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100.ROCZNICA ODZYSMNIANIEPODLEGWSCI

DROGI DO WOLNOSCI
W wyniku zaborow pahstvvo polskie zostalo wymazane
na 123 lata z mapy Europy. Pomimo iicznycli
povvslan nic Lidalo sic doprowadzic do odzyskania
nicpodlcglosci. Dopicro svvialowy konflikl, w klorym
wziely udzial wszyslkic mocarstvva zaborczc. siaf
sic szansa dla Polakow. W I wojnic svviatowej Rosja
stan^la napi"zeciw sojuszu Nicmicc i Auslro-W(^gier.
Konflikl w Europie davval szans^ na zmiaiK?
dotychczasowego ladu europcjskiego.

Jiiz na poczjjtku wojny pojavvily si^ picwsze
oznaki zaintercsowania spravvq Polski.
Odczvva dowodztwa vvojsk nicmicckich
zach^cala polskq ludnosc do wlqczciiia
si? do walk przcciwko Rosji - 9
sierpnia 1914 r. „Pi-zynosimy
tcz woinosc i swobod?
wyznaniowq, poszanowanie
religii...". Deklaracja
naczelnego wodza
armii rosyjskicj
ks. Mikolaja
Mikolajcwicza z
14 sierpnia 1914 r.
zapowiadala "odrodzenie Polski
[...] swobodncj w swej wierzc,
j?zyku i samorzqdzie","jednak pod

i

Pierwszym widocznym efektem dzialalnosci
politycznej by! Akt 5 listopada 1916 r. Wowczas
sprawa polska staje si? temateni micdzynarodowym,
powstajq zreby Polskich Sil Zbrojnych,zaborca
powoluje Tymczasowq Rad? Stanu - organ doradczy
i opiniotworczy. W 1917 roku powsiaje Rada
Rcgencyjna - przedstawicielstwo polskie.
Riisza lawina... W XII 1916 roku car Mikolaj II
I
zapowiedzial ulworzenie pahsUva polskiego.
Wedliig niego jednym z cclow wojcnnych

'I

-(

Rosji jest „stwoi"zenic Polski wolncj,
-

ziozonej z wszystkich trzech
cz?sci dot^d rozdzielonych".
Za przywroceniein Polski
wypowiedzialy si? niocarstwa
zachodnie,jcdnoczesnie
nie lwoi"zac zadnych
zobowiqzah. 22
stycznia 1917
roku prezydenl

^ USA Woodrow Wilson

w czasic przemowienia
w
kongresie
slwierdzil, ze
LSKA
wszyscy polilycy s^ zgodni,
iz powinna istniec niepodlcgla,
berlem" cara.
zjednoczona Polska. W marcu 1917 roku
W rcziiltacie na ziemiach Polski
Rzqd Tymczasowy w Rosji w proklamacji
wylworzyly si? stronnictwa prorosyjskie
pi-zyznal Polakom prawo do samostanowienia,
i proauslriackie. Oricnlacj? prorosyjski)
przyszle pahstwo polskie mialo bye zwi^zane
reprezentowali ludzie zwiazani z Liga Narodow
sojuszem wojskowym z Rosjq.
i endecjq (Narodowa Dcmokracja)z Romancm
Syluacja mi?dzynarodowa sprzyja Polakom.
Dmowskiin na czele. Za glownego pi*zcciwnika
Rewolucja w Rosji - obalenie caratu. Slany
uznawali oni Prusy. Koncepcja proauslriacka narodzila
Zjcdnoczone przyst?puj^ do wojny po stronie pahstw
si? \v oparciii o Polski} Parti? Socjaiisiyczn^} z Jozefena
Enienty. Noworoczne or?dzie prezydenta Wilsona
Pilsiidskim na czele. Z powodu szcrszcj autonomii
w siyczniu 1918 r. zawiera 14 punklow dotyczcjcych
w Galicji planowali oni wprowadzcnic wlasnych sil
przyszlego ladu mi?dzynarodowego, punki 13. dotyczy
zbrojnych do Kroleslwa Polskiego, a nast?pnie vvybuch
Polski: Stworzenie niepodleglego pahstwa polskiego na
tcrytoriach zamieszkanych przez ludnosc bezspi-zecznie
powstania przcciwko Rosji.
Przelom - 1915 rok
polska,z wolnym dostcpem do morea, niepodlegloscig
General niemiecki Erich von LudendorfTpodczas
polityczn^, gospodarcz^, integralnosc teryloriow
bitwy pod Kostiuchnowkc} w I9l6r. mial powicdziec:
tcgo pahstwa powinna bye zagwarantowana przez
„Polak jesl dobiym zolnicrzem. Siworzmy ksi?slwo
konwencj? mi?dzynarodowq.
polskie [...] nasl?pnie postawmy na nogi armi?
Koniec I wojny spowodowal chaos w calej Europie.
polskq. Realizacja lej koncepcji moze nie bye dla nas
Pi"zelomowym momentem dla Polakow bylo przybycie
zbyl wygodna z punktu widzenia polilyczncgo, lecz
10 listopada 191 Sr. do Warszawy Jozefa Pilsudskiego.
wszelkie rozwazania musz?^ zejsc na drugi plan, skoro
Zoslal on mianowany naczelnym dowodc^ wojska
idzie 0 nasze zwyci?slwo".
polskiego. Politycy w kraju porozumieli si? z
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pi-zcbywaji]cyni na cmigracji r/.qdem Dmowskicgo i
utvvorzono rzqd z J^drzejem Moraczevvskim na czele.
Wydal on dekrcl 22 listopada niianujqcy Pilsudskiego
Tymczasowym Naczelnikicm Panstwa.
Powstanie Polski stale si^ nieodwracalnym
faktem. Szansy dancj przez historic Polacy
nie zmarnowali i aktywnic pi-zystqpili
do pi^zejinovvania wladzy na zicmiach
polskich okupowanych przcz panstwa
centralne. Budowa nicpodlcglej
Polski dopiero si? zaczynala.
Przed panstweni, klore po

W 1937 roku Scjm RP uznal, zc Swi?to Nicpodlcglosci
obchodzonc b?dzie 1 1 listopada "jako rocznica
odzyskania przcz narod polski niepodleglego bytu
panstwowcgo i jako dzich po wszc czasy zwiazany
z wiclkim imicnicm Jozefa Pilsudskiego,
zwyci?skicgo wodza narodii w walkach
0 wolnosc ojczyzny". W latach 19391944 oficjalne lubjawnc obchodzenie
Swi?ta Nicpodlcglosci bylo
nicmozliwe. W okresie PRL

l|5^^ Swi?to Niepodlegloki zostato
zakazane. Jakiekolwiek

proby kultywowania

123 latach niewoli znow

pojavvilo si? na mapie,
byla jeszczc walka
0 przcblcg granic.

O ksztalcie granicy

Bye zwycifzonym i nie utec
to zwycifstwo. zHycifzyc

obchodow dnia 11

listopada grozily
SLirowynii represjami
JozefPilsudski
zc strony wladz. Swi?to
Nicpodleglosci 11 listopada
przywr()Cono ustawq Sejmu
wybrancgo w czei"wcu 1989 r.
W tym roku obchodzimy 100.
rocznic? odzyskania nicpodleglosci
przcz Polsk?. Z tcj okazji vv naszyin
srodovvisku lokalnym b?dq organizowane
konccrty, konkursy vviedzy, rccytatorskie i
plastycznc, wycicczki i rajdy do micjsc pami?ci
narodowcj, uroczyste akadcmie i wieczornlce oraz
wide innych uroczystosci.

I spoczqc na laurach to kifska

^

zachodniej zadecydowaly
mocarstwa obradujqce
na konferencji pokojowej
w Wersalii. Traklat podpisany
zNiemcami przyznavval Polscc
Wielkopolsk? i Poniorze Gdanskic.
Miaslo Gdansk zostalo uslanovvionc Wolnym

Is

Miastem. Ponadlo na Warmii i Mazurach oraz

na Slqsku mialy zostac przeprovvadzone plebiscyty,
aby ludnosc tych terenow vvypowiedziala si? o jej
przynalcznoki. Ksztaltowanie si? granic przcbiegalo
diugo, bo mocarstwa zachodnie iiznaly przynaleznosc
wschodniej Galicji do Polski dopiero w 1923 roku.
Proccs formowania si? kszlaltii naszej panslvvowosci
w sfcrze ekonomiczncj czy administracyjnej tnvaf
natomiast nadal nawet w latach trzydziestych.

s

Anna ICuziak

* Iluslracjc do anykuluilOO. ROCZNICA ODZYSKANIA
NlEPODLEGiOSCI - srebrny nuniizmal - awers i rewers

75. rocznica pacyffkacja Rozahca
Od zlozcnia wiqzanek kwiaiow przy pomniku
upami?lniajqcym
ofiaiy niemicckich
zbrodni rozpocz?ly
si? w Rozahcu
uroczystoki
upami?tniajqce
pacyfikacj?
iniejscovvosci.

wysicdlil kilkascl wsi, gotujqc ponad 100 tys.
obywatelom Polski
gehcnn?. 18 marca
1943 roku rozpocz?la
si? pacyfikacja
miejscowosci
Rozaniec lezqcej
miedzy Tarnogrodem
a Zamchem.
Dziatania Niemcow

Dokladnie 75 lat
temu nicmiecki

okupant w ramach
Generalnego Planu
Wschodniego i
walki z partyzanlami
rozpoczal
mordowanic ludnosci

cywilnej Rozahca.

Wysiedlenia Zamojszczyzny rozpocz?ly si? jesieniq
1942 roku. Przez ponad pel roku niemiecki okupant

spowodowane byiy
'■"mmis;
takze aktywnosciq
partyzanckq na tym
tcrenic i pomocq,
jakq zolnierze AK
i BCh otrzymywali
od
micszkahcow tej
blloorBj.cotn.pl
ziemi. Nawet jedi
mieszkahcy Rozahca nie micli wsrod czlonkow swych
rodzin zolnicrzy Polskicgo Podziemia, to wspierali
ich nie tylko matcrialnic, ale takze mentalnie. To
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rozwscieczylo Niemcow, ktorzy partyzantow natywali
bandytami. Na wiosn? 1943 roku zaplanowali akcj?

strzelali, do wszystkich, ktorzy nie wykonywali^

pacyfikacyjnq, ktora miala zlikwidowac zapieczl dla

segregowali, oddzielaj^c kobiety, dzieci i starcojwod

tych oddzialow. Rozpocz^li
historyk i regionalista
Piotr Kupczak.
Realizacja
zbrodniczych
zamiarow okupanta
byla kolejnq odslon^
wojennej gehenny

m?zczyzn. Tych, ktorych nie zabili, pogonili dr(jg^ do

18 marca - wyjas

ich polecen. Zganiali ludzi do miejsc zbiorek, tii

'

Taraogrodu i zamkn?li

w kosciele, stamt^d
/ wywiezli do(oboM
hi przejsciowego - pizyp. ,
^ red.) Zwierzyhca.^

0 tym si? nie|
da
opowiadac. Zeby \

mieszkancow Ziemi

zrozumiec, co to l|yto,

Bilgorajskiej. Niemcy
w nocy z 17 na 18
marca otoczyli obszar
od "szosy" Tamogrod
- Sieniawa do granicy

trzeba by to przezyc,

si? za oltarzem {

Ruda Rozaniecka o

glownym koscioU.w

Ja przezyiam, bo t

Duch Swi?ty natc|m^}
mnie, bym schow^la

\

dhigosci okolo 35 km.
By nikt nie wydostal
si^ z pierscienia,
zamontowali karabiny maszynowe. 18 marca z s
rana podpalili pierwsze budynki, ogien szybko o
drewniane zabudowania wsi na dlugosci okolo 5
przypomina soltys Rozanca II Czeslaw Larwa. T
wspomina ten tragiczny dzien Janina Larvva, kto
wowczas miala okolo 10 lat: Powstal jakis wielk
szum we wsi, ludzie krzyczeli, ze gospodarstwa isi?
pal^, hina szybko ogarniala kolejne zabudowani
My wybieglismy z domu i mama zebrala cala rodzin?

Tamogrodzie, wyloko

za obrazem sw. Japa
Nepomucena. Tarn

schowana sp?dzilam cal^ noc. Kiedy zrobilo si^
cicho, wyszlam, w Rozahcu zostalajedynie pozpga
i nieliczne osoby, ktore w dymie schowaly si? I
przed Niemcami - wspomina Maria Kida, podczas

pacyfikacji byla nastolatk^.
|
18 marca 1943 roku, podczas pacyfikacji wsi, z|in?lQi(

wg szacunkow okolo 70 osob, spalono blisko 5|0

budynkow. Umarlych wiecznosc dot^d trwa, dopoty

pami?ciii im si? placi - zaznacza soltys Larwa. I|)o

na srodku

dzis w lokalne

podworka.
Musimy si?

spoleczn|sci

pozegnac,

bol, kto

pozostal

I

bo nie

przyniosta

wojna
|
i

wiadomo, czy
prze^jemy
dzisiejszy

dzialania|

dzieri,

n\j
Niemcov

przytulala nas

Nie ma c lyba

barbarzyoskie

i dawal do

w Rozan ;u

ucaiowania

rodziny, dorej

krzyz, ktory
wyniosta z

pacyfikac ja

palonych zywcem zwierz^t. Mysmy si? rozbiegii,
ja caly czas trzymalam si? spodnicy mamy, bylam

miejscov osci
by nie
dotkn?la
dodaje
Kupczak!
Na rocznicowe uroczystosci zlozyla si? msza
^wi?ta i montaz slowno - muzyczny w wykonar iu
uczniow miejscowej szkoly. A sw^ obecnosci^
obchody zaszczycily poczty sztandarowe, wladze

przerazona.

samorz^dowe oraz mieszkancy Gminy Tamogr(Jd.

Dla wielu osob, ktore przezyly pacyfikacj?,
wspomnienia nawet po 75 latach s^ jak otwarta cana.
Tego nie da si? opowiedziec. Wszyscy byli przeca2:en]
biegali w panice, ktos probowal uwalniac zwien ?ta,

Centralnym punktem uroczystosci byla msza s\vi?ta
sprawowana w intencji pomordowanych.

domu. W

pewnej chwili
podbiegl
niemiecki

zolnierz i rzucil w nasze zabudowania granat. Oa razu

wybuchl ogien, krzyk ludzi mieszal si? z kwilenlem

http://bngoraj.com.pl/75-rocznica-pacyfikacja-rQzanca

ktos inny gasic, ktos uciec na pola. Niemcy do nSch
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foto„3,II,II,1,1978CSn.htm

Maria Jamihska

Wspomnienia o Antonim 1 Annie Jaminskich
z Rozanca - Jaminszczyzny
Obchody kolejnych rocznic pacyfikacjl wsi
Rozaniec mocno tyczy mieszkahcow i wzruszajyikazde
serce. Z wdziycznosciy i tezky w oku wystuchujemy

w pole, a tarn pod lasetn „lataj^ trzy partyzanty"^
karabinami maszynowymi. Podeszli do nas i chcieli rrii
zabrac konia, ale oddali go,gdy przekonali si^,ze kobyta

kolejnych swiadkow tamtych dni, co utrwalito si^ im

byfa slepa. Zacz^ii rozmawiac z MIchaiem i wszysc^

w pami^ci o Antonim i Annie Jamihskich z Rozahca

odeszil. Sama bronowaiam pole. Dose szybko wrocif

Jaminszczyzny.

Michat, byt zdenerwowany i powiedziat mi, ze to nie $4

„26 llstopada 1942 r. zandarmerla nierpiecka

partyzanty tyiko „przebierahcy" - policjanci z Sieniaw\|

spacyfikowala
koloni^
koioniy
Jaminszczyzny,
palye
zabudowania i zabijajyc kilkanakie osob
Mieszkat tam Anton! Jamihski z zony Anny i 3 dzieci'.
Antoniego nie byto w domu. Byt „w lesie". Jego zona
Anna wraz ze swoja mamy - Marly Zawady „trzepaty''
len na podworku w poblizu stodoty. W domu byta trojka
matych dzieci: Jasio miat 5 i pot roku, Janina rilecate
3 latka i Marysia 6 miesiycy. Jasio z przerazenienl
obserwowat, jak nagle na podworze zajechali NIemcy,
ktorzy skierowaii siy do kobiet pracujycych pod

Chcieli, zebym
—=im pokazat,
i gdzie—n
sy Przymiarki. Zdzlwito
mnie, bo do Przymiarek daleko-a on pokazat imtylkoj

stodoty. Cos krzyczeli, a potem padt pierwszy strzal
i upadta jedna kobieta, prawdopodobnie babcia ^

gdzie jest dom, w ktorym mieszkat Jamihski Antoni.Ja^
wrocilismy z pola, mama powiedziata ml, ze juz zabrali
Jamihskiego. Furmankyzlesnictwa najpierwzawiezligei,

na Pigany do sottysa, a pozniej na policjy do Sieniawy^'

gdzie bardzo zbili Antka. Po pewnym czasie wszysc^
wrocili na Franusie. Zobaczytam Antka, jak siedziat na

podworzu bardzo mizerny. Twarz miat jak Pan JezuS
na krzyzu.(...). Wesztam do chlewu i przez uchylone

drzwiczki widziatam, jak szli razem obok siebie,'Antel^
i ten drug! „przebieraniec". Po chwili Antek szedt
date], a on zostat z tytu jakies 5-6 krokow i strzellt

Maria Zawada. Zastrzelili babcly widocznie po tp,
aby zastraszyc Anny i aby szybciej powiedziata, gdzie
jest myz i inne interesujyce ich osoby. Dzieci drzaty>

Anton! padt na twarz. Wtedy „przebieraniec" podszedt

kiedy ustyszaty drugi strzat i zastrzelono mamy^

do lezycego i jeszcze strzelit mu w plecy. Antoniego

Potem hitierowcy podpalili stajniy ( w ktorej byto
7 krow i 4 konie), 2 stodoty petne zboza, nastypnie
dom mieszkalny i odjechali. Ptonyty zabudowania,
ryczaty zwierzyta, pality siy zwtoki kobiet i ptonyt dom.
Jasio otworzyt okno jako jedyny drogy ratunku dla
nich trojga i wydostat siy z dziewczynkami. Kuzynka
Janina Jamihska (ur. 03.02.1928r.) opowiadata: Serce
siy krajato, jak ten chtopczyna niost na rykach jednp
dziecko, a druga dziewczynka trzymata siy jego bluzy i
szedt przez pola do wsi, do rodziny. Kiedy Antoni wrocit,
zastat spalone stodoty, stajnie, budynek mieszkalny,
zwyglone zwtoki zony i tesciowej, ale nie byto dziecL
Poczytkowo dziecmi zajyii siy krewni z Rozahca,
Zaczyto pytac o niego i o dzieci. Wobec tego pozniej w
obawie o ich bezpieczehstwo wywiozt dzieci do Rudki
- Franusie, do rodziny zony - do Jana i Marii Zawadow
(ich wujka i cioci). Gdyby nie to, nie wiadomo, co by
siy stato z dziecmi 18 marca 1943 r., kiedy Niemcy
kohczyli palenie Jaminszczyzny i pacyfikowali caty wies
Rozaniec. Od tego czasu Antoni czysciej przebywat na
terenie Sieniawczyzny niz w Rozahcu.
Maria Gieh z d. Mazur (ur. 14.10.1928 r.) sysiadka,
ktora miata wtedy 16 tat, relacjonowata po latach:
Widziatam na wtasne oczyjak, Antka Jamihskiego zabill
22 maja 1944 r. i jak go pochowali llistopada 1944 r.
na cmentarzu w Sieniawie. Antek Jamihski miat pomod
mi siac hreczky, ale wczesniej przyszedt sysiad Michat
Dublanica i powiedziat, ze on mi posieje, bo tam u
sysiadow jeszcze sniadania nie jedli. Pojechalismy

pogrzebano na podworzu pod lipy. Kiedy przeszedt
front wschodni i „pogonili" Niemcow - odkopanq
zwtoki Antoniego. 1 listopada 1944 r. odkopywaO

w tyt gtowy Antoniego. Kapelusz poieciat do 'tytu a

Micfiat Dublanica (przywieziony przez policjy polsky
z Ciepiic) i Caj( z Zarzecznych). Zona Dublanicy przez
ptot wotata, aby Michat wziyt sobie kurtky, bo zimnoJ
Na to policjant odpowiedziat: ja go tu zaraz zagrzejyl
wziyt go do szopy. Jak wyszii, widac byto, ze Dublanica
byt zmyczony [pobity]. Policjant powiedziat: teraz
bydziesz go odkopywat gotymi rykami, bos ty sk...synu
winien jego smierci i odebrat mu topaty. Odkopane
zwtoki potozyli na przescleradto, ubranie byto bardzo
splesniate, wtozyli do trumny i pochowali na cmentarzu
w Sieniawie. Po wojnie Michat Dublanica zmart w
wiyzleniu.

Maria Trojnar z d. Kochan (ur. 19.09.1924

r.) - krewna z Wotczastych - miata wtedy 17|i|at opiekowata siy dziecmi. W lecie 1942 r. przezyta
chwiie grozy w gospodarstwie Anny i Antoniego
Jamihskich w Rozahcu - Jamihszczyznie. Oto jak po
latach relacjonowata tamto wydarzenie: Pewnego dnia

Niemcy zgonili wszystkich ludzi do sysiada i ustawilj
nas wokot wykopanego dotu - jamy na ziemniaku
Obok stat Niemiec z karabinem, krzyczat gtosno 1 grozit
karabinem, ze nas zabije. Ja moze z 2-3 miesjyczny
dziewczynky - malutky Marysiy na rykach - statam nad
tym wykopem, trzystam siy ze strachu, tulitam mocno
maty dziecinky do siebie i myslatam o najgorszym.
Wsrod zebranych byta pewna kobieta, ktora ujTLmt|
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troch^ po niemiecku i rozmawiala z tymi Niemcami^
CO nas tam zegnali. Po dose diugim czasie wszystkim
pozwolono si^ rozejsc. Odetchn^tam z ulg^, ale strach
pozostat na dtugo.
Jan Jaminski (ur. 25.04.1937- zm. 11.03.2013) najstarszy z trojki sierot, ktory najwi^cej zapami^tat,
dJugo nie mogt o tym mowic. Od lat 60. XX w. jezdzit
z zon^ 1 dzlecmi do Rozahca, przynajmnie] raz w
roku. Odwiedzat swiadkow tamtych czasow, m.in.
stryja Jana Jaminskiego (rodzonego brata Antoniego),
Marianne Jaminskg (kuzynk^ - zon^ Adama), jej syna
Jana Jaminskiego oraz Jozefa 1 Jozef^ Kowalczykow
(kuzynow). Chcial, by jego synowie poznali historic
1 pami^tali, sk^d ich rod. Na polu pod lasem, gdzie
zostaty spalone budynki, Mama 1 Babcia - synowie z
rodzlnami sktadaii kwiaty, swiecili znicze I wysfuchiwali

wspomnien swiadkow, naszych przewodnikow.
Kiedy przyjezdzamy do Rozancazokazji kolejnej
rocznicy 18 marca, jeszcze bardziej smutno nam^ bo
niejezdzi juz z nami ten dzielny chtopak, kochany JasiOi
Jego takze teraz wspominamy. Tak diugo b^dq zyli, jak
dtugo zachowamy ich w pami^ci!

Zebrala Maria Jamihska z d. Koztowicz

Przyplsy:
^ Ks. Stanistaw Skrok „W 60.rocznicy pacyfikacji

miejscowosci Rozaniec. W: www.niedziela.pl/
artykul/16078/W-60-rocznice-pacyfikacji-miejscowoscirozaniecJamihska

MisUriwn ,/B^dzwny sqdzic ^A[azarejczyl^
Mtodziez, rodzice oraz pracuj^ca z miodymi
ludzmi siostra Jadwiga Anna Tabor i ks. Adam
Palonka przygotowali Misterium iVI^ski Panskiej,
ktore na deskach Tarnogrodzklego Osrodka
Kultury wystawione zostalo \v niedzicl^ 18 marca
br. Wystsipilo w nim ponad 70 miodych aktorow.
Pasyjny spektakl obejmowal ostatnie dni ziemskiego
zycia Jezusa Chrystusa, Ij. czas od triumfalnego
wjazdu do Jerozoiimy, przez Ostatniq Wieczcrz9,
modlitw? vv Ogrojcu, aresziovvanie, proces, m^k^,
smierc, Zmartwychvvslanie
i ukazanie si^ uczniom po
Zmartwychvvstaniu.
Jak wyjasnia jeden z aktorow,
Konrad Sadlej, zrodziia si?
inicjatywa, by stworzyc cos dla
ludzi: Mhdziez wziela si^ do
pracy, siostra Jadwiga Anna
Taborprzygotowala scenariiisz
i zaj^la si^ rezyseriq i tak
powsfalo widowisko pasyjne,
ktore, mamy nadziej^, wniesie
cos nowego do przetywania Wielkiego Postu i
prz)>gotowywania si^ do Swiqt Wielkiej Nocy. W
pierwszy dzien rekolekcji parafialnych zagrane zostah
misterium pf. "B^dziemy sqdzic Nazarejczyka
Zaangazowalo si^ w nie ponad 70 osob, gidwnie
miodych ludzi, ale takze rodzicow, osob doroslych.
Cieszy to, ze tylu miodych ludzi podj^lo si^ udzialu w
tym zadaniu - podkresla ks. Adam Palonka.
Obok siostry Jadwigi Anny Tabor i mlodziezy oraz ks.
Adama Palonki, ktoiy wcielit si? w poslac Chrystusa,
w spektakl zaangazowali si? takze rodzice oraz zespot
wokalno - instrumentalny pod kierunkiem Wioletty
Lukaszczyk odpowiedzialny za cz?sc muzycznq
misterium. W mqjej ocenie, ale maze niejestem

»

obiekfywna, nasie Misterium hylo niezwyklym czasem
laski. Dzi^kuj^ wszystkim. ktorzy zaangazowali si^ w
jego przygotowanie, szczegolne podzi^kowania dla
mlodziezy, naiiczycieli. rodzicow i Tarnogrodzkiego
Osrodka Kultury. Na scenie zaprezentowalo si{' ponad
70 miodych ludzi. nasza mlodzieijest wspaniala,
wystarczy okazac im milosc, serce, otwartosc,
zrozumicnie i nie ma rzeczy niemozliwych. ktdrych
razem by.smy nie wykonali. H7sz}\stkim, ktorzy
zaangazowali sie u' to wielkie dzielo, naleiy z
glqhi serca podzi^kowac, a
szczegolnie paniom z grona
pedagogicznego za opiek^
nad mlodziezq: Magdalenie
Futomie. Magdalenie
Koncewicz-Obsxahskiej

Jl

oraz Jolancie Grelak za

przygotowanie prezentacji.

- podkresla siostra Jadwiga,
rezyser i scenarzysta
przedstawienia.
Na wyj^tkowosc
zaangazowania mlodziezy uwag? zwrocil ks. Michat
Macioick - kancicrz kurii diecezjalnej w Zamosciu: To
wszystko bylo hardzo pii^knie przemydane z piebiq
oprawq muzycznq. To byla pi^kna rekolekcyjna naiika,
mhdziez pokazala wielkie zaangazowanie i wiele
talentow, dala takze swiadectwo swej wiary, cojest
bardzo istotne. Na zblizajqce si^ swi^ta wielkanocne
zyczymy. ahy Chrystus Zmartwychwstaly opromienial
codzienne chwile zycia Pai'istwa i Warn blogoslawil.
Fotorclacja z wydarzenia na drugiej stronic wydania.
na podslavvie: hllp://l>ilgoraj.com,pl/bedziemy-sadzicr^
na/.urejczyka-lbio,,!,I !,11.1,19785,n.hlml
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Mtodziez z Rozahca na „urodzinach" Witosa
i spotkaniu z Prezydentem RP
W drugiej polowie stycznia br. Kolo Historyczne
t. Zcspohi Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczcgo
ini. VViiiccntego Witosa w Ro/ancu bralo ud/ial w
ogolnopoiskich obchodach 144. rocznicy urodzin
Patrona w jego rodzinnej vvsi Wierzchoslavvicach
pod Tarnovem.
Zorganizowala jc Rada Krajowa NSZZ RI
„Solidarnosc", ktorcj przcvvodniczy poscl Teresa
Haias. Gosciem honorovvym byl Andrzej Diida
Prezydent RP. Patronat medialny obj(^io Radio Maryja

Pose! Teresa Halas niowila o .Avitosowym
dziedziclwic" i poehwalila szkol? z RtDzanca za udzial
w uroczystosciaeh. Wystijpili takze: Ryszard Zamdzki,
wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Jan
Szyszko, byly minister srodowiska, dr Mariusz
Szpylma, wiccprezcs IPN i prof. Wlodzimierz
Bernecki, posel na Sejm RP. Z naszego regionii
obecni byli: senator Jerzy Chroscikowski z Zamoscia
i Tomasz Obszanski z Tamogrodu - przewodniczqcy
Lubelskicj Rady Rolnikow NSZZ RI „Soiidarnosc"
(absolwent ZSCKR
w Rozancu).

Widoczna byla
tez obecnosc K.ola

Radia Maryja
z Tamogrodu.
Pi^tnastoosobowej
delegacji ZSCK.R
z Rozanca

przewodniczyli:
Marian Kucharczuk

- nauczyciel historii
i WOS,opiekun
kola i Marian
Dolomisiewicz
- kierownik

administracyjny.
Uwienczeniem

udzialu uczniow

i TV Trvvam. Uroczystosc wpisala sit; w iichwalony
przcz Sejm RP Jubileusz Stulccia Odzyskania
Nicpodleglosci.
Rozpocz<;}a jq msza swi9ta w intcncji Ojczyzny i
polskich rolnikow w koscielc parafialnym, klorcj
przcwodniczyl i homili9 wyglosil biskup poniocniczy
diecczji tarnowskiej ks. Leszek Lcszkiewicz. Pi^knq
opraw9 liturgicznq i muzycznq przygolowaly zespoly
goralskie. Nastepnie uczestnicy udali sit; vv poehodzie
na pobliski cmentarz. by przy grobic Wiiosa odtnowic
modlilwc. ziozyc kwiaty i zapalic zniczc.
Uroczystost: zakonczyfa konfcrcncja naukovva
w Centrum Kuitury Wsi Poiskiej, podczas klorcj
wyglosil przemowienie prezydent Andrzej Diida.
Stwierdzil, ze nie byloby wolnej Polski. gdyby nie
Wincenty Witos,jeden z sze.sciu wiclkich Polakow,
klorych nazywamy ojcami naszej nicpodleglosci.

ZSCKR bylo
spotkanie z
prezydentem
Andrzcjem Dudq przcd Centrum Kuitury Wsi Poiskiej
w Wierzchoslawicach. Byla okazja do zrobienia
zbiorowego zdjt;eia z glowq pahstwa i licznych
selfi - do klorych prezydent pozowal z anielskq
cierpliwosciq. Latwo nawiqzywal kontakt z uczniami
i pozyskiwal ich sympali^ dzit;ki doswiadczeniom
z harcerstwa. Przcd odjazdem podzit;kowalem
prezydcnlowi w imieniu grupy za tak mile przyj^cie i
zyczylem szczt;sliwego powrolu do domu oraz dalszej
owocnej sluzby dla Polski i Polakow.

Wydarzenia w Wierzchoslawicach pozosianq na
zawszc w naszej pami^ci.

Marian Kucharczuk - opiekun Kola Historycznego
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ZSCKR w Rozancii

WIEJSKIE TEATRY W SWOJEJ STOLICY

Mi^dzywojewodzkl

Sejmik
Wiejskich
Zespolow
TARNOGROD
Teatralnyclf
2-4 lutego 2018
mi?dzywojew6dzkiego jest prezentacja i ocena
aktualnego stanu amatorskiego ruchu tcatralnego

w srodowisku wiejskim,jak rowniez promocja i|
popularyzacja wiejskich zespolow teatralnych or^
ochrona Iradycji ludowych polskiej wsi - mowi Renata
Cwik, dyreklorTOK i kurator Sejmiku.
Tradycyjnie uroczystego otwarcia imprezy, klorj.

przez ti7:y dni odbywala si? w Tamogrodzkim |

15 zespolow z wojewodztw:
lubelskiego, podkarpackiego,
swi^tokrzyskiego
oraz mazowieckiego
wzi^lo udzial w 43.
Mi^dzywojewodzkim
Sejmiku Wiejskich
Zespolow Teatralnych.
Regionalny Sejmik w
Tamogrodzie ma zasi?g
mi^dzywojewodzki ijest
jednq z kilku eliminacji w
Polsce na Ogolnopolski
Sejmik Teatrow Wsi
Polskiej, kt6i7 co roku
cdbywa si? w Tamogrodzie.
Celem przegl^du
10

Osrodku Kullury, dokonali Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stroz i profesor Lech Sliwonik, prezes
Zarz<}du Glownego Towarzystwa ICultury Teatralnej.
Obok czlonkow zespohi, ktore wyst^pily na deskach
TOK, na widowni obecni byli takze mieszkahcy
powiatu bilgorajskiego oraz zaproszeni goscie, w
tym przedstawiciele poslow na Sejm RP, urz?d6w
wojewodzkich i powiatowych oraz milosnicy teatru
wiejskiego z roznych cz?sci Polski poludniowej i
wschodniej.
Jak podkresia Renata Cwik,
na scenie TOK mozna

zobaczyc bardzo bogaty
repertuar, ktory prezentuj^
zespoly, od speklakli
obrz?dowych, przez
jaselka, wesclc, kusaki az
po widowisko zwiqzane
ze swi?tem Matki Bozej
Gromnicznej i zyciem

codziennym wsi polskiej.
hllp://bi]goraj.com.pl/
miedzywojewodzki-sejmik-^
leatrow-wsi-p61skiejfoto„3,ll,ILl,1953l,n.html
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Sejmikowe wydarzenie

TYSI^CZNY SPEKTAKL NA TARNOGRODZKIEJ SCENIE
3 lulego 2018 - w ramach 43.
Mi9dzywojew6dzkiego Sejmiku Wiejskich Zespolow
Teatralnych - doszlo do niczwyWego zdarzenia;
zagrany zostat TYSl^CZNY sejmikowy spektakl
w Tarnogrodzie. By wyjasnic,jak do tego doszlo trochq; historii:
Sejmiki w Tarnogrodzie zacz(^iy si^ w 1975 roku
i do roku 1983 byty jednym z dwoch przegiqdow
wiejskich leatrow; w tym czasie pokazano - 68
spektakli.
Od 1984 roku teatralne sejmikowanie ma charakter H
i zasi^g ogolnopolski, Tarnogi-6d jest gospodarzem
jednego z pi^ciu przegl^dow mi^dzywojewodzkich
(wojewodztwa poludniowo-wschodnie). W lalach
1983 - 2017 doszlo do prezentacji - 485 spektakli.
Rowniez od 1984 roku Tarnogrod jest miejscem
„finalowego" przeglgdu, koncz^cego sejmikowy
rok - do jesiennego Sejmiku Teatrow Wsi
Polskiej zapraszane stj najciekawsze dokonania
z 5 przegjjjdow mi^dzywojewodzkich. W 34 takich
przeglqdach pokazano - 437 spektakli.
Podsumowanie tych liczb daje jasny obraz do 1 lutego br. zagrano 990 spektakli. I prosty
wniosek: dziesi^ty spektakl tegorocznego sejmiku
mi^dzywojewodzkiego zamykal piei'wszy TYSI/^C.
Oto zespol teatralny i widowisko zapisane w
kronikach Sejmikow:

otwiera drugi 1000. To stalo si? rowniez 3 lutego br., a
tak wyglqda „wizyt6wka" bohatera tego wydarzenia:

II

Zespol Obrz^dowy ZABOWIANKI z Zaborowia
(woj. mazowieckie)
- widowisko obyczajowe „Przedn6wek"

Odbyla si? skromna, sympatyczna uroczystosc - na
seen? wcszli: Eugeniusz Stroz - Bunnistrz Tamogrodu
i prof. Lech Sliwonik - prezes Towarzystwa Kultury
Teatralnej, a wraz z nimi pierwszy tysitjc zamykal
Wladyslaw Dubaj- wieloletni dyrektor Gminnego
Osrodka Kultury i inicjator sejmikow, zas drugi
otwierala Renata Cwik - obecna dyrektorka TOKi
kontynuatorka dziela ojca. Oba zespoly otrzymaly
specjalne Podzi?kowanie, kwiaty i szczegolnie cieple
oklaski sejmikowej publicznosci.
Prof. Lech Sliwonik

Zespol JARZ^BINA CZERWONA z Rudy-Huty
(woj. lubelskie)
- widowisko obrz?dowe „Srodoposcic"

Skoro zamkni?ty zostal pieiwszy tysiqc nast?pny spektakl jest nie mniej wazny, bowiem
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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„WDwa" Brndecki. Ambasadnr tarnagradzkich sejmikaw
VVIodzimierz „Wowa" Brodecki

zespolow obi"Z?do\\7ch - sejniikac'h.

urodzil si? w 1942 r. w UkiUigu
Wolynskim. Mieszka w Krakowie
i jest profesjonalnie zwicjzany
z Teatrem Ludowym w NoweJ
Hucie. Zagral w kilkunastu
filmach i serialach telewizyjnych.
Pierwszy samotny rajd konny odby!
w 1970 r. — szlakiem bojowym 1
Sainodzielnej Biygady Kawalei'ii

Wolontariusz - Ambasador

Sejmikow od piervvszego scjmiku
ij. od 1975. Poza lym realizuje
swojt) pasj?, w?daijqc konno po
calej Polsce i Europie. Jest osob^
medialnti i ziipraszanq na wa^e
wydai*zcnia patriolyczne. Dzi?ki
swojcj postawic wielokrotnie byJ
nagradzany i vvyrozniany, m.in.
w 2017 r. Rycerskim Orderciti
sw. Scbastiana, vvyroznienicm
PortugalskieJ Rodziny
KrolewskieJ. Odznaczenic
wr?czyl na Kopcu Kosciuszki
przcbywajijcy z wizyttj w Polsce
czlonek PortugalskieJ Rodziny
KrolewskieJ Dom Filipe Folque
dc Braganca e Bourbon de

w latach 1944-45. W sumie ma za

sobi} 30 wypraw. W 2008 r.-za
dzialalnosc w czasie stanu wojcnncgo
w podziemnej Solidamosci - zostal
odznaczony przez prezydenta
Lecha Kaczynskiego Ki-z>'zem
Oficcrskim Ordeni Odrodzciiia

Polski. W pazdziemiku 2009
r. ukazala si? ksiazka Ryszarda
Dzieszynskiego"Wowa Brodecki.
Jezdziec pamieci" wydana przez
Salonik - Wydawnictvvo i Dnikarni?
Towarzystwa Slowakow w Polsce. Ksiqzka jest do nabycia
w ksi?gami "Nowego Dzicnnika". Co roku odwicdza
Tarnogrod vv lutym i pazdziemiku,aby uczestniczyc w
podnioslych ogolnopolskich wydaizcniach dla wicjskich

Mendoca.

HH
> L*

lX)M :ILIPE, por wrafu t/1 .'eus Lnn^isut da i asa ^eal de • ortugaC,
( OTtde do A'w i,randi\ etc.. como lOventadir e 'Idministrad'or da

Dom Felipe, z laski Bozcj tiloiiek Dynasiii Domu Krolevvskicgo

i^dem ''tiStar do .''do .^eSa.'ttiiio, dita da >rtcfia; < afo sa6er aos que

Portugalii. Hrabia Rio Grande, Ud., jako Zarzadca i Administrator

esta hinfia , arta lirem que. ftendendo aos merecimcntos, senifos e

Zakonu Wojskowego Swiptcgo Scbastiana, awancgo 2^oncm

mais circutistdncms que concorrem no

Strzaiy: oznajmiam wszystkim poprzcz ten list, 2c z uwagi na zashjgi,

M' ajor Wfodzimierz'Wowa(Brodedij

svyiwiadczone przyslugi i biorqc pod uwagt;

inne okoiicznosci,

przcmawiajqce na rzccz

■L ^uerendo i.ar-fhe urn ptiUlico ustemunfio da Mitifu considtrafdo
■fei por Bern, lazer-lfie nterce dc o nainear mcmbro da > '<rdem MiGiar
de Sao \e6astido, dita da ■i recBa, com o /jrau dr Cavakiro

itCo que : .'.andando ■! ii passarav agraciado presente i arta. aJim de
poder na conformidade de sens i statutos e r.'egufamaitos, lisar das

insignuis correspondhues d referida ( ondecora(do; com as fionras que
the sdo inerentes; /'articiiw a todas aspessoas. a quern o eonfiecimento
da mesma . arta penencer, que, indo seCada e assinada por. i/iV/i, a

Majora Wiodzimicrza Wowy Brodeckicgo

I pragn^ dad pubticznc ^wiadeciwo mojego uznania za dobro,
iwiadcz^ mu honor i mianujt? go czlonkiein 7.akonu Wojskowego

Swi^tcgo Scbastiana, zwanego Zakonem Strzaly, w stopniu Rycerza
Tym listem polecam wyrazid mu wdzi^cznoid;

takzc. aby mrtc

zgodnie ze Statuiami i Rcguiaminami u2%'d odpowicdnich do
wspomniancj dckoracji odznaczeii; jako %s-yraz przynaleznej mu czci;

cumpram eguardem como neta se cnnum.

oznajmiam wszystkim osooom. do ktdrych nalczy poznanic tresci tego

i.ada em C^acoi'ia f'PoCdnia), aos aezaito dias do mis de fi BriCde dois
miCc dezassete.

listu,

3x,

jako

podpisany

i

uwierzjteiniony

moj^

piecz^ci^.

poiwiadcza wypdnicnic i doirzymanit tego. oo w nim zostalo
stwierdzonc.

Dan ■M Kraknwie (Polska), osiemnastego dnia miesi^ca kwietnia dwa
tysi^ce siedemnasiego roku.
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wszytko pokazi|,\vvtlumaczi|?

Dla mnie najwaznicjszy jest eel oraz sposob podro^.
Clicialem dotrcec do lych wszystkich miejsc, w ktorych
walczyli kiedys polscy zolnici-ze. Cheialem poklonid
si^ tyin miejscom, oddae hold prochom naszych
zolniciyy. Tnidno mi bylo sobic wyobrazic,ze takfj
wyjQtkowq pielgrzymk(^ odb?d(^ autokarem. Zawsze
udawalem sie do tych waznych dla Polakow miejsc z
symbolami polskicgo ortjza - na koniu, w mundurze
majora I-Iubala... Mundur ten, po zakohczeniu zdjt^c do
filmu "Hiibal", trafil do Teatm Ludowego w Krakowie,
kicrowanego przez Ryszarda Filipskicgo -to on gi"id rol?
Hubala. W 1984 roku Henryk Gizycki, dyrektorTcatru
Ludowego, wr^czyl mi ten mundur, abym pojechal w
nim na Monte Cassino. Nie bardzo pasowal na mnie,
bo Ryszard Filipski byl nizszy ode mnie i t^zszy, wi(?c
konieczne byly przcrobki.

JezdzieCf ktor^
prz^wraca pami^c
Rozniowa z Wlodzimierzem "Wowij" Brodeckim czlowiekiem, ktory wyniyslil samotne rajdy konne po

Europie i byl trz)krotnie na koniu iia Monte Casslno.
Moze Pan wytiumaczyc,sk^d u Pana ta wiclka miloSc
do koni?

Kiedy zaez^ly sig te Panskie konne wojaze po Polsce,
a potem po Europie?
To byla konsekwencja mojego ci^jglego obcowania
z kohmi. W 1965 r. ekipa filmowcow kr^cila film
pi^zyrodniczy w puszczy nadbui-zahskiej, niedalcko
Sobiboru, gdzic w czasie wojny byl nicmiecki oboz

zaglady. Ktoregos wieczom, na zakohczenie dnia
zdj9ciowego, rozpalilismy ognisko. Jakos tak nas
naszlo,ze zacz^lismy opowiadac o swoich marzeniach.
Rczyserka filmu powiedziala,ze dice poplynjjc tratw^
Wislq do Gdanska. Ktorys z kolegow powiedzial. ze
dice objechac Polsk^ na motorzc. a ja -ze na koniu.
To zrobilo na wszystkich wrazcnie. Od razu zglosilo

Moj ojciec by} kawalci-zyst^ w Wolynskicj Brygadzie

si9 kiika cli^tnydi osob. Powicdzialem, ze muszq si?

Kavvalerii, m.in. bra! udzial vv bilwic pod Mokic} w 1939
roku. Potem, w czasie II wojny swialowej by] zolnierzem
27. Wolyhskiej Dywizji Piechoty AK.a w 1945 r. irafil
do I Samodzieinej Biygady Kawalcrii, walczyl o Wal
Poinorski. Berlin, a szlak bojowy zakonczyl w Sandau.
Po wojnie byl kwatcrniistrzem w szpilalu wojskowym
w Chclmie Lubelskim. Tarn tez byly konie... Dzicki

nauczyc jezdzic konno, musimy si? dobrze przygotowac
- 1 dlatego wyniszymy za pi?c lat. Ale po pi?ciu latach
juz nikogo taka wyprawa nie interesowala. Wyruszylem
wi^c sam. Wyjjjicm z szafy mcdale i odznaczcnia ojca,

ojcu vvyroslem w klimacie wojskowym. Stgd le moje
zakinady, przejazdzki i rajdy konne juz w szkolc sredniej
i potem podczas studiow. Lubi? lak gnac na koniu w
swiat, bo wiem,ze koh mnie nie zawiedzie. Spclniam

tez w ten sposob swoje t^sknoly za przestrzenia, za

ktore dostal za udzial w roznych bitwach i spisalem
z nidi iiazwy miejscowosci. Potem nanioslem je na

map? i lak powstala trasa, b^dtjca powtorzenicm szlaku
bojowego I Samodzieinej Brygady Kawalerii, w ktorej
ojciec \valczyl pod koiiiec II wojny: Lublin, Chdm
Lubelski. Warszawa. Bydgoszcz. Berlin. Wymszylem
na klaczy "Dzidzia". ktor^ dostalem od pewncj
pi9tnastolctniej dzicwczyny.

horyzoniem...

To wtedy przyszio Panu do glowy,zeby wyruszyc do
Mia! Pan ulubione konie?

Wloch, na Monte Cassino?

0 tak. wiele. Pienvszy, na ktorego wsiadlem jako
maly chlopiec, to byl "Gniady". Wspanialy kon rasy
mongolskiej. Nieduzy,z charaklerem. Gryzl, kopal
wszystkich dookola, ale w stosiinku do mnie byl
lagodny. Wspomn^ tez o klaczy "Kamea"- to z ni^ w
1984 roku po raz pienvszy dotarlem na Monte Cassino.
"Kamca" byla po ogierze "Kobryniu", mistrzu Polski w

Tak. Pomydalcni sobic,ze moze by tak pojechac w
okrqgki rocznic? bitwy - wypadio mi. ze najlepicj byloby
na 40., a wiec w roku 1984.

Sam Pan si? wybral?

Byla nas trojka: Adam Brykajlo - absolwent AGH

skokach i ujezdzaniu. ktory na olimpiadzie w Moskwie

(pozniej zostal nioim szwagrem) i Ania Bizukojc -

w 1980 rolai zdobyl srebmy medal. Klacz t^ dostalem na
wypraw^ od artysty malai"za z Kielc - Tadeusza Tchorza.
Na irzeciq wypraw? na Monte Cassino wymszylcra
na koniu "Tornado", ktory byl synem "Kamei". To

studcntka III roku Uniwcrsytetu Jagiellonskiego. Adam
prowadzil fiata 126p z przyczepq, dbal o wszystkie
sprawy kwatennistrzowskie -zjcdzcniem dla konia
witjcznic i byl naszym fotografem. Ania znala trzy
jgzyki: angielski. nicmiecki i wloski, byla wi9c
tlumaczem, dziennikarkq i prowadzila kronik? wyprawy.
Europa byla wtedy podziclona,z granicami tmdnymi
do przejkia... Co bylo najwi9kszi} przeszkodzj w

prawdziwy ar>'stokraia."Tornado" by! bardzo medialny,
lubil bye w centrum zainteresowania.
Wymyslil Pan samotne rajdy konne po Polsce,
po Europie. To wyniaga ogromnego vvysiiku,
przygotowan. Nie lepicj bylo po prostu wsiqsc do
autobusu turyst)'cznego, ktorym zawioz^ na niiejsce,

zrealizowaniu tego wyjazdu?

Przygotowywalismy si? pi?c lat do wyprawy. Najwi9cej
problcmow bylo z uzyskaniem pozwolenia na jej
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Jak spisywala si?"Kamea"?

zorganizowanie, bo wtadzom taki pomysl si(j nie
podobat. Problem byl lez z oli"zymanicm paszpoitow
i wiz do Wbch - trzeba bylo stac poltora miesiqca w
kolejce przed ambasad^ wloskq w Warszawie. Co Idlka
dni w tej kolejce ti-zeba bylo si? zgiosic. Najpiei-w po
kolei my jezdzilismy, a potem znalezlismy iudzi, ktorzy
chodzili za nas do kolejki.

|

Znakomicic, to wspaniala klacz. W Czechoslowacji'
zwazylismy jq pi-zed wyprawq do Wloch i po powraciieokazalo si?, ze byla ci?zsza o 40 kilogramow, natorniast
ja schiidlem 7 kg. Pokonalismy 4.5 tys. km w 4 miesi^ce.
Ania wrocila do Polski poci^giem, bo rozpocz?ly si?
jej zaj?cia na uczelni. Ja z Adamem wracalem ti\ sam^
drogq, ale juz o wiele szybciej, bo bylo zimno i na
granicach nie bylo tlokii.

No i jak sobie poradzilikie?
8 maja 1984 r. \\7ruszylismy z Chebna Lubelskiego
do Kiakowa. Ja jecha^em na klaczy "Kamea". W
Krakowie powitali nas kombatanci spod Monte Cassino,
dziennikarze. 18 maja, w dniu zdobycia Monle Cassino
przez zolnierzy II Koq^usu Polskiego. mlelismy
wyruszyc z Krakowa, pisaty 0 tym gazety, tylko ze my...
nie mielismy paszpoitow. Zrobila si? lekka zadyma i
wreszcie dostalismy zgod? na \\7jazd z owczesnego
Ministerstwa Sportu i Tiiiystyki. To wystarczylo. Kiedy
dostalismy paszpoity, natychmiast pojechalismy do
ambasady wloskiej po wizy.

Dvvadziekia lat pozniej znowu wybral si? Pan na
Monte Cassino...

To byla zupelnic inna wyprawa. Zabraleni ze sobtj
rodzin?-zon? Grazyn? i syna Wlodka.Zona prowadzila
samochod, koh jechal w przyczepie, syn robil zdj?cia
i opiekowal si? koniem. W 1984 r. wyjezdzalismy
z socjalistycznej Polski i musielismy przebijac si?
pi'zez europcjskie granice. 10 lat pozniej pojechalcm
dnigi raz- wide rzcczy przyszlo latwiej i prosciej, bo
wyjezdzalem z Polski, ktora stawiala pieiwsze kroki w
demokracji. W roku 2004 wymszylismy z Polski wolnej,
klora powrocila do Europy. Zmienilo si? wszystko,
takze koh -"Kame?" zastijpil jej syn "Tornado". Cafy
czas jechal w pizyczepie, a wsiadalcm na niego dopiero
we Wloszcch, w Anconie. Pokonalismy w sumie 300
kilometrow. Byla to prawie wycieczka rekreacyjna.

No i ruszyliscie przez Europ?. Nocowaliscie w
hotelach,zyvviliscie si? w restauracjach - skqd
mieliscle na to pieni^dze?

Nic z tych rzcczy. Mielismy 500 dolarow uciulanych
przez calg rodzin?. Chcieiismy jechac najkrolszq drog^
przez Austri?, ale kiedy Austriacy zazcjdali 300 dolarow
kaucji za kazdy dzien pobytii na lerenie ich krajii ~
zrezygnowalismy. Pojechalismy przez Czechoslowacj?,
W?gry i Jugoslawi?. Problemy mielismy lylko na
granicach, bo byly strasznie dhigie kolejki, no i
pogranicznicy patrzyli na nas dziwnic. Ale wszystkie
udalo si? pokonac sposobem. W kazdym z lych krajow
pojawiali si? dziennikarze, pisali o nas. Ludzie w
miasteczkach i wsiach, gdzie si? zat!"zymy\valismy,
pi^zyjmowali nas w swoich domach, goscili, kannili nas
i konia. We Wloszech w porcie Ancona czekali na nas

II

Policzyl Pan, ile czasu sp?d/ll Pan na koniu, Ue 1j ,

przejecha! Pan kilometrow?

1

Na pewno objcchalbym kul? ziemskq i jeszcze
wyslarczyloby na scntymenlalnq wypraw? na Wolyn...,
Drugi|Pana miloki^ jest teatr. Ale na ogo!
przegry>val jednak z kohmi...

dziennikarze, fotorepoitei:^, kombatanci wloscy i polscy
w mundurach,z medalami. Bylismy podobnie serctecznie
goszczeni - przez zwyklych ludzi i wlascicieli kkibbw
jezdzieckiclr.
Pami?ta Pan wjazd do mlasta Cassino i spotkaiile z
gorq?
Dolarlismy bez problemu. Pami?tam,jak zobaczylem
tablic? z napisem Cassino, omal nie zemdlalem,lak
wielkie byly emocje. Zrobilismy sobie pamiqtkowe
zdj?cia przy tablicy. Nasl?pnego dnia, w niedziel?,
pojechalismy ziozyc kwiaty na cmcntaizu zolnieizy
biytyjskich.
W poniedzialek rano, 1 wizesnia, wymszylismy na
wzgorze Monte Cassino. Ja jechalem na koniu, w
munduize. Towarzyszyli mi dziennikaize wloscy,
mieszkahcy i tiirysci, ktoizy bez pizeiwy robili zdj?cia.
Na parkingu podszedl do mnie starszy Niemicc z corkg,
bo chcieli sobie zrobic ze mnq zdj?cic. Powiedzial mi,
ze walczyl na Monte Cassino. Co roku pizyjezdzal tutaj
dzi?kowac Bogu,ze prze^I i uczcic polegfych kolegow.
Opowiadal,ze przezyl tiitaj pieklo.

'1

Teatr pojawil si? w moim zyciu bardzo wczesnie,
niewiele pozniej niz konic. Kiedy bylem w III klasie
liceiim, w jednej sztuce w Teatrze Ziemi Chelmskiej
zagralem wnuczka. Chyba wypadlcm niezle, bo potem
byly nasl?pnc sztuki. Kiedy moj prcyjaciel Heniu
Gizycki, ktoiy gral w filmie "Hubal", objql kierownictwo
teatm w Kielcach, zaraz mnie tarn scitjgngl.
Potem zagralem w kilku serialach telewizyjnych, m.in.:
"Crimen","Kanclerz" i "Zelaznq r?kT'. Zagralem
we "Wszyscy i nikl"- bardzo mocnym filmie, ktory
pokaziije bylego zolniei-za AK walcztjcego z Ludowym
Wojskiem Polskim; nakr?cono brawurowe zdj?cia z
moim Lidzialem - slrzelam z karabinu maszynowego
podczasjazdy na koniu, w ogole nie trzymajqc konia.
Zagralem tez epizodycznq rol? Zyda w "Liscie
Schindlcra" Stevcna Spielberga (sq to sekwencje zaraz
na poczqtku), a w "Ogniem i micczem" gram pisanza
Bogdana Chmielnickiego.
Terazjestem juz na emeryturze, ale wci^ gram w
lealrze, na malej scenie Teatm Ludowego, ktora miesci
si? w podziemiach krakowskiego Ratusza.
Dzi?kuj? Panu za rozmow? i :^cz? kolejnych udanych

rajdow konnych.

Na gor? wszedfem pieszo, a koh za mnq. Przez dwje

I

godziny chodzilismy pomi?dzy grobami polskich

zolnierzy. Kiedy zatrzymywalem si?, to i koh si?

j

glow^... To bylo nicsamowite pi7:e^cie.

i

zatrzymywal, kiedy ja salutowalem - koh tez kiwal |

I

Rozniowa ukazala si? 16 maja 2010 r. w inlenielowym \\ydaniu
Nowego Dziennikr

/http://www.dziennik.coi'n/vviadomosci/arlykul/jezdziec-ktoryprzywraca-pamiec
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XIV Regionolne Wflrntaty Zdobienio PlMnek
Juz po raz kolejny za sprawa Regionalnycli Warsztatow
Zdobienia Pisanek przcdswiqteczny nastroj zawilal
do Tamogrodzkicgo Osrodka Kultuiy. Rozne tecliniki
zdobienia pisanek prezentowaiy ludowe tvvorczynie,
ktore swoji} wiedzi; i doswiadczenie pi^zekazywaly
licznie zgromadzonym dziecioin i mJodzie^
Jak kicdys zdobiono pisanki, wiedzq
organizatorzy specjalnych warsztatow "
zorganizowanych w Tamogrodzie.
To za sprawq Tamogrodzkicgo
Osrodka Kultury lechniki
zdobienia pisanek,jakie znali
nasi pi'zodkowie. sa wciaz
zywe. juz po raz trzynast)'
uczcstnicy dwudniowycli
warsztatow {12-13 mai-ca)
mogli zapoznac si? z roznymi
technikami zdobienia jaj
wielkanocnych. Z roku na
rok spolkania ciesza si? coraz
wi?kszym zaintcresowaniem. W tym
roku w warsztatach wzi?lo iidzial 400
mlodyeh osob z 19 placowek oswiatowych
z eaiego powiatu bilgorajskiego. Glownym celem
dwudniowycli spotkan jest propagowanie i kultywowanie
ti'adycji zwiqzanej z okresem swi^l wielkanocnych.
Nast?pnie obecni na spotkaniii niogli wysluchac wykladu
pi."0 zajqczku wielkanocnym", ktory poprowadzila dr
hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk - folkloiyslka
Uniwersytetu Marii Curie SklodowskieJ w Lublinie.
Pi?kne. kolorowe i przeroznie zdobione pisanki
na swiaiecznym stole sq symbolem zycia. Panie
prowadzqce warsztaty zaprezentowaly kilka ciekawych
metod. Jednq z najstarszych melod,jakq jest technika

batikowa, czyli przy uzyciu wosku i naluralnych
baiwnikow, prezentowala Kataizyna Zygniunl. Dose
nowoezesnq teclinik? zaprezentowala Danuta Ploucha,
ktora Liczyla,jak malowacjaja farbami akrylowymi.
Pi7.y uzyciu kawalkow materialow powstawaly
pisanki tworzonc technikq wyklcjania,
ktorq pokazywala Magdalena Futoma.
Instmktorka pokazala rowniez,jak
wykonac pisanki technika sznurkowq.
Technik? wydrapywania pisanek
pokazaly Apolonia Peic i Barbara
Grcszta. Kwiaty z bibuiy i

krepiny prezenlowaly Teresa
; Pus i Jozefa Micleszko.

, Roznorodnymi wzorami - wtym
y0^ ^y:: takze ludowymi- ozdobiotio
bardzo wiele pisanek. Twoi-zqc
indywidualne wzory, uczestnicy
mieli mozliwosc rozwijania swoich
zdolnoki. Kazda pisanka byla
wyjqtkowa i niepowtarzaina. Podobnie
bylo w pi^zypadku wykonywania kwjatow.
Uczestnicy warsztatow samodzielnie niogli
lakie pisanki i kwiaty wykonac, doswiadczajqc,jak
tiTidny i pracochlonny jest to proces. Efektem warsztatdw
byly pi?knie wykonane pisanki, ktore na pewno znajdq
si? na swiqtecznych stolach czy w wielkanocnych
koszykach. Wszyscy, kt6i"zy wzi?li udzial w warsztatach,
oli'zymali od organizatorow podzi?kowania,dyplomy
oraz drobne upominki. Fotorelacja z wydarzenia na
przedostaniej stronie wydania.
Na zdj?ciu pisanki wykonane pr/ez jednsj z instniktorek
warsztatow panlq Janin? Pelc z Dobryldw ki

DROGOWSKAZY WIARY.KAPLICZKIIKRZYZE PRZYDROZNE

ff

ZIEMITARNOGRODZKIEJ"
Miejska Biblioleka Publiczna wydala folder
„Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzyze przydrozne
ziemi tarnogrodzkicj".
Przydrozne kapliczki mozna spotkac w lesnej ciszy, na
polach oloczone faiujqcym zbozem, na Iqkach zatopione
w polnych kwiatach, na skrzyzowaniu drog i rozdrozach,
w przydoniowych ogrodach, nad rzekami i staiinieniami.
Jedne sq skromne, proste, inne zas rozbiidowane,
kolorowe. Zdawac si? moze,ze sq od zawsze. Stanowiq
tiwaly element polskiego krajobrazu. Sq przede wszystkim
znakiem wiaiy naszych przodkow, elementem ich kuitury
i wiemosci tradycji. Cz?sio sq swiadkami historii lych
ziem, swiadectwcni szczcgolnych wydarzeh. Spolykamy
kapliczki rzezbione w drewnie i kamieniu, malowane

na drewnie, przybitc do drzewa,zbudowane z polnego
kamienia, usadowione w malych drewnianych lub
murowanych domkach, slojace w niszach na drewnianych
palach lub murowanych cokolach. To one dawaly nadziej?,
wskazywaly drog?, chronily przed nieszcz?sciami,
Litwierdzaly w wierze, byly zach?tq do modiitwy.
Przydrozne krzyze, podobnie jak kapliczki, byly
drewniane, zelazne lub kamienne. Wsrod nich mozna

znalezc krzyze proste, ale rowniez takic, ktore posiadajq
bogate zdobienia. Cz?sto spotykamy ki^zyze dwu- i
Irojramicnne. Krzyze, podobnie jak kapliczki, stawianoz
roznych powodow. Wznoszono je w miejscach waznych,
znaczqcych dla ludzi - pi-zy koscicic, w centrum osady
lub wsi, wyznaczajqc w ten sposob ich punkt cenlralny,
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na poczj^lku lub na
koncu zabudowah,

wylyczaj^c jej granice.
Na rozstajnych
drogach, gdzie zegnano
odchodzacych. w
iniejscu, \v ktorym

DROLTOWSKAZY
WJARY
JC^PUVZKJ J KR*/.Y*,>'.i: PRZYnJOiNO:

znaleziono koki ludzi

ZC.VU iviHNof.«ot^iaoE]

dolkni^tych zarazq lub
poleglych. Stawianoje

lakze przy sciezkach

i||L

prowadzqcych do lasu
czy na skrajach pol.
Krzyz slawiano
rowniez dia

A4IMSKA DinUCnllKA PUW ICZN.V

w rAflWJPIlCTWIE
upami^tnienia naglej
rARNocKLVu2t"7; ~
smierci. np. kiedy
czlowiek zginql
tragicznie w uypadku, w wyniku zabojstwa, od udcrzenia
pioruna. Wierzono,ze jego dusza nic zazna spokoju,
dopoki nie zostanie postawiony przydrozny krzyz lub
kapliczka. Mialy one zapcwnic vvicczny spokoj.

Krzyz przj' ulicy Kosciuszki

Wnocyz I5na 16sierpnia 1944 roku przy kokiolku
sw. Rocha wybuchi pozar, ktoiy pochlonql cah) ul.
Rozanicckf}. Chaty byly drcwnianc, kiytc slrzcchq i
polozone blisko siebic, wii^c lalwo
plon^ly. Nikt ich nic ralowal,
gdyz w Tarnogrodzie slacjonowali
Nieincy. W ramach akcji wysicdicnia
Zamojszczyzny wi^kszosc
tarnogrodzian zoslala wywicziona
do Niemiec do przymusowcj pracy.
Pozostala tyiko garstka: Miclial
i Maria Bulinscy oraz Helena.
Bronislawa i szesnastoleinia

Kaiarzyna Lis, klora opovviedziala o
lym zdarzeniu;Ztego gorqca smola
z sqkow )vychodzUa - wspomina.
Rozszalaly ogien cudem oniinal
doni nr 30 a lakze drewniany krzyz
przed nim stojqcy. Pozar zali-zymal
si^ obok poscsji Hulasow i Lisdw,
tarnogrodzianie widzieli w tyni r^k^
Boga. Nalezy jcszcze wspotnniec,ze
ogien zapalil si9 u p. Woloszyna od
kropli eteru (Infomiacje zcbrala Ewa

Milczynski.Idzef lat
64 rzymsko-katolik
zain. w Tarnogrodzie.
Mieszkalem jut
Tarnogrodzie,
bo powrdcilem z
wysiedlenia z i\'ientiec
w listopadzie 1943
r. Przed polnocq
zaczt^lo si^ palic u
zi^cia Bartosika
Antoniego. Ten pozar
przenidsl si^ na uUc{'
R6zanicck(f i trawil
hudynki mieszkalne
i gospodarcze,
poczynaJ(fc od
Lanvitiskiego,
ohejmujqc hudynki Turcz}'niaka Andrzeja i objql calq
ulic{' Rdzanieckq. Prz}'trakcie ulicy RdzanieckieJ
naprzeciw posesji Andrzeja Rzeinika stoi dom drewniany,
wlasnosc Mazurka Jozefa, kry^ty dachdwkq cementowq
oraz slomq, a takze okapy ze slomy oraz h' okna
powtykane wiq-Jd ze sloiny Inianej. Przed domcm stal
krzyz sosnowy z pasyjkq, u' odleglosci ok 2in od domu,
Wszystkie domy dokola tego domu splon^fy, ocalal tylko
ten dom i z tym drewnianym krzyzem. Obok domu wyzej
wymicnionego stal drewniany budynek gospodarczy
(chlewnia drewniana). Nic z niego
nie pozostalo. Przed domem od ulicy
poludniowejcz^sci stala gruszka z
pi^knym owocem. Spalila si^gdrq a
owoce i zielone gah^ziejej dotykafy
dacliu. My obydwajpodpisani
Milczynski Jozefi Rzeznik Andrzejs.
Andrzeja, naoczni swiadkowie tego
zdarzenia styvierdzamy, cosmy yvidzielu
Krzyz. ktory stoi lam dzisiaj.
zostal zrobiony przez Czeslavva
Pawluszkiewicza. Na krzyzu widnieje
mosiijzny napis: „Panie .lezu ufamy
Tobie Rok 2007". Wysokosc ki'zy:^
to ok 5,5 m,szerokosc ramion ok. 1,3

Galka).

W Kroniee Parafialncj znajdujc si(?
nasl9pujcjcy zapis: WkancelarU
proboszcza parafii Tarnogrdd, dniu
11 maja 1945 r. ogodz> 11:00 slmvili
si^ zuani osobisde: Milczynski JdzeJ
—
/Andrzej Rzeinik, ohujzainieszkali
ir Tarnogrodzie. O yiydarzeniach w Tarnogrodzie w
dniu 14/15 sierpnia 1944 r. oswiadvzajq, co nast^puje:
16
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m. Wiszgct'} na nim pasyjk<? oslania
z gory daszek, na szczycie ki-zyza
zamocowany jest maly melalovvy
ki"zyzyk. Picrwszy krzyz zostal
postawiony w 1905 roku. Kolcjny,
kosztem mieszkancow calej ulicy,
postawiono w 1967 roku. Najego
ramionach widnial napis: „0d
powietrza, glodu, ognia i wojny wybaw
nas Panic 1967 r." Co roku w Boze

Cialo procesja idqca ulicq Kosciuszki
zatrzymuje si? przy krzyzu, przy
ktorym zrobiony jest jeden z oUarzy.
Joanna Puchacz

Jan Kowal „Bilgorajczyk"
na spotkaniu z tarnogrodzkq mlodziez^
tcj technoiogii zbudowano ok. 30 tys.

budynkow na Slqsku. Przez 50 lat pobytu

Znany felietonista i meccnas kultuiy Jan Kowal
„Bilgorajczyk" 22 lutego 2018 roku spolkal si?
z miodziezq w Miejskiej Bibliotece Piiblicznej w
Tarnogrodzic.
Miodzicz z zaangazowaniem sluchala,jak pan Jan
Kowal opowiadal o swojej
drodze zyciowej. Spotkanie
zatytulowal: ,, Poprzez
racjonalizacj? do filantropii".
Jan Kowal urodzil si? 6
maja 1942 roku w Rudzie
Zagrody. Jako dziecko
by! wi?zniem obozii na
Y
Majdanku, a potem na
przynuisowych robotach w
Niemczcch. Po powrocie do
kraju Likonczyl szkol? srcdni;
- Liccum Ogolnoksztalcqcc
w Bilgoraju, a nast^pnie
wyjechal na Sl^sk, by
studiowac, a potem
pracowacjako inzynier
i przcdsi^biorca.
„Bilgorajczyk" dzi?ki
swojej ponadprzeci?tnej
inteligcncji moze poszczycic
si? m.in. 8 patentami,
dwoma zwyci?stwami w ogolnopolskich naukowotechnicznych konkursach z zakrcsu budownictwa oraz
10 publikacjami naukowymi, ktorych byl aiilorem
bcjdz wspolautorem. Ponadlo zoslal wspolautorem
nowej i wdrozonej technoiogii produkcji bclonow
prasowanych i „suchego" montazu budynkow. W

na Slijsku dzialal rowniez na rzeez lokalnej
spolecznosci.
W 2009 roku wrocil w rodzinne strony i
wtedy, pod pseudonimem „Bilgorajczyk",
rozpoczgl swoj^ dzialalnosc jako
felietonista, dzialacz spolcczny i filantrop.
Na lamach Nowej Gazety Bilgorajskiej
opublikowal juz ok. 350 felietonow,
ktore zebrane zostaly w cztery tomy
zatytLilowane: „Bilgorajskie tematy".
Dwukrotnie przez Miasto Bilgoraj
zostal uhonorowany tytulem Mecenasa
Kultury Bilgoraja,jest czlonkiem Zarz^du
Uniwersytetu Ti*zeciego Wieku w
Bilgoraju, zast?pcjj Prezesa Bilgorajskiego
Towarzystwa Lilcrackicgo i zast?pcq
przewodnicz^cego Rady Muzeum Ziemi
Bilgorajskiej. Jako filantrop wspomagal
finansowo m.in. zagospodarowanie
otoczenia kosciolka sw. Jerzego w Bilgoraju, klub
sportowy Lada 1945, szkol?, parafi?, Chor Klucz w
Majdanie Starym oraz rzezb? plcnerow^ - Tancz^ca
Para.

A CO laczy pana Jana z Tarnogrodem? W ubieglym

Wa

roku na jubilcuszLi jego 75-lecia kazdy z obecnych
gosci mogi otrzymac egzemplarz czwartego toniiku
.,Bilgorajskich tematow" autorstwa Jana Kowala.
Dochod ze sprzedazy ksiijzki oraz dobrowolne datki
gosci zostaly przekazane na doposazenie Zakladu
Opiekuhczo-Leczniczego wlasnie w Tarnogrodzic.
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Jak grata Wielka Orkiestra SwiqtecznejPomocy
w Tarnogrodzie
I4.01.2018r. vv Tarnogrocl/ie odbyta s\q akcja
„Wielka Orkiestra Swiijtccznej Pomocy". W tyni roku
miala ona na celu zbiork? pieni^^dzy, ktorc zosiafy
przckazane szpilalom na Icczcnie noworodkow.
Micsiqc przcd rozpocz^cicm akcji zoslali wyznaczeni
wolontariusze, ktorycli zadaniem bylo pilnowanie

zbiorka picni^dzy wraz z przervvami na herbat^ vv
Rcstauracji Nad Zlota Nitk?}- Irvvala do godziny 16,
gdyz juz o 16 rozpoczynal si? konccrl noworoczny
w TOK.

Dyrcktor
TOK Renata
Cwik

zaprosila
Strazackij
Orkieslr?
D?tq, Zcspol
Wokalny
zTOK.
czlonkow
kola

tancczncgo,

puszek i otrzymanych picni^dzy. Z wielu uczniow
nalczqcych do Szkolncgo Klubu Wolontarialu zostalo
wyznaczonych 6 osob: Amelia Lipka, Iga Serck. Anna
Malinowska, Natalia Fusiarz, Mateusz Klimczak

oraz Michal Kuczma. To my. pod opiekq p. Bozeny
Smicciuch i p. Anny Kuziak, wyposazeni w puszki,
identyfikaiory i naklejki rozpocz^lismy akcje. W
godzinach 7:40-16.00 kazdy z nas znajdowal si^ vv
wyznaczonym miejscu wraz z serdecznymi i bardzo
zorganizowanymi pomocnikami ze Szkolncgo Klubu
Wolontariatu. Wraz z przyjsciem piervvszych osob
naszc puszki zacz^ly si^ powoli zapelniac. Wiclu z nas
zmienialo lokalizacj? z vvzrastaj^ca lub zmniejszaj^cq
sie liczbq osob wspomagajQcych WOSR Oficjahia
18

starsza i mlodszg grupe oraz uczniow zc szkoly
podstawowej vv Tarnogrodzie. W tym czasie
pomocnicy wolontariuszy zaj9li si? dodalkowi)
"
zbiorkq pieni?dzy oraz rozdawaniem scrduszck-'
I
naklcjek. ktorc povvodowaly usmicch nawet
na najpowaznicjszych tvvarzach. Po wysl?pach
wolontariusze z opiekunami wybrali si? na plac TOK,
gdzic micli wypuscic tzw. swiatclko do nieba, czyli
wielki, lozowy lampion w ksztalcic
scrduszka. Planu do konca nie moglismy
zrealizovvac, gdyz przeszkadzal silny
wialr. Nasz lampion wzniosl si? na
niewielkg wysokosc i zakonczyl swoj lot
na drzewie przy budynku TOK. Szybko
tcz przestal sic palic. Kazdcmu z nas bylo
zal, bo zapalanie lampionu trvvalo o wide
wi?cej niz jego podroZ Po tym cickawym
zdarzeniu musielismy zabrac puszki i
wybrac si? do sztabu w Bilgoraju na
oficjalne przeliczcnie picni?dzy zebranych
przez kazdego wolonlariusza. Kazdy z
nas byl bardzo ciekaw, ilc datkow zdolal
zgromadzic. Rckordzistktj okazala si?
Amelia Lipka, zebrala ok.1300 zl. Na
driigim miejscu znajdowala si? Natalia
Fusiarz z kwotq 1001 zl a trzecie miejsce
zajmowal Mateusz Klimczak z 999,99
zl. Pozoslali zebrali nieco mniej. Na koniec dnia
dowiedzielismy sie, ze wszyscy zcbralismy 500<S,69zl.
Kwoia la przeznaczona b?dzie na zakup sprz?tu do
szpitali dla najmniejszych pacjcntow-novvorodkow.
Wszyscy bylismy bardzo dumni z siebie, naszych
pomocnikow, ale najbardziej z mieszkancow
Tarnogrodu. Dawno nie uslyszalam tylu cieplycli
slow i nie spodziewalam si? az tak vvielkicgo poparda
WOSP ze strony tamogrodzian. Bardzo wszystkim
uczcstnikom akcji dzi?kujemy i do zobaczcnia zarok.
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Koncert Noworoczny w TOK

Jak wspomnielismy \v poprzednim artykule, w nicdziel^
14 stycziiia w Tamogrodzkim Osrodku Kultuiy
zorganizowany zostal KonceH Noworoczny. Podczas
wydarzenia wyst^pila Tamogrodzka Orkiestra Di^ta
(dyrygent: Grzegorz Szteinmiller), Tamogrodzka Kapela
Ludowa (instruktor: Helena Zaj^c), dzicci zc szkoly
podstawowej w Tamogrodzie: uczennice kl. Vli b:
Michalina Komanowska, Natalia Fusiarz, Iga Serck i
Amelia Lipka, uczennica kl. VI b Oliwia Krasowska,
uczennica kl. VI b Dominika Pisarczyk uczennica kl.

II

VI b Karolina Staron. Dzieci^cy Zespol Wokalny TOK
(instruktor: Grazyna Barcicka) w skladzic: Gaja Koza,
Gabrysia Zaj^c, Oliwier Sikora, Marta Jaworowskia,
Wiktor Sikora i Emilka Obszanska, a na gitaize
akompaniowal Jeremiasz Osuch. Grupy lanecznc TOK
(instruktor: Malgoizata Zaj^c).

1
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ZIMOWE PREZENTACJE
TARNOGRODZKIEGO TEATRU
Tarnogrodzki Tealr odbyl ziinowe lourncc ze szliikfj
,.Lekarz mimo woli" Moliera. 21 slycznia br. goscili
w Biszczy,4 liitego spcktakl obejrzala widownia
w Domu Kultuiy w Lisich Jamach, a 18 marca
wystgpili na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
Beztroska komedia, w klorej aulor kpi
z wszechwiedzqcej, snobistycznej medycyny pelnej
bufonady i ghipoty, stala si? najpopularniejszi}

i najcli?lnicj wystawianq szlukq Moliera. Rezyserem
widovviska jest Helena Zajac, nalomiasl za sccnografi?
odpovviada Wladyslaw Dubaj.
Widzowic bardzo cieplo i serdecznic przyj?li
zaprezcntowanij sztuk?, ktora byla adresowana
do szcrokicgo grona odbiorcow. Szczegolnie dia
dzieci i miodziezy byla to cickawa oferta w okrcsie
zimovvym.

&

TARNOCRODZKA OPOWIESC WICILIJNA
30 grudnia 2017 roku Teatr Mlodych TOK
SHOW dzialaj^cy przy Tarnogrodzkim Osrodku
Kultury zabral widzow w niezwyklq podroz do
dzie\vi?tnastovviecznego Londynu, gdzic toczy si?
akcja „Opo\viesci wigilijnej" Karola Dickensa,

kantoru, zgorzknialcgo, niezyczliwego, egoistycznego,
goniqcego za picni?dzmi i stronitjcego od ludzi
samotncgo sknery uvvazajqcego, ze obchodzenie
swiqt Bozego Narodzenia to wariaclwo. PewncJ nocy
odwiedzajt} go cztery duchy. Za sprawQ ukazanych
obrazovv z przeszloki, terazniejszosci, przyszlosci i
nauk udzielanych przez niezvvyklych gosci bohater
calkowicie zmicnia swoje post?powanic - slajc
si? kochajgcym,
empatycznym,

serdecznym i hojnym
czlowiekiem.

dziela zawsze aktualnego. Ogl£jdaJc|cy mieli okazj?
uczestniczyc w duchowcj przemianie glownego
bohatera Ebenezera Scrooge'a - bogatego wlasciciela
20

Ta pi?kna i wzruszaj^ca
hisloria przesi^kni^ta
bozonarodzeniowq
magiq, daje wiar?, ze w
tym szczegolnym czasie
naprawd? mogq zdarzac
si? cuda.
Niezwykly talent
mlodych amalorow,
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minimalistyczna scenografia, dynaniicznie
zmieniaji)ce
obrazy, gra su iatla i sugostywna
muzyka \v tic zachwycily publicznosc i przyponinialy,
CO naprawd(r"jest w zyciu waznc.
Po raz drugi spektaki zostal zaprczentowany 11 lutego
201Kroku.

Wigilijncj Przyszlosci, Marta Cratchil; Michal
Stasiovicz - Bob Cratchil, Kupiec: Wlktoria Fus
- Narzcczona inlodcgo Scrooge'a (przeszlosc).
Pani Cratchil (icraznicjszosc), Praczka (przyszlosc);
Maciej Komosa - Fred, Bogacz; Oliwia Kurzawska
- Fanny Scrooge (przeszlosc). Narzcczona Freda
(terazniejszok'). Praczka (przyszlosc): Adam BU Wolohlariusz, MIody Scrooge (przeszlosc). Kupiec:
Marciii Borck - Kol^dnik, Maz, Piotr Cratchil,
Kupiec, Chlopicc).
Spektaki wyrozyscrowala Monika Komosa.

1
Wystqpili:
Kamil Wrobel - Ebcnczcr Scrooge; Micha)
Malinowski - Duch Jakuba Marleya, Bogacz:
Kornclia Wojtkow - Duch Wigilijncj Przcsziosci;
Kacper Hass - Duch Teraznicjszych Swiijt Bozego
Narodzcnia, Staiy Joe; Zuzanna Szymanik - Duch

Mistmum bozomrodzmawe pt,

rodzi moc imcfd^L

))

Okies .swiqt Bozego Narodzenia
to czas szczegolny. Ludzie sobie
bliscy gromadzg s'lq pi*zy wspolnym
stole, dzich] si? oplatkiem t skladajq
zyczenia. W szkoiach rowniezjest
to okrcs wyj^tkowy. Mlodziez i
dzieci z wielkim zapalem ubieraj^
choinki, ozdabiajq swiqtccznie sale
Ickcyjne i pi-zygotowujq wigilie
klasowc. Wybrani uczniowie z
niecicrpliwoscig przygotowujq si? do
jaselek. 21 grudnia 20I7r. nast^pif
dlugo wyczekiwany swiqteczny
czas radosci - mlodziez Publicznego
Gimnazjum w Tamogrodzie
wystawila dla spolecznosci szkolnej
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Jaseika Bozonarodzeniowe.

Rowiesnicy nagrodzili gromkimi brawami swoicli
kolegow,„mlodych aktorow".
7 stycznia 2018 r. mlodziez tamogrodzkiego
gimnazjum, pod opiekjj s. Jadwigi Anny Tabor

i pani Magdaleny Koncewicz-Obszanskiej,
wystawih mlsterium na deskach Tarnogrodzkicgb
Osrodka Kultury. Wyst^pito okolo 40 mlodych ludzi,
ktorzy wcielili si(j w biblijne role oraz wyst^powali
w chorze, kol(?dujqc. Opraw(j muzyczng przygolowal
pan Andrzej Kusiak. Glownym organizatorem
bylo Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie przy
wspolpracy z Tamogrodzkim Osrodkiem Kultury.
Bozonarodzeniowy spektakl oglijdali mieszkancy;
Tamogrodu i okolic.
Wystawione przez nasjaseika mialy tytui "Bogsi^
rodzi, moc tmchJeje"i hyh odpowiedziq na wokmie
dzis swietego Jana Paw/a II o Nowcf Ewangelizacj^ w

dzisiejszym swiecie. Poprzei wlqczenie mlodych IWii W
przygotowanie i odegraniejaselek chcielismy im jeszcze
bardziejprzyblizyc pneslanie Bozego Narodzenici i
zaangazowac w czynnq akcj\'gloszenia Chrysfusaprzez
sceny misfeiyjne - zauwaza rczyser Jaselek - siostra
Jadwiga Anna Tabor.

Nalezy zaznaczyc ,ze w koncowej scenic jaselek'
wyst^pilo kilka elementow nietypowych,jak np. ;
pi-zekazanie inalenkiego Jezusa Polsce czy tez tailiec
aniolow pi-zygotowany przcz pani^ Malgorzat^ Zaj^c.
PASJONATOW z Publiczncgo Gimnazjum w

Tarnogrodzie z vvyzej opisanym misterium nie zabraklo
takze na 43. Mi^dzywojewodzkim Sejmiku Wiejskich
Zespolow Teatralnych w Tarnogrodzie. Oiyginalna
wspolczesna adaptacja jaselek wywolala ozywion^
dyskusj? na omowieniu spektaklu z Rad^ Artyslyczn^.
/pizygotowala s. Jadwiga Anna Tabor/

I

„POGODNA NUTKA"
Dzieci^cej i Mlodziezowej „Pogodna Nutkai:'-"
0 nagrod? im. Marka Sochackiego, ktory
odbyl si^ w Bilgoraju 17 marca br. Uczesmicy
rywalizowali w trzcch kategoriach wiekowych:
do 10 lat, do lat 15 i powyzej 15. roku zycia.
W pierwszej kategorii wyroznienie olrzymal
Dzieci^cy Zespol Wokalny z Tamogrodu
dzialajqcy przy tamogrodzkim Osrodku
Kultuiy. Gratulujemy! Konkurs, ktoiy pi-zed
laty organizowany byl jako powiatowe
zmagania mlodych artystow, m. in. za sprawg
zmarlego w 2012 roku Marka Sochackiego
stal si9 na poczqtku konkursem o zasi^gu
vvojewodzkim, a od 5 lat ogolnopolskim. Celem

Konkursujest promowanie dzieci^cej i
Ponad 70 podmiotow muzycznych z calego kraju'
wzi^lo udzial w V Ogdinopolskim Konkursie Piosenkii
22
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mlodziezowej tworczosci artystycznej,
\
inspirowanie mlodych wykonawcow piosefiki
do wlasnych posziikiwah w dziedzinie
poezji i muzyki, konfronfacja dokonah tM'drczych /
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arlystycznych oraz u zhogaccnic ofcrty kii/fiira/nej
miasta- podkresla Maryla Olejko, kierownik
arty^styczny BCK. Occny \vysl9p6w uczcstnikow
\v irzech kategoriach wickowych dokonala koinisja
powolana przez organizatora. Podczas occny brano
pod uwag^ dobor rcpcrluaru, niuzykalnosc, walory
glosowe, interpretacji; lekstu. aranzacj^ i tzw. ogolny
vvyraz artystyczny. Konkurencja dzis wsnkl mlodych
artysldwjest diiza. Dzieciakijednak fantastycznie

dobierajq sohie repertuar. slarajq sie do danej
piosenki cos od siehie dodac. Nie kazdv maze
wygrac, ale waznejest to. hy kazdv niial pasj^, ch^c
samorealizacji siebie przez spiewanie czy granie.
pasj^\ zaangazon-anie, nafuralnosc, szczerosc

publicznosc odbiera wpienvszej kolejnosci i tojest
najwiekszy sukces artysty - mowiJa w rozmowie
z bilgoraj.com.pl przewodniczi|ca jury Elzbicta
Igras.

gF-2 MVJD)'2019,
W dniach 5-11

lutego 2018 r.
Tarnogrodzki
Osrodek Kultury
po raz kolejny
zorganizowal
pozaszkolne
zaj?cia dla dzieci i
mlodziezy w czasie
ferii zimovv^ch.
Najmlodsi mogli
uczestniczyc
w zaj^ciach
plastycznych
prowadzonych
przez Matgorzal^
Grabinskq-Serek
oraz laneczych z
Malgorzata Zajqc.

Swiat icatru poprzcz zabawi? przyblizyla najmlodszym
Monika Komosa, a warszlaly edukacyjno-kuliname
pt. „Wkr9ccni w zdrowic" poprowadzila Oksana
Marczak. Jak co roku, odbywalo sig „Bajkowe

poludnie" czyli codziennc projckcjc bajek dla dzieci
w sail kinowcj TOK. W ramach legorocznyin ferii
zaprczcntowa! si9 takze Tealr Mlodych TOK SHOW
ze spcklaklcm ..Opowicsc wigilijna".
Vjjtrece

AStAUi:ZftK

• ■'
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KIERITIASZ UJIELKANOCNY 2018
podopieczni Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Do wyslcnvienia )\^kodziela zapwsilam artystki,
z kfoiymi na co dzien Tarnogrodzki Dam Kiilturv
wspdipracuje. Sq wsnk!nich panic, ktdre rakroczme
uczestniczq u' Rcgionalnych Warsztatacli Zdohienia
Pisanek. Zjedncjstwny jest to prezentacjo dorohkii
lokalnych artystow, z driigiejszansa wzajemnego
spolkania i wymiany doswiadczen. Kazdy, klo
odwiedzi!nasz kicrmasz, inogi nahyc oiyginalne,
r^cznie wykonane palmy, pisanki, ozdoby swiqteczne przyznaje Rcnata Cwik, dyrektor TOK.
WBf ^

Po raz koiejny Tarnogrodzki Osrodek Kultury
zaprosil mieszkancow na kiermasz wiclkanocny
rtjkodziela artystycznego, pisanek, palm oraz ozdob
swit|tccznych. Do TOK zjechali arlysci z powialu
biigorajskiego prezentujfjcy swe wyroby.
Dnia 18 marca 20l8r. kazdy klo mial lyiko
ocholi? mogl przyjsc, obejrzec i kupic pisanki, palmy
oraz inne ozdoby swigteczne. Stoiska zc swiqlccznymi
ozdobami przygotowaly: Anna Grasza, Janina Bien,
Sylwia Matysiak, Halina Piela, Anna Scroka oraz
uczniowic szkoly podstawowej w Tariiogrodzic i

m

=1 it.

Turniej Wiedzy Pozarniczej

Dnia 23.03.2018 r. w Tarnogrodzkim Osrodku Knltury
odbyly sii; eliminacje gminne Ogolnopoiskicgo
Turnicju Wiedzy Pozarniczej MLGDZIEZ
ZAPGBIEGA POZARGM. W eliminacjach udzial
wzi?!o pietnaslu uczniow z piacowck oswiatovvych
gminy Tamogrod. Jury w skladzie: Dariusz Adamek,
Ewa Glinianowicz, JozefCzarny, Zbignicvv Popowicz
i Urszula Fedec oglosilo wyniki i na podsiawic
protokolu do nasl^pnej fazy eiiminacji awansowali:
Piotr Socha - szkola podstawowa Luchow Dolny,
Konrad Magoch - szkola podstawowa Tamogrod oraz
Flubert Socha - Zespol Szkol Centrum Ksztalccnia
Rolniczcgo Rozaniec. Gratiilujemy!
24
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„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAC"

StroiiKif OSP w Tflrnopdiie uholili uanidw SP w Tornopdzie
mozliwosc praktycznie
sprawdzic swoje
Limiej^tnosci.
Dzieci i ndodziez

z wielkfj uwag^ i
zaangazowaniem
Liczestniczyly w
warszlalach, gdyz
„trzeba wiedziec,

jak pomoc, ale takze

Irzeba wiedziec,jak si?
zacliowac" w sytuacji
zagi'azajijceJ zdrowiu lub
zyciu.

15 lutego 2018 r. slrazacy Ochotniczej Strazy
Pozamej vvTarnogrodzie: Natalia ZaJfjc, Piotr Fusiarz,
Mateusz Hubka, Patiyk Krol i Amadeusz Sidor oraz
prezes OSP Tamogrod Jozef Czarny odwiedzili
SzkoJ? Podstavvowjj im. Marii Curie-Sklodowskiej w
Tamogrodzie. Celcm wizyty druhow bylo szkolenie
iiczniow w zakresie udzielania picnvszcj pomocy
zorganizowanc vv ramach kategorii spccjalnej
,.Ratujemy i uczyiny ratowac" Ogolnopolskiego
Konkursu „FIoriany 2018" realizowanego przez
Zwi^zek OSP RP i Fundacj? WOSR Uczniowie
wystuchali wykladu i teoretycznych podstaw
udzielania piervvszej pomocy, a poznicj inicii

Erasmus + w Tamogrodzie c.d.
Lilj^ i Rannveig wsiadtam do samochodu i
pojechalismy do domu. Powoli zacz^lismy
si^ przyzwyczajac do tego, ze

1 pazdzlernika 2017r. o godzinie 7:00 wraz z

rodzinami przyjmujqcymi dzieci z Islandii
wyjechalismy z Tarnogrodu 1 ruszylismy
w stron? lotniska pod Rzeszowem
w Jasionce. Gdy wysiedlismy z
samochodow na parkingu przed
lotnisklem, wszyscy bylismy
podekscytowani tym, ze
za par^ minut spotkamy
swoich przyjaciol z
zagranicy. Z zaciekawieniem
wypatrywalismy samolotu
na tarasie widokowym 1
nie moglismy siQ doczekac,
az przywitamy naszych
goki. Po paru minutach
samolot wylgdowat, a z nlego
wysiedii nasi przyjaciele, ktorzy
usmiechali si^ i nam machali z
radokl^. Wszyscy przywitalismy sIq,
a nast^pnie zabralismy naszych goki do
swoich domow. Ja wraz z moimi rodzicami oraz

b^dziemy si^ porozumiewac
z naszymi przyjaciolmi w

HEALTW

j^zyku angielskim. Caty
dzieh sp^dzitam z moimi
goscmi na rozmowach^
a wieczorem zabra+am

EUROKANWW

je na krotki spacer

po Tamogrodzie, by
pokazac, jak zyje si^
w naszym cudownym
mlasteczku. Nast^pnego

dnia spotkalismy si^ w
szkole. Oprowadzilismy
wszystkich naszych gosd z
Islandii po budynku. Okoto

godziny 9 odbyt si^ uroczysty
apel, na ktdrym powitalismy uczniow
i nauczycieli z krajow bior^cych udzlatw
projekcie „Erasmus +". Po apelu wraz z Rannveig 1

Erasmus+O^A
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Lilj^ uczestniczyiam w zaj^ciach lekcyjnych. Okoto
godziny 16 odbyto si^ przejscie kiezk^ edukacyjnq
po Tarnogrodzie. Odwiedzilismy takie miejsca jak:
cmentarz zydowski, kosciotek sw. Rocha, Bibllotek^
Publiczn^ i wiele innych. Po zwiedzaniu Tarnogrodu
wrocilismy do domu. Po powrocie spotkalismy
si^ z King^ i je] goscmi: Glodis i Lilj^, tez z Islandii.
Wszystkie szesc odwiedzitysmy plac zabaw na

wykonane przez Oskara Koz^ z naszej szkoly. Pokazat
on magiczne zamienianie si^ kart, sztuczk^ karta
jest i karty nie ma i wieie, wiele innych Po godzinie
12 odwiedzilismy Obsz^. Na miejscu mogiismy sami

wyrabiac

^ swojskie maslo i upiec chleb,
pojezdzic na koniu lub poplywac
kajakiem, pograc w kr^gle I
pozwiedzac tamtejsze tereny.
Na pewno nasi goscie si^

rynku w Tarnogrodzie, gdzie swietnie si^

nie nudzili. Po wszystkich
atrakcjach odbylo si^
ognisko, na ktorym zostaly
upieczono kielbaski,
a potem wspolnie
mogiismy je zjesc. Po
udanej zabawie w
Obszy wrocilismy

bawilysmy 1 rozmawiatysmy. Pozniej
wybratysmy si^ na pizz^, gdzie
sp^dzitysmy razem milo
czas. We wtorek o

godzinie 8:00

zacz^tam
zaj^cia

lekcyjne

do domu. W

wraz

pi^tek rano po
krotkiej wizycie

z Lilj^ i
Rannveig.

w gimnazjum

Po 11:00

wszystkie
osoby bior^ce

wszyscy

gokie 1
osoby biorqce

udziatw wizycie

udzial w projekcie
pojechaly do Luchowa, by
zobaczyc szkol? podstawow^.
Dzieci wraz z nauczycielkami
spiewaly piosenki po angielsku, tanczyty w
parach i recytowaly wierszyki. Po tym niedtugim

odwiedzity
przedszkole,

gdzie odbyt sIq,
„Dzien z witaming".
Przedszkolaki

mowity wierszyki,
spiewaty i tanczyty.

przedstawieniu poproszono wszystkie kraje, by

Po wyst^pach odbyta
si^
krotka prezentacja o
zdrowej
zywnoki przedstawiona
przez pana
Tomasza Obszanskiego. Po odwiedzeniu przedszkola
pojechalismy autobusem do przetworni owocow,
gdzie obserwowalistny obrobk^ owocow i ich

mrozenle, a zadanie dia odwaznych polegato na
wejsciu do zamrazalni, gdzie panowala temperatura
-50°C. Gdy skonczylismy zwiedzac przetworni^
owocow, udalismy si^ do domow, by przygotowac si^
do dyskoteki szkolnej. 0 17:00 odbyta si? dyskoteka,
na ktorej mogiismy odreagowacte pierwsze ci^zkie
dni I pobawic si^ wraz z goscmi w rytmie muzykl.
Wszyscy doskonale si^ bawilismy i przetanczylismy
az do godziny 21:30. Gdy dyskoteka si^ skonczyta,
zm^czone pojechatysmy z dziewczynami do domu. W
srod^ musiatysmy bardzo wczesnie wstac, poniewaz
miatysmy jechac na wycieczk^ do Zamoscia. W
Zamokiu zwiedzilismy takie miejsca jak: Stary Rynek,
Arsenal, Ratusz. W Nadszancu mogiismy ustyszec
strzal z prawdziwej armaty. Ta atrakcja zrobila
najwi^ksz^ furor^. Ostatnim naszym punktem byla
Twierdza wZamosciu, czyli centrum handlowe. Po
udanych zakupach wrocilismy szcz^sliwie do domu.
W czwartek o godzinie 9:00 odbyly si^ pokazy
sportowe. Kazdy kraj mogi pochwalic siQ swoimi
talentami. Najwi^ksz^ furor^ zrobily sztuczki karciane
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narysowaty na plakatach jakies rzeczy zwi^zane ze
swoim krajem. Wszyscy uczestnicy mogli si^ wykazac
talentem artystycznym i pozostawic cos po sobie.
Naprawd^ wyszty cudowne prace. Po mitym spotkaniu
ucznidw z Luchowa wszyscy udali si^ do domow. Po
potudniu pomagatam spakowac si^ Lilji i Rannveig, bo
to byto ich ostatnie popotudnie w Polsce. Wieczorem
przyszty do nas Kinga wraz z Glodis i Lilj^ .Razem
rozmawiatysmy o minionym tygodniu, o wrazeniach z
pobytu u nas. Pozniej, gdy Kinga, Glodis i Liljq muslaty
isc, moja mama przygotowata pozegnaln^ kolacj^.
Powspominatysmy jeszcze wszystkie zdarzenia, ktore
miaty miejsce w tym tygodniu 1 posztysmy spac.
I nadszedt dzieh, ktorego nie chciatysmy, czyli odiot
gosci do domow.0 8:00 wyjechalismy wszyscy z
Tarnogrodu w strong lotniska. Na lotnisku czekalismy,
az wszyscy z Islandii odprawiq swoje bagaze. Potem
nadszedt czas rozstania. Nie obyto si^ bez tez. Wedtug
mnie przyjmowanie goki z projektu byto swietnq
przygod^. Dzi^ki temu poznatam inng kultur^,
poprawitam swoje umiej^tnoki postugiwania si§
j^zykiem angielskim i poznatam az cztery superowe
przyjaciotki. Mysl^, ze spotkamy si^ jeszcze kiedyl
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Iga Serek kl. VII b

Ponizej przedslawiamy Ircsc lislu wraz z
zalqcznikami przesiany do redakcji kwartalnika
przez zamieszkalego we Wroclawiu lamogrodzianina
z pochodzenia Boguslavva Slaroojca. List byl
napisany odr<^cznie. Redakcja nic ingcrowala w
jcgo tresc i form?. Zamicszczamy oryginalny lekst
nieredagowany i niepoddany korekcic.

WnK'law, 51 2018k

mowiano, zejest to za-ca komencianta. Nieniiec chodzqcy
po cpvi/nemii, czaseni \v skoKzcmym plaszczu (zpistoletem
v»' kaku/ze u pasa). Tego za-c^ hawiqce sie dzieci poznafy.
On bowiem czeslo choclzil sohie po Tarnogrodzie. czasem
z wUcznreni. Gdy spofykcd dzieci. to wo/al nas, cos do nas
mowil fcz^stowai cukierkami, iismiechal si^. Pewnego
razn gdy od III. Cerk. szedhv kiernnkn hud. Zand.(szlismy
za nim). Po drugiejsironie ..szo.sy".sz/a mioda Zydowkacos do niej hzyknql. luisti^pnie wyjqlpistolet i zastizeliljq.
Od tego czasii iinikolismy go.

Widyn'cilem goJak sti-elal do ptakow zfloweru siedzqcych
na wysok. drzewach

Szanowmi Pani Renalo!

Urodzilem si{' 21 pazdziernikal934K U'
Tarnogrodzie przy ul. CerkiewneJ 24(w naszym
doinii). Porod odehrala akiisz. pani Rogalowa,
mieszkajqca p}z:y id. Liichow.skieJ (hiisko
Kosciolka). Nasz dom byl drugi od...vro.sa'"
(w zal. szkic i zdjfcie). IVpienv.szym -od
.szo.sy (naroznym) mieszkali Riitkowscy
i Cbmieleccy. Byl to duty dom i przed
w'ojnq jego cz^sc \nmajmowala rodzina
zydowska (z corkq o imieniu Surkay.
Trzeci dom- Nowinscy, dale]Larwa i
inni. Nowinscy fez przed wojnq swqj
dom wynajmowali- mieszkali lu
p. Hulak, pracujqcy u' Gminie.
yer
Z ojcemJezdzil do Ksiezpola
na lyhy. Byly tu dwa stcnvy
pocegielniane na posiadlosci
Z
mqjej Babcize strony
Mamy.

Napneciwko
nas: p. Rosochacz

/Ziva SZatyyjaor^dr/fiiave

S'oda'je

A-Zc/ccAit^z /

i Galki. W czasie

wo/ny VI- domu
Galkdw. przez
pewien czas
mieszkal
Ukrainiec
Hoivszko

zzonqi

m.

J-J

in. nq
boisku

szk.
'
bylo tgkie I
dizewo i u '

p. Gl^z^^vacz

(mote ojzech). ,
Kilka

wspomnien z

—

czasow okupacji,
jeszcze pized
wysiedleniem.
W tych trudnych
czasach korzystalismy z
pomocy materialnej Babciz
Ksi^^zpola. Po karlqfle, mleko
chodzil OJciec. ale czqsciej
ja. OJciec pracowal bowiem w
Majdanie Sieniawsk.(wychodzil
hardzo wcze.kiie rano, a wracal

wieczor.). Zawsze idqc do Ksiqtpola
pizystawalem pizy tejptzedwojennej
kapliczce. Kiedys wybralem sie popohidniu
do Babci. ale nie wiedzialem, ze w ym dniu
Niemcy prowadzili at do Bilgoi: grape Zydow.
Gdy minqlem kapliczk^. za zakrqtem kilkanascie
metrow zobaczylem. te w rowie ktos lety.
Poczqtkowo chcialem zawrdcic. ale pizemoglem
siq, tylko pizetegn. i zaczqiem hiec. IVkrdtce
zobaczylem taki.sam obraz. Droge 5 km pizebylem
wtedv w pizv.spieszonym temple.

dzieci. Natomiasf

Bylismy wysiedleni.Jak w^^kszosc tarnogrodzian.
Zostalismy wczesnie rano wygonieni na Rynek. Odbylo

w domu Nowinskich- tlumacz niemiecki

si{' to z kompletnym zaskoczeniem, zapomnielismy nawef

dwojgiem
(z zonq) o nazw. Gromowski.
Zpoczqtku wojnv pami^'lam dwa zdaizenia:
ulana, ktoiy na naszym podworzii dokonywal pospiesznej
loalety oraz samochod cic^'zarowy(chyha hez lawek
do siedzenia), ktoiym w\nwzono(w kier. Bilgoraja)
nauczycieli m. in. p. Grzywacza. Samoclukl ten stal nie
prz}' bud. zandarmerii. lecz wpoblizu ul. CerkiewneJ.
NJieszkalem vv poblizu bud. zandarmerii, wi{'c ten leren,
bawiqc sie. ob.senvowaTismy. Najpienv byl rylko komend.
i zandanni. ^Vszyscy nosili mundwy. Komend. ktos mi
pokazal. Po pewnym czasie do zandarm. Dolqczyl -

chleba.

Zaladowano nas do samoch. ci^tai: z pland. i samochod)'
ru.szyly drogq na Rozaniec, w kierunku Beltca. o ktorym
slyszeli.smy. Zaczql si^' lament i spiewanie piesni.
.szczegolniepizejmujqco bizmiala ..Serdeczna Matko Ci,
ktbizy zaglqdali przez szparki. stwierdzili, te skr^cilismy
z drogi na Beltec. Faktycznie zawieziono nas do obozu
za drutami vv Zvv'/e/rvv7C//. Nastepnie oboz vv Zamosciu,.

Lublin - pized drutami Majdanka i wreszcie wyjazcl.

do Niemiec. JecboHsmy bez pizenvy kilka dni i nocv'

\

w towarowych wagonach. ZnalezUsmy sie wpoblitir
granicy bolend. MieJscowo.se Sankt Hubert kolo KempW-'

1 Rutkowscy mieli syna, ktorcmu spodob. si? Siirka (przyp.Aut)
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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(J947k)przez dwczesn. Bisk. Lub. Ks. Stefana
Wyszymskiego.
W I947r. Ojciec wyjechal do pracy we IVroclawiu,
o my pojechcilismy no.stale do Wrocl. w !949i:
Uczgszczalem do .sredniejszkoly zawod. a
nast^pnie studiowalem na Wydziale Elekt/ycznym
Politechniki Wrociawskiej. Po .stud, pracow. vv Fabiyce
Maszyn Elektr. DOLMEL(16 fat) nastepnie bylem

noiiczyc.jednejz wrocl. szkdl kednich zawodowych\(do
emeiytiiiy).

We Wrocl..spotkalem tarnogrodzian. Najpierw
byla to Antonina Juda, ktdra bylajuz stud, i paradowala
w czapce akad. Czapki byly wtedy modne i vv .szk. .sr. i
TA^RNOGRqO -Jpr<i3^.

SzkoJiaL
Ml. ixkolltM,

Nasz dow*.

c»d

p«>dvo*a3a,
Howlrif^

W

sit'nl'M^i'mQ,

Stareoj-eftS

(z
^ej Sics^^
Dfid*>C5^ z Kslszj^^

*1

ui.

1 ChnneC,

3oWeln

Met pocfw. "fco
(chlej Krefeld i
Essen). PoznieJ

ou.. Ce.Tki\^i^<
Oo tf

pm'wicziono
nas do Sichteln.

SkMAft
vvysocfe/<3«

Rodzice pracowali
a dzieci hy/y vr
lagrach. Ztipy byly
okropne - dzieci
m'miofowcily.
Szcze.sliwy powrdt
(z pizygodj do
Taniogi: Dam
hyl piisly -gale
k'iany, wi^c
zamieszkali.imy

f•— w bud

nf'^Tyit'eclcct.

bf>ii'tu> cto ilzi'tk..

Plan fragmcntu Tariiogrodu naszkicovvany przez autora
I

u Babci iv

\

Ksi^zpolu.
Nast^pnie vv
czworakach

sfatycli Jeszcze
stojqcych milezqcych

pized wojnq

od. u.f.Cev-kiewr)ej,

Powrdt do

•2

swojego damn
VI' Tarnogrodzie.
Zacz^la si^ szkoki.

C ZA-fcad.) —ovulifsfec^li.
09^^tlpl2,J*i2 Z/>t W2,/

Byla / Komunia

to bjij 3zf

Sentymentalnie jestem bardzo zwiqz.z
Tarnogrodem, szczegolnie gdy w 2006r. odwiedzilem
Tarnogtvd po wielu latacb.
I

o$z(c.bn,

Lqcz{'pozdmwienia dla Pani i Rodziny.
Int. Boguslaw Staroojciec
*Pra\vdopodobnie aiitorowi chodzi o flobert - rodzaj broni
slrzeleckicj(pr/yp. rod.)

5'vi: vv }945i: oraz
Bieizmowatiie
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nastiid. Pozmej wmatur. kl. teclmikum spotkalem si§ze
Zdzichem Sidorem. O klas^ nizej bylJasio Bleu, ktoiy
mieszkal u Wujka pochodz. z Tarnogrodu - byl to Ks.
Wincenty Cap - zmieiiil nazw. na Tarnogrodzki. Gdy bylem
poslud. przyjechal Tomek Mlodzianow.ski (byl.synein
Dziedzica z Biszczy)- kontymiowac studia. Z mojej kl.
jest Helena Gierula(mgr ekon.) mie.szkajqca dotqd we
Wroclawiu.

Nasz

do Dziedzica

Kierskiego.

.

w ci^ie

Oplsy zdjyc wykonune pr/cz autora
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

rejestr i przypominanie wszystkich zawartych uczasopi.dnie artykuiow (wszak kazdy czytelnik
ifiM Wi
maze sig z nimi zapoznac...), lecz podkreslenie.jak
wszechstronne sq to informacje. interesujqce rdxi'niez
dla odbiorcv spoza najblizszego krggu zainteresowan
Redakcji i wspolautorow.
Na szczegolnq uwagg zas/uguje znakomicie
zaprojektowana i zrealizowana szata graficzna
wydawnictwa: obszerny material ikonograjiczny,
prqfe.sjonalny serwis fotogrqficzny.
Na rgce Redaktora Naczelnego Pana
Wladysiawa Dubaja pragng zlozyc wyrazy uznania
i podzigkowan dla calej Szanownej Redakcji za
dostarczenie rowniez czytelnikowi "postronnemu"
lak ciekawego i warto.sciowego maferialu
publicystycznego.
Konczqc mojq wypowiedz, pragng nawictzac
do cytowanego na wstgpie fragmentu wiersza Mariana
Hemara "Moja ojczyzna by zacytowac strqfkg
zamieszczonego w kwartalniku wzruszajqcego wiersza
mlodziutkiej. lO-letniej poetki Justyny Fiirmanekposwigconego Jej Male/ Ojczyznie:

1

List do rc'dakcji

Moja ojczyzna Jest bardzo pi^knat
Dumna i mloda

Stance w niejswieci kazde^^o dnia
I wieczna w niej tnva pogoda
(Marian Hemar "Moja ojczyina"fragm.)

Ta strqf'a wiersza napisanego iv ho/dzie
ojczyznie przez znakomitego poel^ Mariana Hemara
(1909-1972) biidzi rejleksj^ na tenial urody niakj
ojczyzny- Tarnogrodu, ktorajawi mi si^ na karlkach
"Kwarlalnika Tarnogrodzkiego Gdy swiqteczny
niimer tego wydawnichva(Nr 73 Rok XVIll 20/7)
dalarl do moich rqk, zaniirzy/ain .y/^ vt'jego tresci i
formie z ogromnq przyjemnosciq i uwagq. Redaktorzy,
aulorzy, sprawozdawcy przedsiawtajq w sposoh
rzeczowy i hanvny. prqfesjonalny i nacechowanv
osohislq pasjq, wydarzenia dofyczqce gminy i miasta
Tarnogrod.
Relacje obejmujq nie tylko sprawy dnia codzicnnego
skladajqce si{' na obraz,Jakim zyje loka/na
spolecznosc. Z kart hvartalnika docierajq do
czy/elnika rowniez informacje o waznych dokonaniach
hislorycznycli, knldtralnycb. oswiatonych, sporfowych
b^Mqcych iidzia/em nic tylko mieszkancow miasta
i gminy. Odczylujemy tn tys wielokiiltiirowo.sci
Tarnogrodu, dum^'zzahytkow sakra/nych i
tradycji bistoiycznycb. Otrzymujemy informacje a
udosiepnianiu tych skarhow szerokiemu odbiorcv,
Jak np. prezentommie obrazdw Domenica Tintoretto,
u" Galerii Zamku Krolewskiego u' IVarszanie.
Przy okazji kwartalnik zamieszcza obszeniy rys
biogrqficzny malarza i opisjego dziel, historiiy
- dramatycznq - obrazdw b^dqcych wlasnosciq
tarnogrodzkiej parqfii pw. Przemienienia Panskiego, A
inne wydarzenia o randze historycznej to powrot ikony
Matki Bate]do cerkwi .vvv. Trojcy vr Tarnogrodzie /

Jest takie miejsce na Lubelszczyznie,
w tej ntojej inalej Ojczyznie,
Maze / niediiie, mote inalo znane,

Ale przez mieszkancow bardzo kochane
Krvsfvna Chruszczewska

uroczystosci z tym zwiqzane.

Za.sz historii najnowszej dowiadujemy si^,jak
Tarnognkl ohchodzil.hei^to Niepodleglosci II
listopada - "! u- niebo piesni poplynie or^'dzie
a lakze smutnq rocznic^ smierci pochodzqcego r;
Tarnogrodu gornika, sp. Jozefa Krzysztqfa Gizyofiary pacyfikacji kopalni "Wujek" Ibgrudnia J981k
- "D/a mej wobum i"(.spoczywa na cmentarzu u'
Tarnogrodzie).
W rokujubileuszowym (1567- 2017),jak i w
popizednich latach, w.spo/czesno.sc i historia toczy
si(j' i przeplatajak wzyciu- na lamacli Kwartainika
Tarnogrodzkiego.
Niejest celem niniejszego "Listu do redakcji"

Krystyna Chruszczewska
Glowny Instruktor Wojcwodzkiego Domu Kullury w
Lublinie ds. Teatru w latach 1968-1995. Chrzcstna

Malka Mi^dzywojewodzkich Scjmikow w
Tarnogrodzie od 1975r. Ikona dobroci i serdccziiosci.
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Dziadek i ojciec dra Romana Cichockiego w okresic
mi^dzywojennyiTJ nalezeli do Tovvarzysiwa Gimnaslycznego
.,Sok6r' w Dobromilii, dzisiaj iniescie na Ukrainie, w
obwodzie Iwowskim.

Organizacja propagowala

byly:

pielQgnowanic gimna,slyki,
rozbudzanic duclia lowar/yskiego przez uizijdzanie
popisow publicznycli,zabaw
zimovvycli i Iclnicli, vvycieczek i(p.,

sport, gininastyk^ i zdro\\7

• szeiv-cnic vvsrod czionkow

siyl zycia. Postulowala

osvviaty narodovvoj i budzenieducha
obyvvalelskicgo.
Jednym z deklarowanych celovv
tovvarzysiwa - zgodnie z idealami
jego ivvcSrcovv - bylo rowniez
podlr/ymyvvanic i rozvvijanie
svv iadomosci narodovvej oraz postavv
obyvvalelskicii. Symbolcm mchu byl
soko! vv locie tr/yniajacy sziang^

podnoszenie sprawno^M
fizyczncj polskiej mlodziezy,
popularyzowala sporty
Iclnic oraz zimowc,a lakzc

vvyrabianic tijzyzny fizycznej
i si} moraliiych. Towai^zystwo
lioldowaio Ideom olimpjjskini
zitczeipnieiym z atilycznych
idealow wychowawczych,co
wyrazalo moUo organizacji
.AV zdrowyin ciele zdrowy
ducli"" inspirowane klasyczntj
lacinskti sentencjq rzymskiego

do cvviczcn. Sokol ten vv okresie

poety Juwenalisa. Mens sana
in carpore scmo oto haslo,

vv imie ktdrego Soko! dq^
do rozwoju si! fizycznych;
briitiilna zas sil^, uzywanq
vv cciacli przemocy iiad
slabszyin Sokol pogardzii.
[„Srcbnia ksiega Sokolslwa
Polskicgo na Skjsku" 1920],
Deklarovvanymi ceiaml
organizacji zavvartymi w
ustavvacli opublikowanych

Wojciech i Tadcusz Cichoccy w umuiultirowaniu

Tovvarzvshva ,.S0K6L" w Dobroniilu w latacli

vv 1910 roku vv Poznatiiu

30 -tYch XX vvieku /ze zbiorow Runiana Cichockie<io/

zaborovv pclnil rowniez llinkcjc
ziikamuflowancgo przcd vvkidzami
zakazancgo symbt)lu narodovvcgo
Poiakow - oHa bialego. Towar/ystwo
posiadalo rowniez wjasny Mtusz
Sokoldvv pcinitjcy funkcjg iiymnu
organizacji. Czlonkovvie organizacji
witali sii; zavvolaniem ..Czolom!" oraz
..Cziivvaj!". ktdre poaiiej przejete
zosialo przez polskich harcerzy.
Organiziicja miala od pocz^itku
charakter olvvany. Mogli do nicj
nalezec wszyscy bcz vvzgl(jdii na
przynalezno.se spoieczna. polityczjiq
oraz plec. Propagowala liigienc,
aktyvvnosc Hzyczna oraz zaciiowania
prozdrowotne vv spoleczcnstvv ie
polskim.

AKTORSTWO IPOEZJA

zLoivilm - ^wi^cidm

a6zl

ZmierzcR to zaduma dnia

nafaCi spefnienia.

to niesmiafe cienie,

Swit

zacierajqce ^ntury
dziennycfi zdarzen.
n^ofioi^toy szaC,
^orym mozna otuCic
niepokpje serca,

rozo-wq smugq

potem noc,

ja^ranatowa rze^,
nod^6rq cze^z

najeszcze nocnym nieBie,
zapowiada two]dzien
nieznany, niewiadomy,
moze sfoneczny, moze fzawy.
(Przezyjgo
ja^m^CwieB^B^dzie.
<Frzeciez po nim

na przypfyw snow.
jest zawsze cisza
Jejwoda,
popieCatego zmierzcfu.
^agodnie oSmywa ci stopy.
Ijnz mozesz pfynqc
Byuiecien 1986 r.
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Proletariusze wszystkich kraJSw tqezcie aiql

ORGAN
KW PZPR
W LUBLINIB

ROK XXXIV. Nr 20 (7340)

firoda, 24.1.1968 R.

APOZ

C«na 60 gr

GS w Tarnogrodzie
dbn 0 rolnikow
Rolnicy z Tarnogrodu i oko w kolejce. W dniu 15 bm. mi
nawozy
byly
lie tej osady wyrazaja
t mo ^niezyey
duiym uznaniem o pracy za- dostarczone wedlug umowy,
GS w Tarnogrodzie nalezy
rz^du Gminnej Spoldzielni w
tej miejscowosci, ktory sta- wi^c do tych, ktore dgz^ do
najlepszej
organizacji
ra siQ zaopatrywa6 gospodar- jak
stwa w ten sposob, zeby rol- pracy w swiadczeniu using
nicy tracili na zakupy jak rolnikom. W rezultacie nikt
najmniej czasu.
Spoldziel- nie musi (jak to bywa niew innych
spoldzielnia
dowozi im
do
za- kiedy
niach),
jGidzi6
dwukrothie
grod takie
materlaly jak
nawozy mineralne, w??giel. ce albo i wiecej razy w jednej
ment i wapno a nawet. tele- sprawie tyiko dlatego, ze nie
wizory. Kazdy z rolnikow u- ma kto wypisac kwitu. Im wi^
stala w GS dzien, w ktorym cej b^dzie takich spoldzielni
Tarnogrodzie,
tym
nawozy czy inne materialy jak w
maj^ by^ dostarczone 1 nie mniej czasu b^dq marnowaiS
(rz)
traci czasu na wyczekiwanie rolnicy.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Misfrz Polski na tumieju w Rozahcu Drugim!
15 lutego 2018 roku w Szkolc Podslawowej
im. Kardynala'Stcfana Wyszyhskiego w Rozaiicu
Drugim mialo miejsce niccodziennc wydarzenie.
Odbyl si^ Turniej Tenisa
Siolowego o Puchar Burniislrza
Tarnogrodu szkol Wyszynskicgo.
Na zawody przyjechalo
czlcrdziestu zawodnikow z

szesciu szkol. Byli lo uczniowie
szkol podstawowych z Bilgoraja,
Tarnogrodu, Luchowa, Woli
Rozanieckiej, Babic i Rozanca
Drugiego. Swojq obecnoscit}
zaszczycil nas mistrz Polski w
icnisie stolowym ksi^zy ks.
Andrzcj Luszcz. Zawodnicy
zoslali przywitani przcz paniq
dyreklor Jadvvig9 Patro i
Burmislrza Tarnogrodu pana
Eugeniusza Slroza. Pani dyrektor
dodalkowo zadbala o wysmienily
posilek dia uczestnikow a pan
burmistrz o cennc nagrddy dIa
wszystkich zawodnikow. Nad

wszystkim. Najlcpsza okazala si? uczennica Szkoiy
Podstawowej nr 1 w Bitgoraju Kaja Slelmach ,
podopieczna Lukasza Mazurka, drugie miejsce
zajiyda Agala Kocioi, a trzccie
Daria Padyjasek ze szkoiy
podslawowej w Rozancu Dmgim,
podopicczne Bogdana Antolaka.
Wsrod chlopcow najlepszy
okazai si^ Eliasz Pcryga, uczen
Szkoiy Podstawowej w Woli
Rozanieckiej, podopieczny pani
Marii Kozy. Drugie miejsce
zajql Oskar Koza z Tarnogrodu,
uczen Krzyszlofa Tarnowskiego,
a trzccie Bartosz Grelak rowniez

z Woli Rozanieckiej. Przed
wyst^pem finalistow nastapil
pokaz gi7 jia najwyzszym
poziomie w wykonaniu ksi^dza
Andrzeja Luszcza oraz Patryka
Kozy - studenta AWF Krakow.

caloscia zawodow czuwal

nauczyciel wychowaniajizyczncgo pan Bogdan
Antolak. Turniej toczyl si^ w dwoch kalcgoriach:
dziewczjjl i chlopcow., Emocje towarzyszyly

Uczniowie oprocz podziwiania
wspanialcj gry zawodnikow mieli
mozliwosc porownania swoich
umiej9tno.sci z umiej^tnosciami
mistrza Polski. Byio to nie lada prcezycie dia
miodych adeptow tenisa stolowcgo .
Ksiijdz Andrzcj wysoko ocenii organizacj?
turnicju i
zach9cal do
dalszych
dzialan w tym
zakresie, gdyz
jest on wielkim
pasjonatem
tej dyscypliny
sportu.
Na

zakonczenie

tumieju pani
dyrektor
.ladwiua Patro
wr9cz>

pamiqtkowe
puchary,
dypiomy
i nagrody

i

kazdemu
uczestnikowi.

Zapraszamy na
kolejnq edycj9l
32

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

„Gryf" najlepszy w Biszczy
18 marca zostal rozegrany lurnicj pilki sialkowcj o
Puchar Wojla Gminy Biszcza. Zavvody rozgrywane
byly w kategoriach m(?zczyzn i kobiel. Do lurnieju
zglosiio si? az I3druzyn: 10 m?skich i 3 zenskie.
Tarnogrod reprczentowaly trzy druzyny: Gryf,
Gimnazjum oraz zeriski zespol Cytrynki. Tiirniej
m?ski
podzielony
zostal na dvvie

griipy A i B. VV
grupie A zagraly:
GryfTamogrod,
OSP Biszcza,

i

Bczludna Wyspa,
Krzeszow

oraz Bilgoraj,
w grupie B:
Gimnazjum
Tarnogrod,
Jasiennik, Lipiny

drugie miejsce vv turnieju. Po wr?czeniu nagrod i
wykonaniu pamicjtkovvych zdj?c naslapil powrot'do
rywaiizacji m?skicj.
Mecz polfinalowy skojarzyl dwie druzyny z
Tarnogrodu: Gryfi Gimnazjum oraz Bilgoraj i Lipiny
Dolne, oba spotkania vvygraly druzyny zajmujqce
. pierwsze micjsca
w grupach. Mecze
0 miejsca na
podium okazaly
si? 0 wiele bardziej
emocjonuj^cc
1 wyrownane
niz polfinaly. W
meczu 0 3. miejsce
Gimnazjum uleglo
1:2 druzynie z
Bilgoraja, nalomiast
Gryf takim samym
stosLinkiem setow

pokonal Lipiny
Dolne. Po calym
turnieju wojl
pod2i?kowa}
wszystkim
druzynom za

Dolne oraz

dwic druzyny
z Biszczy.
W grupie
A najlepszq
druzyng okazal
si? Gryf,

uczestnictvvo,

rywalizacj? fair
play i wr?czyl
czterem najlepszym
druzynom
pami^tkowe
dyplomy i medale.
Giyf Tarnogrod
za zwyci?st\vo
w catym turnieju
otrzymal rowniez
puchar oraz pilk?.
GiyfTarnogrod:
Waldemar Przytuia,

nalomiast

drugic miejsce
przypadio
zawodnikom

z Bilgoraja.
W grupie B
bez straly seta
wyszla druzyna
z Lipin Dolnych
a tuz za nimi

Liplasovvali si?
tarnogrodzcy
gimnazjalisci.
Po meezach

Sebastian Zah, Piotr

grupowych

Chamot, Mateusz
Podolak, Lukasz

m?zczyzn

zaczela si?

Gancarz, Arkadiusz

rywalizacja

Golqb, Mateusz

kobiel. Ze

Hubka,Tomasz

wzgi?du na malq ilosc druzyn mccze rozgiywane
byly syslemem „kazdy z kazdym". W picnvszym
meczu pomi?dzy Biszczg a Bilgorajem lepsze okazaty
si? przyjezdne, ktore wygraly 2:0. W drugim meczu
Cytrynki zTarnogrodu pokonaly Biszcz?, dzi?ki
czemu mogly rywalizowac z Bilgorajem o picnvsze
miejsce. Po wyrownanej grze Cytrynki z Tarnogrodu
ulegiy zawodniczkom z Bilgoraja i tym samym zaj?ly

Mazurek, Lukasz Gurdziel

Gimnazjum Tarnogrod: Grzegorz Cios, Kacpcr
Kuczma, Marcin Borek, Piotr Dzialo, Lukasz Ziomek,

Wojciech Machnio, Wojciech Gierula
Cytrynki Tarnogrod: Agnieszka Przeszio, Paulina
Kucharska, Barbara Grasza, Bemadetta Kurantowicz

Agnieszka Fus, Marta Marczak.
Gratulujemy!
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Co dzioto sk w Olimpiokosie
w przerwie zimowej!
rozegralismy sparing na sztucznym boisku w
Stalowej Woli z Rotundq Krzeszow, w tym meczu
nie padla zadna bramka, choc sytuacji do strzelenia
nie brakowato. Ostatnim testem przed ligg byl mecz
na niewymiarowym boisku we Frampolu z Orionem
Dereznia wygrany 5:0 (2:0). Bramki dla naszego
zespolu strzelali: Dydynski, Stetskiv, Mazurek2x, ,
Grabowski.

Przygolowania do rundy wiosennej dobiegaja |

"^

W przerwie zimowej nie doszlo do zadnych

konca. W sobot? Olimpiakos zagral ostatni sparing

rewolucji kadrowych. Or? przerwali z powodii

przed sobotnig batalig inaugurujgcg rund? wiosenng.
Zawodnicy Olimpiakosu wznowili treningi 23
slycznia. Przez caiy okres przygotowan zaj^cia

wyjazdu za granic? Mateusz Grabowski i Luki^z

odbywaiy si? trzy razy w tygodniu, natomiast w
czasie drugiego tygodnia ferii zimowycli zoslal
zorganizowany przez irenera Sawcziika „ob6z"
1 na Ireningach spolykalismy si? codziennie. W
czasie przerwy zimowej Olimpiakos rozegrai pi?c
meczow kontrolnych. Wamnki atmosferyczne
pozoslawiaiy wiele do zyczenia, a raczej stan boisk,
na ktorych odbywaiy si? mecze. Trzy pierwsze
spotkania rozegrane byly na zasniczonych boiskach
w Turobinie,

Zwierzyncu i
Tarnogrodzie.
Dwa oslalnie

sparingi odbyly
si? na sztucznych

Karpik, lecz na Lukasza juz niedlugo b?dziemy'
mogli liczyc. Do druzyny doszedl obrohca Lady

Bilgoraj Szymon Tatara na zasadzie transferu I
definitywnego. Z druzyng trenowal rowniez jeden
zjuniorow Karol Granda, bye moze zadebiuluje
w druzynie seniorow w jednym z meczy rundy
wiosennej.
Kadra zespolu:
BRAMKARZE: Marcin Strzelczyk (88), Grzegorz
Wlizlo (90), Mateusz Hubka (94).
OBRONCY: Patryk Galka (98), Szymon Tatara
(90), Pawel Kolbuch (95),
Maciej Malek (97), Pawel
Obszahski (2000), Siergiej,
Sawczuk (80), Sebastian
Skrzypek (80), Krzysztof
Tamowski (70), Karol Granda

murawach w

(00).

SlalowcJ Woii
oraz Frampolu.

POMOCNICY: Dawid

Bilans meczow

lowarzyskich to
trzy zwyci?stwa,
jeden rcmis i
jedna porazka.
Olimpiakos sparingi
rozpoczgl od
porazki 2:1 na oblodzonym boisku w Turobinie,
dla obu driizyn byla to po^teczna jednostka
treningowa, zwazajgc na to,jak ci?zko biega si? po

sniegu. Jedyng bramk? dla naszego zespolu strzelit
Maciej Maiek. Kolcjne mecze na sniegu to wygrana
z Sokolem Zwierzyniec 3:1 (bramki: Sletskiv R.,
Dydynski A., Sawczuk S.) oraz Tarpanem Korchow
2:1 (Rutyna M., Konopka D.). Siodmego marca
34
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Chamot (91), Mateusz
Gancarz(97), Lukasz
Gancarz(90), Wojciech
Gierula (00), Mateusz
Grabowski (95), Dawid
Konopka (95), Tomasz

Mazurek (86), Michal Rutyna,
(93), Roman Stetskiv (90).
NAPASTNICY: Adrian Dydynski (99), Lukasz

Karpik (83), Maciej Kuczma (98).

,

*

Po czterech miesiqcach przerwy zawodnicy
zamojskiej okr?g6wki wrocg do ligowych
zmagah. W kolejce inaugunijgcej rund? wiosenng
Olimpiakos mial zmicrzyc si? w Soli z miejscowym
Olendrem, lecz warunki atmosferyczne
uniemozliwily rozegranie meczu.
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"TjM'Olimpiakosu Tamogrod na pqtk^!
Akademia Mlodego Pilkarza Narol, Janowski Orli^ia
Bl^kitni Obsza i Olimpiakos Tamogrod, ktore zostalj
podzielone na dwie gmpy,a mecze rozgrywane byiy
po 12 minut.
Nasza druzyna zagrala w fazie gmpowej4 mecze,
wygrata 3 i zremisowala 1, strzelaj^c przy
tym 10 bramek, a tractjc jedynie dwie.
Dzi^ki czemu vvalczyla w finale o pienvsze
miejsce. Po ciekawym meczu nasze "Zaki"
wygraly 3:2 z Janowskim Orlikiem 1 zqst^
zwyciqzcami turnieju!
Faza gmpowa grupa A:
FA Lech Poznah Bilgoraj - Olimpiakos
Tamogrod - 0:2
AP GOL Bilgoraj 11 - Olimpiakos Tamogroc

11.03.2018r. mlodzi pilkarze wzi^li udzial w tu
organizowanym przez Akademie Pilkarskg "Gol
oraz OSiR Bilgoraj. W tiimieju wzi^to udziat 10
zespolow: Akademia Pilkarska "Go!" Bilgoraj,
Football Academy Bilgoraj, Football Academy

-0:5

Olimpiakos Tamogrod - AMP Narol -1:1

H

Blqkitni Obsza - Olimpiakos Tamogrod - 1:2?|
FINAL:

Frampol, Lech Poznah Football Academy - Bilgoraj, ■

Olimpiakos Tamogrod - Janowski Orlik^ 3:i
Mlodym pilkarzom oraz trenerowi
Bogdanowi Antolakowi gratulujemy kolejnego

Lech Poznah Football Academy - Stalovva Wola,

sukcesu!

|||

Kolejne sukcesy Darka Pendera
Uprawial

Pochodzgcy z Tamogrodu Darek
Pender moze siq poszczycic
kolejnymi sukcesami. Na
Pucharze Swiata w Eger zdobyl

koszykowk? i tenis ziemny na
wozkach.

Dotychczasowe sukcesy
w letnich igrzyskach
paraolimpijskich:
- Sydney 2000 r.: szpada
indywidualnie (kat. A)-zloty
medal; floret druzynowo srebrny medal
- Ateny 2004 r.: szpada
druzynowo - srebmy medal;
floret indywidualnie (kat. A)—
br^zowy medal; floret dmzynow
- br^zowy medal

az dwa medale: zloto we florecie

druzynowym i brgz we florecie
indywidualnie. Tamogrod moze
bye dumny ze swojego szermierza.
Gratulujemy!
Dariusz Pender (ur. 16 pazdziernika
1974 r. w Tamogrodzie)polski sportowiec, szermierz
uprawiajqcy szermierk? na
wozkach, multiinedalista igrzysk
paraolimpijskich. Pracownik PKO
Banku Polskiego. Specjalizuje si?
we florecie i w szpadzie. Startuje w
kategorii A z uwagi na niedowlad
nog. Wyst^pil na letnich igrzyskach
paraolimpijskich w 2000, 2004,
2008, 2012 i 2016, wywalczyl l^cznie dzievviqc
medali, w tym dwa zlote indywidualnie. Do 201
zdobyl takze m.in. dwanascie medali mistrzostw
swiata(w tym cztery zlote) i jedenascie medali
mistrzostw Europy. Specjalizuje si? w szpadzie ^
florecie. Trenuje w klubie sportowym IK.S AWF
Warszawa,jego trenerem zostal Marek Gniewkooi

- Pekin 2008 r.: floret

indywidualnie (kat. A)- br^zowy'
medal

- Londyn 2012 r.: szpada
indywidualnie (kat. A)- zloty
medal
- Rio de Janeiro 2016 r.: floret

druzynowo - srebmy medal; szpada druzynowo
brqzowy medal.
Dariusz Pender zostal odznaczony: Krzyzem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013),
Krzyzem Kawalerskim Ordem Odrodzenia Pols
(2008) oraz Zlotym Krzyzem Zashigi (2001).
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AED w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Sktodowskiej
w Tarnogrodzie
podsiawic filmu insiruktazowego zostali
wstgpnic zapoznani z zasadami uzycia sprz^tu
ralujqccgo zycic. W nicdlugim czasie odb^dzie
si? szkolcnie praktycznc.

Dzi9ki wspolnym
dzialaniom Szkolncgo
Klubu Wolonlarialu

i Racly Rodzicovv w
Szkole Podslawowej

AED - Aiilomalyczny Dcfibrylator Zevvn?trzny
jest iirzijdzcnicm, kldre anaiizuje rytm serca
poszkodowanego i dccydujc o koniecznosci
defibrylacji. Defibrylacjajcsl zabiegicm
medycznym polcgajqcym na zastosowaniu
impulsu eleklrycziicgo prjjdii slalego o
okresloncj encrgii w celu przywrocenia
prawidlowcgo lylmu pracy scrca. W
wi?kszoki przypadkow naglcgo zatrzymania
krqzcnia moziiwc jcsl przywroccnic
prawidlowoj akcji scrca poprzez wczesna
dcfibrylacj?. Wykonana w ciagu 3 minut od
zati^zymania krqzcnia pozwala na przezycie vv
ok. 75% przypadkow.

im. Marii Curie-

Sklodowskiej w
Tarnogrodzie oraz
wsparciii finansowcmu
Biirmistrza Taniogrodu
i Rady Miejskiej
zosial zakupiony
i zamonlowany
dcfibrylator. Urz^dzenie
AED znajduje si? na
koiytarzu obok wejscia
do szkoiy. Uczniowic
i nauczycieie na

BUDZET GMINYTARNOGRdD NA 2018 r.

ul. Nastawna, ul. Partyzantow, ul. Przed. Pluskie
Wschod oraz przebudowa sled wodoci^gowej ul. Przed.
Blonie i ul. 1 Maja
2.432.000,00
b) budowa oczyszczalnl sclekow w Luchowie Dolnym

PLAN DOCHODOW

wraz z kanalizacjq w Luchowie Dolnym i Luchowie

I. Dochody ogotem:

31.432.686,35

Gornym
80.000,00
c) budowa chodnikow na terenie miejscowosci

1. Dochody biezqce:

27.182.287,59

Rozaniec I, Rozaniec II. Wola Rozaniecka,
w tym;

a) dochody wlasne
b) dotacje na zadania zlecone
c) dotacje celowe z budzetu pahstwa
d) srodki UE
e)subwencje

8.609 375,37
8.286 223,21
301,100.00
32.557.01
9.953,032,00

2.Dochody majqtkowe:
4.250.398,76
a)ze sprzedazy sktadnikow
majqtkowych
395.000,00
b) dotacje 1 srodki na ftnansowanie wydatkow
na realizacj^ zadan z udzlalem srodkow
unijnych
3.432 541,76
c) dotacje celowe z budzetu pahstwa
422 857,00

II.

Przychody

III.

OGOtEM:

3.438 494,05

34.871

180,40

Luchow Gorny. Luchow Dolny, Tarnogrod
200.000,00
d) budowa chodnika Przed. Rozan.
5.000,00
e) budowa chodnika ul. Slqki do ul. Nowej w
Tarnogrodzie
5.000,00
f) budowa drogi ul.Ogrody w Tarnogrodzie
600.000,00

g)opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe]
rozbudowa drogi gminnej nr 109510L ul. Kosciuszki
50.000,00

h) przebudowa drogi gminnej nr 109505L
w Tarnogrodzie
600.000,00
i)wykonanie placow zabaw wg projektu OSA
300.000,00

j) rewitalizacja w Gminle Tarnogrod
79.600,00
k) podwyzszenie standardow e-administracji
w gminach wojewodztwa lubetskiego
633.583,00
I) kolektory sloneczne dia mieszkahcow 3.560.500,42
m)zakup tabllcy swietlnej
5.000,00
n)zakup kosiarki samobietnej
9.500,00

ojwykonanie utwardzenia dziaiki nr 187 w Tarnogrodzie

PLAN WYDATKOW

120.000,00

Wydatki ogotem:
I. Wydatki blezqce
II. Wydatki majqtkowe
w tym:

33.201

24.491,208,66
8.710

a) budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wojtostwo,
36

392,08

183,42

p) modernizacja i rozbudowa oswietlenia ulicznego
na terenie Gminy Tarnogrod
20.000,00
qjdotacja na prace konserwatorskie
10.000,00
III. Rozchody
OGOtEM:
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1.669.788,32
34.871.180,40

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dniii 29grudnia20I7r. odbyla sicXWIII wblezacej kadencji
scsja Radv Miejskiej
Poiiaclck scsii;

1. Olwairic sesji i stwierdzenie kwoaini.
2. IV/cd-sUivvienie poiTiidku obrad.
3. Pr/yjccie proiokolii obrad.
4.lnromiacja Bumiisir/ii Tamogrodu o dzialalnosci inigdzy sesjarai.
.'^.Intcipoiacjc. zapyuaiiia i unioski radnych.
b.Podjccie uchwal w spraw ic:
a) wielolelniej prognoz)' finansowej:
b)ucliwalcnie Budzelu Gminy na 2018 rok:
pr/ctLstaw ionie projeklu Lichwaly wtm /. uzasiidnicniciii Biimiistiza
Tamogrodu.
pr/cdslawienie opinii Regionalnej !zby Obracluinkowcj.
pr/cdsla\vicnie opinii koinisji slalycli.
pi7cd.sUnvicnie stanowiska Biimiislr/a Tamogrodu w spraw ie opinii
(wnioskow komisji);
dyskusja;
c) w spravvic nackmia Statulu SrtHknviskowcgo Domii Samopomocy
vv Tamogrodzie:
d)iidiwalenia zmian miejscowcgo umor/.cnia. roziozcnia na raty lub
(KliXKZcnia Icmiinii splaly oraz Gniinic Tamogrdd i jcj jcdnostkom
organizacyinym;
e)okresicnia ziisad umoi'zcnia. rozlozcnia na r.i!y lub odroczenia
Icmiinu splaly oi"az niedochcKlzcnia nalc>aiosci picnigznych.
majacych charakter c>'\\ilnopraw'ny. przyjxidajacs'ch Clminic
Tamogrod i jcjjednosikom organizacyjnym:
1) Lt-Slalenia wysokosci dopialy do laiyly dla odbiorcow using
zwia/iinycii z odprowacbiinicm knckow na rok 2018 \v okresie
ni.03.2018r.do3l.03.2018r.

g)wyboni melody usialenia opialy za gospodarowanie odpadaml
konuinalnymi oraz usialenia wysoko.sci lej opialy,
h)zmiany w zoru deklaixicji o wysokosci opialy /a gospodarowanie
odpadami komunaln)Tni:
i)zmiany regulaminu uli7\'mania cz\siok'i i porzadku na lerenie
Gminy Tamogiod:

j)uchwalenie Gminnego Pn^granui Pmfiiaklyki i Rozw iijzywania
Problemow Alkoholowydi na lok 2018r.
k) wieloleiniej prognoz)' finansowej;
I) uchwaly budzelowej na rok 2017
7. Przyjgcie planu piacy Rady Miejskiej w Tamogrodzie na 2018
rok.

8. Zalwierdzcnie planu pracy Komisji iia 2018 r.;
a)Gospodarczej, Rolniclwa i Odirony Srodow iska.
b)Sjxikvzntj.
c) Rcwiz)jncj.
9. Sprawy roine.
10. Odpowiedzi na interpelaeje. ziipytania i wnioski radnych.
I I.Ziimknigciesesji.
Dnia 16 lutcgo 2018r. udbvia sig XXXIV w biczj}ecj
kadencji scsja Rady Miejskiej \v Tamogrodzie
Ponadc'k scsii:

1. Olwarcic sesji i slwierd/enie kwomm.
2. Przedslawienie porzadku obrad.
3. Pr7>'jecie prolokotu z popr/edniej .sesji.

4. Infonnacja Bunnistrza Tamogrodu o dzialalnoki mi^dz)'sesjami.
5. Inleq-iclacje. zapyiania i wnioski radnych.

6. Podjgcie uchwal w sprawie:
a) wyrazcnia zgody na zawarcie porozumienia mi^dz^'gminne^
w sprawie powierzenia Gminic Tamogrod rcalizacji zjidania
publiczncgo Gmin>' Biszczii w zakresie pomocy spolccznej.
polegajqcego na prz)jmowaniu mies/icahcow Gminy Biszcza do
Srodowiskow^ego Domu Samopomocy w Tamogrodzie;

b) wymzcnia zgod\' na zawarcie porozumienia micdz)"gminnego
w spraw ie powierzenia Gminie Tamognxi rcalizacji z^dania
publiczncgo Ciminy Poiok Gomy w zakresie pomocy spolccznej,
polegajqcego na przyjmowaniu micszkahcow Gminy Polok Gomy
do Srodowiskowego Domu Scunopomocy w Tamogrodzie;
c) wyinzenia zgody na zawarcie porozumienia mi^dzygminnego
w sprawie powierzenia Gminic Tamogixki rcalizacji zadania
piibliczjiego Miasla Bilgomj w zakresie pomocy spolccznej.
polegajacego na przyjmowaniu mieszkancow Miasla Bilgoraj do
Srodowiskowego Domu Samoiximocy w Tamogrodzie;
d)usialenia kryieriow na dmgi euip jxislgpowania reknilacyjnego
do Pr/eds/kola Miejskiego w Tamogrodzie oraz oddziaiow
przcd-szioinydi w publlcznych szkolach podsiawowych
prowad/onydi jir/cz Gmine TamognSd;
c)zmiany nazwy iilicy polozonej w Tamogrodzie.
7. fV/yjeeie iiifomiacji o dziaialnoki:
a)Taniogrod/kiego Osrodka Kiilluralnego wraz z kalendarzem
imprezna 201 Sr.
b) M iejskiej Biblioleki Publicznej wrazz plancm pracy na 2018 r.
8. Sprawy mmc.
9. Odpow iedzi na inlerpelacje. zapyiania i wnioski radnych.
10. Zamknigcie.sesji.

Dnia 27 niurca 2018r. odbyla sig XXXV w biezqcej kadencji
sesja I^dy Miejskiej
Poizaik'k .scsii:

1. Olwaieie sesji i slwierdzenic kwonim.
2.Pr/cdslawienie poradku obrad.
3. Pr/yjccie prolokolu z poprzedniej se.sji.
4. Inronnacja Bunnisirza Tamogrodu o dzialalno^'i mi^dzy sesjami.
5. Inleipclaeje. zapyiania i wnioski radnych.
6. Podjgeie uchwal w sprawie:
a) pod/.ialii Gminy Tamogrod na slale okregi wyboreze oraz
Lislalenia ich granic. numerow i liczby radnych wybieranycii w
kazdym oki^gii;
b)jxidzialu Gminy Tamogrod na siale obwody glosowania.
usialenia ich numerow.granic oraz.sicd/ib obwodowych komisji
wyborc/ych;
c)planu dofinansowania Ibnn (.loskonalenia zawixdowego
nauczycicli oraz itsialenia mak.syinalncj kwoiy dofinansowania
oplal w 2018 r. za kszlalcenie nauczycicli zatmdnionych w szkol? i
plaeowkacii prowadzonyeh przez Gming Tamogrod;
d)iichylenia uchwaly Nr V/.30/()7 Rady Miejskiej w Tamogmdzie
z dnia 24 kwieliiia 2007 r. w- sprawie iiehwalenia Regulaminu
iistalajqcego wysokosc oiaz szezegolowe zasady jirzyznawania
i wyplacania nauczycielskiego dodalku mieszkaniowego dla
nauezyeieli zalindnlonych w .szkolach dla klbiyeh organem
prowadzijeym jest Rada Miejska w Tamogixxlzic;
e)usialenia wy.sokosci doplaiy do laiyly dla odbiorcow uslug
zwiazaiweh z txlprowadzaiiem seiekow na rok 2018 w o kresie
01.()4.2dl8r.do30.06.2018r.
0 poz.bawienia kalegorii dmgi gminnej Nr 109514 L w
Tamogrodzie dotychczasowej kalegorii jako dmgi wewnelrznej;
g)wyrazenie zgody na udzielenie bonifikaly od iislalonej ceny
sprzedazy niezabudowanej nienichomosci, slanowiacej wlasno^
Gminy Tamogixxi.
h)pr/yslqpienia do zmiany.studium Liwaninkowan i kiemnkow
zagospotlarowania przeslrzcnnego gmiiy'Tamogrod,
i)zmiany w ieloleiniej prognozv'finansowej.
j)uchwaly budzelowej na 2018 r.
7. Pr/yjcxie sprawozdania z dzialalno.sci Srcxiowiskowego Domu
Samopomix:y w Tamogrodzie za 2017 r.
8. Pr/)jjfVie infonnacji z dzialalnosci Miejskiego Osrodka Pomocy
S|X)leczjiej w Tamogrodzie z.a rok 2017.
10. Sprawy rozne.

1 1. Odpow icdzi na inlerpelacje. zapyiania i wnioski radnych.
12. Zamknigcic sesji.
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POZIOMO

1 Scorupco (tei si? Iioch? z tymiSwl?lam[ kojarzy,
prawda?)
5 Polomka Jamnika, Pudia, Doga
8 Wst?pniak
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9 General Zagiel
11 Ale Symbol WIelkanocy!
14Jeden(nie jedno)z10

3

1 ^

ISMargarynaDookola
17 Wybada czy obcbodzisz WIelkanoc
20 Papugowala, Krzyzowkowata
22 Ptywa W Zimie W Krakowie
23 Mody I Urody

5
4

24 Rodzi Kolki

'

26 Sari

28 Obchodz^cy Wielkarwc Raczej Tarn Nie Chadzaj^
30 Trzymaj Tarn Jajka Przez Kilka Minut
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33 Cd
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34 Ci^lyAgonauta
35 To Jajo
37 Robi Kurczaczek Na Okr^lo
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32 DuzoDiAMa
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38 Niezle Dudni

13

19

Ih.-

39 DIugonoga Z Plemienia Dinka

P

PIONOWO

2 Cud Nad Cuda. Nam Si? Raczej To Nie Uda
3 Rosyjski Samozwaniec
4 Refugium
6 Oby Lai Si? W Lany Poniedziatek Ale Bez Przesady
7 Tam Pojmano Jezusa
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lOUnosi SifZnad Czar
12...DoBudy!
l3TolJajo
ISOsl^WPracy
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31

*

33

32

16 Odchodz^c Raz Na Milionlat Grajmy Dale]13?

ISRumFacunda _ ,

p-

19 Wielkanocny Kurcaczek Raczej Nie Osi^nie

34

35

jS

V;

Znacz^cego

21 Tajemnic Magii Z^jt» ^
hjegoPrawo

,
35

37

.

25ZaWel
27 DIa Lai Lub Ptaszorow
29 Rowek W Krabie

35

^^

31 Na Kanapa

%

35Zelazowiec 76

B

36 Bfz?cz4cy Skuter
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