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Tarnogrod otrzymai obszar 1500 ha, a jego"

W srod^ 14 maja 1567r. podczas obrad sejmu
koronnego w Piotrkowie krol Zygmunt August oglosif
przywilej lokacyjny miasta, ktoremu nadano
nazw? Tamogrod.
W dokumencie czytamy, ze dzierzawca
starostwa krzeszowskiego wojewoda
sandomierski Stanislaw Spyiek
Tarnowski zwrocil krolowi uwag<?,

iz w jego dzierzawie znajduje si?
„miejsce nieuprawne, dogodne
i sposobne do zalozenia miasta,
dawniej Cierrigrod nazywane",
a jesliby tarn zaJozono miasto na
surowym korzeniu, to wzroslyby
dochody zjego dobr. Dlaiego lez
monarcha zgodzil si? na zalozenie
Tarnogrodu.

granice w dokumencie lokacyjnym zostaly dokladnie
opisane: na poludniowym zachodzie si?ga}y boru
Luchowo, aby dojsc do zrodel Wielkiej Rzeki na
granicy starostwa Iczajskiego, skqd kie^owah;
si? ku wsi Nowy Rozaniec, nalez^cej do
starostwa zamechskiego i dochodzily
do bagien zwanych Kolodziesz '
w poblizu styku granic starostwa
zamechskiego i lezajskiego. W tym
obszarze monarcha przeznaczyl 2iany
dla parafii Kosciola rzymskiego ciraz
po polowie lanu dla Kosciola rus3degc
i szpitala lacihskiego. Wybrano t^e

miejsce na targowisko, ktore miaJo
bye ziokalizowane na poludnie od
obszaru zwartej zabudowy miejskiej, a
w jego poblizu 10 lanow przeznaczono
na paslwisko miejskie. Krol pozwolit

To wlasnie z nazvviskiem inicjatora lokacji
Stanislawa Spytka Tarnovvskiego naiezy
Piecz^ wojtowska
organizowanie w Tarnogrodzie
t^czyc nazw? miasta. Herb Tarnogrodu miasta Tarnogrod (i669)cotygodniowych targow we wtorki(w
to wizerunek gryfa, ktorego ks. Wincenty
pozniejszych czasach targowano takze v
Depczynski opisal nast?pujc'jco: „W
piqtki), a jarmarki zostaly wyznaczbne
srodku herbu kartusz z glowq ptaka drapieznego,
na dni: sw. Floriana(4 maja), sw. Wawrzyhca(10
otwartym dziobem i wycit}gni?tym j?zykiem,z ty^
sierpnia) i sw. Elzbiet?(19 listopada). Na mocy I
glowy czubek, nizej korpus zwierz?cia od polowy,
pozniejszego przywileju wydanego przez krola Jana
wsparty na tylnych lapach, lewq nog? przedni£( nfa
III Sobieskiego miasto uzyskalo prawo do jeszczo
uniesion^ i jakby podtrzymujqc^ nozyce na wysoko^ci
dwoch dodatkowych jarmarkow na swi?to Trzech?
glovvy ptaka; tyl zwierz?cia wienczy ogon, podnieslony"
Kroli(6 stycznia) i Nawiedzenfa
do wysokosci glowy ptaka".
Najswi?tszej Marii Panny(2 lipca),
Zasadzc^ i organizatorem miasta, a
a od 1728 r. jeszcze trzech - svv.
pozniej wojtem zostal podstarosci
Szymona i Judy (28 pazdziernika),
krzeszowski szlachcic Florian Slqka
na Podwyzszenie Krzyza (14
z Wawrzynczyc. Sl^ka otrzymal 6
wrzesnia), i na sw. Wawrzynca pO
lanow pola, plac pod budow? urz?du
sierpnia). Pierwotnym miejscem
wojtowskiego,2 dzialki pod budow?
handlu byl plac targowy za miaStem,
domow, pozwolenie na budow?
na pozniejszym Przedmiesciu
tazni miejskiej, prawo do pobierania
Lezajskim, w 1707r. zostal
cz?sci dochodow zjatek rzezniczych,
przeniesiony na rynek miejski.
od przemiaiu zboza, czynszow, opiat
Tamogrod zostal lokowany na tok
targowych, kar sgdowych, procesow.
zwanym prawie magdeburskim co
Mial tez prawo do zakladania
dla mieszkahcow oznaczalo wojlnosd
sadzawek do hodowli ryb. Zasadzca
osobistg, prawo do wykonywania
miasta i jego mieszkancy otrzymali
zawodow rzemieslniczych i
prawo wst?pu do lasow i puszcz,
kupieckich oraz mozliwosc
Nagrobek Stanislawa Tarnovvskiego
mogli prowadzic karczunki, zakladac
zajmowania si? uslugami, a takze
w kosciele w Chrobrzu
barcie, wypasac tarn bydlo. Florian
prawo do posiadania i uzytkowania
Slgka i jego zona Anna otrzymali
posesji miejskich. Mieszczanie tamogrodzcy we
wojtostwo dozywotnio.
wszystkich sprawach podlegali swojemu wojtowi
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Wojt wi^c otrzymai pelnq wladz? adniinistracyjng i
s^downicz^. Do pomocy dobral sobie podwojcicgo
oraz szesciu iawnikow, a takze wkrotce powolano
rad? miejskg, z ktorej kazdy z rajcow przez kwartaJ

ulic, klore ulalwialy komunikacj? i dost?p do dziatek
mieszkalnych. Dzialck lakich wymierzono 300, cp
oznacza, ze Tarnogrod planowano na miasto sredmej
'

peinil urz^d burmistrza. Rada urz^dowala w raluszu,

na budow^ ktorego w I578r. gmina miejska Tarnogrod
uzyskata pozwolenie krola Stefana Balorego, a sian^t
on na srodku rynku. Tarn tez odbywa^y si? obrady
sadu miejskiego, a w wiezy ratuszowej bylo wi?zienie.
K.r61 Stefan Batory wyrazil zgod? na urzadzenic tarn
wagi miejskiej i klody czyli beczki do mierzenia
zboza. Pdzniej miescila si? tam woskobojnia i wyszynk

irunkow. Przy ratuszu miescifa si? kuna czyli zelazna
obr?cz, ktorg zakladano na szyje wystavvionycli na
widok publiczny przest?pc6w. Ralusz byl drewniany,
jednokondygnacyjny,z wiez^. Na podcieniach
znajdowaty si? jatki, kramy
kupcow, rzemieslnikow i
kramarzy. W nast?pnych latach
w polnocno-wschodniej cz?sci
wzniesiono kokiol parafialny,
przy ktorym powstala lacinska
parafia.
Mieszkaricy miasta dla
iepszego zagospodarowania
si? i osiedlenia na 20 lat zostali
obj?ci wolnizn^, czyli byli
zwolnieni z placenia podalkow
m.in. od szosu czyli podatku
od maj^tku, grobelnego i
mostowego na drogach,
oraz targowego w miastach
sasiednich. Zwolnienie od

czopowego, czyli podatku

placonego przez sprzedajacych
trunki mialo obowiazywac

wielkosci.

Zapewne jeszczc w roku 1567r. lub nast?pnym,
rozpocz?lo karczowanie lasow pod zabudow? miasta
i na material budowlany. Zabudowa byla wylqcznie
drewniana jednokondygnacyjna. W ci^gu dwocli
pierwszych lat islnicnia miasta wzniesiono cerkiew
prawoslawn^, kosciol pod wezwaniem sw. Ducha

i lazni? miejskt^. Wszyslkie budynki stan?}y w

j

zachodniej cz?sci miasta. W 1568r. zacz^l dzialaq s^d
wojtowsko-lawniczy.
Pierwsi micszkancy miasta rekrutowali si?z
Rozanca, Biszczy, Korchowa, Plus i Ksi?zpoIa oraz
Albigowej, Chaczowa, Lubaczowa i Limanowej. W
II pol. XVIw. w Tamogrodzie
mieszkalo ponad 2300 osobi
Zrodla podaj^, ze ludnosc
miasleczka zajmowala si?
rzemioslem, handlem i
rolnictvvem.

Po smierci Floriana Slgki w6jtem

Tamogrodu w 1585r. zostal jego
syn Stanislaw, nast?pnie Jari
Jaszewski, a po nim Andrzej
Canavesi, Stanislaw Serkowski,
Andrzej Czemiechowski.
Pod koniec XVIw. w

Tamogrodzie mieszkaly

obok siebie trzy grupy

"i

narodowosciowe: Polacy,

Rusini i Zydzi, ktore mialy
lez swoje swiatynie: Far?, sw.
Ducha (szpitalny), sw. Roclia,
cerkiew prawoslawn^, i boznic?
Wqwoz Siekane - miejsce pami?ci
zydowsk^j, szkoly, cmentarze i
100 poleglych powstancow
szpitale. Koscioly zlokalizowane zostaly

przez rok.
Na lokacj? nowego miasta
tamogrodzkich (1863)
w polnocnej i poludniowej cz?sci miasta,!
wybrano plaskowyz o wysokosci
cerkiew w zachodniej a boznica - we ||
207,9 m nad poziomem morza, u
wschodniej.
i
i
zrddel strumienia, ktory jest lewym doplywem Tanwi,
Teren otaczajg gl?bokie parowy, w cz?sci polnocnej
Pod koniec XVIII w. W Tamogrodzie mieszkalo 1544 I
zydow (40,8% mieszkancow), 1346 kalolikow (35,6%))|
jest szerszy, osiggajgcy 800m,zas w poludniowej
1 895 unitow (23,6%).
■!
w?zszy. Caty obszar ma walory obronne, wzmociiione

przez usypanie walow, a na nich wybudowanie |

Szpital powstaljako jcdna z pierwszych

^

drewnianych palisad i wykopanie fos. Wytyczono

budowli w lokowanym miescie. Wazne miejsce w

dose obszerny rynek w ksztalcie czworoboku o |

zyciu religijnym i kulturalnym zajmowala szkola'

wymiarach 160x140 m. Na rynku krzyzowaly si?
glowne ulice, poza terenem miasta slajgce si? drogami

parafialna. Mie.sci}a si? w budynku trzeciego wikariatuj
splon?la wraz z kosciolem w 1629r., odbudowana

prowadzgcymi do Ksi?zpola na polnocy, Rozanca
lub Korchowa na wschodzie, Jaroslawia i Lczajska

w latach 30-iych XVlIw., a od 1787r. nosila nazw?

na poludniu i Bukowiny na zachodzie. Glovvnq osi^
miasta byla droga znad Sanu w kierunku Ksi?zpola
i Goraja. Przy wylotach glownych ulic zbudowano
cztery bramy: Korchovvskc), K.si?zpolski|(poiem
Bilgorajskg), Lezajskq (Jaroslawskt)) i Bukowiiisk^.
W centrum miasta, gdzie koncenlrowalo si? zycic
mieszkancow, znajdowal si? rynek powiifzany siatk^

szkoly clementamej, choc w czasach zaborow nie
funkcjonowala lak jak powinna. Liczba uczniow
ulegala wahaniom, liczyla ich mniej wtedy, gdy nasilala

si? rusyfikacja. Gdy powstalo w Tamogrodzie koto

Polskiej Macierzy Szkolnej dzialalnosc rozpocz?ly
2 szkoly kalolickic z polskim j?zykiem nauczania.

Istnialy do 1907r.

|

W 1588r. Tarnogrod wszedl w sklad dobr Jana

I
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Zamoyskiego, a rok pozniej nalezat do utworzonej
przez niego Ordynacji Zamojskiej.
Miasto kilkakrotnie trawily pozary, po ktorych
mieszkancy musieli je odbudowywac.
Zycie codzienne Tarnogrodu w okresie
przedrozbiorowym zakiocaly wojny (np. najazd
kozacki w 1648r., Siedmiogrodzian w 1657r, Tatarow
w 1672r. czy przemarsze wojsk w czasie wojny

potnocnej w latach 1700-1721), pozary, epidemie|(w
latach 1703 i 1720) i inne kl^ski, ktore warunkowaly
rozwoj gospodarczy miasta, niszczyly jego zabudow?,
dziesi^tkowaly mieszkancow. Polozenie przy wamej
drodze handlowej z jednej strony sprzyjalo rozwojowi,
z drugiej wystawialo miasto na niszczqcjj dzialalnosc
przechodz^cych t?dy obcych i wlasnych wojsk.
25 listopada 1715 pod Tarnogrodem
zgromadzily si? wojska konfederacji zawigzanej

bardzo aktywnych dzialan partyzanckich. Do

jednej z prawdopodobnych bitew mialo dojsc w |

,|

w^wozie Siekane, gdzie poleglo 100 tarnogrodzkich
powstancow.

i

Po powstaniu styczniowym w 1870 r. Tarnogrod stracU
status miasta, stal si? osad^ i znalazl si? w powiecie
bilgorajskim, gubemi liibelskiej.
W XVIIIw. istnieje w miescie murowany
kosciol pw. Przemienienia Panskiego, ktorego budow?
ukonczono w 1774r., drewniany kosciolek sw. Rdcha.
W okresie zaborow dziala czteroklasowa

szkola elementama, od 1919r. przeksztalcona w
pi?cioklasow^. Z inicjatywy Polskiej Macierzy
Szkolnej zorganizowano niepelne gimnazjum, w ,
listopadzie 1918r. zamienione w szkol? poczqtko^^.

W 1928 otrzymala stopien szkoly siedmioklasowpj|
im. Jozefa Pilsudskiego. Siedmioklasowa szkola >

tu przez szlacht? przeciwko Sasom 1 probom krolk

nr 1 i szescioklasowa szkola nr 2 otrzymaly status |

Augusta II zreformowania ustroju Rzeczypospolitej.

szkol powszechnych III stopnia i tak iitrzymano je
j
do wybuchu II wojny swiatowej. W I918r. istniala
Q
jeszcze szkola ukrainska, ale zachowane dokumenty ni^

Haslem konfederatow byla obrona wolnosci

I'

szlacheckich i usiini?cie Sasow z Polski. Wokol
miasta zgromadzily si? tysiqce szlachty, a w samym

Tamogrodzie mialo jej przebywac ponad dwa tysiqce.
Marszalkiem konfederacji wybrano podkomorzego
krzemienieckiego Stanislawa Ledochowskiego. '
Miejscem obrad byl kosciol parafialny. Obrady trwaiy
do pierwszych dni grudnia 1715r.
I
i

Po potwiecznym okresie spokoju przychc^dzq ;

potwierdzajg jej dzialalnosci juz w latach trzydziestycl
Wybuch I wojny swiatowej rozbudzil nadzieje
mieszkancow na odzyskanie niepodleglosci. Jedniak

szybko daly o sobie znac wszystkie negatywne ^
nast?pstwa z ni^ zwi^zane, ktdre doprowadzily do
,
zahamowania pomyslnie rozwijajqcych si?, powstalych
wczesniej instytucji; np. Tarnogrodzkiego Towarzystwi

czasy rozbiorow. W 1772r. Tarnogrod trafia pod zabor ,

Pozyczkowo-Oszcz?dnosciowego.

austriacki. W roku 1809 wraz z Lubelszczyznq zostal

Rosjanie wycofali si? z tych terenow w lecie
1915r. a na ich miejsce wkroczyly wojska aiistriackie i
pozostaly tu do listopada 1918r.

wyzwolony spod austriackiego panowania. Tereny te na
mocy postanowien pokoju w Schonbrunn przylgczono
do Ksi?stwa Warszawskiego. Tarnogrod jako powiat

wszedl w sklad departamentu lubelskiego. W powiecie
obok Tarnogrodu znalazly si? miasta: Krzeszow,
Frampol, Goraj, Janow i Bilgoraj. Tarnogrod by!
miastem prywatnym, ale organizacja wladz byla taJka
sama jak w innych miastach: na czele stal burmistrz,
fiinkcjonowala
rada miejska, s^d
pokoju. W roku 1815
Tarnogrod znalazl
si? w granicach
Krolestwa Polskiego,
w wojewodztwie

W 1915r. powstalo Kolko Rolnicze, w 1916r. straSk
ogniowa, ruchomy szpital. W 1917r. byla jedna szkola

powszechna oraz ochronka dla dzieci wszystkich
wyznah. Po I wojnie swiatowej liczba ludnosci
zmniejszyla si? o prawie 50%.
Po odzyskaniu niepodleglosci Tarnogrod otrzymal
status gminy
wiejskiej w powiecie
bilgorajskim i |
funkcjonowal j^ko

osada.

Gdy wybuchla'
II wojna swiatpwa
cz?sc mieszkaiicdw
zywila nadziej?,ze

lubelskim, obwodzie

zamojskim, pozostal
powiatem do 1842r.,

groza wojny b^c

kiedy powiaty

przemianowano na
okr?gi.

|

moze nie dotkiiie ta

Plyta w muzeuin w Bel^u, upatiu^niaj^a
straconych w 1943 <*• tarnogrodzian

W czasie

powstania listopadowego fiinkcjonowala tu

tymczasowa kasa wojewodzka a wkrotce cala komisja,'
Tamogrodzianie zorganizowali tez Gwardi? Ruchom^ f
zbierali datki na potrzeby powstahcow.
|
W czasie powstania styczniowego Tarnogrod
i okolice stanowily przez wieie miesi?cy leren

malej miejscowosci
jak Tarnogrod. Jednak
dramat wydarzeh dptarl
tutaj takze. Juz we wrzesniu 1939r. dotarly tu piefwsze
oddzialy po ci?zkich walkach z okupantem. Przez
miasto i okolic? przeci^galy kolumny uciekinierow,

ktorym mieszkancy Tarnogrodu niesli pomoc i
schronienie. 14 wrzesnia Tarnogrod zaatakowala
niemiecka 28. dywizja piechoty. Po lOdniach

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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okupacji wojska niemieckie wycofiily si? z TarnogrodUj!
24 wrzesnia wkroczyly palrole i zoJnierze Armii
Czenvonej. Po zmianach vvprowadzonych w pakci?

niemiecko-sowieckim 28 IX 1939r. Niemcy mieli |
zajgc cz?sc wqjewodztwa lubelskiego z Tarnogrodem.
Po uhvorzeniu Generainego Gubernatorslwa gmina
Tamogrod nalezala do dysiryktu lubelskiego, powiatu
bilgorajskiego.
|

przezyli niemieckie bombardowanie. Po 22 Iipca 1944r.

Na pocz^tku listopada 1939r. na terenie

w Tamogrodzie wyloniono nowy Zarz^d Gminy na czele
z wojlem Franciszkiem Halasem.
W rodzinne strony zacz?li wracac mieszkancy

Tamogrodu rozpoczela dzialalnosc administracja
niemiecka i policja. Niemieckie sily bezpieczenstv a i
stanowil posterunek zandannerii, na czele ktorego stan^l
Reinholdt Witt. Byl takze oddzial Schultzpolizei (policji
ochronnej), posterunek policji granatowej. Od Jesieni
1939r. Niemcy rozpocz?li na Bloniu slawianie barakdw,

wywiezieni do obozow i na roboty do Niemiec, ktdrym
udalo si? przezyc. Tamogrod przed wojn^ liczyl 7000

mieszkancow, a w 1947r. lyiko 2300.

w klorych ulokowaii batalion budowlany Wehnnachtu. ^

wiod^cej na wschod. W roku 1944 stacjonowala wj

n

Tamogrodzie kompania Wehmiachlu. Od jesieni i^41r.
wzmacnial le sily oddzial ukrainskich nacjonalistow pod
dowodztwem Wlodzimierza Damiochwala.

Przed vvybuchem wojny Tamogrod zamieszkiwala
ludnosc zydowska stanowijjca 50% wszyslkich
mieszkancow, ukrainska i polska. W listopadzie 1942r.
ofiar^ Holocaustu padla prawie cala spoiecznosc

W lalach powojennych naszq miejscowosQ
zacz?to odbudowywac: budynek dla Zarzqdu Gminy,
budow? remizy strazackiej, hydroforni i wodoci^gu.
Powolano Gminny Komitet Opieki Spolecznej, w 1962r,
powstal zaklad Gospodarki Komunalnej. W 1963r.;
rozpocz?to budow? Wiejskiego Domu Towarowego,w
1964r. powstala stacja CPN. Dzialal zaklad mleczarski.
W dalszych latach rozwoju powstaly: Samopomoc
Chlopska , Gminna Kasa Spoldzielcza (1950r.),
Pahstwowy Osrodek Maszynowy(w 1955 przeniesiony

do Chmielka), Pahstwowe Gospodarstwo Rolne(1^71),

zydowska, liczqca okolo 2,5 tysi^ca mieszkancow.'

zakonczyla si? niespotykanq tragcdiq.

I'

posterunek, swietlic? i bibliotek?, szkol?. Rozpocz^to

Rozpoczql on wiosn^ 1940r. budow? drogi betonowej

Trwajqca przez prawie czlery stulecia ich obecnosd

transportowali broh pochodzijc^ z angielskich zrzutow.
W czasie przeprowadzanej przez Niemcow akcji
Sturmwind 1! Tamogrod slal si? obozem przejsciowym,
gdzie zwozono i przetrzymywano aresztowanych
podczas pacyfikacji.
21 Iipca 1944 r. Niemcy opuscili Tamogrod. Nast?pnego
dnia wkroczyla Armia Czerwona. 23 Iipca mieszkancy

|

|

i

Kolko Rolnicze (poczqtek lat 60- tych), Spoldzielnia
Pracy Metalowcow „Tamiet - Elektrometr"(1953r.),

rynek, miasto otoczono wojskiem i przystzjpiono db

Przedsi?biorstwo Odziezowe „Gracja"(1965-1983),
I
Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkola Handlojwa
(1962r.), Wiejski Dom Kultury (dzisiejszy TOK) I
I

wysiedlania. Padal rz?sisty deszcz, ludzi segregowjano

(I956r.), Biblioteka Gminna (1948r.), Osrodek Zdcowia

w grupy. Nast?pnie ci?zar6wkami wywozono na

(I955r.), Pahstwowy Zaklad Leczniczy Zwierz^t{i951r|

Tamogrod przeszedl dwie serie wysiedlen. 30 czerwca

i 2-3 iipca 1943r. wszyslkich ludzi sp?dzono na |

stacj? kolejowq w Lubaczowie, a stamt^d transporami

Caly czas d^zeniem mieszkancow Tamogrodu

kolejowymi, w bydl?cych wagonach, konwojowariych| bylo odzyskanie utraconego prawa miejskiego, a nawet
przez uzbrojonych Niemcow, kierowano do obozu
w Zwierzyncu, st^d wywozono do Zamoscia na Izw.

Rotund?, do obozu koncentracyjnego na MajdankiiJufc
na roboty przymusowe do Niemiec.
W istniej^cych w osadzie szkolach Niemc;f'
stopniowo ograniczali liczb? zalrudnianych nauczycieli,
cz?sc z nich aresztowali, wprowadzali zakaz nauki
hislorii, geografii,j?zyka polskiego. Zniszczyli
archiwum i bibliotek?, a w jednym z budynkow urk^dzi
szkol? ukraihsk^. Szkol? dla polskich dzieci najpierw
przeniesiono do budynkow pozydowskich, a poznisj
na tzw. Zaj^cowk?. Odpowiedziq tarnogrodzkich
nauczycieli, uczniow i ich rodzicow bylo organize vank
tajnego nauczania, uroczystosci religijne traktowai.o
jako manifestacje patriotyczne. W Tamogrodzie d2iaiak
lez lokalna organizacja konspiracyjna. W 1941r.
powstala placowka ZWZ, wraz z niq powolano rej m II
ZWZ,obejmuj^cy Tamogr6d-Ksi?zpol-Biszcz?, ktoregt
komendantem zostal Marian Molas ps. „Lot". Rejc n
by! cz?sci^ obwodu bilgorajskiego i posiadal kryplonim
Powszechniak. Dowodcq placowki by! Antoni Bar osik
ps. „Ordon". Konspiratorzy realizowali maly saboiai,
prowadzili akcje wywiadowcze. Czlonkowie AK

utworzenie tutaj siedziby powiatu. Swiadcz^ o tym
zrodla z lat 1952 - 1954. Jednak nie udawalo si? tego
prawa uzyskac. W 1984r. po raz kolejny zostal zlotony
wniosek o przywrocenie praw miejskich miejscow )^ci
Tamogrod. 15 grudnia 1986r. Rada Pahstwa utwor lyla
miasto Tamogrod w wojewodztwie zamojskim o p )W.
1086 ha. Po 117 latach Tamogrbd odzyskal prawa
miejskie. Uroczystosc wr?czenia aktu przywracajg :ego
status miasta odbyla si? 3 stycznia 1987r. w Gmini.ym
Osrodku Kultury na inauguracyjnej sesji Rady
Narodowej Miasta i Gminy. Zmiana statusu osady
poci^gn?la za sobq potrzeb? przyj?cia dla niej herl u,
ktorego wizemnek zostal przedstawiony powyzej.
Dzis miasto liczy 3531 mieszkancow, rozvdja
si? i pi?knieje. Slynie z pi?knych zabytkowych sw ^tyh,
miejsc pami?ci narodowej, corocznych Sejmikow
Teatrow Wsi Polskiej, pi?knych krajobrazow. Dzis
swi?tujemy 450. rocznic? lokacji naszego miasta.

Opracowala Jolanta jrela
Na podstawie „Dzlej6w Tamogrodu" pod re lakcj
Ryszarda Sz;zyg}
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DAWNAZA

Zwarta zabudowa pdloocng ptcizri Rynku.Dom zgankiem
zanuenkhnla iciedys rodrioa Stnpon.Na pienvsiQiD
plaoie laperey niemiect^ podczas budowania bankdw
mieszkalnychdlazolnjerzy. 1943r.

Najstarsza zabudowa zpoddeniami w Rynku.Lata 30 XX w.
Zdjrae zArchiwDin Panstwowego zZamokiD.

Uliczka wTarncfrodzie.Zdj^de peer
zakopionego wNiemczech na pdilim
jakozdjedazoinieiza Webimacbhi.1

Dom z poddeniami. Kicdyi wiasno^ MaryliJablonskiej.
111.3 maja naprzedwbudynku szkoly podaiawowej.

Chatakryt8strzech^.Lokalizaganieznana. i

Rj-nekwTaj

DrewnJanydomwR)-nlni.Obeciialokai!zacji

poKijiul. Rynek54.

|

Drewniany dom z g;ankiem.Dawniej wiasnok Karola
Roaochaoa,a nast^pnie Romana Rosochaaa.
Obecnle u].30czcrmal.
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BUDOWA
3B0DU

\Vbud)-niai po lew^ znajdowa!si{sUep mctaJowy
Uladjtliwa Lann'pracownika kioa'Gnuimld*

wTarnoerodzie.Obe^adna d.Rmek57.
Damu piekamia w Rynku.Pncowali tam:Antooi Scroka,
Jozef Larwa,p, Lcmbryk,p. Kisprzak.W sklcpte przy

piekami pracomdy n3.in.Jiilia Raki Danuu PawlunkieHicz.
Badfnekrozebrano w 1967[. Obccnie najego migtcu stoi
blokmietzkalny z pasazctn hadlowo-DstueoH^in,d.RynekS.

la z albuiDO
rgu I optsanego
9r.

Na dnigim plade knunnice^owskie w Rj-nku.
Obccnie w tpi miqxu znajdujc si; pdloocna

paiku ze skam na bbrejustawiono nezbyzpiaskowo.
Zwartazabudowa polnocncj piozd Rynku.Dom z gankiaD
nalez^ kiedrs do rodziny Strepow. Obecole oL Rynck 53.
moiat.Okies miipuywoieQiiy.

4

ZiUCLAD revgERSKI•Maiian Borawy.

Jadwigi Grasza dyreklOT przcdizkoia
v¥ Tamogrodzie.Rozebrany w i966r.Obeaiie w tej

Obccnied.tSumaiitdw 10.

lakalizani znajdujc tie blok mieszkali^'przy
Pmthoani Ldcankiei. W tic budmek svnaaod

MamutTZCBRaL:

Wladyslow Dubai
RziACJE zmoum:

Albin Korniak

Czeslaw Pawiuszkicwicz

CzGStaw Rop3
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PAMTATKOWA MONETA TARNOGRODU
28 maja br. w Tarnogrodzie odbylo si? premiero^

viydai-zeniejest wpisane w kalendmi uwczy'stosci

„bicie" monet Kazdy z mieszkancow,a takze
gosci, mogi wJasnor?cznie
wybic okolicznosciowq monet?.
Wydarzenie zorganizowano >v
ramach s\vi?to>vania 450-lecla

zwiqzanych z 450-leciem aktii lokacyjmgo naszegi
miasta B^ckiemy piiez cafy rok
lego typii wvczystosci oigaaizcmc.

Wspolnie uznalismy,ze taka moheta
buckle ciekawym elementem uczczenia
tej wcznicy. W kontakciezpanstwem
zostala wybrana oferta, mam nadziej^,

miasta.

Gmina Tarnogrod we
wspolpracy z firmq GACEK

ze spelni ona oczekiwania nasz}k:h
mieszkancow - mowil burmistrziStroz.

MEDALIARSTWO

przygotowata monet?
okolicznokiow^. Zostalo
zakupione specjainc urzqdzenie
do wybijania monet,a takze
matrj'ce okolicznosciowe. Na
placu przed Tarnogrodzkim
Osrodkiem Kultury odbylo si?
premierowe „bicie" monety.

Na poczqtek na deskach sceny

W piknikowej, rodzinnej atmosferze

przez caly dzien prowadzone |||

bylo stoisko z monetami

f

okolicznosciowymi. Zainteresowani
mogli zakupic kr^i aluminiowe,

U
|

osrodka kultury dzieci ze szkoly podstawowej w
Tarnogrodzie zaprezentowaly widowisko historyczne

pt. „Lokacja Tarnogrodu". Mieszkancy i gokie
dowiedzieli si?,ze w roku 1567 krol Zygmunt August

na prosb? Stanislawa Tarnowskiego, wojewody j
sandomierskiego i starostv krzeszowskieso zezwolit

miedziane i mosi?me,z ktorych

nast?pnie mozna bylo wlasnor?cznie
wybic monet?. Mieszkancy i gok;ie
mogli tez poshichac opowiesci
przedstawicieli Pracowni Medalierskiej o historii,
tradycji i aspektach technicznych zwic^anych z
mennictwem oraz metaloplastyk^ artystycznq.
Wydarzenie mialo swoj^ kontynuacj?. 29 maja wareztaty
numizmatyczne odbyly si? w Przedszkolu Miejskim oraz
szkole podstawowej

^ "w w Tarnogrodzie. I

na lokalizacj?
miasta na prawie
magdeburskim.

Przedszkolaki wzi?ly
udzial w warsztatach

Zostalo ono

malowania monet

zalozone na 60

Kazdy z uczestnik6w
mogi sprobowaci

ianach w miejscu
nieuprawianym.
Lokacji dokonal
podstarosta

swoich sil w

^

tworczym dzialaniu z
drewnianymi kraikami

krzeszowski Florian

oraz poshichac o'

Sli)ka.
Po cz?ki
artystycznej
uczniowie zaprosili
wszystkich
zebranych
do udzialu w
I
zabawie „Poszukiwacze tarnogrodzkich skarbow".
Zostala ona przygotowana przez uczniow z kola
historycznego i kola polonistycznego dzialaj^cych

historii i tradycjaich
menniczych.

pod opiek^ Anny Kuziak i Bozeny Smieciuch WjSP
w Tarnogrodzie. Zabawa polegata na pod^zaniii za!
wskazowkami i odwiedzaniu najwazniejszych miejsc
Tarnogrodu. Zdobyle infomiacje dawaly szanse na
zdobycie nagrody niespodzianki.
Nast?pnie zaproszeni goscie Aldona i Grzegorz
Gacek z Pracowni Medalierskiej przeprowadzili
warsztaty numizmatyczne, a Bunnistrz
Tarnogrodu Eugeniusz Str6z wybil pierwsz^
tamogrodzk^ monet? okolicznosciow^. Dzisiejsze

I
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Natomiast ucznii^wie
podstawowki wzi?li
udzial w warsztatach

numizmatycznych.
Mieli okazj? posluchac wykladu oraz zobaczyc,

jak w praktyce wyglqdalo dawniej bicie monet.

Calosc poprowadzili przedstawiciele Pracowni|
Medalierskiej Gacek,a o historii miasta kilka slow^,
powiedzieli czlonkowie Tamogrodzkiego Towarz/stwa
Regionainego, inicjaloi-zy „bicia" pami^tkowej monety
- Anna Kuziak i Tomasz Rogala. Warto zaznaczyd,z&
kazdy z uczestnicz<|cych w warsztatach przedszkolakow
oraz uczniow szkoly podstawowej otrzymal pamit^ow^
kr^ek -jubileuszowg monet? 450 lat Tarnogrodu. Jak

podkreslano,zaplanowane wydarzenia pozwolily'|doby
wyjqtkow^ pamit^tk?, a jednoczesnie przyblizyly histori'
miasta.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

WITAJ MAJ,3 MA]
3 maja w Tamogrodzie odbyly si^ uroczystosci zvvi^zane
z 226. rocznicq uchwalenia Konsiytucji 3 Maja. Byio
zlozenie wiencow, msza sw. oraz uroczysta akademia. !

Uroczystoki rozpocz^ty si? przy Kopcu Tadeusza'

Przedslawiciele wladz miasta, deiegacje zakladowlpracy,
organizacji i mieszkahcy zlozyli wi^zanki kwiatow.

Nast?pnie sprawowana byla msza sw. w intencji |
Ojczyzny.
W kolejnej cz?sci spotkania uczestnicy obchodow i
3-majowych udali si? do Tarnogrodzkiego Osrodka

Kosciuszki. Zostat on usypany przez mieszkancow
Tamogrodu w 1917 roku, w selnij rocznic? smierci
Tadeusza Kokiuszki. Tradycjq jest, ze w rocznic? I
uchwalenia Konstytucji 3 Maja mieszkahcy spolykaj^
si? w tym miejscu, oddajt) hold wodzowi, a nasl?paie
pochod udaje si? do kosciola parafialnego na msz?-

I

Kultury, gdzie odbyla si? uroczysta akademia: mojntaz

,
i

sw. i dalsze uroczystosci. Tak bylo i tym razem.

'

slowno - muzyczny „Tu nasze miejsce, to nasz kraj"
w wykonaniu uczniow Pubiicznego Gimnazjum wl
Tamogrodzie, koncert Strazackiej Orkiestry D?tej praz

Ostatni naczelnik powstania styczniowego Aleksander

Waszkowski urodzil si? w Tamogrodzie.

|

Aleksander Waszkowski urodzil si? w 1841 roku w
Tamogrodzie jako syn urz?dnika.
Mieszkaj^c w Warszawie, utrzymywal si? z korepetycji.
Byl czlonkiem Warszawskiej Organizacji Miejskiej. W ,
lutym 1863 roku przeprowadzil akcj? przej?cia

sztabowych, a w czenvcu tego samego roku - Kas^

recital Dzicci?cego Zespolu Wokalnego TOK.

||

spoleczne, zostala wmurowana tablica. Upami?tnia|^™
ona waznych przywodcow i dzialaczy powstahczych
straconych w Cytadeli: Agiypina Konarskiego, Jozefa
Piotrowskicgo, Jozefa Jankowskiego i Aleksandra|
Waszkowskiego. W warszawskiej dzielnicy Sadyba
znajduje si? ulica imienia Aleksandra Waszkowskiego.
Aleksander Waszkowski trwal na swoim stanowisku

powstahczego naczelnika Warszawy. Pomimoize
jego dzialania musialy bye mocno ogramczone

Glhwnej Komisji Rz^dowej Przychodow
i Skarbu Krhlestwa Polskiego. W
grudniu 1863 roku zostal powotany
przez R. Traugutta na stanowisko
Naczelnika Warszawy. Po
aresztowaniu Traugutta
pozostal przywodc^ resztek
organizacji powstahczej.
Pelnil t? funkcj? do 19
grudnia 1864 roku, kiedy
to zostal przypadkowo
aresztowany na ulicy
Elektoralnej. Mial

redagowal rozkazy dzienne i odezwy.jJedna

z odezw pot?piajjjca kolaborantow i
zach?cajqca do wytrwalosci, datowana
na 20.05.1864, zostala wydrukowana
i rozrzucona w nakladzie 100

egzemplarzy.

„Naczelnik m. Warszawy. B^ia!

Polska poltora roku przechcjfizi
prob? ognia i miecza, a jediiak

blaskiem m?czehstwa i ofiap?,
wiary i poswi?cenia jak slub

ognisty swieci narodom. Wjema

swiadomosc braku
mozliwosci odwrocenia

swemu dziejowemu poslanAictwi

upadku powstania, ale

ze swego wznioslego stanowiska

nie zeszla i na chwil?. Totezprce

wydawaniem rozkazow i
odezw staral si? utrzymac
wrazenie,ze organizacja
miejska jeszcze funkcjonuje.
Nie mial stalego miejsca
zamieszkania, nocowal w
zabudowaniach mlyna w Solcu,

dnie zas sp?dzal na czytaniu gazet w
kawiamiach. Swiadomie nie decydowal si?

na wyjazd poza miasto. Wi?ziony byl w X pawiloriie
Cytadeli Warszawskiej. Zostal stracony na jej stok oh V
lutego 1865 roku.

Na scianie Cytadeli Warszawskiej, tuz za szcz^tk^mi
szubienicy, na ktorej w okresie zaborow gin?li
bojownicy o wyzwolenie narodowe i przemiany

prawego syna w tej swi?tej zi ani
nie upada na widok zniszczeni i
i spustoszenia, nie omdlewa na
widok pluszcz^cej krwi, ran ziej^ ych
i konajgcych m?czennik6w; a ilekrc 6
podlosc,zdrada, moralna zgnilizna
nastr?czy si? oku, dr?twieje jak zywa isto a na
widok gnijqcego trupa {...). Synowie i corki P iski,
a przede wszystkim ty, serdeczna ludnosci Warsza' /y!
Ilekroc widok brzydkiego spustoszenia zakrwawi(
serce i oczy Izami zaleje, pami?taj,ze wielki i wsp
musi bye rdzeh tego ludu, pot?zny zapas sil i zyci£
narodu, klory przez 100 lat m?czony i krzyzowany
na chwil? nie zboczyl od celu swego przeznaczeni,
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Anna Bartko-Malinowska

Historia budowy kokiola pw.m.Rocha wTamogrodzie ije^ patron
W Tarnogrodzie znajduje si^ malowniczy
—
drewniany kosciotek nosz^cy wezwanie sw. Rocha
patrona chronigcego od epidemii i chorob zakaznych.
Kosciot ten jest najstarszym obiektem drewnianej
architektury sakralnej naZamojszczyznie ijedynym na
tym terenie kosciofem bez kruchty', a takze najstarszym
zachowanym kosciotem wTarnogrodzie. Jej poczqtki

si^gajq roku 1600 i zwi^zane sq z epidemiami,jakie ^
nawiedzaly nowo utworzone miasto-.

Drug? przyczyn? rozszerzania si? zarazy w XVll i XVlll wieku
byty oddzialy wojsk kozackich i szwedzkich, napadaj?ce
na okoliczne miasta i wsie, rozprzestr2eniaj?c ogniska
chorobowe'\

Po pierwszej epidemii z 1600 roku mieszczante
tarnogrodzcy postawili za miastem na targowisku
drewniany kokiol i poswi?cili go sw. Rochowi,
rownoczesnie na terenie otaczaj?cym go zatozono

i
I

Tarnogrod zostai zatozony w 1567 roku przez
Stanistawa Tarnowskiego, wojewod^ sandomierskiego i
starostQ krzeszowskiego.

cmentarz epidemicznyT Kokiol zbudowano z drzewa
modrzewiowego,o konstrukcji wiehcowej, wzmocnionej
lisicami. Sktada si? on
z kwadratowej nawy i
w?zszego, wydtuzonego

Lokowany przez

Floriana St^k^ w iasach

prezbiterium zamkni?tego
trojbocznie, do ktorego
od polnocy przylega

nalez^cych do Starostwa
Krzeszowskiego, na
trasie traktu wlodqcego
z Lublina do Przemysia,
przez Jaros^aw. To

kwadratowa zakrystia.

Wejkie do nawy
poprzedza obszerny ganek
wsparty na czterech
slupach frontowych 2
mieczami i dwoch stupach

dogodne potozenie
przyczynito si? do
szybkiego rozwoju

przylegaj?cych do kiany.
Ganek przykrytyjest
dwuspadowym dachem,
w jego szczycie zawieszono

miasta. Juz w 1591 roku

w rynku znajdowato si?
57 domow, pozostafe
316 wybudowane

byty przy ulicach i na
przedmiekiach^ Dziatato

obraz sw. Rocha. Nawa i

tu takze ponadstu

wspolnym kalenicowym

prezbiterium przykryte s?

rzemiesinikow^, wsrod

I

profesje,jak miecznicy, pancernicy, haftnicy, iglarze i

dachem przechodz?cym w trojpotaciowy nad prezbiterium,
z pochyl? potaci? od strony kruchty. W potowie diugokl
nawy umieszczona jest osmioboczna wiezyczka-sygnaturka

2totnicy^

przykryta cebulastym hefmem zwiehczonym krzyzem.

nich reprezentuj?cy rzadko spotykane w innych osrodkach

Lokalizacja miasta przyczyniajgca si? do jego'
rozwoju niosta za sob? rowniez niebezpieczenstwo w

Wewn?trz, nad cat? szerokoki? nawy znajduje

postaci epidemii chorob zakaznych. Zarazy nawiedzaly

si? chor muzyczny wsparty na dwoch stupach. Naw?
od prezbiterium oddziela fazowana belka t?czowa

Tarnogrod czterokrotne, w latach 1600,1625,1703 i

oparta na wspornikach przykiennych. Pokodku beiki

1720. Ks. Wincenty Depczyriski podaje dwa zrodia owych
epidemii dziesi?tkuj?cych ludnosc miasta. Pierwsz? z nich

ustawiony jest rokokowy krucyfiks. Belk? zdobi motyw
rozety, a ponizej wyryta jest dat? ,,1624" powtorzona na
drewnianym postumencie podtrzymuj?cym granitow?

byta bliskosc Jarostawia (oddalonego o 47 km), b?d?cego
osrodkiem handlu zagranicznego, do ktorego przybywali
na jarmarki kupcy z najodleglejszych miejsc, mi?dzy ihnymi
zTurcii. Armenii i Persji, przywoz?c ze sob? epidemie.,
1 J. Gorak. Koscioly cirewniane Zamojszczyzny,Zamosc 1986, s. 25.

,

2 j.w., s. 24.

I

3 Tenze, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny,Za-

moscl999,s. 85.
4 j.w.. s. 85.
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mis? z wod? swi?con?, wykonanym z okazji renowacjj
kokiota w 1995 roku. Niejest tojednak,jak podaje

Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce data budowy kokiota,
lecz jego pierwszego remontul kiany wewn?tr2ne
kokiota pokryte s? polichromi? nosz?c? cechy maiarstwa
6 W.Depczynski, Parafia Tarnogrod. w: „NaszaPi2e.sztok. Sludia z dziejow Kokiola i kuUury katoiickiej w
Polsce", red. A. Schultz, t. 37, Krakow 1972, s. 164.

5 M.Stworzynski, Opisanie statystyczno-fmtoryczm

7 y. H'.,S. 165.

(h

dobr Ordynacyi Zamoyskiey 1834 roku. BibliolckaNa-

8 Katahg Zabyfkd Sztuki w Polsce. I. VlII, woj.!

rodowa \v Warszawie. Biblioleka Ordynacji Zambjskiej,

lubelskie, z. 3, pow. bilgorajski, opr. M. Kwiczal^j 1L.

rkps nr 1815. s. 66.

Szczepkowska i R. Brykowski, r. 1960, s. 30.
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ludowego. Wykonano je w 1907 roku, o czym mowi napis
„Kokidt ten pomaiowany kosztem Pawta Lisa 1907 r.".
W ortarzu umleszczony jest obraz sw. Rocha, w kokiele
znajduje si^ przedstawienie drugiego patrona od zarazv. sw.

torturom, a na kohcu uwi^ziony w Vogherze, gdzie p6

pi^ciu latach zmart. Jego grdb stat sl^ miejscem kuitu,
ostawiony cudami przypisywanymi swi^temu. Sw. Roch
zostat kanonizowany w 1629 roku przez papieza Urbana

VIII. \N Polsce znajduJa si^ 63 kokioty noszqce'

Sebastiana".

wezwanie swi^tego'".
Koscidt ma typowo wotywny
charakter, o czym swiadczy obranie za
patrona sw. Rocha,swi^tego zyj^cgo w
XIV wieku, ktdrego kult byt szczegdlnle

W sztuce swi^ty Roch przedstawiany
jest jako pielgrzym, w ptaszczu 1 kapeluszu,

z kijem lub tykw^ na wod^. Na wi^kszosd

intensywny mi^dzy XV, a XIX wiekiem. Sw.

przedstawieh ukazuje spod ptaszcza ran^

^ dymieniczg na udzie,jeden z objawdw dzumy.

Roch urodzit si^ w Montpellier, w zamoznej
rodzinie. Po wczesne]smierci rodzlcdw

Jako dodatkowe atrybuty towarzyszq mu
aniot i pies". Znajdujq si^ one rdwniez na

rozdat odziedzlczony majatek uboglm,
sam natomiast zostaftercjarzem zakonu

przedstawieniu znajdujacym sl^ na froncie
kapllcy w Tarnogrodzie. Swi^ty ukazany

dominikandw lub franciszkandw. Nast^pnie
udat sla na pielgrzymka do Rzymu, podczas
w^drowki zatrzymal sIq w Acquapendente

V jest w krotklej tunice, ptaszczu, na ktdrym
ma zawieszona muszl^ sw. Jakuba, oznak^

i Cesente, gdzie opiekowal sia chorymi na
dzuma- Przypadki uzdrowieh chorych byty przyplsywane
jego wstawlennictwu. Po trzech latach opieki nad
chorymi, w drodze powrotnej sam zachorowat na dzuma

i zamleszkat w odosobnieniu w okolicach Piacenzy. Jak
podaje legenda, chorym Rochem opiekowat si^ aniot, a
ogar rycerza Gotarda miat przynosic mu chleb. W Angerze
zostat aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, poddany

pielgrzyma i w kapeluszu. W lewej r^ce trzyma

kij, w prawej ksl^g^. Przy nim, po prawej stronie stoi
aniot, po lewej pies. Swi^ty Roch patronuje takze kapllcy
w Krasnobrodzie zwanej„na wodzie", poniewaz pod ntq

znajduje si^ zrddetko z cudownq wodq. Odpust ku czci

swietego jest obchodzony 16 sierpnia.

|

10 J. K. Miczynski, Roch z Montpellier. 2. Kult, \y:

Encyklopedia Katolicka", t. XVII, Lublin 2012, kj 149.
11 J. Jagla, Roch z Montpellier i. Ikonografia, w::
Encyklopedia KatoUcka t. XVII, Lublin 2012. k. 150. ,

9 W. Depczyhski, dz. cyt., s. 165.

TARNOGRODZKIE KAPLICZKI I KRZYZE
Z okazji 450-lecia Tamogrodu Miejska Biblloleka Publiczna
przygotowala \vystavv(^ pi. „Tamogrodzkie Kapliczki i Kizyze
Wystawa zawiera aktiiaine zdj«?cia wszyslkich kapliczek(16)

oraz krzyzy(22),ktore znajdujq si?

j- -

_■ -

na terenie miasta Tamogrod. Dzieki
ip
pomocy ze strony mieszkahcow udato
si? rowniez zebrac infonnacje na
temat niemai kazdego obiektu.
Historie, ktore towarzyszyly
powstaniu lych kapliczek i kr^^, s§
bardzo ciekawe. Powodem povvstania
cz?sto byly tragiczne wydarzenia
takie jak np. epidemic, ale r6\vniez
kapliczki stawianojako wotum
dzi?kc:^ne. Przyldadem moze
bye kapiiczka przy ulicy ZieloneJ,
postawiona w po(lzi?ce ze iiratowanie
zycia Stanislawa Chodary. Jedng z
najciekawszych Jest historia kapliczki
sw. Jana Nepomucena, klora znajduje
si? przy ul. Nadstawnej. Dzi?ki
relacji Antoniny Konopki mozemy
dowiedziec si? o objawieniacli Matki
Bozej na polu Jana Daczyhskiego
a takze o zrodelku, ktore slyn?lo z
cudownej mocy uzdrawiajiia.
Kiedys kapliczki i krzyze byty wazne

cz?sto zaniedbane wpisuj^ si? niezauwazalnie w krajobraz. Na
szcz?scie w naszych okolicach tradycja slawiania kapliczek
jest nadal zywa, a przyktadem na to moze bye kapiiczka na
posesji Mariana Kucharczuka
H
przy ui. I Maja, czy tez kapiiczka

^

w zyciu ludzi, byty odwied^e
podczas obcliodu pol, zatrzymyw^ si?
przy nich kondukt pogizebowy czy tez byty miejscem s|X)tkaiV
przy nabozehslwacti majowycti. Dzis nieco zapomniane i

Zielona).

na posesji Katarzyny i Janusza
Skubiszow przy ul. Sienkiewicza.
W maju przy kilku tamogrodzkich
kapliczkach i krzy:^ch nadal
rozbrzmiewaj^ piesni nabozenstwa
majowego, a w czerwcu na Boze
Cialo krzyz przy ul. Kosciuszki
jest pi?knie ustrojony na jeden z
ottarzy.
Intbmiacje, ktore udato si? nam
zebrac, swiadczy o tym, ze ludzie
pami?tajti, nie oix)j?tni i dlDaja
o wi?kszosc z tych obieklow.
Mamy nadziej?, ze nasza
wystawa wzbudzi ciekawo^,
ale przede wszystkim przyczyni
si? do lego, by historia krzyzy i
kapliczek naszego miasteczka
nie zostata zapomniana.
Serdecznie zapraszamy do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tarnogrodzie.
Kapiiczka Matki Boskiej na
posesji Stanislawa Chodary (ul.

Fundatorem kapliczki byl Stanistaw Chodara. Zostata oria
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wybudowanawlatach \985-86jakowotumdzi^kczynne
i
za uratovvanie ^cia. W wieku 18 lat zaraz po bardzo dobrze
zdanej maturze(LO w Jozetbwie) i pomyslnie zdanych
egzaminach na studia wyzsze na Akademii Rolniczej w
Lublinie,Stanislaw mial wypadek,skaczqc do wody na rzece
Tanwii,co spowodowab uszkodzenie kr^govv szyjnych. Nurt
wody niosl nieprzytomnego Stanislawa,az szcz^sliwie ciato
otarlo si? o nogi m?zczyzny z Biigoraja (nazwisko nieznane),
ktory stal akurat w wodzie. M?zczyzna ten wyciijgnt}! gona
brzeg i wezwal pomoc. Bliscy Stanislawajak i obey iudzie
uwazajq ze byla to laska B022. Stanislaw po wypadku
jeszcze 43 lata.

Kapliczka zbudowanajestz dzikiego kamienia zbieranefeo
na polach i wygonach gtownie z okolic Rakowki. Kapliczk?
wybudowal Jan Szkoda z Woli Roianieckiej. Figurka Matki
Bozej zostala przywieziona z Cz?stochowy pizez siostr?
Stanislawa - Joann?. Poswi?cenia kapliczld dokonal niej^j^cy
juz sp. ks. kan. Edward Ludwicki, proboszcz Parafii Tamogrbd
Na cokole z dzikiego kamienia usytiibwany jest melaiowy
szkielet, tworz^cy ramy dla szklanych tafli, ktorymi figiidcajest
otoczona. Po zmroku kapliczk? oswietlaj^ dwie lanipy. Jest to
najbardziej zadbana kapliczka w Tamogrodzie.

Jest w orkiestrach d^tych jakas sita ...
Spiewala niegdys Halina Kunicka, a 28 maja mogli
si? 0 tym przekonac ci, ktorzy przybyli na plac przed
Tamogrodzkim Osrodkiem Kultury. Tarn wlasnie
zgromadzily si? orkiestry d?te z naszego powiatu,
prezenlLij^c swoje muzyczne talenty w ramach XYlI
Powiatowego Przegl^du Slrazackich Orkiestr D?tych.
Dopisala pogoda, nie brakowab tez sluchaczy.
W przegl^dzie udzial wzi?ly orkiestry z gmin: Obsza,
Potok Gomy, Biszcza, i Goraj. Spotkanie rozpoczeb si?
przemarszem poszczegolnych
orkiestr na plac przed
Tamogrodzkim Osrodkiem
Kultury. Nast?pnie wszystkie
orkiestry odegraly wspolnie
utwor „Na strazy" pod batut^
Grzegorza Szteinmillera,
kapelmistrza orkiestry
tamogrodzkiej.
Przybylych na spotkanie
powitala dyrektor
Tarnogrodzkiego Osrodka
Kultury Renata Cwik.
Dzisiejsza medziela uplynie
nam przy dzwifkach
instriimentdw d^tych. a to
za sprawq Powiatowego
Przeglqdii Stratackich
Orkiestr D^tych, akcentow

OSP RP w Bilgoraju st. bryg. w st. spocz. Mieczyslaw

Skura. Serce si^ raduje, gdy patrz^ na

Mj/hj

nadziejq, ze tradycja stratackich orkiestr d(^tych me
zaginie i wciqz b^dq si^ pojawiac m/odzi muzycy, ktorzy
b^dq chcieli w ten sposob muzykowac - mowil. W tym

miejscii warlo wspomniec,ze niedzielny przeglad |
orkiestr byl niejako przepustkt) do WojewodzkiegO
Przeglijdu Strazackich Orkiestr D?tych, ktory odbyl si?
25 czerwca w Nal?czowie.

ISOlaiTaFiwflFcdu

£

zwiqzanych z historiq

naszego miasta. Rok 2017 to rokjubileiiszowy 450-Jecia
Tarnogrodu. Z tej okazji vt' ciqgu caiego rokii odbywajq
si^ rdzne imprezy. Tegoroczny przeglqd ma bardzo duze
znaczenie, poniewaz wpisuje si^ rowniez vv cahroczne
u/vcz)'stosci - mowila dyrektor Cwik. Zespoly,
kapelmistrzow i wbdarzy gmin wital takze gospodarz
grniny burmistrz Eugeniusz Stroz. Do muzykow zwrocil
si? tez prezes Zarz^du Oddzialu Powiatowego Zwi^zku
14

Na scenie prezentowaiy si? poszczegolne orkiestiy, ktore
wykonywaly po Irzy utwory. Wsrod nich byly m.in.:
„Parostatek", „Saksonia",„Lambada", temat z filmu „Va

Bank",„U cioci na imieninach", czy „M6j przyjacielu".
Za swoje wyst?py oprocz braw publicznobi muzycy
otrzymaii pamiglkowe puchary. Przeglqd pokazal,
w kazdej gminie nie brakuje muzycznych talentow

nawet wsrod najmlodszych. A fenomen orkiestr d?tycb
polega wlasnie na wspolnym, niekiedy rodziimym
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muzykowaniu. Na zakonczenie wystqpily zespoly
artystyczne dzialajgce przy TOK..
Orkiestry d^te w naszym powiecie majq swoj^, czasami
liczacq kilkadziesigt lat, tradycj^. Strazacka Orklestra
D^ta z Tarnogrodu zostala reaktywowana w 1993
roku z inicjatywy Jozefa Czamego. Od 2016 roku '
kapelmistrzem orkiestry jest Grzegorz Szteinmiller.
Obecnie grup? tworza mlodzi muzycy-amatorzy. '

w Obszy, ktory wraz z lokalnymi stowarzyszeniairii
oraz miejscowa Ochotnicza Strazq Pozama stara si?
zapewnic odpowiednie warunki do pracy muzykora 1
kapeimistrzowi. Tutaj warto wspomniec o Wojciechu
Baszkiewiczu, kt6ry pod wzgl?dem muzycznyin jest
Iworca obszahskiej orkiestry. Orkiestra ma na swoim
koncie bardzo wiele nagrod i wyroznieh.
W Tarnogrodzie zaprezentowala si? lez Gminna
Orkiestra D?ta z Potoka G6rnego.

Orkiestra dziala przy Gminnym

i

[
|

^

Osrodku Kultury. Powstalaw 1993

roku. Od poczgtku istnienia orkiestry
kapelmistrzem jest Stanislaw St?pien.
Repertuar orkiestry jest rbznorodny, od
muzyki rozrywkowej po marsze i piesni
kokielne. W przegladach orkiestr d?tych
wojewodziwa zamojskiego zajmowata
zawsze czolowe miejsca.
Gminna Orkiestra D?ta „Zlota
Nutka" z Biszczy powstala vv 1934

roku, kiedy to ze skladek mieszkancow
zakupiono pierwsze instrumenty.
Reaktywacja nast^pila w 2006 roku.
Orkiestra grajuz prawie 11 lat,
dzi?ki inicjatywie i wsparciu bylych i
obecnych wladz gminy. Jest to orkiestra
wielopokoleniowa, ktora obecnie tworza
23 osoby. Kapelmistrzem od pocz^tku
dzialania orkiestry jest Ryszard Jeleh.
Gminna Orkiestra D?ta \v
I

Ich praca i ogromne zaangazowanie przyczynily si^

Goraju powstala w 2002 roku poprzez pol^czenie'

do osiagni?cia wysokiego poziomu,jaki obecnie
reprezentnje orklestra. Mlodzi muzycy spotykajq si$
trzy razy w tygodniu na probach i dodatkowo szkol^
ich nauczyciele Wieslaw Mazurek i Maleusz Krawiec.
Obecnie zespol liczy 22 czlonkow.
Orklestra D^ta z Obszy istnieje od 2006 roku. Jej
czlonkami sa w wi?kszosci mlodzi instrumentalisci
zgminy Obsza. Nad sprawami organizacyjnymi od
poczatku istnienia czuwa Gminny Osrodek Kultury

orkiestr z J?drzej6wki, Zagrod i Lady. Zespol dziala przy
Gminnym Osrodku Kultury w Goraju. Kapelmistrzem
od samego poczatku jest Jozef Czerw, ktory gra jut 68
lat. Zaczql jako 9-latek w J?drzej6wce. Gral na lenorze,
trabce, tubie a obecnie gra na klamecie.
i

https://gazetabilgoraj.pl/artykul/jest-w-orkieBtrach^
detych/24162Q

Widowisko historyczne polwpne 4iO-le(iu lokacji Tarnogrodu
28 maja br. na scenie letniej Tamogrodzkiego Osrbdka
Kultury odbylo si?
widowisko historyczne

Zygmimt August na prosb? Stanisiawa Tamowskiegc^*
wojewody sandomierskiego i I
starosty lozeszowskiego zezwblil

przygotowane przez

nauczycieli ze Szkoly

na lokalizacj? miasta na prawie
magdeburskim. Z tej racji w
Tarnogrodzie przez caly rok
odbywaj^ si? uroczystosci i
wydarzenia przypominaj^ce o
rocznicy. W ostatniq niedziel?

Podstawowej im. Marii
Curie-Sklodowskiej w

przez uczniow inscenizacja

uczniow nalez^cych

do szkoinego choru
„Marysiehka" i kola
teatralnego oraz

maja odbyla si? przygotowan^
przypominajqca historyczne fdkty
sprzed 450 lat. By!wi?c moment
lokacji miasta, zycie codzienn

Tarnogrodzie. Byla to
jedna z form swi?towania
450-Iecia miasta.

Rok 2017jest rokiem
wyjatkowym dla Tarnogrodu. Mija w nim bowiem
450 lat od zalozenia miasta i jego lokacji. 14 maja

1567 roku zostalo zalozone miasto Tamogrod. KjoI

mieszkancow w tamtych czas; eh
oraz dawne tahce i zabawy.
450 lat Tamogmdu tojest bardzo duzy okres historii, kieefy

to miasto pizezywah czas swojejswietnoscl i ivzkwil^,
ale tez byly czasy kiedy ponosHo katy za aktywny u
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nazwq ,.Poszuki\vacze
tamogrodzkich skarbow'*
polqczony dodalkowo z gj^
niiejski]. Wrazenie robilo
widovvisko historyczne,

w ktore zaangazowali si?
uczniowie i nauczyciele. W

odegranie hislorii Tarnogrodu
zaangazowanych byio 60
mlodych aktorow i tancer^.
Widowisko rozpocz^h si^
od legend}' o zalozeniu
Tarnogmdu, kiedy to Stcmislaw
Tarnowsid wraz ze swoim

w wydai-zeniach hisfoiycznych. Na pfiestfieni clziejoW

uksztaltowah si^ to, co mamy ohecnie, vv zwiqzku z |
ivm moge smialo powieciziec, ze clzisiejsze wydanenie
jest imprezq dzi^kczynnq za to. ze miastojest, m' mojej
ocenie wzwija si^ i.Jak widac dzisiaj, mieszkancy
chetnie piiyszU, ciby swietowac fenJubileusz - podkre^Ia
Tomasz Rogala zast^pca Burmistrza Tarnogrodu.
W ramach obchodow jubileuszu 450-Iecia Tarnogrodu
iiczniowie z kola hislorycznego i kola polonislycaiego
dzialajqcych pod opiekq Anny Kuziak i Bozeny Smicciuch
w Szkole Podstawowej im. Marii Curie- Sklodowskiej
w Tamogrodzie przygolowali specjalny quest pod

szwagfvm i shtgq Janem
wyniszajq na hwy whsnie
na te tereny, gdzie pozniej
ziokalizowano miasto. Byfy tii
piekne lasy, pelno zwieizyny,
zas Tarnowski by!zachwycony tq okolicq ipostanowil ze
tutaj \\'la.snie zahzy grod. Z tqpetycjq udalsi^ do b ola, a
na sejmie u'Piotrkowie 14 maja 1567 rokit taki doknment
lokacyjny kro!Zygmunt Augmtpodpisal. Byla mowa
rowniez o Florianie Slqka, ktoty byipienvszym osadicq
i wojtem. oiganizujqcymjimkcjonowanle miejscowosci
- m ja^nia Anna Kuziak - nauczyciel historii w szkole
podstawowej w Tamogrodzie.

http://bilgoraj.com.pl/widowisko-historyczne-poswiecone450-lcciu-lokacji-tamogrodu-foto„3,11,1,17984jn.html

Bogu na diwal^,ludziom naratunek
Takie haslojuz od 90 iat przyswieca strazakom z Ociioiniczej
Straiy Pozamej w Luchowie Gomym. Okrqgly Jubileusz
istnieniajednostki stal si?okazjq do uhonorowania najbardziej
zasluzonych diuhow. Byla uroczysta msza sw., poswi?cenie
pamiqtkowej tablicy oraz
iyczenia dalszej, tak udanej
sluzby.

USP RP w Bilgoraju st. bryg. Rrzysztota Michohskiegopizez

druha Patryka Krola. Nasl?pnie nastqpil moment podniesienia
flagi pahslwowej na maszt.
Druhow i zaproszonych gosci
powiial prezes Zarzqdu Jednostki
OSP Luchbw Gomy Ryszard
Zajqc. Byli obecni m.in.

wicestarosla bilgorajski Jaroslaw

90 lat to znaczacy czas w
hislorii, to czas ^cia kilku

Piskorski, wiceprezes Zarzqdu

pokoleh. Toz pewnokiq
powod do dumy,do licznych
wspomnieh,ale takze do
godnego swi?towania
jubileuszu w gronie pizyjaciol
i zaproszonych gosci. Tak tez
bylo w Luchowie Gomym,
gdzie miejscowi straiacy
obchodzili swojjubileusz.
S\vi?towanie 90-lecia
Ochotniczej Strazy Po&imej
w Luchowie Gomym
rozpocz?lo si? uroczystq mszq
^v. w intencji wszystkicii slrazakow i ich rodzin, celebrowanq
przez miejscowego duszpasterza. Po Eucharyslii slrazacy
z orkiestrq d?ta na czele mszyii na plac przed remizij OSP
w Luchowie Gomym.Tutaj niedzielne Liroczyslosci b>'ly
kontynuowane. Rozpocz?ly si? one od zlozenia meldunku na
r?ce wiceprezesa 2^arzqdu Oddzialu Powiatowego Zwitizku
16

Oddzialu Powiatowego Zwiqzku
OSP RP w Bilgoraju st bryg.
KrzysziofMichohski. Komend?
Powiatowq PSP w Bilgoraju
reprezentowal ml. bryg. Pawel
Rawski. W uroczystosci udzial
wzi?li Bunnistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stroz,zast?pca
bumiistrza Tomasz Rogala.
Po przywitaniu gosci nastqpila
uroczysta chwila odsloni?cia
i poswi?cenia tablicy, ktora
zawisla na scianie budynku remizy
jako pamiqtka okrqglego jubileuszu.
Ka^yjubileusz swojq specjalnq fomiulq obejmuje tak2«
przedstawienie rysu hislorycznego jednostki. W niedzielnej
uroczystosci dokonal tego dmh Ryszard Wlaz. Przypomni^
pami?tny pozar w Luchowie w 1927 roku,ktory strawil.
siedem gospodarstw i podczas ktorcgo splonqljeden z
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gospodarzy ratiijacy wlasny dobytek. Brakowato vvtcdy wody
i sprz^tu do waiki z ognieni. I wtasiiie to byt ten moment,
kiedy w Luchowie zacz^la si? formowacjednoslka ochdtniczej
stra^ pozamej. Pt-zez 90 latp/iewin^lo si^ wiehi driihow.
Nie da sie itstalic dokladnejliczby. alez rdznych dostepiiych
dokiimentow wynika,ze pnez caiy ohes 90-lefnie/ dziahlnosci
sti'oz)'Stan liczebny sie nie zmienia i sfanowi okoh 20
czynnych strazakdw. Zmieniafy siq pokolenia, ustmje i sytuacja
poHtyczna, aie strazac}> byli isq zawsze oddani shiibie, czyniq
powinnosc wobec hidzi, ratnjqc^cie,zdmwie i dobytekjak
sw. Florian, pafmn strazakdw- mowil Ryszard Wlaz.l^ie

zapomniano tez o druhach strazakach, ktorzy odeszli na
wiecznq sluzb?. Uczczono icli chwil^ ciszy.

Po odc^taniu rysu nastqpila doniosla chwila \vr?czenia medali
i odznaczen.Zbtym Medalem "Za ZasKigi dla Pozamictwa"
zostali odznaczeni

W dalszej cz?sci uroczystosci glos mogli zabrac zaproszerii
gokie. W whtjubilemzowym 90-lecia istiiienia waszej
jednostki skladam se/xkczne gratnlacje oraz wyraz)'
nqjwyzszego szaciinkn i uznania za bezinteresownq shizb^ w
ochmniezycia i mienia ludzi. Niech nadal toworzyszy warn
satysfakcja i dumaz dotychczasowych dokonaii orazspoleczne
powazanie i uznanie-moml Eugeniusz Stroz.-Dziekuj^
warn szczegolnie za spolecznq postawr^ i dziakmia vi' kierunku,
by u'naszym krajii zylo si^ bezpieczniej, radosniej i piekniej.
\'\\>razy wielkiego szacunkit kienije rowniezpod adresem
seniorow weteranow ocholniczego pozamictwa, ktorzy
swoim poswi^ceniern

druhowie: Jan Zajtjc i
Edward Pender. Srebmym
medalem zostali
odznaczeni druhowie:

%.

nieslipomoc tiitejszej

•

spoiecznoscipnezwiele
lat-dodal buniiistrz;

ktory w dowod uznania
podarowal strazakom

Konrad Larwa, Ryszard

Wlaz,Grzegorz
Zaj^c. Br^owe medale
otrzymali nast?pujgcy
straiacy: Henryk

talon na 2 tys. zl.
Zycz^wani, ahyscie
nigdy do zadnejakcji
bojowej nie tmisieli

Sereda, Piotr Wlaz,

wyjez(kac. Zebysciesif

Patryk Woznica.Za

spotykali tylko na taJdch

zaangazowanie na rzecz
Ochotniczej Stra^
Poz^ej druhowie Michal

umczystosciack Zycz^

warn,zebyscie wsiadali
do swoich, lerazpi^knych,
samochodow bojowych

Mazurek i Marek

Woznica otrzymali odznaki

tylko po to. aby podtosic

"Stra^ Wzorovvy"

nadane przez Prezydium
Zwiqzku Oddzialu
Powiatowego OSP RP
w Bilgoraju. Docenieni zostali takze strazacy, ktorzy przez
dhigie lata sluzyli mieszkahcom w miejscowej OSP,druhowie:
Andrzej Zaj^c(60 lat), Jan Dyjak, Franciszek Jablohski,

Roman Kr^owski,Jan Szmolda,JozefZaj^c(45 lat), Bernard
Cwikla,JozefKrupczak(40 lat), Jozef Larwa,Jerzy Knik,
Ryszard Zajgc(30 lat), Heniyk Wlaz(25 lat), Jan Luszczek,
KrzysztofLizut, Edward Pender, Grzegorz Zajtjc(20 lat)
otrzymali odznaki "Za wyslug? lat" nadane przez Prezydium
Zwi£pd<u Oddzialu Gminnego OSP w Tamogrodzie za
zaangazowanie na rzecz Ochotniczej Strazy Pozamej. Odznaki
"Za wyslug? lat" otrzymali takze strazacy z mlodszym stazem.

swoje kompetencje, szkolic
jak najlepiej- mowil
wicestarosta Jaroslaw

Piskorski.Z:^czeniami
do strazakdw przyjechali takze ml. bryg. Pawel Rawski i st
bryg. Krzysztof Michonski. O druhach stra^kach my^l^
tez poslowie Ziemi Bitgorajskiej, ktorzy z okazji Jubileuszu
wyslali okolicznosciowe listy. Ze slowami uznania do
strazakdw zwTdcil si? tez Marian Krasowski,autor ksi|^

"Luchdw,stqd nasz rod- wspomnienia ojca i syna".
Uroczystosciom lowaizyszyly wystepy orkiestry d?tej. Po

cz?sci oficjalnej straiacy w swoim gronie kontynuowali
niedzielne swi?towanie.
1
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„Luchow,stad nasz rod-wspomnlenia oica i syna"
Pod koniec czerwca bn wydana zostala ksiqzka aufbrstwa
Jana Krasowskiego i Mariana Krasowskiego pt. „Luch6w,
stad nasz rod - wspomnienia ojca i syna". Jest to spisana na
kanwie pami?tnik6w swoista monografia Lucliowa i jego
mieszkancow dotknir^tych tragediij przymusowego wysiedlenia w czasie II wojny svviatowej.

Autor

tej

licztjcej

ponad

400

stron

dzie Miejskim w Tamogrodzie - infonnacje w sekretariacii
UM.Zapraszamy do zakupu i lektuiy.

Jan Krasowski '
Marian Krasowski

nliezwy-

kle cennej publikacji dr inz. Marian Krasowski
ur. w 1933 r. pochodzi z Luchowa Gomego. W 1943 roku
wies obj^to przymusowym wysiedleniem w ramach dzialari
nazistowskiego Generalnego Planu Wschodniego. Wraz z
rodzing trafil do obozow przesiedlenczych w Zamosciu, Lublinie, Wrodawiu i Gryfinie Sl^skim. Szcz^diwie udalo mu
si? wrocic do Luchowa Gomego i wraz z rodzicami zacz^c
zycie od nowa. Po ukohczeniu studiow pracowal w pizedsi?biorstwach przemyslowych, m.in. kierowal procesem organizacji budowy i uruchomienia Fabryki Okladzin Ciernych w
Markach k/ W-wy,zostal dyreklorem departanientu w Ministerstwie Przemyshi Chemicznego i Lekkiego, by!takzepracownikiem naukowym instytutow badawczycii.

Luchokst
&T4D NAS2
WSPOMNlliNiA OJCA I SYNA

O ksi^ce sam autor pisze: ,Jestern przekonany, ze ksi^a
zainteresuje nie tylko mieszkancow naszej wsi. Wierz?, ze
ksiqzkajako przyczynek do historii Zamojszczyzny poshi^
uczniom i badaczom do pogl?bionych badah tego zagadnienia. Nie napisalem tych pami^tnikow dla proznej przyjemnosci mowienia o sobie. Dzisiejsze pokolenie zyje w zupel-

nie innym swiecie i dla nich ta ksi^a b?dzie swiadectwem
epoki".

ki

"•

Ksitjzka ukazala si? m.in. dzi?ki wsparciu Bumiistrza Tarnogrodu mgr. inz. Eugeniusza Stroia oraz Rady Miejskiej w

Tamogrodzie. Zainteresowani mogg nabyc ksiq^? \"^ Urz?-

r
W tym roku Tamogrod swietuje 450. urodziny, Z lej okazji
odbywa si? wiele ciekavvych wydarzeh promuj^cych miasteczko.
Jednym z nich by! konkurs pod haslem "Najpi?kniejsze iniejsca
Tamogrodu" adresowany do wszystkich mieszkancow gminy.
5 czerwca nastijpilo rozstrzygni?cie konkursu. Powstalo
117 wyj^ikowych prac na temat Tamogrodu. 450 lat temu,
dokladnie 14 maja 1567 Tamogrod otrzymal prawa miejskie
od kiola Zygmunta II Augusta. Jednym z wielu wydarzeh
podkredaj^cych ten wyj^tkowy jubileusz bylo zorganizowanie
konkursu "Najpi?kniejsze Miejsca Tamogrodu" adresowanego
18

do wszystkich mieszkancow gminy. Organizatorzy konkursu
- Tamogrodzkie Towarzystwo Regionalne, Tamogrodzki

Osrodek Kultury oraz Bunnistrz Tamogrodu - jtio eel
obrali propagowanie zainteresowania hisloriq, tradycj^ oraz
dziedzictwem kulturowym regionu.
i
W efekcie na konkurs wplyn?lo 117 prac w kategoriach:
literackiej,
plastycznej,
informatyczno-fotograficznej.
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III miejsce: Magdalem
.

lat, SPw

J Tamogrodzie). ,
4. Uczniowie klas IV -

as

ra s

yi(10-I2Iat): i

^ r.
'

I miejsce: Weronika
Pa\vlos{\ \ lat,
DrrtnM

'«m

^T^iomI

Woli Ro^iieckiej),
II miejsce: IgaSerek
(12 lat, Kolo Plastyczne

TOK),

I

in miejsce: Kardina
Staron (12 lat, S^w
Tamogrodzie), |
Wyroznienie: Zdfia

Winogivdzka 0 6 lat, SP

w Tamogrodzie)j

Wyromienie: Amelia
Lipka{\2 lat, SPw

Podczas rozstrzygania konkursu okazalo si?, zei iaden

z uczestnikow nie podjql wyzvvania, by sU\'orzyc p!rac? W
kategorii: komiks.
I
21 czerwca 2017 r. w Tamogrodzkim Osrodku Kulturyi odbylO.
si? podsumowanie Konkursu i \vr?czenie nagrod lain^tonL
Z\\7ci?zc6w wylonila specjalna komisja powdana prz^
organizatorow, w skladzie:
•Tomasz Rogala - zast?pca Bumiisliza Tamogrodu,

•Renata C>vik - dyrektor Tamogrodzkiego Osrodka Kultury,
■Elzbieta Kyc - dyrektor Srodowiskowego Domu Samo^mocy

w Tamogrodzie,

|

,

Tamogrodzie).

5. Uczniowie gimnazjum (13 - 15 lat):
I miejsce: Wemnika Kamieniec (14 lat, Tamogrod),
II miejsce.- NalaliaFusia>-z{\3 lat,SP wTamogrodzie),
III miejsce: Mlktoria Maivzdk (15 lat, Gimnazjum w
Tamogrodzie).
6. Uczniowie szkol ponadgimnazialnvch (16-18 lat):
I miejsce: WemnikaKiiziak{\1 lat,Tamogr6d).
7. Dorosli:

1 miejsce: Mariusz Kamieniec (45 lat, Tamogrod).

-Joanna Puchacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Tamogrodzie,

|

j

PRACALITERACKA:

•Henryk Borowy - infomiatyk Urz?du Miejskiego w

1. Poezja:
I miejsce: Marta Gaika (10 lat, SP w Rozancu Drugim),

•Piotr Majcher - instruktor do spraw obslugi audiowizualnej §

II miejsce: Natalia Galka (11 lat, SP w Woli Ro^ieckiej)

Tamogrodzie i

|

infomiatycznej TOK.
Prace oceniano w kilku kategoriach wiekowych;
•dzieci przedszkolne (34 lata),
•dzieci przedszkolne (5-6 lat),
•uczniowie klas I-III (7-9 lat),
•uczniowie klas IV-Vl (10-12 lat),
•uczniowie gimnazjum,
•uczniowie szkol ponadgimnazjalnych,

]

III miejsce: Amelia Gmchowicz (12 lat, SP w Ro^ncu l^gjm)]
2. Proza:

1 miejsce: Natalia Fusiarz (13 lat, SPw Tamogrodzie).
PRACAINFORMATYCZNO - FOTOGRAFICZNA:

1. Prezentacia multimedialna:

1 miejsce: OtyliaAntolak (II lat, SPw Tamogrodzie),

Wyroznienie: Bartosz Gmlak (12 lat, SP w Woli Rozaniecjdej),

•dorosli.

Lista laureatow w podziale na poszczeg51ne kategorie:
PRACAPLASTYCZNA:

1. Dzieci przedszkolne (3-4 lata);
I miejsce: Adhana Sidor (4 lata, Przedszkole Miejskie w

Wyrdznienie: SylwesterKodakGb lat, Bukowina),
Wyroznienie: Szymon Tarnowsld (14 lat, gimnagum w
Tamogrodzie).
2. Fotosrafia - uczniowie klas IV - VI i gimnazium:
Wyrbznienie: Agnieszka Glen (13 lat, gimnazjum w
Tamogrodzie),

Tamogrodzie),

Wyrdmienie: Mateusz Michal Fus (1 Hat, SP w Taraogro^e).

Wyroznienie: Kaivlina Mulm'a (4 lata, Przedszkole Miejsce w

3. Fotosrafia - dorosli:

Tamogrodzie).
2. Dzieci przedszkolne (5-6 lat):
I miejsce: Michalina Sidor (6 lat, Przedszkole Miejskie w
Tamogrodzie),
n miejsce: Szymon Zajqc (6 lat, Przedszkole Miejskie w
Tamogrodzie),
in miejsce: Barthmiej Chodkiewicz (6 lat, Przedszkole Miejskie
w Tamo^odzie).
3. Uczniowie klas 1 - 111 (7-9 lat):
I miejsce: Aleksander AntolakiJ lat, Przedszkole Miejskie[w
Tamogrodzie),

Wyroznienie: Agnieszka Mulawa (25 lat, Tamogrod),
Wyroznienie: Anna Sidor-Glen (39 lat, Tamogrod).
Wsrod wielu imprez promuj^cych Tamogrod konkurs cies^
si? szczegolnym powodzeniem. Mieszkancy gminy wykj zaii si'

n miejsce: Aleksander Magoch (7 lat, Przedszkole Miejskijp w

tarnogrod.pl

Tamogrodzie),

cij^^

duzfj wyobrazniq i wrazliwosci^ estetycznq w wyrazaniu ^ojeg
lokalnego patriotyzmu, a bior^c udzial w konlcursie podkr^U
regionaln^ tozsamosc i przynalemosc do swojej ,Jv4alej Ojczyny'

PONl^J

PREZENTUJEMY

WYBRANE

fRAC:

BIORACE UDZIAL W KONKURSIE. CYKL B^DZIE:

KONTYNUOWAC

W

NAST^PNYCH

NUMfeAC

KWARTALNIKA. Moma je rdwniez obejrzec na
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M£Mm Pomc>2 czl
Majowe slohce niesmiaio zagl^dalo do pokojii Maity.
Dziewczyna obudzona rannyni spiewem ptakow powoli
oUvierala oczy. Ten dzien zapovviada! si^ wspaniale. Nie
miisiah isc do szkoly. Wreszcie iniala wolne.Zadowolona
usiadla na loMcu. Szybko ubrala si^, zjadla sniadanie i
\\4qczyla komputer. Sprawdziia wiadomoki, przegl^dn?ta

facebook. Jednak cmki,ze nie tak powinien wyglqdac ten
dzien. Zeszlado kuchni, w ktorej sicdzieli dziadkowie.
- Co 111 mo^a dzisiaj robic?- zapylala Maila. - Az grzech

zlozono len,ktory w kazdej chwili mogi si? zapalic. Tmdno;
to po ludzku wyjasnic.
- Co si? stalo z lym domem'.^ - zapytala zaciekawiona |J

dziewczyna.

[ ■

- Rozebrano go kilka lat temu,ale kizyz pozostal- J H
odpowiedzial dziadek Ignacy.- Wsiadaj na rower,jedziem^
daiej.
-Nie ujechali jednak daleko. Zatrzymali si? obokboiska
szkolnego. Magda byla nicjxicieszona.
- Dlaczego znowu zatrzymalismy sie? - zapytala.
- Popalrz,t? furtk? mijasz codziennie, ale czy bylas pr^
pomniku,ktoiy znajduje si? w gl?bi?
-Nie.

siedziec w domu- dodala.

- Pojczdzij na rolkach albo na rowei-ze- stwierdzila babcia. Albo idz do biblioteki.

- Samej mi si^ nie chce- odrzekla dziewczyna.
- Mam pomysi,zabior? ci? na nielypowq wycieczkt^, a moze
powinienem powiedziec niezapomnianq lekcj^ historii,
Skorzystaj, nie pozalujesz- zakonczyl rozwazania dziadek.
- Nie mam nie do stracenia. Kiedyjedziemy?
-Za kilka minut. Bierz picie i kanapki, wyprowadz roweiy.
Po niedlugim czasie u^'echali na ulic? Tadeusza Kosciuszki.
Jeszcze dobrze siq nie rozpedzili.jiiz dziadek kazal jej
zatrzymac sie przy krzy^ znajdujqcym si? w srodkowej
cz?ki ulicy na posesji nale^ccj dzisiaj do panslwa Sochow.
- To nasz pienvszy przystanek- powiedziai dziadek.

- Widz?. przechoii? obok tego micjsca codziennie- z lekkim
wyrzulem odpowiedziaki Magda.
- Jednak na pewno nie znasz historii tego miejsca- spokojnie
mowi} dziadek.

- Gala zamieniam si? w .sluch.
- Byl rok 1905. Trwala wlasnie wojiia rosyjsko-japohska.
W szeregach armii rosyjskiej znakizl si? pochodzqcy stqd
Franciszek Bulihski. Przy okiizji nuisisz wicdziec. ze
wojsko\vi w tamtych czasacli sliizyli w amiii od dwiidziestu
pieciu do trzydziestu lat. Podczasjednej z bitew general
rosyjski iTafil do niewoli Japonskiej i wlasnie ten obcerFranciszek Bulihski, naiazajqc wlasne ^cie,odbil go z rqk
nieprzyjacioi. Gdy znalczli bezpieczne schronienie, general
bardzo serdecznie podzigkowal sweinu wybawcy i ziipytal
go 0 to,jakq chcialby dostac nagi'od?. Zaoferowal pieniqdze
lub awans. Jednak Franciszek zi"Czygnowal z nagrody.
Poprosil jedynie o to,zeby wladze rosyjskie. gdy zakohczy
sluzb? w annii i wroci doTamogrodu. pozwolily mii
poslawic w pobliziijego domu kr/yz- symbol wdzi?cznosci
Bogu za ocalenie ^cia. f tak lez si? stalo.
-I tojest ten krzyz?- zapytala wnuczka.
- Niestety, nie. Tamten byl drewniany i nie przeln\'al do
naszych czasow, kolejny zostal pizeiiiesiony na cmentarz.
Ten Jest trzeci.
- To bardzo ciekawe.

- Magdo,tojeszcze nie koniec mojcj opowickT Pizcnie^my
si? teraz do 1944 roku. Trwa dmga wojna swialowa. Na
ulicy I MajawokolicyzabudowahpanaSz])onarawybuchl
pozar. Drcwniane domki pokiyte strzechq palily si?jcden
po dmgim.Ogieh szybko przeniosl si? na t? ulic?. Kolejne
zabudowania stawaly w plomicniach. I wyobiaz sobie,
ze dom stojacy obok tego kiz>''^, w kioiym mieszkali
wtedy pahstwo Maziirkowie, ocalal od zniszczenia
Ogich obejmowal kolejne domy. Zatizymal si? przy
zabudowaniach pana Majemowskiego. A ten dom ocalaJ,
choc zbudowany byl tak jak wszystkie wokolo. Na strychu

- Czas to zmienic- slAvierdzil dziadek. - Byl rok 1942.'
Niemcy chcieli jDozbyc si? ludnosci pochodzenia
^dowskiego. Zgonili m?zczyzn, kobiety i dzieci na ryneki
wtedy wielii z nich zgin?lo, rozstrzelanych ptzezokupanta.
Cz?sc pochowano w lym miejscu.a pozostalych ponad
osiemset osob zlozono we wsiwlnej mogile za „starym"
cmenlarzem. Po tych slowach podroznicy wsiedii na rowery
i udali si? w dalszi} drog?. Zatrzymali si? pizy synagodze, w
ktorej miesci si? miejska biblioteka.
- Wyobraz sobie- powiedzial dziadek- ze w latach
powojennych miescil si? w lym budynku punkt skupu
zboz,owocow, warzyw i miodu. DojDiero pozniej synagog?
odnowiono i przcznaczono na wypozyczaini?.
- To byl bardzo dobry pomysl- podsumowala Magda.
- To nie koniec ciekawostek. Kiedys rynek tak nie wyglqdal.
Tu,gdzie dzisiaj znajdujq si?: plac zabaw, poczta, osrodek
zdrowia, przystanek autobusowy, kiedys odbywal si?
taig. Ludzie przyjezdzali z roiaiych stron funnankanii i
spizedawali zwiei7.?ta, owoce, warzywa,jajka i wiele Innych
prodiiktow. Panowal tu taki gwarjak i dzisiaj. Dalej dixiga
wiodla w kiemnku bloku socjalnego znajdujqcego si? pizy
sklepie odziczowym pani Galkowcj.
- Dlaczego zatrzymalismy si? w tym miejscu? - spytala
dziewczyna.
- Tu w czasie wojny mieszkal lekaiz- Czeslaw K.ryszkiewicz,
Mieszkahcy Tamogrodu opowiadali mi,ze w 1944 i-oku
partyzanci, ktor/y walczyli w okolicach Sziirajowki.
przywiezli do niego dwoch rannych kolegow z oddziahi.
Kios musial ich widziec i doniosl ukraihskim policjantom,
klorzy wtedy przebywali w naszej miejscowosci. Dwajz
nich vNyprowadzili lekaiza z domu,zaprowadzili na waly i
rozstizelali. Gdy Niemcy dowicdzieli si? o tym.zcirzijdziii
zbiork? Ukraihcow i kazali wystqpic tym, ktorzy dokonali
egzekiicji. Gdy nikt si? nic zglosil, zagrozili rozstizelaniem
wszystkich. Wtedy pized szcreg wyszli spiawcy mordu,
ktoizy potem slracili zycic. Byla to kara za zabicie lekarza,
ktory moglby ratowac ludzi. Kolejny postoj zaplanowano
przy U!z?dzie Slanu Cywilnego. Slohce swiecilo coiaz
mocnicj i wial delikatny wiaterek. Azchcialo si? sp?dzac
czas na swiezym |X)wielrzu. Dziadek ziimyslil si? pizcz
chwil?.jakby poizqdkowal w pamieci kolejnq porcje
ciekawostek. Jednak po chwili inszyl przed siebie dziarskim
krokiem. Magda bardzo si? zdziwila, ale czekala na rozwoj
wyj^adkow. Chwil? pozniej WTOcil w towarzystwie stars^go
pana, ktory ch?tnie opowiedzial im o historii tego budynku.
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Natalia Fusiarz

I niiejscc w kategorii praca literacka-proza

fj- r Tv-.i

Adriana Sidor(4 lata, Przedszkole Micjskie w
Tarnogrodzie), I miejsce w kategorii praca plastyczna-

iA

11 f

Mariusz Kaniienicc(45 lat, Tarnogrod), I miejscc
„ kategorii praca plastyczna-dorosli

dzieci przedszkolne(3 - 4 lata)

18 czenvca na scenie Tarnogrodzkiego Osrodka Kuitury
juz po raz 23.zgromadzili si^ soliki oraz miodziczowe
zcspoly wokalne, by jak co roku spiewac na czcsc Pana.
We wszystkich kuiturach swiata piosenka religijna jest
islotnym elementem wyrazania pr/.ez wiemych swoich
emocji. W kulturze polskiej rowniczjesl istolnym
elementem rozwoju duchowosci czfowieka. Wykonawcy
i odbiorcy tego wydarzcnia maj^ niepowlarzabc) szans?
otwarcia swych sere poprzez inuzyki^ i slovva piesni. W
Tarnogrodzie gokdlo 7 zcspobvv oraz przedstawieiciewladz
i duchowienstwa. Przybyla publieznosc powitali Tomasz
Rogala - zast^pca bunnistrza oraz ks. dzickan Jerzy Tworek.
Po ofiejainym olwarciu na scenic pojaw ili sie nastcpuj^cy
wykonawcy: Zespol ''Rozspiewane Przedszkolaki"z
Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie, Chor szkolny
"MARYSIENKA"ze szkoly podsiawowej w Tarnogrodzie,
Dzieeiecy Zespol Wokalny z Tarnogrodzkiego Osrodka
Kuitury, Julia Slepaniuk - solislka z Cenlrum Muzycznego
"Tryton" w Tomaszowie Lubelskim, zespol wokalny ze
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie,
uezenniee ze Szkoly PodstavvoweJ w Woli RozxinicckieJ,
Schola "Spiewajmy"z Parafii Pr/cmienicnia Panskiego w
Tarnogrodzie.
W lym roku juz po raz kolejny prezentacje przeprowadzono
w fomiie konkursu i przyznano nagrody pieni^zne.
Wykonawcow ocenialo jury vv skladzic: Grzegorz
Szteinmiller - kapeimislrz Slrazackiej Orkicstry D(;icj,
Renala Cwik - Dyrektor Tarnogrodzkiego Osrodka
Kultuiy, Elzbieta Kyc - Dyrektor Srodovs iskowego
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie. Po wysluchaniii
wszystkich wykonawcow jury postanowilo przyznac
poszczegolne miejsca i wyroznienia. Pierwsze miejsce
zajela Julia Stepaniuk - solislka z Cenlmm Muzycznego
"Trylon" w Tomaszowie Lubelskim. Dmgiego miejsca
komisja nie przyznala. Brqz powedrowal do: Scholi
"Spiewajmy"z Parafii Przcmienienia Panskiego vv
Tarnogrodzie, Dzieciecego Zespolu Wokalnego z

Tarnogrodzkiego Osrodka Kuitury oraz Zespolu Wokalnego
ze Srodowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.
Komisja posianowila rowniez przyznac vvyromienia.
Olrzymali je: Chor szkolny "Marysiehka" ze szkoly
podsiawowej w Tarnogrodzie. zespol "Rozspiewane
Przedszkolaki"z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie
i uezenniee ze Szkoly Podsiawowej w Woli Rozanieckiej.
Fotorelacja z wydarzenia na przcdostalniej strcnie wydania.

https://gazetabilgoraj.pl/artykul/konkurs-piosenkireIigijnej/257463
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14 czerwca w sali widowiskowcj Tarnogrodzkiego Osrodka
Kuitury odbyl si? kolejny cykl imprez ekologicznych
pod haslem „Pr/yjazni .srodowisku". Tego dnia odbyly
si?: olimpiada wiedzy ckologicznej, konkurs plastyczny i
ekologicznej.
pokaz mody
ni roku do ekologicznych
W
inagaii staneli wychowankowie
z szesciu placowek z gminy
[Tamogrdd. Byly to: Szkola
'odstawowa im. Kardynala

tefana Wyszyhskiego w
ozahcu Drugim, Szkola
odstawowa im. Marii

urie-Sklodowskiej
Tamogrodzie,
Szkola Podsiawowa vv

Woli Rozanieckiej, Publiczne

Gimnazjum w Tamogrodzie, Srodovviskowy
Dom Samopomocy w Tamogrodzie. W Dniu z Ekologi^
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Przcdszkola

uczestniczyly rowniez dzieci z
Miejskiego w Tamogrodzie.

la nich

zostaly przygotowane

Samopomocy,Joanna Puchacz - dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tamogrodzie i Renata Cwik dyrektor Tamogrodzkiego Osrodka Kultury. Po zakonczeniu
wszystkich konkurencji komisja oglosita wyniki. W
olimpiadzie wiedzy ekologicznej I miejsce zdobyla szkola
Rozanca Dmgiego (21 pkt). n
aiezalo do SP z Tamogrodu
18 pkt.), a III miejsce dp
ublicznego Gininazjumz
amogrodu(17 pkt.). Na

podstawowa z
miejsce

n

I

, mj^f, 1

^

miejscuuplasowalasi?

/ w wlastycznym
wszystlde
aiy reprezentujtjce

■

oszczegolne szkol^
oslaly nagrodzone
pokazie mody
'ekologicznej rown
wszystkie osoby zostaly
nagrodzone. Kazdy uczestnik olimpi;

%

pokazLi mody i konkursu plastycznego otrzymai
wspaniale nagrody(powerbanki, nerki, deskorolki z toi^
pilki na plaz?) oraz dyplomy.
Komisja podzi?kovvala rowniez wszystkim opiekunomjl

ktorzy przygolowali dzieci i mlodziez do poszczegPlnyfe
konkurencji. Renata Cwik dzi^kowala nalomiasl ucznirp
i nauczyciclom za udzial w Dniu z Ekologig i zaprosila 1/

wszystkich za rok.
pizyrodnicze oraz
spektakl ekologiczny pt

,Ekodzieciaki, czyli zyj zdrowo!^
Konkurencje oceniala komisja w skiadzie:
Elzbieta Kyc - dyreklor Srodowiskowego Domu

H

Dzieh z Ekologiq wspolfinansowany byl przez Wojewo

Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie oraz Firm? MODEL Opakowania Sp.z o.o.

https://gazetabiIgoraj.pl/artykuI/przyjaznisrodowisku/257459

Ndty Koiikuhs Recyidtohski
Maty Konkurs Recytatorski dajc szans? na odnalezienie
jak najlepszej interpretacji dziel najwi^kszych mistrzdw
plora i na si?ganie po teksty nowe - bliskie nilodym
rccytatorom. Adresatami konkursu sa uczniowie szkdl

n

podstawowych z terenu naszej gminy ktPrzy prezdhtii]i|
wiersz lub fragment prozy o dowolnej tematyce.
Tegorocznc eliininacje odbyly sic 8maja2017r. i
odbiegaly od iibieglorocznych przede wszystkim
doborem repcrtuaru recytov\'anego.
Do Konkursu przystgpilo 12
recylatorow ze Szkoly Podstawowej
im. Marii Curie-Sklodowskiej w
Tamogrodzie. Szkoly Filialnej
w Rozancu Pierwszym, Szkoly
Podstawowej w Luchowie Gomym
oraz Szkoly Podstawowej w Woli
Rozanieckiej. Komisja w skiadzie;
Ewa Zukowska - instruktor

teatrainy oraz Renata Cwik dyrektor Tamogrodzkiego Osrodka

Kultury postanowila nominowacdo
eliminacji powiatowych nast?pUjtjce
osoby:
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"Zty humorck" Doroly Gcllner

W kategorii IV-VI:

£

•Karolina Staron kl. V b, Insiruklor: Anna Skobel,

•Anna Wicinska kl. II b,lnstruktor: Teresa Sereda,repertua^^

repertuar:"W^drowka" Danuly Wawilow
•Otylia Antolak kl. IV b, Instruktor: Anna Skobel,

"Smiech to zdrowie" Agnieszki Fn|czek

•Kacper Kozuszek kl. Ill, Instruktor: Anna Krucon,

[

repertuar:'Torba mamy" Elizy Samackiej-Mahoney|

repertuar: "Parasol" Marii Konopnickiej

,,

W kategorii I-lII:
•Amelia Krupczak kl. Ill, Instruktor: Anna ICrucon,
repertuar:"Sowa" Jana Brzechwy
oraz przyznac wyroaiienia cila :
•Julia Roj kl. I, Instruktor: Agnieszka Dzialo, repertuan

Poziom recyiacji byl zroziiicowany, komisja zwrocila
uw'ag^ na bardziej slaranntj wyniow^ tekstow i dobor
repertuani. Dzi?kujemy vvszystkim uczestnikom i ^czy
dalszych sukcesow w szerzeniu pi^knego slowa polskiego.

m

XVmPOWIATOWYPRZEGL^DTEATROWDZIEa^CYCHIMLODZIEZOWYCH
Dnia 20 i 21 kwielnia 2017 r. w Titrnogrodzkim
Osrodku Kultury odbyl si9 XVlll Povviatowy Przeglqd
Teatrow Dzieci^cych i Mlodziezovvych. Do udzialu
vv przegl^dzie zglosilo si^ az 20 zespolow z powiatu
bilgorajskiego: Zespol"KRASNALE"z Samorztjdowego
Przedszkola Nr 3 w Bilgoraju ze spektaklem „0 trzech
braciach", Grupa"ZACZKl"z Akadcmii Przedszkolaka
Publicznego Przedszkola J^zykowego vv Bilgoraju
- „Tajemniczy ogrod",Zespol"KRASNALE"z
Samorz^dovvego Przedszkola Nr 2 w Bilgoraju - „Legenda
0smoku wawelskim", Klasy Artystyczne ze Szkoly
Podstawowej Nr 1 vv Bilgoraju - „D\vie Dorotki",Zesp6t
"KROKUSY"z Publicznej Szkoly Podstawowej im.T.
Kosciuszki w Lipinach Gomych - „Zabawa motyli na l^ce",
Grupa dzieci^ca „AMBARAS mini"z Mlodziezowego

- „Czerwony Kaptiirck",Zespol „RYZYKANCI"z

Publicznego Gimnazjum w Tamogrodzie - „Trio absurdalne
z ksi^zycem", Gmpa Teatralna zZespolu Szkol im. Zofii
Krawieckiej vv Majdanie Slarym - „Rodzina",Teatr z Zespolu
Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Duzym -,A
niech mnie g^s kopnie",Teatr zZespolu Szkoly Podstawowej
i Gimnazjum w Gromadzie - „Ostatni wodz" na podstawie

noweli H. Sienkievviczn „Sachem" oraz Teatr Mlodych TOK
SHOW z Tamogrodzkiego Osrodka Kultury z musicalem
„Romeo i Julia".

Wszystkie wystijpujtjce gnipy i ich opiekunowie wlozyli
ogromny trud w przygotovvanie widowisk i udzial w
pizegltjdzie. Rada Konsultantow w skladzie: Maryla
Olejko - Kierownik Artystyczny Bilgorajskiego Centmm
Kultury, Andrzej Mazurek - aklor Sceny Amatora BCKi
Hemyk Kovvalczyk - Glowny Instruktor Wojewodzkiego
Osrodka Kultury w Lublinie,zwrocila si? z prosbg do
instniktordw i nauczycieli pracujqcych z zespolami aby

aktorzy - amatorzy z wi?ksz^ odwag^ i swiadomosciq

„0 sluz^cej, ktora pokochala kupca^* rez. Alicja Cholyst

!

stosovvali roznorodne srodki wyrazu artystycznego. Rada
probowala zach?cic opiekimow do doskonalenia wlasnego
warsztatu ze szczegolnym uwzgl?dnieniem metodyki
pracy z dzieci9cym i mlodziezowym zespolem teatralnym.
Rada nominovvala do udzialu w FesliwaluNajciekawszych
Widowisk pod patronatem Marszalka Wojewodzhva
Lubelskiego w kategorii dzieci9cej Teatr z Zespolu Szkoly
Podstawowej i Gimnazjum im. Papie^ Jana Pawla II w
Dereaii w przcdstawieniu„0 sluztjcej, ktora pokochala

Domu Kultury w Bilgoraju -.,Koszmar Amelii",
Zespol „WES0LUDK1"ze Szkoly Podstawowej w
Obszy - „Brzydkie Kacz^jtko", Teatr zZespolu Szkoly
Podstawowej 1 Gimnazjum im. Papicza Jiuia Pawla 11 w
Derezni - „0 shizqcej, ktora pokochala kupca", Grupa
Teatralna kl. IV-Vl ze Szkoly Podstawowej im. Marii
Curie-Sklodowskiej vv Tamogrodzie - „Kr61owa Sniegu"
Teatr ze Szkoly Podstawowej w Smolsku - „Krzywa
bajka",Zespol.,POLACZENI"ze Szkoly Podstawowej
im. Marii Curie-Sklodowskiej w Tamogrodzie „Marzenia nastolalek, cz>'li talent show", Grupa
"AMBARAS"z Mlodziezowego Domu Kultury \v
Bilgoraju - „Oni to majci fajnie...", Zespol,ATOMY"ze
Szkoly Podstawowej vv Woli Rozanieckiej - „Kr61ewna Ostatni wodz" rez. Malgorzata Procner

Sniezka", Kolo Teatralne ze Szkoly Podstawowej im. |
Jana Pawla II vv Ksi^zpolu -„Czama dziura", Zespol Teatralii^
ze Srodowiskowego Domu Samopomocy w Tamogrodzie.

kupca" oraz Teatr ze Szkoly Podstawowej w Smolsku
- „Krzywa bajka". W kategorii miodziezowej Zespol

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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"RYZYKANCI"z Publicznego Gimnazjum \v Tamogrodzie
- „Trio absurdalne z ksi^zycem" i Tealr z Zcspolu Szkoly
Podsta\\'owej i Gimnazjum w Gromadzie ze Sj^ektaklem
„Ostatni wodz"na podstawie noweli H. Sienkiewicza
,,Sachem". Na Festiwalu Najciekawszych Widowisk kt6ry
odbyl sie w dniach 8 - 9 maja 2017r. Teatr z ZSPG \v
Gromadzie otizyma} wyroznienle za Iworczy vvkhid zespohi
w poetycko - groteskowjj kreacj? obrazu spoleczehstwa i

wykorzyslanie ciekawycli srodkow wyiazu scenicznego w H
speklaklu „Oslatni wodz" wrcz. Maigorzaly Procner,atea|:
z Derezni nagrod? pieni^ai^ oraz indywidualne wyroadenia

dla Laura Rapy i Samuela Bajtosihskiego za udany debiut

teatralny; przekonujace oddanie emocji granycli postaci,

^

energi^ sceniczn<} maiych wykonawcow.rytm oraz dynamik^ '
inscenizacji „0 skizgcej, klora pokochala kupca" wrez.Alicji
Cholysl. Gratulujemy.

RO/^EO ? JUiiA
23 kwielnia na scenie Tamogrodzkiego Osrodka
Kultury po raz kolejny zaprezentowai sit; Tcalr MIodych
TOK SHOW dzialajijcy przy Tarnogrodzkim Osrodku
Kultury. Tym razem mlodzi poslanowili si^ zmierzyc z
Szekspirowskg tragedi^, ale w uwspoiczesnionej wersji
teatralno - muzycznej wg pomyslu i libreiia Janusza
Jozefowicza. W speklaklu wystqpili: Zuzanna Szymanik
(Julia), Michal Stasiewicz(Romeo), Komclia Wojlkdw
(Pani Kapuletli), Kacper Hass(Pan KapulcUi), Kami!
Wrobel (Ojciec Laurenty), MacieJ Komosa (Merkucjo),
Adam Bil (Parys). Michal Malinowski (Tyball/Diler),

Dzieci^cy Zespot Wokalny
TOK na XXXVII Powiatowym
Festiwalu Plosenki Dzteci^cej i
Mfodziezowej

Aleksandra Bednarz(Niania), Maria Malinger, Marcelina
Mirek, Martyna Mirek, Patrycja Bucior(goscie na balUj

ekspedientki w buliku). Mlodzi aklorzy urozmaicili|
spektakl spiewem (Zuzia, Komclia, Kacper, Michal]
i muzykij na zywo (pianino - Maciek), co niezwykle
sugestywnie wplywalo na odbior przedsiawienia.
Scenografit; przygotowala Magda Komosa. Atmosfe
pot?gowala tez gra swialel, klorymi operowal pan Piotr
Majcher. Speklak! wyrei^serowala Monika Komosa.
Musical zagrano jcszcze raz, rowniez przy pelnej widowni,

I

11 czerwca2017r.

6-10 lat(klasy I - 111), 11 kategoria 11 -13 lal(klasy IV- VI),
III kategoria 14 -16 lat i IV kategoria 17-20 lat. Dzieci?cy
Zespol Wokalny TOK otrzymal wyroznienie w kategorii I.
Gratulujemy!

(pcmzi'EtWWjmT.

W Bilgoraju 12 maja bn odbyl si? XXXVII Powiatowy
Festiwal Plosenki Dzlecl^ceJ i Mlodzlezowcj..lego
organizatorcm by! MIodzlezowy Dom Kiiltuiy

Uczestnicy rj'walizowali w czterech katcgoriacli
wlekowych. Dla laureatow przewidziano pamii^tkowe
dyplomy,statuetkl oraz drobne upomlnki

Glownym celem festiwalu jest prezentacja i promocja
polskiej piosenki dzieci^cej i mlodziezowcj oraz prezentacja
dorobku artystycznego mlodych wokalistow, a takze
wymiana pomyslow i doswiadczch wykonawcow,
instruktorow i nauczycieli. Uczeslnikami konkursu byli
solisci i zespoly wokalne w czterech kategoriach: 1 kategoria
24
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Ozieci^cego Zespofu Wo^fiBiego
'

TtmcgfotUii CUnM.KM^vy
zc itindf

wXXXVII <FMiwaOt

Ozitdfc^I MfodxiUowg
^£gom'2017

PODROZE MAtE I DUZE
w relacji ucznidw szkoiy podstawowej
w Tarnogrodzie
Z W'IZYTA W DI^BLINIE
INAFARMIEILUZJI

11 maja uczniowie z klas cz^vartych pod opiekg
vvychowawcow: p. Anny Kuziak oraz p. Malgorzaty
Glinianowicz oraz rodzicovv: p. Moniki Olejnickiej oraz p.
Maiyli Jonak byli na wycieczce vv D<?blinie i na Famiie lluzji(w

ze trzeba bylo znalezc wyjscie. Nastepnie w ..restaui^djl
polowej"zjedlismy obiad:zup? pomidorowcj,a na drugie kotlet
zziemniakaini i surowkq.Po obiedzie poszlismy kupic pamiqtki
i mielismy wolna godzin? na odwiedzenie pozostalych alrakcji
parku. W Fannie lluzji wszystkim si? podobalo. chociaz
niektore iluzje dalo si? szybko rozgryzc. Droga powrotna
szybko min?la.
Ory/ia Anlolak i Malw'ma Barfosik kl IVb
SZLAKIEM KARKONOSKICH SKARBOW

Mosciskach). Na poczaiek w Dc^blinic zwiedzilismy Muzeum
Sil Powietrziiych, wysiuchalismy marszii (hymiui) lotnikow,
do klorego slowa napisala Alcksandra Agnieszka Ziisuszanl^
a muzyke skomponowal Stanislaw Uilwis. Po odstuchaniu
mareza lotnikow zacz^lisniy zwicdzac muzeum, najpienv w
srodku a polem na zewncjtrz, o kazdyni eksponacie pizewodnik
potrafil cos opowiedziec (jakj} ion pan mial ogromna wiedz?
na ten temat). Wi^kszosc osob stwierdzila, ze to nuda, ale

lak naprawd? to wszyslko bylo super! (nasz kolega Mateusz
stwierdzil, ze to wszyslko to alrapa, no ale nie wiiikajmy).
Nasiepnie pojechalismy do Fanny lluzji,od razuz w ejk'ia rzucal
si<^ w ocz>' „le\vitujacy kran". Na samym poczatku bvlismv w
kr^cacym sie domku. NastQpnie. klo chcial mog!
zagrac w „MEGA"szachy. chinczyka lub mogl
poukiadac „}ilELKIE" klocki lego. Nasiepnie
poszlismy do labiryntu luster(nieklorzy nie mogli
znalezc wyjscia) i tunelu Zxipomnienia.Zaraz obok
tunelu ziipomnienia byl maly ogrod dosvviadczen.
gdzie kazdy mogl zostac „cliomikiem" i pokr9cic
si9 w takiej kuli. Potem zostalismy podzieleni na
dwie grupy, 1 grupa poszla na kamzel«^, a pozniej
do grobowca Faraona Tulenchamona. a 2 gnipa
na odwTol. Po wyjsciu z grobowca Tutenchamona
praw ie wszyscy byli przeslraszeni, tylko niekl()i-z>'
chlopcy robili sobie z lego ..bek^", mowiac np.
,Ja mam lak na co dzicn. gdy wchodze do
pokoju mojej siostry, tylko ze ona nie wyskakuje
z sarkofagu, lecz z lozka i lez ma taki zlowrogi smiech
„lochochocho"'. Pi"zed obiadem bylismy lakze \v pochylonym
domku (gdzie grawiiacja lak dziaiala, ze ledwo dalo si?
chodzic) i wiklinowym labiiyncie(zeby pokonac labirynt, byly
dwie lindnosci: pierwsza pK^legala na rozwiqzywani rebusow
i odgadnl?ciu hasla (haslo to „kompas" tak a propos), a druga,

Dziewiqlego maja uczniowie klasy piqtej i szostej
wybrali si? na czierodniowa wycieczke do Karpacza. Trudno
bylo wstac w srodku nocy, ale zebialismy si? dosyc sprawnie.
Wsiedlismy do aulokam i zaj?lismy miejsca. W>Tuszylismy
0 godzinie drugiej w nocy. Naszymi opiekunami byly: pani
Bozena Smieciuch i pani Bozena Larwa, pani Aneta Wiyszcz i
pan Adam Wryszcz. Po jedenastu godzinach podrozy bylismy
na miejscu. Czas minql szybko. W drodze poruszylismy wide
tematow, zdrzemn?lismy si? Iroch?, a przy okazji lepiej si?
poznalismy. Wreszcie doiarlismy na miejsce. Przybylismy do
Jeleniej Gory. Zwiedzili.smy stare miasto,zobaczylismy ratusz,
kosciol. Nast?pnie wsiedlismy do autobusu i pojechalismy
do naszego pr/ecudownego hotclu w Karpaczu, tj. Domu
Wczasowego ..Kosbwka". Zoslawilismy bagaze w naszych
pokojach i poszlismy .,pozwiedzac" hotel. Byl w miar?
duzy, ale skromny. Odwiedzilismy kilka pokoi i przezylismy
par? niemilych nie.spodzianek. Wszyslko jednak mozna
przejyc. Drobne problemy zostaly usuni?te, z korzysciq dla
nas. Polem udalismy si? na tzw. Krucze Skalki. Bylo bardzo
ladnie, niusz? prz>'znac. Po dlugim i wyczerpujqcym dniu
poszlismy spac. Drugicgo dnia rano wstalismy. ubralismy si?
1 poszlismy na sniadanie. Jedzcnie bylo pizepyszne. takie jak

w domu. Szybko si? zebralismy i wsiedlismy do aulokam.
Jechalismy do Sobieszowa. Tarn mielismy wejsc do 2^mku
Chojnik. Pokonanie szesciusel melrow okazalo si? tnidniejsze
niz zijkladalismy. A miala to bye tylko rozgrzewka przed
wspinaczkq na Sniezke. .lednak mimo ws^stkich inidnosci,
ci?zkich i")lecak6w. rozwirpfiinych sznurowek i spoconycft
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twaizy bylismy zadowoleni z widoku, ktory nas ,czek£d.
Niektorzy z nas musieli zinierzyc si? z l?kiem \^7Soko^i, ale
„kto nie lyzykuje, nie wygryvva". Oplacalo si?. Bylismy bardzo
zm?czeni, a jednoczesnie szcz?sliwi, wsiadajqc do autobusu.
Czekaly na nas kolejne atrakcje. Czas na Szklarskq Por?b? i
obejrzenie huty. Uczeslniczylismy vv zaj?ciach wytapiania
szkla. Pomiej wrocilismy do hotelu. Mimo ze mielismy
rano wstac, poniewaz czekala nas bardzo trudna wyprawa na
Sniezk?, to i tak p6i wieczoru sp?dzilismy na roznicwach.
Wstalismy rano i zjedlismy porz^dne sniadanie (diizo bialka).
Nadszedl czas na najwazniejszq atrakcj? wycieczki. Pized nami
rysowala si? wspinaczka na szczyt o wysokosci 1602 raetrowwejscie na Sniezk?. Wchodzilam juz na rozne gory i gorid,
ale powiem szczerze, bylo latwiej niz myslalam. W siimie nie
weszlismy na sam szczyt, gdyz zbocze bylo zbyl oblodzone.
Jednak prze^lam wspaniaiq przygod?. Zdecydowanic bylam
przygotowana na o wiele taidniejsze waninki. To pewnie dzi?ki
buleczkom z czekoladg - „podstawowemu" wyposazeniu
kazdego turysty. Droga w obie strony zaj?la nam okolo szesciu
godzin. Oczywiscie, nie moglo si? obyc bez przygod. To bylo
cudowne przezycie. Wykonczeni wrocilismy do iias^go

hotelu i szybko poszlismy spac. Czas na dzien czwarty - juz
oslatni. Trzeba bylo si? spakowac,a to nie jest takie pro.ste,jesli
ma si? rzeczy porozrzucane po calym pokoju. Przygotowani,
najedzeni, zm?czeni i vv miar? szcz?sliwi udalismy si? na
podboj Wroclawia. Bez w^tpienia miasto bylo sliczne. Jesli
ktos zastanawia si?, czy odwiedzic „Wenecj? Polnocy", z
wielkq przyjemnoscig polecam. Zwiedzilismy bardzo duzo.
NaJbardzieJ podobalo mi si?jednak ZOO.Zrobilam zakupy, po
czym zadowolona wsiadlam do autobusu. Jeszcze tylko osiem
godzin drogi powrotnej. Ostatni lyk wroclawskiego povvietiza i
powrot.Okologodzinydvvudziestejtrzeciej mielismy przystanek
na pevvnej stacji benzynowej 45 minut na rozmszanie ziistalych
slawow. Gdy odpoczynek dobiegl kohca, udalismy si? w stron?
Tamogrodu. Spotkanie z najbfezymi bylo wzruszajijce, lecz
przygody, jakie pi-zezylismy w Karkonoszach, pozostan^ na
zawsze. Do dzisiaj t?skni? za moimi przyjaciolmi z Ihotelu.
W gruncie rzeczy bardzo milo sp?dzilam czas i nie zahij?, ie
zdecydowalam si? na t? wycieczk?.

W ramach Projektu wspoffinansowanego ze srodkow
EPS w ramach RPO WL w Lublinie na lata 2014-2020 pn.:
„TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI",dzieci z
Przedszkola Miejskiego w Taraogrodzie uczestniczyly w
dwoch wyjazdach cdukacyjnych,zaplanowanychjako
element ksztalcenia podnosz^cy ich kompetencje spolecznoemocjonalne.
6 czerwca 2017r. 113 dzieci ucz?szczaj^cych do
Przedszkola Miejskiego w
Tamogrodzie wyjechalo na
wycieczk? do skansenu w
Obszy. Wyjazd rozpoczql si?

zasady bezpiecznego kontaktu z owadami, przymierzr
rowniez stroje pszczelarskie i degustowaly miod.
Duzym prze^ciem bylo zwiedzcnie mini

ki

Natalia Fusiai

stadniny koni roznych ras i maki. Poznanie pracy w si

zapoznanie si? z kohmi, pokaz czyszczenia i siodlaniaj
konia, wszystko to stanowilo zach?t? do odkrywania

dalszych przygod. Najmlodszym z pewnosci^ spodobafer,^^
zespolowe gry na swiezym powietrzu, w ktdrych brali udzial
podzieleni na druzyny oraz
odpoczynek na placu zr^w.
Kolejng okazjg dla

dzieci z Przedszkola || ^
Miejskiego w Tamogro^e

od zwiedzania XVIII-

vviecznego skansenu, gdzie w
pelni przystosowana do uzytku
chata z epoki wiemie oddaje
staropolski klimat. Muzeum na
wolnym powietrzu przypomina
roztoczahskg wies sprzed
wiekow,a rozliczne stare

do wyrownania szans

edukacyjnych w proces^
rozwijania ich umiej?tn^
byl wyjazd edukacyjny

do Janowa Lubelskiegoj
W ramach Projektu pn.

%

detale dodatkowo podkreslaj^
charakter lego szczegblnego
miejsca.
Podczas warsztatow pieczenia chleba dzieci i ich
opiekunowie zapoznali si? z procesem jego wyrabiani
i pieczenia. Przedszkolaki mialy okazj? samodzielnie
wyrabiac ciasto, mogly rowniez dowiedziec si?,jak
w dawnych czasach wytwarzano maslo. Prezentacja
zakohczyla si? degustacj^ produktow.
Nast?pn^ atrakcjg przygotowan^ dla dzieci bylo
spotkanie edukacyjne z pszczelaizem. Zaj?cia te mial
celu zapoznanie przedszkolakow z^ciem pszczol i i
ogromng rolq,jaki} pelniq w srodowisku naturalnym.

„TARNOGRODZKIl
PRZEDSZKOLAKI"!

WL 2016-2020)zostalajl
zorganizowana wycieci
Parku Rekreacji „ZOOM NATURY" w Janowie Lub<

Przedszkolaki zostaly podzielone na dwie grupy,z kto!
pierwsza w liczbie 23 osob (najmlodsze dzieci) byla
wycieczce 27 maja br., natomiast druga grupa licz^ca
dzieci - 20 czerwca 2017 r.

leci

poznaly prac? pszczelarza, dowiedzialy si?,Jak wyghj^

podzial rol i organizacja zycia w pszczelej rodzinie, pc^m^
26

Program wycieczki obejmowal m.in. zwiedzenie
wystawy przyrodniczej w Osrodku Edukacji Ekologi
w Janowie Lubelskim, skladaj^cej si? z trzech cz?sci:
przyi'odnlczej(ogolna charakterystyka zwierz^t, ptakc
roslin wyst?pujqcych w Lasach Janowskich), historyc
kulturowej(rys historyczny, zwiedzanie pracowni
gamcarskiej, prezentacja znalezisk archeologicznych)
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gospodarka lesna (charakterystyka pracy lesnika, infoijnaejel
nt. szkodnikow lesnych). Podczas zwiedzania ekspozycji
dzieci zdobyfy ogolne podstawy wiedzy przyrodniczej:
informacje na temat ochrony przyrody i funkcjonowania
lasow. Wystawa pomogla utrwalic umiej^tnosci
|
rozpoznawania \vygladu zwierzat, pogl^bila wiedz? na temat
zwyczajow,sposobu odiy^iania si^ oraz odglosovv jabe
wydaja zwierz^ta,zach^cila do rozwijania zainteresowan

fanty.
Po obiedzie i krotkiej regeneracji dzieci z Pizedszldbia
Miejskiego w Tamogrodzie odkrywaly uroki parku
linowego, gdzie specjalnie dla najmlodszych przygotowano
tras? linowq z przeszkodami w postaci roznego rodzaju

grzybkow, podestow, siatek, obr^czy i tuneli, a pebe |i
bezpieczenstwo zapewnila siatka asekuracyjna chronij|ca
przedszkolaki na calej trasie.
i
Jak mowi zast^pca

burmistrzaTomasz Rogala ]
-autor i koordynator
calego projektu - wycieczki

stanowily dla dzieci z'\
Przedszkola Miejskiego w
Tamogrodzie cenng form^
edukacji, a jednoczesnie
zabawy i wypoczynku. To
niezwykle istotne,ze kazdy
ch^tny przedszkolak raogl

wzi^c udzial w wyjez(^ie j

- usmiechni^te buzie <kieci

ti

to dowod,ze wycieczb

|

byly atrakcyjne, a dzieci
wspaniale si? bawiiy.
Udzial dzieci w

przyrodniczychwsrodnajmbdszych.

|

W parku przedszkolaki ch^tnie rozwijaty zmyst
rownowagi i cwiczyly gibkosc, bior^c udziat w zaj^ciach
sprawnosciowych na dmuchancach. Kolejn^ atrakcjq
przygotowan^ dia dzieci byia gra terenowa, gdzie bawiqc si^
w poszukiwaczy skarbow, przedszkolaki zdobywaly stodldfr-

wyjazdach edukacyjnych
sfinansowany zostal przez Gmin? Tamogrod ze srodkow

,

Projektu pn.„TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKlH
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego RPO^
WL na lata 2014-2020, Os priorytetowa 12. Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje; Dzialanie 12.1. Edukacja
przedszkolna.

,

11

„f^oetucL
ijchLe po6zLiL

iLuama

Rok 2017 jest Rokiem Jubileuszu 300-lecia Koronacji
Matki Bozej Cz?stochowskiej
Koronami
papieskimi. Stowarzyszenie Przyjaciol

Cudownego Obrazu

Szkol im. Kardynata Stefana Wyszynskiego uczcilo
ten wyj^tkowy Jubileusz ogolnopolskimi konkursami
(recytatorskim i plastycznym) adresowanymi do uezniow
szkol nosz^cych imi? ks. kard. Stefana WyszynskiegO;;
Pi7:edmiotem koiikursow byla poezja maryjna stwbrzona
przez znaczqcych i wybitnych poetow polskich.

21 maja 2017r. uczennice Szkoly Podstawovvlej Im.
Kardynala Stefana Wyszynskiego w Rozancu Drugira
Agata Kociol i Amelia Grochowiczzklasy VI wzi?ly udzial

w konkursie recytatorskim „Poetyckie poszukiwania";]
Pierwszy etap konkursu odbyl si? w Szkole Podstawowej
nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszynskiego w Leiiajskit.
Agatka przeszla do kolejnego etapu konkursu i tyrn
samym zostala finalistkg.
Final konkursu odbyf si?
27 maja 2017r. w Kuril Metropolitalnej w Warszawie,
gdzie nasza uczennica otrzymala wyroznienie. Wszyscy
uczestnicy konkursu wraz z opiekunami dost^pili
zaszczytu zwiedzema pomieszczen Kuril,, w l^orych
"
i
'
przebywal ks. Kard. Stefan Wyszynski oraz Belwederu.|

Zofia.Z.aj.^i
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RADOSC CZYTANIA 2017
15 maja2017 roku w lamogrodzkiej bibliotece
odbyto sie podsumowanie powiatowego
konkursu (etap gminny) Radosc Czytania
2017. Nasza biblioteka juzpo raz 16. promuje
aktywne czytanie, rozbudzanie zainleresowania
dzialalnokiq i tworczosciq wybitnych pisarzy,
rozwijanie umiej^tnosci poslugiwania si(?
j?zykiem ojczystym oraz zach^ca do korzystania
ze zbiorow biblioteki. Konkurs odbyl si^
vv ramach Tygodnia Bibliotek pod haslem
„Biblioteka... Oczywiscie!". Komisja w skiadzie:
ZofiaZaj^c- przewodniczqca,Anna Kuziak,
Maria Pi?tak i Kazimiera Mendryk oglosila,ze
„Mistrzem Pi^knego Czyiania"zostaje Palrycja
Jachimowicz z Luchowa Dolnego. Wyroznienia
otrzymaiy: Karolina Slaron z Tamogrodu oraz
Katarzyna Duczek z Luchowa Dolnego. Wszyscy
wyroznieni otrzymali dyplomy oraz nagrody
ksijjzkowe, ufiindowane przez Gminncj Komisj?
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych przy
Urz^dzie Miejskim w Tamogrodzie.

II Potyczkl Mi^dzyszkolne w woli Rozanieckiej
30 maja 2017 roku po raz drugi w Woli Rozanieckiej
zorganizowany zostal konkurs dla uczniow szkol
podstawowych z terenu gminy Tamogrod. Odpowiedziabe
za jego przygotowanie byly panie: Grazyna Cliamot,
Ewa Marczak i Anna Bzdziuch. Tym razeni zakres
„przedmioto\\7ch potyczek" obejmowal histori?, ortografi^ i
malematyczne lamiglowki.
O godz. 11.00 pani dyrektor Maria Koz^a powitala
uczestnikow z nast^pujqcych szkol: Szkoly Podstawowej
im. Stefana Kardynala Wyszyhskiego w Rozahcu II,
Szkoly Podstawowej im. Marii Curie - Sklodowskiej w
Tamogrodzie, Szkoly Podstawowej w Woli R6:^nieckiej.
Uczniowie rozwi^wali test, ktorego pytania dotyczyfy
informacji o zabytkach Tamogrodu,sprawdzaly znajomosd
zasad poprawnej pisowni i umiej^tnosc logicznego myslenia.

Uczeslnicy
wzi^li tez iidzial
w zabawie

mchowej pi.
„Szukamy
karteczek

z zagadkami".

Najlepsze wyniki
w „Potyczkach"
uzyskali:

I micjsce
-Natalia

Fusiarz-SPw

Tamogrodzie
II micjsce-

Karina Kita - SP w Tamogrodzie ■
111 micjsce -Damian Betzek-SP ~
Tamogrodzie
Zvvyci(?zc6vv do konkursu
przygotowywaly panie: Bozena

I

I

Smieciuch, Joanna Karczmarzyk,/tea
Kuziak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, natomiast ,
laureaci dodatkowo nagrody ksitjzkowe.
Dzi?kujemy wszystkim uczniom i ich
nauczycielom za przyj^cie zaproszenia
do udzialu w naszej ry\s'alizacji. Juzteraz
zapraszamy do kolejnych „potyczelc" w
pizyszlym roku.
28

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Wydiineiiiii i iyciii Mowishowcjio Domu Jomopomoqi w Tiiniopiliie
rol ^cia codziennego, umiej?tnosc odnalezienia si? w

I. Celowosc i zasadnosc funkcjonowania SDS-u w
Tarnogrodzie

swojej rodzinie, w srodowisku lokalnym,a takze dt^zenife do

W srod^ 31.05.2017r. w SDS w Tarnogrodzie odbyla si^
konferencja szkoleniowo-integracyjna dyreklorow Osrodkow
Wsparcia 1 Srodowiskowych Domow Samopomocy.
Oiganizatorem konferencji byl SDS vv Tarnogrodzie oraz
TSnaRON. Patronatnad wydaizeniem obj^Ii Wydzial Polityki
Spoiecznej Delegatura w Zamokiu
i Burmistrz Tamogrodu Eugeniusz Stroz. Konferencja wpisata
si? tez w cyki wydarzen, klore organizowane w ramaeh
jubileuszu450-lecia Tamogrodu.
I
W konferencji wzi?li udzial przedstawiciele Wydziaki '
Polityki Spolecznej w Lublinie Delegatura w Zamosciu
(w osobach: Iwona Komadowska, Maria Gontaiz, Marta

Szmolda)oraz dyrektorzy i kierownicy SDS-6w z czterech
powiatow: zamojskiego, tomaszowskiego, biigorajskiego i
hrubieszowskiego. Obecni byli: Marzena Studnicka(dyr. SDS
Jozefow),Anna Skakuj(dyr. SDS Zamosc), Gabriela Przytula
{dyr. POW Krasnobrow), Marta Piasecka (kier. SDS Sochy),
Joanna Przednowek (kier. POW Tomaszow Lubelski), Dorota
Ciecka-Puzniak (kier. SDS Szarowoia), Anna Pilus(kied SDS

zatmdnienia i podj?cia pracy.
Prelekcje zwijjzane z tym tematem przedstawil Bunnistrz
Tamogrodu Eugeniusz Stroz, ksi^dz dziekan Jerzy Tworek,
Dyrektor PCPR w Bilgoraju Teresa Jonik, takze dotycz^ce
wspolpracy, integracji i akceptacji osob niepelnosprawnych
w roimych srodowiskach. W programie bylo tez zwiedzanie
wspanialego Muzeum Nozyczek znajdujqcego si? w MieJskieJ

Bibiiotece w Tarnogrodzie.

|

Nad caloscitj konferencji czuwala dyrektor SDS-u Elzbieta
Kyc,ktora serdecznie podzi?kowala wszystkim za obecnosc i
aktywne uczestnictwo.
n. Ch>vila odpoczynku
W dniach 6-7 czerwca 2017r. uczestnicy Srodowiskowego

Domu Samopomocy w Tamogrodzie uczestniczyli w
wycieczce do Krakowa i Mi?dzybrodzia Bialskiego.

>

Zwiedzilismy Sanktuarium Bozego Miiosierdzia w

'

Lagiewnikach oraz Centmm Jana Pawla U,takze uczestpicz^c
we mszy swi?lej zorganizowanej dla gmp zwiedzajtjcych.
Duzym przei^ciem dla naszych uczestnikow byl rejs statkiem
po Jeziorze Zywieckim.

,
W Mi?dzybrodziu Bialskim wyjechalismy kolejkq lerenowa
na gor? Zar- najwyiszy szczyl Beskidu Malego,z ktorego
podziwialismy przepi?knj} panoram?. Odwiedzilismy rowniez

Modryfi), Halina Bogatko (kier. SDS Hmbieszow),Grzegoi^
Faryna (kier. SDS Bilgoraj). Wsrod zaproszonych gosci
znalezii si?; Teresa Jonik (dyrcktor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Bilgoraju), Bunnistrz Eugeniusz Stroi,
Agnieszka Fus (kier. MOPS),ks. dziekan Jeizy Tworek,
DyrektorTOK Renata Cwik i Dyrektor Biblioteki Micjskiej

Gorska Szkol? Szybowcow^. Ostatnim punklem programu byl
inwald -Park Miniatur,

w ktorym uczestnicy SDS mieli okazj? zobaczyc

I

Joanna Puchacz.

najwamiejsze budowle z calego swiatajak

Glownym tematem konferencji bylo omowienie problei-pow
zwijjzanych z flinkcjonowaniem srodowiskowych

i z Polski.

domow. Mowiono o celowosci i zasadnoki

12 czerwca uczestnicy naszego domu wrazz paniq dyrejdor |

III. Wyst?py artystyczne

i terapeutami wzieli udzial w III Diecezjalnym Dniu

dzialalnosci srodowiskowych domow samopomocy,

0 wieloplaszczyznowej rehabilitacji i treningach dla

J

'

|

Osob Niepelnosprawnych w Zamosciu. Obchody tego
uroczystego dnia rozpocz?la
msza sw. sprawowana pod
przewodnictwem biskupa Mariana

Rojka.Z r^ Jego Ekscelencji

ulli!

nasza dyiektor SDS-u Elzbieta

1

Kyc otizymala wyroaiienie za

szczegolne zaangazowanie.w
zycie swojej wspolnoty parafialnej

i

i rodziny diecezjalnej. Po |
wspolnej modlitwie w zambjskiej
katedrze na Rynku Wielkim

zaprezentowaly si? zespoly
dzialaj^ce przy roznorodnych
osrodkach wsparcia, tj.
domach pomocy spolecznej,
srodowiskowych domach
samopomocy, warsztatacli terapii
zaj?ciowej naszego regionu.
Zespoly zaprezentowaly piesni o
tematyce maryjnej. Uczestniczki
uczestnikow majacych powazne tnidnosci w zachowani
swojej integracji spolecznej, przygotowaniu do pehiienia

naszego domu tworz^ce zespol wokalny „Lawenda" wyko.
dwie piesni: ,Jest na swiecie milosc" oraz,Ave Maria No

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

29

Morro".

jeden wiersz.

'

Czerwiec lego roku obfitowal vv wokalne wyst^py naszych
rozspiewanych uczestniczek. Kolejnq imprez^, podczas k^rej
nasz zespo! miat okazj? zaprezentowac swoje uniiejijtnoKi, by}
Integracyjny Piknik „Poznajmy si?",zorganizowany z okaqi
oficjalnego otwarcia Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Biigoraju. Zespol,Xawenda" przy akompaniamencie gjtary
p. Piotra Pacyka wykonal podczas wyst?pu tny piosenkioraz

18 maja wzi?lismy rowniez udzial w Konkursie PiosenkFT

Religijnej organizowanym przez Tamogrodzki Osrodekj
Kultury vv Tamogrodzie. W konkursie zaj?lismy III miejsce!

Obecnie przygotowujemy si? do obchodow imprezy 1
inlegracyjnej„M6j cudny zak^tek" zwiqzanej z obchodi^

450 - lecia naszego miasta.

|
Pnzygotowali terapeuci^izSDS

WIE$CIZESZKttYPODSmWOWEIinillllARIICURIt«KUDOWSiaUWinRNOGRODZIE
POLFINAL OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„WIELKA LIGA CZYTELNIKOW

.„Wielka Liga Czyteinikow" to ogolnopolski konkurs
czytelniczy skierowany do uczniow klas I - VI szk^
podstawowych i jest organizowany w dwoch kategoriach
wiekovvych: kl. 1 - HI oi-az IV - VI. Celem konkursu jest

oraz „Polonez" w wykonaniu pietoklasistow przygoiowanych
przez p. Malgorzat? Glinianowicz. Scenografi? inscenizacji
stanowily namabwane przez p. Mariusza Kamienca
tamogrodzkie zabytki. Nast?pnie druzyny skladajt^e si?
z przedstawicieli klas III-Vl ze szkoly podstawowej w
Tamogrodzie oraz zaproszonych gosci pod opiekt) nauczycieli:
p. Bogdana Antolaka, p. Ewy Marczak, p. Anny Skwarek, p.

wybnienie najlepszych czyteinikow wsrod uczniow sidi
podstawowych i rownoczesnie:
- promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czylelnictwo,
- ksztahowanie nawyku c^lania i zdobywania wiedzy,
- rozbudzanie umiej?tnosci poszukiwah literackich i
zainteresowania literature,
- promowanie wartosci rodzinnych, w lym wspdlnego
sp?dzania czasu rodzicow z dziecmi,
i
- promowanie tworczosci dzieci?cej,
- rozwijanie umiej?tnobi uczniow w zakresie czytaiiia ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia fakbw,
zdoinosci j?zykowych.
Konkurs przebiega w tizech etapach. Etap pierwszy
prowadzony by! pizez koordynatora w szkole, a jego celem
bylo wybnienie trojki polfinalistow (z kazdej kategorii
wiekowej), ktoizy zdob?de 10 sprawnosci czytelniczych oraz
najlepiej napisztj test kwalifikacyjny, w tym etapie wzi?lo
udzial 50 uczniow z naszej szkoty i trwal od pazdziermka do
lutego. Elapu drugi-polfinal wojewodzki odbyl si? 21 kwietnia
2017 r. w Bilgorajsbm Centrum Kultury. Testy poHin^owe
rozwiezywaly dwie dru^y z naszej szkoly,jedna z kl. I-III:
Cyprian Rogala(Ua),MUena Jaworowska(lllb)i Martyna
VVnuk (Illb) oraz druga z klas IV-VT: Mateusz Miclial Fus
(IVb), Oliwia Krasowska (Vb) i Bartbmiej Witkowski
(VIb).

Bozeny Smieciuch, p. Bozeny Larwy, p. Joanny Karczmai^k
i p. Malgorzaty Glinianowicz rozegrali gr? micjska pt
„Poszukiwacze tarnogrodzkich skarbow"opracowan^ przez
uczniow z kola historycznego pod opiekq p. Anny Kuziak.
Uczestnicy gry przy pomocy wskazowek-zagadek zawartych
\y karcie gry oraz planu miasta w?drowali uliczkami
Srodmiescia w Tamogrodzie. Celem druzyn byb odnal^enie
9 punktow i wykonanie przygotowanych tarn zada6. Po
zdobyciii wszystkich informacji i wpisaniu ich do karty gjy

Dnizyna z klas IV-VI zdobyla 81 punktdw ijest to najlepszy
wynik w woj. lubelskim, jednak do etapu centraliiego w
Katowicach zakwalifikowalo si? 15 druzyn z Polski, kbre
uzyskaly co najmniej 86 punktow. Gratulujemy wsj^stkim

albumow o Tamogrodzie wykonanych przez uczni6vv|^ Mas

uczestnikom Wielkiej Ligi Czyteinikow w naszej sikole i

nale^b rozs^drowac ostatnie hasb, klore byb wskazaniem
miejsca spotkania uczestnikow gry. Oczekuj^c na przj^cie

wszystkich graczy, na mecie mogli oni obejrzec w|^taw?
IV oraz zagrac w historyczne giy planszowe. PodczaSi^n^

dzi?kujemy za zaangazowanie w rozwoj czytelnictwa.
UI Ml^DZYSZKOLNE SWI^TO fflSTORn I
MIEJSKA POD HASLEM ,,450 LAX TARNOGRODU"I

18 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii^GurieSklodowskiej w Tamogrodzie zostalo zorganizowane HI
Swi?to Historii pod haslem „450 lat Tamogrodiii We

wspolnej zabawie uczestniczyli rowniez zaproszeni uc^owie

i nauczycieie ze Szkoly Podstawowej w Luchowie Ei^ym,

Szkoly Podstawowej im. Kardynala Stelana Wyszyi^ego
w Ro^hcu Drugim oraz ze Szkoly Podstawowej

Ro^ieckiej.
Uroczystosc rozpocz?}a

si?

prezentacje

Woli

H
wicroWiska

historycznego ,Xokacja Tamogrodu", ktore przygptowali
uczniowie z klas IV-VI pod opielq p. Anny Kuziak i p.

Smieciucli. Wyst?p mbdych aktorow uzupebil spiev^hdru
szkolnego „Marysiehka" pod kierunkiem p. Andrzeja l^siaka
30

dru^ny walczyly o nagrody,rozwi^j^c test wiedzy o ^^zym
miasteczku. Na zakohczenie uczniowie i nauczycieie
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udzia} we wspolnej zabawie otrzymali dyplomy i nagrodyora2
zjedii pyszny tort.
SVVI^TO SZKOLY
PODSTAWOWEJIM. MARIl
CURIE-SKLODOWSKIEJ W

Marii Curie-Sklodowskiej. Koiejnyin punktem byl progranq
„Kocham ci?, szkdo", w ktorym w pi?ciu rundach walc^l^
dru^a B czyli przedstawiciele klas „b" oraz dru^ia Aczyll
przedstawiciele klas „a".. Zraagania

PIKNIK

TARNOGRODZIE -„PIKNIKU
MARII"

^ U MARII

W niedziel^ 4 czerwca 2017 r. odbylo
si? Swi?to Szkoly Podstawowej
im. Marii Curie-Sklodowskiej w
Tamogrodzie. „Piknik u Marii"
rozi30czgl si? 0 godz. 14 na boiskii

konkursowe uati*akcyjnial chorek oraz
„kolo fortuny". W nagrod? wszyscy

czlonkowie obu dru^ oti^roali
bilet podrozny dookola TamogrodUj

czyli folder questu „Poszukiwaczd
tamogrodzkich skarbow". Nast?pme

odbyl si? Talent Show, podcza^
ktorego prezentowaii si? wdkaliscii
recytatorzy, muzycy oraz tancerze. Dd

grup tanecznych w trakcie wyst?pd

szkolnym. Podczas imprezy na gosci
czekalo wiele atiukcji. Rodzice
przygotowali kielbask? z grilla,
ciasto, herbat? i kaw?, w ,y^iqtku
Sztuki" dzieci rozwijaly talent
rysownika, „Poletko Doswiadczen"
byb wspanialym miejscem dia
obserwatorow ciekawych zjawisk
chemtcznych i fizycznych. W „Kcjciku
Malucha" przygolowane byly zabawki
dla najmlodszych,a dla nieco slarszych
niesamowit^ atrakcja byly ,aTiega"
bariki mydlane. Waito bylo odwiedzic
rowniez ,dC4cik Eiiropejski", w ktorym zgromadzone byly
informacje o projekcie Erasmus+, a takze ch?tni mogli wzi£{c
udzial w koniaircie z nagrodami. Dzi?ki uprzejmosci Ehrezesa
Zarz^du Jednostki OSP w Tamogrodzie oraz strazakow
uczeslnicypiknikuw„Punkcie Bezpieczenslwa"mogli obejrzed
nowoczesny sprz?t oraz podziwiac pokazy ratownictwa.
Na scenic natomiast na pocz^tek dzieci z klasy lib ziispiewaly
piosenk?„W przyjazni jest sita". Po wyst^pieniu pani dyrektor
Ursznli Fedec widzowie obejrzeli scenic? o zyciu i dokonaniach

pizylqczali si? tez widzowie. Na
uczniow czekaly rowniez nagrody^
mi?dzy innymi przekazane naszej
szkole pizez Model Opakowania w
Bilgoraju. Piknik u Marii zakonczyl
chorek piosenkjj„K.ocham ci?,szkolo".
NAGRODA OD PANA
ZBIGNIEWASLOMKII PANA

MARIANA MULAWY DLA
UCZNIOW

Podczas jesiennego spotkania z
Liczniami pan Marian Mulwa obiecal podarowac trojgp

zdolnym uczniom ksitjzk?, ktorej jest wspoiautorem. Tak
tez si? stalo, Natalia Fusiarz, Karina Kita i Bartlomiej
Witkowski za bardzo dobre \syniki w nauce i udzial w licznych
konkursach historycznych otrzymali dyplomy i ksi^zld
„Dzieci Zamojszczyzny w okresie okupacji niemieckiej w
latach 1939-1944" podpisane przez autorow ksiazki pana
Zbigniewa Slomk? i pana Mariana Mulaw?.
Anna Kuziak

Wm GIMNAIjAlKTOW W KONKUIUACH HBTORYQHKH
26.04.2017r. w Galerii

Malarstwa Polskiego
XVlI-XlXw. naZamku

Lubelskim odbyla si? gala

podsumowania i rozdania
nagrod jubileuszowej
- X edycji konkursu
„Rodzinna historia" pod
honorowym patronatem:
Lecha Sprawki Posla na
Sejm RP;
dr. Krzysztofa Zuka

Prezydenta Miasta Lublin;
Teresy Misiuk Lubelskiego
Kuratora Oswiaty;

prof. dr. hab. Roberta Litwihskiego Dziekana Wydziahi

Humanislycznego UMCS;

I

prof. dr. hab. Dariusza Magiera Dyrektora Lubelskiego
Oddziahi IPN. Uczennica klasy IB Publicznego

Gimnazjum w Tamogrodzie KATARZYNA

'

NIZIOLEK zdobyla III miejsce w kategorii prezentacja
multimedialna.

Konkurs mial na celu zainteresovvanie mlodziezy historic

najnowszq. Inspiracj^ do przygotowania prac byly

zdj?cia b^dz inne pamiatki rodzinne, klore Iqczyly si? z

prawdziwymi wydarzeniami historycznymi z lal 1939(od
wybuchu II wojny swialowej) do wyborow czerwcowych
1989 r.

MICHAL KONIECZNY - uczeh klasy IC Publicznego

Gimnazjum w Tamogrodzie zdobyl 11 miejsce w
mi?dzyszko]nym konkursie plastycznym „Po>vstanie
Styczniowe - Pami?tamy!",zorganizowanym przez ZS
w ICrasnobrodzie. 23 marca 2017r. odbyla si? uroczysta

gala podsumowujqca konkurs. Prace uczniow pows|afy
pod opiekq nauczycielki historii Jolanty Grelak.
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Mi^dzynarodowe spotkanie robocze Erasmus +Kecskemet2017
W dniadi 21-27.05.2017r. odbylo si{^ kolejne spotkanie
nauczycieli szkol panncrekich biorijcych udzia! w Programie
Erasmus+.Tym razem gospodarzem imprezy byiy Wfgry,a
dokladnie miasto Kecskemet,zas spotkanie miab charakter
analityczno-edukacyjny,

uczniow). Zdiuniewajqcy byl lowniez fakl, iz wszystkie
grupy przedszkoine byiy zcspolami mieszanymi wiekowo
i skladaiy si?z dzieci od 3 do 7 lat. Mielismy przy tym
moziiwosc obsenvacji,jak pozytywnie
to na
vvztijemne rclacje dzieci.
Ponadto gospodarze z

dialego uczestnikami byli
wyiqcznie nauczyciele.
Znaczqca cz^c czasu
pos\vi<^cona byia na
malerialow zgromadzonych

W?gier troszczyli si?,
abysmy vv miiir? mozliwoKi
poznavvali osoblivvoki kuchni
\v?gierskiej, ktore na ego!
przypadaly nam do gustu.

dotychczas w ramach

Ostatni dzieh naszego

realizacji programu, a lakze
omovvicnie zamierzonych
dziaian vv przyszbsci.
Oprocz doprecyzowania
szczegolow kolejnej wizyty,
ktora odb(;dzie si^jesienig
w Tarnogrodzie, duzo uwagi
poswii^cajio finansowemu
aspeklowi projektii obwarowanemu sztywnymi

pobylii przeznaczony by}

analizowanie wszelkicli

na poznawanie zabj^ow i
kuitury i pos\vi?cony zosta}

zvvied^iiu stoiicy W?gier-

I

nonuami i zasadami.

Ciekawym elementem naszego pobytu w Kecskemet by}y
wizyly w przedszkoki i w szkole, pol^czone z hospitacjami
ro^ych zaj^c i odwiedzinami gnip. Poznawalismy tu
rozne metody i tbrmy prowadzonych zaj^c, novve sytuacje
dydaktyczne i ciekawc pomcce edukacyjne. To,co zwracalo
naszq uwag? w obu tych placowkacli, to cichy i lagodny
sposob komunikowania si^ podczas zaj^c i zabaw dowolnych
dzieci (znacznie bardziej cichy niz np. przenvy naszych

RELAGJA Z WYJAZDU DO WLOCH
W RAMACH PROJEKTU

„ERASMUS +"/cd./
Wiochy - kolejny przystanck na wspolnej
curopejskiej drodze
W dniach 19-25 marca 2017 w ramach projektu ERASMUS
PLUS Move Together to a Healthy European Way,

reprezentacja naszej szkoly vv skladzie 4 nauczycieli i 6
uczniow uczestniczyla vv spotkaniu na poludniu Wloch w
miasteczku Altavilla Silentina-centrum produkcji znanego

wloskiego sera Mozzarella. Pierwszego dnia przywitano
nas uroczyscie na dziedzihcu szkolnym z udziaiem wladz
miejskich na czelezburmistrzem i przewodnicz^cqdospraw
oswiaty. Odbyla si? prezentacja przedstawicieii przybytych
pahstw: Francji, Islandii, Polski i W?gicr. Czulismy si?
jak na czerwonym dywanie. Nast?pnie uczniovvie udali
si? na 7;ij?cia edukacyjne do klas z dziecmi, u ktorych
goscily, a nauczyciele na spotkanie z vvladzami szkoly. W
czasie pobytu mielismy okazj? zapoznac si? z tainiejszym
systemem oswiaty oraz odwiedzic sale lekcyjne, zarowno
szkoly podstavvovvej jak i przedszkola. Uczniowiej
uczestniczyli w wieki ciekawych i rdznorodnych zaj?ciacb
edukacyjnych, pozalekcyjnych i warsztatach. Wsrod wielU

atrakcji przygolowanych przez organizatorow byiy m.inj
roznego rodzaju gry lerenovve na wytyczonych trasacliw
32

Budapesziu.

Caiy pobyt vv tym kraju by}
absorbujijcy i bardzo ciekawy.
Oprocz vvieki doswiadczeh
czysto zavvodovv^cii, na
pewno wzbogacal nas id o
le spoleczne i kulturowe naszych "bratankovv." Utvvierdzil
rowniez w przekonaniu,zq projckty takie jak Program
Erasmus -i- to strztvl vv dziesiqtk? zarowno z punktu widzenia
uczjiiovv, nauczycieli, ale rowniez rodzicow i spolecznosci
lokalncj. Jestem przekonana, iz wizyty u naszych partnerow
znaczijco b?dg wplywaiy na ksztaltujgce si? swiatopogi^dy
uczestiiikow.

SPTamogrod

miejscowosciach Borgo Carillia oraz sredniovviccznego
miasta Altavilla Silentina. Wielu niezapomnianych
wrazeh dostarczyio zwiedzenie ruin starozytnego miasta
Paestum, warsztaty archeologiczne, zwiedzanie farmy
bawolcj i fabryki sera oraz zaj?cia praktyczne w szkole
gastronomicznej.
Na podsumovvanie wizyty odbyly si? zawody
sportovve, w ktorych uczestniczyli uczniovvie krajow
partnerskich wspierani przez grupy sportowe z
poszczcgolnych szkol. Nasi uczniowie znalezli si? w
druzynie o nazwie „Cerocupo", ktora odniosla zwyci?stwo
w zmaganiach {pchanie taczki z ladunkiem, wykigi
sztafetowe, wyscigi czworek, ci^gni?cie liny, toczenie
beczki i vviele innych).
Wizyta we Wloszech dostarczyla nam wielu
niezapomnianych wrazeh oraz spreyjala zawarciu nowych
przyjazni. Doswiadczenie to pozwolilo nam odczuc, ze
mimo dziel^cych nas ogromnych odiegloki mamy takie
same wartosci, zainteresowania czy poczucie humoru a
pizyjazh i pozytywne emocje przelamujq vvszelkie bariery.
Nasi uczniowie biortjcy udzial w wymianie: Karina Kita,
Kasia Siek, Natalia Fusiarz, Dominika Pisarczyk, Oskar
Koza i Slas Dzialo okazali si? vvspanialymi ambasadorami
naszej szkoly, miasta i kraju. W kazdym miejscu, ktdre
odvviedzilismy, bylismy bardzo serdecznie przyjmowani.
Zewszqd otaczala nas uprzejmosc i sympatia. W dniu
wyjazdu,z lezkq w oku zegnalismy si?, czekajqc na kolejne
spotkanie. Tym razem w pazdzierniku w Polsce, u, nas w
Tarnogrodzie.
SP Taraogrod
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MlodziezzRozanca naszlaku walk i m^czenstwa Narodu Polskiego
Kolo Historyczne zZSCKR im W. Witosa w

Rozancu z opiekunem na czele wyruszylo 19.06.20l7r.
sladami zbrodni niemieckich i walk partyzanckich.

Uczcilismy pami?c ofiar modlitwq, zlozeniem wiencow
i zapaleniem zniczy.
Najpierw na cmentarzii w
Osuchach, gdzie spoczywaj^
Zohiierze AK i BCh

polegli w najwi^kszej
bit\\'ie partyzanckiej.
Pozniej zlozylismy
hold mieszkahcom

patriotyzniu, ktor^ odbyiismy w miejscach uswi^conych
krwiq parlyzanlow i ludnosci cywilnej.
Wyjazd uswiadomil nam,jak wazng kartq w historii
jest powslanie zamojskie z lat 1942-1944 w obronie
wysiedlanych i pacyfikowanych wsi. Pami^tac o tych
tragicznych wydarzenitich
powinnismy piel^gnow^c
wszyscy,a zwlaszcza miode
pokolenie. Podejmowarte
s£| bowiem proby rewizji
historii, czego dowodern
znieslawiajqce nas w:

swiecie „polskie obozy|

zamordowanym w
pacyfikacji Szarajowki

koncentracyjne" czy i
oskarzaj^cy Polakow
0 anlysemityzm serial
niemiecki „Nasze malki, nasi

i Soch oraz Dzieciom

Zamojszczyzny pod
pomnikiem \v Zwierzyhcu
i partyzantom rozstrzelanym
w Rapach pod Bilgorajem.

ojcowie". Probie zrownania
kalow z ofiarami w polityce
hislorycznej innych panstw
powinnismy zdecydow^e
przeciwstawic si? i odwaznie
bronic polskosci.

Na zakohczenie

zwiedzilismy Muzeum Ziemi
Biigorajskiej zjego bogatymi
zbiorami; militariow,

sztuki ludowej i wiemie odtworzonz} klasij szkolnq ^

Opiekun kola- Marian Kuclwczuk

okresu mi^dzywojnia. Byla to ciekawa lekcja historii i

10 kwietnia 2017 r. mlodziez

skladaj^c kwiaty pod j

ZSCKR im. W. Witosa

pomnikiem Wincentegp;

zwiedzila Sejm i Senat
RP, poznaj^c dokladnie
mechanizmy wladzy
ustawodawczej. Du2a w
tym zashiga mlodej, ale
kompetentnej przewodniczki
ktorej lekcja wos-u pozostanie
na dhigo w naszej pami?ci.
Mlodziez wlqczyla si? takze
w obchody 77. rocznicy
Zbrodni Katyhskiej i
7. rocznicy Katastrofy
Smolehskiej.
Za zgod^ BOR-u zlozylismy
kwiaty pod tablicami
smolenskimi w Sejmie i przy
Palacu Prezydenckim na

Witosa na Placu Trzecli

Kj7:yzy, gdzie wyryto Jegd

przeslanie

Oddalismy tez hold

E

Prezydentowi Ronaldowi
Reaganowi pod pomnikiem
naprzeciw ambasady USA.
Z woli Opatrznosci Bozej

BusiBsmrajaea

wraz z sw. Janem Pawtem

II Wielkim, doprowadzil
do upadku komunizmu w
Polsce i innycli panstwach
Europy Srodkowej,
zdradzonych przez aliantow
w Jalcie. Wiosenna pogoda,
znakomita przewodniczka,
^czliwy BOR i nasza
zelazna kondycja zapewnily
sukces wycieczce. Wyjjazd
potwierdzil,ze nasza szkc^
umie l^czyc nowoczesnosd
z Iradycj^, wiedz?z

Krakowskim Przedmiesciu,

gdzie byla strefa strzezona.

a Polska

winna trwac wiecznie!"

o

Dotarlismy tam „skqpani w

slohcu" po 4-kilometrowym
marszu Traktem Krolewskim.

Zlozylismy tez wieniec ku
czci ofiar Katynia na Grobie
Nieznanego Zolnierza na
Placu Pilsudskiego, a w drodze

patriotyzmem.

do Warszawy pod Pomnikiem Katyhskim w Tamogrodzie.
Nie zapomnielismy o patronie —wielkim m?zu stanu,

Marian Kucharczuk - opiekun Kola Historyczneg^
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OSL\GNI^CIA UCZNIOW ZE SZKOtY POSTWOWEJ im.MARIICURIESKIODOWSKIET W TARNOGRODZIE WII POtROCZU ROKU SZK.2016/17
• W Mi^dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji
0 §>v. Janie Pawie II, klory odbyi si? w Zespole Szkol im.
Jana Pawia 11 Ksi?zpolu Karolina Staron z kl. Vb uzyskala
/roznienie.

• W konkursie na najlepszego ucznia sportoivca powiati^
bilgorajskiego w kategorii szkol podstawowych na 4.

miejscu znaiazia si? uczennica kl. Via z naszej szkoty
Karina Kita. We wspolzawodnictwie sportowym szkcit za
rok szkolny 2016/17 szkola podstawowa w Tarnogrodzie
zaiela IT mieisce.

• W gronie najlepszych w I Tarnogrodzkich Biegach
Plenerowych znalezli si?: I miejsce - Marta Jaworowska
kl. I, I miejsce Aleksandra Dziura kl. I, I miejsce EmOia
Obszanska kl. IT b, I miejsce Milosz Galka kl. Ha, II
miejsce Filip Zak kl. I, III miejsce Patryk Pluciennik
kl. I, III miejsce Bartosz Szymanik kl. Ill b, II miejsce
Martyna Bazan kl.IV b. II miejsce Radoslaw Sadlcj kl.
IV a, II miejsce Dawid Przeszlo kl. V a.
• Uczennica klasy Vb Karolina Staron zdobyla

wyroznienie w XVI edycji powiatowego konkursu L ,
czytelniczego"Radosc czytania", ktory zostal

zorganizowany w Miejskiej Povviatowej Bibliotece f
Publicznei w Bilgoraiu.
I
• Natalia Fusiarz, Karina Kita i Bartlomiej Witkowski

zdobyli X miejsce w Turnieju Edukacyjnym „Od ll
demokracji do sanacji. Wladza i spoleczenstwo U lU*",
ktorv odbvl sie w Lubelskim Instvtucie Pamieci Narodowei.

kl. VIb - finalista.

S H

•Awans do etapu powiatowego Konkursu Wiedzj?
Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny" organizewanegoprzez
Komend? Powiatow^ Policji w Bilgoraju uzyskala druzyna

w skiadzie: Otylia Antolak (kl. IVb), Michal Bucior {^. Va)
oraz Kacper Popowicz(kl. VIb).
• W polfinale wojewodzkim Ogolnopolskiego Konkursu
^^if!Ka"Li2a CzvtelniK6w''"wzielvuclziaI dwie druzvnv z

naszej szkoly,jedna z kl. I-III: Cyprian Rogala (Da), Milena
Jaworowska (Illb)i Martyna Wnuk (Illb) oraz druga z
klas 1 V-Vl: Mateusz Michal Fus(IVb), Oliwia Krasowska
(Vb)i Bartlomiej Witkowski(VIb). Dru^na z klas IVVI zdobyla 81 punktow i jest to najlepszy wynik w woj.
lubelskim.

•Szkola Podstawowa w Tarnogrodzie zdobyla I nldejsce
w V Mistrzostwach Powiatu w Plywaniu o Puchar
Starosty Bilgorajskiego. Zespol I w skiadzie: Zoha

Winogrodzka,Oliwia Baszkiewicz, Marcela Krzychowiec
i Kamila Lanva (ucz. kl. Ilia)-1 miejsce w sztafecle 4x25
stylem dowolnym. Oskar Koza (kl. Va)-1 miejsce na
dystansie 25 m stylem dowolnym.Zespol H w skiadzie:
Magdalena Maj, Krystian Szajner, Wojciech Tabala i
Oliwia Wlaz(kl. ma i b)- III miejsce w sztafecle 4x25
stylem dowolnym. Oskar Koza, Mateusz KlimczakJ
Radoslaw Sadlej i Sebastian Szymanik - lU miejsce'W
sztafecle 4x25 stylem dowolnym

• WII Powiato>vym Konkursie Wiedzy Biblijnej 3 L.. |

• MateuszMichal Fus uczen kl. IVb uzyskal tytul,

Ewangelli swi?tego Marka, ktory zostal przeprowadzmy ^^

laureata w Ogolnopolskim Konkursie „ALBUS 201^"

Szkole Podstawowej nr 5 im. Ksi?dza Jana TwardowslpBgd'''

zdobywaj^c 7. miejsce w Polsce. Wyroznienla otrzymaly:

w Bilgoraju Michal Dworniczak kl.VIa - zaj^l m miejsce

Natalia Magoch kl. IVb, uzyskujqc 11. miejsce orazpaez.

a Kinga Borek kl.VIa - V miejsce.

kl. Via Kinga Borek,zdobywajqc 15. miejsce. W pie^szej

|

•W etapie powiatowym Ogolnopolskiego Konkui^

dwudziestce znalezli si? rowniez: Magdalena Komoslj

Plastycznego "25-lat PSP- Profesjonalni,Sprawni,I

kl. IVb(19 m.),Karina Kita i Michal Dworniczak zb

Pomocni" do etapu wojewodzkiego zostala zakwalifil^waoa

Via(17 m.),oraz Martyna Wryszcz kl. VIb(19 m.).^

praca Natalii Fusiarzz kl. VIb.

kategoriij?zykpolski uczestniczyio kl.IV- 817, kl. V1889

I

• W finale XXTV KONKURSU WIEDZY O BIBSn

i kl. VI - 964 uczniow z calej Polski. Natomiast z histom

1 KOSCIELE „W krzyzu zbawienie..." tytullaure&

najlepsze wyniki w szkole uzyskali: Rafal Kita kl. ivffl(19

zdobyla uczennica kl. Via Kinga Borek. Finalistamfc
i
Konkursu zostali Otylia Antolak kl. IVb,Katarzyn&i^

m.), Oliwia Krasowska kl. VB(18 m.), Natalia Fusim kL

VIb(17 m.)i Pawel Majcher kl. VIb(20 m.). W kateferii
historia uczestniczyio kl. IV - 297,kl. V-392 i kl. VIfcl:>
uczniow z calej Polski.
1^^
• W n Potyczkach Mi?dzyszkolnych j?zykowo-

HH

kl. Via i Michal Dworniczak kl. Via.

1

•Do etapu powiatowego Konkursu Matematyczn||so
MiMaK zakwalifikowaly si? dwie uczennice: Julia
Olejnicka kl. Ill b,Roksana Maiek kl. Ill a.

Damian Bdzek kl. VIb.

'W konkursie "Najpi?kniesze Miejsca Tarnogroc^^H
zostali nagrodzeni uczniowie: PRACA PLASTYCZNJHH
miejsce: Natalia Fusiarz(kl. VIbkll miejsce: Iga_S^|fl
(Id. VIbl. Ill miejsce: Magdalena Ksi^ek (kl. Hbk HjUH
miejsce: Karolina Staron fkl. Vbk Wyroznienie:Zo^^H

•Wyroznienia w Mi?dzynarodowym Konkursie
Kangur Matematyczny 2017 zdobyli: Aleksander

Winogrodzka fld. maJ i Amelia LIpka fkl. VTbk
PROZA: I miejsce: Natalia Fusiarz fkl. Vlhi.

matematyczno-historycznych zorganizowanych w Szk^^H
Podstawowej w Woli Rozanieckiej trzy pierwsze miej»HH
zaj?li uczniowie z naszej szkoly: I miejsce Natalia Fu^fi|^
kl. VIb,U miejsce Karina Kita kl. Via, HI miejsce

PRACA INFORMATYCZNO - FOTOGRAFICZ^M

kl. lib w kategorii ^czek i Julia Olejnicka kl. Illb

kategorii Maluch

I'

•Otylia Antolak uczennica klasy IVb zostala laurewu|
Konkursu Matematycznego "Szpak",a Pawel Majgier z

Prezentacja multimedialna:

I miejsce: Otylia Antolak (kl. IVb)i Fotografia:
wyrdznienie: Mateusz Michal Fus fkl.IVbV
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NAGRODY BURMISTRZA TARNOGRODU
23 czerwca br. w placowkach oswiatowych na terejiie
gminy Tamogrod uroczyscie zakonczyl si^ rok szloplny

2016/17. Uroczystoki rozpocz?ly si^ mszq sw., j|
nast?pnie uczniowie poszczegolnych szkof spotkal|sif
w swoich placowkach.
fConiec roku to czas podsumowah. Burmistrz
Tamogrodu Eugeniusz Stroz oraz zast^pca burmist

Tomasz Rogala podzi^kowali iiczniom oraz rodzicjom,
dyrektorom, nauczycielom, pracownikom placowek

!

5. Michal Stasiewicz

6. Komelia Wojtkow

n

II. Uczniowie Szkoly Podstawowej im. Marii Curier
Sklodowskiej w Taraogrodzie:
1. Otylia Antolak - uczennica klasy IV b,
2. K-inga Borek - uczennica klasy VI a,
3. Michal Dwomiczak - uczeh klasy VI a,
4. Natalia Fusiarz - uczennica klasy VI b,
5. Karina K.ita - uczennica klasy VI a,
6. Oskar Koza - uczeh V klasy,
7. Kamila Larwa - uczennica klasy III a,
8. Amelia Lipka - uczennica klasy VI b,
9. Pawel Majcher- uczeh klasy VI b,
10. Julia Olejnicka - uczennica klasy III b,
11. Katarzyna Siek - uczennica lasy VI a,

12. Marcel Surmacz-za wybitne osiqgni^cia spoijowe
w kartingu,
13. Bartlomiej Witkowski - uczeh klasy VI b,
14. Hubert Wlaz- uczeh klasy VI a,
15. Martyna Wryszcz- uczennica klasy VI b
III. Uczniowie Szkoly Podstawowej w Woli
RozanieckieJ:
1. Michal Bukowihski - uczeh IV klasy

2. Magdalena K^dzierska - uczennica VI klasy
IV.Uczniowie Szkoly Podstawowej w Luchowie
Dolnym:

oswiatowych za trud wlozony w calorocznq prac?.'
Uroczysta akademia kohczqca rok szkolny 2016/2017
byla takze okazj^ do zlozenia gratulacji uczniom, ktorzy
zdobyli szczegolne osi^gni^cia w nauce i sporcie oraz
laureatom konkursow i olimpiad.
'

1. Patrycja Jachimowicz- uczennica V klasy
2. Anna Socha - uczennica III klasy
V. Uczennice

Szkoly
Podstawowej
im. Kardynala
Stefana

Wyszyhskiego w
Rozahcu Drugim:
1. Agala Kozioi
2. Daria

Padyjasek
Podzi^kowania
otrzymali takze
nauczyciele
przygotowuj^cy
uczniow do
konkursow

oraz rodzice

Nagrody Burraistrza Tamogrodu za rok szkolny
20016/2017 otrzymali:

wyrozniaj^cych
si^ uczniow i pracujgcy na rzecz szkoly.
Po ceremonii zakohczenia roku szkolnego 2016/2017

uczniowie udali si? do swoich sal na ostatnie

1

przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzym^

I. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tamogro_dzie:

z r^k wychowawcow swiadectwa. Uczniowie

1. Adam Bil
2. Ernest Fus
3. Lukasz Goch

zakohczyli czas wyt?zonej pracy,zdobywania wied^ i

4. Maria Malinger

Wszystkim zyczymy udanych i bezpiecznych wakacji

P

umiej?tnosci.
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Tarnogrodzkie biegi plenerowe
9 czerwca na Bloniu w Tarnogrodzie zorganizowano
biegi plenerowe dia dzieci I mlodziezy ze szkol z gminy
Tarnogrdd oraz Przedszkoia Miejskiego.To kolejna
imprcza zorganizowana w ramach jubileuszu 450-lecia
miasta. Giownym celem naszego przedsi^wzi^cia
byla popularyzacja biegania jako formy aktywnegp

wypoczynku i zdrowego trybu zycia.

|

Organizatorem'
biegow by}
Urz^d Miejski w
Tarnogrodzie, a
wspolorganizatorami
Tamogrodzki
Osrodek Kultuiy
oraz nauczyciele
i uczniowie

Publicznego
Gimnazjum w
Tarnogrodzie.

medalowej klasy pierwsze mialy oddzieln^ klasyfikacji)bieg na dystansie 400 metrow,
4. Klasy IV - VI szkoly podstawowej(w klasyfikacji
medalowej klasy czwarte mialy oddzielng klasyfikacji)bieg na dystansie: dziewczita 400 metrow,a chlopcy 600
metrow,

W biegach
i
uczestniczylo 331
osob w nast^puj^cych
kategoriach wiekowych;
1. Grupa pi-zedszkolna(3 i 4 latkow)- bieg na dystansie
200 metrow,

2. Grupa przedszkolna(5 i 6 latkow)- bieg na dystansie
200 merow,

3. Klasy I - III szkoly podstawowej(w klasyfikacji

5. Klasy I - m z gimnazjum(w klasyfikacji medalowej
klasy pierwsze mialy oddzielnq klasyfikacji)" bieg na
dystansie: dziewczita 600 metrow,a chlopcy 1000 metrow.
Zwyciizcy otrzymali pamiqtkowe medale. Nagrody
i-zeczowe zostaly rozlosowane sposrod wszystkich
uczestnikow biegu. Po rozdaniu medali i nagrod wszyscy
Lidali sii na wspolne ognisko nad zalewem na Bloniu.
Nagrody zostaly ufundowane prcez Burmistrza Tamogrodu
oraz Zarz^d Dzielnicy Blonie.

Plerwszy Tarnogrodzhi Rojd Rowerowy
humory roweizystow.
Pienvszy raz pomy.'^l
zofganizow'onia rajdu

3 maja mieszkahcy

gminy Tamogrod
wsiedli na rowery
i ruszyli na 1
Tamogrodzki Rajd
Rowerowy. Na
wspolnq wyprawi
wybrali sii

rowewwego pojawilsi^
pi-zy okazji otganizacji

imprezz okazji 45()-lecia

II

imiWl

;r*.;i:WT

EtOiS

naszego miasta.

Otganizatorami lego

calymi rodzinami.

pizeclsi^vzi^cia sq:

Rowerzysci mieli
do pokonania ponad

Biirmisti'z Tarnogroidu,
Tamogrodzki
Osrodek Kultioy oraz

20-kilometrowy
odcinek, podczas
klorego odwiedzili
miejsca pamiici
i pomniki historii
tamogrodzkiej gminy. Wyjazd zakohczyl sii wspoln

ogniskiem nad zalewem na Bloniu.

Publiczne Gimnazjum
vt' Tarnogrodzie -

mowila Renata C>vik,
dyrektor TOK-u.

Koordynatorem rajdu natomiast by! Krzysztof Tarnowski,

[

Dopisala frekwencja, pogoda,a przede wszystkim dobre
36

nauczyciel wychowania fizycznego w tamogrodzkim
gimnazjum. Zaplanowalismy 22~kilometrowg tras^
miejscamipamiici narodowej, miejscamipamiici gminy
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Mislqgiewicz, ktorzy opowiadali o odwiedanycto
miejscach pami^ci.
Zainteresowanie rajdem Jest diize. Chcielistny,
tehy to hyl rajd rodzinny, zeby wdzice mogli
zabrac ze sohq swoje dzieci. Robimy to piei-wszy

roz, nie mamy doswiadczenia. Jestesmy dobrej
mydi. ze rajdsi^'spodoba i mieszkaricy bqdq
zadowoleni - dodala Renala Cwik, ktora

I
podkreslila, zejesli laka inicjaiywa spodoba
si? mieszkancom, to z pewnosci^ b?dzie
kontynuowana.
Warunki do uprawiania turystyki rowerowej

vv gminie Tamogrod nie zadowalaj^ce. |
Jednak miejscowi wfodarze pracujg nad tyin;

aby si? lo zmienilo. Mowil o lym zast?pca |
Taniogfod Odwiedzimy tzw. Siekane, sfaiy cmentani
potem v^ymsz^miy w strong Woli RozanieckieJ. Pojedziemy
tet do Rozanca Pienvszego, Dnigiego. Rajdzakonczy si^
ogniskiem integracyjnym na Bhniu - opisyvvala dyrektor.
Razem z rowerzystami jechali Piotr Kupczak oraz Pawel

bumiistrza Tomasz Rogala. Wspomniaf,ze:
sg podejmowane proby LilAvorzenia sciezki
rowerowej wzdluz drogi nr 835.

https://gazetabilgoraj.pi/artykul/tamogrodzl<j-raj(ir
rowerowy/23720li

PODSUMOWANIE SEZONU 2016/2017
Po pi?ciu sezonach spedzonych w klasie A podopieczrii"
Siergieja Sawczuka wywalczyli awans do wyzszej ligit.
Mecze wywotywaiy duzo pozylywnych emocji a dzi?H
wyrownanej lidze gra o pozycj? lidera w
A kJasie toczyia si? do ostatniej kolejki.
Sezon 2016/2017 byl bardzo udmiy
dia zawodnikow,kibicow,zarzqdu i
wszystkich ludzi zvviqzanych z miastem

meczach Olimpiakos schodzil z boiska zwyci?sko,tracqc
tylko dwie bramki a strzeiaj^c azjedenascie. Zwyci?stwa
te dodaly zawodnikom wi?kszej pewnosci siebie przed
kolejnymi spotkaniami a kibicomwiar?
w awans.

i klubem Olimpiakosu Tamogrod.
Po pi?ciu lalach Olimpiakos wygral
rozgrywki A klasy i awansowal do Klasy
Okr?gowej,choc po rundzie Jesiennej
klub plasowal si? na 3. pozycji ze straUj
dwoch punktow do lidera z Zamoscia
i zapowiadala si? bardzo tmdna i
wyrownana walka o awans.

Zjedenastujesiennych spolkah
podopieczni Siergieja Sawczuka U'ygrali
siedem, dwa zremisowali oraz dwa

przegrali(z Aleksandri^ oraz Majdanem
Staiym). Bilans bramko\\7 to 19 slrzelonych bramek ,

oraz 7 straconych. Przed mnd^j wioscniicj Irener Sawczuk
postawil na stabilizacj? i wierzyl,ze dmzyna, ktora
grala w pierwszej rundzie,jest w stanie awansosvac bez
wi?kszych zmian kadrowych. Po rundzie jesiennej do
zespolu dol^czylo tylko dwoch zawodnikow. Pierwszym
z nich byl KizysztofPardo - doswiadczony zawodnik

Bardzo wazna w tym kontekscie
byla kolejka 17 i 18, w ktorych
Olimpiakos mierzyl si? z pretenddntem
do lidera druzyiiii Tanwi Majdan
Staryoraz bardzo dobrze grajgcg w
rundzie wiosennej druzyny z Obs:^.
W pierwszym z lych pojedynkow
Olimpiakos szcz?sliwie zremisowal
w ostatnich sekundach meczu 3:3,
natomiast po wyrownanym pojedynku
z B}?kitnymi kibice mogli cieszycsi?
zwygranej 3:2 i cennych 3 punktow.
Po 18. kolcjce Olimpiakos plasowal si?
na drugiej pozycji z trzema punktami
przewagi nad irzecim Majdanem.
Przelomov\7m momentem w mndzie wiosennej byla
20. kolejka, w ktorej zawodnicy Tanwi po raz kolejny
w sewle aiSS/aS67

Adrian DydynskI

zTereszpola, drugini Wojciech Giemla - zawodnik z |
druzynyjuniorow.

>
Po udanej rundzie jesiennej i niewieikiej slracie do
dwoch czolo^\7ch dmzyn apetyty na rund? rewanzow^
byly jeszcze wi?ksze. Celem druzyny na rund?
wiosenn^ bylo miejsce w czolowej dwojce i awans do
wyzszej klasy rozgrywkowej. Cel z tygodnia na tydzien
stawal si? coraz bardziej realny choc po inauguracyjnym,
bezbramkowym remisie z Aleksandriq wielu kibicow
mialo mieszane uczucia. Jednak w nast?pnych czterech
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Kukasz Robak
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stracili punkty, przegrywajE^c 3:1 w wyjazdowyin mcczu
zTarpanem Korchow.Tamogrodzka dnizyna si? nie
zatrzymala i wygrah kolejne mecze z Gorajem (2:5), |

Ksieipolem (4:2)oraz Jacnig (5:6). Wygrana w 21. kolejce
z Jacni^ pr^iecz^iowala awans do klasy okr?gowej i dala
mozliwQsc rywalizacji w ostatniej kolejce o piervvsze miejsc^
w lidze. Meczz Gryfem byl swietiiym zwienczeniem calego
sezonu, wygrana 3:2 oraz awans na piervvsz^ pozycj? ^
labeii.

W mndzie wiosennej zawodnicy Olimpiakosu TamogrtM
nie przegrali zadnego meczu,dziewi?c lazy zwyci?zyli oraz
dwukrotnie zremisowali. Bilans bramkowy lo 61 braniek
slrzelonych i 28 straconych. Najwi?cej bramek dia naszego
zespolu strzeiil Adrian Dydynski(19). Zostal on rdwniez
najskuteczniejszym zawodnikiem w calej lidze, gdzie i
wyprzedzil Mariusza Dol?ckiego z Tarpana Korchow (16)
oraz Lukasza Robaka z Obszy (15). Dla naszego zespohi
strzelali ponadto: Michal Rutyna (11), Lukasz LosiewiCz(9),
Maleusz Grabowski (4), Wojciech Gierula(3), Adam Kotwis

**♦

Dnia 7 lipca br.odbylo si? podsumowanie sezonu w
Zamojskim Zwij^ku Okr?gowym. Podsumowanie odbyto
si? w Szczebrzeszynie w hotelu Perla Roztocza. Prezes
wraz z czlonkami zarz^du ZOZPN wr?czyli najlepszym
dru^om w minionym sezonie pamiqtkowepuchaty oraz
czeki pieni?jme. Nagrod? dla naszego klubu odebral trener
juniorow oraz czlonek zaizqdu Tomasz Mazurek. Olimpiakos

za wygranie A klasy oti"^mal czek w wysokosci 2000 i

(3), Lukasz Karpik (3),Tomasz Mazurek (3), Robert Gianda

(2), Ernest Granda (2), Krzysztof Pardo (1), SiergieJ Sawczuk
(I).

Od zakonczenia sezonu zamojskiej A klasy inin?ly ponad
czlery lygodnie. Zawodnicy Olimpiakosu rozpocz^li
przygolowania do nast?pnego sezonu, gdzie lym razcra
wyst^piq w roli beniaminka Zamojskiej Klasy Okr?go\iej.
Ul

p

\xnnri~kV7i '

V

Ze zbiorow Romana Cichockiego
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Tarnogriid

" /

/

swoje 400-leGie

Od 0 bm. trwaJn obchody 400-Iec!a T*moi^odu._onert
miaata, a dziS naj-wiqkszej osady w

skim. Jublleuszowe uroczystoSci

cie wiejskiego domu towarowego,

_ Vosz-

® towa-

tern 400 tys. tX przez miejscow^ GS.

•

rami sa bardzo dobrze zaopatrzone i ciesz^ si.Q a

y

powodzeniem. 9 bm. z okazji Dnia ^wyc^stwa odb^

si^ wiec mieszkai^c6w zakobczony
I®
i lcwiat6w u st6p pomnika pomordowanycn, Nast^p ^
mieszkai^cy ogladali pokaz mody 1
10 bm, rzndy w osadzle przej^li harcerze.

w Ictdrej uczestniczyli m. in. Pr^'cdstawicicle^ldvjMj Kwatei^
2HP, szczep harcerskl przy micjscowej

Owardil LudoweJ oraz sztandar ufundowany ^zaz
na ^mnlku
znajdujacym
w Rynku od.sloni^to tabllca
escl oriar

atwo. Po uroczystym przyrzeczenlu
hltleryzmu.

.

11 bm. uczezono 10-l«ci« praey mlajacowegp
Z tel okar.Jl wygloszono prelekcja na temat dziejdw /Tarm^arodu
oraz przeprowadzono eliminacja zaspol6w tanacHiyeh, aauzyca*
nyeh i chdralnych z pow. bilgoraOsklogo.
W 4. Awlatecznym dnlu oiady zaprazantowaU
bUgorajska mlodzle*. OkazJa ku tamu byU w^dlna aeaja ZP
ZMW I ZP ZMS, zlot mlodziaiy ■ calago powiatu braa akklnada.

Wczora] rakortczyly
obchody 400-lecla !ttnl*nla
Tarnogrodu. Przed poludnlom pracownlcy zakladdw 1
Instytucji, mlodziei azkolna era* mleszkartcy oaady ze■ brali siQ w dzielnicy Plusy, gdzie przewodnlcx^cy PWRN
Pawel Dgbek dokonal uroczyztego otwarcia atacjl CPN
oraz wodoci^gu wybudowanego kosztem 4,8 mln al zm

Irodk^w FRR przy spoleczncj pomocy mieszkaAc6iv
(Ich wklad wynosl ok. 1 mln zl). Uczeatnicy urocryato-

■ Id przeszli. nast^pnla do centrum osady, gdzie prze' wodniczqcy PPRN w Bilgoraju, Kmll Lipianln, odalo*
nil wmuroSvang w IcianQ Domu Kultui^jfe tabllc^ ubA**
mi^tniajgca 400-lecie.
'
Zamkni<;cie Jubileuazowych obchoddw naati^pilo na
uroczystej wsp61nej aesjl GRN i GK PJN, podczaa
ktdrej Pawel D^bek zloiyl goapodarzom 1 mleszkaiScom

oaady wyrazy uznania za trud Wlolony w aktywixacj^
goapodarczn Tarnogrodu. W trakcie ofora^: golclom wt8czono pamintkowa l>erby Tannogrodu.
SesjQ zakoAczyl wyat^p aespolu Tachniltum
mlcznego oraa zabawa.

Kkonoh.
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Konferencja podsumowuj^ca prace nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji dia Gminy Tamogrod na lata 2016-2022
9 maja 2017 r. o godz. 15.00 w sali
widowiskowej Tamogrodzkiego Osrodka Kultury
odbyla si^ konferencja podsumowuj^ca prace nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy

rewitalizacyjnych, na ktorych b?dq si? koncentro\^%^'

m

Tarnogrod na lata 2016-2022(w ramach projektu |'
„Lokalny Plan Rewitalizacji podstawq do ozywienia
spoleczno-gospodarczego gminy Tamogrod"). W '
spotkaniu wzi^li udzial przedstawiciele lokalnych
instytucji samorzgdowych, organizacji spolecznych oraz
przedsi^biorcow.
Konferencja
rozpocz^la si?
wystqpieniem

Burmislrza Taraogrodu
Eugeniusza Stroza,
ktory w kilku zdaniach
podsumowal przebieg
prac nad projektem oraz
podzi?kowal wszyslkim
osobom zaangazowanym
w prace nad
Lokalnym Programem
Rewitalizacji.
Kierownik
Oddziahi Planowania

Przestrzennego w
Departamencie Polityki
Regionalnej Urz?du Marszaikowskiego Wojewodztwa
Lubelskiego Dariusz Brzozowski zsyntetyzowal
zebranym proces rewitalizacji w rozwoju miast
pod k^tem regionalnej polityki miejskiej. Podczas
krotkiej prezentacji wskazal zalozenia programu
w skali makroregionu i ich przelozenie na lokalnie
podejmowane dziatania.
Sam przebieg prac nad powstaniem dokumentu
rewitalizacyjnego omowih praedstawicielka Finny
„EuroCompass" sp. z o. o. Ewelina Borowiec.
Zdiagnozowane czynniki i zjawiska kryzysowe
oraz ich skala i charakter w kontekscie Gminy
Tamogrod pozwolily okreslic 14 glownych projektpw

dzialania w Gminie. Projekty te mog^ bye po uzys|^iu
dofinansowania wdrozone zarowno w sferze spolecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
jak i srodowiskowej. Szczegoln^ uwag? poswi?cono
zreferowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
zagospodarowania parku w Tarnogrodzie. Autorka;
koncepcji, architekt Kamila Buczyhska, naszkicowaia

wizj? zaaranzowania tego terenu. Zatozone

|

podstawy mogq posluzyc do opracowania projektu
architektonicznego.
Podsumowujgc
konferencj?, prezes firiny
„EuroCompass" sp. z o.
0. Ryszard Boguszewski,
omowil mozliwosci

,

wdrozenia i finansowania

wskazanych przedsi?\\^i?6
rewitalizacyjnych w
Gminie Tamogrod przy
uwzgl?dnieniu wysokosci
srodkow wyodr?bnionych
w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 20142020 oraz podzi?kowal
wszystkim zgromadzonym
za zaangazowanie i udzial w pracach nad Projektem.
Podsumowania dokonal Zast?pca Burmistrza
Tarnogrodu Tomasz Rogala, wskazuj^c,
ze kohcowy etap prac nad dokumentem to okreSlenie
obszarow i potrzeb w zakresie rewitalizacji, a

jcdnoczesnie podstawa do poszukiwania zrodel j
finansowania - w tym z dzialania 13.3. RPO WL (tj.
rewitalizacji obszarow miejskich).
i
Finalna wersja dokumentu przedstawiona zostanie w
Urz?dzie Marszalkowskim Wojewodztwa Lubelskiego
oraz przyj?ta przez Rad? Miejsk^ w Tamogrodzie do
konca maja br.
|

wieceilinforimaciiifflBefeiiaEiaBBInictw^

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dnia 30 marca 2017 r. odbyla si^ XXVI w biez^cej kadcncji sesja
Rady Mlejskiej \\ Tarnogrodzie

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Burmistrza Tamogrodu z tytuha wykonania budzetu
za

2016 r.

b)udzielenia absolutorium Bumiistrzowi Tamogrodu z tytulu
wykonania budzetu za 2016 r.
c)wieioletniej prognozy finansowej,

Pofiadeksesii:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kwonim.
2. Pizedstawienie porzqdku obrad.

d)uchwaly bu^etowej na 2017 r.

3. Przyj^ie protokoKiz poprzedniej sesji.
4. Infbrmacja Burmistrza Tamogrodu o daalalno^i mi^dzy sesjami.
5. Interpelacje,zapytania i vvnioski radnych.
6. PodJ^ie uchwal w spravvie:
a)dostosowania sieci szkol podstawowych i gimnazjow do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawq - Prawo oswiatovve,
b)planu dofinansovvania form doskonalenia zavvodowego nauc2ycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 2017 r.
za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych w szJ<olac!i i placowkach

prowadzonych przez Gmin^ Tamogj^,
c)wieioletniej prognozy finansowej,
d)uchwaly budzetowej na 2017 r.
7.Zapoznanie si?z ocen^ stanu bezpieczenstwa i porzqdku
publicznego na terenie Miasta i Gminy Tamogrod vv 2016 r.
8. Przyj?cie sprawozdania z dzialalno^i Osrodka Wsparcia
Srodovviskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.
9. Przyj?cie informacji z dzialalno^i Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej w Tarnogrodzie za 2016 r.
10. Przyj?cie sprawozdania z realizacji zadan zzakresu wspierania
rodzinyza2016r.
11. Sprawyrozne.
12. Odpowiedzi na interpelacje,zapytania i wnioski radnych.
13.Zamkni?ciesesji.
Dnia 16 maja 2017 r. odbyla si? XXVII w bie^cej kadcncji sesja
Rady Miejsldej w Tarnogrodzie
Poiiqdek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kwoaun.

2. Pizedstawienie porzgdku obrad.
3. Pizyj?cie protokbhi z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tamogrodu o dzialalno^i mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych.
6. Roq)atrzenie sprawozdania Burmistrza Tamogrodu z\\'ykonama
Budzetu Gminy za 2016 r.
7. Podj?cie uchwal w sprawie:

8. Przyj?cie infonnacji z dzialalno^i Gminnej Komisji
Rozwi^wania Problemow Alkoholowych w Tamogrodzie za 2016 r.
9. Przyj?cie infonnacji dot oceny zasobow pomocy spolecznej za rok
2016.

10. Sprawy rozne.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12.Zamkni?cie sesji.

Dnia 4 lipca 2017 r. odbyla si? XXVI11 vv biez^cej kadencji sesja
Rady Miejskiej vv Tarnogrodzie
Porzqdek sesji;
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porzgdku obrad.

3. Przyj?cie protokbhi z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tamogrodu o dzialalno^i mi?dzy segami.
5. Interpelacje,zapytania i wnioski Radnych.
6. Podj?cie uchwal w sprawie:
a)szczegblowych warunkow przyznawania odplatno^i za ushigi
opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze,z wyl^czeniem
specjalistycznych ushig opiekuficzych dla osob zzaburzeniami
psychicznymi,oraz szczegolowych warunkow cz?^iowego lub
calkowitego zwolnienia od of^at,jak rowniez trybu ich pobierania
b)w sprawie uchwaly Nr XXVI/148/2017 w sprawie planu
!
dofinansowania fonn doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz |

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 2017r za

|

ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych vv szkolach i placowkach
prowadzonych przez Gmin? Tamogrbd
c)oceny aktualno^i studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Tamogrod oraz
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego gminy
Tamogrod
d)zmiany wieioletniej prognozy finansowej
e)zmiany w budzecie na rok 2017
7. Sprawy ibzne.
8. Odpowiedzi na interpelacje,zapytania i wnioski Radnych.
9.ZarTikni?cie sesji.

i

:
rni

.n

Z zalem informujemy, ie w dnia 23 kwietnia 2017 r.
w wieku 83 fat odszedl od nas

CZ£S£A WPA WIUSZKIEWICZ
cztowiek ^czGwy dla hidzi I kuituiy. Nieodiatowany
pozostat w naszej pam^d poptrez wykonane eiementy scem^iafii
teatrainq i innydi dzlet stoiarsidch ktdre, vwyszJy spod
r|id
Pracownicy Tamogrodzkiego Osrodka
Kultury i czfonkowie Tamogrodzki^o
Towar^stwa R^onalnego
:;i!
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DRUKARNIA HELVETICA
Oferujemy Panstwu;

Bitgoraj, ul. Wtosiankarska 13,

• ulotki, foldery, wizytowki, plakaty,
etykiety samoprzylepne, ksi^ki, papiery

www.helvetlca.com.pl

firmowe, druki samokopiuj^ce, teczki
firmowe, piecz^tki, zaproszenia slubne

tel. 84 686 63 35

Zapraszamy do wspotpracy!
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