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Najpierw byta swietlica w remizie i marzenia o
prawdziwej placowce. Ziscity sie^ przez pomytke, wojewodzki urz^dnik do planu finansowego wpisat
Tarnogrod zamiast Tarnobrzegu i wtedy refleksem
wykazai sie, przewodniczqcy rady gromadzkiej
Franciszek Mulawa. Zebra! mieszkaricow, kazat
kopac doty i wylewac fundamenty. Budowa stata s\$

60 Cat
minefo...
Rok 1964 otwiera nowy okres - kierownictwo
domu kultury obejmuje Wtadystaw Dubaj i
b^dzie je sprawowat przez ponad cztery dekady.
Druga potowa lat 60. i lata 70. to istny wybuch inicjatyw teatralnych. Nawia^zuje sie_ regularna
wspotpraca z lubelskim Teatrem im. J. Osterwy i
lalkowym Teatrem Kacperek z Rzeszowa, zaczyna
dziatac Amatorski Zespot Teatralny (1967), graja^cy

faktem, pieni^dzy nie mozna byto nie dac. W roku
1956 placowke_ oddano do uzytku. Jako pierwsza
znalazta tu miejsce Strazacka Orkiestra De.ta. Potem

byty zespoty dzieci^ce, wspotpraca z klubami

gtownie Fredre_ i Zapolskg, ale takze Szaniawskiego,
Czechowa. Powstaje tezTarnogrodzka Kapela
Ludowa (1976) i prawie rownoczesnie Klub Seniora.
Wielkim dniem byt 3 stycznia 1987 roku - dla
Tarnogrodu, ktory odzyskat zabrane przez zaborce.

rolnika, dziatania oswiatowe.
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odbywaj^ sie. mi^dzywojewodzkie
sejmiki wiejskich zespotow
teatralnych, a od 1984 Sejmik
Teatrow Wsi Polskiej. Za catoksztatt
zastug dla kultury ludowej Osrodek
otrzymat prestizowa. Nagrode. im.
Oskara Kolberga. Jakie wrozby na
przysztosc? Z pewnoscia_ dobre.
Wtadze Tarnogrodu - teraz trzecig
kadencje. wtodarzy Eugeniusz

Stroz - traktuja, kultury jako dobro
szczegolne. A ster TOK-u w 2008
roku przej^ta Renata Cwik, ktora
tu sie. wychowata, dorastata i
dojrzewata do trudnych zadari.

po powstaniu styczniowym prawa miejskie
i dla placowki - stata sie.
Tarnogrodzkim Osrodkiem
Kultury. Dynamika zycia
kulturalnego byta jednym z
najwazniejszych argumentow na
rzecz przywrocenia miejskosci.
Teraz kazdy rok przynosi
nowe roznorodne dziatania.

Osrodek staje sie. miejscem
sesji naukowych i konferencji
regionalistow (wspotpraca
z UMCS), organizuje zjazdy
klubow seniora, powiatowe
przegla.dy teatrow dzieci^cych i
mtodziezowych, ogolnopolskie
warsztaty integracyjne
MALOWANY WSCHOD, olimpiady
wiedzy ekologicznej, wystawy,
konkursy, warsztaty zdobienia
pisanek.

Przede wszystkim chlubi sie. Tarnogrod mianem
Stolicy Wiejskiego Teatru. Tu od 1975 roku

W roku jubiieuszowym przy Tarnogrodzkim Osrodku
Kultury dziataja.: Tarnogrodzka Kapela Ludowa,
Strazacka Orkiestra D^ta, Klub
Seniora, Zespoty Taneczne
TOK /trzy grupy/, Amatorski
Zespot Teatralny, Teatr
Mtodych TOK SHOW, Zespot
Wokalny oraz odbywaja.
sie. zaje.cia plastyczne dla
najmtodszych.
Kierownicy, dyrektorzy
placowki od 1956 roku:
Zdzistaw Sidor, Stefan
Kuzmiriski, Wiktor Wodzihski,

Zbigniew Sulimierski, Maryla
Szczur, Wojciech Baszkiewicz,
Wtadystaw Dubaj, od 2008
roku Renata Cwik.
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KOtA ZAINTERESOWAN TOK W SZESCDZIESI4TYM
ROKU DZIAtALNOSCI
Strazacka Orkiestra D^ta

jaki obecnie reprezentuje. Ale to ciezka
praca - proby 3 razy w tygodniu. Praca
w sekcjach z nauczycielami szkolacymi
mlodych muzykow: Wieslawem
Mazurkiem i Mateuszem Krawcem. Do

orkicstry prowadzony jest caloroczny
nabor nauki gry na instrumentach

I

blaszanych i drewnianych. Zespol liczy
obecnie 20 czlonkow - mlodych ludzi
polqczyla wspolna pasja muzykovvania,
ktora daje wiele radosci i swietnej
zabawy.
Klub Seniora

40 lat temu przy Gminnym Osrodku
Kultury w Tarnogrodzie powstaje
pierwszy Klub Seniora w powiecie

bilgorajskim . lego zalozycielka jest
Helena Zajae. Poczqtkowo w roku 1976 byla to

Z ponad dzicwiecdziesiecioletnia. iradycjq
reaktywowana w 1993 roku z inicjatywy Jozefa
Czarnego, dziala na terenie miasta i gminy
Tarnogrod. Bierzc udziat w uroczystosciach
patriotycznych, strazackich, koscielnych oraz
imprezach kulluralnych. Prezentuje publicznosci
bogaty repertuar, wykonujqc muzyke dawnq,
wspolczesnq, klasycznq i rozrywkowq. Orkiestra
uczestniczy takze w przegladach. Na przestrzeni
kilkudziesieciu lat kapelmistrzami kolejno
byli: Antoni Korniak, Czeslaw Nizio, Wojciech
Baszkiewicz, Wiestavv Buliriski, Wojciech Fus,

Zbigniew Bilinski a w roku 2016 bulawe przej'^j
Grzegorz Szteinmiller. Od 2013 roku nastqpil
znaczny proces odmlodzenia skladu orkiestry.
Starsi muzycy zakonczyli pracc; a inni odeszli do
orkiestry w Obszy, Biszczy. Obecnie sklad tworzg
mlodzi muzycy-amatorzy z Tarnogrodu i okolic. Ich
praca i ogromne zaangazowanic w ostatnim czasie
przyczynily sitp do osiagniecia wysokicgo poziomu

bardzo liczna grupa skupiajqca 70 osob.
Uplyw czasu ... zrobil swoje. Liczba osob zmalala.
Od czasu do czasu wyjezdzaji} do zaprzyjaznionych
klubow seniora: w Jozefowie, Dolhobyczowie,
Zwierzyhcu. Szczebrzeszynie. Na tych spotkaniach
seniorzy prezentuja swoje umiejetnosci kulinarne,
irne,
spiewaja, recytuja, grajz}, organizing wystawy
prac. Mozna si<? wiele nauczyc, korzystajqc z
ich mqdrosci zyciowej. Wielkq wartosciq Klubt
Seniora sq kolezenskosc i przyjaznie wsrod jego
go
czlonkow. To dzieki uczestnictwu w spotkaniach
ich
wielu osobom przestata dokuczac samotnosc.
inni zas moga, tu odpoczqc od domowych spraiiw
powszednich. Nowe znajomosci i przyjaznie
zawartc w klubie majij wielkie znaczenie w zyciu
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codziennym senioiow. To nie tylko mile, wspolne
spedzenie czasu, lecz takze wzajemna pomoc w

roku obchodzi jubileusz 40-lecia.

chwilach trudnych.

Amatorski Zespol Teatralny
Amalorski Zespol Teatralny zostal odrodzony we

Tarnogrodzka Kapela Ludowa

wrzesniu 2000

roku, jednak
korzenie tradycji
teatralnych w
srodowisku

siegaja gleboko
w przeszlosc,
czasow przed II
wojiic} swiatowa..
Teatr ten

przygotowal i
wystawil na scenie
14 spektakli.
Wszystkie cieszyry
sie wielkim
uznaniem. Ilez

Rozpoezela swa artystyczna drogc w 1976 roku.
Jej zalozycielka i
sercem jest Helena
Zajac - wieloletnia

emocji i radosci
przynosi kazda
premiera.
kiedy bez wzgledu na pogod$, z kazdej strony

instruktorka

placowki.
Poczatkowo

zespol vvystepowal
w 9-osoboym
skladzie /w tym
4-osobowy zeiiski
zespol wokalny/.
Obecnie liczy 10
osob. Kapela gra
i spiewa przede
wszystkim utwory
z wlasnego
regionu, zebrane
od najstarszych mieszkaheow okolic Tarnogrodu i
zapisane przez czlonkow tej grupy. Jest to zespol
bardzo zywiolowy, porywajaey publicznosc
swym repertuarem i pelnym lemperamentu
wykonaniem. Jego pojawienie si? zawsze
wywoluje serdeczny oddzwiek publicznosci. Ma on
na swym koncie kilka tysiecy koncertow w roznych
miejscowosciach kraju. Pochwalic sic moze
nagraniami dla radia oraz wystepami w programach
telewizyjnych. Kapela otrzymala liczne dyplomy,
nagrody i wyroznicnia. Dzis zespol dzieki zabiegom
o nowych czlonkow jest na trwale zvviazany z
zyciem kulturalnym naszego miasteczka. W tym

Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury zjezdzaj^
samochody, spicszi} ludzie, cale rodziny. I chociaz
zycie w dzisiejszych czasach stalo sic bogate za
sprawa srodkow masowego przckzu, teatr nie
znudzil sie tarnogrodzianom. Przychodza chetnie
na spektakle i goraco je przyjmuja.Tamogrodzcy
aktorzy wystawiaja przedstawienia nie tylko
dla lokalnej spolecznosci. Znani sa m.in. w
Lubaczowie, Cieszanowie, Dynowie, Przemyslu,
Giedlarowej oraz powiecic bilgorajskim.
Opiekunem i rezyserem zespolu jest emerytowana
instruktorka TOK Helena Zajac. a scenografie
przygotowuje Wladyslaw Dubaj.
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Teatr Mlodych TOK SHOW
Dziala przy Tarnogrodzkim Osrodku Kultury
odjesieni 2013 roku. Dyrcktor TOK-u

28 pazdziernika tego roku Teatr Mlodych wziq?
udzial w miedzywojewodzkim X Jubiieuszowym
Przegladzie Sztuki Rozrywkowej KABARETONIK
2016 w Lubaczowie. Mlodzi aktorzy zaprczentowali
dwie bajki kabarelu POTEM: „Kopciuszka i „Jasia
i Malgosie". Zajeli drugie miejsce, a tym samym
wywalczyli SREBRNA BECZK^ SMIECHU w
kategorii SKECZ.
Kolo plastyczne

Dzieci podczas zajee realizing swoje marzenh
pasje, rozwijajcj talent, poznajq swiat sztuki.
zajeciach powstajq rysunki, prace malarskie oraz
inne wykonane rozmaitymi technikami. Sposob
pracy uczestnikow zajec nie jest przytloczony
schematami i ograniczeniami, panuje pelna
swoboda w wyrazaniu siebie. Plastyka jest jedi
Renata Cwik powierzyla misje
stworzenia mlodziezowej grupy
teatralnej Monice Komosie.
Glownym i towarzyszqcym
od samego poczqtku
zalozeniem bylo poI<}czenie
pasjonatow aktorstwa z gimnazjum
i szkol srednich. Trzy glowne cechy
teatru mlodych to integracja, pasja
i upowszechnianie kultury. Zaczeli
od przygotowania warsztatu cwiczeh oddechowych, dykcyjnych,
cwiczeh parateatralnych, cwiczenia
warsztatu slownego. Dotychczas
teatr mlodych wystawil picc sztuk:
„Sktjpca" wedlug komedii Moliera,

•''J'

-Ja

/

_.

podstawowych form ekspresji tworczej,
w ktorej dziecko ma mozliwosc
wyrazania emocji i przezyc. Czesto w
swych dzialaniach wykorzystuja techniki
artrecyklingu, b^dqce niekonczaca si^
inspiracja i dajqce wiele mozliwosci
tworczych. Instruktorem jest Magdalena
Grabinska - Serek.

„W poszukiwaniu Kopciuszka..." zaskakujcjcq
kompilacj^ najpopularniejszych basni dla dzieci,
wspolczesna komedie rodzinna „Jest milo?!'\
„...i pozostali" wedlug scenariusza Jana Andrzeja
Fresia, klasycziic) „Zemste" Aleksandra Fredry.
8

Zespol Wokalny
Zajecia wokalne rozwijaJ£} talent ora
prcdyspozycje do spiewania. Dzieci
pracuja z ciekawym repertuarcm,
roznicowanym pod wzgl^dem:
charakleru, tematyki oraz stylistyki muzycznej
Odbywa si(? praca nad emisjq glosu, dykcji},
recytacja, interpretacjij piosenki, ruchem
scenicznym oraz higieni} glosu. Cwiczenia
odbywaja sie z uzyciem mikrofonu, na
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Zespoly taneczne

Zajecia prowadzone sa w trzech grupach. Celem
zajec jest umuzykalnienie dzieci, doskonalenie
motoryki ruchu, sluchu, koordynacji, rownowagi,

profesjonalnym sprzecie naglasniajacym, tak,
aby zagwarantowac jak najlepsze warunki do
osiagniecia swobody scenicznej oraz potrzebne
doswiadczenie na scenie lub estradzie. Zajecia
przygotowujc) do udzialu w roznego rodzaju
konkursach piosenki,wyslepach scenicznych.
Instruktorem jest Grazyna Barcicka.

postawy ciala, ksztaltowanie i rozwijanie
kreatywnosci,
wdrazanie techniki

tahca towarzyskiego,
nauka pamieci oraz
dobra wspolpraca w

grupie. Dla dzieci
uczestniczacych
w zajeciach w

pierwszej grupie
jest to najczesciej
pierwszy kontakt
z tancem i scen^.
Poprzez rozne
cwiczenia i

zabawy ruchowe
poznajq podstawy
rytmiki, tahca
estradowego, towarzyskiego oraz
klasycznego. Druga i trzecia grupa

skupia dzieci i mlodziez w wieku 1013 lat. Kazde spotkanie rozpoczyn'a si^
cwiczcniami rozgrzewajacymi, nastepnie
stj zadania ruchowe i taneczne. Zajecia
le sq forma_ aktywnosci fizycznej, klora
jest doskonalym sposobem na efektywne
i kreatywne spedzenie czasu wolnego
po lekcjach w szkole. Zespoly taneczne
uswielniaja swym programem tanecznym
imprezy organizowane w srodowisku .
Instruktorem tahca jest Malgorzata Zaj^c.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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20 listopada br. w Tarnogrodzkim Osrodku

Kultury odbyt si$ koncert jubileuszowy z
okazji 60-lecia Osrodka. W specjalnym

programie wystapiiy zespoly pracuj^ce na
co dzien w TOK, byfy takze zyczenia i tort.
Koncert prowadzita dyrektor Renata Cwik.
Wilam Panstwa bardzo serdecznie na koncercie

jubiieuszowym Tamogrodzkiego Osrodka Kultury
z okazji 60-lecia powstania TOK-u. Przygotowujqc
sie do dzisiejszej uroczystosci, przeg/qdalismy
kroniki, zdjecia i wycinki prasowe z wydarzen, ktore
mialy tu miejsce. I moge powiedziec, ze przez te
60 lat dzialo sie sporo i mozna powiedziec, ze te
60 lat minelo jakjeden dzien. Ale to wszystko nie
hyloby mozliwe bez zaangazowania pracownikow,
instruktorow, dyrekcji, naszych przyjaciol i was,
drodzy uczestnicy zajec, ktorzy tuprzychodzicie:
uczyc sie spiewu, grac na scenic i instrumentach,
recytowac, tahczyc, tysowac, ale takze obejrzec
film, przedstawienie czy wysluchac koncertu witala gosci dyrektor TOK w Tarnogrodzie

Nikt tak naprawde niejest w stanie poUczyc,
He osob uczestniczylo w zajeciac/i, koncertach i
imprczach. Wiele osob moglo i maze nadal rozwijac
tutaj swoje zainteresowania i pasje. Wszystkim,
ktorzy przez 60 lat uczestniczyli w pracy i rozwoju
Tamogrodzkiego Osrodka Kultury dziekuje. W
jubiieuszowym koncercie zaprezentowali sie mlodzi
tanccrze i solisci, Tarnogrodzka Kapela Ludowa,
Strazacka Orkiestra Deta. zespol wokalny orazz Teatr
Mlodych TOK SHOW.
Jubileusz 60-lecia Tamogrodzkiego Osrodka
Kulturyjest okazjq do przekazania Panstwu
serdecznych gratulacji oraz wyrazow uznania
upowszechnienie kultury wsrod spolecznosci gminy
Tarnogrod oraz dzialalnosc na arenie regionalnej
i krajowej. Dzieki dzialalnosci Tamogrodzkiego
Osrodka Kultury na co dzien mozemy obcowac
z kulturq, jak rowniez brae czynny udzial wjej
tworzeniu - podkreslal burmistrz Eugeniusz

:

Stroz.

/fotorelacja z wydarzenia na drugiej s
wydania/

Renata Cwik.

Swi?to Niepodleglosci wTarnogrodzie
Uroczystosc 98. rocznicy odzyskania niepodleglosci
przez Polske rozpoczela sie od przemarszu
slrazackiej orkiestry detej i tarnogrodzian w
kierunku kosciola. Uczestnicy wydarzenia zlozyli
kwiaty przy pomniku poswieconym powstahcom
styczniowym, ktory znajduje sie w ogrodzeniu
swii)tyni.
Nastepnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli
we mszy swietcj celebrowanej przez ksiedza
proboszcza Jerzego Tworka wspolnie z dwoma
kaplanami. W kosciele paralialnym pw.
Przemienienia Pahskicgo w Tarnogrodzie
zebrali sic: wladze gminy, mieszkahcy, poczty

Karczmarzyk i pani Malgorzata Glinianowicz, zas
na seenie wystcjpili:
Hubert Wlaz - poeta
Natalia Fusiarz- babcia

Bartlomiej Witkowski - dziadek
Amelia Lipka - mama Hanka
Ma rein Zajac - lata Jan
Mateusz Klimczak - syn Franek
Radek Sadlej - syn Joszko
Kacper

Adamowicz - syn
Jedrek
Karina Kita -

sztandarowe, kombatanci, dzieci i mlodziez wrazz

nauczycielami.
Nastepnie wszyscy obecni przeszli do sali
widowiskowej TOK, gdzie odbyla sie druga cz^sc
uroczystosci. Rozpoczelo ja wspolne odspiewanie
hymnu narodowego. Pozniej strazacka orkiestra
dcta pod batuta pana Grzegorza Szteinmillera
zaprezenlowala krotki koncert melodii
patriotycznych.
Potem uczniowie Szkoly Podstawowej im. Marii
Curie-Sklodowskiej w Tarnogrodzie przedstawili
czese artystyezna pt. „Pisk Bialego Orla"..
Przygotowaniem speklaklu zajely sie: pani Bozena
Smieciuch. pani Anna Kuziak. pani Joanna
10

eorka Anna

Marlyna Wryszcz

- eorka Jagnisia
Dawid Przeszlo
-kot

Anna Fus - Bialy
Orzel
Dominika

Pisarczyk. Oliwia
Krasowska,
Natalia LarwaCzarne smoki

Wiktoria Kupczak - Strofa 1
Magda Komosa - Strofa 2
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1 choc wydawalo
si«j, ze narod
polski nie pokona
la
nieprzyjaciol, stalo

1

sif inaczej. Po 123
latach niewoli Polska

wrocila na mape

Europy. Obwiescjla
to uczennica

odgrywajaca rol«j
orla, schodzqc
ze sceny miedzy
widzow i rozdajax
im pamiqlkowe
pocztowki ,,Mamy
Niepodlegl^!". Na
konicc wystapila
pani dyrektor
Urszula Fedec, ktora

zlozyla wszystkim
zebranym zyczenia
z okazji Swieta
Niepodleglosci.

Wystep bardzo sie
Gabrysia Fus - Strofa 3
Karolina Slaroh - Strofa 4

Katarzyna Siek - Strofa 5
Anna Malinowska - Strofa 6

OtyliaAntolak-Strofa 7
Iga Serek - Strofa 8
Przejmujacy pisk ptaka. ktory jest w naszym godle,
obwiescil wydarzenia, jakie mialy rozcgrac sie; na
scenie. Moglismy zobaczyc zebranych wokol stohi
przy codziennych zajeciach naszych przodkow,
ktorzy przeczuwali nadejscie strasznych czasowrozbiorow, niewoli, walki o Ojczyzne. Uslyszelismy
opowiesc glowy rodziny o czasach swietnosci
naszego kraju, by za chwile wspolnie z aktorami
zegnac odchodzsjcych na front
zolnierzy. Wsluchani w teksty
piosenek, wykonywanych przez
zespol wokalny „Marysiehka", z
bijacym sercem czekalismy na ich
powrot. Ze sceny poplynely rowniez
strofy wierszy, ktore dawaly
Polakom nadzieje na odzyskanie
niepodleglosci. Wolnosc wymagala
od naszych rodakow tysiecy
ofiar. Najbardziej przejmujcjcym
momentem przedstawienia byl
teatr cieni, w ktorym rozegrala
sie walka Orla- symbolizujacego

podobal, poniewaz
widzowie nagrodzili wykonawcow gromkimi
brawami. Slowa uznania dla nauczycieli i uczniow
skierowal rowniez Burmislrz Tarnogrodu pan
Eugeniusz Stroz.
Moim zdaniem, aktorzy doskonale wcielili sie
w odgrywane role, przez co przedstawienie bylo
bardzo realistyczne. Rowniez chor „Marysiehka"
pod kierunkiem pana Andrzeja Kusiaka pieknie
wykonal piosenki. ktorych dotad nie slyszelismy.
Natalia Fusiarz

uczennica klasy VI b

Polske z trzema czarnymi smokami

- panstwami rozbiorowymi.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

11

35. ROCZNICA TRAGICZNEJ SMIERCI
JOZEFA KRZYSZTOFA GIZY
16grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji prze:
milicjantow, wojsko i oddzialy ZOIVIO kopalni
"Wujek" zginaj Jozef KrzysztofGiza pochodzjjcy z
Tarnogrodu gornik. W 35. rocznicq wprowadzenia
stanu wojennego oraz jego smicrci w Tarnogrodzie
odbyly si£ patriotyczne uroczystosci z udzialem
biskupa Mariana Rojka.
Tradycyjnie juz w Tarnogrodzie rocznicowe uroczystosci
zwiazane z kolejnymi rocznicami wprowadzenia w

Polscestanu wojennego odbywajq sie w niedziele
po 13 grudnia i sajednoczesnie upamictnieniem
smiercijednego z 9 zabilych w "Wujku" gornikow

w "Wujku "gornikow, a wsrodnich naszego rodaki
Jozefa Krzysztofa Gize. Wrece opatrznosci Bozej
skladamy los naszej Ojczyzny umilowanej Polski,
los naszych srodowisk i nassamych. Prosmy o Boze

1

Blogoslawicnstwo ipokoj w naszych sercach orazmilosc
wza/emnq - mowil podczas rozpoczecia liturgii ks. Jerzy
Tworek dzickan Dekanatu Tarnogrod.
W uroczyslosciach uczestniczyla rodzina Jozefa Gizy,
mieszkahcy Tarnogrodu, wladzesamorzadowe oraz
zaproszeni goscie, w tym pi^edstawiciele Sejmu i
Senatu RP, wladz wojewodzkich i powiatowych on
reprezcntacja kopalni "Wujek" i srodowiskgomiczyi
Swa obecnoscic} uroczystosc uswietnila Orkiestra
Gomicza Lubelskiego Wegla „Bogdanka" S. A. oraz
poczty sztandarowe i czlonkowie "Solidamosci".
Jezus Chiystus, Ten. ktory zna kazdego z nas, zna naszq
pizesztosc. terazniejszosc iprzyszlosc, zna naszemysli,
pragnienia i czyny i scire, Onnas zaprasza do wspolnej
modlitwy dzickczynnej za wszelkie otrzymane deny. Na
tym oltarzu skladamy takze naszenadzieje, tmski ipmsby
abysmyto wszystko, co Pan Bogdla naspizygotowal
mogliprzyjqc zpokorq - mowil biskup Marian Rojek.
Do organizatorow i uczestnikow rocznicowych
uroczystosci w Tarnogrodzie listy skierowali Andrzej
Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Beata
Szydlo Prezes Rady Minislrow. Serdeczniepozdrawiam
zgromadzonych na uroczystosciach w Tarnogmdzie.
Stan wojenny hyl' ciosem wymierzonym w NSSZ
..So/idamosc"i w kielkujqcq polskqwolnosc. Jednak
to, co wzamyslctotalitarnym mialo byeswiadectwem
sily okazalo sic byedowodem desperacji i niemocy,
poczqtkiem konca komunizmu w Polsce. Chylimy dzis
czolapized wszystkimi, ktoizy wowczas kontynuowali
walke. ktoizy zachowa/iwiare, ze dobrojest wsfanie
zwyciezyc nadzlem. Oddajemy czesc wszystkim
internowanym, aresztowanym, przesladowanym, a
szczegolnie tym, ktoizy wolnosc i niepodleglosc Ojczyzny
okupili ofiarq najwyzszq - wlasnego zycia. Takq ofiare
zlozylJozejGiza, mieszkaniec Tarnogrodu. Jeden

pochodzacego z Tarnogrodu
- Jozefa KrzysztofaGizy.
Gmmadzimy sie dzis w naszej
swiqtyni byzanosic do Pana
Boga modlitwe w 35 rocznicq
bezprawnego wprowactenia
w naszejOjczyznie pizez
komunistyczne wladze stanu
wojennego. Polecamy tych,
ktorzy oddalizycie walczqc
o wolnosc Polski i broniqc

''Solidamosci''. Z modiift i>q
wsercu ''pochylann' sie'' nad
cialami 9 zamordowanwh
12
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M z 9 qfiarpacyfikacji kopalni "Wujek ", oraz

'*— bohaterom stanu wojennego tej ziemipragne

^ pizekazac wyreizy neijwyzszego szacunku.
Dzisoddajemy holot tym, ktoiz)>p/zed 35

I laty mimo represji istrachu nie wahalisiq.

z dziewieciu gornikow poleglychpodczas brutalnej
pacyfikacji strajku w kopalniwegla kamiennego
„ Wujek". Jakco roku, gromadzq siepanstwo w
uroczystym pochodzie, aby na tarnogrodzkim cmentarzu

zapalic znicze nagrobie swojego bohaterskiego rodaka.
To wielka manifestacja wspolnej, wdziecznej pamieci-

stetwic oporu wladzom komunistycznym. Prz)>
grobiesp.Jozefa Gizy-pizywolujemy tragiczne
^^ wspomnienia pacyfikacji katowickiej kopalni,
gdzie komunistyczna wladza stizelala do
protestujqcych gornikow. Jestesmy pamieciqi
modlitwq z ofiarami tamtych dni.
Waznym punktem rocznicowych uroczystosci
byl przemarsz z kosciola parafialnego w
Tarnogrodzie na miejscowy cmentarz, gdzie
po odspiewaniu hymnu narodowego zlozono
kwiaty i zapalono znicze przygrobie Jozefa Krzysztofa
Gizy. Wspolne swietowanie zakohczyio sie montazem
slowno - muzycznym przygotowanym pi*zez spolecznosc
ZespoluSzkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w
Rozahcu. Dianas topizede wszystkim dzien pamiecio
ofieize, jakq na oltaizuOjczyzny zlozyI sp.JozefKizysztof
Giza- przyznal w rozmowie z porlalem bilgoraj.com.
pi Marian Krol Przewodniczzjcy Regionu SrodkowoWschodnie NSZZ "Solidamosc" w Lublinie.

tekst i lblo:http://bilgoraj.com.pl/35-rocznica-tragicznejsmierci-jozela-krzyszlola-gizy-lbto„2,1.1.1,16976,n.hlml

napisal w liscie Prezydent RP.
Z kolei Premier Beata Szydlo napisala: Obchody
iipamietniajqce 35. meznice wprowadzenia stanu
wojennego, to wydaizenie waznedla wszystkim Polakow.
Wspominamy dzistragiczny ohes w naszejnajnowszej

historii naznaczony represjami wladz komunistycznych,
alepm-wolujemyrowniezbohaterstwo tych, ktoizyw

grudnia 1981 roku podjeli nierownq walke o wolnq i
niepodiegla Polske. Wszystkim zebranvm w Tarnogrodzie,
rodzinnej miejscowosci JozejaKizysztq/d Gizy, jednej
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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VJiejskie teatry w swojej stolicy
14 pazdziernika rozpoczaj sic 33. Ogolnopolski
Sejmik Teatrow Wsi Polskiej. Wydarzenie
odbywa sie^ w Tarnogrodzie. Jest szansa. na
obejrzenie przedstawien przygotowanych
przez zespoly ludowe z calcgo kraju. Sejmik
Teatrow Wsi Polskiej organizowany jest juzod
33 lat. Kolejna edycja wydarzenia rozpoczeja
sic; w piqtkowe
popoludnie, 14
pazdziernika.
Zaproszeni
goscie i zespoly

Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stroz. Z tej
okazji dyrektor placowki Renata Cwik otrzymala
medal „Zasluzony Kulturze Gloria Artis" nadany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po czesci oficjalnej na scene mogly wyjsc zespoly
ludowe biorace udzial w Sejmiku. Wystepy artystow
oceniala Rada Artyslyczna w skladzie: tealrolog
prof. Lech Sliwonik,
elnomuzykolog
prof, dr hab. Piotr
Dahling, folklorysta
i kulturoznawca dr

hab. Katarzyna Smyk
i rezyser dr hab.
Edward Wojtaszek.

ludowe zebrali sie

w Tarnogrodzkim
Osrodku Kultury,
gdzie dokonano
uroczystego

Z okazji
Ogolnopolskiegi
Sejmiku Teatrow
Wsi Polskiej
przekazuje wszystkim
uezcstnikom spotkania
w Tarnogrodzie
najserdeczniejsz
zyczenia, gratulacj<
i podziekowania za
wkladpracy na rzeczz
ochrony dziedzictwa
kultury ludowej.

otwarcia

wydarzenia.
Na widowni zasiedli

in.in.: senator Jerzy
Chroscikowski,

poscl Piotr
Olszowka,
Starosta Powiatu

Bilgorajski Marian
Tokarski, Burmistrz

Tarnogrodu
Eugeniusz Slroz,
dyrektor TOK-u

Jestem pewien, ze
dzieki Panstwa trosce

i komisarz

o kazdy detal dawnego
obrzedu i zwyczaju
tradycja polskiej

Sejmiku Renata
Cwik, Dyrektor
Wojewodzkiego
Osrodka Kultury
w Lublinie Artur

wsi bedzie wieczi
Kultury

Sepoch, ks. Jerzy
Tworek. Wydarzenie
poprowadzil Jan Zdzarski.

do uczestnikow

9

wydarzenia
Marszalek

Wojewodzrwa Lubelskiego Slawomir Sosnowski

m
Serdecznie wszystkich witam na tym wyjqtkowym

wydarzeniu i zachecam do oglqdania widowisk,
ktore zawsze sq doskonale przygotowane. Ten
rok jestjednak wyjqtkowy, Sejmik nierozenva/nie

zwiqzanyjestz Tarnogrodzkim Osrodkiem Kultwy,
a instvtucja ta obchodzi 60-lecie istnienia - mowil
14

zywa - napisal

ra>mo»ai i n wmpc rwwiowt

i dodal: Mam nadzieje, ze to piekne dzielo ocalenia
od zapomnienia polskiego folkloru bedzie zawsze
dla Panstwa zrodlem satysfakcji i radosci.
Na poczqtek wystijpil Zespol Regionalny "We
^^11-^11^^" z Krzemienicy w wojewodztwie

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

podkarpackim, ktory zaprezentowal wiejskie
wesele. Nastepnie na seen? wyszedl Zespol
Spiewaczo - Obrzedowy z Ozarowa, a potem
Zespol Folklorystyczny "Korzenie" z Laguszowa
Tego dnia widzowie mogli podziwiac tez
Zespol "Jamniczanki" z Jamnicy. Organizatorzy
zaplanowali takze zajecia warsztatowe z Rad^
Artystyczn^.
15 pazdziernika w sobote wyst^pili: Teatr
Naumiony z Ornotowic, Regionalny Teatr
Dramatyczny z Luzina, Teatr Zza Boru z Zaboru
oraz Zespol Obrzedowy "Kowalanki" z Kowali,
Teatr Obrzedowy "Lubomianki" z Boniewa
i Amatorski Zespol Teatralny im. Franciszka

Macioia ze Skomielnej Bialej. Ok. godz. 20
rozpocza^ sie Wieczor Folkloru.
Trzeci dzien Sejmiku rozpoczaj si$ o godz.
9:30. Zaprezentowaly sie dwa zespoly teatralne:

Zespol Ludowy "Jarzebina" z Paszenek i Zespol
"Rumenok" z Holowna. Zakohczenie imprezy
zaplanowano na godz. 12.

Organizatorami wydarzenia byli: Zarzqd Glowny
Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie,
Wojewodzki Osrodek Kultury w Lublinie,
Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej,
Burmistrz Tarnogrodu, Tamogrodzkie Towarzystwo
Teatralne, Tamogrodzki Osrodek Kultury.
Wsparcia finansowego udzielili: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszalek
Wojewodztwa Lubelskiego, Starosta Powiatu
Bilgorajskiego,Wojewodzki Osrodek Kultury
w Lublinie oraz Burmistrz Tarnogrodu
http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc, 12697,0,0,0,Ogolnopols
ki-Sejmik-Teatrow-Wsi-Polskiej-po-raz-33-NOWE-ZDJEClA.
him I

SWI^TO PATRONA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE
Klasa Va pod opiekij wychowawczyni p. Bozeny
Larwy zorganizowala „Swieto Patrona Szkoly" czyli
swieto Marii Curie-Sklodowskiej. W programie
znalazlo si<? wiele atrakcji, dzieki ktorym uczniowie
przyblizyli sobie postac wielkiej polskiej uczonej.
Dzieci z klas I-III wziely udzial w konkursie

plastycznym pt. „Nasza Maria". Uczniowie z klas
IV-VI opracowali plakaty przedstawiaj^ce profil
1
Marii Curie-Sklodowskiej, kazda klasa zajela si?

1

innq tematykq: „Dziecinstwo i lata szkolne" Vlb, „Marzenia" - kl. Va, „Studia w Paryzu" --kl.
Vb, „Prace badawcze, odkrycie polonu i radu" - kl.
IVb, „Siawa, Nagrody Nobla" - kl. IVa, „Dzialalnosc
naukowa, spoleczna i organizacyjna" - kl. Via. Prace
zostaly zaprezentowane na korytarzu szkolnym.
Zostala rowniez przygotowana wystawa ksi^zek
biograficznych o naszej patronce. Odbyly sie takze,
budzcjce wielkie zainteresowanie widzow, pokazy
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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doswiadczen

przygotowanych
przez uczniow z

klasy Va: napi^cie
powierzchniowe
wody, ciecz
nieniutonowska przeczaca prawom

fizyki, gumowe
jajo - wpryw octu
na rozpuszczenie
skorupki oraz
wulkany. Na
zakohczenie

obchodow swi^ta
odbyl sie konkurs
wiedzy o Marii
Curie-Sklodowskiej
dla uczniow z klas
IV-VI.

SPOTKANIE ZPUtKOWNIKIEM STANIStAWEM MACIAGA
*A
Dnia 27 pazdziernika 2016 r. do Szkoly Podstawowej
im. Marii Curie-Sklodowskiej w Tarnogrodzie
zawitali dwaj wspaniali ludzie: p. pulkownik
Stanistaw Maciaga i p. kapitan Marian Mulawa.
Na poczatku spotkania p. pulkownik przedstawil
si$ i powiedzial, ze bardzo cieszy sic z mozliwosci
odwiedzenia naszej szkoly. Potem zaczaj opowiadac
o swojej rodzinie. dziecihstwie, o czasach II wojny
swiatowej i czasach powojennych oraz o swoich
podrozach i o tym, co go Iqczy z Tarnogrodem i jego
okolicami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z
klas VI, ktorzy z wielkim zaciekawieniem sluchali
ponad dwugodzinnej opowiesci niezwyklego
czlowieka, swiadka historii. U mnie i innych
stuchaczy zakrecila sie Iza w oku, kiedy pulkownik

Maciejga opowiadal o swoim niezbyt szczesliwym
liwvm
dziecihstwie, o tym jak w wieku 4 lat zostal
wywieziony do obozu konccnlracyjnego oraz gdy
mowil, ze dzieci byly odbierane matkom i ciqgle
slychac bylo placz, pisk i krzyk niewinnych dzieci
oraz dzwiek strzalow. Nie potrarie sobie wyobrazic,
co przezywaly dzieci zdane tylko same na siebie,
niejednokrotnie bedijce swiadkami smierci swoich
rodzicow, a pozniej i smierci innych dzieci. Byly one
jeszcze zbyt male, by to wszystko zrozumiec, ale
juz wicdzialy, czym jest zlo i nieprawosc. Jedynym
doswiadczeniem milosci i dobra byla chwila, gdy
mama tulila je do piersi.
Podczas spotkania dowiedzielismy sie, ze pan
Mulawa jest autorem ksiazki pt.
„Dzieci Zamojszczyzny" i podaruje
w prczencie kilka egzemplarzy dla
najlcpszych uczniow na koniec roku.
Bcde si9 starala, abym dostapila tego
zaszczytu.

Takie

spotkania

wartosciowe,

mlodziezy,

sq

bardzo

zwlaszcza

poniewaz

mozna

dla

si?

z nich wiele dowiedziec na temat

historii. Bardzo chcialabyin, aby
panowie odwiedzili nas jeszcze wiele
razy. Dziekujemy za spotkanie.

Katarzyna Siek kl. Via
16

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

UCZNIOWIE ZKLAS IV NA Kill FESTIWALU NAUKIW LUBLINIE
I
jest malym, ale bardzo
inteligentnym robotem,
dzieki ktoremu dzieci maja.
nieograniczone mozliwosci
programowania przygod i
gier. Spotkanie z Ozobotem

We wtorek 20 wrzesnia

uczniowie z klas IV

szkoly podstawowej w
Tarnogrodzie wyruszyli
na wycieczke do Lublina.
Glownym celem wyprawy
byl udzial w trzech
projektach w ramach

to doskonala zabawa, ktora

umozliwia nauke informatyki,
robotyki i kodowania, co

XIII Festiwalu Nauki w

Lublinie. Pierwszy z nich
pt. „Szalony naukowicc,
grecka bogini, a rolnictwo...,
czyli tajemna moc
pierwiastkow chemicznych"
mial miejsce w Instytucie
Agrofizyki PAN. Celem
wykladu bylo przyste;pne
przekazanie wiedzy
dotycz^cej pochodzenia
i nazwy wybranych
pierwiastkow chemicznych,
ktore wyst^pujc} w glebie
oraz ich wplywu na rosliny.
Uczniowie za aktywny
udzial w zajeciach otrzymali
nagrody. Duza atrakcji)
okazaly sie; „Warsztaty z

////'~rr71^ ^

pozwala dzicciom odnaiezc
sic w dzisiejszych czasach
pclnych lechnologii.
Poczynajac od kolorowych
mazakow, Ozobot podczas
warsztatow zabieral dzieci

w niesamowita przygod?
programowania przez
rysowanie. Uczyl logicznego
rozumowania, rozwiqzywania
problemow i pracy giiipowej.
Za pomoca kolorowych
komend (na kartce papieru)
dzieci deliniowaly zadania,
inia,
ktore wykonywal robot.
Kolcjny projekt odbyl
sie na Uniwersytecic
Przyrodniczym.
Czwartoklasisci sprawdzili
„Czy dlugopisy niebieskie
na pewno sij niebieskie?"

Ozobotem" w Lubelskim
Parku Naukowo-

Technologicznym. Ozobot
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Zarowno w szkole jak i w pracy uzywamy
niebieskich dlugopisow. Jedne maja
ciemne wklady, drugie jasne. Ale czy na
pewno sa w nich niebieskie barwniki? A
moze cos tarn siejeszcze ukrylo? Czy z
mieszaniny fioletu i rozu mozna zrobic
niebieski? Podczas cwiczeh chemicznych
uczniowie poznali roznego rodzaju
barwniki oraz zrodlo ich pochodzenia,

a nastepnie rozpoznawali je w roznych
produktach spozywczych. Wiedza na ten
temat byla bardzo zaskakujqca. Po obiedzie
uczestnicy wycieczki poznali historie
Zamku Lubelskiego, odbyli spacer po
Starym Miescie, gdzie uslyszeli od pana
przewodnika wiele ciekawych informacji
i legend m.in. legende o czarciej lapie. W
programie nie zabraklo rowniez katedry i
niecodziennej zakrystii akustycznej.
A. Kuziak

W srode 23 listopada szkola podstawowa w
Tarnogrodzie zamienila sie w wielki ul pelen
radosnych pszczolek, gdyz czlonkowie kola
przyrodniczego pod opiektj p. Bozeny Larwy
zorganizowali „Dzieh miodu".
Kolo przyrodnicze juz po raz trzeci uczestnicz
w programie „Z Kujawskim pomagamy
pszczolom". Tegoroczna edycja
prowadzona jest pod

degustacji dla uczniow. Oprocz degustacji mio
uczniowie mogli sprawdzic swoje} wiedz^ o
pszczolowatych w formie gry szkolnej.
Wiekszosc potrzebnych infonnacji
mogli znalezc na specjalnych
informatorach rozwieszonych na
korytarzu, gazetce i wystawie.
Dodatkowo w degustacji
mogli uczestniczyc wszysc;
uczniowie, ktorzy w swoim

haslem „PszczeIi

stroju upodobnili si^ do
pszczolek. Ogromnym

Bohaterowie"

na platfonnie
rywalizacji.
Kazdy uczestnik

zaskoczeniem dla nas

bylo to, ze wszyscy
uczniowie okazali si^

wciela sie w role

^^ smakoszami miodu,

pszczelego rekruta
Akademii i rozwija
postac swojego
bohatera poprzez
wykonywanie zadah
specjalnych, grupowych i
indywidualnych. Jednym z
takich zadah, a wykonalismy
ich juz 10, bylo wlasnie
zorganizowanie ,,SzkoInego
dnia miodu". Organizacja

i | biorqc pod uwag^
».\

ilosc wypelnionych
kart gry oraz
ilosc pszczolek w
szkole w tym dniu. Jedna
przerwa okazala sie za krotka,
aby nagrodzic wszystkie osoby. dlatego
tez stoisko czynnc bylo rowniez na kolejnej

przerwic. W tym dniu biblioleka szkolna zamienila

tego swieta byla mozliwa
dziejd
panu pszczelarzowi Ryszardowi
Piskorskiemu,
ktory' ze swojej pasieki przekazal nam miod do
18

^

si$ w fabryke produkujaca czulki wg projektu
pszczolki Ani, ktora w szybkim czasie polrafi
wzbogacic swoja oferte w zaleznosci od potrzeb
wystepujacych na „rynku szkoInym,\
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w Szkole Podstawowej
im. Marii Curie-

Sktodowskiej w
Tarnogrodzie
W roku szkolnym 2016/2017 szkola
podstawowa w Tarnogrodzie przystqpila do
programu Erasmus+, rozpoczynajcjc dwuletni
projekt zatytulowany ,,Move Together to a Healthy
European Way". Partnerami naszej szkoly sa
placowki oswiatowe z Francji, Wloch, Wegier
oraz Islandii. Celem projektu jest promowanie

•

Unii Europejskiej w wysokosci ponad 23000
euro. Jednym z pierwszych dzialah w naszym
projekcic byl udzial trojki nauczycieli naszej
szkoly w roboczym spotkaniu na polnocy Francji
w miejscowosci Mannevillette. Celem tego
spotkania bylo ustalenie szczegolowych dzial
w ramach projektu Erasmus+ „Move Together
a Healthy European Way." W spotkaniu oproci
gospodarzy i nauczycieli z naszej szkoly wziel
udzial nauczyciele z Wloch, Wegier oraz Islandii.
Wizyta rozpocz^la sie uroczystym powitaniem
delegacji przez uczniow Ecole du Clos Perrine
Mannvillette,

a nastepnie
przez lokalne
wladze oraz

przedstawicieli
filii instytucji
curopejskich we
Francji. Potem
zwiedzalismy
szkole, goscilismy
w salach

zdrowego trybu zycia, zachecenie uczniow do
aktywnego spedzania wolnego czasu, jak rowniez
zawieranie nowych znajomosci, promowanie
postaw tolerancji i otwartosci na inne kultury
oraz tradycje, nie zapominajac o doskonaleniu
umiejetnosci jezykowych. Projekt zaklada rowniez
stworzenie interaktywnej sciezki edukacyjnej po
ulicach Tarnogrodu z wykorzystaniem istniejqcych
elementow krajobrazu i punktow historycznych.
Wszystkie dzialania bedq mozliwe dzieki
dofinansowaniu projektu w calosci z funduszy

lekcyjnych i
przyglqdalismy si^
pracy francuskich
nauczycieli.
W godzinach
popoludniowych
zostalismy
zaproszeni do
Urzedu Miasta na krotkie spotkanie z burmistrzem
oraz jego pracownikami. Nastepnie cala grupa
nauczycieli wraz z uczniami szkoly goszczqcej

udala sie na pieszt} wedrowke wokol miejscowosci,
gdzie bedzie miescila sic sciezka edukacyjna. Po
powrocie do szkoly wszyscy partnerzy przedstawilii
prezentacje multimedialne o swoich szkolach.
Nastepnie rozpoczelo sic spotkanie robocze,
w trakcie ktorego planowane byly dzialania na
najblizsze miesiace oraz odbylo siq: glosowanie
majqce na celu wylonienic trzech najciekawszych
ych
prac, ktore bedq wykorzystane do stworzenia

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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wspolnego logo projektu. Kolejne dni uplyngly
na poznawaniu szkoly, uczniow i nauczycieli
zaangazowanych w projekt, udziale w zajc;ciach
lekcyjnych, ktore przyblizyly nam spccyfike szkoly,
ale przede wszystkim na spotkaniach, podczas
ktorych omawiane i ustalane byly szczegoly
wspolnych dzialah, sposobow realizacji projel
oraz dalszych spotkah.

Bardzo cieszymy sie z ponownego
nawiqzania wspolpracy z europejskimi szkolami,
gdyz jest to dla nas wszystkich, uczniow i
nauczycieli. bardzo ciekawe i rozwijajqce
doswiadczenie.

Koordynator projektu
Grzegorz Niziolek

WIESCI Z QIMNAZJUM
^ 0|S -r1

„Racjonalnie si§ odzywiasz,
zdrowie wygrywasz"

J?

Anioty flitosiepdzid"
Katarzyna Wolanin
zostata laureatkq XVI
MI^DZYSZKOLNEGO

Katarzyna Wolanin i Wioletta Lembryk z klasy HI b
zostaly laureatkami etapu wojewodzkiego konkursu
plastycznego „Racjonalnie sie odzywiasz, zdrowie
wygrywasz" pod patronatcm Lubelskiego Kuratora
Oswiaty w kategorii szkol gimnazjalnych i
tym samym zostaly zakwalihkowane do etapu
ogolnopolskiego. Konkurs organizuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej we wspolpracy z Osrodkiem
Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oswiaty,

KONKURSU

PLASTYCZNEG()

organ izowanego
przez Zespol Szkol
Ogolnoksztalcacych
im. Jana Pawla II w
Krasnobrodzie.

w ramach programu „Bczpicczna i przyjazna szkola"
na lata 2014-2016

mm

Szkolne zawody badmintona
W zawodach

W kosciele parafialnym
pw. Przemienienia
Pahskiego w
Tarnogrodzie odbyla sie;
uroczysta msza swieta
z okazji 50-lecia par

bralo udzial 25
zawodnikow
oraz 23

zawodniczki.
Pierwsze

malzehskich.
Przed oltarzem

zgromadzilo sie
siedemnascie par
w celu odnowienia

przyrzeczeh
malzehskich.

Uroczystosc
kontynuowana byla
w Tarnogrodzkim

miejsce wsrod dziewczqt zajela
Patrycja Bucior, drugie miejsce Dominika Szymanik, trzecie
miejsce - Weronika Kamieniec.
Wsrod chlopcow najlepszy
okazal sie Maciek Cieliczka, drugie miejsce zajaj
Damian Karpik, trzecie - Michal Jablohski.
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Osrodku

Kultury. Zyczenia
swiejujacym parom
zlozyli Burmistrz
Tarnogrodu

Eugeniusz Stroz oraz przedstawiciel Urzedu Stanu
Cywilnego Bartlomiej Switala. Jubilaci odznaczeni
zoslali honorowymi Medalami za Dlugie

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

bilgorajskiego.
Dziewczeta wystapily w
skladzie:Patrycja Bucior, Weronika Kamieniec
oraz Dominika Szymanik
Rcprezentacja chlopcow w skladzie:
Maciej Cieliczka, Damian Karpik
i Michal Jablohski.

Pozycie Malzehskie nadanymi przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, wreczono im rowniez
kwiaty i drobne upominki.
Uwiehczeniem uroczystosci byl montaz slownomuzyczny przygotowany przez uczniow
naszego gimnazjum, ktorzy pod kierunkiem pah
Jolanty Grelak i Wioletty Ksiqzek oraz pana
Andrzeja Kusiaka przygolowali przepickiic) czejsc
artystyczntj oddajqca wysokq range obchodzonemu
jubileuszowi.

***

SWIATELKO PAMIECI DLA
tYCZAKOWA

W trakcie przedstawienia panic ocieraly Izy ze
wzruszenia, a panowie trzymali swe wybranki za
r^ce. Ten widok z pewnoscic} zapisze sie na dlugo w
pamieci wszystkich uczestnikow spotkania.
***

Podwojne mistrzostwo powiatu
- badminton druzynowy
Na odbywajacych sie w naszym gimnazjum
mistrzostwach powiatu w badminlonie mielismy
okazje do podwojnego swictowania.
Zarowno dziewczeta jak i chlopcy z Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie zdobyli pierwsze
miejsca oraz tytuly mistrzow powiatu

W tym roku kolejny juz raz moglismy uczestniczyc
w akcji pod patronatcm TVP Rzeszow „Swiatelko

Pamieci dla Lyczakowa". Pami9tamy o „Zawsze
Wiernym Miescie" i naszych rodakach, Polakach,
ktorych duza czesc zginela, walczac o „polski
Lwow". Chc^c oddac hold poleglym, przez dwa
ostatnie tygodnie pazdziernika zbieralismy znicze,
ktore 1 listopada zaplonejy na polskich nekropoliach
we Lwowie.

Bluszcz pnie sif po drzewach ocieniajqcych
stare nagrobki, z ktorych czgsc nie pozwolijuz
przeczytac, kto pod nimi lezy.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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dla przeszfosci, szacunek do symboli narodowych,

***

K0LE3NE SUKCESY NASZYCIH
REPREZENTACJI W BADMINTONIE

duma z bycia Polakiem, godne zachbwanie w czasie
uroczystosci pahstwowych, umiejetnosc zaspiewania

hymnu narodowego i innych piesni patriotycznych
Narodowe Swieto Niepodleglosci to najwazniejsze

III miejsce w rejonie lubelskim Patrycja Bucior
i Weronika Kamieniec oraz II miejsce w rejonie
lubelskim Maciej Cieliczka i Damian Karpik. Tytul
wicemistrzowski zagwarantowal chlopcom
awans na zawody wojewodzkie!

swieto

pahstwowe
w ciagu
roku. Jest
obchodzone
dla

upamiemienia
11 listopada
1918 roku,
kiedy to
Polska

odrodzila si?
po 123 latach
niewoli.

***

KONCERT PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ

z okazji 98. rocznicy
odzyskania przez PolskQ
niepodleglosci
Przed szkole} stoi wazne zadanie przekazywania
informacji o istotnych wydarzeniach w dziejach
naszego panstwa i ich znaczenia dla Polakow zyj
wtedy, jak i teraz. Koniecznejest ksztaltowanie
odpowiednich zachowah i uczuc,jak i szacunek

W naszym gimnazjum uczcilismy to swieto troche;
inaczej niz dotychczas. Kazda z klas pod opieka
wychowawcow zaprezentowala piesh lub piosenl
patriotycziic}.
Klasy la i Ila zaspiewafy piosenke z akompaniamentem
gitary. Klasa la piosenke „Radujq si? serca", a klasa
Ila „Dziewczyna z granatem". Na gitarze
przygrywal pan Mateusz Lysakowski
zaproszony przez klase Ila jako rodzic. Klasa
lb zaprezentowala piosenke. pt. „Dziewczyna
z granatem", a dziewczynki z Ic piosenke.
„ Bialy krzyz". „Rozkwitaly pqki bialych
roz" to piosenka wyspiewana przez klas?
lib. Wysluchalismy tez utworu Lecha
Makowieckiego „Honor i gniew" w
wykonaniu klasy He. „Rot?" zaprezentowala
klasa lid. Uczeh tej klasy - Hubert Cap
przygrywal na althomie (tubie alt). Kolejne
wyspiewane utwory to „MuryM w wykonaniu
klasy Ilia, „Warszawianka" w wykonaniu
klasy 111b. Uczniowie klasy Ilie zaspiewali
utwor „Miasto" pochodzejey z „Miasto 44".
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***

Wojewodzki final zmagai

t

w Zamosciu

Reprezentanci naszego gimnazjum w badmintona
Maciej Cieliczka i Damian Karpik wywalczyli
zaszczytne VII miejsce w wojewodztwie lubelskim.
::: ;:: ::;

STYPENDYSCI
Kolejni uczniowie naszego gimnazjum nagrodzeni
stypendiami naukowymi. Katarzyna Niziolek, Maciej
Komosa, Michal Luszczek oraz Barllomiej Szubiak

dotcjczyli do grona stypendystow w Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie, otrzymujqc slypendia
w ramach programu Lubelskie wspiera uzdolnionych
2016-2017, realizowanego prz.cz Wojewodztwo
Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje
Dzialania
12.2
KSZTALCENIE OGOLNE Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014
- 2020, wspolfinansowanego przez Unie Europejskq
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Rodzicom gratulujemy tak uzdolnionych i pracowitych
dzieci. Uczniom zyczymy kolejnych sukcesow w
realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Krzesimir D^bski - swiatowej sfawy kompozytor
w tarnogrodzkiej bibliotece
9 grudnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece w
Tarnogrodzie mialo miejsce niecodzienne
spotkanie ze swiatowej slawy kompozytorei
im
Krzesimirem D?bskim.
Krzesimir D?bski - polski kompozytor, skrz>'.ypek
jazzowy i dyrygent. Skomponowat muzyke do
ponad 50 filmow m.in. „Ogniem i mieczem", „W
pustyni i w puszczy", „Magiczne drzewo"„1920
Bitwa Warszawska", „Stara Bash. Kiedy slohce

bylo bogiem", „Ranczo", „Na dobre i na zle" czy
„Dziewczyny ze Lwowa". Skomponowal rowniez
muzyke do 35 sztuk teatralnych i utworow dla
dzieci. Jest autorem ponad 100 piosenck, ktore
mozna uslyszec w wykonaniu: Anny Jurksztowicz,
historia". I to wlasnie „Wolyn" byl tematem
spotkania autorskiego.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkancy Tarnogrodu,
Bilgoraja, Zamoscia, Zamchu, Rozahca, Woli
Rozanieckiej, Luchowa, Ksiezpola. Plus. W
spotkaniu uczestniczyli takze - pomimo sedziwego
wieku KRESOWIACY.

Kayah, Mieczyslawa Szczesniaka, Beaty Kozidrak,
Artura Gadowskiego, Edyly Gorniak, Grazyny
Lobaszewskiej czy Stanislawa Sojki. Tworzy takze
muzyk? teatralna i eksperymentahic}.
Zdobyl bardzo wiele prestizowych nagrod w kraju i
za granic^.
Krzesimir D?bski jest rowniez autorem ksiqzki
„Nic nie jest w porzqdku. Wolyh moja rodzinna
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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„Odwiedz nas i poznaj las"
Nadlesnictwo Bilgoraj wspolnie z Miejska, Bibliolekcj Publicziitj w Tarnogrodzie 29 listopada
2016r. zorganizowalo spotkanie dla dzieci z gminy
Tarnogrod. W programie znalazlo sie m.in.: spotka-

pierwsze miejsce. Na drugim micjscu uplasowal sie
Ratal Kila z Tarnogrodu a trzecie miejsce zdobyla
Malwina Bartosik.

Zwyciezcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Nadlesnictwo Bilgoraj a pozostali uczest
nicy drobnc upominki i slodkie pqczki.

nie z lesnikiem Pawlem Decern, diaporamy o lesie, tumiej wiedzy, rozpoznawanie i nasladowanie
odglosow zwierzqt, wyslawa ksiazek oraz plansz z
zycia i zagospodarowania lasu. Duzym zaskoczeniem dla dzieci bylo to. ze jeleh nie ma rogow tylko
poroze, a bielik to nie orzel.
W wiedzy o lesie bezkonkurencyjna okazala si§
Otylia Antolak z Tarnogrodu i tym samym zdobyla

99

PACIORKI

StfftP

20 pazdziernika 2016 r. w
tarnogrodzkiej bibliotece
goscilismy poet^ i
regionalisle Piotra Kupczaka.
Spotkanie, ktore zgromadzilo
wielu mieszkahcow

Rozahca i Tarnogrodu, bylo
poswi^cone promocji ksi^zki
„Paciorki Rozahca". W

spotkaniu uczestniczyli m.in.
ks. kanonik Stanislaw Skrok,

dyrektorzy i nauczyciele
Piotra (Czeslaw Zemla,

Stanislaw Gmitcrek. Jadwiga
Patro), jak rowniez rodzina, znajomi, mlodziez. Milym
akcentem byla obecnosc choru parafialnego z Rozahca
z dyrygentem Heniykiem Nizio.
24
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ZNANl, MNIE] ZNANl I NIEZNANI MIESZKANCY
MOJEJ MIEJSCOWOSCI"

17 listopada 2016 r. w MBP w Tarnogrodzie odbylo
sie podsumowanie konkursu „Znani, mniej znani i

weajy malm

umiejetnosci wyszukiwania informacji pochodzqcych
z roznych zrodel i wlasciwego ich wykorzystania,
dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu.
Zadaniem uczestnikow konkursu bylo wykonanie

plakalu (dopuszczalne byly wszystkie teehniki
plaslyczne, z fotografiq wlcjcznie). Uczeslnikami
konkursu byly: dzieci, mlodziez oraz osoby dorosle.
Do konkursu przystapifo 69 osob ze Szkoly
Podstawowej im. Marii Curie - Sklodowskiej w
Tarnogrodzie, Szkoly Podstawowej im. Kardynala
Stefana Wyszyhskiego w Rozahcu Drugim, Szkoly
Podstawowej w Woli Rozanieckiej, Publicznego

uojnxx ^frrtlt
bQbua,runix,Hob«k. (*>jpit«XLo. . r;t tyks

46L4T bqltt P'^w^

nieznani mieszkancy mojej miejscowosci", ktorego
organizatorem byla Miejska Biblioteka Publiczna w
Tarnogrodzie oraz biblioteki szkolne.
Celem konkursu bylo zachowanie pamieci o osobach
wybitnych i zasluzonych dla regionu. popularyzacja
wiedzy na temat spolecznosci lokalnej, promowanie
poslaw patriotycznych poprzez upowszechnianie
wiedzy
hisloryczncj o regionie,
rozwijanie

Gimnazjum w Tarnogrodzie oraz doroslych.
Plakaty konkursowe to prawdziwe „kartki z
historii", przedstawiajq osoby, ktore zasluzyly sie dla

Tarnogrodu i okolic, np. Romana Rosochacza, ks.
pralala Edwarda Ludwickiego, Wieslawa Bulihskiego,
Wladyslawa Dubaja, Eugeniusza Stroza, Tomasza
Rogale, Michala Deca, Edwarda Sytego, ks. Ryszarda
Woloszczaka, Dorote Gruce, ks. Jerzego Tworka, ks.
Wlodzimierza Klimiuka, Dariusza Pendera, a takze

te mniej znane, a rownie wazne dla autorow prac, np.
Sylwestra i Jana Myszkowiakow, Marie Dworniczak,
Jana Derylo, Lucyn<^ Serek, Marie Kucharska.
Duzym zaskoczeniem dla komisji byla ogromna
liczba uczestnikow tego konkursu. Nagrodzone prace
wykonane byly rozna_ technika. oparte na materialach
zrodlowych i fotografiach. Wykorzystano m.in. ksi<jgi
parafialne, archiwa itp.
Wsrod prac, ktore wplynely, komisja konkursowa
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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- Bartosz Grelak (Maria Dwomiczak)
- Amelia Dec (Michal Dec)

II miejsce

- Marcela Cwik (Renata Cwik)

- Iga Serek (Lucyna Serek)
- Berenika Pawlak (Maria Kucharska)
III miejsce

- Oliwia Detko, Radoslavv
Szmolda (Wieslaw Bulihski)

Sadlej,

Kornelia

- Marryna Rutyna, Wiktoria Krupczak, Eliza
Krupczak (ks. Edward Ludwicki)
- Malwina Bartosik, Mateusz Mulawa (Joanna
Puchacz)

Maria

Wyroznienia:

%Mcharsk9>

- Otylia Antolak (Bogdan Antolak)
- Michalina Komanowska (Dorota Gruca)
&r»

S

- Amelia Lipka (ks. Jerzy Tworek)
- Weronika Pawlos (ks. Edward Ludwicki)

- Dominika Pisarczyk, Wiktoria Lizut (ks. Ryszard
Woloszczak)

J]

\u

- Barttomiej Obszanski, Kuba Nowicki (Tomasz
Rogala)

a

wybrala te najlepsze i postanowila przyznac:
I miejsce

Zwyciezcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane
przez Gminnq Komisje Rozwicjzywania Problemow

Alkoholowych
Tarnogrodzie.

- Midi a I Konieczny (Roman Rosochacz)
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Urzedzie

Miejskim^B

, peifzlerri
Dwudziestego czwartego listopada 2016r.
naszym gosciem honorowym byla Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie pani
Joanna Puchacz, ktora wraz z Dyrektor Przedszkola

Miejskiego w Tarnogrodzie pania Iwona Kamieniec
i dziecmi uroczyscie otworzyla wystawe plastyczn^.
Nasze male

swieto zwiazane

bylo z tworczosciq
artystyczna wszyslkich
przedszkolakow. To
juz kolejna jej odslona,
ale dla odmiany nie
jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
w Tarnogrodzie, gdzie
goscilismy z naszymi
pracami przez kilka lat
z rzedu. Tym razem
zorganizowalam
wystawe na korytarzu
przedszkola. Uatrakcyjniajqc ogladanie „wspolnych

rnafowane
recytowaly wiersze znanych poetow lematycznie
zwiqzanych z jesieniq, a szesciolalki pod okicm
swojej wychowawczyni p. Elzbicty Skotnickiej
zaprezentowaly wiersze autorskie. Popisaly si^
rowniez pokazem walca angielskiego i polki,
zachecily do aerobiku
wszystkie przedszkolaki.
Na koniec nasz gosc
przeczytal bajeczke o
biedronce. zachecajac do
uwaznego sluchania a
takze siegania po ksiazki.
Dzieciaki podziekowaty
za wspolnie spedzony
czas, a pani Joanna

dziel". dzieci z wszyslkich grup wiekowych

Puchacz zostawila

przedszkolakom slodkq
.
nicspodziank^. Dziekujemy
za niezapomniane chwile
i czekamy na nastepne
spotkanie.
Maliiorzata Grabia:

Spotkanie z rehabilitantkq
Dwudziestego drugiego listopada 2016r. w
przedszkolu goscilismy rehabilitantke - paniq
Agnieszke Mulawe, mame Agatki. Dzieci mialy
okazje poznac specyfik? pracy w prczentowanym
zawodzie,
zaobserwowac
szereg
cwiczeh
korekcyjnych dla prawidlowego rozwoju stop oraz
innych korekcyjnych dla dzieci: z zastosowaniem
pilki, szarfy, laski, woreczka, ktore zostaly
zademonstrowane przez jednego z przedszkolakow
pod czujnym okiem naszego goscia. Utrwalily
rowniez wiedze na lemat bardzo istotny dla
prawidlowcj postawy ciala: poddasza pracy w
cwiczeniach przy stoliku oraz siedzenia po turecku w
trakcie zajec czy zaba\\'. Pani rehabilitantka zwrocila
na to szczegolna uwage. gdyz to. jak dziecko bedzie
siedzialo przy stoliku lub na dywanie, ma duzy
wplyw na jego prawidlowa postawe. Dziekujemy za
cenne wskazowki i zestaw cwiczeh, ktore nam pani
Amiieszka zaoferowala.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Pasowanie na ppzedszkolaka
Szesnastego listopada 2016 r. w Przedszkolu
Miejskim w Tarnogrodzie odbyla sie
uroczystosc „Pasowania na przedszkolaka".
Bohaterami spotkania byly najmlodsze dzieci.
W tym wydarzeniu wzieli udzial zaproszeni
rodzice, dyrektor przedszkola - pani Iwona
Kamieniec oraz wszystkie grupy przedszkolnc

wychowawczyniami. Podczas czesci artyslycznej
trzylalki zaprezentowaly wiersze, piosenki i
tahce, jakich nauczyly sie do tej pory w grupie
pod kierunkiem nauczycielek. Wyst^pujqc przed

tak duza publicznoscia, wykazaly si$ nie tylk
umiejetnosciami, ale rowniez wielka odwaga.
Nagrodzono ich gromkimi brawami. Punktem
kulminacyjnym spotkania bylo slubowanie. Po
jego zlozeniu pani dyrektor dokonala pasowania
za pomocq czarodziejskiego olowka. Na pamiajk?
lego szczegolncgo dnia dzieci otrzymaly dyplomy i
ksiqzeczki a w sali czekal na nie slodki poczestunek
przygotowany przez rodzicow.

Anna Sidor, Malgorzata Grabias

SPORTOWA JESIEN W PRZEDSZKOLU W TARNOGRODZIE
23 pazdziernika w
sportowych zmaganiach
braly udzial dzieci z
Przedszkola Miejskiego
w Tarnogrodzie. Zawody
pod has!em „Jesienne
zabawy" zorganizowane
zostaly przez Malgorzat?
Grabias i Ann? Sidor.
Ze wzgledu na warunki
atmosfeiyczne, dzieki
uprzejmosci pani dyrektor
Urszuli Fedec, odbyly si?
one w sali gimnastycznej szkoly podstawowej.
Tego dnia do przedszkola dzieci oraz ic
28

wychowawczynie przyszly
w strojach dobranych
koloryslycznie do grupy
'
wiekowej. Dzieci w
formie zabawy cwiczyly
sprawnosc ogolna^
szybkosc, dokladnos6,
koordynacje wzrokowo ruchowcj, a takze uczyly
sie; zdrowej rywalizacji,
przestrzegania zasad fair
- play oraz radzenia sobie
z porazkami. Wszystkie
te umiejelnosci kszlaltowane byly w formie
atrakcyjnej dla dzieci zabawy.
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Konkurencje
sportowe odbywaly
sie w dwoch grupach
wiekowych: dzieci
mlodsze 3-4 latki

Wszystkie dzieci
z zapalem braly udzial
w przygotowanych
konkurencjach. Kazde
prawidlowo wykonane

oraz dzieci starsze 5-6

cwiczenie budzilo w

latki. Przedszkolaki

dzieciach ogromnq radosc

uczestniczyly w
szesciu konkurencjach
sportowych zwiqzanych z
obecna porq roku - slalom
miedzy pacholkami, rzut

i zadowolenie z dobrze

wykonanego zadania.

Rywalizacji sportowej
towarzyszyl glosny doping
zawodnikow i nauczycieli.
Nie mialo znaczenia, kto

woreczkami do celu,
„sadzenie ziemniakow",

bedzie pierwszy, wazna
-

„zbieranie ziemniakow" i innych. Zakohczeniem
kazdej konkurencji bylo odnotowanie uzyskanych
wynikow oraz wskazanie najlepszych zawodnikow.

byla dobra zabawa.
Malgorzata Grabias
Anna Sidor

n

Pamigtajmy ojanie Pawle II"

19 pazdziernika 2016 roku z racji
obchodow XVI Dnia Papieskiego pod haslem:
„Jan Pawel II - Bqdzmy Swiadkami Milosierdzia"
w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie zostal
zorganizowanv Rodzinny Konkurs Plastyczny

najmlodszym dzicciom wartosci zwi^zanych
zyciem i nauczanicm Swietego Jana Pawla II.
Dzieci

przedszkolne

przygotowaly

wraz

z

ich

rodzicami

prace plastyczne, ktore zostaly

wycksponowane na korytarzu przedszkola. Zanim
jednak zostaly ogloszone wyniki tegoz konkursu,
dzieci wraz z nauczycielkami, w obecnosci ks.

pod haslem: „Pamietajmy o Janie Pawle II". Jego
celem bylo przyblizenie sylwelki najwiekszego

dziekana Jerzego Tworka, zostaly zaproszone na
pogadanke religijiic} o zyciu i dzialalnosci papieza
Jana Pawla II, ktorq prowadzila siostra Jadwiga.
Uwiehczeniem tcgo radosnego przezycia bylo to,

Polaka w dziejach polskiego narodu oraz ukazanie

ze wszystkie dzieci biorace udzial w konkursie
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otrzymaly dyplomy z r^k ks. dziekana oraz drobne
upominki i cos na slodko. Dzieci robily sobie
pamiatieowe zdjc.cia z ksi^dzem dziekanem, paniq
dyrektor przedszkola Iwonc} Kamieniec i s. Jadwigq.
W konkursie wzielo udzial 18 przedszkolakow wraz
z rodzicami.

Autorzy nagrodzonych prac to:
Jakub Bulihski, Hanna Iwahczyk, Karolina Mulawa
Na zakohczenie przedszkolnej uroczystosci
pani dyrektor Iwona Kamieniec podziekowala
wszystkim, ktorzy przyczynili sie do ozywienh
,
pamieci o swietym Janie Pawle II .

/przygotowaly: s. Jadwiga Anna Tabor
i Malsjorzata Grabias/

WZRUSZAIACE OCZEKIWANIA NA SPOTKANIE ZE SW. MIKOtAJEM
W ZAKtADZIE OPIEKUNCZO-LECZNICZYN

ORAZ W DZIENNYN DONU OPIEKI NEDYCZNE] W TARNOGRODZIE
Sytuacja nie wyglqdala najlepicj, w
wiadomosciach podali, ze do kohca tygodnia
w wojewodztwie lubelskim nie bedzie sniegu, a to
wlasnie w pochmurny szary dzien 6 grudnia swiety
Mikolaj zaplanowal odwiedzenie Tarnogrodu!
Sanie nie pojadaj Pozostaly dwa wyjscia: albo

spotkanie swietego dopiero 7.12.2016.
Trzeba przyznac, ze swiety mimo uplywu lat trzyma
sie dzielnie, a ciezki worek z licznymi prezentami

dzwiga osobiscie, nie pozwalajac nikomu sie
wyreczyc. Jedynie rozgi dal potrzymac nicktorym
osobom, ale tylko na chwile.

Najpierw

odwiedzilismy

Przychodni?

Lekarskc] oraz Urzqd Miejski w Tarnogrodzie,

a pozniej by! koncert kol<jd. Nastepnie ruszyl do
innych instytucji na lerenie Tarnogrodu i wreszcie
helikopter, albo...bus z SDS.
W zwiazku z tym, ze pobliskie lolnisko zarosla trawa,
sytuacja bylajasna.
Pani dyrektor SDS Tarnogrod Elzbieta Kyc

stanela

na

wysokosci

zadania

i

wspolnie

z uczestnikami i instruktorami SDS wyruszyla na
30

dotarl do Srodowiskowego Domu Samopomocy oraz
do ZOL. Swiety Mikolaj przyniosl ze soba dobre
slowo, swiqteczncj atmosfere i drobne prezenty.
W pracy pomagaly mu dwa rezolutne aniolki uczestnicy Tamogrodzkiego Srodowiskowego Domu
Samopomocy.
Uczestnicy

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

SDS

przygotowali

koncert

tradycyjnych

polskich

koled.

Wokalistom

na

gitarze akustycznej akompaniowal Piotr Pacyk muzykoterapeuta SDS. Byly Izy wzruszenia, ale
i radosci, ze po raz kolejny moglismy sie spotkac.
Spotkanie mialo wazny wymiar integracyjny dla
podopiccznych osrodka, ale bylo tez potrzebne dla
chorych w Zakladzie Opiekuhczo-Leczniczym oraz
Dziennyin Domu Opieki Medycznej w Tarnogrodzie.
Mamy nadzieje, iz dla osob borykajacych s\q z
chorobcj stalo sie ono chociaz chwilq zapomnienia
codziennych problemow. Pragniemy rowniez w tym
micjscu podziekowac dyrekcji oraz personelowi
ZOL-u za cieple, serdeczne przyjecie tej inicjatywy.
Akcje
zorganizowali
Tamogrodzki

Samopomocy w Tarnogrodzie oraz inni wspaniali
sponsorzy, ktorym serdecznie dziekujemy.

Wolontariat „Pomocna dloh". Srodowiskowy Dom

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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WIESCI ZESPOtU TEATRALNEGO, KAPELI
I KLUBU SENIORA

„Gosc oczekiwany" Zofii Kossak-Szczuckicj to
kolejna premiera w 16-letniej historii amatorskiego
teatru w Tarnogrodzie. Tresc tego spektaklu jest
bardzo gleboka i wymowna, dobro przeplata sie
ze zlem. Dzien 26 listopada by I swictem teatru
w Ksiczpolu. Tarnogrodzki zespol zostal bardzo
goscinnie przyjety, a podziekowaniom nie bylo
kohca. Widzowie ze Izami w oczach mowili,

ze dotychczas nie mieli okazji bycia w leatrze,
widziec zywego aktora na scenie, i chociaz to tylko
amatorzy, a warunki scenicznc nie byly najlepsze to
zadanie spelnione, przekaz trafia do widza.
W styczniu 2017r. czekaja zespol kolcjne
zaproszcnia, szlak malych oscicnnych gmin. miedzy
innymi 22 I w Potoku Gornym.
i"^- \
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We wrzesniu 2016r. Amatorski Zespol Teatralny
TOK promowal miasto Tarnogrod w Bukowinie
Tatrzanskiej, Do promocji naszego miasta dolaczyla
sie rowniez Tarnogrodzka Kapela Ludowa, ktora
wlasnie obchodzi piekny wiek swojej dzialalnosci
arlystycznej - 40 lat. Po wystepie czlonkowie
zespolow zwiedzili Zakopane, spacerowali nad
Morskim Okiem i okolicach.

* :!=*

Andrzejki w Klubie Seniora w Tarnogrodzie to juz
wieloletnia tradycja. W ostalni czwartck listopada
przyjechali do nas seniorzy z Dolhobyczowa,
Jozefowa. Zwierzyhca i Szczebrzeszvna. Do sali
widowiskowej TOK przyprowadz.il
ich zapach oleju Inianego i
grzybow z przygotowywanych
swiqtecznych potraw. Spotkanie
uswietnili sponsorzy muzyczni, tym
razem Andrzej Fus, Michal Giza
i Darek Jeleh. Wielkic dzieki dla

nich! Wielkic dzieki rowniez dla

wszyslkich czlonkow zespolow,
ktorzy przez wiele lat pracuja
na rzecz naszego srodowiska.
promuja nasze miasto na zewnalrz.
dostarczajac wielu milych doznah
arlystycznych.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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2 £M§raO\WM Effl
A co to? A, to drylownica.

Ze zbiorow Romana Cichockiego
34

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

]m$i©(°)W

SET
ZESP6t SZK6t CENTRUM KSZTAtCENIA ROLNICZEGO

W R6ZANCU WICEMISTRZEM WOJEW6DZTWA LZS
W HALOWE] PltCE NOZNE]

lubelskiego. Zawody rozegrane zostaly systemem

z Naleczowem. W regulaminowym czasie giy byl
remis 2-2 i do wylonienia zwyciezcy a zarazem
zdobycia drugiego micjsca potrzebne byly po raz
kolejny rzuty karne. Ponownie nasza druzyna
wygrala po zacietym konkursie 13-12, ostalecznie
ustalajijc kolejnosc druzyn w zawodach.

grupowym. Uczestnikow w wyniku losowania
podzielono na trzy grupy. ZSCKR w Rozancu
zmierzyl sie; w grupie z Zespolem Szkol w Jabloniu,
remisujac 2-2 oraz z ZS Piotrowice, zwyciezaj^c
2-0. Do wylonienia zwyciezcy grupy potrzebne byly
rzuly karne, poniewaz druzyna z Rozahca i Jablonia

Zespol
Szkol
Centrum
Ksztalcenia
Rolniczego w Rozancu reprezentowali: Damian
Zdunek. Grzegorz Chamik, Grzegorz Roj. Kamil
Kapron, Jakub Kolodziej. Lukasz Dworniczak.
Patryk Kuczynski, Jakub Mielnik, Dawid Podlecki,

7 grudnia 2016 roku w Potoczku odbyly sie^
Mistrzostwa Wojewodztwa LZS Szkol Rolniczych
i Ponadgimnazjalnych w Halowej Pilce INoznej.

Wystartowalo 1Oreprezentacjiz wojewodztwa

mialy laki sam bilans punktowy i bramkowy. Lepsza
okazala sie nasza druzyna. wygrywajqc w karnych

Adam Pender.
Trener: Tomasz Mazurek

5-4.

Nastepnie zwyciezcy grup utworzyli grupe
finalowq, do ktorej oprocz Rozanca awansowaly
jeszcze rcprezentacje Bilgoraja i Nalcczowa. W
piervvszym meczu ZSCKR Rozaniec ulegl ZSL
Bilgoraj 3-0. Przed kolejnym meczem pevvne juz
bylo ze ?,Lesnik" zostal zwyciezca turnieju a naszym
zawodnikom przyszlo sic; zmierzyc o drugie miejsce

ZSCKR

Rozaniec-

ZSCKR

Jablon

2-2

bramki

Piotrowice

2-0

bramki

(Mielnik, Kaproh)
ZSCKR

Rozaniec-

ZS

(Kaproh 2x)
ZSCKR Rozaniec- ZS Naleczow 2-2 bramki

(Mielnik. Kaproh)

Stoj'3 od lewej: Tomasz Mazurek, Grzegorz Chamik, Dawid Podlecki, tukasz Dworniczak, Jakub Mielnik, Damian Zdunek.
Siedza^ od lewej: Grzegorz Roj, Adam Pender, Kamil Kapron, Jakub Kolodziej, Patryk Kuczynski.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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PODSUMOWANIE 2016 ROKU W WYKONANIU

LKS OLIMPIAKOS TARNOGR6D
Po udanej rundzie wiosennej w
wykonaniu naszych pilkarzy (20 pkt
w 11 meczach), gra naszego zespolu
zaczynala wygladac naprawde dobrze,
dlatcgo kazdy czekal, co przyniesie
nowy sezon zamojskiej A klasy.
Przypomnijmy, ze od lutego trenerem
Olimpiakosu jest Sergiej Sawczuk, a trenerem
juniorow oraz trampkarzy Tomasz Mazurek. Po
raz pierwszy w klubie zorganizowano treningi
dla najmlodszych 4-9 lat, ktore cieszyly sic duza_
frekwencjq na zajeciach prowadzonych przez
trenera Mazurka.

Nasza druzyna po rundzie jesiennej zajmuje
3. miejsce w tabeli, a do drugiego miejsca
premiujcjcego awansem Olimpiakos ma tylko 1
punkt straly. natomiast do lidera zamojskiej A klasy

Gryfu Stary Zamosc tylko 2 punkty. Dlatcgo kazdy.

przegrala tylko dwa mecze - na otwarcie rundy
z Aleksandria Aleksandrow oraz z zajmujacym
obecnie 2 miejsce w tabeli zespolem Tanew Majdan
Stary. Rowniez dwa razy nasz zespol dzielil sie
punktami z przeciwnikiem, zremisowalismy z
Relax Radecznica oraz Blekilnymi Obsza. Z kolei
az siedem razy zgarnelismy cak] pule punktowq,
miedzy innymi z liderem Gryfem Stary Zamosc,
ktorey pokonalismy na wyjedzie 3:1. Na pewno
wazne zwyciestwo odnieslismy w „malych
derbach", czyli z Tarpanem Korchow, ktorego
pokonalismy 4:0. Widac w naszym zespole
determinacje i chec wygrywania, a doskonalym
przykladem jest mecz z Relax Ksiezpol. Mimo
ze przegiywalismy juz dwoma bramkami, to
ostatecznie zwyciezylismy 2:3.
Wiadomo, ze przed nami jeszcze dluga droga, ale
jestesmy w takiej sytuacji, ze coraz powazniej
mozemy myslec
o awansie,

posiadamy zgrany
perspektywiczny
zespol, ktorego
stac na walki?
z najlepszymi.
Potrzeba do tego
dalszego wsparcia
ze strony Gminy
Tarnogrod,
dzialaczy,
kibicow, ale

przede wszystkim
wszystko "lezy w
nogach pilkarzy".
Pragniemy
serdecznie

podziekowac
Burmistrzowi

Tarnogrodu
Eugeniuszowi
czy to pilkarz, dzialacz czy kibic ma nadzieje, ze
po kliku latach w A klasie Olimpiakos w kohcu
awansuje do ^okregowki". Sa na to szanse,
poniewaz gra naszego zespolu pod okiem trenera
Sergieja Sawczuka wyglada naprawde dobrze.
W rundzie jesiennej zamojskiej A klasy druzyna
seniorow rozegrala 11 meczow zdobywajac w niej
23 punkty, strzelajqc 26, a tracqc tylko 10 (najmniej
w calej lidze!). Druzyna Olimpiakosu jesienia
36

Strozowi za wsparcie fi nansowe, a takze
merytoryczne. Bez pomocy pana Burmistrza
oraz pracownikow gminy byloby bardzo ciezko,
aby Olimpiakos mogl tak dobrze funkcjonowac.
Dziekujemy rowniez za wsparcie firmie Mat-Bud
Tarnogrod. klora zasponsorowala slroje firmy
Adidas druzynie seniorow oraz Stacji Kontroli
Pojazdow Transtyp Stanislaw Typek oraz Solectwu
Srodmiescie za wsparcie (inansowe.
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17 par swielowalo 23 pazdziernika br. "Zlote

gody". Jubileusz 50-lecie pozycia malzenskieg(
zorganizowal Urz^d Stanu
Cywilnego w Tarnogrodzie
oraz Burmistrz Tarnogrodu.
W uroczystosc wlaczyla sit?
takze parafia pw. Przemienienia
Panskiego. W parafialnym
kosciele sprawowana byla Msza
sw. dziekczynna.
Tradycyjnie w Polsce - na
wniosek Wojewody - za
dlugoletnie pozycie malzenskie
^rezydent Rzeczypospolitej
Polskiej nadaje Medal za
Dlugoletnie Pozycie Malzenskie
jubilatom. W Tarnogrodzie
Medal taki trafil do 17 par.
Jubilaci otrzymali takze
drobne upominki. Uroczystosc
rozpoczela sie Mszq swietcj, ktore w parafialnym
kosciele przewodniczyl ks. dziekan Jerzy Tworek.
Niech Wain Bog wynagrodzi Wasz ofiarny trud,
dzieki kloremu udalo sie Wain stworzyc silnq
rodzine. niech Wasze dzieci, wnuki, prawnuki swoja
wdziecznosciq do Bogaza Was wyrazajq przyjmujq
zadania irwania w Bozej Prawdzie i Bozej lasce z

wiarq, nadziejq i milosciq, by stawac sie swiatlem
i solq lego swiata. Wtym radosnym dniu razem z
Wami spiewamy Bogu dziekczynne Te Deum - mowil
podczas Eucharstii ks. Tworek. Po Mszy swietej
dalsza czesc uroczystosci odbyla sie Tarnogrodzkim
Domu Kultury, tu zyczenia jubilatom skladali
Burmistrz Eugeniusz Stroz i kierownik USC
Bartlomiej Switala.
http://bilgoraj.com.pl/zlote-gody-w-tamogrodziefoto,3.3JI.ll,l,16626,n.htmI

;$; ;•: ^c

Tegoroczni Jubilaci to:
Edward i Anna Bagniak;
Jozefi Maria Dworniczak;
Feliks i Janina Galka;
38
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Lucjan i Janina Glen;
Mieczyslaw i Genowefa

i

Halas;

Stanislaw i Zofia Hejda;
Tadeusz i Krystyna
Kaminski;

Tadeusz i Teresa Kiszczak;
Jan i Romana Konopka;
Jozefi Aniela Krupa
Stanislaw i Maria Pieriorek;
Bronislaw i Genowefa

Sereda;

Edward i Grazyna Szponar;
Karol i Teresa Switala;

Boleslaw i Krystyna
Trybuch;
Marian i Janina Pisarczyk;
Zdzislaw i Zofia Sereda.

Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Tarnogrod na lata 2016-2022
Gmina Tarnogrod przystapila do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Tarnogrod na lata
2016-2022. Dokument

bedzie stanowil formaln^
podstawe ubiegania sie o
dofinansowanie ze srodkow

unijnych projektow
rewitalizacyjnych w
perspektywie finansowej

2014-2020. Jednym z istotnych etapow procesu
rewitalizacji Gminy Tarnogrod sa konsultacje
spolecznc, dzieki ktorym zebrane infbimacje, opinie
i uwagi pozwola na wyznaczenic obszarow objetych
rewilalizacja i identyfikacje przedsiewziec do
realizacji. Do udzialu w konsultacjach spolecznych
zapraszamy mieszkancow gminy. przedstawicieli
organizacji pozarz^dowych, przedstawicieli
instylucji samorz^dowych i panslwowych oraz
przedsi^biorcow.
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Z
Na

INWESTYCJI GMINNYCH

osiedlu

Blonie

w

Tarnogrodzie

przebudovvano 71m chodnika laczacego ul. 40-lecia
PRL z ul. Slaki. Prace polegaly na ustawieniu obrzezy
betonowych oraz na wykonaniu nawierzchni z

kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Wartosc zadania to kwota 12.946,57 zl.

2. W miejscowosci Wola Rozaniecka (Kolonia
Wola Rozaniecka) wykonano 155 mb. drogi o
nawierzchni bitumicznej. Koszt zadania to 155 tys.
zl. Czejsc srodkow przeznaczonych na na inwestycjc

pozytywnie wplynie na rozwoj sieci drag gminnych.
4. W miejscowosci Luchow Gomy wzdluz drogi
gminnej (od figurki w strone kosciola) wykonano 229
m chodnika. Roboty budowlane obejmowaly ulozenie
kraweznika betonowcgo, obrzezy betonowych oraz
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Koszt zadania to kwota 44.946,49 zl.

Gmina Tarnogrod pozyskala z Funduszu Oehrony
Grunlow Rolnych Wojewodzlwa Lubelskiego.

Droga poprawi
dojezdzajacych
40
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
W dniu 29 listopada 2016r. odbyla si? XXII
w biezqcej kadencji sesja Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie.
Porzadek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kvvorum.
2. Przedstawienie porzadku obrad.
3. Przyjecie prolokolu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o dzialalnosci
miedzy sesjami.
5. Inlerpelacjc, zapytania i wnioski radnych.
6. Podjecie uchwal w sprawie:
a) okreslenia wysokosci stawek podatku od
nicruchomosci obowiqzujacych na terenie Gminy
Tarnogrod na 2017 r.
b) okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku
od srodkow transportowych na rok 2017.
c) zmiany Uchwaly Nr XIV/86/2015 Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Protilaktyki i Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych na 2016 r. zmienionej Uehwala Nr
XVII/105/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

d) uchwalenia programu wspolpracy Gminy
Tarnogrod z organizacjami pozarztjdowymi na 2017
rok.

e) uchwaly budzetowej na 2016 r.
7. Informacja o stanie realizacji zadah oswiatowych
Gminy Tarnogrod w roku szkolnym 2015/2016.
8. Informacja Naczelnika Urzedu Skarbowego w
Bilgoraju z dnia 7 listopada 2016 r. dot. zlozonych
oswiadczen majatkowych.
9. Sprawy rozne.
10. Odpowiedzi na inlerpelacjc, zapytania i wnioski
radnych.
11. Zamkniecie sesji.

W dniu 29 grudnia 2016r. odbyla si^ XXIII
w biezqccj kadencji sesja Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie.

Porzadek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porzadku obrad.
3. Przyjecie protokolu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o dzialalnosci
miedzy sesjami.
5. Inlerpelacjc, zapytania i wnioski radnych.
6. Podjecie uchwal w sprawie:
a) wieloletniej prognozy finansowej,
b) uchwalenia Budzelu Gminy na 2017 r.
1) przedstawienie projektu uchwaly wraz z
uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii komisji stalych.
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza
Tarnogrodu w sprawie opinii (wnioskow komisji)
5) dyskusja.
c) nadania statutu Miejskiemu Osrodkowi Obslugi
Oswiaty w Tarnogrodzie.
d) organizacji wspolnej obslugi adminislracyjnej,
finansowej i organizacyjnej dla jednostek
organizacyjnych Gminy Tarnogrod,
e) przyjecia Gminnego Programu Wspierania

Rodzinyna lata 2017-2019?
0 przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania
Przemocy vv Rodzinie oraz Ochrony Ohar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
g) uchwalenia Gminnego Programu Prorilaktyki i
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2017
r.

h) ustalenia wysokosci doplaty do taryfy dla
odbiorcow uslug zwiazanych z odprowadzaniem
sciekow na rok 2017 w okresie
01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

i) wieloletniej prognozy
finansowej,
j) uchwaly budzetowej na 2016
TOXIC
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7. Przyjecie planu pracy Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie na
2017 r.

8. Zatwierdzenie planow pracy
Komisji Rady Miejskiej na
2017 r.:

a) Gospodarczej, Rolnictwa i

V1
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Ochrony Srodowiska.

b) Spolecznej.
c) Rewizyjnej,
9. Sprawy rozne.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
zapytania i wnioski radnych.
11. Zamkniecie sesji.
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