DNI TARNOGRODU
APETYCZNE I KOLOROWE
DNI TARNOGRODU 2019
Dni Tarnogrodu 2019 były świętowane hucznie od
piątku 05.07.2019 roku do niedzieli 07.07.2019 roku.
Organizatorzy, którymi byli Burmistrz Tarnogrodu
i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, zagwarantowali
mnóstwo atrakcji: kino, warsztaty, konkursy,
koncerty, festiwal kolorów, wesołe miasteczko i
wiele wiele innych.
Świętowanie rozpoczęło się w piątek 05.07.2019
roku. Pierwszą atrakcją było kino samochodowe na
placu targowym w Tarnogrodzie. Wieczorem miała
miejsce projekcja filmu „Wieczór gier” z 2018 roku.
Zainteresowanie było niemałe. Plac przed sceną szybko
zapełnił się autami wypełnionymi kinomaniakami.

W sobotę zaplanowano koncerty. Jako pierwszy na
scenie zaprezentował się zaprzyjaźniony zespół z
Biłgoraja Fire LBL, który wprowadził widzów w rockowe
klimaty. Grupa zagrała utwory własne oraz covery
znanych polskich zespołów.
Następnie zaprezentował się zespół Spring Rolls z
Kraśnika. Zespół istnieje od ośmiu lat, ma na koncie
wiele występów i nagród na festiwalach rockowych. W
2018 roku wydali swój debiutancki album UNIVERSUM.
Gwiazdę wieczoru supportował zespół tarnogrodzki
FIRE OVER LIMITS. Grupa powstała około 4 lata temu,
gra rock progresywny i funk rock. Tworzą ją młodzi
pasjonaci muzyki, w repertuarze mają własne utwory
oraz covery.
Około 22.00 na scenie pojawiła się MAŁGORZATA
OSTROWSKA, która rozgrzała publiczność piosenkami
z nowej płyty, ale nie zabrakło też „staroci” – jak sama
powiedziała o swoich dawnych przebojach. Widzowie
śpiewali wraz z gwiazdą „Meluzynę”, „Po niebieskim
niebie”, „Szklaną pogodę” i wiele innych utworów.
Ostatnią atrakcją tego dnia była dyskoteka pod
gwiazdami przy muzyce zespołu Activ.
Równolegle z koncertami na stadionie rozgrywany był
Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Tarnogrodu.
Niedzielne świętowanie obfitowało w atrakcje.
Na ten dzień organizatorzy zaplanowali mnóstwo
niespodzianek. Na scenie prezentowały się grupy

Fot. Robert Siciarz
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Zespoły Taneczne TOK

pracujące przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury: zespoły
taneczne, Tarnogrodzka Orkiestra Dęta, Dziecięcy
Zespół Wokalny. O godzinie 15.00 po raz pierwszy

proszkami we wszystkich kolorach tęczy. O 15.30
rozpoczął się Regionalny Konkurs Kulinarny
TARNOGRODZKIE EKOSMAKI, który miał za cel

Tarnogrodzka Orkiestra Dęta

Jerzy Nogal, Magdalena Koncewicz – Obszańska, Barbara
Sarzyńska, Grażyna Fido – Księżycka, Helena Zając, Marcin
Fujarowicz, Mariusz Kuśmierek
Dziecięcy Zespół Wokalny TOK

w Tarnogrodzie wystartował HOLI FESTIWAL Święto
Kolorów – najmłodsi i młodzi szaleli w różnokolorowych
chmurach przy dźwiękach muzyki, sami wymalowani

Holi Festival
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kultywowanie tradycji wytwarzania potraw regionalnych,
promocję produktów lokalnych i tradycyjnych, kreowanie
Tarnogrodu jako miejsca silnie wspierającego
wytwarzanie, ochronę i promocję żywności wysokiej
jakości. W kategorii A (grupowej) rywalizowało 9 kół
gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, a w kategorii B
(indywidualnej) aż 27 uczestniczek. Jurorzy: Jerzy
Nogal – gwiazda programu TVP Pytanie na śniadanie,
Marcin Fujarowicz – prezes Grupy Producentów
Biofood Roztocze, Mariusz Kuśmierek - wiceprezes
firmy Bioconcept Gardenia, Barbara Sarzyńska – radna
miasta Tarnogród, Magdalena Koncewicz – Obszańska
– włascicielka firmy Barwy Zdrowia, Helena Zając –
instruktorka zespołów artystycznych Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury, Grażyna Fido – Księżycka – kierownik
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Tarnogrodzie, w
ocenie zup owocowych (kategoria A) brali pod uwagę
smak i pomysłowość wykonanych potraw, opis słowny,
estetykę nakrycie stołu i podania zupy. Przydzielając
punkty za deser tarnogrodzki (kategoria B), uwzględniali
smak, pomysłowość, stopień wykorzystania lokalnych
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Warszaty kulinarne z Jerzym Nogalem

owoców, opis słowny, estetykę i oryginalność.
Konkurencja była ogromna, desery i zupy jak z
najlepszych restauracji. Potwierdzają to goście imprezy,
którzy mogli pokosztować delicji po przejściu jurorów.
Było o co powalczyć. Nagrodami głównymi były: grill

wiejskich i innych grup przygotowywały smaczne dania,
wykorzystując lokalne produkty ekologiczne: owoce,
warzywa, sery, kasze i inne. Zainteresowanie było
ogromne, chętnych do gotowania nie brakowało, ale
jeszcze więcej było amatorów próbowania smakołyków.
Od 15.00 do 20.00 w
namiocie organizatora
można było wziąć
udział w Konkursie na
Hasło Dni Tarnogrodu.
Zgodnie z założeniami
regulaminu musiało
ono zawierać nazwę
miasta lub wyraz od niej
pochodzący i wiązać
się z ekologiczną misją
gminy. Wszystkie
hasła spełniające
warunki wzięły udział
w losowaniu nagrody,
którą był rower
ufundowany przez firmę
Rowerowo JEŻOWE.

Laureaci konkursu EKOSMAKI

gazowy i mikser planetarny z blenderem i maszynką
do mięsa. Trafiły one do Koła Gospodyń Wiejskich
w Bukowinie (grill) i do Jadwigi Stasiewicz z
Tarnogrodu (mikser). II miejsce w kategorii grupowej
zajęło Regionalne Koło Pszczelarskie „BARĆ” w
Bielińcu (warnik 20 l), III nagroda (zestaw naczyń z
podgrzewaczami) powędrowała do Koła Gospodyń
Wiejskich w Kamionce. W kategorii indywidualnej II
nagrodę (blender kielichowy) zdobyła Urszula Bryła
z Bukowiny, a trzecią (szybkowar) – Elżbieta Kiełboń
z Luchowa Dolnego.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez firmy:
Bioconcept Gardenia i Grupę Producentów Biofood
Roztocze oraz przez Burmistrza Tarnogrodu.
Po konkursie rozpoczęły się warsztaty kulinarne z
gwiazdą programu TVP Pytanie na śniadanie Jerzym
Nogalem. Podczas warsztatów kobiety z kół gospodyń

Sponsor zorganizował jeszcze wewnętrzny konkurs, w
którym do wygrania był drugi rower.
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Oprócz grup działających przy Tarnogrodzkim Ośrodku
Kultury na scenie zaprezentowały się zespoły: Custom
Cover i Focus, a następnie rozgrzana publiczność
mogła pobawić się pod gwiazdami z DJ-em Matino.

Publiczność oprócz konkursowych i warsztatowych
łakoci miała możliwość delektowania się produktami
ekologicznymi firm lokalnych wystawionymi na
stoiskach oraz smakołykami przygotowanymi przez
KGW, stowarzyszenia i inne chętne grupy. Były również
stoiska gastronomiczne. Wielkim zainteresowaniem
cieszył się symulator dachowania firmy Auto – Max

stoiska z rękodziełem artystów z Lubelszczyzny i
Podkarpacia, wesołe miasteczko z placem zabaw,
Ośrodek Szkolenia Kierowców z Biłgoraja, która
otworzyła filię w Tarnogrodzie.
Patronat nad imprezą sprawował Michał
Mulawa – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Lubelskiego.
Sponsorami Dni Tarnogrodu byli: Burmistrz
Tarnogrodu, Bioconcept Gardenia, Grupa
Producentów Biofood Roztocze, Barwy
Zdrowia Magdaleny i Tomasza Obszańskich,
Sklep mięsny IWAN Małgorzaty i Sławomira
Iwańczyków, Sery Mazurek, Rowerowo
JEŻOWE.
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TRADYCJA, HISTORIA

76. ROCZNICA WYSIEDLENIA MIESZKANCOW
`

`

MIASTA I GMINY TARNOGROD

76. rocznicę wysiedlenia mieszkańców miasta
i gminy Tarnogród uczczono 30 czerwca 2019
roku. Delegacje w asyście Tarnogrodzkiej
Orkiestry Dętej przemaszerowały pod pomnik
na rynku i złożyły wiązanki kwiatów. Następnie
zebrani przeszli do kościoła parafialnego, gdzie
została odprawiona uroczysta msza święta.
Referat okolicznościowy wygłosiła pani Wanda
Fusiarz.
Generalplan Ost czyli Generalny Plan Wschodni
przewidywał wysiedlenie 80-85% ogółu
Polaków. Zamojszczyzna miała stanowić teren
doświadczalny dla tego typu akcji, które w
przyszłości planowano przeprowadzić na szeroką
skalę.
w Szarajówce, Potoku Górnym, Dąbrówce i
Zagródkach. Kolejne pacyfikacje przeprowadzone
pod kryptonimem Wehrwolf rozpoczęły się 15
czerwca 1943r. Ich wynikiem było wysiedlenie 75000
ludzi zamieszkujących 171 wsi. 24 czerwca zaczęto
pacyfikować powiat biłgorajski. Wysiedlono kolejno
wioski: Majdan Nowy, Smólsko Małe i Duże, Wolę
Różaniecką, Różaniec, Luchów Dolny i Górny,
Tarnogród, Krzeszów, Hutę Krzeszowską.

Wysiedlenia rozpoczęły
się w listopadzie 1942r. W
pierwszej fali realizacji planu
wysiedlono 11 wiosek. W Woli
Różanieckiej aresztowano
10 mieszkańców, których
wywieziono na Majdanek, a
kolejnych 10 rozstrzelano na
oczach mieszkańców wsi. W
Różańcu zamordowano 69
osób a około 1000 wywieziono
do obozu w Zwierzyńcu.
Spalono 187 gospodarstw
rolnych. Podobne akcje
przeprowadzono także

Tarnogród przeszedł dwie serie wysiedleń. 30
czerwca 1943r. mieszkańców naszego miasta
spędzono na rynek, posegregowano na grupy, a
następnie przetransportowano do Zwierzyńca, skąd
wywieziono na tzw. Rotundę w Zamościu lub do
obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wywieziono
ogółem 478 polskich rodzin.
Państwowe Archiwum
w Lublinie dokumentuje
wysiedlenie z terenów miasta
i gminy Tarnogród 2629 osób.
Wsie Luchów Dolny i Górny
oraz Jastrzębiec wysiedlono
niemal całkowicie. W Woli
Różanieckiej pozostały tylko
trzy polskie rodziny. Z
Bukowiny wywieziono 4/5
ludności polskiej a resztę
wymordowano. Z rejonu
Tarnogrodu wywieziono około
5000 osób.
/TOK/
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Święto Konstytucji 3 Maja
w Tarnogrodzie

Pierwsza część
obchodów Święta
Konstytucji rozpoczęła
się zbiórką pocztów
sztandarowych,
delegacji,
mieszkańców na placu
przy Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury, skąd
wraz z Tarnogrodzką
Orkiestrą Dętą
przemaszerowano do
kościoła parafialnego
na uroczystą mszę
świętą w intencji
Ojczyzny. Po mszy

koncertem wiosennym
Tarnogrodzkiej Orkiestry
Dętej pod batutą pana
Grzegorza Szteinmillera.
W przerwach między
występami widzowie
zostali zaproszeni do
uczestnictwa w quizie
„Co wiesz o Konstytucji
3 maja?” Składał się
on z kilkunastu pytań.
Za każdą poprawną
odpowiedź była
nagroda. „Pakiety
lokalnego patrioty”
ufundowali Burmistrz
Tarnogrodu i Dyrektor
Tarnogrodzkiego

zebrani udali się
na plac przy kopcu
Tadeusza Kościuszki,
gdzie delegacje
złożyły wiązanki
kwiatów.
Druga część
obchodów
miała miejsce w
Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury
i składała się z
kilku części. Po
odśpiewaniu hymnu
głos zabrał burmistrz
Paweł Dec, który
zaprosił zebranych do
wspólnego radosnego świętowania. Rozpoczęło się ono
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Ośrodka Kultury.
Uczniowie ze szkoły podstawowej realizujący
z panią Anną Kuziak inicjatywę „Talent w
różnorodności” w ramach projektu Różnorodność
nas uskrzydla zaprosili do wspólnego śpiewania
pieśni patriotycznych. Przygotowali oni śpiewniki,
które rozdali zgromadzonym na widowni.
Wspólne śpiewanie rozpoczęła grupa wokalna
„ROZŚPIEWANE NUTKI” przygotowana przez
panią Violettę Łukaszczyk. Następnie na scenie
zaprezentowały się harcerki z 5. Tarnogrodzkiej
Drużyny Harcerskiej „Agape” im. Ireny Sendlerowej.
Następnie w ramach wspólnego śpiewania
zaprezentował się chór
MARYSIEŃKA ze
szkoły podstawowej w
Tarnogrodzie. Kolejnym
punktem programu był
występ Dziecięcego
Zespołu Wokalnego
TOK, którego instruktorką
jest pani Grażyna
Barcicka. Na zakończenie
zaprezentowały się grupy
taneczne działające przy
Tarnogrodzkim Ośrodku
Kultury, z którymi pracuje
pani Małgorzata Zając.
W trakcie imprezy
uczestnicy i goście zostali
poczęstowani kiełbaską z
grilla.
/TOK/
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List otwarty:
Pragnę Cię powitać i ucieszyć się Twoją
obecnością. To że czytasz ten tekst może świadczyć
o tym ze bliska jest Ci historia Tarnogrodu i okolic.
Może tu się urodziłeś/aś, mieszkasz, pochodzisz
lub jesteś na wycieczce i chcesz poznać lokalne
tradycje czy zwyczaje.
Może szukasz informacji
o swoich przodkach albo
interesujesz się ciekawymi
i mało znanymi miejsca.
W miarę możliwości
postaramy się pomóc
w Twoich zapytaniach.
Podobają Ci się nasze
działania i podejmowane
inicjatywy? Dołącz do
nas! Każdy może stać
się jednym z nas. A może
masz jakieś inne pomysły
na promowanie historii
lokalnej. Napisz lub przyjdź
na spotkanie! Będzie mi
niezmiernie miło zobaczyć
się z Tobą na jednym
z naszych cyklicznych
spotkań, uścisnąć Ci dłoń
i porozmawiać o Twoich
zainteresowaniach.
Albert Gleń
Prezes Zarządu STT

Powstanie Stowarzyszenia Terra
Tarnogrodensis
„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie
w przyszłość.” Jan Paweł II
Stowarzyszenie Terra Tarnogrodensis powstało z
inicjatywy pasjonatów historii ziemi tarnogrodzkiej i

jej okolic. Jego działalność skupia się na zachowaniu
i utrwaleniu pamięci o naszych przodkach,
świadectwach materialnych i historii naszego regionu.
Członkowie stowarzyszenia są zarówno zawodowymi
historykami i historykami sztuki, eksploratorami,
członkami historycznych
grup rekonstrukcyjnych,
ale również informatykami,
czy mieszkańcami naszego
regionu zainteresowanymi
wydarzeniami z historii
lokalnej i rodzinnej. Misją
stowarzyszenia jest działanie
na rzecz popularyzowania
historii ziemi tarnogrodzkiej,
opieka nad historycznymi
miejscami, badania
etnograficzne i historyczne,
a także podejmowanie
działalności eksploracyjnej,
mającej na celu ochronę
różnorakich śladów i świadectw
historii. Ponadto zajmujemy
się indeksacją ksiąg i
dokumentów historycznych,
pomaganiem w odnajdywaniu
korzeni rodzinnych na terenie Zamojszczyzny oraz
inwentaryzacją dzieł sztuki.
Każdego, komu bliska jest historia naszego
regionu, zapraszamy do dołączenia do grona członków
Stowarzyszenia Terra Tarnogrodensis. Zapraszamy
wszystkich miłośników naszej lokalnej historii, którzy
chcieliby nam pomóc poprzez przekazywanie ciekawych
informacji, fotografii i wspomnień związanych z naszą
ziemią tarnogrodzką, a także uczestniczyć
w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na
stronie internetowej www.stt.tarnogrod.org

Stoisko stowarzyszenia podczas Dni Tarnogrodu 2019
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Niespotykany zbiór porcelanowych talerzy z Tarnogrodem
Dwadzieścia lat temu artysta Jan Grucza
odwiedził Tarnogród i miejsce to natychmiast go
zainspirowało.

Rezultatem tej wizyty była kolekcja unikatowej porcelany,
z której przemawia serce Tarnogrodu. Wybrane
motywy opracował w doskonały sposób. Jego wyczucie

szczegółu i wyrafinowana technika rysunku
dały wspaniałe rezultaty. Średnica każdego
z porcelanowych talerzy wynosi 21 cm.
Każdy projekt wykończony był stylową
złotą obwódką. Tak misterne prace
zasługują na 18-karatowe wykończenie,
nawet jeśli wymaga ono wypalania w temp.
ponad 780° C. Tak wysoka temperatura
jest konieczna do uzyskania perfekcyjnego
połączenia porcelany i złota. Na białej
porcelanowej płaszczyźnie rysunki
umieszczane są z milimetrową precyzją
i żaden szczegół nie jest pominięty.
To technika stosowana od wieków,
wymagająca największej precyzji, ale tylko
ta metoda gwarantuje najlepsze rezultaty.
Edycja była ściśle limitowana. Do kolekcji
załączony był Certyfikat Autentyczności.
Na spodzie każdego talerza umieszczony
był przyporządkowany do każdego talerza
numer seryjny, rok powstania i podpis
artysty Jana Gruczy. Wielka szkoda, że ta
kolekcja nie jest już dostępna w sprzedaży.
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2019 - Rok Unii Lubelskiej
1 lipca 1569, Lublin
(na Sejmie Walnym).
Panowie rady i
posłowie ziemscy
Wielkiego Księstwa
Litewskiego
odnawiają unię z
Koroną Polską.
Powstałe na mocy
unii państwo –
Rzeczpospolita
Obojga Narodów
– miało odtąd
jednego, wspólnie
wybieranego
władcę, wspólny
sejm, obronę,
politykę zagraniczną
i monetę.
Akt unii lubelskiej
– oryginał; język
polski; dokument
pergaminowy o
wymiarach 72 x 45 cm + 10 cm. Inwokacja wpisana
kapitałą. 77 pieczęci na 47 sznurach. Pieczęcie w trzech
grupach:
I grupa (środkowa, wosk czerwony) – 17 pieczęci, każda
na własnym podwójnym sznurze (dygnitarze)
II grupa (po lewej stronie, wosk czerwony) – również
17 pieczęci, po dwie pieczęcie obok siebie na jednym
sznurku: 8 x 2 + 1
III grupa (po prawej stronie, wosk zielony) – 43 pieczęcie,
po dwie pieczęcie obok siebie na jednym sznurku x 17,
trzy ostatnie sznurki po 3 pieczęcie
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór dokumentów
pergaminowych, sygn. 5627

Tekst Unii

W imię Pańskie amen. Ku wiecznej pamiątce sprawy niżej
opisanej. My prełaci i panowie rada, tak duchowna jako
świecka, książęta, stany wszystkie Wielkiego Księstwa
Litewskiego, ktemu posłowie ziemscy na tym walnym a
z pany radami i posły a stany wszystkiej Korony polskiej
spolnem lubelskiem sejmie będące, to jest Walerjan biskup
wileński przez umocowanego swego, Gierzy Pieczkowicz
biskup żmojdzki, Hrehory Aleksandrowicz Codtkowicz pan
wileński, hetman nawyszy Wielgiego Księstwa litewskiego,
starosta grodzieński, dzierżawca mohilowski Stefan Zbaraski
Koributowicz wojewoda trocki, Ostafiej Wołowicz pan trocki,
podkanclerzy Wielgiego Księstwa litewskiego, starosta
brzescki i kobryński, Jan Chodkiewicz hrabia na Szkłowie
i Myszy, starosta żmojdzki, marszałek najwyszy Wielgiego
Księstwa litewskiego, administrator i hetman ziemie inflancki,
starosta kowieński, dzierżawca płoteski i telszowski, Wasilej

Tyszkowicz wojewoda
smoleński, starosta
mieński i piński przez
umocowanego swego,
Paweł Iwanowicz
Sapieha wojewoda
nowogrodzki,
Girzy Wasylewicz
Tyszkowicz wojewoda
brzescki, starosta
wołkowiski, Gabrjel
Iwanowicz Hornostaj
wojewoda mieński,
starosta kamieniecki,
Malcher Szemiott
kasztelan żmojdzki,
ciwun bierżański
przez umocowanego
swego Hrehory Tryzna
kasztelan smoleński,
Hrehory Tryzna
kasztelan smoleński,
Hrehory Wołowicz
kasztelan nowogrodzki,
starosta słonimski, Jan Mikołajowicz Hajko kasztelan
biereściejski, koniuszy grodzieński, dzierżawca trabski,
Mikołaj Talwosz kasztelan mieński, starosta dynemburski,
Mikołaj Naruszewicz podskarbi ziemski Wielgiego Księstwa
litewskiego, pisarz Jego Krolewski Mości, dzierżawca
markowski, miadzielski, uszpolski i pieniański, Mikołaj Chrystof
Radziwiłł książę na Ołyce i Nieświżu, marszałek dworny
Wielgiego Księstwa litewskiego, Jan Kiszka krajczy Wielgiego
Księstwa litewskiego, Mikołaj Olechnowicz Dorohostajski
stolnik Wielgiego Księstwa litewskiego, dzierżawca wieloński,
bojsagolski, ciwun włości żmojdzkiej, gądzińskiej, Lawryn
Wojna podskarbi Wielgiego Księstwa litewskiego, pisarz
Jego Krolewskiej Mości, dzierżawca kraśnicki i kwasowski.
A marszałkowie Jego Krolewski Miłości w Wielgim Księstwie
litewskiem: ksiądz Łukasz Bolesławowicz Swirzski dzierżawca
krewski, Mikołaj Sapieha, Jan Wołczek koniuszy wileński
i podkoniuszy ziemski, dzierżawca wasiliski Kaleniecki
Tyszkowicz, Jan Bolesławowicz Świrski z wileńskiego, Malcher
Snowski sędzia ziemski nowogrodzki, dzierżawca kureniecki z
nowogrodzkiego, Paweł Ostrowicki z oszmiańskiego powiatow
posłowie, Aleksander Wahanowski, Jan Pałuski dzierżawca
niemonojcki, marszałkowie. Pisarze Jego Krolewski Miłości:
Michajło Haraburda dzierżawca świsłocki, Bazilius Drzewiński,
Maciej Sawicki starosta mielnicki, wojski drohicki, Stanisław
Naruszewicz ciwun wileński. A my posłowie ziem i powiatow
tego sławnego państwa Wielgiego Księstwa litewskiego na
tenże spolny sjem od ziem i powiatow za zupełną mocą posłani
z wojewodztwa wileńskiego pospołu z wyszy mianowanem
marszałkiem księdzem Janem Swirskim ksiądz Malcher
Matuszewicz Gedrojć, z wojewodztwa trockiego Andrzej
Dzierzko podkomorzy, Kasper Rajecki chorąży ziemie trockiej
a Michajło Wrona, z ziemie żmojdzkiej Mikołaj Stankiewicz
Bielewicza podkomorzy ziemie żmojdzkiej, ciwun ojragolski,
Iwan Ilgowski ciwun wieswieński a ciwun tejże ziemie
żmojdzkiej Jan Gradowski, z ziemie smoleńskiej Fiedor
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Kopeć a Jan Skirmont, z wojewodztwa nowogrodzkiego
pospołu z wyżej pomienionym marszałkiem Malcherem
Snowskim Andrzej Iwanowicz, sekretarz Jego Krolewski Mości
podkomorzy nowogrodzki, z wojewodztwa witebskiego Andrzej
Kisiel horodniczy witebski a Tymofiej Hurko podsądek witebski,
z wojewodztwa bereściejskiego Dominik Pac podkomorzy
brescki, Adam Pociej pisarz ziemi brescki, z wojewodztwa
mścisławskiego Isaj Szczołkan a Hreory Makarowski, z
wojewodztwa mieńskiego Wasilej Rahoza chorąży dworny
Wielgiego Księstwa litewskiego a Andrzej Stankiewicz.
A z powiatow ku temże wojewodztwem należących, z
wojewodztwa wileńskiego z powiatu oszmiańskiego z
wyżej pomienionym marszałkiem Pawłem Ostrowickim
Stanisław Stanisławowicz sędzia ziemski oszmiański,
z powiatu wiłkomirskiego Mikołaj Koncza, Krzysztof
Razmysowicz, z powiatu lidzkiego Szadzibor Dowgird a
Szczęsny Augustynowicz Huba, a z wojewodztwa trockiego
z powiatu grodzieńskiego ksiądz Iwan Masalski sędzia ziemi
grodzieński a Jan Klukowski, z powiatu kowieńskiego Andrzej
Ilgowski ciwun twierski a Kasper Giedroić, z wojewodztwa
nowogrodzkiego z powiatu słonimskiego Michajło Sokołowski
sędzia słonimski a Maciej Jacynicz, z powiatu wołkowyskiego
Jeronim Pukszta chorąży wołkowyski a Piotr Skrobott, z
wojewodztwa witebskiego z powiatu orszańskiego Bogusz
Alekieiowicz Skołko chorąży orszeński a Fiodor Woropaj, z
wojewodztwa bierestejskiego z powiatu pińskiego Stanisław
Szyrma wojski piński, Iwan Domanowicz podsędek piński,
z powiatu mozyrskiego Fiedor Lenkowicz a Jan Kłopot, z
wojewodztwa mińskiego z powiatu reczyckiego Andrzej
Chalecki pisarz ziemski reczycki a Izmajło Zienkowicz. I
wszystka insza szlachta, obywatele Wielgiego Księstwa
litewskiego, tak tu w Lublinie będące jako i niebędące, ktorych
jednak wszystkich chuć i wola do tych niżej opisanych rzeczy
jest nam dobrze z sejmikow powiatowych, które ten siem walny
lubelski uprzedziły, wiadoma, tak jakoby tyż tu właśnie imiona
ich wszystkich włożyły i pieczęci zawiesiły. A potem tyż i z
miasta wileńskiego stolicznego Wielgiego Księstwa litewskiego
posłowie: Franc Stanisławowicz Durnik, Fiedor Jackowicz
Wielkowicz Burmistrze a Hieronim Opachwski pisarz miasta
wileńskiego.
1.

12

Oznajmujemy tym to listem naszym wszem ninie i na
potym będącym ludziam, do ktorych jeno wiadomości
ten list nasz przydzie, iż my, mając ustawicznie przed
oczyma powinność naszą przeciw ojczyźnie swej
Wielgiemu Księstwu litewskiemu, ktorejeśmy wszystkę
poczciwość, ozdobę, pożytek pospolity, a najwięcej
umocnienie od niebezpieczeństwa, tak wnętrznego, jako
zewnętrznego, opatrzyć powinni, bacząc tyż przytym i
przed oczyma mając chwalebny a obojemu narodowi
barzo należny związek i społeczność przez przodki swe
nigdy z obywatelami na on czas wszystkiej Korony Polskiej
na wieczne czasy za spolnem a listownem obudwu
narodow zezwoleniem uczynioną i listy, pieczęciami,
przysięgami, czciami obojej strony umocnią i przez
niemały czas uprzejmością a statecznością obojej strony
dzierżaną, lecz potem za złymi a zawisnemi czasy niajako
zatrudnioną, zawżdy tak my, jako przodkowie nasi, o tem
myślili i pany swe, tak sławnej pamięci Zygmunta, jako
i szczęśliwie na ten czas obiema narodom, polskiemu
i litewskiemu, panującego pana a pana Zygmunta
Augusta, krole polskie, przez niemały czas upominali i
prośbami naszemi do tego wiedli, aby nam z powinności

2.

3.

swy pański a królewski jako zwierzchni a jedni obudwu
narodow panowie do egzekucjej a skutku tak spisow
spolnych, jako i inych praw i przywilejow naszych, ktore
na ten związek i na tę społeczność z pany i ziemiami
Korony polski jeszcze od pradziada Jego Krolewskiej
Mości, także za Aleksandra krola, my z Koroną polską
mamy, z łaski a zwirzchności swy dopomoc, a to, co się z
tej społeczności wykroczyło, w swą rezę wstawić raczyli,
zwiodszy nas z pany radami i inemi Korony polskiej stany
spolnie na jedno miejsce do wykonania tej to chwalebny a
obojemu narodowi pożytecznej sprawy, jako o tej sprawie
unji akta i konstytucje i deklaracje i recessy sejmow po
ty czasy będących jaśnie omawiają. Jakoż jednak za
łaską miłego Boga, ktory społeczność i jedność miłuje, a
ktory krolestwa, państwa i rzeczypospolite po wszystkiem
świecie w osobnej swojej opiece mieć raczy, a za łaską
tyż pana swego, szczęśliwie na ten czas nam panującego
pana a pana Zygmunta Augusta, króla polskiego etc. wyżej
mianowanego, tośmy nakoniec za uprzejmym staraniem
swym odzierżeli, iż przodkiem w Warszawie na sejmie
roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt trzeciego złożonym,
a potem w Parczewie roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt
czwartego zjachawszy się z stany koronnemi, niemałyśmy
wstępek do naprawienia tego to zjednoczenia i tej po
części naruszonej unji uczynili, namawiając między sobą z
obu stron i utwierdzając artykuły do tej unji należące. Ktore
artykuły iż tam na on czas prze krotkość czasu i prze insze
gwałtowniejsze potrzeby Rzeczypospolity obojego narodu
spolonymi spisy naszemi z stany koronnemi warowane
być nie mogły, przeto tego wolniejszego czasu zjechawszy
się na ten sjem spolny do Lublina na dzień dwudziesty
trzeci miesiąca grudnia w roku przeszłym tysiąc pięćset
sześćdziesiąt osmym przez Jego Krolewski Miłości za
zezwoleniem oboich rad polskich i litewskich złożony i
do tego czasu jednostajnie dzierżany i kontynuowany,
takieśmy niżej opisane traktaty i namowy między sobą
uczynili, któreśmy za łaską Bożą do tego końca i do
tej konklusji za zgodnym i jednostajnym obojej strony
zezwoleniem i spolnym spisanim, niwczym nie derogując
recessowi warszawskiemu i inszym przywilejom, przwiedli.
Z czego bądź Pana Boga w trojcy jedynem chwała
wieczna, a krolowi Jego Mości z łaski Boży panu a panu
Zygmuntowi Augustowi dzięka nieśmiertelna, zacnej tyż
Koronie polskiej i Wielgiemu Księstwu litewskiemu sława i
ozdoba na wiekuiste czasy.
Naprzod, iż aczkolwiek były stare spisy przyjacielstwa,
sprzymierzenia, pomnożenie i lepszy sposób
Rzeczypospolity, tak Korony polskiej, jako Wielgiego
Księstwa litewskiego, czyniące etc., wszakoż iż się
nieco w nich widzi być rożnego od dobrebo i szczyrego
braterstwa dufania, przeto dla mocniejszego spojenia
wspolny i wzajemny miłości braterski i w wiecznej obronie
obudwu państw społecznej, niewątpliwej wiary braterski
czasy wiecznymi ku chwale Boży, Jego Krolewskiej
Mości z wiecznym podziękowaniem godnej sławie i
tychże obudwu nazacniejszych, polskiego i litewskiego,
narodow i tyż ku roszyrzeniu niezmierzonej i wiecznej
czci, ozdobie, okrasie, zmocnieniu uczciwości, zacności
i majestatu spolnego wiecznemu rozszyrzeniu one stare
sprzemirzenia ponowili i umiarkowali w tym wszystkim,
jako niżej opisano.
Iż już Krolestwo polskie i Wielgie Księstwo litewskie jest
jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale
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jedna a spolna Rzeczpospolita, ktora się z dwu państw i
narodow w jeden lud zniosła i spoiła.
4. A temu obojemu narodowi żeby już wiecznemi czasy
jedna głowa, jeden pan i jeden krol spolny rozkazował,
który spolnymi głosy od Polakow i od Litwy obran, a
miejsce obierania w Polsce, a potym na Krolestwo Polskie
pomazan i koronowan w Krakowie będzie. Ktoremu
obieranie według przywileju Aleksandrowego niebytność
ktorej strony przekazać niema, abowiem powinnie et ex
debito rady i wszystkie stany Korony Polskiej i Wielgiego
Księstwa litewskiego wzywane być mają.
5. Obieranie i podnoszenie wielgiego księdza litewskiego,
które przedtym osobno bywało w Litwie, aby już tak ustało,
żeby i znak żaden albo podobieństwo na potym nie było,
z ktoregoby się okazowało abo znaczyło podnoszenie
albo inauguracja wielgiego księdza litewskiego. A iż tytuł
Wielgiego Księstwa litewskiego i urzędy zostawają, tedy
przy obieraniu i koronacji ma być obwołan oraz krolem
polskiem i tenże wielgim księdzem litewskiem, ruskiem,
pruskiem, mazowieckiem, żmudzkiem, kijowskiem,
wołyńskiem, podlaskiem i inflanckiem.
6. Succesio Jego Krolewski Mości naturalis et haereditaria,
jeśliby Jego Krolewski Mości i komukolwiek z przyczyny
jakiejkolwiek w Księstwie litewskim służyła, niema już
wiecznemi czasy przeszkadzać tego społku i zjednoczenia
obojga narodow i obierania spolnego jednego pana,
ktorej Jego Krolewska Mość Koronie wiecznemi czasy
odstąpił, nie wątpiąc w tym i to tyż sobie warując,
żebyśmy ani samej osoby Jego Krolewski Mości ani
potomstwa własnego, jeśliby Jego Krolewski Mości które
Pan Bog dać raczył, nie zgołocili, ale żeby poczciwe a
stanowi jego przystojne od Rzeczypospolity opatrzenie
miało, jeśliby na krolestwa nie było wzięte, a wszakoż
nie czyniąc żadnej dismembracji koronnej, o czym w
deklaracji Jego Krolewski Mości i w recesie sejmu walnego
warszawskiego dostatecznie jest opisano i obwarowano.
7. A przy koronacji nowego krola mają być przez krola
koronowanego poprzysiężone i zaraz konfirmowane na
jednym liście i jednymi słowy na wieczne czasy prawa,
przywileje i wolności poddanych wszystkich obojga
narodow i państw tak złączonych.
8. Sejmy i rady ten oboj narod ma zawsze mieć spolne
koronne pod krolem polskim, panem swym, i zasiadać
tak panowie między pany osobami swemi, jako posłowie
między posły, i radzić o spolnych potrzebach tak na
sejmiech, jako i bez sejmow, w Polsce i w Litwie.
9. Tyż aby jedna strona drugiej była radą i pomocą, aby
Jego Krolewska Mość prawa, przywileje, tak wszem
ziemiam i narodom, tak Korony polskiej, jako i Wielgiego
Księstwa litewskiego, i ziemiam do nich należącym,
wszelakim pismem nadane przywileja i prawa od wszech
przodkow Jego Krolewski Mości i od Jego Krolewski Mości
samego z dawnych czasow i od poczęcia unji wszem
wobec i każdemu z osobna jakimkolwiek sposobem
nadane, i wolności, dostojeństwa, prerogatywy, urzędy
wszystkie obojga narodu całe i nieporuszone zachował,
wszystki prawa, sądy, wysady, stany książęce i familje
szlacheckie przerzeczonych narodow, uchwały sądowne
z dawna do tego czasu zachowa każdemu stanu mocnie i
nieporuszenie.
10. Przysięgi rad, dygnitarzow, urzędnikow, starost narodu
litewskiego i przedniejszych domow ludzi, ktorzyby
je czynić mieli, przy mocy zostać mają, jakośmy tyż i

11.

12.

13.

14.

15.

sami spolnie tak przywilejami, jako spolnym spisaniem
na sejmie warszawskim spolnym sobie zostawili, tym
wykładem, iż na potym wszystkie takowe przysięgi krolowi
koronowanemu i koronie polskiej czynione być mają.
Także około przysiąg trzymania spiskow pospolitych
zachować się mają i statecznie sobie trzymać wedla
przywileju Aleksandrowego.
Tyż we wszystkich przeciwnościach spolną pomocą
my obojego narodu prełaci, książęta, rady, barones i
wszystkie stany pomagać sobie mamy wszystkiemi
siłami i możnościami, jako spolnej radzie pożytecznie
i potrzebnie będzie się zdało, szczęśliwe i przeciwne
rzeczy za spolne rozumiejąc i wiernie sobie pomagając.
Foedera aut pacta abo zmowy i przymierza z postronnemi
narody wedla spolnej zgody warszawskiej na potym żadne
czynione ani stanowione, żadni tyż posłowie w rzeczach
ważnych do obcych stron posyłani być nie mają, jedno za
wiadomością i radą spolną obudwu narodow, a przymierza
albo stanowienia z ktorymkolwiek narodem przedtym
uczynione, ktoreby były szkodliwe ktorej stronie, dzierżane
być nie mają.
Moneta tak w Polsce, jako w Litwie, ma być za spolną
radą uniformis et aequalis in pondere et grano et
numero petiarum et inscriptione monetae, co ku
skutkowi przywieść Jego Krolewska Mość jest powinien i
potomkowie Jego Krolewskiej Miłości będą powinni.
Cła, myta wszystkie w Polsce i w Litwie, ziemskie i wodne,
jakimkolwiek imieniem nazwane, tak krolewskie, jako
szlacheckie, duchowne i miescekie, Jego Krolewska
Mość znosić raczy, iżby już zadnego exnunc cła nie
brano na potym wiecznych czasow od duchownych, od
świeckich ludzi szlacheckiego stanu i od ich poddanych
od rzeczy ktorychkolwiek własnej roboty i wychowania, nie
zakrywając myt kupieckich ani się zmawiając z kupcy ku
szkodzie a zatajeniu ceł z dawna zwykłych krolewskich tak
w Polsce, jako i w Litwie.
Statuta i ustawy wszystkie, jakiekolwiek i z ktorejkolwiek
przyczyny przeciw narodowi polskiemu w Litwie ustawione
i uchwalone około nabywania i dzierżenia imienia w
Litwie Polakowi, jakokolwiek go kto dostał i dostawał,
chocia po żenie albo z wysługi albo zakupnym, darownym
obyczajem, zamianą i ktorymkolwiek nabyciem wedla
zwyczaju i prawa pospolitego, te wszystkie statuta aby
żadnej mocy nie miały jako prawu, sprawiedliwości i tyż
spolnej braterskiej miłości i unji a zjednoczeniu spolnemu
przeciwne, ale aby wolno było zawżdy tak Polakowi
w Litwie, jako Litwinowi w Polsce, każdym słusznym
obyczajem dostawać imienia i dzierżyć je wedla prawa, w
ktorym leży ono imienia.
A co się tycze inszych artykułow przywileju Aleksandra
krola, ktore jeszcze nie są na warszawskim sejmie
deklaracją Krola Jego Mości ani spolną zgodą
deklarowane, ale na ten teraźniejszy spolny lubelski z
warszawskiego sejmu odkładem spolnym zawisły, ty
wszystkie, jako są w przywilejach i w spisaniu spolnym,
a ostatecznie w Aleksandrowym przywileju i tu w Lublinie
od Krola Jego Mości poprzod w tej sprawie unji danem
opisane, w mocy zupełny na czasy wieczne zostawać
mają, a wszakże ku objaśnieniu lepszemu to przykładając,
iż przy tytule Wielgie Księstwo litewskie i dostojeństwach
i urzędziech wszystkich i zacności stanow wedla opisania
przywileju krola Aleksandra cale a nienaruszenie zostać
ma, gdyż to zjednoczenia i społeczności tej roztargnienia i
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rozdziału nie czyni.
16. Sejmow innych żadnych osobnych stanom koronnym
i litewskim od tego czasu Krol Jego Mość składać nie
będzie, jedno zawżdy spolne sejmy temu obojemu
narodowi jako ciału jednemu w Polsce składać będzie,
gdzie się Jego Krolewski Mości i radam koronnym i
litewskim nasłuszniej zdać będzie.
17. Dygnitarstw i urzędow, jeśli ktore wakują albo wakować w
Wielgim Księstwie litewskiem na potym będą, Krol Jego
Mość nie ma dać niekomu, ażby pirwej Jego Krolewski
Mości i potomkom Jego, krolom polskim koronowanem,
i temu nierozdzielnemu ciału, Koronie Polskiej, przysięgę
uczynił.
18. Opatrujemy tyż dostatecznie i warujemy stany i osoby
Wielgiego Księstwa litewskiego, aby egzekucja nas
samych i potomkow naszych nie tylko wedla statutu
Aleksandra krola, ale ani wedla żadnych przywilejów,
listow, konstytucyj, uchwał sejmowych w Koronie Polskiej
uczynionych, danych, uchwalonych jakichkolwiek
przeszłych około dobr stołu Jego Krolewski Mości w
Wielgim Księstwie litewskim, od wszech przodkow Jego
i Krolewski Mości i Jego Krolewski Mości samego od
zaczęcia unji w Wielgim Księstwie litewskim komużkolwiek
rozdanych, żadnego stanu, nie doległa, ale wszystkie
prawa, przywileje od wszech przodkow Jego Krolewski
Mości i Jego Krolewski Mości samego od zaczęcia unji w
Wielgim Księstwie litewskim narodom litewskim, ruskiem,
żmudzkiem i innym narodom i obywatelom Wielgiego
Księstwa litewskiego i tyż ziemiam, powiatom, familjam
i osobam do tych czasow dane, całe, zupełne i niwczym
nienaruszone zostały, także wieczności, feuda albo lenna,
frymarki, zamiany, dożywocia, zastawy wszelkie na
sejmie i bez sejmow uczynione wedla każdego przywileju
wiecznymi czasy dzierżane być mają, nie przywodząc
ich w żadną wątpliwość ktorymkolwiek obyczajem albo
wykładem. Także tyż nadanie na dygnitarstwa, urzędy,
które zdawna i właśnie na nie należały, zastawy i
summy wszelakie w zupełnymprawie swym zostawione
być mają, nie będąc powinni żadnej części dochodow
zwykłych swych, jakiemkolwiek obyczajem nazwanych,
gdzieindziej i na co inego nad teraźniejsze dzierżenie i
przywileje albo listy swe do tego czasu odzierżane okrom
pożytku swego obracać. A ktoby z przodkow swych, nie
mając listow, co gruntow i każdy posessji jakiemkolwiek
imieniem nazwanych trzymał, pożywał, takowy tę takową
własność i bez listow, jako i za listy, ma wiecznie trzymać
wedla statutu litewskiego starego i nowego i zwyczajow
dawnych. Jakoż panowie rady i wszystkie stany, posłowie
wszystkich ziem tym teraźniejszym postanowienim
zamykają sobie i potomkom swoim moc stanowienia i
wznawiania jakimkolwiek kształtem takież wspominania
i wszelakiego wynalazku wzniesienia egzekucji na
wysługi i insze majętności przeszłe. A iż już od tego czasu
rozdawanie dobr stołu w Wielgim Księstwie litewskim ustać
ma, wszakoż imiona, ktorekolwiek z domow książęcych
i szlacheckich i pańskich ku stołowi Jego Krolewski
Mości potym przypadać będą, te takowe imiona Jego
Krolewska Mość wedle woli i łaski swy krolewski rozdawać
ma tak polskiego, jako i litewskiego szlacheckiego
narodu ludziam, aby się tym służba ziemska wojenna
nie zmniejszała. Takież w rekuperacji od nieprzyjaciela
moskiewskiego zamkow, imion, posessji i dobr wszelakich
będzie powinien Jego Krolewska Mość tym wracać, czyje
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to ojczyzny i posessje przedtym byli przed osięgnieniem
od nieprzyjaciela. A jeśliby na to miejsce dano komu co, to
się do stołu Krola Jego Mości wracać będzie.
19. Które wszystkie artykuły my prełaci i panowie rady,
książęta, posłowie ziemscy i ine wszystkie stany
Wielgiego Księstwa litewskiego znając być chwalebne,
potrzebne i obojemu temu narodowi, tak Korony polskiej
jako Wielgiemu Księstwu litewskiemu, jako już jednej
spolny a nierozdzielnej Rzeczypospolity pożyteczne,
a spolnego naszego z stany tej sławny Korony polski
z zezwolenia w ten list na ten kształt spisane, radzi
i z dobrą wolą i z dobrą bracką chucią i miłością tak
prełatom, panom radam, posłom ziemskim, jako i inym
wszystkim stanom i osobam koronnym tym listem
naszym na wieczne czasy z strony naszy przyznawamy
i one pieczęciami, przysięgami, poczciwościami swymi i
potomstwa swego wszelakiego warujemy, utwierdzamy
i umacniamy warunkiem, utwierdzeniem i umocnieniem
takim, jakie nam nawiętsze i namocniejsze bądź z osob,
bądź z miesc i urzędow naszych, tak osobliwym, jako i
pospolitym obyczajem należy, ślubując i obiecując przed
Panem Bogiem dobrym, uczciwym, szlacheckiem i
chrześcijańskim słowem naszym, iż to wszystko, co się
tu napisało, znać, trzymać i dzierżeć, wypełniać, sami i z
potomi swemi na wieczne czasy będziemy bez fortelów
wszelakich, nie przywodząc niczego z tych rzeczy na wieki
w żadną wątpliwość ani odmianę, nie odstrzelając się
tyż w niczym od tej jedności, w ktorąśmy się z narodem
tej sławny Korony polski związali wedla opisania tego
to listu naszego i artykułow w tym liście związałych i
objaśnionych wiecznymi i wiekuistymi czasy, jaki tyż nam
panowie Polacy dali. Które spolne nasze spisy Krol Jego
Mość przeznaczony jako pan nasz zwierzchni władzą swą
krolewską konfirmować nam raczył. A jeśliby która strona
przywilejow i spisow o spolności uczynionych między
tymi narody tak nam, jako sobie trzymać nie chciała, albo
jeden z osobna trzymać nie chciał, przeciw takiej stronie i
każdemu z osobna jako przeciw nieprzyjacielowi naszemu
i narodow spolnych powstać z potomki naszymi przy panie
naszym, krolu polskiem, będziemy powinni. Co wszystko
czynić i wypełnić, mocnie dzierżeć w skutku wszystkim
zawżdy pod naszą przysięgą siebie i potomki nasze
obowiązujemy.
A te wszystkie rzeczy tu postanowione i obwarowane ani przez
Jego Krolewską Mość, ani przez pany rady, ine wszystkie stany
i posły ziemskie obojga narodu za spolnym zezwoleniem ani
pojedynkiem od ktorej części i strony nie mają nigdy wiecznym
czasy być wzruszane i odmieniane, ale wieczne, całe i mocne
zachowane być mają.
A ku lepszemu świadectwu i wiecznej pamięci rzeczy wyżej
opisanych my przerzeczeni, wyżej opisani prełaci i panowie
rada, tak duchowna, jako świecka, książęta, my posłowie
ziemscy i ine stany na tym walnym a spolnym sejmie lubelskim
będący zawiesiliśmy na ten list pieczęci nasze. Pisan i dan na
tymże spolnym sejmie lubelskim pierwszego dnia miesiąca
lipca roku Bożego tysiąc pięćset sześćdziesiątego dziewiątego.
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną
(public domain), ponieważ prawa autorskie do niego
wygasły (expired copyright).
https://lublin.eu/lublin/unia-lubelska/akt-nadania-unii-lubelskiej/
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KULTURA, OŚWIATA
***
25 czerwca nastąpiła dostawa następujących
instrumentów i akcesoriów muzycznych:

NOWE BRZMIENIE
TARNOGRODZKIEJ ORKIESTRY
DĘTEJ JUŻ WKRÓTCE!
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe
ze środków pozostających w dyspozycji ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA
DOMÓW KULTURY 2019 na realizację zadania pod
nazwą Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej – zakup
wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji
kulturalnej. Projekt zakłada rozwój działalności
Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej działającej przy TOK
przez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych,
organizację warsztatów z profesjonalnymi muzykami
oraz naukę gry na instrumentach dla nowych członków.
Działania te przyczynią się do podniesienia poziomu
artystycznego występów oraz zachęcą do wstępowania
w szeregi orkiestry nowych członków.
Całkowity koszt realizacji zadania - 74 656 zł, z czego
55 000 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, środki
z Gminy Tarnogród –
19 656 zł.
Projekt jest
realizowany od
kwietnia 2019,
zakończy się w
październiku 2019
roku.
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- Eufonium Yamaha YPE-321 (szt.1)
- Saksofon barytonowy Yamaha YBS-32 (szt.1)

- Saksofon altowy Yamaha YAS-280
(szt.2)
- Klarnet Bb Yamaha YCL-255S
(szt.2)
- Sakshorn altowy Fenix FAH-1350L
(szt.3)
- Sakshorn tenorowy Cerveny CVTH
521-3 (szt.1)
- Pulpity orkiestrowe perforowane
(szt.25)		
- Lampki orkiestrowe na pulpit (szt.25)
- Zestaw naciągów perkusyjnych
- Zestaw pokrowców perkusyjnych
- Zestaw pokrowców na talerze do
perkusji (na 6 szt.)
Ponadto zakupiono: lirki, paski
do klarnetu, szelki do saksofonu
tenorowego, paski do saksofonu
altowego, stroiki do saksofonów i
klarnetów, ustniki, oliwki i smary.
Zakup dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.

- Saksofon sopranowy Yamaha YSS-475 II (szt.1)
- Saksofon tenorowy Yamaha YTS-280 (szt.1)

16

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

***
Tarnogrodzka Orkiestra Dęta
po raz kolejny wzięła udział
w Powiatowym Przeglądzie
Strażackich Orkiestr Dętych
w Potoku Górnym. Odbył
się on 2 czerwca 2019 roku.
Udział wzięło sześć orkiestr
z powiatu biłgorajskiego:
z Obszy, Biszczy, Potoka
Górnego, Goraja,
Frampola i z Tarnogrodu.
Koncert naszych młodych
utalentowanych muzyków
bardzo spodobał się
publiczności, która
nagrodziła artystów wielkimi
brawami.

WYJAZD PROMOCYJNY
TARNOGRODZKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ
W dniach 14-16 czerwca 2019 roku Tarnogrodzka
Orkiestra Dęta, burmistrz z małżonką, dyrektor TOK oraz
opiekunowie na zaproszenie mer wybrali się do Lwowa

i Skole na Ukrainie na wyjazd promocyjny, którego
celem była integracja i promocja kultury i dziedzictwa
kulturowego ziemi tarnogrodzkiej oraz powiatu
biłgorajskiego. W programie wycieczki było zwiedzanie
Starego Miasta we Lwowie oraz spacer głównymi
ulicami. W kolejnym dniu pojechaliśmy do Zahar Berkut
w Sławsku, gdzie kolejką krzesełkową wjechaliśmy
na górę, lecz więcej radości i emocji wzbudził zjazd
quadami. Następnie udaliśmy się nad wodospad

Kamionka, gdzie można się było ochłodzić w ten upalny
dzień. Po południu odbyły się warsztaty a wieczorem
mogliśmy popróbować przysmaków kuchni ukraińskiej
i zagraliśmy koncert na podwórku dla naszych
sympatycznych gospodarzy. Choć było trochę ciemno i
komary gryzły niemiłosiernie, występ bardzo się podobał.
W niedzielę po śniadaniu pojechaliśmy do Skole na
koncert. Dom kultury, w którym graliśmy, był wypełniony
po brzegi. Przywitano nas bardzo serdecznie, a po

naszym koncercie mogliśmy obejrzeć część artystyczną
przygotowaną specjalnie dla nas przez ukraińskie dzieci
i młodzież. Było dużo radości, śmiechu, ale również
zadumy nad historią. Burmistrz Tarnogrodu Paweł
Dec podziękował wszystkim organizatorom za ciepłe
przyjęcie, wręczył drobne upominki. Oczywiście my
też nie wyjechaliśmy z pustymi rękami, każdy został
obdarowany przez gospodarzy.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

17

38. Mały Konkurs Recytatorski eliminacje gminne – Tarnogród

8 maja 2019 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne 38. Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nich udział trzynaścioro uczniów w wieku od 8 do 13 lat. Jurorzy
zakwalifikowali do etapu powiatowego, który miał

miejsce 18 maja 2019 roku w Biłgorajskim Centrum
Kultury, dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie: Otylię
Antolak (13 lat) i Zuzannę Błaszkiewicz (12 lat).

Otylia Antolak

Zuzanna Błaszkiewicz
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Tarnogrodzie, której opiekunem artystycznym jest
Magdalena Grabińska – Serek

„MALUJEMY PASTELAMI: ŁĄKA”
Tarnobrzeski Dom
Kultury zaprosił dzieci
i młodzież w wieku
8-19 lat z województw:
podkarpackiego,
świętokrzyskiego,
lubelskiego do
udziału w XXI
Międzywojewódzkim
Konkursie
Plastycznym
MALUJEMY
PASTELAMI: ŁĄKA.
Patronat honorowy
objęło Stowarzyszenie
Pastelistów
Polskich oraz Okręg
Rzeszowski Związku
Polskich Artystów
Plastyków. Zostało

XXVII Wojewódzki
Konkurs Plastyczny

„Moje Zakątki”
2019

10 maja jury XXVII Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moje Zakątki”

Marcela Krzychowiec

Magdalena Grabińska-Serek i Maja Krzeszowiec

nadesłanych 261 prac w trzech kategoriach
wiekowych. Nagrodę w pierwszej kategorii
wiekowej otrzymała
Marcela Krzychowiec – uczestniczka zajęć
plastycznych w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w

2019 wydało werdykt. W
konkursie organizowanym
przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Biłgoraju
wśród najmłodszych
twórców (klasy I-III
szkół podstawowych)
nagrodzona została m.
in. Maja Krzeszowiec z
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury (opiekun:
Magdalena GrabińskaSerek)
Młodzi artyści malowali
w tym roku obiekty
architektoniczne. Prace
napłynęły z wielu placówek
całego województwa
lubelskiego. Nagrody
i wyróżnienia zostały
przyznane w kilku
kategoriach wiekowych.
Gratulujemy naszym młodym artystkom i życzymy
dalszych sukcesów!
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Wojewódzki Konkurs
na Palmę i Pisankę
Wielkanocną
Organizatorami konkursu były: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego i Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie. Celem przedsięwzięcia było
upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z
tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzowanie
wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz
palmy w polskiej obrzędowości ludowej, a także ocalenie
od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości
ludowej. Prace można było zgłosić w trzech kategoriach:
1. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną,
2. Pisanka wielkanocna wykonana techniką
współczesną, 3. Palma tradycyjna (indywidualna i
zbiorowa). Uczestnikiem konkursu mógł zostać każdy
mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca
została zakwalifikowana przez miejscowy Urząd Gminy
lub gminne instytucje kultury.
Na konkurs wpłynęło 208 prac. Miło nam
poinformować, że w kategorii PISANKA TRADYCYJNA
I nagrodę otrzymała Marcela Ćwik z Tarnogrodzkiego

W pierwszym rzędzie od lewej: Artur Sępoch-Dyrektor WOK,
Marcela Ćwik, Beata Mazurek-Wicemarszałek Sejmu RP,
Jarosław Stawiarski-Marszałek Województwa Lubelskiego

Ośrodka Kultury, a Agnieszka Błaszkiewicz z
Tarnogrodu została wyróżniona w kategorii PISANKA
WSPÓŁCZESNA.
***

Powiatowy Konkurs
na Najpiękniejszą Pisankę
i Palmę Wielkanocną
W Powiatowym Konkursie na Najpiękniejszą Pisankę
i Palmę Wielkanocną zorganizowanym przez Muzeum
Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju II miejsce w kategorii
PALMA TRADYCYJNA zajęło Koło Gospodyń
Wiejskich w Luchowie Dolnym. W kategorii PISANKA
WYKONANA TECHNIKĄ WSPÓŁCZESNĄ II miejsce
zajęła Agnieszka Błaszkiewicz z Tarnogrodu, a I
miejsce - Danuta Płoucha z Biszczy, która od wielu lat
jest instruktorem podczas warsztatów zdobienia pisanek
organizowanych przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.
Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom gratulujemy!

Danuta Płoucha /pierwsza z prawej/
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W RÓŻNORODNOŚCI TKWI SIŁA

Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie uczestniczyła w roku szkolnym 2018/19
w projekcie realizowanym przez Fundację Pomocy
Dzieciom „Krzyk”, dofinansowanym z programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Wolontariusze
z klas VI i VIII realizowali projekt „Różnorodność
nas uskrzydla”. Podstawowym zadaniem projektu
było poszerzenie wiedzy o różnorodności
kulturowej, a także kształtowanie postawy tolerancji i
przeciwdziałanie dyskryminacji.

Uczniowie, pod kierunkiem koordynatora szkolnego Anny
Kuziak, podejmowali zadania na terenie szkoły a także
w mieście. W ramach przygotowania do realizacji zadań
projektowych w szkole odbyły się trzydniowe warsztaty
dla uczestników projektu pod hasłem „Łączy nas wiele”.
W trakcie warsztatów uczniowie uczyli się, jak angażować
się w sprawy publiczne w lokalnym środowisku. Następnie,
wykorzystując inwencję twórczą i indywidualne zdolności,
przygotowali trzy własne inicjatywy.
„TALENT W RÓŻNORODNOŚCI“ to działanie mąjące
na celu rozwijanie i prezentowanie talentów oraz naukę
tolerancji, szacunku i wrażliwości dla innych. Młodzież,
przygotowując wspólne patriotyczne śpiewanie w Święto
Konstytucji 3 Maja, opracowała „Śpiewnik patriotyczny“,
w którym znalazły się wybrane przez nich różne
popularne polskie utwory. W śpiewniku teksty piosenek
zostały uzupełnione kodami QR z plikiem dźwiękowym.
Kilkadziesiąt egzemplarzy zostało rozdanych mieszkańcom
Tarnogrodu zgromadzonym w sali widowiskowej TOK.
Uczniowie zaprosili wszystkich do wspólnego głośnego
śpiewania, bo jak powiedział Johann Wolfgang von
Goethe:

opiekunem jest pan Andrzej Kusiak. Chłopcy i dziewczynki
z klas od I do VIII zaśpiewali cztery utwory: „Witaj majowa
jutrzenko“, „Jest takie miejsce, taki kraj“, „Tu wszedzie jest
moja Ojczyzna“ oraz „Miejcie nadzieję“.
Uroczystości patriotyczne uatrakcyjniła wizyta członków
Grupy Rekonstrukcyjnej „Wir“, którzy prezentowali
historyczne mundury, broń i części ekwipunku partyzantów
z czasów II wojny światowej.
„STARSI NIE GORSI“ - integracja międzypokoleniowa.
Jej częścią jest zainicjowane spotkanie pokoleń z
nauczycielami emerytami, rodzicami i uczniami przy
herbatce i ciastku. Pomysł na takie działanie zrodził
się podczas szkoleń, kiedy uczniowie analizowali te

„Gdzie słyszysz śpiew –
tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.“
Na dobry początek na
scenie zaprezentowały
się „Rozśpiewane Nutki“
zespół przedszkolaków i
uczniów z kl. I pracujący
pod kierunkiem pani
Violetty Łukaszczyk. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy
dwa utwory: „Polskie
kwiaty“ oraz „Przyśpiewkę
tarnogrodzką“. Następnie
przed widownią
wystąpiły harcerki z 5.
Tarnogrodzkiej Drużyny
Harcerek „Agape“ im. Ireny Sendlerowej. Zaśpiewały one
piosenki: „Gdy w noc wrześniową“, „Harcerskie ideały“
oraz „Jestem wędrowcem“, z kolei Oliwia Olejnicka
zaprezentowała piosenkę pt. „Miasto 44“. Nie mogło
zabraknąć występu szkolnego chóru „Marysieńka“, którego

obszary funkcjonowania naszego społeczeństwa, które
można byłoby poprawić. Zauważyli, iż konieczna jest
integracja ze starszymi, zwłaszcza z nauczycielami,
którzy przeszli na emeryturę. Podjęli się więc realizacji
spotkania pokoleń z nutą wspomnień. Przygotowanie
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wydarzenia trwało kilka miesięcy. Obok emerytowanych
nauczycieli zaproszeni zostali także absolwenci szkoły.
Ku wielkiej radości organizatorów 14 maja 2019 r. o godz.
15:00 do szkoły przybyło wielu miłych gości. Uczniowie
wcześniej zaplanowali, co zaprezentują i jak wyglądać
będzie spotkanie. Dzięki wspólnej inicjatywie udało się
przygotować krótkie inscenizacje, recytację wierszy,
piosenki, śmieszne dialogi i wspólne przeglądanie kronik
szkolnych. Pani dyrektor zaprezentowała historię szkoły
i najważniejsze wydarzenia z nią związane. Był to czas
na wspomnienia i dyskusje. Nie zabrakło też wspólnego
śpiewania piosenek patriotycznych i harcerskich. W
ramach inicjatywy w szkole został zorganizowany również
konkurs plastyczny dla uczniów z klas I – VIII pt. „Starsi
są wśród nas”, na który wpłynęło 30 prac. Rysunki zostały
ocenione i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, a
młodzi artyści otrzymali dyplomy i nagrody.
„RADOSNA WYCIECZKA NIEPODLEGŁOŚCI“ to
inicjatywa, która odbyła
się 18 maja i miała na
celu naukę szacunku i
wrażliwości dla miejsc
pamięci narodowej i
rozwijanie postawy
patriotycznej, wzięli w
niej udział uczniowie z
naszej szkoły oraz ze
Szkoły Podstawowej w
Różańcu Drugim. Trasę
wycieczki opracowali
uczniowie podczas zajęć
projektowych. A oto
relacja Dawida Jonaka,
ucznia klasy VIa:
Program naszego
rajdu pieszego
rozpoczęliśmy od
spotkania o godz. 9:30
przed szkołą, gdzie
po rozdaniu folderów
zawierających opis trasy
wędrówki wyruszyliśmy
w drogę. Pierwsze
kroki skierowaliśmy
pod Pomnik Ofiar
II wojny światowej. Ustawiony został w roku 1963 z
inicjatywy tarnogrodzkiej społeczności, a poświęcony jest
mieszkańcom Tarnogrodu pomordowanym w obozach
koncentracyjnych i poległym na polu walki z faszyzmem.
Na osobnej tablicy jest napisane, że harcerze z Tarnogrodu
złożyli tu urny z ziemią z miejsc straceń i walk: Porytowego
Wzgórza, Osuch i innych miejsc walk II wojny światowej.
Stamtąd poszliśmy pod kościół pw. Przemienienia
Pańskiego, gdzie zobaczyliśmy pomnik poświęcony
powstaniu styczniowemu odsłonięty w 100. rocznicę
wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym.15
marca 1863r. na czele 800 ludzi płk Czachowski wkroczył
do Tarnogrodu, gdzie z radością witali go mieszkańcy
miasta.11 listopada w Święto Niepodległości mieszkańcy
Tarnogrodu składają pod tym pomnikiem wiązanki kwiatów.
Na ścianie dzwonnicy jest wmurowana tablica pamiątkowa
związana z pacyfikacją Kopalni „Wujek”, gdzie w 1981 roku
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zginął mieszkaniec Tarnogrodu Józef Giza.
Potem zwartą grupą ruszyliśmy na stary cmentarz, na
którym odwiedziliśmy groby żołnierzy 3. Pułku Ułanów
Śląskich Armii Kraków, którzy polegli prawdopodobnie
16 IX 1939 roku pod Tarnogrodem. Pochowanych jest
tam 5 żołnierzy, z których znane są dane osobowe
trzech: śp. Józef Wloch (w Księżpolu pochowany jest brat
Wlocha), śp. Piotr Klause i śp. Stefan Filerak. Dwie mogiły
funkcjonują jako NN, czyli nieznane. Jest na cmentarzu
też miejsce pochówku żołnierza, który poległ w dzwonnicy
kościelnej, był pochowany na cmentarzu przykościelnym,
a po wojnie jego ciało zostało ekshumowane, przeniesione
na stary cmentarz i pochowane w miejscu nieznanym.
Również na starym cmentarzu znajduje się grób harcerza z
Tarnogrodu Macieja Jagowda ps. „Maks”, który zginął pod
Osuchami. O tych i innych miejscach pochówku żołnierzy
opowiedział nam pan Piotr Magoch.
Następnie skierowaliśmy
się do miejsca
zwanego Siekane,
gdzie według legendy
poległo stu powstańców
tarnogrodzkich w
krwawych walkach w
1863. Obecnie jest tam
pomnik postawiony
przez społeczeństwo
Tarnogrodu w 1963r.
Miejsce to jest położone
daleko na polach za
Tarnogrodem, dlatego
po dotarciu na miejsce
rozdano nam drożdżówki
i trochę odpoczęliśmy.
Po krótkiej przerwie
razem z naszymi
opiekunami, a
mianowicie z panią Anną
Kuziak, panią Bożeną
Śmieciuch oraz z panią
Bożeną Larwą udaliśmy
się pod Pomnik Katyński,
który stoi w miejscu,
gdzie 27 września 1939
roku Oddział Zapasowy
14 Dywizji Piechoty Armii Poznań został otoczony i
rozbrojony przez oddziały Armii Czerwonej. Zatrzymani
oficerowie Wojska Polskiego zostali wiosną 1940 roku
zamordowani w Katyniu.
Po zrobieniu paru pamiątkowych zdjęć ruszyliśmy pod
pomnik upamiętniający zamordowanych Żydów. Stamtąd
wyruszyliśmy do ostatniego punktu naszej Wycieczki
Niepodległości, czyli pod Kopiec Kościuszki. W 100.
rocznicę śmierci Wielkiego Polaka - Tadeusza Kościuszki
w 1917 roku mieszkańcy Tarnogrodu postanowili usypać
kopiec na Błoniu. Większość uczestników była już
zmęczona, dlatego nasi opiekunowie ufundowali nam lody,
które dodały nam siły.
Na zakończenie poszliśmy na ognisko, gdzie piekliśmy
kiełbaskę. Wszyscy uczestnicy sobotniej wędrówki do
miejsc pamięci narodowej w Tarnogrodzie dostali upominki
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oraz odbył się quiz wiedzy o odwiedzonych miejscach.
Następnie rozeszliśmy się do domów. W ten sposób
zakończyliśmy trzecią i ostatnią inicjatywę realizowaną
przez naszą szkołę. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku szkolnym będą organizowane podobne projekty, w
których będą brali czynny udział uczniowie, którzy chcą się
rozwijać.
Ważną częścią projektu były również dwie majowe wizyty
studyjne, jedna w Lublinie, druga w Warszawie. Celem
pobytu w Lublinie było Centrum Spotkania Kultur, siedziba
Stowarzyszenia „Homo Faber”, zajmującego się pomocą
emigrantom w Polsce w fundacji „Rozwiń skrzydła”. W
Centrum Wolontariatu odbyło się wzruszające spotkanie
z przedstawicielem grupy uchodźców. W Warszawie
uczniowie odwiedzili Fundację „Kulczyk Foundation”,
jej głównym zamysłem jest „Efekt domina” czyli pomoc
mniejszym inicjatywom, aby te pomagały następnym
ludziom i ci ludzie następnym itd., było tez spotkanie
z przedstawicielami Fundacji „Polonia Union”, w której
działalności chodzi między innymi o podejmowanie działań
kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich
stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw,
w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych
korzyści, zaufania i szacunku, czyli aby Polacy akceptowali
obcokrajowców. W Ośrodku Rehabilitacji „AMICUS”
prowadzonym przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z
pomocą” wolontariusze widzieli sale do pobudzania
różnych zmysłów oraz mieli możliwość porozmawiać z

niepełnosprawną młodą osobą. W Fundacji im. Roberta
Schumanna odbyło się spotkanie z panią Janą z Serbii
i panią Alice z Francji, które przyjechały do Polski na 11
miesięcy w ramach wolontariatu z Erasmusa. W Zespole
Szkół „Bednarska” na spotkaniu z przedstawicielką
„Szkół dla pokoju” młodzież wysłuchała opowiadania o
wojnie w Jemenie i o tym, jak fundacja pomaga ludziom
mieszkającym w trudnych warunkach. Potem dwie
uczennice opowiadały o edukacji w ich szkole, która ma na
celu, aby absolwenci byli kreatywnymi ludźmi, potrafiącymi
myśleć krytycznie, wiedzącymi, czego chcą i niebojącymi
się realizować marzeń. Była też wizyta w Fundacji
„Ocaleni”, w której wolontariusze uczą obcokrajowców
porozumiewania się w Polsce.
Podsumowaniem projektu był udział członków Szkolnego
Klubu Wolontariatu w Festiwalu Różnorodności w Biłgoraju,
który odbył się w niedzielę 26 maja.
Uczniowie dzięki zaangażowaniu w działania projektowe
stali się bardziej odpowiedzialnymi i świadomymi
obywatelami, są bardziej wrażliwi na różnorodność i inność,
potrafią rozpoznawać wokół siebie przejawy dyskryminacji
oraz aktywnie i świadomie przeciwstawiać się im. Ważny w
projekcie był też rozwój obywatelski młodzieży. Umożliwił
najpierw nabycie wiedzy i umiejętności, a następnie dał
możliwość praktycznego działania.
ANNA KUZIAK

FESTIWAL RÓŻNORODNOŚCI

TARNOGRODZCY AKTORZY NA SCENIE LETNIEJ BCK
W niedzielne popołudnie 26 maja 2019 roku
Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk” zorganizowała
FESTIWAL RÓŻNORODNOŚCI w ramach
Biłgorajskiego Dnia Dziecka. Było to jednocześnie
podsumowanie projektu pod hasłem „Różnorodność
nas uskrzydla!”, który trwał od początku roku
szkolnego i w którym brały udział szkoły z powiatu
biłgorajskiego. Uczestnikami projektu byli również
uczniowie tarnogrodzkiej podstawówki z panią

Anną Kuziak na czele. 26 maja na scenie letniej
Biłgorajskiego Centrum Kultury prezentowały się
taneczne, wokalne i aktorskie powiatowe talenty.
Nie mogło zabraknąć Teatru Młodszych TOK SZOK,
którego członkowie to w przeważającej części osoby
zaangażowane w realizację projektu. Teatr pokazał
przedstawienie „Kopciuszka XXI wieku”, do którego
scenariusz napisały członkinie zespołu, a spektakl
wyreżyserowała Monika Komosa.
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

19 czerwca pomyślnie
zakończył się
kolejny rok szkolny
dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. Marii
Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie. Kolejny,
ale wyjątkowy, gdyż
mury naszej szkoły
w tym roku opuścili
uczniowie klas VIII. Pani
dyrektor Urszula Fedec
życzyła absolwentom
powodzenia w
podejmowaniu
życiowych decyzji,
podziękowała
też wszystkim za
całoroczną pracę
i pogratulowała
uczniom wysokich wyników w nauce oraz życzyła
miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Wiele ciepłych słów do uczniów, nauczycieli i rodziców
skierował Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec i wręczył
uczniom nagrody za wysokie wyniki w nauce, wyjątkowe
sukcesy w konkursach wiedzy, plastycznych oraz w
zawodach sportowych. Następnie uczniowie, którzy
uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymali z rąk pani
dyrektor nagrody książkowe.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W ROKU
SZKOLNYM 2018/19 W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE
Osoby wyróżnione
w klasach I-III
Ia
Paulina Fus
Ignacy Magoch
Filip Czarnecki
Hanna Lewkowicz
Ib
Michalina Sidor
Jakub Mazurek
Marta Mazurek
Martyna Małek
Szymon Rogala
100% frekwencja
Martyna Małek
IIa
Magoch Aleksander
Lewkowicz Rafał
Antolak Aleksander
Winogrodzka Urszula
Mazgal Amelia
Tarnowski Alex
100 % frekwencja
Antolak Aleksander
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Chodkiewicz Bartłomiej
IIb
Falandysz Wiktoria
Krzeszowiec Maja
Mulawa Antoni
Przeszło Mikołaj
Rataj Karolina
100% frekwencji
Krasowska Judyta
Rataj Karolina
III
Kacper Trusz
Marta Jaworowska
Patryk Płuciennik
Wojciech Dec
Julita Rój
Miłosz Korpal
Wiktor Sikora
Julia Mołda
Emilia Lipka
100% frekwencja
Marta Jaworowska
Kacper Trusz (3 lata)

Paulina Zając 5.0 wz.
Julia Chamot 4.91 wz.
Dawid Jonak 4.91 wz.
Radosław Sadlej 4.91 wz.
IVa
Sandra Kurzawska 5.0 bdb. Oliwia Myszkowiak 4.82 wz.
Weronika Kulik 4.82 bdb.
Cyprian Rogala 5.0 bdb.
VIb
Maciej Borek 4.91 bdb.
Otylia Antolak 5.64 wz.
Miłosz Gałka 4.91 wz.
Aleksandra Niziołek 4.91 wz. Mateusz Michał Fus 5.36 wz.
Rafał Kita 5.00 bdb.
Irmina Magoch 4.80 wz.
Oliwia Olejnicka 5.00 bdb.
100% frekwencja
Martyna Bazan 4.91 wz.
Łukasz Nowicki
Bartłomiej Obszański 4.91 wz.
Cyprian Rogala
Natalia Magoch 4.82 wz.
Miłosz Gałka
100% frekwencja
IVb
Aleksander Bucior 5.0 bdb. Mateusz Mulawa
Martyna Szymanik 4.91 wz. Kuba Nowicki
Bartłomiej Obszański
Julia Jonak 4.81 wz.
VIIa
Anna Wicińska 4.81 wz.
Karolina Bil 4.86 wz.
Va
Zofia Winogrodzka 5.25 wz. Stanisław Działo 4.86 wz.
Oskar Koza 4.77 bdb.
Baszkiewicz Oliwia 5.0 wz.
VIIb
Julia Olejnicka 4.92 wz.
Dominika Pisarczyk 5.21 wz.
Karolina Gałka 4.83 wz.
Oliwia Krasowska 5.07 bdb.
Jakub Grząśko 4.75 bdb.
Cyprian Bryła 5.07 bdb.
100% frekwencja
VIIIa
Gałka Karolina
Michał Dworniczak 5,33 wz.
Vb
Błaszkiewicz Zuzanna 4.92 Karina Kita 5,33 wz.
Kinga Borek 5,22 wz.
wz.
Aleksandra Przytuła 4.83 wz. Katarzyna Siek 5,06 wz.
Marcela Krzychowiec 4.83 wz. Paweł Pięciorek 4,83 wz.
100% frekwencja
Roksana Małek 4.83 wz.
Katarzyna Siek
Oliwia Wlaź 4.75 bdb.
VIIIb
Vc
Natalia Fusiarz 5.22 wz.
Oliwier Sikora 5.0 bdb.
Martyna Michonska 4.83 wz. Paweł Majcher 5.0 wz.
Milena Jaworowska 4.75 wz. Amelia Lipka 4.83 wz.
Martyna Wryszcz 4.78 wz.
VIa
Bartłomiej Witkowski 4.78 wz.
Amelia Czuryło 5.0 wz.
Osoby wyróżnione
w klasach IV-VIII
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MISTRZOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. MARII CURIE-SKŁOWOWSKIEJ
Uczniowie z klas I-VIII z osiągnięciami w konkursach
przedmiotowych
i artystycznych w II półroczu roku szkolnego 2018/19
• Paweł Majcher z klasy 8 b uzyskał tytułu Laureata, zaś
Michał Dworniczak z klasy 8 a otrzymał tytuł Finalisty
KONKURSU MATEMATYCZNEGO organizowanego przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty
• W XXVI Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o Biblii i Kościele,
Kinga Borek z 8a i Otylia Antolak z 6b uzyskały tytuł
Laureata, zaś tytuł
Finalisty otrzymali:
Katarzyna
Siek i Michał
Dworniczak z 8a
oraz Bartłomiej
Witkowski z 8b.
• W
Ogólnopolskim
Konkursie
Matematycznym
„Olimpus”
sesja zimowa
tytuł Laureata
uzyskali: Michał
Dworniczak, Kinga
Borek i Paweł
Pięciorek z klasy
8a oraz Paweł
Majcher z 8b.
• W Konkursie Matematycznym „MiMaK” dla uczniów klas III
tytuł Laureata uzyskali: Kacper Trusz, Marta Jaworowska
oraz Patryk Płuciennik.
• W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KRĄG - 2
miejsce w kraju i tytuł laureata zdobyła Kinga Borek z
8a, bardzo dobry wynik otrzymał Michał Dworniczak, zaś
wyróżnienie uzyskał Paweł Pięciorek.
• Ogólnopolski Konkurs ALBUS 2019
z matematyki tytuł laureata uzyskał Michał Dworniczak oraz
Paweł Majcher, zaś wyróżnienie - Kinga Borek
z języka polskiego tytuł laureata zdobyła Karina Kita,
zaś wyróżnienie – Martyna Wryszcz, Natalia Fusiarz,
Bartłomiej Witkowski oraz Mateusz Michał Fus
z języka angielskiego – wyróżnienie Stanisław Działo z 7a
z historii – wyróżnienie Michał Dworniczak 8a
z przyrody – laureat - Mateusz Michał Fus z 6b, Cyprian
Rogala z 4a; wyróżnienie Otylia Antolak, Magdalena
Komosa, Aleksandra Niziołek oraz Martyna Szymanik
• Konkurs języka angielskiego „The Big Challenge”
– najlepsze wyniki w swojej kategorii uzyskali: Michał
Dworniczak z 8b, Michał Bucior z 7a, Rafał Kita z 6b,
Dawid Wlaź z 5b oraz Aleksander Bucior z 4b
• Ogólnopolska Olimpiada z Chemii Pionier 2018
wyróżnienie - Karina Kita (8a)
• W I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Palmę i
Pisankę Wielkanocną 2019 – I miejsce uzyskała Marcela
Ćwik z 8b
• W VIII Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym
„Siatkówka – sport co łączy a nie dzieli” II miejsce zdobyła
Marcela Ćwik z 8b

• VI Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Magia czarno-białej
fotografii” – I miejsce zdobyła Iga Serek z 8b
• W Regionalnym Konkursie Plastycznym „Wygrał Polskę
na fortepianie” IV miejsce zajęła Oliwia Detko z 6a, zaś V
miejsce - Natalia Fusiarz z 8b
• W X wojewódzkim Konkursie Fotograficzno – Plastycznym
„ Kocie i psie sprawy” Radosław Sadlej z 6a otrzymał
wyróżnienie
• W powiatowym konkursie czytelniczym „Radość czytania”,
Paweł Śmieciuch z 6b uzyskał wyróżnienie
• XII edycjia konkursu „Rodzinna Historia” II miejsce zajęła
Natalia Fusiarz z 8b
• IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej z Ewangelii
Świętego Jana 0- II
miejsce Michał
Dworniczak z 8 b
Uczniowie z
klas I-VIII z
osiągnięciami
w konkursach
sportowych
w II półroczu
roku szkolnego
2018/19:
Piłka siatkowa
Powiatowe Igrzyska
Dzieci w Mini
Piłce Siatkowej
Dziewcząt
• III miejsce
drużyna w składzie
: Antolak Otylia VI b, Blicharz Nela V a, Cap Paulina V c,
Chamot Julia VI a, Dziura Magda VI a, Gałka Karolina V a,
Krasowska Klaudia V c, Kulik Weronika VI a, Staroń Karolina
VII b, Winogrodzka Zofia V a.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Siatkowej Chłopców
• II miejsce drużyna w składzie: Bartosik Patryk V c, Gałka
Miłosz IV a, Gruca Maciej VI b, Jonak Dawid VI a, Kita Rafał
VI b, Piast Szymon V b, Sadlej Radosław VI a, Sikora Piotr V
b, Szymanik Bartosz V c, Tabała Wojciech V a
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Piłce Siatkowej Dziewcząt
• V miejsce drużyna w składzie : Krasowska Oliwia,
Pisarczyk Dominika, Larwa Natalia i Lizut Wiktoria z VII b,
Kita Karina VIII a Krupczak Wiktoria, Wryszcz Martyna oraz
Serek Iga z VIII b
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Piłce Siatkowej Chłopców
• I miejsce drużyna w składzie: Klimczak Mateusz, Majcher
Paweł z VIII b, Szymanik Sebastian, Wlaź Hubert i Pięciorek
Paweł z VIII a, Koza Oskar, Przeszło Dawid i Mróz Piotr z VII
a, Zając Marcin, Żuk Adrian i Kaproń Kasjan z VII b
Półfinały Mistrzostw Województwa w Piłce Siatkowej
Chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
• III miejsce drużyna w składzie: Klimczak Mateusz,
Witkowski Bartłomiej z VIIIb, Szymanik Sebastian, Wlaź
Hubert i Pięciorek Paweł z VIII a, Koza Oskar, Przeszło Dawid
i Fus Piotr z VII a, Zając Marcin i Żuk Adrian z VII b
Piłka nożna
XIX edycja Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” – Finał Powiatowy
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• I miejsce drużyna w składzie: Bartosik Patryk V c, Gałka
Miłosz IV a, Piast Szymon V b, Szymanik Bartosz V c, Oliwier
Sikora V c, Zarosa Kacper V b, Zarosa Michał V b, Kacper
Pacholak V a.
Biegi przełajowe
Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt rocznik
2008 i mł.
• II miejsce drużyna w składzie: Dworniczak Karolina IV a,
Grasza Aleksandra V c, Kurzawska Sandra IV b, Matys Kinga
IV a, Obszańska Emilia IV b, Przybyłowicz Martyna IV b,
Szymanik Martyna IV b, Wicińska Anna IV b.
Półfinały Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt rocz. 2008 i mł.
• III miejsce drużyna w
składzie: Dworniczak
Karolina IV a, Grasza
Aleksandra V c,
Kurzawska Sandra IV
b, Matys Kinga IV a,
Obszańska Emilia IV b,
Przybyłowicz Martyna IV
b, Szymanik Martyna IV
b, Wicińska Anna IV b.
Powiatowe Drużynowe
Biegi Przełajowe
Chłopców rocznik 2008
i mł.
• I miejsce drużyna w
składzie: Bartosik Patryk
V c, Gałka Miłosz IV
a, Hawur Maksym IV
a, Kaczor Kacper IV
b, Pękala Marcel V c,
Tabała Wojciech V a.
• I m. indywidualnie Miłosz Gałka
IV a
• III m. indywidualnie Hawur Maksym IV a

Półfinały Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych
Chłopców Igrzyska Dzieci
• III m. indywidualnie Sadlej Radosław VI a
Półfinały Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt Igrzyska Dzieci
• II m. indywidualnie Staroń Karolina VII b
Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
• III miejsce drużyna składzie: Grząśko Kinga VII a, Rzeźnik
Karolina VII a, Wnuk Anna VII a, Krasowska Oliwia VII b,
Larwa Natalia VII b, Pisarczyk Dominika VII b Pawłuszkiewicz
Łucja VIII a.
Powiatowe Drużynowe
Biegi Przełajowe Chłopców
Igrzyska Młodzieży
Szkolnej
• III miejsce drużyna
składzie: Szymanik
Sebastian VIII a, Pięciorek
Paweł VIII a, Karpik Jakub
VIII b, Klimczak Mateusz
VIII b, Wolanin Antoni VIII b.
Lekkoatletyka
Zawody Powiatowe w
Trójboju Lekkoatletycznym
Chłopców
• III miejsce drużyna w
składzie: Bartosik Patryk V
c, Gałka Miłosz IV a, Karaś
Michał IV b, Pękala Marcel V c, Tabała Wojciech V a.
• II miejsce indywidualnie Miłosz Gałka IV a

Półfinały Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych
Chłopców rocz. 2008 i mł.
• I miejsce drużyna w składzie: Bartosik Patryk V c, Gałka
Miłosz IV a, Hawur Maksym IV a, Kaczor Kacper IV b, Pękala
Marcel V c, Tabała Wojciech V a.
• I m. indywidualnie Miłosz Gałka IV a
• III m. indywidualnie Kacper Kaczor IV b
Finały Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych
chłopców rocznik 2008 i mł
• IX miejsce drużyna w składzie: Bartosik Patryk V c, Gałka
Miłosz IV a, Hawur Maksym IV a, Kaczor Kacper IV b, Pękala
Marcel V c, Tabała Wojciech V a.
Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe Chłopców Igrzyska
Dzieci
• I m. indywidualnie Sadlej Radosław VI a
Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt Igrzyska
Dzieci
• III miejsce drużyna składzie: Chamot Julia VI a, Detko
Oliwia VI a, Fus Gabriela VI a, Krasowska Klaudia V c, Kulik
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Weronika VI a, Staroń Karolina VII b
• III m. indywidualnie Staroń Karolina VII b

Zawody Powiatowe w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt
• III miejsce drużyna w składzie: Jawniak Wiktoria kl. III,
Kurzawska Sandra IV b, Matys Kinga IV a, Obszańska Emilia
IV b, Olejnicka Julia V a, Szymanik Martyna IV b, Wicińska
Anna IV b.
Szkolna Drużynowa Liga Lekkoatletyczna Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
dyscyplina - rzut oszczepem
• Zawody powiatowe
• Półfinały wojewódzkie
• Finały wojewódzkie

I miejsce Krasowska Oliwia VII b
I miejsce Krasowska Oliwia VII b
I miejsce Krasowska Oliwia VII b

Pływanie
VII Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu o Puchar Starosty
Biłgorajskiego
• II miejsce - sztafeta 4x25m (kl. I-III) – Filip Żak, Cyprian
Rogala, Antoni Mulawa
• I miejsce - sztafeta 4x25m (kl. IV-VI) – Radosław Sadlej,
Piotr Sikora, Oliwia Olejnicka, Oliwia Myszkowiak
• II miejsce - sztafeta 4x25m (kl. VII, VIII, Gimnazjum) –
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Mateusz Klimczak, Konrad Magoch, Piotr Fus, Oskar Koza
• I miejsce– 25m stylem grzbietowym– Filip Żak
• III miejsce – 25m stylem grzbietowym – Cyprian Rogala
• III miejsce – 25m stylem dowolnym – Piotr Sikora
• III miejsce – 50m stylem dowolnym – Oskar Koza
• III miejsce – 50m stylem dowolnym – Anna
Malinowska
W kategorii kl. VII - VIII - Gimnazjum uczniowie naszej
szkoły zajęli II miejsce. Również w ogólnej rywalizacji
szkół nasza placówka uplasowała się na II miejscu.

W Konkursie na Sportowca Powiatu Biłgorajskiego Roku
Szkolnego 2018/2019 w kategorii Igrzyska Dzieci, uczeń
klasy IV a, Miłosz Gałka zajął VIII miejsce i był najmłodszym
wyróżnionym sportowcem. W kategorii Igrzyska Młodzieży,
uczennica z klasy VII b Oliwia Krasowska zajęła VI miejsce.

Talentiada
Na Ogólnopolskim Finale „Talentiady”– Radom 2019,
drużyna UKS Junior Tarnogród w składzie: Miłosz Gałka,
Wiktoria Jawniak, Marta Jaworowska, Kacper Trusz
oraz Wojciech Dec, zajęła IV miejsce
Na podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół
Powiatu Biłgorajskiego w roku szkolnym 2018/2019 nasza
szkoła zajęła IV miejsce w kategorii Igrzyska Dzieci, jak
również w kategorii Igrzyska Młodzieży.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O ZASIĘGU GMINNYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM

„POTYCZKI HISTORYCZNO – ORTOGRAFICZNO – ANGIELSKIE”
16 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Woli
Różanieckiej odbyła się IV edycja Międzyszkolnego
Konkursu, którego celem była między innymi
integracja międzyprzedmiotowa.

Uczestnictwo w konkursach rozwija różne
zainteresowania oraz pomaga wypełnić wolny czas
i kształtuje właściwe postawy wolne od uzależnień i
nałogów.

Konkurs rozpoczął się częścią artystyczną o Unii
Europejskiej w wykonaniu dzieci z klas IV-VI. Do udziału

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za
przybycie do naszej szkoły. Konkurs przygotowały
nauczycielki: Wioletta
Książek, Małgorzata
Figiel i Ewa Marczak.
Wszyscy uczniowie
otrzymali upominki i
dyplomy.
Laureaci
konkursu:
I miejsce: Patrycja
Ćwikła – Szkoła
Podstawowa w
Luchowie Dolnym
II miejsce: Michał
Dworniczak – Szkoła
Podstawowa im. Marii
Curie - Skłodowskiej w
Tarnogrodzie

w konkursie przystąpiły wszystkie szkoły z gminy
Tarnogród. Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza
część poświęcona była znajomości Unii Europejskiej.
Zadania drugiej części dotyczyły znajomości języka
angielskiego, natomiast w trzeciej uczniowie zmagali się
z dyktandem.

III miejsce: Stanisław
Działo - Szkoła
Podstawowa im. Marii
Curie - Skłodowskiej w Tarnogrodzie
To już czwarty konkurs w Szkole Podstawowej w Woli
Różanieckiej, który odbył się dzięki dofinansowaniu
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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WIELKI TYDZIEŃ… W TURCJI…
W dniach 15-19.04.2019
uczennice: Maja
Łuszczek, Magdalena
Rój i uczniowie:
Marcin Marczak,
Mikołaj Kominek pod
opieką Dominiki Postrzech, Wioletty Książek, Piotra
Koziary ze Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej
uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu w Turcji
w ramach projektu Erasmus + „READ MORE – BE
MORE”.
PONIEDZIAŁEK
Lot z Warszawy
do Izmiru przez
Stambuł trwał
około 4 godzin.
W Izmirze czekali
na nas Mustafa
i Ali – tureccy
nauczyciele,
którzy
towarzyszyli nam
w drodze do
hotelu w Aydin.
Przybyliśmy
około 4.00 nad
ranem, zatem
nie mieliśmy
zbyt wiele czasu
na sen. O 9.00
w poniedziałek
czekała na nas
cała społeczność
szkolna: dyrektor,
nauczyciele
i uczniowie.
Przywitano
nas krótkim
programem
artystycznym
– tradycyjnym
tańcem. Potem przełamywaliśmy lody w zabawach
integracyjnych. Mogliśmy w ten sposób poznać zespoły
z Litwy i Rumunii, i oczywiście z Turcji. W czasie przerwy
kawowej kosztowaliśmy tureckie przekąski: sharmę –
faszerowane liście winogron, ciasteczka z kokosem,
borek z mięsem i szpinakiem, chałwę. Przy każdej okazji
piliśmy turecką herbatę (ulubiony napój Turków, pije się
go wszędzie w małych szklaneczkach przypominających
kieliszki).
Po obiedzie zespół z każdego kraju prezentował efekty
pracy od ostatniego spotkania na Litwie m.in. wybór logo,
czytelnicze kluby dyskusyjne, kąciki czytelnicze.
Do hotelu wróciliśmy około 17.00. Rozpakowaliśmy się
i dość szybko położyliśmy się do łóżek, aby odespać
nieprzespaną noc.
WTOREK
We wtorek przygotowano dla nas sportowo –
matematyczne „przełaje”. Sztafeta z każdego kraju miała
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za zadanie pokonać przeszkody i rozwiązać zagadki
matematyczne. Najlepsi okazali się Litwini, srebro
przypadło nam, brąz – Rumunii.
Około południa miała miejsce „Parada czytelnicza”, w
czasie której uczniowie przebierali się za bohaterów
literackich: dwóch z literatury światowej i dwóch z literatury
krajowej. Tego dnia wystąpili uczniowie z Litwy.
Obiad zjedliśmy w restauracji. Zaserwowano nam pidę
–turecką wersję pizzy, z różnego rodzaju mięsem: z
kurczaka, wołowym, jagnięcym (niestety? wieprzowiny
tu się nie jada). Turecka kuchnia bardzo nas zaskoczyła:
je się tu bardzo
zdrowo i smacznie.
Dania urozmaica
się dużą ilością
surówek i warzyw,
w bardzo prostych
wersjach np. biała
fasola z pietruszką,
czerwona cebula
z sumakiem. Do
obiadu pije się
ajran – napój z
jogurtu i wody lub
Salgam - sok z
czerwonej marchwi.
No i oczywiście
hektolitry herbaty.
Około 14.00 na
boisku szkolnym
zorganizowano
targi gier – nie
komputerowych,
ale własnoręcznie
wykonanych
planszówek.
Przy około
dziesięciu
stolikach młodzież
prezentowała gry,
w które gra na co dzień. Każdy mógł podejść i zagrać.
Gry zaskakiwały niesamowitą prostotą wykonania, a
jednocześnie różnorodnością celów rozwijających logiczne
i strategiczne myślenie, kreatywność itp.
„Z tego dnia na pewno zapamiętam nasze zawody
sportowe oraz gry, w które grałam z osobami z Turcji.
Bardzo mi się tam podobało.” Magdalena Rój, klasa VII
O 15.00 odwiedziliśmy lokalną bibliotekę. Wnętrze
zaprojektowane zostało tak, że chętnie spędza się czas
w czytelni. Kolorowe półki, pomalowane sufity, kąciki do
czytania wydzielone między regałami sprawiały, że chętnie
spędza się czas w bibliotece.
Dzień zakończyliśmy wizytą u kierownika Wydziału
Edukacji.
Na koniec przemokliśmy do suchej nitki. Któż by się
spodziewał takiej pogody w Turcji?!
Można by rzec: It
had been raining cats and dogs…
ŚRODA
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W środę odwiedziliśmy cztery niezwykłe miejsca.
STACJA 1 SIRINCE
Położone wśród malowniczych wzgórz, otoczone
sadami i ogrodami Şirince nosiło niegdyś nazwę Çirkince
(‚Wstrętne’). Podobno tak nazwali swoją osadę greccy
wyzwoleńcy, czyli niewolnicy, którym zwrócono wolność ,

brzegiem morza, wiatr we włosach, kolacja w knajpce z
widokiem na morze. Podobno tu są najpiękniejsze zachody
słońca…
CZWARTEK
Tego dnia odbyła się „Parada czytelnicza” w wykonaniu
uczniów z Rumunii. Poznaliśmy bliżej Draculę. Nie
zabrakło też zabaw integracyjnych (uczniowie budowali
wieże ze spaghetti i marshmallow, malowali wspólny
pejzaż), rozmów, wymiany doświadczeń.
Wieczorem spotkaliśmy się w hotelu na kolacji
integracyjnej. Tradycyjne danie przygotowywał sam
dyrektor – podobno mistrz Çiğ köfte. Na naszych oczach
wyrabiał pastę, którą potem częstowaliśmy się.
W restauracji zjedliśmy deser – Künefe. Składa się on z
dwóch podstawowych elementów: kadayifu (rodzaj ciasta z
mąki i wody uformowanego w drobniutkie „makaroniki”, czy
też „włoski”) i specjalnego sera. Po podsmażeniu warstw
na wysmarowanej masłem patelni przewraca się künefe
na drugą stronę i polewa syropem z wody i cukru . Na
koniec górę deseru posypuje się także tureckim specjałem
– zmielonymi orzeszkami pistacjowymi lub podaje z lodami
kozimi. Najlepiej smakują gorące knele podane w tym
samym naczyniu, w którym były smażone.

aby odstraszyć innych od zamieszkania w tej przepięknej
osadzie. Obecna nazwa (‚Urocze’) znacznie lepiej oddaje
wrażenia estetyczne, jakich doznaje się, odwiedzając tę
wioskę. W 1923 roku dawni mieszkańcy osady zostali
wysiedleni na tereny Grecji, a ich miejsce zajęli
tureccy mieszkańcy Salonik.

PYCHOTA!
„Nie wolno deprecjonować potrawy, nazywając ją po prostu
„jedzeniem”. Toż to błogosławieństwo i cywilizacja sama w
sobie!” Abdülhak Şinasi Hisar (turecki powieściopisarz)

STACJA 2 MERYEMANA
Meryemana – miejsce ostatnich lat życia Marii,
które odwiedzili papieże: Leon XIII, Pius XII,
Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt
XVI.
Miejsce święte chrześcijan i… muzułmanów.
Miejsce niezwykłe, urokliwe, osnute
cudownością, ze ścianą życzeń, domem Marii
i trzema źródełkami: szczęścia, zdrowia i
miłości.
„Miejsce to odkryto dopiero w XIX wieku, po
opublikowaniu objawień niemieckiej zakonnicy
Anny Katarzyny Emmerich z Westfalii, których
doświadczała w latach 1818-1824. W jednej
ze swych wizji dokładnie opisała miejsce w
głębokim lesie, na wysokiej górze nad azjatyckim miastem
Efez, gdzie znajdować się miało cudowne źródło i dom
zamieszkany przed wiekami przez Maryję. Kierując się
jej słowami, w 1891 roku ojcowie lazaryści odnaleźli ruiny
kościoła z I w. po Chr., pozostałości murów z VI w. i źródło.
Rok później Kościół uznał ślady pobytu Matki Boskiej w
tym miejscu za autentyczne”.
Źródło: https://biblia.wiara.pl/doc/422535.Meryemana
STACJA 3 EFEZ
Efezu nie da się opisać, trzeba zobaczyć. W każdym razie
widok starożytnej biblioteki pobudził naszą wyobraźnię, a
nawet poddał clue, jak rozmiłować w czytaniu…
STACJA 4 KUASADASI

PIĄTEK
Ostatni dzień był dla nas szczególny, gdyż polski zespół
przygotował „Paradę czytelniczą”. Zaprezentowaliśmy
Harrego Pottera, Czerwonego Kapturka, Pana Kleksa
i Zosię z „Pana Tadeusza”. Paradę zakończyliśmy
polonezem i zabawnym quizem w Kahoot. Wręczyliśmy
upominki przywiezione z Polski.
„Wrażenia z wyjazdu są świetne: mili nauczyciele, mili
uczniowie i dobre towarzystwo” Mikołaj Kominek, klasa VI.
Jak na Wielki Tydzień przystało, nie zabrakło GORZKICH
ŻALI. Naszym uczniom jedzenie smakowało średnio,
brakowało im kebaba – polskiego, który niewiele ma
wspólnego z kebabem tureckim…, i schabowego.

Kuşadası, znany kurort na wybrzeżu egejskim. Spacer nad
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Wioletta Książek
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W kwietniu 2019r. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile” w
76. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Otrzymaliśmy wiele materiałów edukacyjnych
z logotypem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
dzięki którym lekcje historii były ciekawsze i innowacyjne.
Polecana strona internetowa : https://www.polin.pl/pl/
aktualnosci/2019/04/01/materialy-edukacyjne-dla-szkol-bibliotek-instytucji-do-akcji
Ewa Marczak

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019
Radość czytania 2019

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania w Tarnogrodzie zdobyli:
Paweł Śmieciuch ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie
- Skłodowskiej w Tarnogrodzie i Julia Babij ze Szkoły
Podstawowej w Luchowie Dolnym.

Wyróżniono także:
Gaję Kozę ze Szkoły Podstawowej im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie, Magdalenę Kędzierską
ze Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Otylię
Antolak ze Szkoły
Podstawowej
im. Marii CurieSkłodowskiej w
Tarnogrodzie, Amelię
Pokrywkę ze Szkoły
Podstawowej im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Różańcu Drugim,
Dominika Larwę ze
Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Różańcu Drugim,
Magdalenę
Hadacz ze Szkoły
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Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Różańcu Drugim, Magdalenę Wardach ze Szkoły
Podstawowej w Luchowie Dolnym.

Konkurs plastyczny „Ilustracje do lektur
naszych dziadków”

Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa
i kultury czytelniczej, rozbudzanie wrażliwości
estetycznej inspirowanej literaturą, rozwijanie
wyobraźni, aktywności plastycznej dzieci, rozwijanie
kreatywności i samodzielności dzieci. Zadaniem
uczestników konkursu było przygotowanie pracy
plastycznej będącej ilustracją do wybranej lektury
dziadków.
W kategorii – Przedszkolaki
I miejsce zdobyły: Julia Wach, Oliwia Karpik,
Gabrysia Maśko, Martynka Socha, Iga Mazurek,
Hania Drzał, Wiktoria Ostrowska
W kategorii klas I – IV
I miejsce - Maciej Grabias
II miejsce - Szymon Janda
III miejsce – Oliwia Świrk
W kategorii klas V – VIII
I miejsce – Weronika Pawlos
II miejsce – Amelia Dec
III miejsce – Otylia Antolak
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody ufundowane
przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy Urzędzie
Miejskim w Tarnogrodzie.
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Odkrywanie tajemnic
komiksów
– spotkanie autorskie z
Hubertem Ronkiem

Hubert Ronek, twórca m.in.
„Wojennej odysei Antka
Srebrnego”, wspólnie z młodzieżą
odkrywał tajemnice komiksów w
tarnogrodzkiej bibliotece.
Od najmłodszych lat jego pasją
był i jest rysunek. Inspiracje do

treści komiksów czerpie z otaczającej go rzeczywistości.
Zależy mu na tym, aby w ciekawy i przystępny sposób
zawrzeć rzetelną wiedzę historyczną. Komiksy Huberta
Ronka są atrakcyjną alternatywą poznania naszej historii
i rzeczywistości. Świadczą o tym kupione podczas

spotkania komiksy i niekończąca się kolejka po autograf
wraz z ilustracją autora.

Najpiękniejsze i największe biblioteki
świata

Joanna Puchacz dyr. MBP w Tarnogrodzie znalazła
się wśród 50 wyjątkowych bibliotekarzy z całej Polski,
którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej „NOWA
biblioteka” w dniach 03.- 07.06. 2019r. w największych
i najpiękniejszych bibliotekach świata: w Wiedniu,
Augsburgu, Stuttgarcie, Schwabisch Hall, Norymberdze,

Zwickau, Chociebużu.
Nowoczesna Biblioteka i Centrum Nauczania
wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu
zaprojektowana przez słynną pracownię Zahy Hadid.
Bryła obiektu w Wiedniu została uformowana przez
poziome i skośne linie, zaprojektowane przez
najznamienitszych architektów z całego świata.
Miejska Biblioteka w Augsburgu oraz Schwabish Hall
to biblioteki, które w ciekawy sposób wzbogacają
przestrzeń miejską, stanowiąc jeden z ważniejszych
punktów życia kulturalnego i społecznego.
Biblioteka Miejska w Stuttgarcie została
zaprojektowana przez koreańskiego architekta
Eung Young Yi. Na elewacji tego ogromnego,
monolitycznego budynku słowo „biblioteka” zostało
napisane w czterech językach – na północnej ścianie
w języku niemieckim, zachodniej w języku angielskim,
południowej w języku arabskim i wschodniej w języku
koreańskim. Koncepcja architektoniczna przewidziała
pomieszczenie o nazwie „serce biblioteki”
nawiązujące do antycznej stylistyki.
Biblioteka Brandenburskiego Uniwersytetu
Technicznego w Cottbus o kształcie ameby
i wyglądzie chmury, wewnątrz znajduje się 7
kondygnacji przeciętych otwartymi przestrzeniami.
Wnętrze biblioteki – jak gdyby środkowy pion – stanowi
otwarty księgozbiór. Charakterystycznym elementem
wyróżniającym wnętrze są spiralne schody w
wyrazistych kolorach zieleni i purpury.
Biblioteka w Zwickau służy jako Centralna Instytucja
zajmująca się nauczaniem, badaniami i nauką, a także
kształceniem zawodowym i ogólnym. Jest specjalną
biblioteką dla nauk przyrodniczych, technologii i
środowiska, znajdującą się w centrum miasta Zwickau.

WYJAZDOWE SPOTKANIE KLUBÓW SENIORA
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury doczekał się wreszcie
zasłużonego remontu wnętrza, co z kolei sparaliżowało
pracę zespołów artystycznych, ale…wszystko daje się
pogodzić.
Dzięki pomocy burmistrza Pawła Deca zorganizowano 5
czerwca 2019 roku w Bukowinie w Zajeździe „Kary Mustang”
Międzypowiatowe Spotkanie Seniorów. Uczestniczyli w

nim seniorzy z Dołhobyczowa, Józefowa, Zwierzyńca,
Szczebrzeszyna i Tarnogrodu. Spotkanie muzyką i wokalem
uświetnili charytatywnie Andrzej Fus i Tomasz Sikora.
Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury przygotowuje
premierę sztuki „ Radca Pana Radcy” na podstawie Michała
Bałuckiego, a Tarnogrodzka Kapela Ludowa zakoncertuje w
Radawie k/Jarosławia.

Z przykrością informujemy, że 15 czerwca 2019r. odeszła od nas

śp. Janina Garbacz

instruktorka TOK, wieloletnia nauczycielka plastyki w Szkole
Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, aktorka
Teatru Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury od czasu jego reaktywacji
Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury

Prezes Tarnogrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego
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Klub Kobiet Aktywnych
KOBIETY AKTYWNE W AKCJI!

W czerwcu 2019 roku rozpoczął swoją działalność
Klub Kobiet Aktywnych w Tarnogrodzie. Pierwsze
spotkanie, na które przybyło około 30 zainteresowanych,
upłynęło pod znakiem integracji i badania potrzeb płci
pięknej. Okazały się one bardzo różnorodne: kobietom
brakuje warsztatów rękodzieła, jogi, teatru, wspólnych
inicjatyw, spotkań integracyjnych, wyjazdów, czasu miło
spędzonego jako odskoczni od domowych i zawodowych
obowiązków, kiedy można „naładować akumulatory”.

pracy! Klub postanowił włączyć się w przygotowania
do Dni Tarnogrodu, organizując stoisko ze zdrowymi
napojami: koktajlami owocowymi, sorbetami, sokami i
lemoniadami. Zainteresowanie było ogromne. Aktywne
kobiety ledwie nadążały z przygotowywaniem pysznych
napojów. Teraz chwila oddechu i rozpoczną się
przygotowania do sierpniowych dożynek.

Na początek został zorganizowany spływ kajakowy,
na którym uczestniczki próbowały swoich sił w
opanowaniu żywiołu rzeki Tanwi. A po relaksie… do

Zapraszamy chętne aktywne na najbliższe spotkanie,
które odbędzie się 06.08.2019 roku o godz. 19.00 w sali
klubowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.

Posmakować Kresy…

13 czerwca 2019
przedstawicielki
Klubu Kobiet
Aktywnych i
kół gospodyń
wiejskich z
naszego regionu
uczestniczyły
w seminarium
Kulinarne tradycje
kresowe, którego
organizatorami
były Centrum
Kulturalne w
Przemyślu oraz
Gmina Lubaczów.
Seminarium
zorganizowane
zostało w ramach
Festiwalu Dziedzictwa Kresów, którego jednym z
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kluczowych elementów
jest konkurs „Kresowe
jadło”. Spotkanie odbyło
się w Kresowej Osadzie
w Baszni Dolnej i po
raz kolejny zgromadziło
miłośników tradycji i
kresowej kuchni.
Na tegoroczne
spotkanie zaproszono
następujących
prelegentów:
- Mieczysława Czytajło
z Akademii Dziedzictwa
Kresów (Kraków), który
opowiadał o kresowym
produkcie regionalnym,
- Bożenę Lauzer z Muzeum Zamek w Łańcucie,
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która przedstawiła kuchnię
szlachecką,

kresowej oraz jej promocja,
zaproszeno również do udziału w
kolejnej edycji konkursu „Kresowe
jadło”.

- dr Mariolę Tymochowicz,
etnologa, kulturoznawcę z
Instytutu Kulturoznawstwa
UMCS w Lublinie opowiadającą
o fenomenie kuchni chłopskiej.

***

Pomiędzy wykładami
zainteresowani tematem mieli
okazję poznawać kuchnię
kresową również w praktyce,
degustując kresowe kaszaki z
okrasą – zwycięską potrawę
w konkursie „Kresowe jadło
2018”, przygotowaną przez
panie z KGW w Budomierzu.
Dodatkową propozycją
uzupełniającą wystąpienia
prelegentów była możliwość
obejrzenia oryginalnych naczyń
kuchennych oraz książek
kucharskich, pochodzących z przełomu XIX i XX w.,
a także różnorodnych książek opisujących kuchnię
kresową.
Celem seminarium było przybliżenie tematu kuchni

XII Królewski Jarmark –
Pysznica 2019
16 czerwca kobiety z kół
gospodyń wiejskich i Klubu
Kobiet Aktywnych uczestniczyły
w pysznickiej imprezie, podczas
której zorganizowany został
konkurs kulinarny „Pyszne smaki
lasowiackiej ziemi”.
Uczestniczki wyjazdu miały
okazję podejrzeć dania i stoiska
przygotowane przez inne koła
gospodyń. Próbowały produktów
i dań mięsnych, dań jarskich,
wyrobów piekarniczych i
cukierniczych oraz nalewek i napojów tradycyjnych.
Można było też uczestniczyć w rodzinnych warsztatach
kulinarnych „Biesiada pysznickich smaków” z udziałem
Jerzego Nogala – kucharza z programu TVP Pytanie na
śniadanie.

TTR na konferencji w Lublinie
28 czerwca 2019 roku w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się III Lubelskie
Spotkanie Miłośników Regionów „Lubelskie DNA”.
TTR, korzystając z uprzejmości i zaproszenia organizatorów, także wzięło udział w projekcie. Spotkaniu towarzyszyły ekspozycje dzieł Bazylego Albiczuka pt. „ Mój
świat” Ogrody i pejzaże ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, „Lubelskie DNA” oraz
„Ekslibris” – grafika Romana i Marzanny Muchy.
Celem spotkania było promowanie Lubelszczyzny, dbałość i troska o dziedzictwo historyczne, kulturę tradycyjną i współczesność oraz zgodnie z tematyką nawiązanie
dialogu z Ukrainą i Białorusią.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom słodki
poczęstunek i degustację potraw regionalnych.

Z przykrością informujemy, że 11 czerwca 2019r. w wieku 85 lat odeszła od nas

śp. Konstancja Larwa

wieloletni pracownik Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury

Prezes Tarnogrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego
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Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
Zdjęcie z archiwum TOK. Według Ryszarda Lembryka przedstawia posesję na Przedmieściu Różanieckim
nr 22 i mieszkanki: Justynę Itel i Katarzynę Strzałkę

Kenkarta /dokument
tożsamości wydawany
przez okupacyjne
władze niemieckie/
na nazwisko Marianna
Żemła odnaleziona
przez mieszkańca na
jednej z posesji w
Tarnogrodzie
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ZDROWIE
ZAPALENIE PRZYZĘBIA
Na początku czerwca 2019 w Łodzi odbył kolejny
Kongres Medycyny Rodzinnej, przyjechali lekarze
rodzinni i lekarze rezydenci z całej Polski.
Jednym z pierwszych wykładów był wykład o zapaleniu
przyzębia.
Jeśli pacjent zauważy krwawienie z nosa, przewodu
pokarmowego, dróg rodnych natychmiast udaje się
do lekarza, natomiast gdy podczas mycia zębów
ma krwawienie jest to bagatelizowane a to może być
poważny w skutkach problem zdrowotny
Tkankach przyzębia są to tkanki miękkie otaczające
ząb, naczynia krwionośne, limfatyczne, nerwy,
więzadła oraz tkanki zębodołu. Tkanki te odpowiadają
za utrzymanie zębów, amortyzację sił w trakcie
żucia, odczuwaniu dotyku, bólu, jak również za
odżywienie zębów, gojenie.
Wyżej wymienione funkcje wskazują, dlaczego
przyzębie jest tak ważne. W skrajnym przypadku chorób
przyzębia chory może stracić nawet zdrowy ząb. Chore
przyzębie – a więc dziąsła, kość i ozębna – to „żywa
rana”.
Choroby przyzębia można podzielić na dwie grupy:
choroby dziąseł i choroby przyzębia.
Choroby dziąseł obejmują dwie podstawowe grupy.
Do pierwszej grupy należą choroby związane z płytką
nazębną i wyłącznie przez nią wywołane, a także
choroby modyfikowane przez czynniki ogólnoustrojowe,
jak choroby krwi i zmiany hormonalne, choroby dziąseł
modyfikowane przez leki oraz związane z zaburzeniami
w odżywianiu. Druga grupa chorób jest związana
nie z płytką nazębną, lecz z infekcją jamy ustnej,
zmianami genetycznymi bądź urazowymi i różnorodnymi
chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak np. toczeń
rumieniowaty, liszaj płaski czy pęcherzyca.
Choroby przyzębia dzieli się na pięć grup. Pierwszą
stanowią przewlekłe zapalenia przyzębia, które
dodatkowo można podzielić w zależności od rozległości
choroby na zlokalizowane i uogólnione, a w zależności
od stopnia zaawansowania na łagodne, średnio
zaawansowane i zaawansowane. Do drugiej grupy
chorób należy uogólnione i zlokalizowane agresywne
zapalenia przyzębia. Trzecia grupa obejmuje ostre
stany przyzębia, czyli martwiczo-wrzodziejące zapalenie
dziąseł oraz martwiczo-wrzodziejące zapalenie
przyzębia. Do czwartej grupy zalicza się zapalenia
przyzębia występujące w przebiegu chorób ogólnych
oraz nabyte w wyniku urazów, jak również wrodzone.
W jamie ustnej stale bytują miliony bakterii i grzybów,
które osiedlają się w niej niedługo po urodzeniu.
Przy prawidłowej higienie jamy ustnej, odpowiedniej
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diecie i odpornym organizmie bakterie „utrzymywane
są w ryzach”. Sytuacja zmienia się diametralnie,
gdy któryś z tych elementów (a czasami nawet
wszystkie) zawiedzie. Dodatkowo sytuację pogarszają
przyjmowane leki, nieprawidłowy sposób oddychania
(tzn. oddychanie przez usta), palenie tytoniu, jak również
obecność czynników utrudniających oczyszczanie
zębów, takich jak nawisające wypełnienia („zadziorki”
w wypełnieniach), stałe uzupełnienia protetyczne (np.
mosty) i stłoczenie zębów. Wszystkie te czynniki mogą
wpłynąć na zwiększenie się liczby bakterii w jamie
ustnej. Dodatkowo choroby ogólne, takie jak cukrzyca,
białaczki czy infekcja HIV wpływają na osłabienie
odporności organizmu, a tym samym nasilają chorobę
i jej objawy. Kolejny czynnik mogący wywołać zapalenie
dziąseł to zmiany hormonalne, na które są szczególnie
narażone kobiety w trakcie cyklu miesięcznego,
kobiety w ciąży oraz młodzież w okresie pokwitania.
Warto również wspomnieć o tak ważnym czynniku
ryzyka, jak przyjmowanie pewnych leków, takich
jak leki immunosupresyjne, leki przeciwdrgawkowe,
blokery kanałów wapniowych, jak również środki
antykoncepcyjne. Ale, jak już wspominałem, zapalenie
dziąseł spowodowane stosowaniem leków należy do
grupy zapaleń związanych z płytką nazębną. Inny rodzaj
zapaleń wiąże się z chorobami wirusowymi. Dodatkowy
czynnik obciążający stanowią wady przyzębia
i obciążenia genetyczne.
Obecnie uważa się, że przewlekłe zapalenie przyzębia
jest wywołane przez bakterie i modyfikowane przez
odpowiedź obronną organizmu gospodarza. Oznacza to,
że na zapalenie przyzębia wpływają zarówno bakterie,
jak i odporność pacjenta.
W piśmiennictwie podaje się, że u osób
z zaawansowaną paradontozą (czyli chorobą przyzębia)
rośnie ryzyko miażdżycy naczyń tętniczych i choroby
niedokrwiennej serca oraz zagrożenie zawałem i udarem
mózgu, a także wzrasta częstość występowania
nadciśnienia tętniczego. Natomiast leczenie chorób
przyzębia może wpłynąć na cofnięcie się wspomnianych
chorób, o ile są we wczesnym stadium. Choroby
przyzębia powodują też wzrost zachorowalności na
niektóre nowotwory; zaobserwowano ponadto, że dzieci
kobiet z paradontozą częściej rodzą się przedwcześnie
i z małą masą urodzeniową.
Jak często występuje?
Zapalenia przyzębia występują u od 1 do 25,7% osób
w zależności od kraju, w którym prowadzono badanie,
częściej u mężczyzn oraz u osób starszych. Jedyny
wyjątek to młode kobiety – od 12 do 32 roku życia,
u których agresywne zapalenie przyzębia występuje
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1,5–7 razy częściej niż u mężczyzn. Te różnice wiążą
się prawdopodobnie z różnicą w metodologii badań
w różnych ośrodkach (sposób badania i zastosowane
skale mogą się różnić), w których były prowadzone

niewyczuwalny dla samego pacjenta
Inne objawy to: zmiana kształtu i koloru dziąsła
(zaczerwienienie i obrzęk dziąsła wokół jednego lub
wielu zębów) w okolicy zęba (wokół zęba najpierw
pojawia się cienka – około
milimetrowa strefa zaczerwienienia,
która z postępem choroby może
się rozprzestrzenić) oraz widoczne
„odsłanianie się” korzeni zębów.
W przypadku bardziej
zaawansowanych zapaleń dziąseł
(np. związanych z białaczkami)
obrzęki są tak rozległe, że mogą
powodować istotne zaburzenia
estetyczne.
Co robić w razie wystąpienia
objawów?
W każdym wypadku należy rozpocząć
od poprawy higieny jamy ustnej.
Podstawowe sposoby mycia zębów
w wielu przypadkach mogą się
okazać nieodpowiednie dla pacjenta
z zapaleniem przyzębia. Dlatego
ważna jest wizyta w gabinecie
stomatologicznym. Dentysta oceni
stopień zaawansowania choroby
i ewentualnie nauczy pacjenta, jak
odpowiednio dbać o zęby.
Leczenie prowadzi lekarz stomatolog
najczęściej polega na początku na
usunięciu płytki nazębnej.
Czy możliwe jest całkowite
wyleczenie?

badania. Ponadto różne kraje cechuje zróżnicowany
poziom higieny i zaawansowania medycyny (Polska,
Stany Zjednoczone, Szwecja, Sri Lanka, Tanzania itp.);
mogą także występować różnice rasowe.
Spośród wszystkich chorób dziąseł najczęściej
występuje zapalenie dziąseł wywołane przez płytkę
bakteryjną.
Objawy wczesne i objawy choroby zaawansowanej
W początkowym okresie choroby dziąseł bardzo często
nie są zauważane przez pacjentów, cechuje je bowiem
brak bólu bądź niewielkie jego natężenie. Czasami
występuje tylko wrażliwość na dotyk – najczęściej
pomiędzy zębami. O zapaleniu świadczy także
krwawienie z dziąseł przy szczotkowaniu lub gryzieniu
twardych pokarmów. Inny objaw to nieprzyjemny, gnilny
zapach z ust (faetor ex ore), który najczęściej jest

Rokowanie, jak w wielu chorobach,
zależy od stopnia zaawansowania
choroby. W przypadku zapalenia
dziąseł niewielkiego stopnia
wyleczenie można uzyskać
w ciągu kilku tygodni terapii
i prawidłowej higieny jamy ustnej.
W zaawansowanej chorobie przyzębia
rokowanie może być niekorzystne.
Zapobieganie powstawania płytki polega na
HIGIENA, HIGIENA I JESZCZE RAZ HIGIENA! Po raz
kolejny podkreślę, że zachowanie idealnej higieny jamy
ustnej to jedyny, a zarazem fundamentalny czynnik
zabezpieczający przed zachorowaniem, oraz regularne
wizyty kontrolne u lekarza stomatologa.
Ważna jest też w przypadku występowanie dodatkowych
czynników ryzyka wymienionych poprzednio należy
zgłosić się do lekarza rodzinnego.
Informacje opracowali na podstawie wykładu
kongresowego i dostępnej prasy
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Halina i Roman Cichoccy
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SPORT

Dni Tarnogrodu na sportowo

W sobotę 6 lipca na stadionie i orliku przy ulicy
Targowej 12 odbyły się rozgrywki sportowe z
okazji Dni Tarnogrodu. Turnieje odbywały się
pod patronatem Burmistrza Tarnogrodu Pawła
Deca, który był organizatorem wraz z zarządem
Olimpiakosu Tarnogród oraz animatorem orlika
Tomaszem Mazurkiem. Sponsorem całej imprezy
było Miasto i Gmina Tarnogród, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego JBB oraz sklep JBB w Tarnogrodzie
Małgorzaty Iwańczyk.
Rozgrywki rozpoczęły się Turniejem Żaków. W
zawodach wzięły udział drużyny: Błękitni Obsza,
Roztocze Szczebrzeszyn,Sokół Sieniawa, Gryf Gmina

każda drużyna została nagrodzona pucharem, a każdy
młody zawodnik dostał złoty medal. Nad przebiegiem
rozgrywek piłkarskich czuwali sędziowie z Zamojskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
O godzinie 13:00 zmagania rozpoczęli seniorzy. W
turnieju wzięły udział trzy drużyny: Victoria Łukowa,
Błękitni Obsza i Olimpiakos Tarnogród. Po ponad
trzygodzinnej rywalizacji wyłoniliśmy zwycięzców
turnieju.
1. miejsce Olimpiakos Tarnogród
2. miejsce Victoria Łukowa
3. miejsce Błękitni Obsza
Wyróżnieni zostali również najlepsi zawodnicy turnieju:
Najlepszy zawodnik: Adam Mazurek- Błękitni Obsza;
Najlepszy bramkarz: Tomasz Kozak- Olimpiakos
Tarnogród, Król strzelców: Łukasz Karpik- Olimpiakos
Tarnogród.

Zamość oraz dwie drużyny Olimpiakosu Tarnogród.
Mecze rozgrywane były systemem “każdy z każdym”
na dwóch boiskach, dzięki czemu każda drużyna miała
okazję rozegrać pięć meczów. Podczas rywalizacji
nie zabrakło sportowej walki, co wywołało u dzieci
wiele pozytywnych emocji. Po zakończonych meczach
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Na końcu sportowej imprezy został rozegrany mecz
oldbojów Olimpiakosu Tarnogród i Old Stars Biłgoraj. Na
boisku po wielu latach mieli okazję spotkać się ze sobą
“starzy znajomi” z boiska i ponownie rozegrać mecz w
koszulkach z napisem OLIMPIAKOS.
Podczas imprezy zorganizowano także turniej
koszykówki 3-osobowej o Puchar Burmistrza Tarnogrodu.
Organizatorem rozgrywek był animator orlikaTomasz
Mazurek we współpracy z Marcinem Sochą. Do
rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn, które podzielono na dwie
grupy po 3 drużyny. Zwycięzcy grup grali finał o pierwsze
miejsce, drużyny, które zajęły w grupach 2 miejsce,
zagrali mecz o miejsce 3-4, natomiast drużyny z trzecich
miejsc zagrali mecz o miejsce 5-6 w całym turnieju.
Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji wyłoniono
zwycięzców:
Miejsce I - ,, Betoniaki” (Szymon Seroka, Alan Michalak,
Żuk Adrian, Szymon Dołomisiewicz)
Miejsce II - ,,Świszczące Liście”- (Marcin Borek, Kacper
Adamowicz, Kamil Malec)
Miejsce III - ,,Rybki w nowym mieście”- (Sebastian
Szymanik, Mateusz Klimczak, Stanisław Działo)Miejsce
IV - ,,Nieustraszeni” (Marcin Socha, Wojciech Majcher,

Cyprian Bryła)
Miejsce V- ,,Kapucyni”- (Kacper Szteinmiller, Paweł
Majcher, Bartosz Mazurek, Marek Chamot)
Miejsce VI -,,Zimni”(Piotr Mróz, Paweł Pięciorek,
Grzegorz Bartosik).
Fot. Marta Bartosik
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Tarnogrodzkie
Tarnogrodzkie Biegi

Plenerowe to wspólna impreza
przedszkolaków i uczniów
wszystkich szkół z terenu
gminy Tarnogród. Uczestnicy
podzieleni na różne kategorie
wiekowe uczestniczyli w wyścigach. Po
każdym z nich na podium stawały trzy
osoby, które uroczyście dekorowano
złotym, srebrnym i brązowym medalem.
Losowanie nagród odbywało się
wśród wszystkich uczestników danej
grupy, ponieważ wszyscy
wybierający zdrowy,

sportowy
styl życia są
zwycięzcami.
Gościem
specjalnym
imprezy była po
raz drugi

światowej sławy
biegaczka pochodząca z
Tarnogrodu, a obecnie mieszkająca
w Stanach Zjednoczonych Dorota Gruca. Impreza ma
na celu promocję zdrowego stylu życia, popularyzowanie
zdrowej rywalizacji, podpowiadanie sposobów na
aktywne spędzanie wolnego czasu.
Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Tarnogrodu,
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w
Tarnogrodzie oraz nauczyciele wychowania fizycznego
i młodzież z gimnazjum i ze szkoły podstawowej w
Tarnogrodzie.
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26 maja 2019 r. o godzinie 14:00 ruszył
III Tarnogrodzki Rajd Rowerowy, który został
zorganizowany przez Burmistrza Tarnogrodu i
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Koordynatorem rajdu był
Krzysztof Tarnowski.
Tematem przewodnim rajdu było poznawanie
otaczającego nas środowiska, po drodze można było
zadawać pytania dotyczące gatunków drzew, roślin

Uporządkowane grupy rowerzystów młodszych
i starszych miały do pokonania 2 trasy 25km i 35 km.
Celem imprezy była promocja zdrowego trybu życia
oraz zaszczepienie wśród mieszkańców zamiłowania do
turystyki rowerowej.
Trasa rajdu rozpoczynała się pod Tarnogrodzkim
Ośrodkiem Kultury, w połowie drogi w pięknym miejscu
nad jeziorkiem w lesie luchowskim zorganizowano

oraz zwierząt zamieszkujących nasze tereny, na które
burmistrz Paweł Dec bardzo chętnie odpowiadał.
Do uczestnictwa w rajdzie zaproszeni byli
wszyscy chętni mieszkańcy Tarnogrodu bez ograniczeń
wiekowych. Jedynym warunkiem była umiejętność
jazdy na rowerze oraz kondycja umożliwiająca przejazd
około 30 km.

ognisko, na którym wszyscy bez wyjątku mogli sobie
upiec pyszną kiełbaskę. Kto chciał, mógł obejrzeć tamy
bobrów.
Pogoda dopisała i humory również, w miłej
atmosferze, najedzeni w dobrych nastrojach rowerzyści
ruszyli w powrotną drogę. Rajd zakończył się na Błoniu.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

41

SAMORZĄD

PIKNIK RODZINNY W TARNOGRODZIE
W piękną słoneczną niedzielę 2 czerwca w Tarnogrodzie
na placu przy kopcu Kościuszki miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Okazji do świętowania było mnóstwo – Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca
– wszystkie te święta przybrały jedną
formę – wielkiego pikniku
rodzinnego dla
wszystkich
mieszkańców
gminy
Tarnogród.
Atrakcji było
co niemiara.
Na scenie prezentowały się
grupy szkolne
i przedszkolne:
wystąpiły dzieci z
Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie, ze szkół
podstawowych
w Luchowie
Dolnym, Woli
Różanieckiej,
Różańca
Drugiego,
Tarnogrodu,
zespoły
taneczne
Tarnogrodzkiego
Ośrodka
Kultury,
Dziecięcy
Zespół
Wokalny działający
przy TOK. Były tańce ludowe
i nowoczesne, piosenki, skecze, wiersze.
Rodzice, dziadkowie i zebrana publiczność z zapartym
tchem śledzili popisy artystyczne najmłodszych mieszkańców gminy. Harcerki z 5. Tarnogrodzkiej Drużyny
Harcerek „Agape” im. Ireny Sendlerowej zorganizowały
dwie strefy: STREFĘ PLANSZÓWEK, gdzie dzieci mogły zaznać rozrywek, jakie były popularne w dzieciństwie
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ich rodziców i dziadków oraz STREFĘ MALOWANIA
TWARZY. Panie z kół gospodyń wiejskich z Luchowa
Górnego, Luchowa Dolnego i Różańca
Pierwszego oraz artystka niezrzeszona przygotowały kolorowe
stoiska z wykwintnymi i słodkimi
przysmakami oraz z rękodziełem artystycznym. Strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Tarnogrodu prezentowali
samochody strażackie i przeprowadzali testy pierwszej
pomocy. Uczestnicy pikniku
mogli spróbować swoich
sił ratowniczych na fantomie z systemem wykrywania i analizowania
skuteczności resuscytacji. Dzień był niezwykle upalny, strażacy
sprawili dzieciom wielką frajdę, urządzając wodne
atrakcje za pomocą węża strażackiego
– fontanna z tęczą i kąpiel w błocie były hitem pikniku. Panie z Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury częstowały kiełbaską
i kaszanką z grilla. Paliło się też
wielkie ognisko, na
którym chętni mogli
upiec sobie kiełbaskę, którą zapewniali
organizatorzy. Jeszcze
jedną atrakcją była
dmuchana zjeżdżalnia,
z której dzieci mogły korzystać bez ograniczeń.
Organizatorzy, którymi
byli Burmistrz Tarnogrodu
i Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury, składają
podziękowania wszystkim,
którzy uświetnili imprezę i
pomogli w jej zorganizowaniu.
Szczególne podziękowania należą się pani sołtys osiedla Błonie
Irenie Postrzech i właścicielowi
sklepu na placu, na którym odbywał się piknik,
radnemu z Tarnogrodu panu Danielowi Mazurkowi.
Wiecej foto- z pikniku na przedostatniej stronie wydania
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NAGRODY BURMISTRZA TARNOGRODU DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE
Za osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych,
za wysokie wyniki sportowe na szczeblu powiatu,
województwa, kraju i na arenie międzynarodowej oraz
za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i środowiska:

3. Michał Dworniczak
4. Natalia Fusiarz
5. Miłosz Gałka

1. Kinga Borek

6. Wiktoria Jawniak

2. Wojciech Dec

7. Marta Jaworowska
8.

Karina Kita

9.

Mateusz Klimczak

10. Oliwia Krasowska
11. Amelia Lipka
12. Paweł Majcher
13. Paweł Pięciorek
14. Patryk Płuciennik
15. Iga Serek
16. Katarzyna Siek
17. Kacper Trusz
Wyróżnienie Burmistrza Tarnogrodu
za właściwą i odpowiedzialną
postawę oraz zorganizowanie
pomocy podczas wypadku:
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1.

Miłosz Korpal

2.

Hubert Mazurek
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Z INWESTYCJI GMINNYCH
Trwają prace budowlane w ramach realizacji
projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród”.
W pierwszym etapie inwestycji wykonywane są prace
związane z osuszeniem ścian fundamentowych,
izolacji pionowej oraz wykonanie odwodnienia przy
budynku synagogi. Kolejny etap projektu to remont
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie.
Gmina Tarnogród jest na etapie wyłonienia wykonawcy
tego zadania, którego szacowana wartość wynosi
5.077.948,25 zł. Remont zostanie wykonany w latach
2019-2020. Kolejny etap robót budowlanych związanych
z budynkiem synagogi rozpocznie się jeszcze w tym
roku.
W maju br. złożony został wniosek do
Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu pn.
„Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia”. Projekt
spośród licznej konkurencji uzyskał pozytywną ocenę na
etapie jego oceny i otrzymał dofinansowanie w kwocie
niespełna 2 mln zł. Projekt zakłada remont wnętrza
budynku synagogi wraz z zakupem wyposażenia i

będzie uzupełnieniem prac związanych z rewitalizacją
budynku.
20.07.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego
w Lublinie została podpisana Umowa na realizację
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród”.
Wartość inwestycji to kwota 3.256.293,35 zł. Będzie
to kolejne zadanie w granicach miasta Tarnogród i
będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej dla
mieszkańców Tarnogrodu, którzy do tej pory mieszkali
poza jej zasięgiem. Ponadto zadanie obejmuje
budowę wodociągu w ciągu w ul. Przedmieście Błonie
i ul. 1 Maja. Realizacja inwestycji i jej zakończenie
zaplanowane jest na rok 2020.
W ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa Gmina Tarnogród realizuje projekt pn. „Wzrost
kompetencji cyfrowych w Gminie Tarnogród”. Projekt
zakłada przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców
gminy, którzy ukończyli 25 rok życia, w ramach dwóch
modułów tematycznych: Rolnik w sieci oraz Rodzic
w Internecie. Realizacja szkoleń zaplanowana jest w
miesiącach lipiec-wrzesień.
W dalszym ciągu trwają prace związane z
modernizacją oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie w
ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Tarnogród”. Projekt ma na celu
rozbudowę i modernizację obiektu oraz zwiększenie jego
przepustowości. Roboty budowlane potrwają do końca
2019 r.
Na ul. Ogrody w Tarnogrodzie prowadzone
są roboty budowlane związane z jej gruntowna
przebudową. Inwestycja polega między innymi
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na budowie chodnika dla pieszych, przebudowie
przepustów, budowie oświetlenia ulicznego, przebudowie
części systemu uzbrojenia terenu, położeniu nowej
nawierzchni bitumicznej oraz budowie odwodnienia
wraz z kanałem deszczowym. Koszt całkowity robót
budowlanych to kwota 2.780.729,97 zł. Zadanie zostanie
zakończone jeszcze w tym roku.
W bieżącym roku zostały zaplanowane kolejne
inwestycje związane z przebudową dróg i chodników
na terenie gminy Tarnogród w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w 2019 r. Łączna wartość tych robót
budowlanych to kwota około 2,5 mln zł.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Panu

Edwardowi
Sytemu

wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Burmistrz Tarnogrodu
Prezes Tarnogrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego

Dnia 12 czerwca 2019r. odbyła się IX w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z
wykonania Budżetu Gminy za 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Tarnogrodu wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza
Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2018 r.,
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z
tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
d) zarządzenia poboru podatku i opłaty targowej w
drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
e) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Tarnogród,
f) zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Tarnogród,
g) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i
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Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
budżetowej na 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy
jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród
działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi
Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia
jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych
w tym zakresu obowiązków powierzonych
jednostce obsługującej w ramach wspólnej
Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz obsługi.
posiedzenia archiwalne na stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
6. Zamknięcie obrad sesji.
www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl

Św. Józefa w Luchowie Górnym,
h) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
miasta i gminy Tarnogród”,
i) uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania gminy Tarnogród,
j) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”,
k) wieloletniej prognozy finansowej,
l) uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Tarnogrodzie za 2018 r.
9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych i wynikach egzaminów gimnazjalnych w
Gminie Tarnogród w roku szkolnym 2017/2018.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
12. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
13. Zamknięcie sesji.
Dnia 27 czerwca 2019r. odbyła się X w bieżącej
kadencji nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie

Zarząd i Komisja Rewizyjna
Tarnogrodzkiego Towarzystwa
Regionalnego
wybrane na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym
w dniu 12 marca 2019r.

Wyrazy głębokiego
współczucia i słowa wsparcia
dla

Pani

Kazimiery
Horodko
z powodu śmierci

Męża

kierują
Dyrektor i pracownicy
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Prezes Tarnogrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego
Zarząd TTR:
Władysław Dubaj - Prezes Zarządu
Anna Kuziak - Wiceprezes Zarządu
Roman Cichocki - Sekretarz
Czesław Smolak - Skarbnik
Piotr Kupczak - Członek Zarządu
Jarosław Gierula - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Piotr Mulawa - Przewodniczący Komisji
Piotr Czekirda - Członek Komisji
Eliza Surmacz - Członek Komisji
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