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Kill Reoionalne Warsztaty Idoliieiiifl Phoneh
Jak kiedys zdobiono pisanki, wiedzq organizatorzy
specjalnych warsztatow zorganizowanych w
Tamogrodzie. To za spraw^ Tamogrodzkiego Domu
Kultury techniki zdobienia pisanek, jakie znali nasi
przodkowie, wci^z zywe. Juz po raz Irzynasty _
uczestnicy dwudniowych warsztatow (28-
29 marca) mogli zapoznac si? z roznymi
technikami zdobienia jaj
wielkanocnych.

m

Z roku na rok spotkania ciesz^ si? coraz
wi?kszyni zainteresowaniem. W tym roku
w warsztatach wzi?to udzial 480 mtodych
osob z 18 placowek oswiatowych z calego
powiatu bilgorajskiego.

Glownym
celem dwudniowycji.

spotkan jest propagowanie i i;i

i kultywowanie tradycji zwi^zanej z okresem swf
wielkanocnych, o czym mowila dyrektor TOK |
Renata Cwik. _ Spotkanie zostato

oficjalnie rozpc|cz?t€
przez burmistrza
miasta. Mam

nadziejf, ze pohyt
w Tamogrodzie
b^dzie dla \^as
mily. Mozecie
si^ podczas
warsztatow

nauczyc wielu
1 ciekawych

rzeczy, a przy oka^ji
poznacie si^, wymienicie sif

doswiadczeniami. Niech ten czas b^dzie
dla was owocny - mowil Eugeniusz Stroz, witaj^c
uczestnikow warsztatow.

Nast?pnie obecni na spotkaniu mogli wysluchac
wykladu pt.: "0 wielkanocnym kol?dowaniu"

dr hab. prof.
UMCS Katarzyny
Smyk- folklorystki
i kulturoznawcy ' *
Uniwersytetu Marii
Curie Sklodowskiej
w Lublinie. Na

Lubelszczyznie
popularnym
zwyczajem byio
kol^dowanie

wielkanocne.

W wielu wsiach wczesnym '
^'ankiem gromadki mafych chhpcow chodzify

po /zw. dyngusie, lejokach lub lejusie
i w)'giaszaly oracje, b^dqce zlepkiem
nqjrozmaitszych piesni wielkopostnych lub
zabawnych wierszykow, pizymawiajqc si^ o daiyy
mowila prof. Katarzyna Smyk, dodaj^c, ze repertuar
tekstow na Lubelszczyznie jest dose roznorodny
Dniga grupa to piesni gaikowe, wykonywane przez
dziewcz^ta, o charakteize bardziej swieckim,
na powitanie wiosny. Zwyczaj chodzenia
z gaikiem ma tradycjiJeszcze pjzedchrzescijanskq.

I'
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Byla to mala sosenka, swierk Iiib inne drzewo
iglaste pnystrojone kohrowymi wstqzkami
i kwiatami. Byl to symbol nadchodzqcej wiosn
wyjasniala profesor.

Pi^kne, kolorowe i przeroznie zdobione pisan
na swi^tecznym stole symbolem zycia. Pan
prowadz^ce warsztaty zaprezentowaty kilka
ciekawych metod. Jedn^ z najstarszych, jak^
jest technika batikowa, czyli przy uzyciu wosku
i naturalnych barwnikow, prezentowala Katarzyn
Zygmunt. Dose nowoczesn^ technik?
zaprezentowala Danuta Ploucha, ktora
Liczyla jak malowac jaja
farbami akrylowymi. Technik?
sznurkowq prezentowala
natomiast Magdalena
Futoma. Technik^
wykonywania kwiatow
z bibuty i krepiny
pokazywaly Jozefa
Mieleszko i Teresa Fus.

Technik^ wydrapywania
przybli^ly uczestnikom

Roznorodnymi wzorami - w tym takze
ludowymi - ozdobiono bardzo wiele

pisanek. Tworzqc indywiduijae
wzory, uczestnicyjtee:

mozliwosd

rozwijar^
swoich

zdolnosc

Kazda

pisanka bylk
wyjqtkowa i
niepowtarzalna
Podobnie

w przypadku
wykonywania^
kwiatow.

Uczestnicy
warsztatow samodzielnie

mogli takie pisanki i kwia
wykonac, doswiadczaJac, j
trudny i pracochlonny jest tdj
proces. Efektem koncowym
warsztatow byty pi^knie
wykonane pisanki, ktore na
pewno znajdq si? na swiateczi^u
stoiach czy w wlelkanocnych M
koszykach. Wszyscy, ktorzy wzi^li
udziat w warsztatach, otrzymali
organizatorow podzi?kowania,

dyplomy oraz drobne upominki.

https://gazctabilgoraj.pl/artykul/pisanki-na-wielkanoc/197678l

warsztatow

Janina Pelc i Barbara

Greszta. Przy u^ciu kawalkow
materiatow powstawaly pisanki tworzone
technik^ wyklejania, ktorq pokazywata Krystyna
Kutniowska. Z technikq wyklejania materia/er^
zetkn^lam si^ w szkole hedniej. Pokazala mi jq
moja nauczycielka. Caly urok tych pisanek optpiq
si§ na odpowiednim doborze kolorow. Zawsze
sq trzy koloty wzorzyste i trzy koloiy gladkie,
wykonczone pasmanteriq - mowita Krystyna
Kutniowska, dodaj^c, ze do wykonania pisankL i
technikq wyklejania nie jest potrzebne zbyt wi^lfe.
Wystarczy miec wydmuszk?, scinki materialu g -|
(znajdq si? one w kazdym domu), tasiemki
(najlepiej zlot^ i srebmq) i klej.
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KaurijnxZysmuni Danuia Pleucha Hrrttyna Huinieaiha Hagdaltna Fuioma

TECHNIKA TECHNIKA WARSZTAT

WYBRAPYWANIA WYDRAPYWANIA KWIATOW

Apelenib Pcle O.arbarn Crcscca Teresa Fiis

WARSZTAT

KWIATOW

JaxcCa tlielcsxhe
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1  1
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M.Foana.OM. A.iwica I2m M.Kofca IOm
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M. Clmliaowki IOm

uroczyste otwarcle warsztatow. WyMad "O wlelkanocnym kol9dowanlu''przeprowadzl
dr hob. prof. UMCS Kotarzyno Smyk - kulCuroznawca I folklorysta UMCS w Lubllnle

SWIETLICA
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SPTARNOGR6d I
0. Koi 7 ot. I
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M. FutDQM 6 M.
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O.Piwckc lOo*.

SP BISZCZA
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ZS MAJDAN STARV
R. BaoKh 9 m.
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O.Kol IOm
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/  BATIKOWA AKRYLOWA * SIMURMOWA WYDRAPYWANIA WYDRAPYWANIA
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I & ) Qg,

I  K. Knnt 2 m.

SPWOLA

ROZANIECKA
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SP tarnogrOd
T BwwU 10 M.

> CIM.Ni 2 BILCORAJ
ANftmMf>.UpUlalai IOm.

spiarnoorOd
XBtreli IOm.

SPROZANIECn
M. S«rad» 10 m.

SdsiarnogrOd
AMalisfs iM.

WAR5ZTAT

KWIATOW

PRZBOSZKOLB
TARNOOROD
M.SmL 4 m

SP rOZanieci
L. UrvyvkA A m.

MZS BILCORAJ
6L Zmumd 5 M
M.OK «M

SPOBSZA
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B. Bonnr* 7 m.

SP r62aniec 1
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Oflcjalne zakonczenle warsztatow
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AKeunka 601.
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A. Kobnka 12m.

SPNr 1 BILCORAJ
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AOnbimi iM
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ZS GORAJ
4L FuRMMk 3 M

GIM.Nr2BILG0RAJ

A NcumuhUpubik* IOm

SPNr 1 BILCORAJ

J.AdldMrKZ Jm

NIE DAJMY ZGINAC POLEGLYM!
w niedzielne popoludnie 5 marca na desk|ach
Tamogrodzkiego Osrodka Kultury mtodziez
z naszego gimnazjum zaprezentowala mont^
stowno - muzyczny przygotowany ku czci
pamifd Zotnierzy Wykl^tych „NIE DAJMY
ZGINAC POLEGIYM".

Zlo^ia si? na niego prezentacja multimedialna
z archiwalnymi zdj?ciami i filmami dotycz^cymi

Zotnierzy Wykl?tych, wyst^pienie prezydenta Andrzejf
Dudy podczas pogrzebu 'Inki' i 'Zagonczyka' w dniu
28 sierpnia 2016 roku, piosenki i slowa wypowiadane
przez zotnierzy, a takze krotka inscenizacja zycia.
partyzantow w lesie, przysi?gi sktadanej Bogu i
i Ojczyznie, a takze aresztowanie, ostatnie stowa
i egzekucja Danuty Siedzikdwny - 'Inki'.

VV ydarzenie zostato przygotowane pod
przewodnictwem pan Wandy Fusiarz
i Bogustawy Lis. Opraw? muzyczng

k ̂ przygotowat pan Andrzej Kusiak,
j' a prezentacj? multimedialn^ pan Piotr Koziara.

1 rzed i po przedstawieniu mozna bylo
rowniez obejrzec wyj^tkow^ wystaw?
przygotowany przez gimnazjum
w Tarnogrodzie, dotyczycy dziatalnosci
i wspomnien Zotnierzy Wykl?tycti. J
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R6ZANIEC CZCI WINCENTEGO WITOSA
I ZOLNIERZY POLSKI PODZIEMNEJ

23 marca br. w Zespole Szkot Centrum 7
Ksztalcenia Rolniczego im. W. Wilosa obchodzono;'
Dzien Patrona. Sktadal si^ z apelu stowno- , "
muzycznego, prezentacji multimedialnej i XXj
Konkursu o Patronie, wybitnym przywodcy
ludowym i m?zu stanu.

Przez reform^ rolnq chcial chtopow podniesc
z kolan i uczynic swiadomymi obywatelami.
By\ demokrat^, ktory bronil konstytucji w czasi^
zamachu majowego i stal si? wi?zniem sumierfia'"
skazanym w procesie brzeskim . Zostai przez ;
sanacj? pozbawiony wszystkich funkcji. Nawet

VVi.'ti

s
iDu nsreBVi^

„Kiedy nie byto Polski - dqzyc do Niej, gdy
przyszla - pracowac
dla Niej, a gdy byla
w potrzebie - bronic
Jej"- tak brzmiato Jego
credo zyciowe. Byl
politykiem najcz?sciej
cytowanym przez sw.

Jana Pawia Tl i Prymasa
Stefana Wyszynskiego.
Pochodzii z biednej
galicyjskiej rodziny,
diatego skonczyl tylko 4
klasy szkoiy powszechnej.
Talentu otrzymanego od
Stworcy nie zmamowal,
doksztalcai si?, stal si?
erudyt^i trzykrotnym
premierem. Byi dumny,
ze jest chlopem. Nie nosii
krawata, chodzil w butach

z cholewami, stawai za

piugiem i, jak na wojta
Wierzchosiawic przystab,
z sqsiadami budowal mtyn spoldzielczy czy drog?

Mitmnini

iiiiTiinrnn

iiriiifiifji

Orderu Orfa Biatego, ktory otrzymal za zwyci?stwO:,
nad bolszewikami.

Do tej pory nie
skasowano haniebnego
wyroku i 72 lata po smierc(
toczy z Piisudskim
i jego wspolczesnymi |
zwolennikami walk? o rz^d
dusz Polakow. Zmuszony H
do emigracji powrocii, ab)^|
wezwac chiopow do obrony
Ojczyzny. Nie zgodzii si? na
kolaboracj? z Niemcami, za
CO Irafii do wiezienia, a jego
jedyn^ cork? zesJano do
obozu. Po wojnie tak samo

[ postqpU wobec nowych-
sowieckich okupantow.

Witos jest dla nas
wzorem patrioty, podobnie
jak Zohiierze Polski
Podziemnej. Tak pierwszej

konspiracji walczj}cej z Niemcami, jak dmgiej

8 KWARTALNIK TARNOGRODZKI



Winfcn r Wiim

powojennej

walcz^cej
z Sowietami i ich

polskimi s^ugami.
18 marca szkola

uczestniczyla
w podniosiych
obchodach 74.

rocznicy pacyfikacji
Rozanca.

22 marca

z inicjatywy
dyrektora
Eugeniusza Kluchy odbyJ si? w sali gimnastycznej
pokaz filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie
Zamojskie 1942-1944", ktory zrealizowala TVP
Lublin na zlecenie Swiatowego Zwi^zku Zolnierzy
AK Okr?g Zamosc. Spotkai si? z wielkim
zainteresowaniem spolecznosci szkolnej. Wspolne
przezycie tych tragicznych, ale bohaterskich
wydarzen - obrony przez zolnierzy AK i BCH
wsi zamojskich przed wysiedleniem i pacyfikacji,
zintegrowalo wszystkich wokol najcenniejszych
wartosci: „B6g, Honor i Ojczyzna". Oddano tez
czesc powojennej antykomunistycznej partyzantce
i rozegrano 11 Konkurs o Zolnierzach Wykl?tyGh.

W obu konkursach zwyci?zyl Hubert Sochd -
uczen I klasy technikum w zawodzie: mechanizacja
rolnictwa i agrotronika. Laureaci otrzymali dyplomy
i zostali nagrodzeni przez Lubelski IPN ksi^zkami
i patriotycznymi gadzetami, a przez opiekuna Kola

Historycznego
Mariana

Kucharczuka

nagrodami
rzeczowymi.
tez na wycieczk? do
Parlamentu RP

i zwiedzi Warszaw?.

Nasza szkola

ma prawie 60 lat.
Od 2007r. organoM
prowadzicym jest
Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, ktory nie szcz?dzi sit i srodkow,
aby unowoczesnic ji na miar? XXI wieku.
Oferujemy atrakcyjne kierunki ksztalcenia
dostosowane do rynku pracy. Mamy kompetentni
kadr?, nowoczesni baz? dydaktyczn^, warsztaty
i internal. Szkola jest przyjazna i otwarta na
potrzeby mlodziezy. Rozwija talenty i pasje
w licznych kolach zainteresowan, a takze podczas
wycieczek krajowych i zagranicznych
np. do Parlamentu Europejskiego. I

I

Lqczytny nowoczesnosc z tradycjq, wiedz^ Z '
patriotyztnem zgodnie z Witosowym a Pqlskia
winna invac wiecznie! ".

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Sz
25 i 26 kwietnia 2017 r.

sMarian Kucharczuk - Opiekun Kola Historyo^eg^

WiiictT. yWilos

I  f
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Wiejskie ieuiny
w swojej stolicy

Do Tarnogrodu zjechali ludowi artysci by, wzi^^
udzial w 42. Mi^dzywojewddzkini Sejmiku t
WIejskich Zespolow Teatralnych, kt6ry odbyl si^
w pienvszy weekend lutcgo br. Organizatorarai
>vydarzenia s^: Zarzi{d GI6wny PKT, WOK
Lubiin, Towarzyst>vo Kultury Tcatralnej Zierai
Lubelskiej oraz samorz2|d Tarnogrodu i TOK»

Regionalny sejmik wTaraogrodzie ma z^i?g
mi^dzywojewodzki, a jego celem jest prezenlacj^'.'
i ocena aktualnego stanu amatorskiego nichu
teatralnego w srodowisku wiejskim, Jak rowniez:
promocja i popularyzacja wiejskich zespoiow j
teatralnych oraz ochrona tradycji iudowych polskiej
wsi. W psegl^dzie bierze iidzii kilkanascie zespoiow,
ktore prezentuj^ sztuki teatralne oraz widpwiska
obrzpdowe.Trzydniowa imprezagromadzi w
Tamogrodzie nie tyiko artystow, ale i przedstawicieli '
Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Tovvar^slwa Kultuiy |
Teatralnej, Wojewodzkiego Osrodka Kultury, tJp^dow
Wojewodzkiego i Marszalkowskiego, Sejmiku ' '
Wojewodztwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego j
oraz milosnikow teatru.

Sejmik to duty wkhd do kultwy mrodowej, na b
naszej scenie mamy roznorodnosc piiedstawien oraz "
widowisk obrz^dowych przypommajqcych dawne |j
z\vyczaje i czerpiqcych z dowhkii kiiltwvwego polskiej^
wsi. Cieszy nas, ze coraz cz^sciej zespoly tworzq ludzM
miodzie, ktorzy w tej formie artystycznego wyrazuA^^

odnajdujq. To daje nadziej^, ze tradycja nie zgin^
przyznaje Renata Cwik dyrektor Tarnogrodzldego
Osrodka Kultury (TOK)
i kurator Mi^dzy>vojew6dzkich Sejmikow
Wiejskich Zespoiow Teatralnych.
Ten nich sejmikowy sprawia, ze ohzfdy i zwyczdje
sq nie tyko na fotografiach czy w panned starszego
pokolenia, ale takze ozywiane na scenach,
m. in. Tamogrodzie, cz^stojako osobiste pizezycia
ispuscizna naszych dziadkow - zauwaza w rozmowit
z portalcm bUgoraj.com.pl profesor Lech Slhyonik
z Zarzqdu Glownego TKT. Podczas imprezy 1
odbywajq sip zajpcia warsztatowe dla kierownikow,
instruktorow oraz czlonkow wiejskich zespoiow I
teatralnych oraz omowienie prezentowanych spektakli
z Rad^ Artystyczn^.

Jak przyznaje w rozmowie z naszym redaktorem
Andrzej Sppoch, dyrektor Wojewodzkiego Domi^
Kultury w Lublinie, Sejmik to z jednej strony
zainspirowanie tworcow wiejskiego teatru do
korzystania z dorobku kultury ludowej i narodoxyej,
a z drugiej promocja amatorskich zespoiow teatratayc
poza miejscem zamieszkania. To, co.dzis oglqda'my
na scenie, kilkadziesiqf lat temu bylo codzienhosyq
w wielu polskich domach, dla wspolczesnego wiika
majuz "patyn^ tradycji". O naszqkiiltnre musin\
dbac sami, musimy si^ nawzajem mobilizowac
i podejmowac ten triid. Z drugiej strony jako insfytucj&.
musimy umozliwic zespoiom i lokalnym tworconi:
mozliwosc prezentacji swego dorobku i wspierac
podejmowane dzialania - zaznacza Artur Sppoch.

I

W tegorocznej edycji Mipdzywojewodzkiego Sejmikii
Wiejskich Zespoiow Teatralnych zaprezentowalo sip
13 zespolow. Okolicznosciowe listy do uczestnikow
i organizatorow wydaczenia wystosowali m. in.
-Wojewoda Lubelski I Marszalek Wojewodztwa
Lubelskiego. W spohczenstwie wraca moda na
ku/tur^ ludowq i jest to efekt rokii 20J 4, ktoiy na.
do Oskara Kolbetga, ale rowniez jest to zjawiskp
socjologiczne pokolenia mhdych, wielkomiejskich
pizedstawicieli roznych zcrwodow, ktorzy wracaji^
do korzeni swoich wdzicow i sq zainteresowani I
kultiirq ludowq wfej autentycznych formach wyr^mt
i prezentacjach. f io wfasnie nalezy piel^gftowac -
apelowala dyrektor Departamentu Narodowych
Instytucji Kultury Ministerst>va Kultury
I DziedzictAva Narodowego Agnieszka Komarr
Morawska.

http://biigoraj.com.pl/42-miedzywojewodzkH
wiejskich-zespolow-teatralnych-foto„3,11,1,17245

lejmik-
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W atmosfer? Swi^t Wielkiej Nocy wprowadzili nas
uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum
w Taniogrodzie, ktorzy 02 kwietnia 2017r.
wystawili na scenie Tamogrodzkiego Osrodka
Kultury Misterium M^ki Panskiej pt. „M?ka j j|
i smierc Pana naszego Jezusa Chrystusa".
W szesciu scenach pokazali ostatnie godziny
zycia Jezusa oraz triumf Jego Zmartwychwstaoia,
szczegolnie nad Jeziorem Galilejskim, gdzie Jezus
spotyka Piotra i pyta go trzykrotnie o milosc, po
czym przekazuje mu wtadz? kluczy.
W roli gJownej wystqpil ksiqdz Grzegorz Szl^zal^
a opraw^ muzyczn^ przygotowal pan Andrzej
Kusiak. Elementy dekoracji przygotowala pani
Magdalena Futoma. Opieka nad miodziezq
w czasie prob i wyst^pu: Jolanta Grelak, Malgorzata
Zajqc, Teresa Okapiec. W przedsi^wzi^ciu wzi^to
udzia} 50 uczniow, ktorzy odegrali role ApostoJow,
zoJnierzy, ludzi z tiumu zyjqcych ponad
dwa tysiqce lat temu.
PeJnq wzruszenia byla scena, gdy Jezus stanql
przed Pitatem oskarzany przez tium i dostojnikow
zydowskich oraz arcykaplanow, a ostatecznie
rzymscy zotnierze powiedli Go na Golgot^. Maryja,
Weronika i placz^ce Niewiasty wyszly na drog?
krzyzow^ naprzeciw Skazanca dzwigaj^cego
krzyz. Nadto Szymon Cyrenejczyk, wprawdzie
przymuszony, ale wspieral w dzwiganiu krzyza
nieznanego mu Jezusa z Nazaretu.
Kulminacyjnym momentem byta scena, kiedyl
Zmartwychwstaly Jezus, pelen pot^gi i biasku]

w otoczeniu Apostolow, swojej Matki i kobiet,'
ktore uslugiwaly podczas Jego misji, ukazal si^ jal^:
Zwyci^zca zla i smierci oraz pelen dostojenstw^: B|
oglosil „Pok6j Wam, Odwagi, nie bojcie si?,
Ja Jestem." To zapewnienie Jezusa jest nieustannie
zywe i pewne, gdyz „JEZUS CHRYSTUS I
WCZORAJ 1 DZIS TEN SAM I NA WIEKI"

/-/Hebr.l3:8

Poszczegolne sceny przeplatane byiy piesniami.
pasyjnymi i piosenkami religijnymi.
Nale^ podkreslic, ze Misterium to bardzo dobiy
sposob ewangelizacji ludzi mlodych przez ludzi
miodych. To odpowiedz na wotanie sw. Jana Pawla
II, to gloszenie Jezusa Chrystusa w nowy, ciekawy
dla miodziezy i odbiorcow sposob.
Na zakohczenie ks. dziekan Jerzy Tworek
podkreslal wyj^tkowe znaczenie Misterium:
mozemy sobie wyobrazic pi?kniejszy wiecz6r|
w 12. rocznic? smierci sw. Jana Pawla II jak ten,
ktory wspolnie przezylismy. Jan Pawel 11 caly swym
zyciem swiadczyl o Chrystusie, wzywal kazdego
z nas, abysmy drog^ wiary, drog^ milosci, drogq
Jezusa Chrystusa szli w naszej codziennosci. Pragn?
serdecznie podzi?kowac wszystkim, ktorzy wlqczyli
si? w przygotowanie tego wydarzenia wiary".
Niech Chrystus Zmartwychwstaly pelen pot?gi
i chwaly napelni nasze serca nadzieja na nadchodz^ce
dni zmagania si? z codziennosci^ zycia.
Fotorelacja z wydarzenia takze na przedostatniej
stronie wydania. j

s. Jadwiga Anna Tabol:
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wola Rozaniecka

na Malcie

W dniach 16.01.2017- 20.01.2017 trzech

nauczycieli ze Szkoly Podstawowej w Woli
Rozanieckiej uczestniczylo w kursie metodycznym
pt. „Motivating Students to leam English through
Art and Culture for Primary and Early Secondary

Education" odbywajqcym si? vv szkole Link- ̂
School of English na Malcie. Kurs byl cz?sciq:
projektu Erasmus +, mobilnosc kadry edukacji I
szkolnej „Nowe doswiadczenia, nowe mozliwosci"!
Zagadnienia, ktorych dotyczyl, skupialy si? na J
nast?pujqcych tematach: ' "

- czynniki molywacyjne zalezne od nauczyciela,
- sposoby motywowania uczniow,
- etapy lekcji oraz kluczowe jej elemenly,
- sztuka i malarstwo jako elementy motywacyjne,
- sztuka w klasie wg Jamie Keddle,
- indywidualny odbior dziel plastycznych

i jego analiza,
- wykorzystanie elemcntow wiedzy o sztuce
w procesie edukacji mi?dzyprzedmiotowejj

- uniwersalnyj?zyk sztuki oraz jej rola
integracyjna we wspolczesnym spoteczeh^twie,

- budowanie postaw tolerancji wobec
odmiennych kultur,

- korzystanie z dziedzictwa kulturowego rcgionu
i kraju.

Skqd pomysl, aby wzi^c udzial w kursie?
Kursy realizowane w ramach programu Erasmus

+ s^ dla nauczycieli fantastyczng szansg na tojaby
nie tylko wzbogacic swoj warsztat metodyczny,
doksztalcic si? i zdobyc nowe narz?dzia do

codziennej pracy,
ale takze poznac
nauczycieli z innych '
krajow, wymienic si?

V  doswiadczeniami
i nawiqzac kontakty.
Takie, ktbre b?d^
mogly w przyszbsci
zaowocowac ciekaw^,

, mi?dzyszkoln(}
i mi?dzynarodow^
wspolpracq. Dzi?ki

I temu szkola si?
' rozwija, zwi?ksza si?
jakosc jej pracy oraz
poziom nauczania -
mowi dyrektor szkoly
pani Maria Koza.

Dlaczego Malta?
Jak relacjonuje

T
c

jedna z uczestniczek: Przede wszysikim dlafego, ze
motywuje do ttzywaniaj^zyka - co dla nauczycieli
angielskiego ma decydujqce znaczenie. Gdybym
uczestniczyda w podobnym kursie w Polsce,
prawdopodobnie moja wiedza a metodach i
sposobacb nauczania bylaby podobna - tyde ,
tylko, ze nie mialabym szansy na rozwdj wlasnych
umiej^tnosci j^z)>kowych. A to one czyniq ze \
nmie profesjonainego i motywujqcego uczniow —
swoim przykladem - nauczyciela. Po drugie: zeby
poznac angHstow i innych krajow, porozmawiac,
podzielic si^ doswiadczeniami i wiedzq, co w pracy
nauczycielajest zawsze bezcenne. H

Jak przebiegal pobyt?
Zamiast hotelu wybralysmy pobyt u maltauskie
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rodziny, aby jak najlepiej poznac tamtejsz^ kultur?'
zwyczaje i codzienny styl zycia. Naszym no\\^mL
domem na tydzien stalo si? obszerae mieszkafi?;
w kamienicy nad samym morzem. Kolejne dniM
uptywaly na zaj?ciach na kursie metodycznyi^
z angielskiego.
Szkoia LINK na

Malcie okazala

si? obszemyra,
nowoczesnym,

dobrze

wyposazonym

budynkiem. Lekcje
interesuj^co
i rzetelnie

prowadzila
wykwalifikowana
kadra (Andrew
Bartolo Pamis,
Brandon Cachia i

Paulina). Zaj?cia
byly ciekawe,
inspiruj^ce i pozwolily na pogi?bienie naszej
wiedzy, zdobycie nowych doswiadczen
i wzbogacenie warsztatu pracy. Mialysmy ro^
okazj? poznac innych uczestnikow. Towarzyst^f
bylo iscie mi?dzynarodowe. W klasie podczas!;
zaj?c spotykaiysmy si? bowiem z Tajlandczykiem
Kazu, Kolumbijk^ Alexsandr^, Libijczykiem Faisa^
Wlochem Francesco, Turczynkq Hayryie oraz
z wieloma osobami z Japonii, Pakistanu, Hiszpardil
itp. To bylo bardzo ciekawe doswiadczenie.
Podczas zaj?c nie tylko czerpalysmy ze zrodey'aki^
przedstawiali i udost?pniali nam nasi prowadz^cy,
ale takze dzielilysmy si? wlasnymi pomyslami
i tymi elementami lekcji, ktore sprawdzajq nam
si? najlepiej. Jednak nie sam^ naukq i prac^
czlowiek ̂ je, dlatego tez kazd^ woln^ od zaj?d
chwil? staralysmy si? wykorzystac na zwiedzanie
wyspy. Malta jest przepi?knym krajem, oferuj^cym
odwiedzaj^cym wiele atrakcji i niezapomnianych n
przezyc. Fantastyczne zabytki, urocze zak^tki j i|
i krajobrazy, przemili ludzie i przepyszna kuchnia H
— wszystko to sprawia, ze na pewno jeszcze tu J Bj

■ - iM

wrocimy i gorqco polecamy ten krajjako kienMel^
wakacyjnych wypraw. Intensywny tydzien na
minql w okamgnieniu i nadszedl czas na powr\
do kraju. Wrocifysmyjednak bogatsze o nowe
doswiadczenia, wiedzy, wrazenia i znaJomosci\
Kolejny raz potwierdzila siq teza, ze podroze
ksztalcq - relacjonuje koordynator projektu
Dominika Postrzech-Mazurek.

Szkola Link jest olbrzymia i ma bardzo dobi
zaplecze metodyczne. Realizuje wiele kursow
nauczycieli w ramach programu Erasmus + ,
a takze ksztalci mlodziez i doroslych z calej Euf
- wszystkich tych, ktorzy chcieliby uczyc si? j??yka'
angielskiego w pi?knym i slonecznym klimacie'. Kurs
metodyczny, w ktorym bralysmy udzial, by! swietnie^
prowadzony, przemyslany i dal wiele narz?dzi Ido
pracy z uczniarai. Linki, materialy, doswiadczenia:
wszystko to, CO mozna po powrocie wprowadzidinj
lekcjach! - opowiada pani Ewa Switala.

Udzial w kursie na

Malcie byl drugim
z trzech etapow real
projektu. Pierwszy
to wyjazd do szko
podstawowej
w Chomutovie

w Czechach.

Uczestnikow czeka

jeszcze trzecia podr6;^.'
do szkoly podstawowej
w Slowenii. Calkowity
koszt projektu zostal
sfinansowany ze srodko
Unii Europejskiej.
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Vfloehy - kol^jny
przystdhel^d ws^l^j
eu^^jskiej cl^da^

wW dfiiaeh 19-25 marca ^2017
projektu ERASMUS PLUS Ivlove Togeth^'Jto,
a Healthy European Way rep.rezehtacja naszej
w skladzie 4 nauczycieli i 6 uczniow uczestiiiczyla w
spotkaniu na pohidniu Wloch w miasteczku Altavilla
Silentina - centrum produkcji znanego wloskiego sera
Mozzarella. Pierwszego dnia przywitano nas uroczyscte
na dziedzihcu szkolnym z udzialem wladz miejskich na
czele z burmisti^em i preewodnicz^c^ do spraw o^iaty^
Odbyla si? prezentacja przedstawicieli przybylych

panstw: Francji, Islandii, Polski i W?gier. Czulismy
si? jak na czerwonym dywanie. Nast?pnie uczniowie
udali si? na zaj?cia edukacyjne do klas z dziedmi,
u ktorych goscily, a nauczyciele na spotkanie z vvhidzarai
szkoly. W czasie pobytu mielismy okazj? zapoznac
si? z tamtejszym systemem oswiaty oraz odwiedzic
sale lekcyjne, zarowno szkoly podstawowej jak,

iprzedszkola. Uczniowieuczestniczyli wwieluciek iwycj
i roznorodnych zaj?ciach edukacyjnych, pozalekcjjnycp
i warsztatach. Wsrod wielu atr^cji przygotoWanycb
przez organizatorow byly m.in. ro^ego rodzaju giy
terenowe na wytyczonych trasach w miejscowo^iach
Borgo Carillia oraz sredniowiecznego miasta Altavilla
,lentina. Wielu niezapomnianych wrazeh dostjpozylo
iedzenie ruin staro^tnego miasta Paestum, warsztaty

archeologiczne, zvv'iedzanie fanny bawolej i fabryki sera
oraz zaj?cia praktyczne w szkole gastronomicznej.
Na podsumowanie wizyty odbyly si? zawody

sportowe, w ktorych uczestniczyli uczniowie
krajow partnerskich wspierani przez grupy sportowe
z poszczegolnych szkol. Nasi uczniowie znalejzli si?
w druzynie o nazwie „Cerocupo", ktora odniosla
zwyci?stwo w zmaganiach (pchanie taczki z laduhkiem,
wyscigi sztafetowe, wyscigi czworek, ci^gni?cie liny,
toczenie beczki i wiele innych).

Wizyta we Wloszech doslarczyla nam , wielu
niezapomnianych wrazeh oraz sprzyjala za^arciu

nowych przyjam.
Doswiadczenie to

pozwolilo nam c^czue,
ze mimo dzielacych nas
ogromnych odleglosci
mamy takie | same
wartosci, zainteresc^wania
czy poczucie humoru,
a przyjazh i pozytywne
emocje przelamuja
wszelkie bariery. Nasi
uczniowie bior^cy
udzial w wymianie:
Karina Kita, Kasia
Sick, Natalia Fusiarz,
Dominika Pisarczyk,
Oskar Koza i Stas Dziato

okazali si? wspaniatymi
ambasadorami naszej
szkoly, miasta i kraju.
W kazdym miejscu, ktore

odwiedzilismy, bylismy bardzo serdecznie przyjmowani.
Zewsz^d otaczala nas uprzejmosc i sympatia. W dniu
wyjazdu, z lezk^ w oku zegnalismy si?, czekajqc na
kolejne spotkanie. Tym razem w pazdziemiku w Polsce,
u nas w Tamogrodzie.

I

Szkola podslawowa Tamogrod
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Erasmus + 2017 Wlochy
Erasmus+ - projekt tqczqcy 5 panstw

w jedn^ calosc: Wtochy, Islandia, W^gry,

Francja i Polska.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu mialo
odbyc si? we Wtoszech. Szostka ucznidw
z naszej szkoly, w tym ja, miato zaszczyt wzi^c
w nim udziaK 18 marca, czyli w pierwszy dzieh wyjazdu
wszyscy spotkalismy si? na lotnisku w Krakowie,
pozegnalismy si? z rodzicami i wylecielismy. Bylismy
bardzo szcz?sliwi, a atmosfera byia bardzo miia.
Kiedy doleciellsmy do Neapolu, poszlismy na pociqg,
ktorym pojechalismy do Salerno. Tarn udallsmy
si? do naszego hotelu, gdzie w koncu moglismy
odpocz?c. Nast?pnego dnia zjedlismy sniadanie
i poszlismy zwiedzac miasto. Najbardziej podobato
nam si? nad morzem, gdzie byly niesamowite widoki.
Kiedy wieczorem dojechalismy na miejsce docelowe,
zjedlismy koiacj? w pensjonacie burmistrza.

W poniedziaiek 20 marca obie z Karin? wstalysmy
0 7:30 i po sniadaniu poszlysmy do szkoly. Nasz^

pierwszy lekcj? byta matematyka. Po lekcjach
wrocifysmy do domu na lunch. Wtoskie jedzenie
bylo bardzo dobre, choc podawane w dose duzych
iiosciach.

Po poludniu wrocillsmy do szkoly na piastyk?, gdzie
wyklejalismy i malowalismy obraz przedstawiaj?cy
Altaviile Silentin?. Koiacj? zjedlismy w restauracji.
We wtorek odbyla si? druzynowa gra terenowa
ulicami Altavilli, dzi?ki ktore] poznalismy duzo
roznych, bardzo milych osob.Gra byla ciekawa, ale
bardzo wyczerpujqca. Sroda byla rownie m?czqca,
bo znow odbyla si? taka gra, lecz na diuzsz? tras?,
ale i tak sobie poradzilismy. Pozniej pojechalismy do
szkoly gotowania, gdzie przygotowywalismy ravioli

i makaron. Wyszio bardzo pyszne. 23 marca (czwartek)
byl bardzo ciekawy, bo odwiedzilismy fabryk?
mozzarelli oraz swietnie si? bawilismy podczas lekcji
archeologicznej. Nast?pnie odwiedzilismy zabytkowe
Paestum a pozniej kupilismy pamiqtki. 24 marca, czyli
najbardziej sportowego dnia, odbyly si? zawody. Byly
konkurencje takie jak: biegi, przeci^ganie liny i wiele
innych. Druzyna, w ktorej bylam wygrala! A sobota,
czyli ostatni dzieh byl najsmutniejszy, poniewaz
musielismy pozegnac si? z osobami, u ktorych
mieszkalismy.

Bardzo zzylismy si? z tymi rodzinami, ale takze
t?sknilismy za swoimi. Milo sp?dzilismy ten wyjazd,
a dni mijaly za szybko. Widokow nie da si?
zapomniec, a wspomnienia zawsze b?d? wspanlale.
Mam nadziej?, ze podczas wyjazdu do Polski b?dzie
im tak dobrze u nas, jak nam bylo tam. Wyjazd ten
pozwolil nam wszystkim rozwinqc rozne umiej?tnosci,
zwiaszcza j?zykowe, nawlqzaiismy duzo nowych
znajomosci, poznalismy kuttur? tamtego kraju,
a przede wszystkim wspanialych ludzi mieszkajqcych
tam, bo to wlasnie oni na zawsze zostan? w naszych
sercach. Wyjazd ten byl nagrod? za dobre wyniki
w nauce, wi?c kazdy z naszej szostki moze
powiedziec, ze jesli komus na czyms zaiezy, to moze
to osi^gn?c.

Katarzyna Siek kl.VI a

RELACJA Z WYJAZDU

DO WLOCH W RAMACH PROJEKTU

„ERASMUS +"
W sobot? 18 marca wraz z czterema nauczycielami
i pi?cioma innymi uczniami naszej szkoly polecielismy
z Krakowa do Wloch, do miejscowosci Neapol.
Okolo godziny 18.40 wyl?dowalismy i poszlismy
odebrac swoje bagaze. Autobusem pojechalismy na
dworzec kolejowy, z ktorego poci^giem dotarlismy
do Salerno. Gdy wysiedlismy z poci?gu, zacz?Iismy
szukac hotelu. w ktorym mielismy przespac
jedn? noc. Nazajutrz poszlismy na piaz?, molo
i zwiedzalismy katedr?. Okolo godziny osiemnastej
spotkalismy si? juz z grupami z innych krajow: Francji
i  Islandii. Nast?pnie pojechalismy do pensjonatu
w Altavilla, sk?d odebraly nas rodziny, u ktorych
mieszkalismy. Nast?pne pi?c dni uczestniczylismy
w zaj?ciach w szkole. W poniedziaiek, w jednej ze
szkol, odbylo si? powitanie. Potem poszlismy do
szkoly, w ktorej odbywaly si? lekcje. Byla to szkola,
do ktorej ucz?szczal chlopak, u ktorego mieszkalismy.
Gdy wrocillsmy do domu. zjedlismy lunch, po ktorym
pojechalismy na lekcj? malarstwa. Wieczorem
zobaczylismy miasto Agropolis. Po powrocie udalismy
si? do restauracji, by zjesc wlosk^ pi^?- We wtorek
bralismy udzial w wycieczce I zabawie, ktora polegala
na zebraniu kartek z wyrazami i ulozeniu z nich
zdah. Kartki zaprowadzily nas do kosciola. Stamtqd
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wrocilismy do domu. Kolejnym punktem programu byia
gra w podchody w Attavilla. W srod^ podczas zaj^c
w szkole robilismy papier. Po lekcjach wrocilismy do
domu. Po po^udniu poszlismy na zaj^cia praktyczne
do szkoly gastronomicznej. Tarn wyrabiailsmy
ciasto a potem formowallsmy makaron. Wieczorem
pojechalismy na kolacj?.
Nasz pobyt we Wloszech coraz bardziej nas
zaskakiwat, poniewaz Wtosi przygotowaii bardzo duzo
zaj^c 1 atrakcji. W czwartek zobaczylismy wytwornie
sera mozzarella I hodowl^ bawolow. Nast^pnie
poszlismy zwiedzac miasto Paestum, ktore dawno
temu byb koloni^ starozytnej Grecji. Gdy wrocilismy,
Giorgio, chlopak, u ktorego mieszkalismy, wraz ze
swoj^ mam^ i siostrq zabrali mnie i Oskara na zakupy
do centrum handlowego. Kupilismy tarn prezenty dia
naszych braci i rodzicow. Rodziny kupily prezenty
rowniez nam. Nazajutrz poszlismy do szkoly na jedn^
lekcj^, po ktorej pojechalismy na prezentowanie gier
i cwiczeh reiaksuj^cyjnych. Dziewczyny prezentowaly
cwiczenia i tahce, po czym wyszlismy na boisko
i razem prezentowalismy nasze gry. Pozniej wrocilismy
do szkoly na lunch. Nast^pnie pojechalismy na turnie]

gier i zabaw - ci^gni^cie liny, rzucanie do celu itp.
Wieczorem poszlismy z naszymi rodzlnami na kolacj^
do restauracji. W sobot^ 25 marca przyszedl czas, aby
pozegnac si^ z nowymi przyjaciotmi i wrocic do Polskl.
Okolo godziny pi^tej wstalismy i po ostatnim wspolnym
sniadaniu pozegnalismy si§ z rodziny, a nast^pnie
autobusem pojechalismy na lotnisko w Neapolu.
Ta wycieczka byla bardzo ciekawa i pasjonuj^ca.
Podobaly mi si^ wszystkie zabytkl jakie podziwialismy.
Najbardziej cieszylem si?, ze moglem poznac
wspanialych ludzi i uczestniczyc w zaj?ciach
szkolnych . Byl to tydzieh niezapomnianych wrazeh
i diatego tez z ch?ci? powtorzylbym t? wycjeczk?
raz jeszcze. Nigdy nie zapomn? tego wyjazdu,
a szczegolnie ludzi, ktorych na nim poznalem!

Stanislaw Dziaio Klasa Va

***************************

Reiacje Innych uczestnikow projektu zamiescimy
w koiejnych numerach Kwartalnlka

ROPZtCB-DZieaOM
Teatrzyki, przedstawienia, inscenizacje - to wspanialy

swiat bajek przedstawiony „na zywo" w spos6b
przyst^pny dla dziecka. Jednak magia tych speklakli nie
ma sobie rownych, jesli aktorami rodzice. [ i

p

Dnia 14.03.2017r. w Przedszkolu Mi(^jskiln
w Tarnogrodzie odbylo si? pizedstawienie
w wykonaniu rodzicow dzieci z grupy 1, ktorzy
zaprezentowali inscenizacj? promuj^cq zdrowy
styl ^cia pt. „Wojna z mikrobami..."! Nad
caiosciq czuwaly panic: Malgorzata Grabias

i Anna Sidor. Dzieci mialy mozliwosc osohistego
przezywania inscenizacji, mogly podejsc, przywitaS
si? z aktorami czy tez dotknqc strojow, dekoracji.
Uczestniczyly we wspolnej zabawie, spiewaly
piosenki i tahczyly. Odbiorcami bajki byly nie. tylko
przedszkolaki z naszego przedszkola, ale roVniez
zaproszeni uczniowie z klasy 1 szkoly podstawowej
w Tarnogrodzie. ;

Kazdy rodzic doskonale przygotowal si? do
wyznaczonej roli, zaangazowal si? w przygotowanie
strojow i elementow dekoracji. Starannie dobrana
scenografia i kostiumy przyci^gn^ly uwag?
widowni. Przedstawienie wzbudzilo u jdzieci

pozytywne emocje, a takze zachwyt i podziw,
diatego nagradzaly aktorow gromkimi brawami.
Mozliwosc spotkania rodzicow ze swoimi pociechami
w takich okolicznosciach daje pocziicie zadowolenia,
spelnienia i wzruszenia.

Dziekujemy wszystkim rodzicom- aktorom za
zaangazowanie si^ i przygotowanie przedstawienia:
pani Renacie Sniosek, pani Patrycji Rogali, pani
Malgorzacic Figiel, pani Malgorzacie Bulinskiej,
pani Ewie Czarny, pani Helenie Feliks, panu
Bartlomiejowi Switale oraz panu Mateuszowi
Smykowi.

„Jesli mozesz cos zrobic lub marzysz, ze mogtbys
to zrobic, zabierz si? za to. Odwaga ma w sobie moo
geniuszu". Johann Wolfgang von Goethe

Opracowaly: Malgorzata Grabias, AnnaSidoi:
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Bibliotehii bordziej dojt^pno din niepetnopwnych
Mito jest nam poinformowac, ze Miejska
Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie realizuje
projekt „Wypozyczalnia odtwarzaczy cyfrowej
ksi^zki mowionej dia osob niewidomych
istabowidzqcych-Edycja2016"realizowanego
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Niepetnosprawnym „Larix" im. Henryka
Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymata
nieodptatnie 2 CzytakI Plus, ktore
przystosowane do obstugi przez osoby
niewidome 1 sfabo widzqce. Na podstawie
umowy uzyczenia nasza placowka b^dzie
mogia wypozyczac CzytakI wraz z ksi^zkaml
audio czytelnikom z wad^ wzroku.

Otrzymalismy 2347 ksiqzek mowionych,
ktorych mozna stuchac na tych urzqdzeniach.

Dzi^ki wsparciu Ministra Kultury Gzytelnicy
z dysfunkcjq wzroku b^d^ miec fatwiejszy dost^p
do ksi^zek nagranych w postaci audiobookow. ,

Wypozyczalnia czynna codziennie: | ■
8.00 - 17.00, sobota: 8.00 - 14.00. J

BISUOTEKA ill
TARN0GR60 '

MInlsterstwo

Kultury
i Dziedzictwa

Narodowego

NIl:PlfhNOSPRA\XTva'M
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dzunamdoiAJU L^t^zievi p.oiqazi^nav^oaowij ezji

Dyskusyjny Klub Ksiqzki w Tarnogrodzie
dedykuje Czytelnikom Kwartalnika

Tarnogrodzkiego

„STROFY DLA CIEBIE"
21 marca2017 r,

!Nicdwarazy
!Nic dwa razy sif nie zdarza

iniezdarzy, Z tejprzyczyny f ̂
zrodziCismy sif 6ez wprawy

ipo7nrze?ny 6ez rutyny, ^ S

CfiocByMy uczniami 6yB

najt^pszyrni w sz^pCe swia^
7iie 6§dzie77iy repetowac

zadnej zi77iy uTtilata.

Cze77iu ty stf, zfagodzmo,

z 7iiepotrze67ty777 7nieszasz

/f%'e77tP

Jestes- a wife 77tusisz 77iinqci

,  !Mi7tiesz - a wife to jestpifdM^.

Vs77iiecfi77ifci, wspofoBjfci

f; sprd6uje7ny szudpc zgocCy,
cBoc r6z77i77iy sif odsieBie

jad^dwie BfopCe czystejwod^.

Zade7t dzie77 sif 7tie powtdrzyj

Tiie ma dwocBpodoB7iycB 7tocy,

dwocB tycfi samycBpoca-fuTidpw,
dwocfi jed7tadicB spojrzeTi w oczy

Wczoraj, dj^dy twoje i77tif

dtos wy7n6wi(przy m7iie gBomo,

tad ̂^i jadBy roza
przez otwaTte wpadfa odno.

tDzis, djedy jestes77iy raze777.,

odwr6ciBa77i twarz dp scia7tie.

^za? JadwygCqda roza?

Czy to dpeiat? A moze dpinie7i?

MsBarm Szy7n6orsdq

y
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Afryka
I alrykamkq pnyrodq

i

8 marca 2017, godz. 11
sala widowiskowa TOK

Na zaproszenie Tamogrodzkiego Osrodka
Kultury 8 marca Tamogrod odwiedzii Robert
Gondek. Na spotkanie z podroznikiem przyszlo
ponad 250 uczniow z miejscowych szkol.
Ponad 12 lat pracowalem w jednej z duzych finn
ubezpieczeniowych
i zajmowalem
si^ szeroko
poj(^tq analitykq,
czyli godzinami
sl^czakm md
liczbami. W

styczniu 2016
rokii moje zasoby
czasowe zostaly
iiwolnione w 100%.

Od stycznia moj
czas w caiosci

poswi^cam
pasji, ktdra i tak
pochianialajego
znacznq cz^sc.

Nie moglo bye
lepszego bodzca do
dzialania. Wstyd by
byh nie sprdbowac. Dlatego moje afiykcmskie
i podrdznicze hobby .staio si^ moim zawodem,
ktdrego naz\vyjeszcze nie wymysHlem -
opowiadal Robert Gondek, ktory pokazal
uczestnikom wiele zdj^c, zwierz^t, miejsc i kidzi,
wiasnie z afrykanskiego kontynentu.
Podroznik mowii tez o projekcie, ktory ci^gle

.* - ✓
_ , t *•

realizuje, a ktory nosi nazw? "W drodze na
najwyzsze szczyty Afryki". Jest to projekt, ktorego
celem jest zdobycie najwyzszych szcz^ow/
miejsc w kazdym afrykanskim kraju. Od 2008
roku podroznikowi udato si^ zdobyc 15 szczytow:

Kilimandzaro

w Tanzanii,
Mount Kenya
w Kenii, Rwenzori
w Ugandzie,
Karisimbi

w Rwandzie,
Mount Heha

w Burundi, Mount
Meru w Tanzanii,
nienazwany
wierzchoJek

w gorach Mafinga
Hills w Zambii,
Sapitwa Peak
w Malawi, Mont
Iboundji
w Gabonie,
Pico de Sao Tome

na Wyspach
Sw. Tomasza

i Ksiqz^cej, Konigstein w gorach Brandberg
w Namibii, Otse Hill w Botswanie, Ras Dashen
w Etiopii, Jebel Toubkal w Maroku oraz Mount
Cameroon w Kamerunie. Prdbowaiem rowniez

zdobyc nqjwyzszy szczyt Gabonii - Mont Bengoue.
Nie iidalo si^. Zostaio ponad 50 szczytow
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do zdobycia. W najblizszym czasie wybieram " I
na Mauritius i Wyspy Zielonego Przylqdka - mWiil pamiqtkowego zdj^cia.
Gondek. Dzieci i miodziez mogty
zobaczyc afrykanskq
przyrod? i ludnosc,
a nawet nauczyc
sie kilku

slowek w j^zyku suahi

i

li. Na koniec nie zabraldo

https://gazetabi!goraj.pl/a|rtyl
94938spotkanie-z-afryka-w/

aI

WIESCI ZESPOiU TEATRALNEGO
Chociaz zycie w dzisiejszych czasach stalo i
si? bogate za spraw^ srodkow masowego I
przekazu, amatorski zespot teatralny TOK pracuje

niezmordowanie niczym profesjonalisci, dostarczaj^c
sobie, a przede wszystkim widzom, wielu doznan
artystycznych, refleksji i przezyc emocjonalnych.

Zespot nie proznuje. Proby odbywajq si? regulamie
w kazdym tygodniu, by zachowac form? na lic^e
przedstawienia w zaprzyjaznionych placowkacb
kultury. 22 stycznia br. wyst^pili w Potoku Gornym,
29 w Starym Dzikowie. 19 lutego zagrali „GosGia
oczekiwanego" Zofii Kossak-Szczuckiej w Krowicy
Samej, na samym krancu woj. podkarpackiego.|Po
wyst?pie przy pelnej widowni, zespol tamogrodzki
wymienil doswiadczenia z zespolem gospodarzy.
26 lutego kolejny wyst?p, tym razem w Milejowie
na Lubelszczyznie. Sala widowiskowa w
Milejowskim Domii Kultury liczqca ponad 250
miejsc p?kala w szwach, a tamogrodzcy aktorzy
schodzili ze sceny w burzy oklaskow. Na dzien
dzisiejszy grupa pracuje nad now^ sztuk^ „Lekarz
mimo woli" Moliera. [
Co znaczy dobra pasja i pozytywnie zakr?ceni
ludzie...

Helena Zajqe
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^PoqoD/7A
VtJTKA"

19 marca br. Dzieci^cy Zespol

Wokalny TOK wziql udzial

w konkursie piosenki dzieci^cej
i mlodziezowej "Pogodna nutka".

Odbyl si? on w Bilgorajskim

Centrum Kultury.

W tym roku juz po raz pi^ty
uczestnicy Konkursu Piosenki

Dzieci?cej i Mlodziezowej

"Pogodna nutka" walczyli
0 nagrod? im. Marka Sochackiego

autora tekstow piosenek

glownie dla dzieci i mlodziezy,

kompozytora, piosenkarza,

animatora kultury i pedagoga.

Konkurs skierowany byl do

dzieci i mlodziezy wyst?pujqcych

solo lub w zespole. Wykonawcy

wyst?powali w trzech grupach

wiekowych: 7-10 lat, 11-14 lat,

powyzej 15 lat. Zadaniem kazdego
uczestnika bylo zaprezentowanie

jednego utworu w j?zyku
polskim z akompaniamentem lub

polplaybackiem.

BltgoraJsi^CenfruiT^^

Podzi^kowanie

lUil dla
Dzieci^cego Zespofu

z Tamogrocizlciego
Oirodka Kultury

za udzia-l-

w OGOLNOPOLSKBM
Konkursie Piosenki

Dziecif cej i M4-oclzie£oweJ

FOCOPH^ NOtka
im. Morka Sochackiego^

Szmidt II
BilgoraJ, 19 marca 2017r.

fL
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Koncert Icol^d i pastorateic pod hastem:

,,HeJ Ifol^da, kolcdat**

faiEkiL.
Wspolne spiewanie kol^d
i pastoratek to jeden
z najpi^kniejszych zwyczajovv
Bozego Narodzenia w tradycji polskiej, ktory
w naszych domach trwa juz od ponad pi^ciuset lat. -
13 stycznia 2017 r. w Przedszkolu Miejskim
w Tamogrodzie zostal zorganizowany Koncert
koled i pastoralek pod haslem: „Hej, kol^da,

kol^da!", podczas ktorego mozna bylo posluchac
najpi^kniejszych polskich kol{?d i pastoralek
w wykonaniu malych artystow nie tylko z naszego
przedszkola, ale rowniez i ze Szkoly Podstawowej

w Rozancu 1. Wielk^.
niespodziankt^ by!
wyst^p Gabriela Kozy
z gmpy V, ktory zagrai
na syntezatorze dwie
znane kol^dy: „Wsr6d
nocnej ciszy" i „Lulajz:e
JezLiniu". Kolejn^ atrakcj^
byla kol^da w wykonaniu
chom ukrainskiego |
pt. „yKpai"HCbKa Hapo;iHa

i

KOJiH^Ka - lUeztpHK". Przcdszkolaki mogly tez
podziwiac stroj regionainy, ktory zaprezentowala
pochodz^ca z Ukrainy kolezanka z grupy 111
Dariia Volieva,.
Wspolne spiewanie i sluchanie kol^d sprawilo
wiele radosci zarowno dzieciom, jak i doroslym.
Wprowadzilo wszystkich zebranych w uroczysty
nastroj. Celem tego koncertu bylo kultywowanie
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nie tylko polskich tradycji Swi^t Bozego
Narodzenia, ale rowniez naszych s^siadow zz
wschodniej granicy.
Po zakonczeniu „kol?dowania" mali uczestnic|
otrzymali z r^k pani dyrektor Iwony Kamieniei
upominki oraz slodycze. \

I

I

Violetta Lukaszczyk
s. Jadwiga Anna Tabor

I

I

r

KONCERT KOLED W TOK

■ J
'■J I :/

?K
uw

8  stycznia br. w Tarnogrodzkim Osrddku
Kultury odbyl si? koiicert koI?d. Wszystkich
zgromadzonych powitala dyrektor TOK Renata
Cwik, ktora zaprosila do wspolnego kol?dowania.
A byio czego sluchac i na co popatrzec.
Kol?dowaIi: Zespol "Marysienka" ze szkoty
podstawowej wTarnogrodzie,dziecizPrzedszkola
Miejskiego w Tarnogrodzie, Dzieci?cy Zespol
Wokalny TOK, Zespol Instrumentalny TOK oraz
Strazacka Orkiestra D?ta pod batutq Grzegorza
Szteinmillera .

;

IV
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ORKIESTRA WPLENERZE ZKOL^D4
W dniu 30 grudnia 2016r. Tarnogrodzka

Strazacka Orkiestra D^ta mile zaskoczyla

spaceruj^cych mieszkancdw. W mrozny

grudnlowy wleczor na tie swl£|tecznych

dekoracji w rynku^ po raz plerwszy odbyl sl^

plenerowy koticert kol^d. Podobnych atrakcfi

oczekujemy i w tym roku!
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Mii^ niespodziank? dzieciom uczqcym si? w szkoiacfa
miasta i Gminy Tamogrod sprawila Tamogrodzka
Strazacka Orkiestra D?ta, ktora 11 stycznia 2017|tj

Swi?ta Wielkanocne, czlonkowie orkiestry or^
zespoKi teatralnego „TOK SHOW" dzialaj^cegb
przy Tarnogrodzkim Osrodku Kultury, j mieli
okazj? obejrzec musical „Jesus Christ Superstar?^
w Teatrze Rampa, w Warszawie na Targowku. Nas^
mJodziez mogJa podziwiac gr? aklorskq oraz spiew
z  towarzyszeniein orkiestry na najwyzszym
poziomie.

IT

zaprezentowaia swoj swiEjteczny repertuar koI?d.
Celem wyst?p6w orkiestry bylo utrwalanie tradycji
kol?dowania oraz zach?cenie mlodziezy i dzieci
do podj?cia nauki gry na instrumentach d?tych
w Tarnogrodzkim Osrodku Kultury.

Podczas ferii zimowych, miodzi muzycy wspolnie
sp?dzali czas wolny na kuligu zorganizowanyra
w Bukowinie. Po przejazdzce saniami zaprz?zOnyrai
w konie, na mtodziez czekato rozpalone ognisko,
ciepla zupa i kielbaski.

Przygotowuj^c si? do wyjatkowego czasu jakira

Gdy kochamy, gdy czynimy dobro.
Bog si^ rodzi w naszych sercach!

Dzi^ki Opatrznosci Bozej i ludzkiej zyczliwosci juz
po raz dwunasty uczniowie szkoly podstawowej wraz
zopiekunami kol^dowali dla dzieci z krajow inisyjnych.
6 stycznia 2017r podczas mszy svvi?tej ks. dziekan ierzy
Tworek udzielil nam blogoslawienstwa i rozestaf malych
misjonarzy. W mrozne, zimowe popoiudnia i wieczory
stukalismy do domow naszych parafian.
Ludzie przyjmowall nas cieplo, z zyczliwosciq, hojiiie
sktadali ofiary na misje, cz?stowaIi slodyczami i
zapraszali za rok. Cieszylismy si? kazdq najmniejsz^
ofiarq. W kazdym domu zostawilismy pamiqtk? inij^jn^.
Zebrana kvvota 12.710 zl. zostala przekazana na misje
w Boliwii i Tajlandii. Pragniemy pomoc dzieciom
z sierocihca w Boliwii, w ktorym posliigujq siostry
misjonarki Serafiiki. Ofiara ta pozwoli zaspokoic
potrzeby malych braci i siostr, szczegolnie zwiqzane
ze zdrowiem, gdyz koszty leczenia, pobytu w szpitdlii.

czy opcracji sq bardzo wysokie.
Pieniqdzc zoslaly tez wplacone na Papieskie Dziela
Misyjne Dzieci - w lym roku na projekty w Tajlandii
dla „dzieci niewidocznych" - nie figurujq w ewidencji
pahslwowej i nie istniejq dla pahslwa. Icli sytuacja jest
bardzo ci?zka - nie ciiodzq do szkoly, sq pozbawione
opieki medycznej, ̂jq na wysypiskach smieci. Cz?^ciej
niz rowiesnicy sq ofiarami przemocy i handlii. Ulaniy,
ze nasza pomoc przyczyni si? do polepszenia ich zycia.
A olo kilka refieksji malych misjonarzy- kol?dnik6\y
misyjnych: Juz po raz driigi kol^dowalem misyjnie. i
W tym roku hyhm dziesi^c raz}'. Choc czasem hola
nogi, czu/em zm^czenie, jednakjesfem szcz^sUwy,
ze mog<^' pomoc moim rowiehnkom. ktorzy sq w irudne}
sytuacji. Maciej Gruca - kl. IV b. Ciesz^ si^, ze moghm
kol^domic dla misji. IVaz/ie hyiy dla mnie spoikankt
z ludzmi, ich zycz/iwosc, ofiarnosc. W (en sposob
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pf-zypc z pomocq dzieciom cierpiqcym niedostatek.
Otylia Antolak- kl. IV b. Bardzo ciesz^ si^, ze mogi
pomoc dzieciom z krajow misyjnych popizez kol^do
Jest mi tez niezmiernie milo, ze mogiem pomoc sio.s
i innym kolfdiijqcym. Nasz wysUek opiacii si^ i (era
dzieci z krajow misyjnych b^dq micdy lepsze wanm
zycia i naiiki. Dzi^kujemy tez tym, ktorzy zlozyii ofi.
dzieci w potrzebie.
Bartlomiej Obszanski
- kl. IV b. W tym roku
kol^dnicy misyjni
z naszej szkofy
wyruszyli na pomoc
dzieciom z Tajlandii.
Jestem szcz^sliwa,
ze moglam zrobic
cos dobrego dla
innych. Udzial

kol^dowaniu
misyjnym przynidsl
mi wiele korzysci.
Poprzez spiew
i zbierane przy tej
okazji pieniqdze
slaram si^ pomoc
dzieciom w potrzebie.
Vczq siq tolerancji
i wspohzucia dla innych. Oliwia Baszkiewicz kl. I
Kol^dowalam z mojq siostrq i kolezankq. Ciesz)>lan
ze ludzie nam otwieraii drzwi i poswi^cali czas, ab
wysluchac. Czulam, ze Bog cieszy si^ moim seivu
a ja z nim. Kocham pomagac ludziom. zwlaszcza bi
Swiadomosc tego,
ze dzieci z Boliwii

i Tajiandii b^dq dzi^ki
mnie szcz^sHwsze
powodowala, ze bylam
zadowolona z siebie

jako chrzescijanki.
Kol^duj ĵiiz od 4 lat.
Kazde kol^dowanie
owszem ̂ \ymaga

trochf czasu,
po.swi^cenia, ale
jest takze dowodem
dobrze spelnionej
misji katolika. Moim
zdaniem warto

pomagac, bo nie ma
nic wspanialszego niz
niesienie pomocy tym,
ktorz)' jej potrzebiijq.
Martyna Wryszcz-
kl. VIb. Kol^dowanie misyjne h' Tarnogrodzie to jii.
tradycja. Naszo szkola jut po raz 12 bra/a udzial m
kol^dowaniu.ja po raz 4 kol^dowalam. Co roku ws^scy.
si^ zbieramy z naszq wychowawczyniq i glosimy historic
Bozego Narodzenia pnez zanoszenie dobrej nowinydo
domow mieszkahcow naszego miasteczka. Wqdrujqc od
domu do damn, spotykalismy si^ z ogromnq otwartosciq,
szczerosciq i hojnosciq. Zapraszano nas oczywisciejuz
na nast^pny rok. Tojest wspanialc uczucie, kiedy mozesz
pomoc. To nic, ze na dwoize bylo prawie 20 stopnl inrozu.

Nasze serca rozgizewala swiadomosc, ze to. co robir^j
jest wazne ipottzebne. Usmiech dzieci, ktore otrzynidjq
od nas wsparciejest najwi^ksza radosciq. Jestem d^
z mojej szkoly, ze doloz\>la si? do tego szlachetnego
pomocypotfzebujqcym. Swojqpostawq pokazalam\
jakpowinien postqpic chizescijanin. To pizeciez nic
wielkiego. Pomoglam dzieciom, ktore nie majq takic

wygod jak my.
si?, ze moglam
Natalia Fusiarz-ldL
Vib. Pomimo ditze^
mrozu, htiegu, /jara
upadkow i zm?c^eni
dalismy rad?.
jut 4 raz z }z?di\
kol?dowalam rcl
z moimi koletati
kolegami i
wychowawczyn^
Poswi?cilismy czdsi
wolny, podarowqlist.
czqstke siebie, /jy
pomoc potnebuje^
Bardzo si? ciesz?- /
ze moglam pomdc.
Jestesmy niezmi^mU.
wdzi?czni nasz)',

mieszkahcom, ze otwieraii nam drz^vi i podzielili
czym mogli. Bo katdy zebrany grosz przyczyni si? do
poprawy losu biednych dzieci z Boliwii i Tajlandii. ̂ ereJi
Iga-kl.VIb. Kol?dowanie misyjne dalo mi duto radc '
Mimo te na dwoize bylo -20 stopni C, duto sniegu

i wial silny wiatk
nie czulismy teg\
gdyt wiedzielisn
ze to, CO robim}\
mote poprawic
najbiedniejszyc}\
dzieci z Boliwii,

Tajlandii. One nwi
majq takich luks'us6\
jak my. Powinnisfny
pomagac. Ciesz?si?,\
ze w naszej szkotd.
jest taka tradycja^
ZapoczqtkowalcM
jq siostra Samuc^'"
wrazz naszymi
wychowawcamil
Kol?dowalihnyjid:p\
raz 12. Moja iddsq
4 rok z )z?du pr<^i^\

takim samym
skladzie odwiedzala domy mieszkahcow Tarnogwdii
Jestesmy wdzi?czni wszystkim darczyhcom za zloton
ojiaiy. Michalina IComanowska-kl.VIb.

Niech dobry Bog hojnie u^nagrodzi wszystkimj
ktorzy zaangazowali si? w pomoc misjom, obdarzyf
laskg i blogoslawienstwem za dobre serce i wrazliw^
na potrzeby tych, ktorzy najbardziej oczekuj^ pomoc^
Wielkq wdzi?cznoscig i darem modlitwy ogamiani)!-
kol?dnik6w misyjnych - malych misjonarzy - 52 uczni6\
ze szkoly podslawowej, opiekunow grup kol?dnicz|yeli

umu

mm
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- 3 rodzicow, 6 nauczycieli i s. Samuela. Szczegolnie
dzi^kujemy tym, ktorzy otworzyli serca i drzwi swqich
domow.

„ Moi drodzy ludzie, nic si^ nie troskajcie.
Wszystkie swojc sprawy Jezusowi dajcie.
On wasze problemy do nieba zaniesie,
Pokoj w serca wleje, pociech^ przyniesie.
Za przyj^cie i ojiarf pi^knie dzigkujemy!
By warn Jezits blogosiawil modlic si^ b^dziemy".

Zapewniamy wszystkich o tej obietnicy - pamii^lamy!'
Wasze intencje polecamy Dobremu Bogu.
Pragniemy podzielic si? jeszcze informacjq, ze delegacja
koI?dnik6w misyjnych z s. Samueiq uczestniczyia \v
Diecezjalnym Spotkaniu Kol?dnik6vv Misyjnych, ktore
odbylo si? w si? vv sobol? 28 stycznia w kosciele pw.
Wniebowzi?ciaNMPw Busnie. Odpowiedzielismy
na zaproszenie ks. AndrzeJ Luszcza - Dyrektora Dziel
Misyjnych naszej diecezji Zamojsko Lubaczowskiej.
Wraz z przedstawicielami innych parafii przezylisiny
mile chwile: prezentacj? przybytych grup, dzl?kczynn4
Eucharysti?, animacja misyjnq, film o sytuacji dzicci
w Tajlandii, spotkanie z misjonarzem, wspolne ognisko
i kulig. 1

Niespodziank^ bylo dla nas podzi?kowaniei dyplora dia
koi?dnik6w misyjnych w Tamogrodzie, ktory \vr?czy}
nam ksi^dz dyrektor za ogromne serce i wieioletnie'
zaangazowanie si? w pomoc misjom. Wi?cej informacji
i galeria zdj?c /misje.zamojskolubaczowska.pl/

PS. Kochani nadal pami?tamy o misjach. Mozecie oo nas
doigczyc .Pomoz i Ty naszym misjonarzom!
„Dobro zawsze powraca do osoby, ktora dzieli si? njm
z innymi".
Zbieramy:
1. Znaczki pocztowe wytnij razem z kopert^
/ok. I cm koperty, tak by nie uszkodzic znaczka /
2. Rozance, krzyzyki, medaliki / niezniszczone,
w dobrym stanie /
Miejsce zbiorki:
Biblioleka w szkole podstawowej w Tamogrodzie
iub do siostr Serafitek / w domu lub w zakrystii/
Pomoz osobom z najbiedniejszych rejonow swiata.
Razem mozemy uczynic wiele dobra....

s. Samuela Prajsnar Serafitka

Niech b^dzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja
zawsze Dziewical

il

Z okazji rocznicy dziesi?ciolecia dzialalnosci
Kola RADIA MARYJA w Tamogrodzie zai-zqd kc^aj
Franciszek Falandysz, Jan Waluda, Bozena Dudd^
Helena Malyszek, Bronislaw Misiqgiewicz, Marian
Kucharczuk, Stanislaw Mulawa skladaj^ wielkie
podzi?kowania za wsparcie, dobre
slowo i czyny, ktore szczegolnie
przyczynily si? do wsparcia
naszej wspolnoty. Dzi?kujemy
Bronislawowi Misiqgiewiczowi
za tmd sprawnej organizacji
i  prowadzenia pielgrzymek,
a na r?ce siostr przelozonych:
bylej Ottony, a obecnej Samueli
oraz siostrze Jadwidze za pomoc
w  organizacji pielgrzymek
i  duchowe im przewodzenie.
Dzi?kujemy Walerii
Lysakovvskiej za organizacj?
obshigi liturgicznej podczas
comiesi?cznych mszy swi?tych,
a  lektorom za ch?tne
uczestnictwo. Walerii za cz?ste
comiesi?czne modlitwy rozahcowe wraz z Krystyn^
Chmieleck^ i Stanislawq Daciek promiijqcymi
nasz^ wspolnot? i miejscowosc. Dzi?lcujemy
Helenie Malyszek za zalozenie ksi?gami katolickiej
i  jej sprawne prowadzenie. Bozenie Dudzie za
systematyczne dekoracje naszej gabloly, Bozenie

Kolo Radla Maryja
Tarnogrod

i Helenie Malyszek za prowadzenie ksi?gowosci na
izecz naszej Rodziny. Dzi?kujemy Burmistrzowi
i Radzie Miasta i Gminy za wsparcie w wielu
aspektach naszej dzialalnosci oraz za mysl wyrazon^
na sesji rady ze „Radia Maryja sluchaj^ rowniez
ludzie mlodzi i dzieci, a nie tyiko chorzy i starzy".
Dzi?kujemy Annie Galce za zbieranie materialow
i pi?knie prowadzon^ kronik? naszego kola od
pocz^tku jego powstania. Dzi?kujemy sponsorom

naszej dzialalnosci, a szczegolnie
Stanislawowi ktory juz odszedl
do Pana i Henrykowi Mulawom
oraz Marianowi Kucharczukowi.

Wszystkim wymienionym
i niewymienionym za cale okazane
dobro, modlitw?, wspolprac?
i  zaufanie „b6G ZAPLAC".
Wszechmog^cemu za to, ze dal
nam zycie, milosc i wiar? do
Niego i bli:mich, zdrowie duchowe
i fizyczne oraz ze zawsze mozemy
zwracac si?, podnosic i zd^zac do
wiecznej szcz?sliwosci w Niebie.

Na czas ^cia, pracy
i  odpoczynku w Roku Pahskim
2017 ^czymy sobie wzajemnie

Blogoslawiehstwa Bozego, opieki Matki Bozej oraz
Darow Ducha Swi?tego dla nas wszystkich i naszej
umilowanej Ojczyzny. |

I

Zarz^d Kola Radia Maiyja
Tarnogrod
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TEATR MtODYCH TOK SHOW

SERDECZNIE ZAPRASZA

NA SPEKTAKL

-TEATRALNO-MUZYCZNY

„ROMBO I JULIA"
(Wa JANUSZA JOZEFOVJICZA)
Z3 KVJIETNIA ZOlVr. O GODZINIE

Z9.00 VO SAU VJlVOVJiSROVJEJ TOK-u.

ZAPRASZAMY! e

^4.

Ze zbiordw Romana Cichockiego
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Prolelarlusze-ws^stStcfi kraj6w fqczcle-BiisI

ORGAN

KW RZPR

W LUBLINIE

LUWm
ROK XXI. Nr 106 <6821) PIATBK. 6 BIAJA 1S66 R. A CZ Cens BO fT

MCQaDwaeiwtniwwi.1

Wiejski dom towaro^

budowie. <:

Foto J.

Tarncgrod otrzyma
nowy dom towarowy

Termin oddania do uzytku
wiejskiego domu towarowe-
go w Tarnogrodzie powaznle
slQ przediuzyl. Przyczyna te-
go bylo zav'aionie sIq w rokiji
ubieglym cz^ihcl stropu. Zanim

ustalono przyczyny, a nast^p-
nie przeprowadzono r6zne ba-
dania. mln^lo p61 roku.
Przed kllku dniami dokona-

no ostatecznej pr6by wytrzy-
maloSci stropu. a poniewat
wyriik jej okaza) si^ pozytyw-i
ny, zezwolono na dalsz^ bu-
dowe.

Tak vvl^c za kilka dni miesz
kancy Tarnogrodu b^dq za-
opatrywad sig juz w nowej
plac6wce . handlowek ktdrej
pomyslowo rozwis^zania archil
tektoniczne zapewniaisi bardzo
dobrq funkcjonalnoSd. "W no-
wym obiekcie znajd^ pomlesz-
czenie restauracja, kawiarnia,
16 stoisk handlowych, biura i
magazyny. Koszt budowy tego
oblektu wynosi 8,5 mln zl.

Ck)
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TURNIE] 11NISA SIOtOWEGO O PUCHAR BURMlSnZA TARNOGRODU

W R6iAliCU DRUGIM
Szkda Podstawowa im. Kardynala Stefana |
Wyszynskiego w Rozancu Drugim byia organizatorem
tumieju tenisa stobwego o Puchar Burmistrza |
Tamogrodu szkot imienia Prymasa Stefana
Wyszynskiego oraz szkol podstawowych z gminy
Tamogrod. Do zawodow przyst^pib szesc szkci,
byly to: Szkola Podstawowa nr 1 z Bitgoraja,
SP z Tamogrodu, SP z Woli Rozanieckiej,
SP z Luchowa Gomego, SP z Babic oraz gospodarz
tumieju SP z Rozanca Drugiego. Szkoly rywalizowaly
w kategorii chtopcow i dziewczqt. Do zawodow
zgiosib si? po 16 osob w poszczegolnych
kategoriach. Pojedynki rozgrywane byly do dwoch

\ i/iia 5 wygranych setow.
Tumiej rozcgrany

I byl systemem
I pucharowyiiL
I Zawody
uroczyscie |

I otworzyla
dyrektor Jadwiga
PatTO wraz

I z burmisti-zem
I panem
Eugeniuszem
Strozem -

fundatorem

pucharow i nagrod. Regulamin zawodow przedstawil

s?dzia glowny zawodow, nauczyciel wychowania
fizycznego Bogdan Antolak. Pani dyrektor
podzi?kowala licznie przybylym uczestnikom wr^
z ich opiekunami oraz zyczyla sukcesow sportoy;^Gh
w milej, pi:zyjacielskiej atmosferze. W kategorii i i
dziewczqt naj lepsza okazala si? Agata Kociol ze ̂
szkoly w Rozancu Dmgim. Dmgie miejsce zaj?la
najmlodsza uczestniczka zawodow Izabela Mendel
z Luchowa Gomego. Trzecie miejsce zaj?ia uczennica
szkoly podstawowej w Tamogrodzie Karina Kita
Wsr6d chtopcow pasjonuj^cy pojedynek w meczu
finalowym stoczyli faworyt zawoddw Oskar Kozaze
szkoly w Tamogrodzie z Kacprem Swital^. Zwyci?^!
Kacper Switala zc szkoly w Woli Rozanieckiej,
zdobywaj^c pi?kny puchar, zloty medal oraz nagrod?
rzeczowq. Trzecie miejsce zajql Eliasz Peryga rowniez
ze szkoly w Woli Rozanieckiej. Nale^ podki-eslic, ze
tego dnia nikt z Rozanca nic wyjechal bez nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami^tkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Zawodnik, ktory zostal wyzej
sklasyfikowany, otrzymywal cenniejsza nagrod?,
Oprocz tego rodzice dla kazdego uczestnika zawodow
przygotowali smaczny posilek. Po rozdaniu nagrod
i oficjalnym zakohczeniu zawodow przez pani^ ,
dyrektor Jadwig? Patro uczniowie wykonali kilk t ,
pami^tkowych zdj?c. Do zobaczenia za rok! i i

a1.Bogdan itoM

m
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Mtsko repmtflcjo i Publianegii (imndijum w Tornogrodiie
wkeiiiistrKiD powiotu bitgonijskkgo w pike siatkowej

Nasza druzyna w skladzie: Maciej
Cieliczka (kapitan), Lukasz Goch, Machnio
Wqjciech, Grzegorz Cios, Kacper Kuczma,
Marcin Borek, Piotr Dziaio, Micha^
Jablonski, Mateiisz Korpal, Szymon
Tamowski w finatowym pojedynku po bardzo
zaci^tej walce ulegla w tie-breaku druzynie
Gimnazjum nr 2 im. Batorego z Biigoraja.
Wczesniej nasi zawodnicy bez problemow
pokonali gimnazjum w Lipinach Dolnych oraz
gimnazjum w Aleksandrowie. Final zawodow
by! bardzo wyrownany a walka toczyla si^
do ostatniej pilki. Brawo dla wszystkich
zawodnikow za walk? i ambicje na boisku.
Druzyn? przygotowal do zawodow Krzysztof
Tamowski.

.V"

r

4

WIATOWE

STOWARZYSZENIE

SPORTU SZKOLNEGO W BItGORAJU

DYPLOM
dUt

^luJ>lic£ne<|o
ZA ZAJ^CIE 11 MIEJSCA

W POWIATOWEJ GIMNAZJADZIE
W PIECE SIATKOWEJ CHLOPCOW

PREzes

rrfCrU

Bypmii 03X0.2017

r
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1567-2017

450 lat Tarnogrodu
■■

Rok 2017 to rok jiibileuszu
Naszego Miasta. Pragniemy, aby te
szczegolne iirodziny obfitowaly w
wydarzenia promujqce Tarnogrod,

integriijqce mieszkancow, jak rowniez
przypominajqce o wielowiekowej

historii miasta.

PROGRAM OBCHODOW 450- LECIA

TARNOGRODU:

•  Konkurs Wiedzy o Tarnogrodzie dia szkol
na terenie miasta i gminy Tarnogrod

• Halowy Turniej Amatorskich Druzyn
Pilki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Tarnogrodu

•  Uroczysta Scsja Rady Micjskiej z okazji
450 - lecia Tarnogrodu 1

Gra Miejska „ W POSZUKIWANIU
TARNOGRODZKICH SKARBOW'I

/Szkola podstawowa Tarnogrod/ j

Tarnogrodzki Bieg Plenerowy z okazji
450-Iecia miasta o Puchar Burmistrza

Tarnogrodu.

Czwarty Majowy Piknik Rodzinny

Biwak harcerski pod hastem: „Na szlaku
tarnogrodzkich legend"

Muitimedialne Centrum Historii

Tarnogrodu - caloroczny cyki spotkah ̂
filmow poswi^conych dokumentowaniu
historii Tarnogrodu

Rajd Rowerowy po zak^tkach gminyj
Tarnogrod

Letnie Koncerty Strazackiej Orkiestry
D(?tej

450 urodziny miasta - Dni Tarnogrodu
(4-6 sierpnia) w tym: |

Imprezy sportowe (siatkdwka plazowa}^
Kino letnie

Imprezy sportowe (turniej pilki
noznej), koncerty plenerowe, dyskpteka
pod gwiazdami.
Puchar Narodow Strong Man, Koncert
gwiazdy DNI TARNOGRODU, wyst?py
plenerowe - zabawa pod gwiazdami.
Imprezy towarzyszqce: wesole
miasteczko, „bicie" okoiicznoscio\vej
monety

450 - lecie Tarnogrodu - montaz slowno
- muzyczny w wykonaniu uczniow
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie

Widowisko historyczne o Tarnogrod
w wykonaniu uczniow ze szkoly
podstawowej w Tarnogrodzie
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Zopimf do udzMtai w konkunie

QdRsowonego do prKdnholo, szhdl podstowowiicli, gimnoyum, liceum oraz dorostydi
CEiE KOMKURSU:

•Promowanle mlasta Tarnoordd orai rozliudzanlo
zalnteresowadl roglonem. lego iilstorlq I tradycig
•Ksztafftowanle poczuGla przynalotno6cl do danogo

mioisca — swolol „Maiel oiczyzniT

•Ksztaitowanlo wyobratnl 1 wrafllwotei ostetvcmal
•Ksztaltowanle patrlotyzmu lako drogi zaczynalqcal

sie od patrlotyzmu lokainogo
j*Propagowanla zaintarasowania dziadzictwam

fcuiturowym swolago raglonu

WftBUHKI UCZESnilCTWA:
1 w itonluiKia moBB hnt
udzlal uczastnlcy
w nastapuJacych katagorfacli:

KATEQORIA PRACA PIASTYCZNA

- praca wykonana dowolmi technilui,
w formade A3 tub wdakaza.

KATEQORIA LTTEARACKA

. • praca prozq/dowolnygatunekeplckl/i tworcza fbnna wypowledzi - objctosd
Bstron-UtwdrpoetycW-lwIena KATEQORIA KOMIKS

Z.PnK«Mi>ailn£inluin>na -prrokomlkMwastanowlAM
'iiiTniBliiiliiln zamknltt^ cafosd o maksymaliipj!1 mawiMIKagiiiiai objatoici 3 stron A4
pymuBiyLppiPpapa.

4. Praca paanaab Dy6 apaUiaaa tadtaia ktOra aalaty amiatcid
na anatacla pracy, a m lamluilatai fcaiwtcia i aaiHamI pana aiitara: latta I pazwiafca. hataparia. vrfal; aPraa.

9. OsaPy alapalnaletiila dofacnia ptoamna zpadpradzlcaw
pa adzM m kanftafsle oraz pnataatzaala danych osabaanrcbI priaz arpanlzaianL

B. Praca aadaclaaa pa kankurc przacliadia aa wlasnoad aroanizatordai
I Biapa M wykarzystana m ealack raklamy I PBttllkaciaciL

KATEQORIA INFORMATVCZNO-
- FOTOGRAFICZNA

- krdtkl /maksymalnle 10 min./ film,
fotografla w fonnacle A4 lub cyki
pojedyriczych zdj^/max. 5/ bqdz
prezentacja muttlmedlalna

I koalanrsa Mfvtanl kMOltia komnrsaim
I pffzoz •nanlzatora

ziPraco araol— boda w nastORmacyck kataoaitack
aaaOwwycte
-Cdacl BRadazkalne /3-4 lat/
- ailaci knwlszfceaie /s-o lat/

iklasl-iii/7-9 lat/
IUM nr - viAio-12 lat /
I oiMoadam
I szkM aawdgiiii—dalaifck

t dacwia ca da Mcay —Ok aaaradiaaiick
:iiadakwnock.

t Czas tnaanlB kaafcarsa: 1 marca - »0 kartainla I0l7t.
g. Praea aalalii UnhfC da ap tnaOatma ZOITt m laiaimaditlni

OftradkB Kntturv

a.afrac»aaia aaopOd adkf dila rtfaatyaiaada aUaaf nart.
kiirei tatmia 1 miaiica itiaaia padaae m tanakda pifaiittnrm.

0. Pipamiatar laatnapa ■■ill aiaaia Pa lac iiaaipH i
aiaaPalataapo wykarzyaiaala prae na atraaie latarMianral
araz w wiaMiyck aakdiarinr k

•.Laaraaci kaakaraa wa Biu»ikH.k katapaflack i prapack
wlekowniak an iriiiaH aaprady narraiaa I Pypiiaw.

oroaiilzatony:
TARHOGRODZKIE
TOWARZYSTWO

REGIONALNE

IfllBMMlimO/Ki

BDRHISTRZ
T/UtNOGRODD
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WYKONANIE BUD2ETU GMINY ZA 2016 r.

I

A. Dochody ogolem w tym:
I. Dochody biezgce w tym:

a) dochody wlasne
b)dotacje na zadania zlecone
c) dotacje na zadania realizowane wg porozumieh
d)subwencje (ogolna, wyrownawcza, oswialowa)
d) dotacje celowe i srodki z flinduszy celowych oraz srodki unijne
II. Dochody maj^tkowe w tym:
a) ze sprzedazy skladnikow maj^tkowych
W dotacje celowe ̂rodki z fiinduszj^elowych oraz srodki unijne

c) dotacje na zadania zlecone ^
d) dotacje na zadania realizowane wg porozumieh

25.328.600,31
24.696.946,18
6.984.558,34
7.511.063,76

19.659,40
9.347.206,00
834.458,68
631.654,13
71.478,17

355.175,96
175.000,00
30.000,00

594.993,87

382.993,87
212.000,00

Wdine^^rod

i

25.923.594,18Ogolem

C. Wydatki ogolem tym:
•  1., Wydatki biei^ce tym; I /

1. Wydatki inweslycyjne - w tym:

23.364.010,40
10,34

.800,06

Zadania iednoroczne: - •

• Wykonanie dokumentacjina zadania zwiqzane z przebudow4
wodoci^gu-lkanalizac^i w Taraogr^zie oraz biidowa biologic^ej y/
oczyszczalni seiekow^omuhalnych-z ppylqc2:ami
kanalizacyjhymi w Pityrogowcu ' - y •'-*
• OdbudoWa drogi Kbl. Boleslawiti w^Rc 11—
• Budowa drogi dojaZdowej do:grun|6w rolnych-w m. WcM?i Rozaniec^*^
• Przebudowa cij^gu pieszego na dzialce Nr.68^,;.w TarnOgrodi^e ".r^
• Przebudowa drogi gminnej Nr 109505L uL^Dechnika w.Taniogrou^e
• Przebudowa drogi gminnej Nr LQ.9566L wkl'LucH6w:0'dmy
• Przygotowanie dokunientacji na budow<j dr-ogi ul. tarjiowskiegO
• Modemizacja w budynkach koniunalnycli.
• Utwardzenie placu przy ul. M^czennikhty Majdanira
• Monitoring wizyjny w Rynku . • ir
• Zakup karuzeli na plac zabaw ul. Dechnika
• Modemizacja garazu OSP w Luchowie Dolnym •
• Przebudow^modernizacja instalacji cenlralnego ogrze^nia
budynku szkoly podstawowej w Tarnogrodzie
• Rozbudowa swictlico-jadalni w SDS w Tarnogrodzie
• Zakup i montaz windy oraz wykonanie i monlaz schodow awaiyjnych
przy SDS w Tamogrodzie '
• Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego przy ul. Rynek w aO'
Tamogrodzie
• Modemizacja TOK w Tarnogrodzie <
• Zachowanie i udostijpnianie dziedzictwa kulturowego Gminy Tarnogrod •"'
poprzez przebudow^ oraz zakup wyposazenia TOK, renowacj? i zakup
wyposazenia zabytkowej Synagogi, w ktorej miesci si? MBP oraz
konserwacj? i digitalizacj? zbiorow Regionalnej Izby Pami?ci.
Budowa systemu odwadniaj^cego, izolacji pionowej i poziomej scian,
renowacja elewacji i tynkow, wyiniana slolarki okiennej o instalacji
wewn?trznych w Synagodze, w ktorej miesci si? MBP
• Wykonanie bramy w ogrodzeniu boiska sportowego w Rc 1
• Wykonanie wiat boiskowych, barierek ogradzajtjcych boisko
sportowe w Woli Rozanieckiej oraz adaplacja budynku
garazowego na zaplecze sportowe
• Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Woli Rozanieckiej

!782,32
.79^7

I07.3j61,1^
14^94^
37.785,00
48.010,89
29.7lS,^
25.549,98
32.269,60

>•21.156,00
4,551,00
f,516,38

16.994,25
ji 2.73'6,60

191.929,15

T^i38.221,47
6.137,26

79.108,29
3.999,96

17.636,87
5.500,00

Razem zadania Jednoroczne 1.134,745,91
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Zadania wieloletnie finansowane ze srodkihv wlasnvch:

• Przebudowa drogi gminnej Nr 109526". 109525L ul. Przed. Ptuskie Zachod
wTamogrodzie

Razem zadania wieloletnie 9.590,00

Zadania wieloTelme wspolfinansowane ze sfodkow UE:
Budowa kanalizaejPs^itaraej w ffli Wola Rdzaniecka-
Energia-slpnca na terenie Gminy Tamogfod
Odnawialne zrodla energii w Gminie Tamogrod j-
Zachowanie i udost^pnianie dziedzictwa kulturowego Gminy "flmdl^o'd
Poprzez przebudow? oraz zakup wyposazenia TOKj renowacjf i z^jp
wyposazenia zabytkowej Synagogi w kt6rej~mi"esci^^"MSP or^
konserwacj? i digitalizacj? zbiorow Regionalnej Izby Pami§G;i^<

9.590,00

26.634,15
10.925,00
11.525,00

19.680,00

Razem inwestycje wspolfinansowane

Dotacie na zadania inwestvcvine:

68.764,15

12.700,00

1.200.567,31

24.564.577,7i

• Dotacja dla MBP w Tamogrodzie na zadanie „Kraszewsku
dla bibliotek 2016" - ' ' - . . "
• Dotacja dla Komendy Wojewodzkiej Policji w Lubiini'e na z^p
"sambchodu dla Posterunku Policji w Tamogrodzie

Razem dotacje na zadania inv^fyQ'jne

D. Rozchody ^

Ogolem

WSlne^odki z rpku 2016-pozostate do wy^^pstania^latach nast^pnych wyniosly 1.359.01^41^—^—'''
v.

Dotacje podmiotowe przekazane i rozliczone dla:

- Tamogrodzkiego Osrodka Kultury w Tamogrodzie - 447.000,00 zl,

- Miejskiej Biblioteki PubliczneJ w Tamogrodzie -218.281,86 zl.

2.700,00

10.000,00

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 r. odbyla si? XXV w blez^cej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tamogrodzie '

LOtwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Z.Przedstawienie porz^dku obrad.
3.Pizyj?cieprotokc4uzpopizedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tamogrodu o dzialalnosci^
mi?dzy sesjami. '
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych. !
6.Podj?cieuchwalwsprawie: 1
a)projektu dostosowania sieci szkol podstawowych i.
gimnazjow do nowego ustroju szkolnego, i

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty , | j
dofinansowania op^at w 2017 r. za kszticenie nauczyciejS
zatmdnionych w szkolach i placowkach prowadzonych
pizez gmin^ Tamogrod,

c)przyj?cia regulaminu ulrzymania czystosci i porz^dku

na terenie Gminy Tamogrod, ^
d)udzielenia pomocy rzeczowej Wojewodztwu
Lubelskiemu,

e)zatwierdzenia taiyf cen za zbiorowe zaopatrzeni^
w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie
Gminy Tamogrod od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 n

f)ustalenia wysokosci doplaty do taryfy dla odbioreow
uslug zwiqzanych z odprowadzaniem sciekow na rok
2017 w okresie 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. ■

g)wieloletniej prognozy finansowej,
h)uchwaly budzetowej na 2017 r.
7.Przyj?cie informacji o dzialalnosci:
a)Tamogrodzkiego Osrodka Kultury wraz z
kalendarzem imprez na 2017 r.
b)Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z planem
pracy na 2017 r.
S.Sprawy rozne.
9.0dpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
10.Zamkni^de sesji.

ioski (I
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DRUKARNIA HELVETICA
Oferujemy Paristwu:
•  ulotki, foldery, wizytowki, plakaty,

etykiety samoprzylepne, ksi^ki, papiery
firmowe, druki samokopiuj^ce, teczki
firmowe, piecz^tki, zaproszenia slubne

Bitgoraj, ul. Wtosiankarska 13,
tel. 84 686 63 35

www.helvetlca.com.pl

Zapraszamy do wspotpracy !

WYDAWCA: Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne ADRES: 23-420 Tarnogrod ul. Rynek 18, tel. 084 689 70 21
REDAKTDR NACZELNY: Wladystaw Dubaj
REDAKTORZY WYDANIA: Renata twk, Piotr AAajcher, Tomasz Rogala
SPOLECZNA RADA REDAKCYJNA: Iwona Sereda, Monika Komosa, Beata Szczucihska, Krystyna Kowal, Anna Kuziak, Elzbieta
Masko, Bozena ^mieduch, Malgorzata Paul-Zaj^c, Helena Zaj^c, Anna Grzyb
ZDJ^CIA: Redakcja
SKLAD KOMPUTEROWY: Piotr Majcher
DRUK: Zaklad Pollgraficzny ..Helvetica" Bilgoraj Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstow.
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