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PASTORAŁKA Z BABCINEGO KUFERKA
Świetny był ten dzień w swym świetnym widoku,
Cny Ojciec Józef i Maryja Matka
W którym świat cały ucieszył się wiele,
Posługi czynią dla swojego Syna,
Gdy Pan nad pany, z dobroci wyroku,
Pełna okrzyków Betlejemska chatka,
W ludzkim na ziemi pokazał się ciele,
Niech żyje Dziecię, pociecha jedyna,
Najprzód w dziecinne pieluszki powity,
Niech żyje i w nas przez wiarę na wieki,
Złożon był w szopce, od zimna ukryty.
Póki nie zamkniem śmiertelnej powieki.
O jakże wtenczas patrzeć było miło,
O Jezu Chryste, światu narodzony,
Gdy w dzień Narodzin niebo rozjaśniło,
Któremuś przyniósł z nieba swe zbawienie.
Wszelkie stworzenie posępne ożyło,
Bądź od stworzenia i od nas chwalony,
By Stwórcy swemu radość okazało.
Przyjmij za wdzięczność nasze dziękczynienie,
Cieszmy się i my wiarą ożywieni,
Spraw łaską Twoją, byśmy z Tobą żyli,
Że w przyjściu Jego jesteśmy zbawieni.
A potem z Tobą w niebie się mieścili. Amen
Uniosły się nad szopką Anioły,
Narodzonemu przyjemnie śpiewały,
Wzruszając głosem powietrzne żywioły,
Aby i one chwałę Jemu dały,
Złączmyż więc z niemi wiary naszej pienia
W dowód szczerego Jezusa uczczenia.
Z najodleglejszych przyszli krajów Króle,
Niosąc najdroższe z skarbów swych ofiary,
Jedni Mu złoto składali na stole,
Drudzy kadzidło, ci mirrę za dary,
Oddajmyż i my daninę w swej wierze,
Prośmy, niechaj ją Pan Jezus odbierze.
Liczne pasterzów wesołych gromady
Stoją przy żłobie, w którym Jezus leżał,
Czyniąc z serc swoich temu Panu składy
I każdy, co miał, oddać Jemu bieżał,
Oddajmy i my wiary naszej cnoty,
Tych naśladując pasterzy prostoty.

HISTORIA, TRADYCJA
ZADUSZKOWY CHARAKTER
WIGILII BOŻEGO NARODZENIA
Boże Narodzenie dawniej było nazywane Godami,
przedstawiciele kultury tradycyjnej kojarzyli ten okres
jako zaślubiny dnia i nocy czy też światła z ciemnością.
Właśnie na ten okres świąteczny przypada przesilenie
zimowe (21 – 22 grudnia) oraz najdłuższa noc w roku, po
której odradza się coraz to dłuższy dzień, wtedy też dokonuje się odnowienie czasu ujmowanego w cyklu rocznym.
Pora zimy jest rozumiana jako zaśnięcie Matki Ziemi
– żywicielki, a więc jej symbolicznej śmierci. Stąd też można wnosić, że gdy ziemia nie pokrywa się już życiodajną
zielenią, a widnieją na niej tylko uschnięte rośliny, panuje
wtedy porządek i prawa, które występują w świecie zmarłych. Elementy zaduszkowe reprezentują tutaj na przykład
potrawy znajdujące się na stole wigilijnym, których charakter odzwierciedla wieczerza zwana pośnikiem. Nieprzypadkowo używa się właśnie takiej nazwy, gdyż umarli
nie potrzebują już pokarmu, aby móc egzystować, pełni
on raczej funkcję mediacyjną – za jego pośrednictwem,
podczas spożywania posiłku - kontaktujemy się z duszami bliskich, którzy niejako konsumują tę wieczerzę wraz
z nami. Dlatego właśnie zostawiamy jedno puste nakrycie
przy stole - dla niespodziewanego gościa, zmarzniętego
wędrowca. Tą osobą może być właśnie dusza przodka lub
strudzony pielgrzym. Dawniej ludzi wędrownych uznawano za tych, którzy mają możliwość kontaktowania się z
„tamtym światem”, dzięki czemu potrafią wróżyć, używać
magii, która to umiejętność była pożądana przez gospodarza i gospodynię po to, aby zapewniać sobie pomyślną
płodność.
Bezdomni oraz pielgrzymi byli w pewnym sensie
podobni do mieszkańców świata demonów i duchów.
Wędrując od domu do domu, z wsi do wsi - opowiadali nowe ciekawostki, niesamowite historie z podróży do
dalekich krajów. Podobną funkcję - posłańców bożych
niosących nowinę, pełnią anioły należące do grupy bytów
o charakterze demonicznym. „Biblijna nazwa anioł nie
jest określeniem natury, lecz funkcji. Hebrajskie malak,
greckie angelos oznaczają tyle co wysłannik, posłaniec,
zwiastun.”1 Ponadto starcy, według przedstawicieli kultury
typu tradycyjnego, uważani byli za takie osoby, które zbliżają się do pewnego rodzaju granicy, mianowicie – życia.
Wielu badaczy kultury ludowej potwierdza, że „obcy”
zwykle mają związek z miejscami i czasem o charakterze
delimitacyjnym (granicznym), dlatego południca pokazuje się w południe na miedzy, natomiast strzygi grasują
nocą przy płocie, napastując zwierzęta domowe, a progu i
okien domostwa strzegą duszki i demony, różnego rodzaju chowańce i diabełki itp.
Ze śmiercią kojarzą nam się także: noc, ciemność, sen,
cisza, jałowość – są one tutejszymi odpowiednikami cha-

rakteryzującymi zaświaty. Dlatego właśnie kolację wigilijną
pierwotnie poświęcaną jako wotum ( wotum - składamy
w podzięce za coś) i ofiarę ( ofiarę - składamy z nadzieją
spełnienia naszej prośby) szykujemy dla zmarłych, którzy
są naszymi pośrednikami z Bogiem, od którego łaskawości zależeć będzie nasza dalsza ziemska egzystencja. Przed
przystąpieniem do jedzenia gospodarz wraz z swoją rodziną
dziękuje za pokarmy, które dzięki hojności ziemi możemy
teraz spożywać. Prosimy też o jeszcze lepszą płodność przyszłorocznych plonów, chcemy zapewnić sobie i naszym bliskim zdrowie na cały kolejny rok, również powoduje nami
chęć poznania przyszłości – wróżby o zamążpójściu, pogodzie są możliwe tylko w tym szczególnym czasie, gdy zmarli
przebywają wśród żywych. Dowodem są cuda, które dzieją
się tej nocy, dlatego zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Zapadanie mroku jest równoznaczne z ciszą, a więc
snem i śmiercią. Wśród potraw występuje mak (kutia czy
kluski z makiem) mający działanie nasenne, a więc odnoszący się do pory nocy. Dawniej kutia była potrawą podawaną także podczas stypy. Ponadto repertuar pokarmów
zawiera takie składniki, jak: orzechy, miód, grzyby, groch,
fasolę, ryby, suszone owoce. Orzechy i miód należały dawniej do rarytasów, składników o charakterze luksusowym,
dlatego nadawały się na zaskarbienie sobie życzliwości i
przychylności, dodatkowo podkreślały szacunek wyrażany
za ich pomocą, szczególnie miód, którego złota barwa jest
zarezerwowana dla Boga. Groch, fasola, pszenica zawarte
w potrawie odpowiadają intencjom życzącym dotyczącym
płodności, ponieważ w jednym kłosie kryje się wiele ziaren – „wielość w jedności”, a pojedyncze ziarnko zasiane
pomnaża się – „jedność w wielości”. Grzyby pochodziły
najczęściej z lasu – terytorium obcego, gdzie nagromadzenie różnego rodzaju strachów oraz bytów o charakterze
demonicznym było znacznie większe niż w przypadku
przestrzeni codziennej, zamieszkałej przez ludzi, ten rodzaj
pokarmu pochodził więc ze sfery uznawanej za przynależną
„obcym”, dlatego zachęcało to specjalnych gości (obcych)
do konsumpcji owej kolacji wraz z żywymi. Podobnie ryby,
dziś częściej kojarzone z symboliką chrześcijańską – żyją
one przecież pod taflą wody, za którą kryje się odmienny
świat, którego prawa plasują się w opozycji do tych, jakie
obowiązują wśród żywych. Liczne historie, opowiadające o
wiłach, rusałkach, boginkach, topielcach, wodnikach, zdają
się potwierdzać, że woda to miejsce występowania swoistych mieszkańców nie należących do grona ludzi! Z suszonych owoców - nie z przetworów czy gotowych kompotów
- sporządzano najczęściej susz (napój). Znów pojawia się
swoista opozycja, istotna dla porównania i zestawiania
praw charakterystycznych dla dwóch światów: żywych i
zmarłych. Zapewne zdążyliśmy się zorientować, jaki sens
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niesie ze sobą użycie takich, a nie innych pokarmów?
Istotnie, stół wigilijny pełni funkcję podobną do ołtarza
w kościele, zakres znajdujących się na nim potraw swym
rodzajem i asortymentem jest w formie zbliżony do kultu
ofiarniczego. Dlatego przebłagując i składając ofiary miłe
panu i naszym posłańcom, życzyło się dla siebie i swoich
bliskich zdrowia, płodności, pomyślności w gospodarstwie
domowym i obejściu, starano się też zapewnić sobie obfitsze plony na przyszły rok czy wróżono o pogodzie i zamążpójściu. Należy wspomnieć jeszcze o tym, że w zwyczaju
było, aby pokarmy i nakrycia pozostawały na stole aż do
rana, ponieważ podczas całej tej nocy dusze mogły przyjść
i posilić się.
Pod obrusem leży sianko, które - podobnież jak słoma
pozbawione życia - jest suchą rośliną, więc odpowiadającą i
przywodzącą na myśl zaświaty. Na prostej słomie kładziono
ciężko umierającego, aby ułatwić mu konanie, ze słomy był
niegdyś wykonywany Król, Dziad – snop zboża najczęściej
sytuowany we wschodnim kącie izby z motywacją pomyślnego zbioru przyszłorocznych plonów. Aby krzyże i kolana
nie bolały podczas sianokosów oraz żniw - obwiązywano
je powrósłami ze słomy, którą na tę jedną noc rozściełano także po podłodze. Słomiany był też pająk, pradawny
odpowiednik dzisiejszego drzewka – choinki. Jodła, świerk

zależnie od regionu były niegdyś umieszczane w centrum
domu u powały pod sufitem - do góry nogami. Miejsce
związane z kierunkiem – górą - odpowiadało najczęściej
przebywaniu (zamieszkiwaniu) Boga. Drzewo (choinka),
które(a) jest zimozielone(a), nie podlega symbolicznemu
uśmierceniu, ponieważ nadejście zimy nie powodowało
obumarcia tej rośliny, ponadto pierwotne umieszczenie
choinki do góry nogami, czyli według porządku odwrotnego - „lustrzanego”, dowodzi o przynależności tego przedmiotu do świata bynajmniej nie cielesnego. Dawniejsza
koncepcja przestrzeni sytuowała choinkę lub zieloną gałąź
- podłaźniczkę (u górali gałąź nawiązująca swą formą do
krzyża) w centrum głównej izby, co zamierzeniem swym
nawiązywało do koncepcji Drzewa Poznania Dobra i Zła,
znajdującego się pośrodku Raju, bombki swym kształtem
przypominają - jabłka, łańcuch – węża kusiciela, lampki
są niczym znicze na grobie – mają za zadanie utrzymywać
pamięć o zmarłych.
Anita Kucharska
Ks. Piotr Jaskółka, STWÓRCZE DZIEŁO BOGA, pod
red. Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2002 r., s. 67
1

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w
dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne
dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej
na skutek zaborów niepodległości. Wolność wywalczyli
sobie sami Polacy, wykorzystując zaistniałe, sprzyjające
okoliczności historyczne. 123 lata naród polski czekał na
tę chwilę... Nadzieję na odzyskanie niepodległości obudziła I wojna światowa. Wielkie
mocarstwa europejskie gotowały swój oręż
do walki, a wśród nich nasi zaborcy: Rosja,
Austria i Prusy. Te trzy mocarstwa, które
pilnowały wspólnie głazu nad grobem Polski, stanęły teraz po dwóch stronach frontu.
Społeczeństwo polskie podzielone zostało
między dwa wojujące obozy i zmuszone do
bratobójczej walki. Polak wcielony do armii
austriackiej strzelał do Polaka w armii rosyjskiej. Z trzech zaborów brat szedł na brata,
brat bratu ostrzem bagnetu w serce mierzył.
I w końcu przyszła Polska wywalczona trudem i krwią
ochotników, krwią kilku pokoleń. Tych, którzy święcie
wierzyli, że jeszcze nie zginęła. Wnukowie powstańców z
1863 r. wypełnili ich patriotyczny testament: wywalczyli
wolną Polskę.
11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiĕgne,
na północny-wschód od Paryża, przedstawiciele Niemiec
podpisali rozejm, który oznaczał zakończenie I wojny
światowej. Wcześniej rozpadło się państwo Habsburgów –
Austro-Węgry. Symptomy te stały się sygnałem do działań
niepodległościowych dla Polaków: w Krakowie powstała


Polska Komisja Likwidacyjna, w Lublinie rząd Ignacego
Daszyńskiego. Rozbrajano garnizony niemieckie stacjonujące na terenach tzw. „Kongresówki”. 10 listopada do
Warszawy powrócił z internowania Komendant I Brygady Legionów Polskich Józef Piłsudski. Powrócił jako mąż
opatrznościowy, a Rada Regencyjna przekazała mu pełnię
władzy państwowej i zdecydowała o przekazaniu naczelnego dowództwa nad wojskiem.
Tłumy entuzjastycznie witały na ulicach
miłego wodza – Józefa Piłsudskiego.
11 listopada na ulicach wszystkich miast
panowała euforia z powodu rodzącej się niepodległości. „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w
tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich
dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym
czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna
w swym życiu największej radości. Cztery
pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik,
urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do
miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć
wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów.” („Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów”). Podobna atmosfera panowała
w stolicy. „Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (...)
Gdy 11 listopada, w historycznym dniu zawieszenia broni,
wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy
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patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał,
zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi.
Niemców spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, większość z nich miała już na
mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina
rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła
rozbrajać żołnierzy, którzy poddawali się temu przeważnie bez protestu.” (M. Jankowski, „11 listopada 1918 r.”
[w:] Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).
Minęło już 90 lat... Dziś, gdy obchodzimy rocznicę Polski niepodległej, pamiętamy o tych, którzy przez cały wiek
XIX zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa, za
tę wielką sprawę walczyli i ginęli. Jak wiele pozostało w
nas cech naszych przodków? Czym dla współczesnych jest
patriotyzm, Ojczyzna?
Wydaje się, że w dzisiejszym świecie słowo patriotyzm
jakby straciło na znaczeniu. Dziś Polacy chcą wyjechać
na Zachód w poszukiwaniu lepszego życia, podczas gdy
jeszcze 100 lat temu pragnęli wrócić do ojczyzny. Młodzież nie docenia wartości kultury i historii Polski, ucieka
od obowiązków. W czasach rusyfikacji czy germanizacji
w Polsce, kiedy władze nie pozwalały obchodzić świąt
narodowych, a ludzie za wywieszenie w ten dzień biało
– czerwonej flagi ponosili wysokie kary, patriotów przybywało. 11 listopada obywatele po kryjomu organizowali
spotkania w swoich domach. Przypominali historię kraju, czytali polskie książki, śpiewali narodowe pieśni w
ojczystym języku. Dziś, kiedy nic nie stoi na przeszkodzie
uroczystego obchodzenia świąt narodowych, mało kto tak
naprawdę świętuje. Tylko co ósmy Polak wie, dlaczego 11
listopada to święto narodowe.
Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat
patriotyzmu. W godnym i uroczystym przeżyciu tego
święta pomaga nam udział w Liturgii Eucharystycznej.
Modlitwy za poległych w obronie Ojczyzny zanoszone
są w całym kraju i poza jego granicami. Organizowane są
także uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone
znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy
oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje
się dla wielu osób lekcją patriotyzmu.

Społeczeństwo Tarnogrodu również uroczyście uczciło 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po zebraniu pocztów sztandarowych, przedstawicieli
władz, instytucji i zakładów pracy, dzieci i młodzieży ze
szkół, orkiestry dętej oraz mieszkańców na placu przed
Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury zgromadzeni przeszli
wspólnie do kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego. Złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku i uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Po
jej zakończeniu wszyscy udali się do Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury, gdzie po odegraniu hymnu państwowego został zaprezentowany montaż poetycko-muzyczny
pod tytułem „Bez tej miłości można żyć, ale nie można
owocować” przygotowany przez uczniów Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Komosy i Jolanty Grelak.

Uczniowie przypomnieli dramatyczne czasy dokonywania się trzech rozbiorów Polski, a potem długo wyczekiwany konflikt między zaborcami. Wierszem i piosenką
wyrazili euforię narodu z powodu zakończenia wojny i
odzyskania wolności. Nawiązali do współczesnego znaczenia patriotyzmu i roli Ojczyzny w życiu młodego
pokolenia.

Uroczystości zakończył występ Orkiestry Dętej pod
batutą Wiesława Bulińskiego.
Jolanta Grelak
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RELIKWIE ŚW. LEONCJUSZA W CERKWI
W TARNOGRODZIE
16 listopada w Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości liturgiczne
związane ze złożeniem świętej relikwii Leoncjusza. Rozpoczęły się one procesyjnym powitaniem Ordynariusza
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskupa Abla oraz
św. Relikwii. Boską Liturgię celebrował Jego Ekscelencja
Arcybiskup Abel w asyście przybyłego duchowieństwa
oraz gościa z Aten archimaudryty Polikarpa.

Na zaproszenie proboszcza przybyli: Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Skubisz, ksiądz Parafii Rzymskokatolickiej w
Tarnogrodzie Daniel Pachla oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Jolanta Smolak.
Liturgiczne uroczystości uświetnił Młodzieżowy Chór
Katedry Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Arcybiskup Abel w wygłoszonej homilii podkreślił,
iż życie św. Leoncjusza jest wzorem do naśladowania dla
współczesnych chrześcijan.

Św. Leoncjusz Wyznawca (Stasiewicz) ur. się 20 marca 1884r. w Tarnogrodzie w pobożnej rodzinie Tomasza i Katarzyny Stasiewiczów. Mając 15 lat, podjął pracę
w sądzie w Tarnogrodzie. Następnie 31 grudnia 1910 r.
wstępuje do Chełmskiego Seminarium Duchownego św.
Monasteru Onufrego w Jabłonnej. Dwa lata później składa śluby zakonne, przyjmując imię Leoncjusz.
Wraz z wybuchem I wojny światowej musi emigrować
w głąb Rosji. W 1916r. podejmuje naukę w Moskiewskiej
Akademii Teologicznej, której nie ukończył z powodu
jej zamknięcia przez władze radzieckie w 1919r. W tym
też roku z błogosławieństwa patriarchy Tichona oraz św.
Synodu bp Euzebiusz podnosi go do godności ihumena.
Zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej. Kolejne lata
posługi to prześladowanie i zsyłki. O. Leoncjusza aresztowano po raz pierwszy w 1930 r. pod zarzutem „antyradzieckiej działalności kontrrewolucyjnej”, jednak bezpośrednim powodem okazała się miłość kapłana do dzwonów cerkiewnych. Skazano go na 3 lata pobytu w obozie
na Syberii. Kolejne aresztowanie w 1935 zakończyło się
skazaniem na 3 lata pozbawienia wolności w poprawczym obozie pracy. Druga wojna światowa zmieniła sytuację cerkwi w Rosji. O. Leoncjusza mianowano proboszczem we wsi Woroncowo oraz dziekanem okręgu. Wbrew
lokalnym władzom, udało się mu odremontować cerkiew
oraz utrzymać się na tej biednej parafii. W maju 1050r.
Leoncjusza aresztowano po raz trzeci. Ostatnią Świętą
Liturgię sprawował 7 lutego 1972 r.
W 2000 r. św. Synod Biskupów Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego włączył go do Świętych Męczenników i
Wyznawców XX wieku.

Eugenia Klimiuk
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KULTURA, OŚWIATA
Z CYKLU: TEATRY WIEJSKIE W SWEJ STOLICY
Komunikat
Rady Artystycznej XXV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, Tarnogród, 17-19 października 2008 r.
Rada Artystyczna w składzie:
4 Lech Śliwonik – teatrolog /przewodniczący/
4 Bożena Suchocka-Kozakiewicz – reżyser
4 Piotr Dahlig – etnomuzykolog
4 Jacek Szczęk – reżyser
4 Antoni Śledziewski – folklorysta
4 Edward Wojtaszek – reżyser
po obejrzeniu 12 spektakli zakwalifikowanych z 5 sejmików rejonowych i omówieniu z zespołami – w trakcie
warsztatowych spotkań – zalet i usterek, postanowiła
przyznać nagrody zespołowe. Otrzymują je:
Zespół Obrzędowy „Janowiacy” z Janowa Lubelskiego za wysokie walory muzyczne i zwartą konstrukcję
widowiska „Rózgowiny” – nagroda Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego /1000 zł/
Teatr Młodych im. W. Bogusławskiego z Lubochni za siłę i energię zespołowego działania, zwłaszcza w
warstwie wokalnej widowiska „Jasio się żyni” – nagroda
Marszałka Województwa Lubelskiego /1000 zł/
Zespół „Sędłaki” z Nadrzecza za warsztat sceniczny, urok zabawy teatralnej i plastyczne wartości spektaklu
„Jasełka 2007” – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego /1000 zł/
Zespół Teatralny 28 DH im. Czesława Miłosza z
Włynia za odwagę podjęcia trudnych tematów współczesności w spektaklu „Na wsi wesele” oraz pracę nad własnym
językiem teatralnym - nagroda Marszałka Województwa
Lubelskiego /1000 zł/
Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ogrodzieńca
za stworzenie atmosfery wspólnego przeżycia oraz walory
muzyczne i taneczne widowiska „Obgrywojki Stanisława”
– nagroda Starosty Biłgorajskiego /1000 zł/
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa za
wysokiej miary autorski dramat obrazujący walkę o
uchronienie tradycyjnych obyczajów i aktorstwo w spektaklu „Wigilia” - nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego /1000 zł/

widowiska „Wianeczki-wieczór panieński” - nagroda
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego /1000 zł/
Wspólnota Gminnego Ośrodka Kultury Gminy
Biłgoraj za wybitny spektakl „Nasze dzienne sprawy”nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
/1000 zł/
Zespół „My ze Średniej Wsi” z Rzepowa za próbę
teatralizacji ważnego dla środowiska problemu tożsamości
i pamięci w spektaklu „Opowieści babci Stefy”- nagroda
Dyrektora Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury /1000 zł/
Zespół „Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina za
odwagę zmierzenia się z klasycznym dramatem „Ożenek”
M. Gogola – nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie /700 zł/
Grupa Teatralna „Lubominianki” z Boniewa za
wysokiej miary komizm słowny i poczucie formy scenicznej w przedstawieniu „Rajby nieudane”- nagroda Burmistrza Tarnogrodu /1000 zł/
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”
z Czarni za układy choreograficzne i poziom wykonawstwa taneczno – wokalnego widowiska „Rajby” - nagroda
Marszałka Województwa Lubelskiego /1000 zł/
*
Nagrodę rzeczową Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Lublinie (odtwarzacz
DVD) otrzymuje Zespół Teatralny 28 DH im. Cz. Miłosza z Włynia.
*
Jubileuszowy XXV Sejmik Teatrów Wsi Polskiej
potwierdził artystyczny rozwój wiejskiego ruchu teatralnego – jego różnorodność repertuarową, bogactwo form,
poziom wykonawczy. Rada Artystyczna gorąco dziękuje
zespołom i ich kierownikom za wysokiej urody scenicznej
widowiska, za wielką pracę włożoną w ich przygotowanie.
Gospodarzom Sejmiku – władzom samorządowym
Tarnogrodu oraz zespołowi Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury – dziękujemy za serdeczną gościnność, za stworzenie atmosfery przyjacielskiego spotkania.

Zespół „Zielawa” z Rossosza za udaną wielowątkową kompozycję obrzędu i dbałość o plastyczną stronę
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Rada Artystyczna


*
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej organizowany w Tarnogrodzie stanowi promocję najwartościowszych
osiągnięć z całego roku. Idea spotkań dla samych twórców
jest miejscem zdobywania teatralnych doświadczeń i umiejętności, a dla wiejskiego ruchu teatralnego – szansą promocji poprzez udział w imprezie dziennikarzy, pracowników
kultury, przedstawicieli patronujących instytucji. W tym
roku na deskach tarnogrodzkiego ośrodka zaprezentowało się 12 zespołów. Cieszy fakt, że jest w nich bardzo dużo
dzieci i młodzieży, że kultywują obrzędy i zwyczaje swoich
rodziców, dziadków. W oczach mają blask i robią to od
serca. Niejednej osobie zakręciła się w łza w oku, oglądając widowisko Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego
CARNIACY z Czarni.
Spektakle pokazane w tym roku pozwoliły nam
dostrzec wiele dokonań artystycznych. Widowiska „Wigilia” z Ożarowa, „Jasio się żyni” Teatru Młodych z Lubochni
oraz „Rajby nieudane” Grupy Teatralnej z Boniewa łączy
wspólna cecha, która odnotowywana jest od jakiegoś czasu na Sejmiku. Każdy z wymienionych spektakli czyni
punktem wyjścia zdarzenie należące bądź do roku obrzędowego, bądź do obyczajów domowych. Ale rozwinięcie
fabuły nie jest już uscenicznieniem obrzędu czy obyczaju
– jest opowieścią z życia konkretnej małej społeczności.
Tak rodzi się własny repertuar wiejskich teatrów – pisany
przez kierowników zespołów.
Wymiar wydarzenia miało również widowisko „Nasze
dzienne sprawy”. Zaskakiwała już sama nazwa Wspólnota
GOK – pod nią kryje się wielkie, bo ponad 75-osobowe
zespolenie artystów z gminy Biłgoraj, wywodzących się
z 6 grup śpiewaczych i teatralno – obrzędowych. Znakomity scenariusz śp. Ireny Potockiej, świetne prowadzenie
rzeszy wykonawców, zagarnięcie przestrzeni całej sceny i
całej widowni – oto składniki tego swoistego „TEATRU
OGROMNEGO”.

teatralnym
5. prof. Jan Skotnicki – reżyser
Medal Wojewody Lubelskiego
Prof. Lech Śliwonik – teatrolog - przewodniczący Rady
Artystycznej Sejmików
Medal Marszałka Województwa Lubelskiego
1. Jacek Szczęk – reżyser
2. Antoni Śledziewski – folklorysta
Medal Jana Pawła II Burmistrz Tarnogrodu przekazał
na ręce prof. Jana Skotnickiego dla honorowego członka
Rady Artystycznej.
Burmistrz Tarnogrodu uhonorował dyplomami również pozostałych członków komisji:
1. Edwarda Wojtaszka – reżysera
2. Bożenę Suchocką – Kozakiewicz - reżysera
3. prof. Piotra Dahliga – etnomuzykologa
Tytuł Honorowego Obywatela Tarnogrodu Rada
Miejska w Tarnogrodzie przyznała Władysławowi Dubajowi.

*
Podczas jubileuszowego XXV Sejmiku Teatrów Wsi
Polskiej wyróżniono następujące osoby:
Zasłużony dla Kultury Polskiej – odznaczenie resortowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
1. Zofia Kraczek – instruktor Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury
2.Eugeniusz Stróż – Burmistrz Tarnogrodu
Medal 100 – lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej w
uznaniu wybitnych zasług dla kultury teatralnej otrzymali:
1. Władysław Dubaj- były dyrektor TOK
2. Renata Ćwik- dyrektor TOK
3. Krystyna Chruszczewska – członek zarządu TKT
Oddział Wojewódzki w Lublinie, była pracownica
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
4. Ryszard Kowal – członek zespołu teatralnego działającego przy TOK, od lat związany z amatorskim ruchem
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Redakcja

TARNOGRÓD POZNAJE KULTURĘ ŻYDOWSKĄ
W listopadzie 2008 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury przeprowadzono warsztaty tańca żydowskiego skierowane głównie do dzieci oraz warsztaty dla nauczycieli.
Zostały one zorganizowane w ramach projektu „Badanie postaw wobec Żydów i stosunku do ich dziedzictwa,
współpraca z lokalnymi partnerami w wybranych 15 miejscowościach, edukacja dla tolerancji”, realizowanego przez
Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego.

Warsztaty tańca żydowskiego odbyły się 8 listopada
(sobota), prowadziła je pani Karolina Kotowska, a udział
wzięły dzieci z zespołów tanecznych działających przy
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury. Młodym ludziom bardzo podobały się zajęcia. - Warsztaty były ciekawe. Tańce
żydowskie są bardzo interesujące,, tańczy się je w szybkim
tempie. Na zajęciach nie brakowało humoru. To było ciekawe doświadczenie – mówi Dagmara Serek, uczestniczka
warsztatów. Dokładnie warsztaty opisała Gabrysia Słonina: - Po krótkiej rozgrzewce pani zaczęła nas uczyć kroków,
które były bardzo ładne. Po ćwiczeniach zaczęliśmy tańczyć
z muzyką, co nie było łatwe, bo melodia była szybka. Po
kilkakrotnych ćwiczeniach zaczęły nam wychodzić piękne
układy. A tak, w bardzo ciekawy sposób o spotkaniu mówi
Honorata Dołomisiewicz: – 8 listopada wspólnie ze znajomymi uczestniczyliśmy w kursie tańca żydowskiego. Było
super! Dla każdego z nas to bardzo pouczająca lekcja, a
przy tym świetna zabawa. Nie zdawałam sobie sprawy, że
to zupełnie inna kultura i wszystkie tańce, które tańczyliśmy w kręgu. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję
uczestniczyć w takich warsztatach. Z zajęć zadowolona jest
również Ania Hubka: – Bardzo mi się podobało, chciałabym jeszcze raz uczestniczyć w czymś takim. Nauczyliśmy
się 6 tańców, pani Karolina bardzo dobrze wytłumaczyła
wszystkie kroki. Było warto poznać kulturę innego narodu.– Szkoda, że trwało to tak krótko, ponieważ chciałabym
się nauczyć więcej układów. Bardzo mi się podobało i mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała okazję zatańczyć
taniec żydowski – mówi Kamila Trusz. Same dobre wspomnienia zostawiła w Tarnogrodzie pani Karolina
Warsztaty dla nauczycieli odbyły się 24 listopada
2008 r. i trwały 5 godzin. Spotkanie prowadzili Maja

Brand i Łukasz Opozda, trenerzy edukacji międzykulturowej CBH Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Maja
zwróciła uwagę na złożoność definicji, istnienie czynnika
religijnego, narodowego, kulturowego, nakreślała etapy
historii Żydów w Polsce. W ciekawy i interesujący sposób
dostarczyła informacji na temat trzech elementów religii
i tradycji żydowskiej. Druga część warsztatów dotyczyła
problemów antysemityzmu. Uczestnicy wspólnie z panem
Łukaszem zastanawiali się nad istotą i przejawami praktyk
dyskredytacyjnych, z którymi można się zetknąć w życiu
codziennym.

Dzięki zorganizowanym warsztatom kultura i tradycja
żydowska są bliższe mieszkańcom naszej gminy. Poznawanie innych kultur jest z pewnością ciekawym doświadczeniem.
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PLAST – TRICK
Od 15 września do 15 grudnia 2008 roku Tarnogrodzki Ośrodek Kultury realizował projekt PLAS – TRICK
ze środków poakcesyjnego programu wsparcia obszarów
wiejskich – komponent B.2.1 program integracji społecznej. Program ten został określony w umowie pożyczki
nr 7358 POL zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju zwanym dalej Bankiem Światowym,
a rządem Rzeczypospolitej Polskiej 7 kwietnia 2006 roku.
Do programu przystąpiło 500 gmin, w tym nasza gmina.
PLAST - TRICK był projektem zakładającym poznanie sztuk plastycznych i im pochodnych przez miejscowe
dzieci i młodzież oraz dorosłych. Wspólne cotygodniowe
spotkania podczas zajęć plastycznych,fotograficznych
oraz spotkań filmowych miały wzbogacić wiedzę, umiejętności, zdolności manualne.

Poznanie rozmaitych technik w trakcie wykonywania
prac plastycznych rozszerzyło horyzont możliwości twórczych młodego człowieka, a wspólne działania - służyły
też integracji środowiska. Każde takie spotkanie wiązało
się z rozmowami, wymianą poglądów oraz konfrontacją
gustów. Finalnym etapem projektu w poszczególnych pracowniach były prezentacje owoców działań.

Koło plastyczne skupiało dzieci i młodzież /25 osób/.
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 godz.
Poznawano i posługiwano się następującymi technikami
plastycznymi: malowanie farbami na szkle, wycinanie,
wydzieranie, malowanie farbami plakatowymi, rysowanie
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pastelami olejnymi, haftowanie oraz origami - składanie
papieru, przygotowanie kartek świątecznych Zajęcia miały wyrabiać pracowitość, dokładność, rozbudzać fantazję.
Główne zadania to:
- rozwijanie aktywności emocjonalnej i intelektualnej,
- kształtowanie dyspozycji (uzdolnień) twórczych,
- rozwijanie wrażliwości i zainteresowania wizualnymi
przejawami świata natury i świata wytworów człowieka,
- kształtowanie umiejętności organizowania pracy i celowego doboru metod w działalności plastycznej,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami wyrazu plastycznego (barwa, walor,
kreska itp.) do wyrażania własnych przeżyć i określonych treści,
- poznawanie różnorodnych technik (linoryt, monotypia, malarstwo na szkle itp.), struktury wytworów, elementów działań oraz ich wzajemnych zależności,
- projektowanie i wykonywanie płaskich, przestrzennych
form z zastosowaniem różnych układów plastycznych.
Wszystkie prace, jakie powstały podczas zajęć, zaprezentowano na wspólnej wystawie.
Koło fotograficzne liczyło 10 osób. Pracowano nad
zasadami fotografowania, poznawano kunszt i cechy
fotograficznej pasji, przygotowywano indywidualne oraz
grupowe wystawy dla środowiska, omawiano techniki
fotografowania. Realizując zagadnienia fotograficzne w
tym bloku tematycznym, uczestnicy zapoznali się następującymi zagadnieniami:
a) budowa i obsługa aparatu fotograficznego,
b) zasady fotografowania i kadrowania obiektów w plenerze oraz przestrzeni zamkniętej,
c) technika i sposoby tworzenia dobrych ujęć fotograficznych,
d) błędy na fotografiach,
e) operowanie światłem na fotografii.
Klub Miłośników Filmu skupiał od 10 do 25 osób.To
forma DKF-u. Spotkania odbywały się w niedzielę i koncentrowały się przede wszystkim na prezentacji filmów,
reportaży, poznawaniu kina od strony technicznej, warsztatowej.

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do
zagrody wiejskiej w Obszy, gdzie ciekawostką była jazda
dorożką i konno. Grupa została oprowadzona po zaaran-
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żowanej zagrodzie, a właściciel przedstawił dawne życie
i obyczaje na wsi. Wszyscy mogli zobaczyć zabytkowe już
chaty z dawnym wystrojem i stajnie, w których były konie.
Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie stoi słup graniczny z II
wojny światowej. Następnie wszyscy zabrali się do przygotowywania potraw regionalnych, a mianowicie pieroga
tarnogrodzkiego oraz masła. Na zakończenie pobytu zorganizowano wiele konkursów. Dzieci i młodzież spotkały
się również z artystą malarzem oraz fotografikiem, a 5
grudnia do pracowni zawitał Mikołaj, przynosząc słodkości.
Na podsumowanie projektu przygotowano wystawę
dorobku prezentującą najciekawsze prace powstałe w pracowniach.
Renata Ćwik

FRASZKI GRAŻYNY MARII KMIEĆ
ORZEŁ I WRONY
Nowa grupa poetycka? – To ładnie!
A ja sobie wtedy myślę przewrotnie:
Tylko wrony latają gromadnie,
Orzeł zaś – szybuje samotnie…

EMERYTURA
Emerytura, emerytura –
To czas, gdy wielu chwyta za pióra.
A innych, co nie będą zabawiać się piórem,
Zachęcam do sięgania po dobrą lekturę.

SPRZECZNOŚĆ
Ci i owi swych bliźnich często zaskakują,
Kiedy nie tak, jak głoszą, w życiu postępują.

DWIE MOŻLIWOŚCI
Rozsądek ci podpowiada:
- Postępuj tak, jak wypada.
Egoizm radzi pogodnie:
- Tak uczyń, jak ci wygodnie.

JESIENNE ODLOTY
Odlatują już bocianyPtaki polskiego nieba,
Na szlak swój, dobrze im znany.
Smutno, bo żegnać je trzeba.
I dni letnie, podobne bajce,
I wakacyjne wspomnienia.
Lecz nie mówimy:- Żegnajcie,
A tylko:- Do zobaczenia.
AMBARAS
„Z tym największy jest ambaras,
Żeby dwoje chciało naraz.”
A gdy dwoje zechce naraz –
Przeogromny jest ambaras!
DOSKONAŁOŚĆ
Każdy nierób i zakała,
A jam jedna – doskonała.

TRENDY
Rodzą się nowe trendy
I tedy, i owędy.
TWÓRCA
Rzuca na papier za szkicem szkic,
Ale jak dotąd – nie stworzył nic.
NA ŚMIERC JEŻYKAALBO JAK NISZCZY SIĘ PRZYRODĘ
Przeżył jeżyk zimę i doczekał wiosny,
Ruszył na wędrówkę rześki i radosny.
Podreptał na jezdnię, na której ruch wielki,
Bo jeden za drugim pędzi pojazd wszelki.
I nadjechał któryś jako bestia dzika
Z ogromna szybkością i … zabił jeżyka.
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60-LECIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TARNOGRODZIE
21 listopada 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie odbyły się jubileuszowe uroczystości
związane z powstaniem tej placówki.Spotkanie rozpoczęło
się recitalem gitarowym muzykologa Jacka Sochockiego
„Włoscy i hiszpańscy mistrzowie gitary”.
Po prezentacji multimedialnej „Biblioteka w Tarnogrodzie 1948-2008”,przygotowanej przez Magdalenę Futomę,
nauczycielkę plastyki i bibliotekarkę z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, otrzymaliśmy tytuł”WZOROWA
BIBLIOTEKA 2008”, przyznany najlepszej bibliotece
województwa lubelskiego w 2008 roku, nadany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego Lublinie, który przyznano po raz pierwszy. Wojewoda
Lubelski Genowefa Tokarska przyznała dyplomy uznania
pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie Joannie Puchacz, Janinie Piebiak, Annie Buńko. Zarząd
Województwa Lubelskiego uhonorował Miejską Bibliotekę
Publiczną w Tarnogrodzie MEDALEM PAMIĄTKOWYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO za szczególne zasługi
dla naszego regionu.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie
Joanna Puchacz dyplomy i listy gratulacyjne otrzymała od:
Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego, Krzysztofa
Grabczuka -Marszałka Województwa Lubelskiego, Arkadiusza Bratkowskiego – członka Zarządu Województwa

Lubelskiego, Zofii Ciuruś- dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Marka Onyszkiewicza- Starosty Biłgorajskiego, Mirosławy Sachardyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Biłgoraju, Eugeniusza Stróża- Burmistrza Tarnogrodu,
dyrektorów oraz pracowników bibliotek z Aleksandrowa,
Biłgoraja, Biszczy, Goraja, Józefowa, Księżpola, Łukowej,
Obszy, Frampola, Potoka Górnego, Soli,Tereszpola, Turobina, wszystkich dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy
Tarnogród, Przedszkola Miejskiego, dyrektorów zakładów
pracy, Haliny Ewy Olszewskiej - dziennikarki i poetki oraz
od przyjaciół biblioteki.
Był też tort urodzinowy od dyrekcji i nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Marii Curie –Skłodowskiej w Tarnogrodzie.Dzieci natomiast wręczyły mnóstwo laurek.
Kapituła Orderu Uśmiechu w Tarnogrodzie przyznała
Joannie Puchacz ten zaszczytny tytuł.
Koncert życzeń w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Tarnogrodzie
przygotowała Anna Kuziak – bibliotekarka wymienionej
placówki oświatowej. Spotkanie jubileuszowe prowadziła
Urszula Fedec - wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, nagłośnienie obsługiwał Gabriel Korniak -akustyk Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Imprezy towarzyszące to: wernisaż wystawy malarskiej
Katarzyny Lembryk, rozstrzygnięcie konkursu „Biblioteka moich marzeń”, wystawy „Jak to dawniej w Tarnogrodzie ze lnem bywało” i „Wspomnienie…”, spotkania
autorskie z Anną Onichimowską (27.10.2008 r.), z prof.
KUL Sławomirem Żurkiem „Jan Paweł II jako człowiek
pojednania chrześcijańsko- żydowskiego” (29.10.2008 r.)
i z Krzysztofem Petkiem(19.11.2008 r.).
Dyrektor Joanna Puchacz oraz pracownicy biblioteki
składają serdeczne podziękowania za gratulacje, dyplomy,
prezenty, słodkości, wiele ciepłych słów oraz pomoc w zorganizowaniu obchodów tak ważnego jubileuszu.
Urszula Pyzik

Obrazy Katarzyny Lembryk w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie 26
października 2008r. odbył się wernisaż wystawy malarskiej Katarzyny Lembryk urodzonej 19 sierpnia 1990 roku
w Tarnogrodzie. Kasia w 2006 r. dostała się do Liceum
Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu na specjalność artystyczną - ceramika. W tej też szkole w październiku 2007 r. miała indywidualną wystawę prac. Jedna z nich otrzymała tytuł „Obrazu miesiąca”.
Najchętniej maluje pejzaże i martwą naturę.
Joanna Puchacz
12
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ ONICHIMOWSKĄ
27 października 2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie w ramach projektu „Dyskusyjnych
Klubów Książki” pod honorowym patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiła na spotkanie bardzo znaną autorkę książek dla dzieci, młodzieży
i dorosłych Annę Onichimowską.
Urodziła się ona w Warszawie, w drugiej połowie XX wieku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała jako
redaktorka książek dla dzieci. Bardzo wiele podróżuje. Jest autorką ponad dwudziestu książek dla dzieci
i młodzieży, wielu sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych, laureatką licznych prestiżowych nagród krajowych i międzynarodowych. Jej utwory były tłumaczone
na angielski, włoski, francuski, niemiecki, chiński i koreański. Trzy książki (współautor: Tom Paxal) zostały
opublikowane w Finlandii po szwedzku. Utwory Anny
Onichimowskiej cieszą się nie tylko niesłabnącym powodzeniem u czytelników, ale również dużym uznaniem
krytyki literackiej.
Joanna Puchacz

PROFESOR KUL SŁAWOMIR JACEK ŻUREK
W NASZEJ BIBLIOTECE
29 października 2008r. Miejska Biblioteka Publiczna w
Tarnogrodzie zorganizowała spotkanie autorskie z prof.
Sławomirem Jackiem Żurkiem na temat „Jan Paweł II
jako człowiek pojednania chrześcijańsko-żydowskiego”.
Zrealizowano je w ramach projektu „Badanie postaw
wobec Żydów i stosunku do ich dziedzictwa, współpraca z lokalnymi partnerami w wybranych 15 miejscowościach, edukacja dla tolerancji”, wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego. W spotkaniu uczestniczyło
ponad 140 osób.
Dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. nadzwyczajny
KUL, urodził się 26 IV 1967 r. w Lublinie. To kierownik
Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej. Jest też redaktorem
naczelnym: kwartalnika edukacyjnego„Scriptores Scholarum” (1993-2000), „KalendarzaEkumenicznego”(20002001) i dwumiesięcznika „Zeszyty Szkolne”, członkiem
Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Towarzystwa im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Naukowego
KUL, Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.
Interesuje się dydaktyką literatury i języka polskiego,
historią literatury polskiej, teologią judaistyczną, teorią

kultury, edytorstwem, historią czasopiśmiennictwa, ekumenizmem oraz dialogiem chrześcijańsko-żydowskim.
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Krzysztof Petek po raz trzeci w Tarnogrodzie
19 listopada 2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnogrodzie miało miejsce spotkanie autorskie z
Krzysztofem Petkiem, zorganizowane w ramach projektu „Tarnogrodzkie Spotkania z Literaturą”, realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego
ze środków Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Krzysztof Petek urodził się w 1970
roku w Wadowicach. Jest autorem cyklu
powieści sensacyjno-przygodowych dla
młodzieży („Porachunki z przygodą”,
„GRA”, „Operacja HYDRA”). Ten dziennikarz, reportażysta, organizator wypraw
i szkół przetrwania prowadzi szkolenia
w brygadach antyterrorystycznych. Od
roku 2001 jest członkiem Związku Literatów Polskich,
współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji
POECI BEZ GRANIC i wydawcą pofestiwalowego almanachu. W roku 2006 został prezesem Stowarzyszenia Pro-

mocji Kultury EURECUS, w marcu 2007 - wiceprezesem
Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Wciąż pisze kolejne książki, podróżuje po Polsce zapraszany na spotkania autorskie, promując
także zdrowy styl życia i aktywność społeczną. Walczy z postawami patologicznymi, organizując wykłady i wyprawy dla
młodzieży.
W Tarnogrodzie na wyraźne życzenie czytelników był już po raz trzeci. Jego
spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ to, co chce przekazać, jest niezwykle komunikatywne,
barwne i przemawiające do młodzieży.
A szkoły przetrwania przyciągają młodych z całej Polski.
Joanna Puchacz

AKTUALNOŚCI Z GIMNAZJUM
5 grudnia 2008 roku w Biłgoraju odbyła się XVII
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża, w której II miejsce zajęła uczennica klasy III d Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie – Jadwiga Król. Przygotowała ją nauczycielka
Teresa Okapiec.

Wyjaśnienie
W numerze 35/2008 „Kwartalnika Tarnogrodzkiego” pojawiła się błędna informacja dotycząca
Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła.
Zamieszczono informację, że finalistka tegoż
konkursu to Kinga Kotowska. Natomiast powinno
być, że uczennica Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie Kinga Romanowska została finalistką
Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła.
s. Jadwiga

FESTIWAL W BIŁGORAJU
Grupa wokalno – instrumentalna z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, pod kierunkiem pani Magdaleny
Futomy, w składzie: Marta Wancisiewicz, Karina Kucharska, Agnieszka Misztal, Michał Bosak- wokal, Tomasz
Mazurek – klawisze, uczestniczyła w XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej, Biłgoraj 2008. Festiwal ten
odbył się 7 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w
Biłgoraju. Zespół zaprezentował dwa utwory: „Tango na
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” Grzegorza Tomczaka
oraz „Jest takie miejsce, taki kraj” Jana Pietrzaka. Wykonanie utworów spotkało się z dużym uznaniem jury, co
zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca w tej kategorii i przejściem do etapu ogólnopolskiego. Zdaniem
członków komisji wykonanie utworów było na bardzo
wysokim poziomie. Świadczy to o talencie i dużym wkładzie pracy uczniów przy przygotowaniu się do Festiwalu. Etap ogólnopolski odbędzie się w kwietniu 2009 roku
w Warce.
14
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Magdalena Futoma

Nagrody dla zasłużonych pedagogów
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Nagrodę
Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymała nauczycielka
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie Małgorzata
Cich.
Nagrody Burmistrza Tarnogrodu wręczono:
1. Bożenie Misztal z Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie

2. Markowi Bieńkowi ze Szkoły Podstawowej
w Tarnogrodzie
3. Elżbiecie Skotnickiej z Przedszkola Miejskiego
w Tarnogrodzie
4. Annie Lembryk ze Szkoły Podstawowej
w Woli Różanieckiej
Gratulujemy!

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
19 października 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarogrodzie, rodzice, schola i Zespół Wokalny „Marysieńka” pod kierunkiem dyr. Jolanty Smolak,
Anny Kuziak, Bożeny Śmieciuch w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 30. rocznicę wyboru na Stolicę
Piotrową przygotowali koncert zatytułowany „Życie nie
po to jest, by brać”. Na program złożyły się: wiersze, pieśni, przedstawienie „Trędowaty, bo niekochany”. Wystąpili następujący uczniowie: Kornelia Trusz, Tomasz Skotnicki, Gabriela Słonina, Katarzyna Typek, Patrycja Bucior,
schola: Marta Wancisiewicz, Natalia Wojtków, Michał
Malinger, Piotr Falandysz, głos sumienia-ksiądz Daniel
Pachla, rodzice: Agnieszka i Marek Błaszkiewiczowie,
Piotr Pacyk, Grzegorz Szteinmiller, Tomasz Sikora, Bogdan Gierula, Mieczysław Malinger, nauczyciele: Urszula
Fedce, Andrzej Kusiak, Grzegorz Niziołek.
Papież Jan Paweł II stał się dla nas wzorem do naśladowania, przykładem człowieka, który kierował się w swoim postępowaniu bezinteresownym dobrem, chrześcijańską miłością do bliźniego,otwartością do ludzi i świata,
pokonywaniem fizycznych ułomności i przeszkód w służbie Bogu oraz ludziom, niezależnie od koloru skóry, wieku czy nawet wyznania.
On nam pokazał, co znaczy być człowiekiem Bożego
pokoju. Największą cześć oddamy Ojcu Świętemu, przyjmując jego naukę i przeżywając ją w naszym życiu osobistym i społecznym. Inaczej wśród kolejnych pomników,
instytucji, ulic, skwerów i placów poświęconych Janowi
Pawłowi II rozlegać się będą podziały, niesprawiedliwość,
obojętność i okrucieństwo. My zaś pozostaniemy głodni

Boga, głodni serca, spragnieni poczucia Bożej miłości i
nadziei, która rodzi pokój w sercach.
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Bożena Śmieciuch
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TARNOGRODZIE
xxxxxx
Dariusz Niedzielski - uczeń klasy III Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Armii
Krajowej w Tarnogrodzie - otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane za wzorowe wyniki w
nauce. Gratulujemy!!!
xxxx
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie powstała siłownia utworzona przy
pomocy środków finansowych zgromadzonych przez
Radę Rodziców oraz pozyskanych od prywatnych sponsorów i z rządowego programu Wspierania Obszarów
Wiejskich. Koszt zakupionego sprzętu przekroczył kwotę 7 tys. zł. Dziękujemy za pomoc!!! Siłownia bezpłatnie
udostępniana jest mieszkańcom naszej gminy do końca
grudnia 2008 roku.
xxxx
W ramach obchodów 10 – lecia Odrodzenia Powiatu
Biłgorajskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Armii

Krajowej w Tarnogrodzie przygotował wystawę pt. „Tarnogród na kulturalnej mapie Biłgorajszczyzny.”
W dniu 4 listopada 2008 roku uroczystego otwarcia
wystawy dokonali Wicestarosta Biłgorajski Stanisław
Schodziński oraz Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż.
Towarzyszyli im Dyrektor ZSE im. AK. w Tarnogrodzie
Janusz Skubisz, zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz
Rogala, nauczyciele oraz młodzież. Zgromadzone eksponaty można oglądać codziennie w godzinach od 8.00 do
14.00.
Pomysłodawczyniami wystawy są absolwentki Liceum
Ogólnokształcącego w Tarnogrodzie: Maria Działo oraz
Stanisława Cios. Dzięki ich inicjatywie i zaangażowaniu
udało się zgromadzić ponad 200 eksponatów obrazujących codzienne życie mieszkańców Tarnogrodu i okolic,
ich zainteresowania, kulturę i religię. Dziewczyny, rozwijając swoją pasję, odwiedzały między innymi stare domostwa i ocalały od zapomnienia i zniszczenia przedmioty,
które przedstawiały wartości muzealne. One też zajęły
się urządzeniem całej wystawy, opisem zgromadzonych
eksponatów oraz wystrojem pomieszczenia. Poświęcały
temu każdą wolną chwilę. Dzisiaj ich dzieło kontynuowane jest przez specjalnie utworzoną sekcję Samorządu
Uczniowskiego ZSE w Tarnogrodzie.

AKTYWNE ŻYCIE ŚDS W TARNOGRODZIE
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
przełamują bariery i coraz częściej uczestniczą w szerszym
kręgu społecznym. Z wielu imprez, w jakich ostatnio braliśmy udział, warto wspomnieć chociaż kilka najważniejszych. Mają one duże znaczenie integracyjne i pozwalają
spełnić się artystycznie osobom niepełnosprawnym.
„Janko Muzykant” to tytuł spektaklu, jaki został wystawiony przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy na Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych
w Biłgoraju. Dzięki uprzejmości dyrekcji Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury mogliśmy skorzystać ze wspaniałych
kostiumów, które oddały klimat epoki. Ważnym elementem przedstawienia była muzyka nawiązująca do klimatu
epoki, a jednocześnie mająca być pomostem między czasami dziewiętnastowiecznej Polski a dzisiejszą rzeczywistością. W tym celu oprócz tradycyjnych skrzypiec (zagrała Ewelina Legieć) posłużono się nowoczesnym instrumentarium elektronicznym.
Natomiast 16 października nasi artyści wystąpili na
Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej „O Księżyc
Twardowskiego” w Biszczy, zdobywając pierwsze wyróżnienia w kategorii recytacji: Andrzej Kostek (wiersz „Moja
piosnka” C.K. Norwida) i poezji śpiewanej: Ewa Osuch
(„Deszcz” do sł. ks. Jana Twardowskiego, muzyka i aranżacja Piotr Pacyk). Nasz ośrodek został również nagrodzony przez komisję festiwalową za całokształt pracy.
Nagrodę odebrała dyrektor ŚDS Elżbieta Kyc. Jako specjalne wyróżnienie potraktowaliśmy występ Ewy Osuch
16

kończący festiwal. O tej młodej utalentowanej osobie na
pewno usłyszymy jeszcze wiele razy.

19 listopada uczestnicy przygotowali uroczystą akademię z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a jednocześnie
Światowego Dnia Życzliwości, na którą zaproszono przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Skubisza, Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża i sekretarza Gminy
Agnieszkę Łagowską – Borek. Uczestnicy podziękowali
za wszelkie wysiłki pracownikom ŚDS-u wraz z panią
dyrektor oraz przyjęli życzenia od zaproszonych gości.
Zorganizowano również zabawę andrzejkową połączoną z wieczorem wróżb, w której udział wzięli zapro-
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szeni goście ze Środowiskowego Domu Samopomocy w
Sochach k. Zwierzyńca.

Dzięki dotacjom z Wydziału Polityki Społecznej w
Lublinie pozyskano środki na wyposażenie dydaktyczno-techniczne pracowni muzyczno – teatralnej i komputerowej. Uzyskany sprzęt wspomoże prace podczas terapii
w Naszym Domu.
Pracownia plastyczna także tętni życiem, właśnie
trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Podopieczni z pełnym zaangażowaniem wykonują własno-

ręczne kartki świąteczne oraz stroiki, rozwijające własną
inwestycję twórczą, wyobraźnię i zdolności manualne.
Podobnie sytuacja przedstawia się w pracowni komputerowej, gdzie uczestnicy skanują, projektują i drukują
kartki świąteczne.

Wspaniałe zapachy unoszą się w kuchni, bo tam podczas terapii przygotowywane są już niektóre potrawy
wigilijne. Pomimo swej niepełnosprawności - wszyscy
czują się potrzebni.
Mariusz Ulidowski

ZDROWIE

POŻEGNANIE DOKTOR JANINY CHILIMONIUK

05.08.2008r. w wieku dziewięćdziesięciu lat zmarła w Lublinie nestorka lekarzy
powiatu biłgorajskiego lekarz
medycyny Janina Chilimoniuk.
Pani doktor była wieloletnim pracownikiem ZOZ
w Biłgoraju. Całe życie zawodowe związała z Tarnogrodem.
Mieszkała i pracowała tutaj
razem z mężem Józefem - lekarzem weterynarii.
Miała specjalizację z pediatrii, prowadziła oddział dziecięcy, następnie oddział noworodkowy, dyżurowała w Szpitalu Rejonowym w Tarnogrodzie
oraz pracowała w Ośrodku
Zdrowia w Tarnogrodzie. Była
wieloletnim kierownikiem tej
placówki. Funkcję tę pełniła do
czasu przejścia na emeryturę w
1988 roku.
Niedawno obchodziła wraz z mężem 50. rocznicę
podjęcia pracy zawodowej w naszym miasteczku. Spotkanie z Panią Janiną Chilimoniuk była to ciekawa lekcja

historii, pełna wspomnień o pracy lekarza bez bieżącej
wody w gabinecie, gotowaniu
strzykawek, igieł i montowaniu
zestawów do przetaczania płynów z gumowych rurek.
Odeszła lekarka, która opiekowała się dwoma pokoleniami
pacjentów. W ostatnim czasie
z powodu pogorszenia staniu
zdrowia przebywała w Lublinie
pod opieką rodziny.
Pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym przy ul.
Męczenników
Majdanka
w Lublinie.
Wraz z wyrazami szacunku dla Zmarłej przekazują
wyrazy współczucia rodzinie
obecni i byli pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska w Tarnogrodzie.
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Cukrzyca- choroba cywilizacyjna naszych czasów
Według WHO cukrzyca, uznana już za chorobę cywilizacyjną, jest jednym z najgroźniejszych schorzeń społecznych, zwanych także chorobami XXI wieku. To globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy:
• Cukrzycę
• Nadciśnienie tętnicze
• Choroby wieńcowe
• Alkoholizm
• Anoreksję
• Bulimię
• POChP
• Astmę oskrzelową i inne choroby alergiczne
• Choroby afektyczne
• Bóle pleców
• Otyłość
Lekarze alarmują, że rozprzestrzeniająca się w bardzo
szybkim tempie cukrzyca może stać się epidemią XXI
wieku.
Cukrzyca, zgodnie z definicją Światowej Organizacji
Zdrowia, to grupa chorób metabolicznych, charakteryzująca się hiperglikemią, wynikającą z defektu wydzielania
lub działania insuliny. Związane z nią groźne powikłania są coraz częstszymi przyczynami zgonów. Do tej pory
w Polsce cukrzyca zaatakowała blisko 2 mln obywateli,
jednak, zdaniem lekarzy, cierpi na nią wiele więcej osób,
które jeszcze o tym nie wiedzą, ponieważ cukrzyca przez
lata może nie dawać żadnych objawów. Szacuje się, że liczba diabetyków podwaja się co około 15 lat. Z cukrzycą
można żyć normalnie pod warunkiem, że przestrzega się
zaleceń lekarza i zmieni dotychczasowy styl życia. Nieleczona cukrzyca, utrzymujący się podwyższony poziom
cukru, uszkadzają wiele narządów i ich funkcji. Może to
doprowadzić do:
• Utraty wzroku
• Niewydolności nerek
• Uszkodzenia włókien nerwowych
• Sprzyjających miażdżycy zmian w naczyniach krwionośnych
W konsekwencji może prowadzić do śmierci.
Aby do tego nie dopuścić, należy bacznie obserwować
swój organizm i konsultować z lekarzem wszelkie podejrzane objawy.
Na cukrzycę można zachorować w każdym wieku,
a nawet się z nią urodzić. Do grupy podwyższonego ryzyka należą osoby, które:
• Mają w rodzinie chorego na cukrzycę
• Miały tzw. cukrzycę ciężarnych
• Urodziły dziecko o wadze ponad 4,5 kg
• Prowadzą siedzący tryb życia
• Skończyły 45 lat
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• Mają niski poziom dobrego cholesterolu (HDL poniżej
35mg%)
• Chorują na nadciśnienie tętnicze (140/90 mmHg lub
więcej)
Na początku cukrzycy czasami nie występują żadne
objawy. Bywa jednak tak, że chory ma duże pragnienie
i często oddaje mocz. Czasem objawem cukrzycy jest
chudnięcie, kiedy indziej – zaburzenia nastroju (rozdrażnienie, apatia, senność).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inne objawy to:
Nieostre widzenie
Wolno gojące się rany
Skłonność do powstawania siniaków
Nawracające zapalenia skóry
Zapalenia dziąseł
Zapalenia pęcherza
Sucha swędząca skóra
Mrowienie w stopach lub utrata w nich czucia
U mężczyzn -kłopoty z erekcją
U kobiet- przewlekłe zapalenie pochwy

Zasadą współczesnej terapii cukrzycy jest leczenie
wszystkich zaburzeń towarzyszących chorobie, a nie tylko kontrola gospodarki węglowodanowej. Dążenie do
normalizacji masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, właściwa dieta, leczenie częstych w cukrzycy zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego i innych chorób
układu krążenia oraz utrzymywanie glikemii w przedziale wartości możliwie najbardziej zbliżonym do stanu
zdrowia- to wszystko zmniejsza ryzyko powikłań cukrzycowych.
Statystyki są przerażające- na świecie z chorobą tą
zmaga się około 250 mln osób (z czego ok. 30 mln osób
w Europie). Za 20 lat liczba diabetyków może wzrosnąć
nawet do 380 mln! Zdaniem ekspertów wiele krajów, w
tym także Polska, nie prowadzi dokładnych rejestrów
pacjentów, dlatego też szacuje się, że cukrzyków może
być nawet dwukrotnie więcej. Z blisko 2 mln osób w Polsce chorych na cukrzycę, około 10 % to chorzy z cukrzycą typu 2 (90%). Około 30% chorych z tej grupy również
wymaga leczenia insuliną. Kobiety stanowią większość
chorych na cukrzycę.
W tym półroczu Narodowy Fundusz Zdrowia przy
pomocy placówek podstawowej opieki zdrowotnej rozpoczął zbieranie dokładnych danych statystycznych na temat
ilości diabetyków oraz udzielanych im porad lekarskich.
Cukrzyca jest trudna do zdiagnozowania głównie dlatego, że na początku jej przebiegu nie boli. Pierwszym objawem może być jedynie pragnienie, senność lub częstsza
potrzeba oddawania moczu. Chory nie odczuwa, że jego
komórki w związku z brakiem insuliny nie mogą przyjąć glukozy, która uszkadza narządy wewnętrzne, układ
nerwowy, naczynia krwionośne. Kluczem do skutecznej
walki z cukrzycą i zahamowania jej postępu jest wczesne
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rozpoznanie oraz prawidłowe leczenie. Większość diabetyków szuka pomocy lekarskiej dopiero wówczas, gdy
choroba już zacznie im dokuczać i ogranicza normalne
funkcjonowanie.
Dlatego największy wysiłek należy skierować na profilaktykę, tj.:
• Zasady odżywiania
• Aktywność fizyczną
• Unikanie używek
Zasady te dotyczą wszystkich, a w szczególności
powinny być przestrzegane u dzieci w celu uniknięcia
wykształcenia złych nawyków, zwłaszcza żywieniowych.
Na terenie Tarnogrodu staramy się ułatwiać wykonanie wczesnej diagnostyki. Każdy może w przychodni bez
skierowania oznaczyć:
• Poziom cukru
• Ciśnienie tętnicze
• Dokonać pomiaru wagi i wzrostu

Prowadzimy akcje badań przy okazji masowych
imprez, w czasie których już wielokrotnie rozpoznano cukrzycę. Podczas imprez zaobserwowaliśmy ciekawe zjawisko, że z tych badań korzysta dużo osób spoza
naszej gminy. Na spotkaniach Koła Diabetyków prowadzimy stałą akcję edukacyjną naszych pacjentów, umieszczamy informacje w prasie lokalnej oraz prowadzimy
systematyczną kontrolę glikemii dzięki posiadaniu przez
wszystkich chorych glukometrów. Kolejnym etapem jest
stała opieka w podstawowej opiece medycznej, zarówno
lekarska, jak i pielęgniarska, a także w specjalistycznych
poradniach: okulistycznej, diabetologicznej, neurologicznej, nefrologicznej.
Lek. med. Roman Cichocki
Przy opracowaniu tej informacji korzystałem z wiadomości portalu internetowego „Choroby cywilizacyjne”
oraz artykułu „Co dalej z cukrzycą” Konsultanta Wojewódzkiego prof. A Nowakowskiego, umieszczonego w
MEDICUSIE 11/2008.

DIABETYCY INFORMUJĄ
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Sejmik Wojewódzki w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali konferencję NIEPEŁNOSPRAWNA RZECZYWISTOŚĆ 2008.
Zaproszenia na nią otrzymali Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż, prezes Koła Diabetyków w Tarnogrodzie Władysław Chodkiewicz i z-ca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala. Sejmik Wojewódzki reprezentował
przewodniczący Jacek Czerniak, a Karolina Kwaśniewska
była przedstawicielką Wojewody Lubelskiego Genowefy
Tokarskiej. Urząd Marszałka Województwa Lubelskiego
reprezentowała Małgorzata Mądry.
Z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa
Lubelskiego Jacka Czerniaka, przedstawicieli Wojewody
Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego osoby zasłużone otrzymały wyróżnienia, dyplomy i podziękowania. Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża uhonorowano dyplomem za różne formy wspierania działań
chorych na cukrzycę: czy to w spotkaniach edukacyjnych,
integracyjnych, czy uroczystych odchodach Światowego
Dnia Walki z Cukrzycą. W spotkaniu z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki
w Lublinie uczestniczyły prezes Barbara Polikarska oraz
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Spychalska.
Na zakończenie wszyscy życzyli sobie WESOŁYCH
ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.
Władysław Chodkiewicz

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku gorące pozdrowienia dla wszystkich, życząc dużo
radości, uśmiechu na każdy dzień i żeby Nowy Rok okazał się lepszy dla wszystkich od obecnego przesyła
Prezes Koła
Władysław Chodkiewicz
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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SPOTKANIE DIABETYKÓW
W dniu 20 listopada 2008r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Uczestniczyło
w nim ponad 120 osób. Tegoroczne obchody odbywają się
po hasłem „Cukrzyca u dzieci i młodzieży”. Zaszczycili
nas swoją obecnością dostojni goście. Z Bydgoszczy przybył prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzej Bauman. Oddział Wojewódzki
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie reprezentowali: prezes Barbara Polikarska, sekretarz Zarządu
Łukasz Walczyński i księgowa Jadwiga Kaczan. Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego to kierownik delegatury UW Jacek Grabek. Władze miejscowe reprezentowali
Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, przewodniczący
Rady Miejskiej Janusz Skubisz. Z Biłgoraja przybyła delegacja pod kierownictwem wiceprezesa Koła Diabetyków
Feliksa Kuny. W spotkaniu również uczestniczyli: okulista Henryk Korona z Biłgoraja, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska
w Tarnogrodzie lek. med. Roman Cichocki, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Elżbieta Kyc, zastępca dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie
Krystyna Kulasza, dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury Renata Ćwik, personel medyczny z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. To spotkanie odbywało się pod patronatem Burmistrza Tarnogrodu, patronat
medialny sprawowały „Nowa Gazeta Biłgorajska” oraz
Radio Lublin.

Spotkanie prowadził prezes Koła Diabetyków w Tarnogrodzie Władysław Chodkiewicz, który przedstawił
informacje o jego działalności. Lek. med. Henryk Korona wygłosił referat „Choroba oczu wywołana cukrzycą”,
a lek. med. Roman Cichocki mówił na temat „Cukrzyca
jako choroba cywilizacyjna”.
Następnie głos w dyskusji zabrał Andrzej Bauman,
który omówił problemy, z jakimi borykają się chorzy na
cukrzycę. Prezes pozytywnie odniósł się do działalności
Koła Diabetyków w Tarnogrodzie. Prowadzi ono spotkania edukacyjne dla chorych, spotkania integracyjne,
organizuje bezpłatne badania na zawartość glukozy we
krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Tak było na spotkaniu z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cuk20

rzycą, gdzie zdrowi i chorzy mogli takich badań dokonać
bezpłatnie. Wystąpiła również Barbara Polikarska, która podziękowała za zaproszenie na te obchody i życzyła
wszystkim chorym dużo zdrowia.

Burmistrz Tarnogrodu pogratulował zarządowi, że w
taki sposób podchodzi do problemu cukrzycy, która jest
już chorobą cywilizacyjną. Jego członkowie nie ustają w
dążeniach w zachęcaniu do wykonywania badań kontrolnych przez ludzi zdrowych.

Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie pod kierunkiem nauczycielek Wandy Fusiarz i Teresy Okapiec przedstawiła wspaniały spektakl słownomuzyczny pt. „Im więcej wiesz, tym dłużej żyjesz”. Młodzi wykonawcy i nauczyciele otrzymali brawa na stojąco
za ten występ, który bardzo się wszystkim podobał.
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Na zakończenie były dyplomy z podziękowaniami,
które wręczali Andrzej Bauman, Barbara Polikarska oraz
Władysław Chodkiewicz. Otrzymali je: Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, ks. dziekan Ryszard Sierkowskiproboszcz naszej parafii, ks. Włodzimierz Klimiuk- proboszcz Parafii Prawosławnej w Tarnogrodzie, ks. Stanisław Skrok z Różańca, ks. Aleksander Panek z Luchowa,
lek. med. Roman Cichocki, lek. med. Henryk Korona,
„Nowa Gazeta Biłgorajska”, Radio Lublin, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrekcja
i wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy, opiekunowie i wolontariat”Pomocna Dłoń”, lekarze
i pielęgniarki z NZOZ Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie, dyrekcja i pracownicy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, Firma Novo Nordisk Pharma sp. z o.o., młodzież
oraz nauczycielki Wanda Fusiarz i Teresa Okapiec z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, dyrekcje Zespołu
Szkół Ekonomicznych i Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie. Prezes Władysław Chodkiewicz podziękował władzom miasta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z jej przewodniczącą Bernardyną
Gurdziel za różne formy wspierania działań Koła Diabetyków w Tarnogrodzie.

Dzięki pomocy i wsparciu Romana Cichockiego - kierownika NZOZ Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie,
lekarzy: Grażyny Klenk- Jarząbek, Jolanty Mazurek, pielęgniarek: Janiny Kubaj, Reginy Kowalczyk, Elżbiety Zań,
Bogusławy Mazurek, rehabilitantki Agnieszki Mulawy
koło może realizować spotkania edukacyjne dla chorych
na cukrzycę, jak i osób zainteresowanych. To oni wkładają
wiele serca, wspierają działalność koła fachową pomocą i
wiedzą. Współpracujemy z „Kwartalnikiem Tarnogrodzkim” oraz „Nową Gazetą Biłgorajską” i Radiem Lublin.
Dziękujemy księżom z Tarnogrodu, Różańca i Luchowa
za to, że co miesiąc wspierają nasze działania, czytając
informacje o spotkaniach.
Spotkanie z okazji Obchodów Światowego Dnia Walki
z Cukrzycą w Tarnogrodzie wszyscy opuszczali zadowoleni. Następne odbędzie się za rok 20 listopada 2009r. o
godz. 15 w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury. Już dzisiaj
na nie zapraszamy.
Władysław Chodkiewicz

MAMMOGRAFIA W TARNOGRODZIE
Rak piersi jest ważnym problemem nie tylko zdrowotnym, ale i społecznym. Co roku ponad 10 tysięcy kobiet w
Polsce zapada na ten nowotwór złośliwy. Im starszy wiek,
tym częściej występuje rak piersi. Niestety, zdarza się też
i u kobiet zupełnie młodych. Należy mocno podkreślić,
iż nowotwór złośliwy piersi wcześnie rozpoznany (takie
możliwości daje mammografia) i właściwie leczony jest
uleczalny nawet w ok. 90%.
W Polsce jeszcze nie uzyskuje się takich wyników – najważniejszym powodem jest
zbyt późne wykrycie choroby.
Aby to zmienić, 23 listopada 2008 roku do Tarnogrodu,
na plac przed Tarnogrodzkim
Ośrodkiem Kultury, przyjechał
ambulans medyczny, w którym
kobiety urodzone pomiędzy
50. a 69. rokiem życia mogły
wykonać bezpłatnie badanie
mammograficzne. Dla osób,
które nie spełniały kryteriów
badań bezpłatnych, mammografia kosztowała 70 zł. Podczas badania pierś była umieszczana na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co
pozwoliło uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten był nieprzyjemny, lecz trwał on zaledwie kilka sekund. Dawka promieniowania podczas mammografii była niewielka. Nie bójmy się więc tego badania. Jest ono całkowicie nieinwazyjne. Nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania.

Jedynie potrzebna jest dobra wola. Stała kontrola piersi
daje naprawdę dużą szansę wykrycia wczesnych zmian i
zastosowania odpowiedniego leczenia.
Na badania powinny zgłaszać się również kobiety
pomiędzy 40. a 50. rokiem życia, u których nie wystąpiły żadne dolegliwości, przynajmniej raz na dwa lata, a po
50. roku życia- co rok. Zaleca się badania kobietom spokrewnionym z chorą na raka
piersi - matki, siostry, córki
powinny badanie to wykonać
co roku od 35. roku życia.
PAMIĘTAJMY! Rak piersi
wykryty wcześnie jest wyleczalny. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty nie będzie
możliwe zmniejszenie zastraszającej liczby zachorowań.
Mam nadzieję, że mój artykuł zapadnie w pamięć kobietom, które go przeczytały. Z
pewnością w przyszłości skorzystają z takich badań. Drodzy Panowie, dbajcie o swoje kobiety i przypominajcie im
o profilaktycznych badaniach mammograficznych.
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SAMORZĄD

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

14.10.2008 r. odbyła się XVIII
w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a/
b/

c/
d/
e/
f/
g/
h/
7.
8.
9.

Porządek sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczących w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę,
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz najem
na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących
własność Gminy Tarnogród,
przejęcia od Powiatu Biłgorajskiego prowadzenia
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Armii Krajowej w
Tarnogrodzie przez Gminę Tarnogród,
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,
uchylenia Uchwały Nr XIII/95/08 Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie z dnia 18 marca 2008 r.,
nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnogród,
zmian w budżecie na 2008 rok.
Sprawy różne.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zamknięcie sesji.

XIX w bieżącej kadencji nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie odbyła się 18 listopada 2008 r.
1.
2.
3.
4.
a)

b)
5.
22

Porządek sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
deklaracji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tarnogród na rok 2009 na realizację
zadania pod nazwą „ Remont ciągu dróg gminnych”,
realizowanego ze środków budżetu naszej gminy oraz
ze środków pochodzących z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Tarnogród na 2008r.
Zamknięcie sesji.

09.12.2008 r. odbyła się XX w bieżącej kadencji Sesja
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7.
8.
9.

Porządek sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na rok
2009 r.,
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2009r.,
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2009r.,
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Tarnogród na lata 2008-2032 r.”,
ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe
udzielane przez Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie,
uaktualnienia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Tarnogród na lata 2006-2016 r.,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminnego na 2008 r.
Sprawy różne.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zamknięcie sesji.

HONOROWY OBYWATEL
TARNOGRODU

Na posiedzeniu XVIII Sesji bieżącej kadencji Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie, która odbyła się w dniu 14
października 2008 r., podjęto Uchwałę Nr XVIII/123/08
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta
Tarnogród Władysławowi Dubajowi. Realizacja uroczystego wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnogród nastąpiła podczas XXV Sejmiku
Teatrów Wsi Polskiej w dniu 19 października 2008 r.
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ZŁOTE GODY

W Tanogrodzie18 par świętowało jubileusz.
Dnia 11 października br. odbyła się uroczystość 50LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, którą poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym. Następnie w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury z władzami miasta spotkały się pary świętujące jubileusz i ich rodziny. Zgodność
pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
założonej przed pół wiekiem rodziny docenione zostały
przez nasze władze państwowe, a dowodem są przyznane przez Prezydenta RP specjalne odznaczenia – medale
„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. Aktu
dekoracji dokonał Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż
przy udziale przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza
Skubisza oraz zastępcy Burmistrza Tarnogrodu Tomasza
Rogali. I tak Złote Gody świętowali:
- Z Tarnogrodu Państwo: Mieczysław i Teresa Bartosikowie, Zdzisław i Maria Karczmarzykowie, Bronisław i Stanisława Sarzyńscy, Bronisław i Daniela
Sikorowie, Tadeusz i Janina Rębaczowie
- Z Różanca Państwo: Jan i Maria Bródowie, Bolesław i Krystyna Brzyscy, Stanisław i Janina Brzyscy,
Stanisław i Janina Bździuchowie, Aniela i Andrzej
Graszowie, Józef i Anna Larwowie, Czesław i Józefa Lisiczkowie, Bronisław i Apolonia Okapcowie,
Józef i Agnieszka Posadowie, Bronisław i Kazimiera
Szcząchorowie
- Z Luchowa Górnego Państwo: Jan Edward i Janina
Bryłowie
- Z Luchowa Dolnego Państwo: Antoni i Teresa Bukowińscy, Antoni i Apolonia Grelakowie.
Świętujące pary łącznie wychowały 71 dzieci, doczekały się 149 wnuków i 11 prawanuków.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie pod kierunkiem nauczycieli: Wandy

Fusiarz, Bogusławy Lis i Andrzeja Kusiaka. Wystąpiły też
Kapela Ludowa oraz pary taneczne z Tarnogrodzkiego
Ośrodku Kultury.
Teresa Papuga
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
1. Prowadzona jest budowa zespołu boisk sportowych w
ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2112” w Różańcu
Pierwszym. Planowany termin zakończenia kwiecień
2009r.
2. Wybudowano obiekt drogi gminnej w Różańcu Pierwszym o długości 155 mb.
3. Trwają prace przy wymianie stolarki okiennej i dociepleniu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Publicznego w Tarnogrodzie.
4. Wyremontowano odcinek drogi gminnej dojazdowej
do pól w Woli Różanieckiej o długości 351 mb.

PROAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA
OBSZARÓW WIEJSKICH
Tarnogród, jako jedna z 500 gmin w Polsce, został
zakwalifikowany do realizacji usług społecznych w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
(PPWOW). W ramach środków uzyskanych przez Rząd
Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego
Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) nasza gmina w 2008 roku uzyskała dotację w wysokości 326.000,48
PLN.
W sierpniu br. w odpowiedzi na ogłoszony pierwszy nabór wniosków na świadczenie usług społecznych
w ramach PPWOW wpłynęło 16 ofert, z których komisja
konkursowa zatwierdziła 13 na łączną kwotę 78.200,00 zł.
Beneficjentami świadczonej pomocy są mieszkańcy naszej
gminy. Wybrane oferty spełniają wymogi i kryteria gwarantujące celowość i założenia Programu Integracji Społecznej. Usługi świadczyli:
1. Wędkarski Klub Sportowy „BARBUS” w Tarnogrodzie. Na realizację usług z WKS została zawarta umowa na kwotę 1500,00 zł. Ogółem w zajęciach udział wzięło 30 dzieci z terenu gminy. Prowadzone były szkolenia
wędkarskie dotyczące metod łowienia i rozpoznawania
łowisk. Na koniec zorganizowano zawody wędkarskie na
24

zbiorniku Błonie w Tarnogrodzie oraz piknik dla uczestników programu, podsumowujący realizację usługi.

2. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Na realizację
usług pod nazwą PLAST-TRICK – poznawanie sztuk plastycznych i im pochodnych przez dzieci i młodzież, z TOK
zostało zawarte porozumienie na łączną kwotę 6584,00 zł.
W projekcie brały udział dzieci i młodzież, uczestniczący
w różnych zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. W zajęciach plastycznych wzięło udział 25 osób,
w kole fotograficznym 10 osób, a w Klubie Miłośników
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Filmu 10 osób. Zdaniem uczestników zajęć, ich realizacja
była ciekawą i pożyteczną formą spędzenia wolnego czasu w przyjemnym gronie.
3. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Tarnogrodzie. Na realizację usług z UKS została zawarta umowa na kwotę 4144,00 zł. Prowadzono zajęcia z dziećmi
klas I-III. Dyscypliny sportowe, które były przedmiotem
zajęć, to: lekka atletyka, minitenis, badminton, tenis stołowy, minihokej, minipiłka ręczna oraz minipiłka nożna.
Zrealizowany program cieszył się 100%-frekwencją dzieci. Podsumowując projekt, przeprowadzone zostały testy
sprawności specjalnej z zakresu tenisa stołowego oraz
minipiłki nożnej. Pozwoliły one na wstępną ocenę sprawności ogólnej dzieci w wymienionych dyscyplinach sportowych. Zajęcia w formie konkursów i zawodów bardzo
je uatrakcyjniły.
4. Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie. Na realizację usług ze szkołą została zawarta umowa na kwotę
5134,00 zł. Młodzież z klas III Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie miała możliwość głębszego poznania
nauk przyrodniczych, będąc uczestnikami prezentacji
multimedialnych dotyczących astronomii „Zjawiska w
układzie Słońce – Ziemia – Księżyc, zaćmienia Słońca i
Księżyca, gwiazdozbiory. Składniki i struktura układu
słonecznego. Składniki i struktura galaktyki”. Uczestnicy odbyli wycieczkę do Planetarium Śląskiego w Chorzowie, zwiedzili stację klimatologiczną i meteorologiczną,
obserwatorium astronomiczne oraz zapoznali się z pracą
stacji klimatologicznej i sejsmograficznej.
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Tarnogrodzie. Na realizację usług podpisane zostało
porozumienie na kwotę 16950,00 zł. W zajęciach udział
wzięło 90 dzieci z klas VI. Zorganizowano 30 wyjazdów
(3 grupy x 30 osób x 10 wyjazdów) na krytą Pływalnię
Miejską „OCEANIK” w Leżajsku. Zajęcia polegały na
zdobywaniu wiedzy na temat bezpieczeństwa nad wodą
oraz nauce pływania i doskonaleniu swych umiejętności pływackich. Wiele dzieci nigdy wcześniej nie miało
możliwości wyjazdu na tego typu zajęcia, dzięki którym
mogły wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia, będąc użytkownikami
akwenów wodnych. Usługa została przyjęta przez dzieci
z entuzjazmem i nadzieją na jej kontynuację, co pozwoli
zminimalizować niewiedzę i skutki lekceważenia zagrożeń płynących ze strony wody.
6. Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIAKOS” w Tarnogrodzie. Na realizację usług z klubem podpisana została umowa na kwotę 3086,00 zł. Skierowana była do dzieci
ze szkoły podstawowej. Dzięki zajęciom szkoleniowym
dzieci miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności ruchowych ukierunkowanych na grę w piłkę nożną.
W zajęciach udział wzięło 19 uczniów. Dzięki aktywnej
formie zrealizowanej usługi, zbudowała ona w chłopcach
zdrowe zasady współzawodnictwa sportowego, dyscyplinę oraz poczucie odpowiedzialności grupowej. Uczestni-

cy zajęć wyrazili zainteresowanie swym udziałem w tego
typu szkoleniach w następnym roku.
7. Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie. Na realizację usług z przedszkolem zostało zawarte porozumienie
na kwotę 2584,00 zł. Usługa pn. „Świat w Muzyce i Kolorze” realizowana była w dwóch blokach tematycznych.
W zajęciach muzycznych, rozwijających zainteresowania
muzyczne i przygotowujących do udziału w uroczystościach przedszkolnych, uczestniczyło 49 dzieci. Poszerzały wówczas swoje wiadomości i umiejętności muzyczne
poprzez np. naukę odzwierciedlania ruchem opowieści
muzycznych, doskonalenie poczucia rytmu. W ramach
zajęć odbyło się m.in. spotkanie z Tarnogrodzką Kapelą
Ludową. W zajęciach plastycznych udział wzięło 26 dzieci pięcio- i sześcioletnich. Zapoznawały się z różnymi,
czasem nowymi technikami malarskimi, jak np. frotaż,
modelowanie z gliny, origami, malowanie temperą, wykonywały też kartki świąteczne. Mogły poznać, w jaki sposób tworzy się kolory pochodne z barw podstawowych.
Dzieci uczestniczyły również w plenerze malarskim, a
prace zaprezentowały swoim rodzicom na wystawie zorganizowanej w przedszkolu.
8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Armii Krajowej
w Tarnogrodzie. Na realizację usług w ramach programu
z ZSE zawarto umowę na kwotę 6420,00 zł. Oferta skierowana została do młodzieży z terenu naszej gminy, która
ze względu na warunki finansowe oraz miejsce zamieszkania ma utrudniony bądź ograniczony dostęp do zajęć o
charakterze sportowo-rekreacyjnym. Zrealizowane zajęcia pozwoliły na zagospodarowanie wolnego czasu przez
młodzież, co ogranicza zjawiska niepożądane, tj. patologię czy spędzanie zbyt długiego czasu przed monitorem
komputera. Uczestnicy mieli okazję zintegrowania się z
różnymi środowiskami z naszej gminy oraz do rozwoju
kultury fizycznej, wpływającej na poprawę stanu zdrowia.

Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach. Na zajęciach na siłowni brała udział co miesiąc grupa około 25
osób: zarówno dziewcząt, jak i chłopców. W zajęciach
aerobiku natomiast uczestniczyła grupa około 27 dziewcząt. Podczas tych dwóch bloków zajęć uczestnicy doskonalili umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu
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oraz nabywali nawyki dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Osoby korzystające z tego typu zajęć bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat celowości ich prowadzenia
oraz fachowości instruktorów.

9. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim. Na realizację usług
pn. „Piłka Nożna Płaszczyzną Kształtowania Charakteru” ze szkołą zostało podpisane porozumienie na kwotę 3598,00 zł. W zajęciach sportowych uczestniczyło 25
chłopców w wieku 9-12 lat zamieszkałych na terenie
miejscowości Różaniec Drugi i Wola Różaniecka. Podczas nich zapoznawano się z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi podczas gier zespołowych, zasadami
uczestnictwa w zajęciach oraz poznawano i doskonalono
umiejętności z zakresu gry w piłkę nożną. W trakcie realizacji usługi odbyło się również spotkanie informacyjnoedukacyjne na temat uzależnień i zagrożeń dla zdrowia.
W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia były
prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Różańcu oraz na powietrzu.

wych. Dla dzieci była to okazja poznania swoich rówieśników i integrowania się w nowym otoczeniu. Nawiązanie znajomości daje możliwość otwarcia się i odnalezienia
w społeczeństwie bez względu na pochodzenie i zamożność. Dzieci i ich rodziny uczestniczyły w zabawach dla
nich organizowanych oraz mogły oglądać występy artystyczne.
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie. Na realizację usług z MOPS podpisane zostało
porozumienie na kwotę 19100,00 zł. Jej odbiorcami było
40 osób w różnym wieku. To mieszkańcy miejscowości
Luchów Dolny. W ramach usługi zorganizowano świetlicę środowiskową w remizie OSP w Luchowie Dolnym.
Wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń i dokonano
zakupu niezbędnego wyposażenia. Ponadto w ramach
usługi odbywały się spotkania międzypokoleniowe i
imprezy okolicznościowe, wyjazdy na basen dla dzieci i
młodzieży oraz ognisko integracyjne i wyjazd do kina.
Pod okiem opiekuna dzieci mogły odrabiać pracę domową oraz nauczyć się, jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu.
13. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne. Na
realizację usług przez TTR podpisana została umowa na
kwotę 1700,00 zł. Dla mieszkańców gminy zorganizowano spotkanie połączone z wykładem na temat regionalizmu, na którym mogli oni poznać dokładnie ważne
wydarzenia historyczne ziemi tarnogrodzkiej i jej okolic.
Spotkanie miało miejsce w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury. Podsumowaniem usługi była jednodniowa wycieczka krajoznawczo – edukacyjna „Szlakiem powstania
styczniowego” po okolicznych miejscowościach.

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie.
Na realizację usług pn. „Tarnogrodzkie Spotkania z Literaturą” z biblioteką zostało podpisane porozumienie na
kwotę 2400,00 zł. W ramach usługi zakupiono materiały
do celów promocji programu oraz twórczości goszczącego
u nas pisarza, wykonano zaproszenia dla rodzin i przygotowano pomieszczenie do realizacji spotkania. 19 listopada odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem,
w którym uczestniczyło 40 rodzin z terenu gminy. Jego
tematem były problemy zagrożeń młodzieży, tj. narkomania, alkoholizm, przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz
przemoc w rodzinie- poparte przykładami. Po spotkaniu
pisarz rozdawał uczestnikom liczne autografy.
11. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Na realizację
usługi, która miała charakter jednodniowego festynu dla
rodzin z różnych środowisk, z TOK zostało podpisane
porozumienie na kwotę 5000,00 zł. Była to odpowiedź na
potrzebę integracji rodzin oraz promowanie zdrowego
trybu życia. Festyn dał możliwość bliższego poznania się
rodzin, dzielenia się problemami, szukania sposobów ich
rozwiązywania i radzenia w trudnych sytuacjach życio26
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Bogdan Grasza.

SAMOCHÓD STRAŻACKI
Dnia 16 listopada 2008 r. odbyła się uroczystość
poświęcenia i przekazania w użytkowanie jednostce OSP
Luchów Górny lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego FORD- TRANSIT, zakupionego z budżetu naszej
gminy przy wsparciu finansowym Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie. Uroczystą
Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił
i dokonał poświęcenia pojazdu proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Luchów Górny ks. Aleksander Panek. Uroczystego przekazania w użytkowanie przy współudziale
z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju Wiesława Bielaka dokonał prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż.

10-LECIE ODRODZENIA
POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
23 listopada 2008 roku odbyła się jubileuszowa sesja
Rady Powiatu w Biłgoraju. Miała miejsce w auli Liceum im. ONZ w Biłgoraju. Została otwarta uroczystym
odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie zebrani
obejrzeli film”Powiat biłgorajski na Roztoczu i w Puszczy
Solskiej”.
Podczas sesji zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla powiatu. Obchody 10-lecia odrodzenia naszego
powiatu były bardzo ciekawe, w szczególności część artystyczna, którą przygotowali wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury.
W tych uroczystościach miały również miejsce prezentacje gmin z powiatu biłgorajskiego. Tarnogrodzka
gmina przedstawiła swoje zasługi i dobrodziejstwa jako
pierwsza. Podczas tej prezentacji uczestnicy spotkania
mieli możliwość skonsumowania wypieków z piekarni Państwa Kapków. Można też było podziwiać piękne
domki i karmniki wykonane z drewna Przedsiębiorstwa
Produkcyjno – Handlowego „SITARZ” z Luchowa Górnego. Na wystawie naszej gminy widniały również stroje
tarnogrodzkie oraz panorama Tarnogrodu.
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TARNOGRODZCY RADNI W SEJMIE RP
Z inicjatywy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie 3 grudnia 2008 roku została zorganizowana wycieczka do Warszawy. Zasadniczym celem wyjazdu była wizyta w Sejmie
RP. W wycieczce obok Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża i Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Skubisza wzięli udział radni, sołtysi, przewodniczący
dzielnic oraz członkowie rad sołeckich i zarządów dzielnic. W sumie wyjechało 48 osób. Wyjazd nie doszedłby
do skutku, gdyby nie pomoc radnego Henryka Żmijana,
który w porozumieniu z bratem Posłem na Sejm RP Stanisławem Żmijanem uzgodnił termin i szczegóły pobytu
w Sejmie.
Już na miejscu, ale jeszcze przed wejściem do budynku,
uczestnicy wyjazdu mogli na własne oczy zobaczyć sceny
oglądane zazwyczaj na ekranach telewizorów. Manifestującej grupie związkowców, protestującej przeciw uchwale
ograniczającej przywileje emerytalne, dzielnie towarzyszyli gotowi do ewentualnej interwencji policjanci. Ich
czarne uniformy, sprzęt do uspokajania zbyt krewkich
manifestantów oraz bardzo głośne hasła skandowane
przez zebranych związkowców robiły poważne wrażenie
na przybyszach z Tarnogrodu. Warszawiacy już się chyba
do tego przyzwyczaili!
Nie mniej emocjonujące było samo wejście do sejmowego budynku. Trasa wiodła przez biuro przepustek, gdzie
należało przedstawić listę uczestników oraz ich numery
PESEL. Następnie wszystkich skierowano do specjalnego
wejścia dla zwiedzających, gdzie każdy wchodzący musi
okazać dowód osobisty, który jest przez Straż Marszałkowską skrupulatnie sprawdzany. Potem wizyta w szatni, gdzie należało zostawić wszystkie rzeczy osobiste –
szczególnie metalowe i elektroniczne. Zwiedzający mogli
zabrać z sobą tylko dwa aparaty fotograficzne i dwa telefony komórkowe. Schody
wyprowadziły wszystkich
na drugie piętro, gdzie,
chcąc wejść na galerię sali
obrad, należało jeszcze
przejść przez urządzenie
wykrywające przedmioty
metalowe. Wszyscy pozytywnie przebrnęli ten
test. Czego nie robi się dla
bezpieczeństwa naszych
posłów?
Widok z galerii zrekompensował
wszystkie wcześniejsze niedogodności. Na sali trwały
obrady, które prowadził
Wicemarszałek Krzysztof Putra. Posłowie (chyba kilkunastu) debatowali nad przyszłorocznym
budżetem.
Atmosfera
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obrad była nadzwyczaj spokojna, można by powiedzieć nawet senna. Straż Marszałkowska usadziła wszystkich na
dwu najwyższych rzędach i poinstruowała, iż nie wolno
robić zdjęć przy użyciu flesza oraz podchodzić do bariery
oddzielającej galerię od sali obrad. Zakaz ten w skuteczny sposób ograniczał pole widzenia. Żeby zniwelować tę
niedogodność, każdy otrzymał schemat rozmieszczenia
wszystkich posłów na sali.
W pewnym momencie do gości z Tarnogrodu dołączył poseł S. Żmijan, który przejął rolę przewodnika. Jednak na wstępie zaznaczył, iż z powodu trwających obrad
poważnie ograniczony jest dostęp zwiedzających do sejmowych pomieszczeń. Okazało się to niestety prawdą,
gdyż grupa mogła zobaczyć jedynie holl z osławionymi
schodami, gdzie dziennikarze przeprowadzają wywiady z
posłami. Z tego miejsca można było zobaczyć także tablicę pamiątkową poświęconą wizycie Papieża Jana Pawła II
w Sejmie RP, historyczne laski marszałkowskie oraz tablicę upamiętniającą pomordowanych przez niemieckich
faszystów posłów II RP.
Brak możliwości obejrzenia pozostałych sejmowych
pomieszczeń zrekompensowała prezentacja multimedialna, którą pokazano w sejmowej wszechnicy. Tam też
poseł Żmijan opowiadał o swoich doświadczeniach z tej i
poprzednich kadencji. Na pamiątkę spotkania Burmistrz
Tarnogrodu przekazał naszemu przewodnikowi wydawnictwa o Tarnogrodzie oraz herb miasta.
Uczestnicy wycieczki, mimo pewnych ograniczeń
spowodowanych troską o bezpieczeństwo obradujących
posłów, wyjeżdżali z Warszawy zadowoleni, bo wzbogaceni o nowe doświadczenia.
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Janusz Skubisz

KRONIKA WYDARZEŃ
Klub Seniora działający przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury już ponad trzydzieści lat bierze czynny udział
w życiu kulturalnym środowiska, w jego promowaniu na
zewnątrz i przekazywaniu zanikającej już niestety tradycji.
Współpracuje i odwiedza zaprzyjaźnione kluby w Józefowie, Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie.
27 listopada kluby te gościły w Tarnogrodzie na tradycyjnej andrzejkowej zabawie. W blasku migocących na
stołach świec i przy zapachu gałązek świerkowych bawiono
się doskonale, zapominając o dolegliwościach w codziennym, często szarym dniu. Do tego, że zabawa andrzejkowa
była wspaniała, przyczynili się muzyczni sponsorzy, którzy
grali i śpiewali gratis, co rzadko się już zdarza w dzisiejszej
biznesowej dobie. Byli to: Andrzej Fus, Łukasz Mielech i
Łukasz Przytuła. Serdeczne podziękowania składa opiekunka Klubu Helena Zając.

*
18 listopada Tarnogrodzka Kapela Ludowa wystąpiła dla przeuroczej publiczności – przedszkolaków. To
było prawdziwe spotkanie pokoleń. Jakże wdzięczny był
odbiór repertuaru kapeli przez milusińskich, którzy starali
się również śpiewać, dyrygować i tańczyć. Małe rączki biły
brawa. Przedszkolaki poznały dawny strój tarnogrodzki.
Chętnie pozowano do wspólnego zdjęcia. Takiej wspaniałej i żywiołowej widowni Tarnogrodzka Kapela Ludowa
jeszcze nie miała.
*
14 -15 listopada grupy wieńcowe gminy Tarnogród,
starostowie dożynek, sołtysi i wszyscy zaangażowani w
organizację dożynek gminnych w Różańcu Drugim odbyli wycieczkę do Zakopanego i Łagiewnik. Była to nagroda
Burmistrza Tarnogrodu.

*
Pary taneczne z Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
uczestniczyły w uroczystości „Złotych Godów” w dniu
1 października 2008r. oraz „Światowego Dnia Walki z
Cukrzycą” 20 i 25 listopada 2008 r. Natomiast 5 grudnia
2008r. zaprezentowały się w nowym programie wszystkie
grupy taneczne, witając w ten sposób przybycie do TOK
św. Mikołaja.

*
Od 1 września 2008 roku Strażacka Orkiestra Dęta
pracuje pod batutą Wiesława Bulińskiego. W tym okresie wzięła udział w korowodzie sejmikowym, obchodach
Święta Niepodległości i uroczystościach poświęcenia
samochodu OSP w Luchowie Górnym.
Orkiestra przygotowuje się do noworocznego koncertu kolęd.
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
1.Czerwony z uszkami.
2.Dzielimy się nim w Wigilię.
3.Leżał w nim maleńki Pan Jezus.
4.Znajdujesz je pod choinką.
5.Przyjeżdża w nich Mikołaj.
6.Pojawia się na niebie i rozpoczynamy kolacje wigilijną.
7.Tradycyjna ryba podawana w Wigilię.
8.Wieszasz je na choince.
9.Śpiewamy je w okresie świąt Bożego Narodzenia.
10.Oglądasz je w kościołach w Boże Narodzenie.
11.Msza odprawiana o północy w Wigilię.
12.Ciągną sanie Mikołaja.
13.Przynosi prezenty.
14.Składamy je sobie, dzieląc się opłatkiem.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 36.:
25 Ogólnopolski Sejmik
Teatrów Wsi Polskiej

ZAGADKA FOTOGRAFICZNA
Rozwiązanie zagadki fotograficznej z numeru 36.:Stara zabudowa Tarnogrodu istniejąca do lat 60.
mieściła się przy ul. Rynek. Dzisiaj znajduje się tu posesja państwa Seredów.

Proszę podać, przy jakiej ulicy znajdował się ten obiekt i co obecnie na tym miejscu wzniesiono.
........................................................................................................................................................................................................................
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KRZYŻÓWKA
1. Błyszcząca ozdoba choinkowa.
2. Podobno może przemówić w noc
wigilijną.
3. Tak nazywano kolędników na Pomorzu.
4. Widowisko sceniczne, mające za treść
narodziny Chrystusa.
5. Dawna nazwa pasterki.
6. Łamany w czasie wieczerzy wigilijnej.
7. Z kapustą i grzybami.
8. Święty, patron piekarzy, marynarzy
i dzieci.
9. Okres przygotowań do Bożego Narodzenia.
10. Odgrywana przez kolędników lub
ustawiana w kościołach.
11. Skrzaty, które pomagają w rozdawaniu prezentów.
12. Ogarnia po powrocie z pasterki.
13. Poprzedza dzień Bożego Narodzenia.
14. Świąteczna msza odprawiana o północy.
15. Pieśń pasterska o motywach kolędowych.
16. W dawnej Polsce ozdoba wieszana
nad stołem.
17. Popularna nazwa świąt Bożego Narodzenia.
18. Stawiane dawniej w kątach izby.
19. Zakaz spożywania potraw mięsnych.
20. Kraj, z którego podobno przybywa do
nas św. Mikołaj.
21. Zaproś go w Wigilię, jeśli jest samotny.
22. Ilość potraw na wigilijnym stole.
23. Prowadziła ich do stajenki Gwiazda
Betlejemska.
24. Drzewko bożonarodzeniowe.
25. ............ Mikołaj.
26. Potrawa wigilijna z gotowanej pszenicy, kaszy lub ryżu, maku, miodu
i bakalii.
27. …………….., Melchior i Baltazar.
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