ziemi. 
Jak pierwsi więźniowie zjedli, zabierano te miski jedną po 
drugiej i nieumyte przydzielano następnym, więc ci kolej-
ni otrzymywali zupę z domieszką piasku, ziemi i trawy.

Nie byliśmy numerowani przez tatuaż, ale Niemcy cią-
gle nas liczyli i sprawdzali obecność na tzw. apelach. Bar-
dzo męczące i uciążliwe były te apele. Odbywały się w róż-
nych porach doby, także w nocy i bez względu na pogodę. 
Trwały nieraz kilka godzin. Bywały wtedy - mimo lata - 
dnie i noce bardzo zimne, np. o trzeciej nad ranem. Na 
jednym z takich apeli stała przede mną kobieta z maleń-
kim dzieckiem na ręku. Chcąc ochronić siebie i dziecko 
przed zimnem, okryła się kocem zabranym z łóżka. Za-
uważyła to Niemka sprawdzająca stan więźniów, podeszła 
do niewiasty od tyłu, jednym zamaszystym ruchem ściąg-
nęła z jej ramion koc i uderzyła biedaczkę z całej siły pytą 
po plecach. Kobieta aż się zgięła z bólu. Bardzo się wtedy 
bałam! 

Po prawej stronie naszego pola znajdował się szpital, 
a chyba obok niego barak. Nie pamiętam, w jakim celu 
w nim byliśmy. Leżała tam sterta koców, po których łaziły 
ogromne wszy. 

Wiedzieliśmy, że więźniów gazowano, a następnie ich 
ciała palono w krematorium. Mam jeszcze przed oczyma 
niezapomniany widok trupów ludzkich wiezionych do 
krematorium. Były to gołe ciała rzucane w nieładzie na ja-
kiś wózek, z którego zwisały nogi, ręce, głowy. Haniebny, 
okropny widok profanowanych ciał ludzkich...

Na Majdanku więziono nas kilka tygodni. Pobyt 
w obozie był dla mnie koszmarem. Patrzyłam nieraz na 
widniejące z dala domy Lublina i myślałam, że ludzie - 
mimo wojny i okupacji - żyją jednak swobodnie. Co nas 
czeka? Czy kiedyś jeszcze uda nam się odzyskać wolność, 
czy spotka nas los podobny do tych zamordowanych, wie-
zionych na platformach i wózkach? Ciągły lęk i niepokój 
sprawiły, że dnie wydawały się latami.

Po kilku tygodniach takiej niecierpliwości, pewnego 
dnia kazano nam wyjść z baraku i skierowano ku bramie. 
Zauważyłam wtedy, że na teren naszego pola wyprowa-
dzono mężczyzn w pasiakach. Okazało się, że byli to od-
dzieleni wcześniej od nas ojcowie, bracia. Z trudem po-
znałam wśród nich swojego ojca. Był również w pasiaku, 
włosy miał ostrzyżone, wąsy zgolone.

Po rozpoznaniu rodzin wprowadzono nas do jakie-
goś biura, mieszczącego się w baraku. Nie pamiętam już 
dokładnie, ale było to chyba na trzecim polu. Stała tam 

złowieszcza szubienica, stwarzająca niesamowicie przykre 
wrażenie.

Znowu nas rejestrowano i ogłoszono, że jeśli ktoś pod-
pisze volkslistę, będzie mógł wrócić do domu. Nie wyra-
ziliśmy i tym razem zgody, przetransportowano nas za-
tem na ulicę Krochmalną w Lublinie, gdzie znajdował się 
punkt wywozu ludzi na przymusowe roboty do Niemiec. 
Pamiętam jeszcze ostatni posiłek w obozie na Majdanku. 
Ponieważ łączenie rodzin i zapisy trwały dość długo, po 
południu dopiero zgromadzono nas przed magazynem, 
gdzie dokonywano znowu wymiany odzieży. Tu też przy-
niesiono i zaczęto rozdawać posiłek. Z daleka wydawało 
się, że jest to zupa pomidorowa z ryżem. Bardzo się cie-
szyłam, że nareszcie zjem coś lepszego, ale kiedy dosta-
łam swoją porcję, okazało się, że była to jakaś zabarwiona 
woda z owsem. Mimo głodu - nie dało się tego posiłku 
spożyć… I tak, jakimś niewiadomym nam szczęśliwym 
trafem, opuściliśmy obóz na Majdanku.

Nadmieniam, że do Niemiec jechaliśmy 3 dni. Tam 
byliśmy najpierw jeszcze kilka dni w niemieckim obozie 
w miejscowości Neumark, a potem przydzielono nas do 
pracy w gospodarstwach Niemców. Ludzi rozdzielano po 
całej Rzeszy. My byliśmy w Bawarii. Moi rodzice praco-
wali w oddzielnych gospodarstwach. Znalazłam się w tym 
samym gospodarstwie, co mój ojciec. Musiałam pracować 
na równi z dorosłymi- w polu, domu i w oborze.

Oswobodziły nas wojska alianckie tuż przed zakończe-
niem wojny.

Przymusowy pobyt w niewoli niemieckiej, tęsknota za 
ojczyzną- to również cały pakiet przykrych wspomnień. 
Los pozwolił nam jednak przeżyć i przetrwać te trudne 
chwile życia. Wróciliśmy do kraju w czerwcu 1945 r. po 
dwóch latach tułaczki w obozach i na obczyźnie. Po woj-
nie i przybyciu do Polski nie chciałam wracać do tych 
koszmarnych wspomnień. Cieszyłam się wolnością i tym, 
że mogłam znowu pójść do szkoły.

Od tamtego czasu nie byłam na Majdanku ani w żad-
nym innym obozie- obecnie muzeum. Po prostu brak 
mi odwagi. Nie mogłam i jeszcze teraz nie mogę oglądać 
filmów o obozach koncentracyjnych. Kiedy zaczynałam 
opowiadać przeżycia z wysiedlenia i pobytu na Majdanku, 
po pewnym czasie stwierdzałam, że cała drżę. Działo się to 
niezależnie ode mnie.

Obecnie minęło już tyle lat od tamtych dni, wspomnie-
nia stały się mniej bolesne, ale pewne z nich zostały nie-
zatarte.

Źródło: APMM, Zbiór relacji i wspomnień, Urszula 
Tochman - Welc, Wspomnienia dziecka, syg. VII-998, s.1-
12, rękopis

Materiały zamieszczone w książce Janiny Kiełboń „WY-
SIEDLEŃCY Z ZAMOJSZCZYZNY W OBOZIE KON-
CENTRACYJNYM NA MAJDANKU 1943”
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Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie nie straciła 
nic na swej aktualności. Zna ją prawie każdy z nas, ale czy 
dziś leżący człowiek otrzymałby pomoc? Czy dziś w ogóle 
można jeszcze spotkać ludzi, którzy bezinteresownie chcą 
pomagać potrzebującym? Współczesny świat daleki jest 
od podziwu dla altruistów, lepiej zachwycać się egoistami. 
Może czas wreszcie poszukać wśród nas tych, którzy nie są 
obojętni na cierpienia innych ludzi.

Nie trzeba zbyt daleko sięgać po przykłady działalności 
charytatywnej. Niejedna osoba z Tarnogrodu zna panią 
Henrykę Janinę Volker, z domu Lembryk. Od lat miesz-
ka w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo często odwie-
dza rodzinne miasto. Każde spotkanie to sentymentalny 
i radosny powrót do 
przeszłości, a jeden z 
nich zaowocował wy-
daniem zbiorów pieśni 
(2004 r. „Ze śpiewnika 
Mamy”, 2006 „Z moje-
go śpiewnika – pieśni 
wybrane”) śpiewanych 
na terenie Polski po-
łudniowo-wschodniej. 
Poszanowanie własnej 
tradycji należy do bar-
dzo pięknych cech. 

Przywiązanie do 
kraju zasługuje na po-
dziw, ale jeszcze bar-
dziej godna jest po-
dziwu postawa pani 
Volker wobec tych, 
których wielu mija bez jednego spojrzenia, bez zatrzyma-
nia się przy nich, bez wyciągnięcia pomocnej dłoni. O kim 
mowa? O ludziach bezdomnych, którzy często nie potra-
fią sobie poradzić w nowych okolicznościach i w obcym 
kraju. Na szczęście tacy ludzie jak pani Henryka nie tylko 
dostrzegają problemy innych, ale również szukają sposo-
bów na rozwiązanie trudnych sytuacji. Całym sercem za-
angażowała się w działalność grupy Pro-Life im. św. Win-
centego a Paulo. Organizacja została założona w 2003r. 
w Nowym Yorku po alarmujących statystykach zamar-
znięć polskich bezdomnych na ulicach tego miasta. Od 
czasu istnienia organizacji na Greenpoincie nie zamarzł 
ani jeden Polak. W zimie grupa zajmuje się rozdawaniem 
ciepłych ubrań, dożywianiem Polaków mieszkających na 
ulicy i organizowaniem im noclegu. Od 2008r. Pro-Life 
chce stworzyć stały punkt na Greenpoincie, do którego 
bezdomni mogliby przyjść każdego dnia i uzyskać pomoc, 
również porozmawiać z ekspertem od uzależnień. Gdyby 
nie było takich ludzi jak pani Henryka i innych osób dzia-
łających w organizacji Pro-Life, bezdomni dalej nie mieli-

by żadnego wsparcia. Na pytanie, dlaczego to robi, odpo-
wiada: „Z żalem patrzę na bezdomnych i wydaje mi się, że 
ich cierpieniu nie ma końca. To istny koszmar, śpią pod 
walącymi się ścianami budynków, w parkach, nad rzeką. 
Nie zgodzę się ze stereotypowymi określeniami pod ich 
adresem, np. „lenie, pijaki, wysłać tę hołotę do Polski”. Nie 
nam sądzić drugiego człowieka, pewnie, że łatwiej bić się 
w cudze piersi, ale nikt z nas do końca nie zna tajemnicy 
cierpienia i nie wie, co go czeka jutro. Obserwując życie 
bezdomnych, wydaje mi się, że oni już dawno za wszystkie 
swoje złe czyny otrzymali karę, a tu nawet pomóc im jest 
czasem trudno. Na przykład gdy rozdajemy posiłki, żaden 
z nich nie chce zabrać kanapki na drugi dzień, bo szczury 

w nocy nawet z kiesze-
ni wyjedzą. Jak można 
przejść koło tego prob-
lemu obojętnie? Jeżdżę, 
pomagam, na ile pozwa-
la mi czas, znam więk-
szość tych kobiet i męż-
czyzn osobiście, bardzo 
im współczuję, ale jako 
matka współczuję także 
matce każdego z nich i 
wiem, że gdyby to było 
moje dziecko, prosiła-
bym Boga z całego ser-
ca, żeby znalazł się ktoś, 
kto pochyliłby się i po-
dał rękę. 

Działalnością grupy 
zainteresował się także 

Konsul Generalny RP Krzysztof Kasprzyk, który zaprosił 
zasłużonych członków organizacji do siedziby konsulatu 
na Manhattanie. Usłyszeli od niego wyrazy wdzięczno-
ści za pomoc bezdomnym oraz chęć współpracy. Między 
innymi dla bezdomnych zniesiono opłaty paszportowe. 
Wśród zaproszonych gości była również pani H. Volker. 
Problemem bezdomnych Polaków zainteresowała się tak-
że stacja TV Polonia i z pomocą wolontariuszy z Pro-Life 
reporterzy przedstawili smutne historie naszych roda-
ków. 

W tym dzisiejszym medialnym chaosie, w którym dość 
często trudno dojrzeć pochwałę dobra, warto było po-
święcić kilka chwil na zaprezentowanie postaci działającej 
bezinteresownie na rzecz innych. Miło mieć świadomość, 
że samarytanie jednak są i działają wśród nas. Wystarczy 
dobrze popatrzeć, a nawet warto nauczyć się czegoś od 
nich, chociażby wrażliwości i empatii.

Bożena Skubis

SAMARYTANKA Z TARNOGRODU
SYLWETKI TARNOGRODZIAN
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Święto dziękczynne za tegoroczne plony, czyli powia-
towo-gminne dożynki, odbyły się 31 sierpnia w Różańcu 
Drugim, gdzie gospodarzem uroczystości była sołtys - El-
żbieta Świeżak. Sprzed budynku OSP o godz. 11.30 przy 
dźwiękach Strażackiej Orkiestry Dętej ruszył korowód 
dożynkowy składający się z 7 delegacji wieńcowych repre-
zentujących miejscowości: Różaniec Pierwszy, Różaniec 
Drugi, Wola Różaniecka, Luchów Dolny, Luchów Górny, 
Tarnogród, a także Jastrzębiec, z przedstawicieli władz 
gminnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Antoniego w Różańcu Dru-
gim, celebrowana przez księdza proboszcza Stanisława 
Skroka, podczas której poświęcone zostały wieńce do-
żynkowe oraz bochen chleba z tegorocznych plonów. Po 
nabożeństwie barwny korowód przeszedł na plac przy re-
mizie strażackiej, gdzie Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz 
Stróż przywitał wszystkich zebranych słowami podkreśla-
jącymi olbrzymi wkład pracy polskich rolników - często 
w trudnych warunkach - i wyraził uznanie, iż bez względu 
na warunki, w jakich przyszło im pracować, zdołali zebrać 
plony i dołożyli wszelkich starań, aby zbiory były dobre. 

Starościna dożynek to Marzena Pelc, która wraz z mę-
żem Grzegorzem i trójką dzieci: Damianem, Kasią, Ewą 
prowadzi gospodarstwo o powierzchni 16 ha, specjalizuje 
się w produkcji tytoniu oraz uprawie pszenicy. Natomiast 

TEGOROCZNE ŚWIĘTO PLONÓW
starosta Dariusz Sereda z żoną Teresą oraz dziećmi: An-
dżeliką, Radosławem i Emilem pracuje w gospodarstwie 
rolnym o powierzchni 28 ha, specjalizując się w produkcji 
bydła mlecznego. Starostowie przekazali na ręce Burmi-
strza Tarnogrodu bochen chleba, mówiąc: 

 „Drogi Gospodarzu! 
Przynosimy chleb ze szczerego złota, 
Pachnący, rumiany, z tegorocznej mąki,
Ze zboża, co wydały łany.
Chciej, Gospodarzu, przyjąć i dzielić tak,
Aby w żadnej rodzinie go nie brakowało”. 
Miłym akcentem uroczystości było wspólne często-

wanie się chlebem oraz pączkami ufundowanymi przez 
Piekarnię KAPKA wszystkich zgromadzonych miesz-
kańców i gości. W programie Święta Plonów znalazły się 
m.in.: występ Strażackiej Orkiestry Dętej z Tarnogrodu, 
Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej, Zespołu KRESOWIAN-
KI z Dołhobyczowa, program artystyczny w wykonaniu 
dzieci i dorosłych mieszkańców Różańca Drugiego oraz 
polonez. 

Po części wieńcowej nadszedł czas na tradycyjne żar-
tobliwe przyśpiewki dożynkowe, czyli „obśpiewywanie 
wszystkich urzędów”, co też uczyniły dwie grupy wieńco-
we z Różańca Drugiego i Pierwszego. 

W czasie uroczystości dożynkowych nagrodzono laure-
atów „KONKURSU NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ PO-
SESJĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY TARNOGRÓD 
2008”, którzy otrzymali z rąk Burmistrza Tarnogrodu Eu-
geniusza Stróża i kierownika Referatu Rolnictwa Romana 
Strusa pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Do konkursu przystąpiło kilkanaście gospodarstw 
z terenu całej gminy. Wyboru posesji dokonały Rady Sołe-
ckie i Zarządy Dzielnic. Komisja, powołana zarządzeniem 
Burmistrza Tarnogrodu, miała bardzo trudne zadanie, po-
nieważ wytypowane posesje są rzeczywiście piękne. Kolo-
rowe kwiaty przyciągają uwagę przechodniów. Posadzo-
ne pospolite rośliny w sposób niekonwencjonalny kuszą 
oko. Profesjonalnie i pomysłowo zaprojektowane ogródki, 
obejścia świadczą natomiast o wielkiej pasji ich twórców 
i wrażliwości na piękno. I właśnie promowanie takich idei 
było celem nadrzędnym konkursu. Każda nagrodzona po-
sesja ma odrębny, niepowtarzalny charakter. Każda z nich 
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posiada elementy odróżniające ją od innych, a z każdego 
ogrodu można odczytać upodobania właściciela. Na te-
renie gminy co roku pojawia się więcej ładnych posesji. 
To świadczy nie tylko o gospodarności naszych miesz-
kańców, ale także o ich poczuciu estetyki. W ten sposób 
udowadniamy, że szybkie tempo życia nie przeszkadza, by 
w sposób miły dla oka urządzić własne otoczenie. Ma to 
także wpływ na wizerunek naszej gminy.

 Nagrody otrzymali:
1. Andrzej Pleskacz - TARNOGRÓD, Przedmieście 

Błonie 
2. Alicja Mazurek - TARNOGRÓD, Przedmieście Błonie 
3.  Janina i Stanisław Gurdzielowie - WOLA 

RÓŻANIECKA 
4.  Elżbieta Hadacz - WOLA RÓŻANIECKA 
5. Alina Gałka - LUCHÓW DOLNY 
6.  Agnieszka Grasza - LUCHÓW GÓRNY 
7.  Ryszard Padiasek - RÓŻANIEC PIERWSZY 
8.  Wiesława i Henryk Bryłowie - RÓŻANIEC DRUGI 
9. Elżbieta Skotnicka - TARNOGRÓD, Przedmieście 

Bukowskie 
10. Janina Gruca - TARNOGRÓD, Przemieście Płuskie 
11. Iwona Kamieniec - TARNOGRÓD, Przedmieście 

Różanieckie 
12. Józef Dworniczak - TARNOGRÓD, Przedmieście 

Różanieckie 
13. Halina Misiągiewicz - TARNOGRÓD, Śródmieście 
14. Stanisława i Wiesław Karpikowie - TARNOGRÓD, 

Śródmieście 
Przygotowano również wystawę fotograficzną z nagro-

dzonych posesji, którą eksponowano podczas imprezy. 
Nagrodę publiczności otrzymał Ryszard Padiasek z Ró-
żańca Pierwszego.

Jak co roku, przygotowano stoiska, m.in. Państwo-
wej Inspekcji Pracy, KRUS, WODR Sitno. Urządzono 
też punkt medyczny, gdzie można było zbadać poziom 
cukru i zmierzyć ciśnienie. Na stoisku z wydawnictwami 
lokalnymi znalazły się: „Kwartalnik Tarnogrodzki”, kartki 
pocztowe, zdjęcia i książki. Przeprowadzono również kon-
kurs na temat zagrożeń występujących przy wykonywaniu 
prac polowych w gospodarstwie rolnym. Dla zwycięzców 
ufundowane zostały atrakcyjne nagrody przez Państwową 
Inspekcję Pracy oraz KRUS. 

Oto finaliści konkursu:
1. Tomasz Wolak – Wola Różaniecka
2. Tadeusz Kwaśniewski – Wola Różaniecka 
3. Antoni Gurdziel – Wola Różaniecka
 O godzinie 1600 na scenie rozpoczął się koncert Huber-

ta Bistofa - laureata programu „Szansa na sukces”, później 
miały miejsce koncerty zespołów ŁUKASH, Mr. Pollack, 
a na zabawie tanecznej przygrywał MAYER HOUSE.

Renata Ćwik

KULTURA, OŚWIATA

W tym roku odbyły się już VII Międzynarodowe Inte-
gracyjne Warsztaty Artystyczne MALOWANY WSCHÓD 
2008. Inicjatorem i koordynatorem tych spotkań od po-
czątku jest tarnogrodzianin, profesor Edward Syty z In-
stytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Nazwa tego 
artystycznego spotkania to „Malowany Wschód”. Jego 
naczelną ideą jest nie tylko połączenie zachodu ze wscho-
dem Polski, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń 
tak między profesorami, jak i między studentami. Praca 
uczestników pleneru miała charakter warsztatowy, stąd 
bardzo cenne korekty robione przez innych niż dotąd 
profesorów. Po raz drugi w Warsztatach brali udział go-
ście z zagranicy, np. artysta z Niemiec Helmut Warnke. 
Gościliśmy też troje artystów z Parczewa oraz studentów 
z Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu- łącznie z opiekunami i profesorami 20 osób. 

Tegoroczne warsztaty artystyczne trwały od 8 do 22 
lipca, program zaś nie pozwalał na to, by uczestnicy się nu-
dzili. Rzeźbiarze z Wrocławia ujarzmiali bryły z kamienia 

i drewna, nadając im zamierzoną formę. Nawet przy czter-
dziestostopniowym upale nie dawali za wygraną. Nad po-
wstającymi rzeźbami czuwali dr Aleksander Marek Zyśko 
i asystent Radosław Keller z ASP we Wrocławiu. Materiały 
do pracy zapewnił Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.

Część studentów ozdabiała po raz drugi ściany Od-
działu Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Biłgoraju. Po-
wstały zwierzątka, które rozjaśnią chorym dzieciom po-
chmurne dni szpitalnego pobytu. 

Szóstka studentów z Opola pod opieką dra Bartosza 
Posadzkiego oraz naszych gości z Gdańska – Jovanki 
Tomaszewskiej – socjolożki, Wojciecha Kołyszki – ma-
larza, ilustratora, autora książek dla dzieci m.in. z serii 
o uczuciach / złości, smutku, strachu … / prowadziła za-
jęcia środowiskowe z miejscowymi dziećmi i młodzieżą 
pod hasłem „Wakacyjnej Szkółki Letniej”. Warsztaty mia-
ły charakter otwarty, a program został tak pomyślany, by 
można było uczestniczyć także w pojedynczych zajęciach. 
W ich trakcie dzieci miały jak najwięcej różnorodnych 

MALOWANY WSCHÓD 2008
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doświadczeń. Osią organizującą było tworzenie własnych 
fantastycznych opowieści. Na początku państwo Jovanka i 
Wojciech opowiedzieli, jak powstają książki – w jaki spo-
sób wymyślają historie, skąd biorą się pomysły, jak z nimi 
postępują. 

Prowadzący proponowali zabawy literackie mające na 
celu rozluźnienie i nabranie pewności siebie (przekręca-
nie słów, wymyślanie śmiesznych nazw itp.). Pokazali, jak 
zobaczyć niezwykłe postacie w kamieniach, gałęziach, ko-
rzeniach i innych znalezionych przedmiotach. Pomalowali 
je tak, by nabrały pożądanego charakteru. Namalowali ich 
portrety na papierze oraz wymyśli dla nich nazwy, charak-
terystyki: jakie mają cechy, czym się interesują, co lubią, 
a czego nie, z kim się przyjaźnią itp. Wszystkie te kolej-
ne działania połączone były z różnego rodzaju zabawami 
plastycznymi. Dzieci tworzyły w grupach, parach oraz 
indywidualnie. Namalowały mapy nieistniejących fanta-
stycznych krain, a także portrety bohaterów i bohaterek 
przyszłych baśni – lub innych opowieści.

Zainteresowanie było ogromne: codziennie co naj-
mniej pięćdziesięcioro dzieci przychodziło do Tarno-
grodzkiego Ośrodka Kultury, gdzie odbywały się zajęcia,a 
to dzięki ciekawemu programowi. Zaangażowanie, zarów-
no uczestników, jak i prowadzących, zaowocowało w nie-
zwykle interesujące prace, m. in. rzeźby z gliny, rysunki 
kredą, malowidła, wyklejanki-wydzieranki. Pod czujnym 
okiem Roberta Grylaka powstało także osiem nume-
rów gazetki „Opowieści Tarnogrodzkie”, upamiętniającej 
wspólną plastyczną zabawę.

 Każdy dzień przynosił coś dobrego, coś nowego, ale 
najbardziej utkwiły w pamięci zajęcia, które miały cha-
rakter integracyjny z niepełnosprawną młodzieżą ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie. 
Powstały wtedy prace w dwóch technikach z wykorzysta-
niem farb albo gliny. Temat zajęć – „Świat moich marzeń” 
– był jedynie asumptem do tego, aby puścić wodze fanta-
zji, przedstawić niesamowicie ważną cząstkę siebie… Cie-
kawą rzecz zaproponował najmłodszym gość z Niemiec 
– happening. 

Był także czas na odpoczynek: zaproszono na spotka-
nie artystę malarza i reżysera Marka Luzara, który zapre-
zentował swój film TRYPTYK RZYMSKI - oparty na poe-
macie Jana Pawła II pod takim samym tytułem. Film trwał 
65 minut, więc trzy razy dłużej, niż na początku zakładał 
reżyser. W pierwotnej formie miał być to obraz krótko-
metrażowy. Narrator to Krzysztof Kolberger, który czyta 
fragmenty poematu Jana Pawła II. Obraz powstawał przez 
trzy lata w studiu filmowym ANIMA MEDIA w Bielsku 
-Białej. Autorem muzyki jest Rafał Rozmus. 

Zorganizowano również dwie wycieczki do Lublina 
oraz po Roztoczu, ogniska z towarzyszącą Tarnogrodzką 
Kapelą Ludową.

Pod koniec pleneru miała miejsce wystawa powsta-
łych dzieł profesorów, studentów i dzieci biorących udział 
w warsztatach.Podczas pożegnalnego, bardzo uroczystego 
obiadu, rozdano dyplomy i podziękowania.

Renata Ćwik 
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Co takiego jest w Tarnogrodzie, że trzeci raz z rzę-
du przyjeżdżam tu z ochotą? Nie idzie bynajmniej 
o „gulaszową zupę”, choć ta w tym roku przywitała nas 
gorąco, dostarczając wiele uciechy.

Na pierwszy rzut oka miejsce wydaje się być zwyczajne, 
zwłaszcza dla mnie nie ma tu szczególnej egzotyki, gdyż 
urodziłem się i mieszkam w regionie. Skoro nie miejsce, 
to co?

Ludzie!!! Dzięki nim plener w Tarnogrodzie odbył się 
już po raz siódmy, a warsztaty z dziećmi po raz czwarty. 
Wydarzenie zdaje się ciągle ewoluować, z roku na rok 
zmienia się, rozwija i zaskakuje. Inicjator pleneru, pro-
fesor Uniwersytetu Opolskiego Edward Syty, zaprosił 
artystów z Polski, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczo-
nych. Rozszerzył obszar działania o nowe miejsce spot-
kań w Obszy. W Tarnogrodzie natomiast odbywały się 
warsztaty plastyczne z dziećmi i zajęcia integracyjne 
z wychowankami miejscowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Równolegle odbywał się plener rzeźbiarski 
dla studentów i pracowników Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, jak również plener malarski dla artystów 
amatorów z Parczewa. Najwięcej jednak radości i zachwy-
tu dały nam warsztaty z dziećmi. Te podzielone zostały na 
dwie części: poranną i popołudniową. Jedną prowadzili 
studenci z UO, drugą zaproszeni goście z Gdańska: Jovan-
ka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko. Obydwoje zajmują 
się pisaniem i ilustrowaniem bajek, a ponadto prowadzą 
literacko-plastyczne warsztaty z dziećmi. Pozwolę sobie 
zacytować fragment tekstu studenta UO Janusza Matlo-
ka z gazetki „Tęczowy Tarnogród” o Jovance i Wojciechu: 
„(...) Chyba trudno dziś wyobrazić sobie dorosłego, który 
oczarowałby dzieci i na równi z nimi wyruszył w świat pe-
łen magii, przygody, a przede wszystkim wyobraźni. (...) 
do złudzenia przypominają chochliki, które wyskoczyły 
z tajemnej księgi, by, choć na chwilę każde dziecko, ale 
i dorosły, dał się zatracić w ich kosmicznych pomysłach 
i energii, która przyciąga i nie pozwala odejść.” Nagrodą 

„MALOWANY WSCHÓD”, CZYLI „ZUPA GULASZOWA”
VII Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Artystyczne – Tarnogród 2008

dla prowadzących były pytania dzieci: „Kiedy mogę zno-
wu przyjść?”. Szczegółów tego, co działo się podczas war-
sztatów, możecie dowiedzieć się od dyrektor Tarnogrodz-
kiego Ośrodka Kultury - Renaty Ćwik, z gazetek „Tęczowy 
Tarnogród” i „Chichole Tarnobaje”.

Ogromne wrażenie zrobili na mnie podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy. Takiej odwagi i spon-
taniczności możemy się od nich uczyć! A talentów im nie 
brakuje. Ujawnili nie tylko zdolności wokalne, literackie 
i sceniczne - w dziedzinie sztuk plastycznych poruszali się 
na wysokim poziomie!

Organizatorzy zapewnili uczestnikom pleneru również 
szeroki wachlarz rozrywek: wieczorne ognisko w towarzy-
stwie znakomitej Ludowej Kapeli Tarnogrodzkiej, spływ 
kajakowy Tanwią, wycieczkę autokarową po Roztoczu 
i okolicach, projekcję filmu Marka Luzara pt. „Tryptyk 
rzymski”. Odbyło się również kilka wieczorów w obszań-
skiej „Karczmie”, gdzie swój recital miała pieśniarka ro-
syjska – Zoja Słobodian, a także prezentacje działalności 
gdańskich ilustratorów i bajkopisarzy. „Karczma” była też 
miejscem indywidualnych wystaw artystów biorących 
udział w tegorocznym plenerze. Słowem: dużo różności 
- jak w gulaszowej zupie!

Na koniec odwiedziliśmy Oddział Dziecięcy Szpitala 
w Biłgoraju, by udekorować jego ściany, a na Festynie Ro-
dzinnym w Łukowej zaprezentowaliśmy dziecięce dzieła 
powstałe podczas warsztatów.

Niech żałuje ten, kto nie był, a kto „zjadł”, „gulaszową 
zupę”, nie zapomni tego nigdy. Pozostaje tylko podzięko-
wać prof. Edwardowi Sytemu, władzom Opola i Tarnogro-
du, dyrekcji Uniwersytetu Opolskiego, jak i gospodarzom: 
dyrektor TOK-u Renacie Ćwik i jej współpracownikom. 
Szczególnie smaczne podziękowania należą się paniom ze 
szkolnej stołówki.

Amator „zupy gulaszowej” – Robert Grylak

W dniu 19 sierpnia 2008 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury odbył się I Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób 
Niepełnosprawnych „Magiczna Nutka”. Organizatorzy 
imprezy to Środowiskowy Dom Samopomocy w Tar-
nogrodzie oraz Tarnogrodzkie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych.

Impreza miała na celu wspieranie rozwoju utalentowa-
nych wokalnie i instrumentalnie osób niepełnosprawnych 
oraz pomoc w zaistnieniu na scenie muzycznej. Organi-
zując Festiwal „Magiczna Nutka”, chcieliśmy pokazać, że 
miłość do muzyki jednoczy i pomaga przełamać wszelkie 
bariery. Pragniemy odkrywać wśród osób niepełnospraw-
nych ludzi dysponujących warsztatem wokalnym, którzy 

udowodnią, że choroba nie przeszkadza w pięknym, emo-
cjonalnym i dobrym śpiewaniu. Muzyka to płaszczyzna, 
która może łączyć, gdzie nie warto patrzeć na człowieka 
przez pryzmat jego niepełnosprawności, a jedynie talentu 
i chęci do pracy. Impreza została otwarta przez dyrektor 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie 
Elżbietę Kyc oraz Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza 
Stróża. 

W tegorocznej edycji przeglądu wystąpili przedstawi-
ciele Środowiskowych Domów Samopomocy z Bychawy, 
Końskowoli, Chełma oraz Tarnogrodu, Domu Pomocy 
Społecznej dla Kombatantów z Biłgoraja oraz Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Józefowa.

MAGICZNA NUTKA
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Uczestnicy zaprezentowali się, wykonując popularny 
repertuar. Poziom wykonawczy był wysoki, ale już samo 
uczestnictwo w festiwalu można uznać za sukces. Podkre-
ślił to szczególnie w swoim wystąpieniu przewodniczący 
Komisji Festi-
walu Janusz 
Skubisz.

N a g r o d y 
wręczali dr 
Andrzej Borys 
– zastępca dy-
rektora Wydzia-
łu Polityki Spo-
łecznej Urzędu 
Wojewódzkie-
go w Lublinie 
i Renata Ćwik 
– dyrektor Tar-
nogrodzkiego 
Ośrodka Kultu-
ry.

Miłą nie-
spodzianką dla 
uczestników imprezy był występ grupy tanecznej działa-
jącej przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury kierowanej 
przez instruktorkę Zofię Kraczek. Zaprezentowano za-

równo tańce klasyczne, jak też własne nowoczesne ukła-
dy choreograficzne. Występ został bardzo ciepło przyjęty 
przez uczestników festiwalu.

Sponsorzy imprezy to: Starostwo Powiatowe w Bił-
goraju, Urząd 
Miejski w Tar-
nogrodzie oraz 
Tarnogrodzkie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
Niepełnospraw-
nych.

 Organiza-
torzy mają na-
dzieję, że tak 
udana impreza 
będzie odbywać 
się cyklicznie 
i wpisze się na 
stałe w harmo-
nogram imprez 
kulturalnych na-
szej gminy.

Piotr Pacyk

Od wielu lat w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie 
organizowane są różnorodne wycieczki dla dzieci. Stara-
my się, aby dziecko podczas pobytu w naszej placówce mia-
ło możliwość skorzystania z ciekawych propozycji, by taka 
forma spędzania czasu była interesująca i dostarczała jak 
najwięcej pozytywnych wrażeń. Organizując wycieczki, 
mamy na celu nie tylko urozmaicenie czasu dzieciom. Każ-
da wycieczka, organizowana na miejscu czy wyjazdowa, 
ma swoje ściśle określone cele główne: poznanie wybrane-
go zawodu - przyjrzenie się pracy rolnika, sprzedawcy czy 
aptekarza, wysłuchanie przy pomniku opowieści o ludziach, 
którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny i polegli podczas 
drugiej wojny światowej, lub zapoznanie się z wytworami 
sztuki regionalnej. Jednak na każdej wycieczce, oprócz tych 
celów głównych, realizowanych jest przy okazji wiele innych. 
Kierując się poznawaniem otaczającego świata, dążymy nie 
tylko do poszerzania dziecięcej wiedzy, lecz także do pobu-
dzania i rozwijania procesów poznawczych, zainteresowań 
intelektualnych, wyrabiania własnego zdania na zastane 
sytuacje. Chcemy również, by zdobywana wiedza dziecka 
była dla niego źródłem zaspokajania ciekawości - by pozna-
wanie stało się jego potrzebą. 

Dzięki wycieczkom dziecko zdobywa orientację w oto-
czeniu, odkrywa przyczyny i skutki oraz powiązania różnych 
faktów i zjawisk. Wycieczki ułatwiają obserwację obiektów 
w naturalnych warunkach, kształtowanie poglądów. Dzięki 
różnym obserwacjom prowadzonym na wycieczkach rozwi-
jają się u dziecka spostrzegawczość i wyobraźnia. Wycieczka 
przyczynia się również do wyrabiania sprawności fizycznej, 

wytrzymałości i odporności na napotykane niedogodno-
ści, skłania, aby pokonywać trudności. Dostarcza wzorów 
postępowania i kształtowania umiejętności zachowania się 
w miejscach publicznych, wobec osób starszych, opiekunów 
oraz kolegów. Uwrażliwia na potrzeby innych, uczy liczenia 
się z pozostałymi uczestnikami, poszanowania wytworów 
pracy ludzkiej i pozytywnego stosunku do przyrody.

Wycieczka uczy dyscypliny, odpowiedzialności za sie-
bie i kolegów. Stwarza możliwość kształtowania w dzie-
ciach społecznie wartościowych cech charakteru, nawyków 
dobrego postępowania, wdraża do kulturalnego zachowania 
się. Dziecko - szczególnie podczas wycieczek wyjazdowych 
– poznaje siebie, może przekonać się, jak radzi sobie w róż-
nych sytuacjach, czy jest odporne na drobne niepowodzenia 
i  niedogodności. Wzmacnia wiarę w  siebie, w swoje moż-
liwości. Może odczuwać satysfakcję, że było bardzo dzielne 
bez mamy czy taty. Jednocześnie jest świadome, że zawsze 
może liczyć na pomoc opiekuna, a tym samym uczy się, że 
w razie potrzeby można i należy zwracać się o pomoc.

Rodzice obawiają się, jak ich pociecha sama, bez nich 
poradzi sobie podczas podróży, czy nie będzie za chwilę po 
wyjeździe tęsknić, czy będzie grzeczna. Nasze już wieloletnie 
doświadczenia potwierdzają, że dzieci podczas wyjazdów są 
zdecydowanie bardziej zdyscyplinowane. Doskonale znoszą 
podróż. Wykazują też duże zainteresowanie zwiedzanymi 
miejscami. Również na brak apetytu nie narzekają. Wręcz 
przeciwnie, czasem okazuje się, że zapasy dane przez rodzi-
ców są za małe. 

POZNAWANIE ŚWIATA I SIEBIE
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Zgodnie z założeniami programowymi naszego przed-
szkola dzieci od najmłodszej grupy zaczynają poznawać 
najpierw najbliższe otoczenie, swoją miejscowość i jej najcie-
kawsze miejsca. Następnie wyruszają na krótkie wycieczki 
wyjazdowe, np. do lasu. Kiedy są starsze, cel podróży jest już 
bardziej odległy, 
a sama wyciecz-
ka trwa pra-
wie cały dzień. 
Nasze dzie-
ci w ostatnich 
latach zwiedzi-
ły Roztocze: 
były w Górecku 
Ko ś c i e l ny m , 
Krasnobrodzie, 
Zw ie r z y ńc u . 
W  o s t a t n i m 
roku szkolnym 
wybraliśmy się 
aż do Bałto-
wa do Krainy 
Dinozaurów. To 
długa podróż, 
ale nikt nie 
narzekał. Dzie-
ci mogły prze-
konać się, jak ogromne były prehistoryczne gady. Obser-
wowały w naturalnym środowisku dzikie zwierzęta, jak 
m.in. jelenie, sarny i dziki. Przyglądały się karmieniu przez 
opiekunów wielbłądów, lam i innych egzotycznych zwie-
rząt. W pomieszczeniach małego zoo podziwiały piękne 
ptaki i drobne drapieżniki z różnych kontynentów. Bez tru-
du rozpoznawały zwierzęta domowe: owce, kozy czy konie. 
Wycieczka dostarczyła na pewno wiele miłych wrażeń, a pa-
miątki z niej przywiezione i zdjęcia będą jeszcze długo przy-
woływać wspomnienia wspólnej wyprawy. 

 Nie można jeszcze pominąć wspomnień o rodzinnych 
wycieczkach, a właściwie piknikach organizowanych na 
miejscu dla grup młodszych, a dla starszych w lesie czy 
w domku myśliwskim w Luchowie Górnym. Celem takich 

imprez jest integracja placówki z rodzinami naszych wycho-
wanków. Wspólna zabawa, zawody, konkursy, śpiewy przy 
ognisku, pieczenie kiełbasek pokazują dzieciom, jak świetnie 
można się bawić w towarzystwie dorosłych. Niejeden przed-
szkolak z dumą patrzy, jak mama czy tata doskonale radzą 

sobie w szta-
fecie, w rzucie 
piłeczką do celu 
lub w skokach 
przez przeszko-
dy. Widzą, że 
porażkę moż-
na przyjąć 
z uśmiechem, że 
mobilizuje ona 
do większych 
starań. Kibico-
wanie swojej 
drużynie uczy 
odpowiedzial-
ności za siebie 
i za swój zespół, 
jednoczy. 

 Przedszko-
laki mają także 
okazję wyjeż-
dżać do teatrów, 

gdzie spotykają się bezpośrednio ze sztuką w jej siedzibie. 
Takie miejsca zobowiązują do właściwych zachowań, a bez-
pośredni kontakt z aktorami i atmosferą prawdziwego tea-
tru odzwierciedla się później w twórczych zabawach dzieci 
w przedszkolu.

 Staramy się, aby co roku dzieci mogły odwiedzać, pozna-
wać nowe miejsca, ponieważ wycieczka to okno na świat. 
Przygotowuje ona do samodzielnych wypraw i obserwacji, 
zaspokaja potrzeby intelektualne i estetyczne, mobilizuje do 
stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Zachęcamy, 
aby pozwolić dziecku na te wszystkie doznania, które w spo-
sób naturalny rozwijają procesy poznawcze i myślowe.

 
Elżbieta Skotnicka

DZIEŃ Z WITAMINĄ
Dnia 15. 09. 2008 r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej 

im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie Koło Przy-
rodniczo – Ekologiczne zorganizowało,,Dzień z witaminą”.

Przede wszystkim uczniowie kl.V i VI z własnych sa-
dów i ogrodów przynoszą warzywa oraz owoce i za przy-
słowiowy grosik w czasie przerwy sprzedają koleżankom 
i kolegom,,witaminki”.

Ta coroczna akcja odbywa się zawsze na przełomie 
września i października.

Ma ona na celu promocję właściwego – zdrowego od-
żywiania się uczniów. Zebrane grosze przeznaczane są na 
doposażenie akwarium i zakup pokarmu dla jego miesz-
kańców.

Urszula Fedec
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OŻYWIĆ POLA – ROK BOBRA
Szkoła Podstawowa 

im. Marii Curie – Skło-
dowskiej w Tarnogro-
dzie od kilku lat współ-
pracuje z Zamojskim 
Kołem Łowieckim nr 58 
„Towarzystwo Racjonal-
nego Polowania” i stąd 
udział kolejnego rocz-
nika kl. V w programie: 
„Ożywić pola – rok bo-
bra”.

Nasza współpraca 
rozpoczęła się wiele lat 
temu, kilkakrotnie uczniowie różnych klas uczestniczyli 
w zajęciach prowadzonych w okolicznych lasach i na po-
lach, gdzie uczyli się rozpoznawać drzewa po ich liściach, 
korze, poznawali środowisko życia dzikich mieszkańców. 
W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyliśmy w progra-
mie „Ożywić pola – rok kuropatwy”. Uczniowie dużo do-
wiedzieli się o zwierzętach zamieszkujących pola, poznali 
ich środowisko życia i zagrożenia oraz funkcjonowanie 
śródpolnych remiz. Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy 
właśnie remizom, jako miejscu schronienia i żerowania 
wielu gatunków zwierząt. Ważnym elementem było rów-
nież dokarmianie zwierząt.

Zachęceni zaangażowaniem dzieci i widząc zdobytą 
podczas aktywnej edukacji wiedzę, postanowiliśmy kon-
tynuować ten program i przystąpić do tegorocznej jego 
edycji. Corocznie udział w akcji biorą klasy V, tak aby każ-
dy uczeń, który opuści mury naszej szkoły, uczestniczył 
w tym niezwykle ważnym i ciekawym przedsięwzięciu.

Podobnie jak w roku ubiegłym, nasze działania zaczęły 
się od jesiennej akcji dokarmiania zwierzyny na okolicz-
nych polach. Zeszłoroczna jesień była bardzo kapryśna 
– ciepła i mokra. Taka pogoda powodowała ciągłe prze-
suwanie naszej wizyty na polach, gdyż gliniaste podłoże 
po opadach deszczu czyni te tereny bardzo trudno do-
stępnymi. Nagły atak zimy pod koniec listopada zmro-
ził podłoże, a my niezwłocznie 29.11.2008r., zaopatrzeni 
w odpowiednią karmę i w towarzystwie myśliwych Stani-

sława Wlazia i Pawła Deca, uda-
liśmy się dokarmiać zwierzaki. 
Oprócz tego myśliwi opowiadali 
nam o znaczeniu remiz śródpol-
nych i uczyli rozpoznawać tropy 
i ślady zwierząt: sarny, lisa, za-
jąca, kuropatwy, jelenia, dzika, 
krukowatych. Oprócz tropów 
udało nam się zaobserwować sar-
ny, zające i myszołowy. 

Wiosną natomiast mieliśmy 
podpatrywać efekty działalno-
ści bobrów i dosadzać drzewka 
w istniejących remizach. Posta-

nowiliśmy, iż nasza szkoła corocznie będzie sadzić tyle 
drzewek, ilu jest u nas uczniów. Tak więc zaopatrzeni 
w 263 drzewka przekazane przez Nadleśnictwa Biłgoraj 
i Tomaszów, 21 kwietnia zaczęliśmy działać. Nasze poczy-
nania zbiegły się z obchodami Dnia Ziemi. 

Zajęcia rozpoczęliśmy od wizyty na rzece Złotej, która 
jest granicą dwóch województw: lubelskiego i podkarpa-
ckiego, a w przeszłości była również granicą dwóch zabo-
rów. Obecnie niepodzielnie panują tu bobry…

Już w pobliżu ruchliwej drogi z mostu można zobaczyć 
dom bobrów – żeremie. Z wartko płynącej niewielkiej 
rzeczki zamieniła się ona w leniwą i rozlewającą się dość 
szeroko. Jest to świetne miejsce do obserwacji efektów 
działalności bobrów – żeremia, tam i rozlewisk, ściętych 
i ogryzionych drzew. Żeremie o średnicy 2m wystające 
ponad teren około 1,5m, już porośnięte trawą, zdumiało 
uczniów. Musieliśmy bardzo uważać, gdyż teren był pod-
mokły. Podziwialiśmy pierwsze wiosenne kwiaty – zawilce 
i kaczeńce lubiące takie środowisko, zielono było od dzi-
kich kosaćców i zajęczego szczawiu, którym delektowali 
się piątoklasiści. Niepozorne, niedbale rozrzucone gałęzie 
drzew osiki, wierzby robiły wrażenie solidnej budowli. 
Od myśliwych i leśniczego dowiedzieliśmy się, że bobry 
zlepiają te gałęzie mułem, a wejście jest pod wodą. To że-
remie było zamieszkane, chociaż nie widzieliśmy lokato-
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rów. Kilkanaście metrów dalej leśniczy pokazał nam tamę 
na rzece. To przez nią ten obszar był bardziej podmokły. 
Zapewne właściciele łąk położonych z drugiej strony rze-
ki, poza lasem, narzekają na taką pracę bobrów, gdyż owe 
tereny stały się bardziej podmokłe i nie można skosić tra-
wy na całym obszarze. Jednak trzeba pamiętać, że swoją 
pracą bobry przyczyniają się do zmniejszenia erozji gleb 
oraz szkód wywołanych suszą i okresowymi wylewami. 
Myśliwi przedstawili nam charakterystykę tego gatunku 
i omówili oddziaływania bobrów na środowisko: zarówno 
te pozytywne, jak i negatywne.

Dalsza część wycieczki miała miejsce na polach Woli 
Różanieckiej. Po odpoczynku przy ognisku wszyscy wzięli 
się ochoczo do pracy. Podzieliliśmy się na 3 grupy – w każ-
dej był myśliwy i 17 uczniów. Tak więc posadzenie 263 
drzewek dzikiej gruszy, jabłoni, czereśni, mirabelki, jarzę-
biny, dębu, klonów, lipy i kaliny nie było niczym trudnym, 
chociaż niektórzy uczniowie po raz pierwszy mieli szpadel 
w ręku. Chłopcy kopali dołki, dziewczynki ugniatały zie-
mię wokół sadzonek. 

Powiększając liczbę drzew, przyczyniamy się do zwięk-
szenia wilgotności powietrza, zapobiegamy erozji gleby, 
są one również ostoją dla zwierząt. W zadrzewieniach 
śródpolnych ptaki zakładają gniazda i pomagają zwalczać 
szkodniki naszych upraw.

Tak zakończyliśmy nasz udział w tegorocznej edycji. 
Już czekamy na następne spotkania z myśliwymi i leśni-
kami, gdyż najlepsza nauka proekologicznych postaw to 
właśnie aktywna edukacja.

Opiekunka Koła Przyrodniczo-Ekologicznego:
Urszula Fedec

Z ramienia Koła Łowieckiego nr 58: 
Paweł Dec
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P R O G R A M

17 października 2008r. /piątek/
Godz. 1400 - Korowód zespołów ulicami Tarnogrodu
Godz. 1415 – Uroczyste otwarcie XXV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej

Prezentacja spektakli cz. I 
Godz. 14 30

Zespół Obrzędowy „Janowiacy” z Janowa Lubelskiego
/powiat janowski, województwo lubelskie/ „RÓZGOWINY”, scenariusz: Lidia Tryka, reżyseria, scenografia i oprawa 

muzyczna zespołowa
*

Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego w Lubochni
/powiat tomaszowski, województwo łódzkie/ - „JASIO SIĘ ŻYNI”

 Kierownik zespołu i reżyser Anna Skoneczna 
*

„Sędłaki” z Nadrzecza /powiat biłgorajski, województwo lubelskie/ - „JASEŁKA 2007”
Kierownik zespołu i reżyser: Alicja Jachiewicz- Szmidt

*
Zespół Teatralny 28DH im. Czesława Miłosza z Włyni

/powiat sieradzki, województwo łódzkie/ - „NA WSI WESELE”
Kierownik zespołu i reżyser: Jan Olszewski

*
Godz.2000 – Spotkanie ze specjalistami z Rady Artystycznej- omówienie spektakli

Zajęcia warsztatowe

18 października 2008r. /sobota/

Prezentacja spektakli cz. II
 Godz. 1000 

*
Zespól Folklorystyczny „WRZOS”

/powiat zawierciański, województwo śląskie/ - „OBGRYWOJKI STANISŁAWA” 
Kierownik zespołu: Henryka Pilarczyk, reżyser: Jolanta Sprężak- Wawrzyk

*
Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy z Ożarowa

/powiat wieluński, województwo łódzkie/- „WIGILIA” 
Kierownik zespołu i reżyser: Wanda Majtyka

*
Zespół ZIELAWA z Rossosza

/powiat bialski, województwo lubelskie/- „WIANECZKI- WIECZÓR PANIEŃSKI”
Kierownik zespołu : Irena Makaruk, reżyser: Aniela Halczuk

Spotkanie ze specjalistami z Rady Artystycznej- omówienie spektakli
Zajęcia warsztatowe 

Prezentacja spektakli cz. III 

Dedykowane śp. Irenie Potockiej

Godz. 1500 
*

Wspólnota Gminnego Ośrodka Kultury
/ powiat biłgorajski, województwo lubelskie/ - „NASZE DZIENNE SPRAWY” 

Kierownik zespołu: Edyta Kowal, reżyser: śp. Irena Potocka
*
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Zespół „My ze Średniej Wsi” z Rzepowa 
/ powiat drawski, województwo zachodniopomorskie/ - „OPOWIEŚCI BABCI STEFY”

Kierownik zespołu i reżyser: Alina Karolewicz
*

Zespół „Niepospolite Ruszenie ” z Tuchlina 
/powiat kartuski, województwo pomorskie/ - „OŻENEK”

Kierownik zespołu i reżyser: ks. Jarosław Dunajski

Chwila wspomnień o artystycznej obecności
 Ireny Potockiej na Tarnogrodzkich Sejmikach

Godz. 2000 -Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną
Godz. 2200 -Wieczór towarzyski w Internacie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Różańcu 

19 października 2008r. / niedziela/

Prezentacja spektakli cz. IV 
Godz. 900

*
Grupa Teatralna „Lubominianki” z Boniewa

/powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie/ - „ RAJBY NIEUDANE”
Kierownik zespołu i reżyser: Marianna Dzięgielewska 

*
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”

/powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie/ -„ RAJBY”
Kierownik zespołu i reżyser: Witold Kuczyński

Godz. 1200 - Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną 

Około godz. 1300 -Uroczyste zakończenie Sejmiku 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

- Zajęcia warsztatowe ze specjalistami z Rady Artystycznej 
- Omówienie prezentowanych spektakli

- Wystawa fotograficzna “LUDZIE SEJMIKU”
- Wystawa fotograficzna “Gorsety tarnogrodzkie 

 z końca XVIII wieku”
- Wystawa fotograficzna – prezentacja Zespołu Teatralnego 

 Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
- Wystawa fotograficzna z okazji 50 - lecia TOK, 

 30- lecia Kapeli Ludowej i Klubu Seniora 
- Stoisko z wydawnictwami lokalnymi

- Wystawa fotograficzna - spektakle prezentowane w ramach

 XXV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 

Impreza zorganizowana pod patronatem i przy wsparciu finansowym 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Biłgorajskiego,

 Burmistrza Tarnogrodu.
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ALERGENY KONTAKTOWE
ZDROWIE, SPORT

Jad owadów błonkoskrzydłowych (os, szerszeni, 
pszczół, mrówek). 

W zależności od gatunku owada osoba użądlona może 
otrzymać różną dawkę jadu. Od pszczoły 50-140 mcg 
białek jadu, osy – 1,7-3,1 mcg. Alergia na jad jest bardzo 
groźna. W indywidualnych przypadkach może dojść do 
wstrząsu anafilaktycznego, czyli silnej reakcji alergicznej, 
prowadzącej do zaburzeń oddychania, niewydolności krą-
żenia. Obecnie dostępne są nieinwazyjne testy potwier-
dzające alergię na te owady oraz szczepionki odczulające.

Metale 
Spośród metali najczęściej uczulają chrom i nikiel. 

Alergia powstaje na skutek bezpośredniego zetknięcia się 
z cząsteczkami metalu. Pojawia się zaczerwienienie skó-
ry, pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym, nadżerki. 
Uczulenie na nikiel występuje częściej u kobiet. Z niklu 
wytwarza się biżuterię, klamry pasków, haftki biustonoszy, 
bransoletki zegarków, zamki błyskawiczne, guziki ozdob-
ne, oprawki okularów. Chrom występuje w cemencie, 
farbach, olejach przemysłowych, zaprawach murarskich, 
impregnatach do drewna. Dlatego najbardziej narażeni na 
działanie tego alergenu są mężczyźni z wybranych grup 
zawodowych: murarze, mechanicy samochodowi, tokarze 
i blacharze.

Lateks uzyskuje się z roślin kauczukowatych bogatych 
w białka silnie alergizujące. Wytwarza się z niego gumy, 
kleje, rękawice, prezerwatywy i inne. Oprócz alergiczne-
go zapalenia skóry lateks powoduje alergiczne zapalenie 
spojówek, alergiczny nieżyt nosa, a nawet astmę. Osobami 
najbardziej narażonymi na działanie lateksu jest personel 
medyczny. Ponadto w ostatnich latach na skutek profilak-
tyki AIDS, która zaleca stosowanie prezerwatyw, obser-
wuje się wzrost alergii na tę substancję.

Kosmetyki i detergenty
W skład kosmetyków i środków czystości wchodzą 

różne mieszaniny syntetyków, które powodują alergie. Są 
to substancje zapachowe, olejki eteryczne, konserwanty. 
Kosmetyki, mydła, detergenty, a nawet środki higieniczne 
są przyczyną wystąpienia zmian na skórze. Najczęstsze to 
rumień i wysypka z towarzyszącym świądem.

Chlor jest związkiem chemicznym posiadającym silne 
właściwości dezynfekujące, dlatego wykorzystuje się go do 
uzdatniania wody wodociągowej oraz na basenach. Reak-
cje alergiczne na skutek zetknięcia z nadmierną ilością 
chloru dotyczą przede wszystkim zmian na skórze (atopo-
we zapalenie skóry, pokrzywka) oraz spojówek (alergiczne 
zapalenie spojówek).

DIABETYCY INFORMUJĄ
Prezes Koła Diabetyków w Tarnogrodzie Władysław 

Chodkiewicz spotkał się z Prezesem Zarządu Główne-
go PSD z Bydgoszczy. Do spotkania doszło w Biłgoraju 
przy okazji przyjazdu Andrzeja Baumana do tego mia-
sta. Omówiono wówczas, jakie podejmuje się działania 
w Kole Diabetyków w Tarnogrodzie, ażeby zachęcić spo-
łeczeństwo do wykonywania badań kontrolnych, eduko-
wać osoby chore na cukrzycę, a nie straszyć chorobą.

Prezes Zarządu Głównego bardzo pozytywnie wyra-
ził się o działaniach naszego Koła Diabetyków, gdzie co 
miesiąc odbywają się wykłady, szkolenia związane z po-
stępowaniem chorych na cukrzycę oraz informujące, 
jakie spustoszenie powoduje ona, kiedy nie jest kontro-
lowana. Odbywają się również spotkania integracyjne, 
na których spotykają się osoby zdrowe z chorymi, gdzie 
można zachęcić do wykonywania badań kontrolnych, 
ponieważ na owych spotkaniach takie badania są wyko-
nywane bezpłatnie, a to dzięki kierownikowi Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekar-
ska” w Tarnogrodzie lek. med. Romanowi Cichockiemu 
i personelowi medycznemu tej placówki. Inną okazją do 
wykonania bezpłatnych badań są obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą, jak również dożynki czy Dni 

Tarnogrodu. Diabetycy wiedzą, że jeżeli kontrolujesz 
cukrzycę, możesz żyć i pracować, nie chorując. Wiedzą 
również, jakie skutki powoduje nieleczona cukrzyca. Pre-
zes A. Bauman stwierdził, że to jest prawidłowy kierunek 
działania i tak dalej należy postępować.
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DIABETYCY BIJĄ NA ALARM 
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej „Przychodnia Lekarska” w Tarnogrodzie lek. med. 
Roman Cichocki oraz prezes Koła Diabetyków z Tarno-
grodu Władysław Chodkiewicz podczas dożynek gmin-
no – parafialnych, które odbyły się 31 sierpnia w Różańcu 
Drugim, zorganizowali bezpłatne badania na zawartość 
glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Wyni-
ki są zastraszające! Z ponad stu przebadanych osób około 
10% z nich powinno poddać się dalszym badaniom i te-
rapii: czy to ze względu na podwyższone ciśnienie, czy na 
wysoką zawartość glukozy we krwi. Wcześniej nie leczyły 
się one na wymienione schorzenia.

Badania prowadziły pielęgniarki z NZOZ „Przychod-
nia Lekarska” w Tarnogrodzie Janina Kubaj, Regina 

Kowalczyk, Urszula Tkaczyk-Hułas, a wspierali je prezes 
Koła Diabetyków Władysław Chodkiewicz oraz sekretarz 
Koła Teresa Buńko.

Takie bezpłatne badania są wykonywane podczas 
spotkań integracyjnych, dożynek, Dni Tarnogrodu czy 
obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, któ-
re rozpoczną się 20 listopada o 15.00 w Tarnogrodzkim 
Ośrodku Kultury. Już dzisiaj diabetycy serdecznie na nie 
zapraszają, jak i na bezpłatne badania i wykłady lekarzy 
specjalistów.

Diabetycy za pośrednictwem „Kwartalnika Tarno-
grodzkiego” zwracają się z apelem do społeczeństwa 
o badania kontrolne glukozy we krwi oraz ciśnienia tęt-
niczego.

PAMIĘTAJMY: zapobieganie mniej kosztuje, niż usu-
wanie skutków choroby!

CUKRZYCA A CIĄŻA
Urodzenie zdrowego dziecka bez komplikacji w czasie 

ciąży i porodu to dla przyszłej matki rzecz najważniejsza. 
Nie zawsze jednak zapobiega się świadomie sytuacjom, 
które mogą generować niepożądane skutki. Często zda-
rza się, że ich powodem jest brak kontroli nad cukrzy-
cą. O tych problemach mówiły w dniu 4.09.2008 r. lek. 
med. Jolanta Mazurek oraz położna Elżbieta Zań. Nato-
miast jakie ćwiczenia można wykonywać podczas ciąży, 
informowała rehabilitantka Agnieszka Mulawa. Wystę-
powanie cukrzycy w czasie ciąży jest punktem krytycz-
nym w przebiegu całej ciąży, ponieważ staje się ona cią-
żą wysokiego ryzyka. Ryzyko odnosi się do jej przebie-
gu (poronienia, porody przedwczesne, obumarcia ciąży), 
porodu (konieczność wykonywania cesarskiego cięcia), 
stanu noworodka (umieralność okołoporodowa, znaczna 
urodzeniowa masa ciała, występowanie wad wrodzonych- 
najczęściej wad serca i układu kostnego, stanów niedo-
cukrzenia, spadku poziomu wapnia) oraz dotyczy zwięk-
szenia częstości późniejszego występowania cukrzycy 
zarówno u matki, jak i u dziecka. W takiej sytuacji należy 
ciążę dokładnie zaplanować i starannie dbać o wyrów-
nywanie cukru przed zapłodnieniem. Krótko mówiąc, 
przygotowanie do ciąży wymaga od pacjentki z cukrzycą 
świadomości co do procesów, jakie zachodzą w jej organi-

zmie, wiedzy co do jej udziału w drodze do szczęśliwego 
macierzyństwa i przede wszystkim dyscypliny. To zada-
nia dla pacjentek, a medycyna pomaga kobiecie z cuk-
rzycą utrzymać ciążę i urodzić zdrowe dziecko poprzez 
nowe, coraz doskonalsze insuliny, możliwość sprawnego 
badania i utrzymania poziomów cukru, precyzyjne syste-
my dawkowania, również poprzez pompy insulinowe, 
które uznać można za swoiste protezy trzustki.

Każda pacjentka chora na cukrzycę musi współdzia-
łać i współpracować z lekarzem. Jeżeli choroba występu-
je wcześnie, tj. jeszcze w okresie dzieciństwa, opieka ta 
musi brać początek na poziomie pediatra - dziewczynka, 
dorastająca dziewczyna. To lekarze powinni uczulić na 
szczególną ostrożność w kontaktach mogących prowa-
dzić do prokreacji. Ich udziałem powinno być przygoto-
wanie młodych pacjentek do podjęcia życia seksualnego, 
do małżeństwa i w małżeństwie. W życiu młodych kobiet 
nie powinno być miejsca na niespodzianki, na przypad-
ki. Takie kobiety obejmować trzeba opieką przed ciążą, 
w czasie ciąży, w okresie porodu, połogu, a także mię-
dzy ciążami. Cukrzyca ciężarnych najczęściej ustępu-
je po porodzie. Sugeruje to, że jej wystąpienie świadczy 
o skłonności do rozwoju cukrzycy już przed ciążą (aż 
u1/3 takich kobiet cukrzyca rozwija się w ciągu 5 lat po 
porodzie). Dane te wskazują na konieczność systematycz-
nej kontroli (przynajmniej raz w roku) i podjęcia leczenia 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Grupa naszych młodych sportowców brała w tym roku 
udział po raz pierwszy w historii Olimpiakosu w między-
narodowym turnieju piłkarskim „Dynamo Cup” w Ber-
linie organizowanym przez Fundację Euro-Sporting. 
Turniej odbył się w odwiedzanym przez światowej klasy 
sportowców Sportforum Berlin Hohenschönhausen. Ten 
ośrodek sportowy i treningowy położony w północno-
wschodnim Berlinie zajmuje powierzchnię 55 ha i jest do-
mem dla 30 klubów. Pośród wielu sportowych obiektów 

znajduje się tu stadion z trybunami dla 12000 widzów, hale 
sportowe, lodowisko, welodrom oraz bieżnie i dziewięć 
boisk piłkarskich. Wyjazd trampkarzy finansowali: Mar-
szałek Województwa Lubelskiego, Burmistrz Tarnogrodu 
oraz Olimpiakos. Pomogli też sponsorzy. Część kosztów 
pokryli rodzice uczestników. Opiekę nad piłkarzami spra-
wowali trener Łukasz Mazurek i Piotr Jóźwiak – wieloletni 
członek klubu.

OLIMPIAKOS W BERLINIE
DYNAMO CUP 2008
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ZAKWATEROWANIE

Jak przyznają uczestnicy turnieju, warunki zakwate-
rowania nie były zbyt komfortowe: „Mieliśmy do dyspo-
zycji jedną z sal lekcyjnych, gdzie spaliśmy na podłodze 
w śpiworach, ale za to jedzenie nam smakowało. Ośrodek, 
w którym nas zakwaterowano, był bardzo duży – na jego 
terenie znajdowało się wiele boisk ze sztuczną murawą 
i mnóstwo innych atrakcji”.

 ORGANIZACJA I POZIOM TURNIEJU

W tej samej kategorii wiekowej co trampkarze Olimpia-
kosu udział w turnieju wzięły drużyny z Niemiec, Czech, 
Holandii i Danii. Podczas turnieju mecze rozgrywane były 
jednocześnie na siedmiu boiskach. Treningi odbywały się 
w wyznaczonych miejscach, a wieczorami można było ko-
rzystać ze wszystkich obiektów.

„Z Polski była jeszcze jedna drużyna – KOSA Konstan-
cin. Na turniej przyjechała jako faworyt w swojej katego-
rii wiekowej (zajęła II miejsce). Olimpiakos przystąpił do 
turnieju jako drużyna grająca w najniższej klasie rozgryw-
kowej (okręgówka). Pozostałe drużyny reprezentowały II 
i III ligę” – przyznaje Łukasz Mazurek.

Zawodnicy i trener zgodnie twierdzą, że bardzo dużym 
minusem był słaby poziom sędziowania. Brak asystentów 
bocznych doprowadzał do tego, że często padały bramki 
z pozycji spalonej. Za kolejny minus można uznać sła-
bą organizację turnieju, mecze często rozgrywane były 
z opóźnieniem.

WRAŻENIA

Jak twierdzi trener, sam fakt wyjazdu do Berlina był 
dla zawodników dużym przeżyciem. Na pewno wielkie 
wrażenie na chłopcach zrobiły obiekty sportowe, na któ-
rych mogli grać. „Mnie jako trenerowi podobało się to, że 
mogłem spotkać się ze szkoleniowcami z innych państw, 
mogłem podpatrzeć niektóre ćwiczenia, by móc wyko-
rzystywać je w przyszłości. Mogłem zobaczyć, jak dobrze 
potrafią grać chłopaki w tym wieku”. Zawodnicy również 
przyznają, że było co podziwiać. „Najbardziej podobała 
nam się piękna gra innych zespołów. Była na naprawdę 
wysokim poziomie. Spotkaliśmy na tym turnieju drużynę 
z Polski, która dostała się do finału, ale pokonał ją gospo-
darz turnieju”. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawodnicy 
przywieźli z Berlina puchar FAIR PLAY.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Zapytałam trenera, co jego zdaniem zyskali zawodni-
cy przez udział w turnieju. „Myślę, że wyjazd ten wpłynął 
pozytywnie na zawodników. Mimo że przegrali wszyst-
kie mecze, nie załamywali się i walczyli do końcowego 
gwizdka. Zobaczyli, jak można grać w piłkę w ich wieku 
i na pewno będą dążyć do tego, by osiągnąć taki poziom 
wyszkolenia. Wielu z nich po tym wyjeździe chętniej 
przychodzi na treningi. Wyjazd pozwolił mi lepiej poznać 
zawodników, chłopcy zgrali się jako grupa, a to jest bar-
dzo ważne. Moi podopieczni mogli zobaczyć, jak wygląda 
profesjonalna drużyna. Nie chodzi mi tu tylko o grę, ale 
też o inne ważne elementy, jak na przykład dyscyplina. 
Uważam, że wyjazd ten był bardzo dobrą lekcją dla nas 
wszystkich”.

eMKa
 Artykuł na podstawie relacji uczestników 

 i trenera Łukasza Mazurka 
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Nasze miasteczko na stałe zarejestrowało się w sporto-
wym dziedzictwie narodu. A to za sprawą drobnej sympa-
tycznej pięcioboistki z Klubu Sportowego „ Agros”. Dorota 
Gruca – tarnogrodzianka - bo o niej mowa - od 1985 roku 
powiększała sukcesywnie kolekcję pucharów zamojskie-
go związku. Wielokrotna rekordzistka maratonów - w sa-
mym 2007r. została Mistrzynią Polski w półmaratonie 
w Pile,Wicemistrzynią Polski na dystansie 5 km w Po-
znaniu, zdobyła też II miejsce w prestiżowym maratonie 
w Amsterdamie. 

3 września 2008 roku z inicjatywy Renaty Ćwik w Tar-
nogrodzkim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Dorotą 
Grucą, w którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Tarnogrodzie. Pracowita, systematyczna, uparcie dą-
żąca do celu zasłużyła na reprezentowanie Polski w lekko-
atletyce na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 

 To było moje największe marzenie, pojechać na Olim-
piadę -spełniło się. W tej chwili wróciłam, odpoczy-
wam i jestem do Waszej dyspozycji, proszę o pytania.

-Które zajęła Pani miejsce?
 30 miejsce w maratonie, tj. w biegu na 42 km, na 84 

zawodniczki z różnych krajów, przedstawicielki około 
70 państw biorące udział w tych zawodach. Maraton 
to biegi takiej długości, na które trzeba bardzo praco-
wać, biegać dziennie 30-35 km przez około 3 miesiące. 
Można tak trenować 2-3 razy w roku. Na tyle organizm 
pozwala.

-Z jaką prędkością Pani biega?
 Moja średnia wynosi 3 minuty 30 sekund na kilometr, 

a rekord życiowy to 2 godziny 27 minut 46 sekund. 
Jeżeli jest się sportowcem zawodowym, trzeba biegać 
5 razy w tygodniu 2 razy dziennie. Do tego dochodzi 
siłownia 2-3 razy w tygodniu, codzienny trening zaj-
muje też trochę czasu. Wolne chwile pozostają tylko na 
posiłki.

-Jakie są posiłki sportowca? Co Pani musi jeść, by po 
prostu to wszystko grało, aby była zachowana har-
monia?

 Przy długich dystansach potrzeba dużo energii i wę-
glowodanów, do tego dochodzi białko, które utrzymuje 
gotowość mięśni do pracy. Jeżeli trening nie jest bar-
dzo ciężki, wtedy się nie ograniczam, naprawdę jem 
wszystko. Jeżeli zmniejszam kilometry, oczywiście 
mniej jem. Nie muszę za bardzo dbać o dietę.

-Czy należy Pani do jakiegoś klubu?
 Tak, do tej pory od 23 lat należę do „Agrosu” Zamość. 

Miałam to szczęście, że kiedyś, bardzo dawno temu, 
mając 13 lat, podobnie jak Wy, jeździłam na różne za-
wody do Biłgoraja, Zwierzyńca. Wówczas pewien pan 
wypatrzył mnie i zaproponował treningi w Zamościu. 
Już w Waszym wieku dojeżdżałam na weekendy do 
tego miasta, trenowaliśmy w grupie i tak już później 
zostało. Spodobało mi się to i przeniosłam się do szkoły 
do Zamościa. W klubie panuje bardzo dobra atmosfe-
ra, do tej pory jestem w nim, czuję się tam jak w domu. 

Z TARNOGRODU DO PEKINU

To moja druga rodzina… 
-Gdzie najchętniej Pani trenuje?
 Mam dużo możliwości do wyboru. Mogę trenować 

w Polsce i za granicą. W kraju najczęściej trenuję biegi 
długie, do których potrzebne duże tereny. Wyjeżdżamy 
wtedy w Karkonosze do Szklarskiej Poręby, gdzie są 
piękne miejsca do treningu. Oprócz tego mamy jeszcze 
Power Centralny Ośrodek Sportu, gdzie trenują naj-
lepsi w Polsce, tj. przy Tomaszowie Mazowieckim koło 
Łodzi. Jest jeszcze ośrodek nad morzem w Między-
zdrojach, jeden z najlepszych ośrodków sportowych. 
Za granicę ostatnio wyjeżdżałam do Stanów Zjedno-
czonych do Nowego Meksyku na trening w zimie, po-
nieważ tam panują lepsze warunki, średnia temperatu-
ra wynosi 10°C. Można bardzo dobrze się przygotować 
do zawodów również zimą, dlatego bardzo często tę 
porę roku spędzam w Stanach Zjednoczonych, a wra-
cam do Polski na lato, gdy jest dużo ładniej, zdrowiej. 
Wówczas mamy wszystkie owoce i warzywa, które spo-
żywam bardzo chętnie. Niestety, amerykańskie jedze-
nie jest troszeczkę niezdrowe, sztuczne. Tego mi tam 
brakuje z naszej Polski: kuchni, klimatu.

-Co spowodowało, że została Pani sportowcem?
 Postanowiłam zostać biegaczką, ponieważ chciałam 

podróżować, to było moje marzenie! A przy okazji 
trening nie był jeszcze wtedy tak ciężki. Dopiero po 
skończeniu szkoły zadecydowałam, że zostanę profe-
sjonalną biegaczką. Z biegów można przeżyć, można 
zaoszczędzić i kupić sobie dużo rzeczy. Można pojeź-
dzić po świecie za darmo, ponieważ, będąc sportowcem 
z wyższej półki, zaproszony na imprezę dostaje zwrot 
kosztów podróży, hoteli oraz pieniążki za uczestni-
ctwo. Do tej pory to uprawiam, ponieważ z tego mogę 
się utrzymywać- jak na razie. Mam jeszcze dodatkową 
pracę jako trenerka, co również przynosi dochody.

-Ile zgromadziła Pani pucharów?
 Kilka lat temu liczyłam, wtedy miałam około 100, ale 

teraz doszło na pewno jeszcze 50, a może więcej, nie pa-
miętam. Medali też się troszkę nazbierało, bo 15-krot-
nie byłam Mistrzynią Polski. To dla mnie dużo znaczy, 
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oprócz tego zdobywałam medale brązowe i srebrne, ale 
tych jeszcze się nie doliczyłam.

-Do jakiej szkoły Pani uczęszczała?
 Skończyłam szkołę turystyczną, dlatego także bardzo 

chętnie byłabym przewodnikiem. Zwiedziłam już 25 
różnych państw. W tym roku byłam w wielu krajach: 
Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanadzie, Czechach, 
Francji i Szwajcarii. Mogę w każdej chwili pracować 
z młodzieżą. Nawet ostatnio dostałam propozycję pra-
cy od mojego pierwszego trenera: przejęcia uczestni-
ków letnich kursów na UMCS. Jeszcze nie jestem na to 
gotowa, ale bardzo chętnie w przyszłości zajęłabym się 
trenerstwem.

-Kiedy dostała Pani pierwszy puchar?
 Pewnie 15 lat temu, już wtedy zaczęły się poważne bie-

gi. Wówczas były bardzo różne nagrody.
-Czy te puchary, które tu widzimy, są największe?
 Większe mam jeszcze w domu - i kryształowe.
-Czy ma Pani czas na inne zajęcia?
  Lubię czytać książki.
-Jaki kraj podoba się 

Pani najbardziej?
Każde państwo ma coś 

w sobie. Szwajcaria 
jest piękna, czysta, 
bardzo zdrowa. Ja-
ponia i Korea też.

-Czy te wszystkie pu-
chary są ze srebra, 
złota ?

 Pozłacane, ale na 
mistrzostwach Pol-
ski były rozdawane 
puchary z domieszką 
prawdziwego złota. 
Kryształowe pucha-
ry mam w domu, ponieważ obawiam się, że mogłyby 
gdzieś pęknąć. Teraz tak często nie rozdają kryształów, 
nie jest to tak modne jak kiedyś. 

-Ile Pani potrzebuje czasu, aby po maratonie odpocząć, 
wrócić do stanu sprzed biegu? Czy to jest bardzo wy-
czerpujące?

 Fachowcy mówią, że po takim maratonie organizm do-
chodzi do siebie przez miesiąc, aby uzupełnić wszyst-
kie minerały, elektrolity i zużycie energii. Ja sama przez 
pierwszy dzień jestem bardzo głodna. Po 2 tygodniach 
powraca lepsza forma i jeżeli ktoś ma chęć, może star-
tować na krótkich biegach i wygrywać. Każdy indy-
widualnie do tego podchodzi. Oczywiście z wiekiem 
tempo jest zwolnione, jestem bardzo zmęczona, coraz 
mniej pracuję, nie odpoczywam tak szybko jak kiedyś. 
Niestety, nie mogę na siebie tak dużo wziąć jak dawniej. 
Wybieram te biegi, które są dla mnie ważne, w których 
mogę się jeszcze pokazać.

-Kto uczył Panią w podstawówce wychowania fizyczne-
go?

 Pan Antoni Głowicki.

-Czy zna Pani inne języki?
 W szkole podstawowej bardzo popularny był język ro-

syjski, a w szkole turystycznej uczyłam się niemieckie-
go i angielskiego. Niemiecki zapomniałam, a angielski 
podszlifowałam przez ostatnie 4 lata w USA. Język ro-
syjski również znam i bez problemów się nim porozu-
miewam.

-Czy umie Pani pływać?
 Z tym jest ciężko, bo nie lubię zimnej wody, chociaż 

baseny są teraz ogrzewane. Niestety, jestem tak zmę-
czona bieganiem, że nie mam siły. Jak zakończę karie-
rę, wtedy na pewno polubię pływanie.

-Przy jakiej temperaturze najlepiej się Pani biega?
 Optymalna temperatura to 12-15°C- nie za ciepło, nie 

za zimno.
-Jak wyglądało życie w Wiosce Olimpijskiej w Pekinie, 

jak było zorganizowane ? 
 Bardzo tam pięknie! Długość obiektu to około kilometr 

w jedną i drugą stronę.Ten ogromny obszar był oto-
czony podwójnym drutem 
kolczastym. Trochę czu-
łyśmy się jak w więzieniu, 
ale przecież dbano o nasze 
bezpieczeństwo! Strażnicy 
byli rozstawieni co 10-15 
metrów. 
-Jaka jest Pani ulubiona 
kuchnia?
Lubię kuchnię włoską i 
polską, ale najlepsze je-
dzenie przygotowuje moja 
mama…
-Na jak długo przyjechała 
Pani do Tarnogrodu?
 Na krótko, na dłużej 
mam zamiar zawitać tu nie-

bawem. 
-Czy na zawodach wszystkie uczestniczki są sobie przy-

jazne?
 To jest sport, walka o medale, o dobre nagrody i – nie-

stety - nie ma takiej przyjaźni. Oczywiście dzwonimy 
od czasu do czasu do siebie, jeżeli potrzebujemy jakichś 
informacji, a po zawodach, kiedy powinien być czas na 
wspólne wyjście, wszyscy rozjeżdżają się do domów.

Dziękujemy bardzo za spotkanie.

B I O G R A F I A    S P O R T O W A 
DYSTANS  CZAS  DATA
800 m   00:02.06,52 13.06.1998
1000 m   00:02.48,71 11.07.1992
1500 m   00:04.12,70 08.08.1998
3000 m   00:09.09,57 30.05.1998
5000 m   00:15.18,75 27.06.2004
10000 m   00:31.52,11 09.05.2004
10 km   00:32.44,00 04.07.2004
Półmaraton   01:11.56,00 01.04.2001
Maraton   02:27.46,00 14.08.2005
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Wieś Wola Różaniecka, a dokładniej Szkoła Podsta-
wowa w Woli Różanieckiej, wzbogaciła się o nowy plac 
zabaw wraz ze zmordenizowanymi boiskami sportowy-
mi do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. 

Wszystko to udało się osiągnąć dzięki funduszom 
pozyskanym z Programu Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce we współpracy z Fundacją Funduszu Lokal-
nego Ziemi Biłgorajskiej. 

Realizacja projektu była możliwa również dzięki zade-
klarowanej pomocy mieszkańców wsi - z sołtysem na 
czele - i władz Tarnogrodu. 

Zgodnie z założeniem projektu,wszystkie prace muszą 
być zakończone do 30 września 2008r. Rodzice uczniów 
uczęszczających do szkoły podstawowej nadal z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczą przy końcowych pracach.

Część rekreacyjna obiektu już funkcjonuje, z czego 
ogromnie cieszą się wszystkie dzieci z Woli Różanieckiej. 

Pod koniec września 2008r. planowane jest uroczy-
ste otwarcie całego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-
rekreacyjnego.

Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny

ŚWIETNY POCZĄTEK SEZONU

OSIĄGNIĘCIA:
- aktualna rekordzistka Polski na dystansie 10km, Police 

2004
- była rekordzistka Polski na dystansie 5km w latach 

1998-2001
- 15 tytułów Mistrzyni Polski na dyst. od 5km do półma-

ratonu
- reprezentantka kraju na Mistrzostwach Świata w pół-

maratonie 
-  20 miejsce w Palma de Majorka
- reprezentantka kraju na Mistrzostwach Europy w Bu-

dapeszcie; 16 miejsce na dyst. 5km
- uczestniczka sztafet maratońskich w Japonii, Korei 

i Chinach
- minimum olimpijskie ‘B „Iaaf w 2004 roku na dystan-

sie 5km i 10km
- reprezentantka kraju na Mistrzostwach Świata w Hel-

sinkach; rekord życiowy w maratonie, 13. miejsce
- zwyciężczyni maratonów w Poznaniu 1999; Richmond 

00,02; Mazatlan 04; Salt Lake City 05;

- miejsca na podium w maratonach: Amsterdam – 2m., 
Sakramento – 3m., Las Vegas – 3m., Monaco – 3m., 
Osaka – 6m.

- rekardzistka Meksyku w maratonie z wynikiem 
2.28.46

- posiadaczka rekordu trasy maratonu w Salt Lake Sity
- od 2004 roku niepokonana w kraju na dystansie mara-

tonu 
- Mistrzyni Polski w półmaratonie w Pile 2007;
- Wicemistrzyni Polski na dystansie 5 km w Poznaniu 

w 2007 roku;
- drugie miejsce w prestiżowym maratonie w Amsterda-

mie, rok 2007;
- minimum olimpijskie Iaaf 2007 w maratonie z wyni-

kiem 2.30.10

Redakcja: Renata Ćwik
Kazimiera Dyjak 

Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy Tenisa Stoło-
wego „Dawid Tarnogród” powstał 5 lutego 2007 roku z 
inicjatywy ks. Andrzeja Łuszcza przy Zespole Szkół Eko-
nomicznych. Służy profesjonalnemu szkoleniu, wychowa-
niu dzieci i młodzieży z naszej miejscowości i jej okolic. 
Po imponujących osiągnięciach i awansach „Dawida Tar-
nogród” nadarzyła się niesamowita okazja przejęcia I- li-

gowej drużyny z Krakowa. Obecnie w skład tarnogrodz-
kiej I- ligowej drużyny wchodzą: Krzysztof Marcinowski 
– kapitan, Marcin Kubiak – trener pierwszy, Roman Torba 
– trener drugi, Tomasz Janik, Rafał Utylski oraz ks. An-
drzej Łuszcz.
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SAMORZĄD
Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

31.07.2008 r. odbyła się XVI w bieżącej 
kadencji sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu 

o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na 
wykonanie remontu chodnika z wymianą 
krawężnika na ul. 22 Lipca w Tarnogrodzie 
na drodze wojewódzkiej nr 863,

b) zmiany w Budżecie Gminy na 2008 r. 
7. Sprawy różne. 
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski 

radnych.
9. Zamknięcie sesji. 

28 sierpnia 2008 r. odbyła się XVII 
w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu 

o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nabycia zabudowanej nieruchomości 
położonej w miejscowości Różaniec 
Pierwszy, stanowiącej własność podatnika- 
Gminnej Spółdzielni „SCH” w Tarnogrodzie,

b) zmiany uchwały odnośnie uchwalania 
Budżetu Gminy Tarnogród na 2008r.

7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu 
Gminy Tarnogród oraz planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 
2008r.

8. Przyjęcie informacji o:
a) działalności Pomocniczego Gospodarstwa 

Usług Komunalnych i Mieszkaniowych,
b) stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia 

roku szkolnego.
9    Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na iterpelacje, zapytania i wnioski 

radnych.
11.  Zamknięcie sesji.

Pingpongiści są beniaminkiem w tej klasie rozgryw-
kowej. W pierwszym meczu w Bielsku- Białej zawodnicy 
„Dawida” byli bardzo blisko wygranej, prowadzili 4: 2, ale 
spotkanie zakończyło się remisem.

Inauguracyjny mecz I ligi odbył się dnia 21 września 
2008 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie z 
„KS Krokosz” Krotoszyn. Otwarcia spotkania dokonał go-
spodarz obiektu Janusz Skubisz, przedstawiając drużynę, 
witając gości oraz wszystkich zgromadzonych miłośników 
tenisa stołowego. Następnie głos zabrał Burmistrz Tarno-
grodu Eugeniusz Stróż, życząc udanych rozgrywek. Mecz 
zakończył się pomyślnie dla Uczniowsko-Parafialnego 
Klubu Sportowego Tenisa Stołowego „Dawid Tarnogród” 
wynikiem 8:2. Walka była zacięta. 

Agnieszka Przeszło
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W dniu 6 lipca 2008 roku zespoły Victoria Łukowa, 
Piast Babice, Sokół Sieniawa oraz Grom Różaniec spotka-
ły się na stadionie w Różańcu z okazji V Memoriału im. 
Antoniego Buńki – zmarłego prezesa Gromu Różaniec. 

Otwarcia Memoriału dokonał Janusz Skubisz – przewod-
niczący Rady Miejskiej w Tarnogrrodzie, który przypo-
mniał wszystkim zgromadzonym o wielkich zasługach 
Antoniego Buńki.

Mecze rozgrywały się w systemie pucharowym, czyli 
zwycięzcy pierwszych meczów walczyli o pierwsze miej-
sce, a przegrani rywalizowali o miejsce trzecie. Sędziowa-
li: Stanisław Kruk, Łukasz Klucha i Mateusz Podgórski. 
W pierwszym meczu zmierzyły się drużyny z Łukowej 
i Babic. Walka była wyrównana, pierwszą bramkę strze-
lił zawodnik z drużyny Piast – Marcin Rój, a po kilku 
minutach wyrównawczy strzał wykonał Tomasz Robak 
– zawodnik Victorii. Rozstrzygnięcie meczu nastąpiło 
w rzutach karnych, wynikiem 5:4 zwyciężyła drużyna 
Victoria Łukowa. Drugi mecz rozegrany został między 
Sieniawą a Różańcem. Dla Gromu bramkę zdobył Mate-
usz Piętak, przy współpracy Rafała Wojtowicza. Mecz 
o trzecie miejsce był bardzo emocjonujący. Sokół Sie-
niawa pokonał Piasta Babice 4:0. W finale spotkały się 
drużyny Gromu Różaniec i Victorii Łukowa. Na począt-
ku meczu przewagą cieszyli się zawodnicy z Łukowej po 
bramce zdobytej dzięki Krzysztofowi Pokarowskiemu. 
Tomasz Robak wyrównał wynik, zdobywając bramkę 
z rzutu karnego dla gospodarzy, a jeszcze przed prze-
rwą drugą bramkę zdobył Arkadiusz Kwiatkowski. Po 
przerwie kolejna z rzędu padła bramka na korzyść Gro-
mu Różaniec, którą strzelił ponownie Rafał Wojtowicz. 

V MEMORIAŁ im. ANTONIEGO BUŃKI
Victoria Łukowa nie poddała się bez walki, zdobywając 
honorową bramkę dzięki Piotrowi Makuchowi. Zwycię-
stwem cieszyli się gospodarze turnieju Grom Różaniec, 
wygrywając emocjonujący finałowy mecz wynikiem 3:2. 
GRATULUJEMY!

W skład zwycięskiej drużyny wchodzą: grający trener 
Piotr Niemiec, Mateusz Piętak, Dominik Parzych, Łukasz 
Mazur, Krzysztof Kaproń, Krystian Pawlik, Piotr Larwa, 
Artur Brzyski, Rafał Wojtowicz, Jan Komosa, Arkadiusz 
Kwiatkowski, Łukasz Robak, Kamil Okapiec, Bartłomiej 
Krzyszkowski i Paweł Serafin.

Na zakończenie turnieju Burmistrz Tarnogrodu Euge-
niusz Stróż wręczył wszystkim drużynom dyplomy i pu-
chary.

Agnieszka Przeszło



KWARTALNIK TARNOGRODZKI 2�KWARTALNIK TARNOGRODZKI

NAJPIĘKNIEJSZE POSESJE 2008

Posesja Wiesławy i Henryka Bryłów
z Różańca Drugiego

Posesja Elżbiety Skotnickiej
z Tarnogrodu

Posesja Iwony Kamieniec
z Tarnogrodu

Posesja Agnieszki Graszy
z Luchowa Górnego
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Posesja Alicji Mazurek
z Tarnogrodu

Posesja Elżbiety Hadacz
z Woli Różanieckiej

Posesja Janiny Grucy
z Tarnogrodu

Posesja Józefa Dworniczaka
z Tarnogrodu
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
INWESTYCJE MIĘKKIE

1. DecyzjąRadyNadzorczejzdnia26.06.2008r.Wojewódz-Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2008 r. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie zatwierdził do realizacji projekt „Edukacja 
ekologiczna uczniów szkół podstawowych z Gminy Tar-
nogród” z dofinansowaniem w wysokości 2.300,00 zł.  
W ramach projektu zaplanowano cykl zadań związa-
nych z edukacją ekologiczną młodzieży. Ponadto zapla-
nowano dwie wycieczki dla 86 uczniów: jedna do sor-
towni odpadów pod Biłgorajem, druga do huty szkła  
w Jarosławiu oraz arboretum w Bolestraszycach. 

2. Zakończono projekt „Odtworzenie zieleni w Rynku poZakończono projekt „Odtworzenie zieleni w Rynku po 
przebudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 
i 863 oraz zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż 
drogi nr 853”. Łączna wartość projektu 13.903,11zł, 
w tym uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie w wysokości 5.000,00zł. Zakupiono 204 szt. 
krzewów, 20 szt. drzew, 8305 szt. kwiatów oraz nasiona 
traw.

3. Zakończono pierwszy nabór wniosków na działaniaZakończono pierwszy nabór wniosków na działania 
społeczne w ramach Poakcesyjnego Programu Wspar-
cia Obszarów Wiejskich. W odpowiedzi na ogłoszony 
konkurs wpłynęło 16 ofert, z których Komisja Kon-
kursowa zatwierdziła 13 na łączną kwotę 78.200,00 zł. 
Beneficjentami pomocy są mieszkańcy naszej gminy. 
Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnych zapro-
szeń do składania ofert na świadczenie usług w ramach 
Programu Integracji Społecznej. Informacje o progra-
mie dla zainteresowanych podmiotów dostępne są 
w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie. 

4. W Gminie Tarnogród realizowany jest pro-W Gminie Tarnogród realizowany jest pro-
gram PFRON pn. „Uczeń na wsi”. Dzięki temu 
każdy uczeń, posiadający aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności i spełniający określone kryte-
rium dochodowe, mógł ubiegać się o dofinansowanie 
zakupu pomocy naukowych czy opłat za internat. Na-
bór wniosków w terminie od 1do 30 września 2008 r. 
prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tar-
nogrodzie.

INWESTYCJE TWARDE

5. Wykonano nawierzchnię na drogach:Wykonano nawierzchnię na drogach: 
- ul. Rynek do ul. Cerkiewnej – 150,6 mb nawierzchni,ul. Rynek do ul. Cerkiewnej – 150,6 mb nawierzchni, 

1188 m2 oraz 44 m2 kostki brukowej- wartość inwesty-
cji 63.084,60 zł,

- ul. Rynek oraz ul. Kościuszki (obok synagogi) – 163,5ul. Rynek oraz ul. Kościuszki (obok synagogi) – 163,5 
mb nawierzchni -wartość inwestycji 67.829,79 zł, 

- ul. Strażacka – 93,5 mb nawierzchni oraz 117,60 mbul. Strażacka – 93,5 mb nawierzchni oraz 117,60 mb 
kostki brukowej- wartość inwestycji 58.487,42 zł,

- droga dojazdowa do Szpitala w Tarnogrodzie – 50 mbdroga dojazdowa do Szpitala w Tarnogrodzie – 50 mb 
nawierzchni- wartość inwestycji 6.405,00 zł.

 Ogółem na drogi wydano 195.806,82 zł (brutto).

6. We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę za-We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę za-
dania „Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie”. Wykonaw-
cą zadania, wyłonionym w procedurze przetargowej, 
będzie Firma SASS – Zakład Remontowo-Budowlany 
Produkcyjno – Handlowo - Usługowy Ryszard Sass, 
23-400 Biłgoraj, ul. Zamojska 88. Inwestycja polegała 
będzie na wymianie 171 okien, dociepleniu ścian bu-
dynku styropianem o grubości 12 cm oraz wykonaniu 
elewacji budynku.

7. W miejscowości Różaniec Pierwszy jeszcze w tymW miejscowości Różaniec Pierwszy jeszcze w tym 
roku powstanie kompleks boisk sportowych w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Wykonawcą za-
dania, wyłonionym w procedurze przetargowej, będzie 
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 
Sp. z o. o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36. Inwesty-
cja będzie polegała na budowie:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m, o po-boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x62 m, o po-
wierzchni całkowitej 1860 m2 pola gry, tj. 26x56 m,

- boiska o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszy-boiska o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszy-
kówkę i siatkówkę o wymiarach 19,10x32,10 m, po-
wierzchnia całkowita pola gry 613,11 m2,

- zaplecza boisk sportowych w postaci 6 modułów o po-zaplecza boisk sportowych w postaci 6 modułów o po-
wierzchni 55,80 m2 pełniących funkcję szatni i po-
mieszczenia dla trenera,
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*
W dniu 31.08.2008r. zespoły taneczne Tarnogrodzkie-

go Ośrodka Kultury wystąpiły gościnnie na scenie amfi-
teatru Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym, 
uświetniając dożynki gminne w tej miejscowości. Mło-
dzież i dzieci za swój prawie godzinny program zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.

*
W czerwcu zespół teatralny Tarnogrodzkiego Ośrod-

ka Kultury ponownie wystąpił ze sztuką „Gość oczekiwa-
ny” Zofii Kossak- Szczuckiej na scenie Tranogrodzkiego 
Ośrodka Kultury. Podobnie jak na premierze widowiska 
- sala była wypełniona po brzegi. Dla zainteresowanych 
kolejny występ w Tarnogrodzie w listopadzie.

*
W lipcu Tarnogrodzka Kapela Ludowa swoim godzin-

nym koncertem uświetniła uroczystość Dni Szczebrzeszy-
na.

*
W ostatnią niedzielę sierpnia w Różańcu Drugim od-

były się dożynki gminno-parafialne. Wieniec z tegorocz-
nych zbóż przygotowali członkowie Klubu Seniora i Ka-
peli Ludowej. Ta sama grupa z wieńcem reprezentowała 
Tarnogród na dożynkach powiatowych we Frampolu 7 
września 2008r.

*
18 września rozpoczął się w Zwierzyńcu jesienny cykl 

spotkań Klubów Seniora. W spotkaniu tym nie zabrakło 
również Klubu Seniora Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultu-
ry.

 
*

W dniach 19-21 września 2008 r. członkowie zespołu 
teatralnego i miejscowej kapeli ludowej zwiedzali kopal-
nię soli w Wieliczce ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na salę koncertową, bo być może na deskach tej pięknej 
sali wkrótce wystąpią. W kolejny sobotni dzień wycieczce 
z Tarnogrodu udało się uczestniczyć w uroczystości ślub-
nej znanej aktorki Kasi Cichopek i Marcina Hakiela na 
Krupówkach w Zakopanem.

W programie wycieczki w bardzo deszczowej aurze był 
krótki spacer na Słowację i zapoznanie się z piękną histo-
rią oraz zwiedzenie bazyliki w Ludźmierzu.

Ta wycieczka to nagroda Burmistrza Tarnogrodu za 
pracę społeczną i promowanie naszego miasta na ze-
wnątrz.

- oświetlenia kompleksu,oświetlenia kompleksu,
- ogrodzenia terenu.ogrodzenia terenu.

8. Zaplanowano budowę toalet publicznych wraz z częś-Zaplanowano budowę toalet publicznych wraz z częś-
cią usługową w Tarnogrodzie. Termin składania ofert 
upłynął 24 września 2008 r.

9. W otoczeniu budynku NZOZ „Przychodnia Lekarska”W otoczeniu budynku NZOZ „Przychodnia Lekarska” 
w Tarnogrodzie zrealizowano prace związane z zago-
spodarowaniem terenu, tj. wykonano remont chodni-
ka oraz utwardzenie powierzchni.

10. Wykonano nową nawierzchnię na drodze wojewódz-Wykonano nową nawierzchnię na drodze wojewódz-
kiej Nr 863 na odcinku 760 mb.

11. Rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu ratowni-Rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu ratowni-
czo – gaśniczego na bazie Forda dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Luchowie Górnym o wartości 124.000,00 
zł (brutto).

12. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o na-Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o na-
wierzchni utwardzonej na kwotę 11.488,00 zł o łącznej 
powierzchni 204 m2.

13. Wykonano remont dróg polnych o nawierzchni nie-Wykonano remont dróg polnych o nawierzchni nie-
utwardzonej na kwotę 83.020,00 zł w sołectwach oraz 
w poszczególnych dzielnicach Tarnogrodu. Wyremon-
towanych zostało łącznie 9,7 km dróg.

WYDARZENIA KULTURALNE

1. W dniach 17-19 października 2008 r. w Tarnogrodz-W dniach 17-19 października 2008 r. w Tarnogrodz-
kim Ośrodku Kultury odbędzie się jubileuszowy XXV 
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Na de-
skach TOK wystąpią grupy teatralne z terenu całej Pol-
ski. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć wiele spekta-
kli prezentujących dawne tradycje, kulturę i obyczaje. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wstęp na spekta-
kle nieodpłatny.
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Rozwiązanie zagadki z numeru 35: Cech kuśnierski działał w latach 1809 - 1864.

Hasło krzyżówki z numeru 35: „Gość oczekiwany”

ZAGADKA FOTOGRAFICZNA

Stara zabudowa Tarnogrodu istniejąca do lat 60. przy ulicy: .......................................................................................................... 

WYDAWCA: Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne ADRES: 23-420 Tarnogród ul. Rynek 18, tel. 084 689 70 21
REDAKTOR NACZELNY: Władysław Dubaj
REDAKTORZY WYDANIA: Renata Ćwik, Kazimiera Dyjak, Tomasz Rogala
KOREKTA: Kazimiera Dyjak
SPOŁECZNA RADA REDAKCYJNA: Maria Buzuk, Monika Komosa, Beata Aleksandra Kowal, Krystyna Kowal, Anna Kuziak, 
Elżbieta Maśko, Bożena Śmieciuch, Małgorzata Paul-Zając, Dariusz Zając, Helena Zając
ZDJĘCIA: Grzegorz Piskorski, Mateusz Łysakowski, Marek Waluda, Henryk Borowy, Katarzyna Łysakowska, Bogdan Grasza
SKŁAD: Łukasz Mosakowski
DRUK: Zakład Poligraficzny „Helvetica” Biłgoraj
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 
zaprasza

na BAL SYLWESTROWY.
Zagra na nim zespół PERSONEL 

z Janowa Lubelskiego,
 natomiast catering zapewni 

Zajazd Antoniego Kozy.

Serdeczne podziękowania  Firmie 
Wielobranżowej S.C.

„Elektrometal” Kasperek i Kawa
w Tarnogrodzie 

składa Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 
za wykonanie stelaży do wystaw.  

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury zaprasza 
dzieci i młodzież do udziału w zajęciach 

zespołów: tanecznego, teatralnego, 
plastycznego, fotograficznego oraz Klubu 

Filmowego.



Wiejskie teatry w swojej stolicy - czy je znasz? Jeśli nie, zajrzyj do 33. i 34. nru „Kwartalnika Tarnogrodzkiego”.
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Opr. Maria Buzuk

KRZYŻÓWKA

POZIOMO LUB PIONOWO:
1. Sztuka w wykonaniu „Nadbużańskiego Klonu Zielonego” z Zanowinia (pow. chełmski) na XXXIII Sejmiku. 2. Przewodniczący Rady Artystycznej 
Sejmików, Honorowy Obywatel Tarnogrodu. 3. Zespół Śpiewaczy z Trzcińca (pow. lubartowski). 4. a) Zespół grający w październiku 2007 sztukę 
„Tylko zgryzota i frasunek” (woj. wielkopolskie) – dwa wyrazy. b) Spektakl Zespołu Obrzędowego z Rudy Solkiej (pow. biłgorajski) z lutego 2008. 5. 
Zespół Obrzędowy z Janowa Lubelskiego. 6. Studio Video Stanisława Dołomisiewicza z Tarnogrodu. 7. Zespół wystawiający w lutym 2008 r. „Kisze-
nie kapusty” (Stare Załucze, pow. włodawski). 8. Nazwa zespołu z Woli Uhruskiej (pow. włodawski). 9. Nazwisko Burmistrza Tarnogrodu, otwierają-
cego XXXIII Sejmik. 10.... maja 2008 r. – data XIV Prezentacji Piosenki Religijnej. 11. Zespół Obrzędowy z Polichny (pow. kraśnicki). 12.Zakład foto-
graficzny M. Łysakowskiego i M. Waludy. 13. Spektakl Amatorskiego Zespołu Teatralnego z Wierzawic (pow. leżajski) w lutym 2008 (dwa wyrazy). 
14. Zespół z Kolbuszowej Górnej grający „Lasowiackie świniobicie”. 15. Obrazek dramatyczny autorstwa Edwardy Lach wyróżniony za scenariusz. 
16. Zespół z Kowalina (pow. kraśnicki). 17. Sztuka przedstawiona przez Teatr Ludowy „Tradycja” z Okleśnej (pow. chrzanowski) w październiku 2007 
roku. 18. Zespół z Gałek Rusinowskich (pow. przysuski) w październiku 2007 r. grający „Oczepiny” (nazwa dwuwyrazowa).

Rozwiązaniem krzyżówki jest jedna z imprez organizowanych przez TOK:


