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XVI FINAŁ
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Gramy z głową”
To już XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i V w
gminie Tarczyn. Dnia 13.01.2008
r. kwestowało 15 wolontariuszy,
harcerzy z 66 DSH oraz uczniów
Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Tarczynie (cztery patrole w Tarczynie, jeden - Leśnej Polanie i w
Pracach Małych). Dzięki hojności

mieszkańców udało się zebrać
4.477,27 PL za co serdecznie
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Pieniądze zebrane podczas
tegorocznego Finału będą przeznaczone na pomoc dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi.

Drużynowa 66DSH
phm. Wanda Ślusarczyk

Sylwester w Tarczynie
Nowy Rok tradycyjnie powitaliśmy na tutejszym rynku. Była
przyjemna dla ucha muzyka, śpiewy, tańce, świetna zabawa i moc
życzeń na 2008 r.
Pogoda w sylwestrową noc
sprzyjała świętowaniu - nie wiało,
a mróz był bardzo łagodny. Na

imprezie zagrał zespół Ritmo,
który wprawił przybyłych w jeszcze radośniejszy nastrój. Plac na
rynku zapełnił się w sporej mierze
śpiewającymi i roztańczonymi
ludźmi. Cieszyło również to, że
na Sylwestra przybyły i bawiły
się wspólnie osoby reprezentujące

Do zabawy zagrzewał zespół „Ritmo”

Najpiękniejsza Szopka
Bożonarodzeniowa
Celem niniejszego
konkursu było propagowanie polskich tradycji
Świąt Bożego Narodzenia, a także rozwijanie
zdolności manualnych,
wyobraźni i kreatywności.
Inicjatywa ta spotkała się
z pozytywnym odzewem
wielu tutejszych uczniów
Do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
wpłynęło w sumie 28 prac,
różniących się wielkością
oraz techniką wykonania.
Wszystkie łączyła jednak
niezwykła pomysłowość,
zarówno w wykonaniu szopek, jak również znajdujących się w nich
postaci i zwierząt, przedstawiających narodzenie Pana Jezusa.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa (Marcin Minor
- przewodniczący, Teresa Kawecka - sekretarz) wybrała najciekawsze,

Dok. na str. 2
kilka pokoleń.
Czas mijał bardzo szybko. Nim
wszyscy się obejrzeli, rozpoczęło
się uroczyste odliczanie witające
Nowy Rok. Po kilku chwilach
wystrzeliły sztuczne ognie i korki
od szampana, a zewsząd dało się
słyszeć klasyczne „Wszystkiego
najlepszego!”.
Najserdeczniejsze życzenia

noworoczne bawiącym się złożyli
burmistrz Tarczyna Barbara Galicz
i przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Dębski. Impreza na rynku
trwała w najlepsze do godziny 2
w nocy.
Organizatorami Sylwestra byli
Burmistrz Tarczyna oraz Gminny
Ośrodek Kultury.
Szymon Woźniak

Życzenia noworoczne mieszkańcom złożyli Barbara Galicz -Burmistrz Tarczyna i Jan Dębski- Przewodniczący Rady Miejskiej
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Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa
klasyfikując je według poziomu wiekowego uczestników konkursu.
Autorom najładniejszych szopek atrakcyjne nagrody (odtwarzacze MP3,
gry i programy komputerowe) oraz dyplomy wręczyli burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz, jej zastępca Grażyna Wiśniewska Sas i dyrektor GOK
w Tarczynie Alfred Kohn. - Jesteśmy pod wrażeniem. Wasze prace są
naprawdę wspaniałe - podkreślała Barbara Galicz w czasie spotkania z
laureatami konkursu, które odbyło się w sali GOKu.

Szymon Woźniak

Burmistrz Tarczyna
Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają na

FERIE ZIMOWE 2008

9.II. - godz.16.00
„Król Bul” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów
teatru Narwal -wstęp wolny
11.II - godz. 10.00
Wyjazd do sali zabaw „Podwodne królestwo” –suchy basen.
Zapisy dzieci w wieku od 5 – 11 lat - cena 2 zł
12.II - godz. 10.00
Wyjazd na basen do Raszyna - cena 2 zł
13.II godz.11.00
Turniej tenisa stołowego - wstęp wolny
14.II godz.10.00
Wyjazd do kina na film „Asterix na Olimpiadzie” - cena 7 zł
15.II - godz. 11.00
Mini lista przebojów- prezentacja na scenie wybranego utworu
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Wyniki konkursu „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”
W kat. 0-III
I miejsce - Dominik Zalewski - Szkoła Podst. w Pamiątce
II miejsce - Natalia Gajda - Szkoła Podst. w Pracach Małych
III miejsce - Karol Liwiński - Szkoła Podst. w Pamiątce
Wyróżnienie - Mariusz Piechal - Szkoła Podst. w Pamiątce
W kat. IV-VI
I miejsce - Marta Lenart - Szkoła Podst. w Pracach Małych
II miejsce - Dorota Wąchała - Szkoła Podst. w Tarczynie
II miejsce - Dominik Postek - Szkoła Podst. w Pracach Małych
III miejsce - Oskar Hyla - Szkoła Podst. w Tarczynie
Wyróżnienie - Bartłomiej Oracz - Szkoła Podst. w Tarczynie
W kat. Gimnazjum
I miejsce - Martyna Karwowska - Gimnazjum w Tarczynie
II miejsce - Tomasz Kaczmarek - Gimnazjum w Tarczynie
W kat. Praca zbiorowa
I miejsce - Joanna i Przemysław Nowakowscy - Zespół Szkół w Pamiątce
II miejsce - Martyna Karwowska i Katarzyna Maciejak - Gimnazjum
w Tarczynie
II miejsce - Katarzyna Perzyna i Agata Pawłowska - Szkoła Podst.
w Tarczynie
III miejsce - Iwona Krzykowiak i Marlena Przybylska - Gimnazjum
w Tarczynie
III miejsce - Klaudia Karwowska, Emil Konieczny i Konrad Malarczyk

muzycznego - wstęp wolny
16.II - godz. 16.00
„Magiczne spotkanie” – recital iluzjonisty Jerzego Strzeleckiego - wstęp wolny
17.II - godz. 16.00
„Smok Wawelski” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu
aktorów teatru Czarodziej - wstęp wolny
18.II godz. 10.00
Wyjazd na basen do Raszyna - cena 2 zł
19.II godz. 7.30
Wycieczka turystyczna do Twierdzy w Modlinie - cena 15 zł
20.II - godz. 9.00
Wyjazd do Cinema Parku – spektakl „Królestwo zwierząt”
- cena 15zł
21.II godz. 10.00
Wyjazd do kina na film „Don Chichot” - cena 7 zł
22.II.
godz. 11.00 - Turniej tenisa stołowego (gra w debla)
godz. 16.00 - Harcerska gra terenowa- wyjazd w plener
w programie konkursy, ognisko - wstęp wolny
23.II - godz. 16.00
„Żółw i zając” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu
aktorów teatru Art. -Re - wstęp wolny
24.II - godz. 16.00
Kabaret „Zgrywus” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu
państwa Łągwa z Łodzi - wstęp wolny
Zapisy i szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury lub tel. (022) 727-71-96
Ilość miejsc na wyjazdy ograniczona.
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TARCZYNA MA JUŻ 10 LAT
Rocznicowe obchody
W niedzielę 20 stycznia 2008 r. w tarczyńskim Kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa
zostały zainaugurowane uroczyste obchody 10
- lecia Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. Mszę
świętą w intencji członków Towarzystwa, o
pomyślność jego mieszkańców oraz całej społeczności Ziemi Tarczyńskiej celebrował ksiądz
proboszcz Tadeusz Jarząb.
Wstępem do mszy świętej była przedstawiona
przez obecnego prezesa Kazimierza Porębskiego
krótka historia Towarzystwa.
Ksiądz proboszcz w swojej homilii akcentował potrzebę pracy dla dobra publicznego,
konieczność kultywowania pamięci historycznej
- o rocznicach i postaciach - wybitnych synach
naszej „Małej Ojczyzny”.
Również w modlitwie wiernych (odczytanej
na dwa głosy) pojawiły się jakże znamienne
wezwania o pomyślność Tarczyna i jego mieszkańców. Pamiętaliśmy także o naszej młodzieży
od której zależy przyszłość. Modliliśmy się za
nią wezwaniem: Polecamy Tobie Panie dzieci i
młodzież Tarczyna, by z odwagą rozwijała swoje
talenty dla dobra swojego i społeczności, w której
żyje. Wspomniano także o tych członkach Towarzystwa, którzy już odeszli do Pana.
Na zakończenie podziękowaliśmy naszemu
wspaniałemu księdzu proboszczowi, który nie
tylko celebrował Eucharystię, objął nasze święto
swoją duchową opieką ale również wspiera nasze
inicjatywy.
Po mszy świętej spotkaliśmy się w gościnnym
jak zwykle Domu Kultury. Księża Władysław
Nowicki - nasz rodak- i Tadeusz Jarząb wspólnie
przeprowadzili spotkanie opłatkowe.
Na koniec nie zabrakło lampki szampana,
pamiątkowych dyplomów, zdjęć wspomnień i
rozmów o przyszłości stowarzyszenia. Zarząd
złożył szczególne podziękowania za wieloletnią
pracę Jadwidze Latoszyńskiej, Józefowi Ziółkowskiemu, Jerzemu Golańskiemu, Zbigniewowi
Mulewiczowi oraz dyrektorowi GOK-u Alfredowi
Kohnowi.
Uroczystość uświetnił przygotowany przez
ośrodek kultury koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Grażyny Biernat-Borowskiej.
Z kart historii
Ponad 10 lat temu jesienią 1996 roku z inicjatywy Komitetu Założycielskiego zostało powołane
TPT. Po ukonstytuowaniu się, pierwsze władze
Stowarzyszenia w grudniu 1996 roku wystąpiły o
rejestrację w sądzie. I kwartał 1997 roku to oficjalne rozpoczęcie działalności. W tym dziesięcioleciu
działalności w pracach Towarzystwa brało udział
ponad 80 osób - wielu mieszkańców Tarczyna i
okolic, jak również sympatyków pośrednio związanych z naszym miastem. Honorowym członkiem
Towarzystwa została Pani Irena Sendlerowa,
mieszkanka Tarczyna, która w czasie wojny uratowała 2500 żydowskich dzieci wyprowadzając je z
getta. Obecnie mamy 40 czynnych członków. Naszej organizacji prezesowali: Zbigniew Mulewicz,
Hanna Wołkiewicz i Kazimierz Porębski.
Co robiliśmy

Członkowie TPT obecni podczas Jubileuszu
Towarzystwo zainicjowało obchody Dni Tarczyna i konkursy wiedzy o historii miasta i okolic.
Pod auspicjami władz samorządowych wydano
publikacje Jerzego Golańskiego
W dawnym Tarczynie” i „Z dziejów Tarczyna”. Nasi członkowie współredagowali wiele
artykułów publikowanych w „Wiadomościach
Tarczyńskich”, popularyzujących wiedzę o
mieście , jego zabytkach i znanych obywatelach.
TPT występowało z wnioskami o: nadanie honorowego obywatelstwa miasta dla Walentyny i
Edwarda Ziółkowskich oraz Ireny Sendlerowej,
nadanie imion szkołom tarczyńskim - Szkole
Podstawowej - Juliana Stępkowskiego i Zespołowi Szkół - Szarych Szeregów, wnioskowano
też o nadanie nazw nowym ulicom np. Majora
Edwarda Ziółkowskiego, Kazimierza
Dobrowolskiego, Szarych Szeregów.
Staraniem Towarzystwa organizowane
są co roku zawody konne (5 edycji).
Przywróciliśmy też tradycję corocznych
obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, uczestniczymy w
uroczystościach patriotycznych (3 maja,
15 sierpnia, 1 września, 11 listopada,).
Towarzystwo objęło opieką historyczne
groby na tarczyńskim cmentarzu.
Plany na przyszłość
Zamierzamy w najbliższym czasie
objąć działaniami szkoły naszej gminy, by
nie tylko popularyzować historię regionu,
ale też zachęcić młodzież i dzieci do
działalności w Towarzystwie i realizacji
ciekawych projektów dotyczących naszej
„małej ojczyzny”. Towarzystwo będzie
czynnie wspomagać cenną inicjatywę
obchodów 100-lecia szkoły w Tarczynie, ważną dla wielu jej absolwentów,
pracowników, mieszkańców Tarczyna i
okolic. W naszych planach jest również
utworzenie strony internetowej Towarzystwa, na której będziemy przybliżali
nasze działania.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo

serdecznie zaprosić wszystkich chętnych, którym
na sercu leży dobro naszej społeczności, i którzy
są zainteresowani działalnością społeczną oraz
historią regionu do Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. Ankietę zgłoszeniową otrzymacie Państwo
w Gminnym Ośrodku Kultury.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna
dziękuje Pani Burmistrz Barbarze Galicz i Samorządowi Gminy Tarczyn oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, a także duszpasterzom Parafii Tarczyn
za współpracę i życzliwość dla podejmowanych
przez nas działań.

Zarząd Towarzystwa:
Kazimierz Porębski, Hanna
Wołkiewicz,Aleksander Porczyński, Jerzy
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Jubileusz Szkoły Podstawowej w Tarczynie
W październiku 2008 roku odbędą się
uroczystości związane ze 100 leciem szkoły
podstawowej w Tarczynie. Tradycje szkolnictwa tarczyńskiego są jednak znacznie
starsze. Przeglądając stare księgi parafii
tarczyńskiej natrafiłem na rękopis w języku
łacińskim dotyczący szkoły parafialnej w
Tarczynie z 1819 roku. Oto polskie tłumaczenie tekstu: „Szkoła parafialna w Tarczynie
istnieje pod władzą i opieką królewską w mieście Tarczynie. Dajemy na nauczycieli i dzieci
obywateli drewniany dom w mieście, który
wymaga reperacji. Nauczycielem jest obecnie
Stanisław Kossowski - człowiek w wieku
średnim, dostatecznie wykształcony przez
władzę świecką. Wyżej wymieniony wypełnia
swój urząd dobrze i przykładnie ucząc podstaw
wiary, czytania, pisania i arytmetyki. Na ten
cel przeznaczony jest dochód, który zależy od
zbiórki pieniędzy i wynosi 365 złotych polskich.
Nauczyciel posiada też ogród i dom drewniany
dany wieczyście przez władzę. Uczniów jest
obecnie 24 tj. 15 chłopców i 9 dziewcząt,
którzy uczą się razem. Obecność na lekcjach i
udział w mszy świętej notuje dyrektor szkoły
i co miesiąc przedstawia dane proboszczowi.
Dwa razy do roku odbywają się egzaminy
publiczne. Raz w miesiącu proboszcz udziela
nauk w sprawach wiary i życia codziennego i
odpytuje uczniów. Wszyscy uczniowie 3 razy
do roku przystępują do spowiedzi i komunii
świętej. O wynikach egzaminów i pracy szkoły
2 razy do roku są przesyłane sprawozdania do
komisarza powiatowego i komisji wojewódzkiej oświaty. Poza szkołą parafialną w Tarczynie
istnieje (dane dotyczą 1819 r.) szkoła prywatna
we wsi Kotorąd (obecnie Kotorydz) utrzymywana przez mieszkańców wsi, ale nie ma ona
regularnego rozkładu zajęć, które prowadzi
dorywczo.” Na tym kończy się tekst łaciński
dotyczący szkoły parafialnej w Tarczynie z
1819 roku. Szkoła ta istniała na wiele lat przed
powstaniem szkoły powszechnej w Tarczynie,
której 100- lecie będziemy obchodzić w 2008
roku. Chciałbym jeszcze podzielić się z czytelnikami „Wiadomości Tarczynskich” niektórymi
informacjami związanymi z historią szkoły
podstawowej w Tarczynie, które są zresztą
zawarte w obu moich książkach tj. „Z dziejów
Tarczyna” i „W dawnym Tarczynie”. W latach
20-tych ubiegłego stulecia szkoła mieściła się
w budynku pana Władysława Gawarskiego
przy ul. Warszawskiej, potem w latach 30tych została przeniesiona na ul. Piaseczyńską
(obecnie Stępkowskiego). W szkole uczyli
wtedy: pani Styczyńska, Seliżanka, Lorenc,
Górzyńska, panowie Binkiewicz i Solarski,
Rychter i kierownik p. Julian Stępkowski. W
Tarczynie mieścił się dozór szkolny gminy
Komorniki, powołany 12 sierpnia 1918 roku.
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Pierwszym jej prezesem był ksiądz Ignacy Radzikowski proboszcz tarczyński, viceprezesem
Józef Drzewek, a skarbnikiem Piotr Maciejak.
Zadaniem dozorów było między innymi spis
dzieci od 7 do 12 lat na terenie gminy, zatrudnianie nauczycieli oraz inicjowanie budowy i
rozbudowy szkół. Prezesem dozoru do 1936
roku był ksiądz Czesław Oszkiel, a jego następcą był kapitan Wojska Polskiego Walery
Szczepański, zamieszkały w Złotokłosie. W
swojej książce „Z dziejów Tarczyna” cały
rozdział poświęciłem wielce zasłużonemu
dla szkolnictwa tarczyńskiego kierownikowi
Julianowi Stępkowskiemu, do której odsyłam
czytelników. Chciałbym przypomnieć innych
kierowników szkoły tarczyńskiej. W 1945 r
. szkołę prowadziła pani Stefania Lorenc. W
1946 roku szkołą kierował pan Józef Juszczyk.
W latach 1947 - 1948 pan Władysław Stołowski, a w 1949 roku pan Leon Stępiński. Od
początku lat 50-tych kierowniczką szkoły była
pani Maria Stołowska . Na zakończenie kila
osobistych wspomnień. Jestem absolwentem
szkoły podstawowej w Tarczynie. Pamiętam panią Marię Stołowską kierowniczkę szkoły. Pani
Marta Mulewicz była moją wychowawczynią
w pierwszych klasach, panią Janinę Mulewicz,
panią Stefanię Lorenc, Janinę Szczęsną, Ludwikę Stępkowską, Walentynę Ziółkowską, panią
Halinę Rządkowską, wychowawczynię mego

brata Michała, oraz panią Lucynę Majewską
moją wychowawczynię w starszych klasach.
Pamiętam również pana Antoniego Bartoszuka
wieloletniego kierownika szkoły i jego żonę
Alicję. Wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej w Tarczynie mile wspominam. Minęło
bardzo wiele lat od tego czasu. Ukończyłem
studia na Akademii Medycznej w Warszawie,
jestem lekarzem chirurgii, specjalistą urologiem, doktorem nauk medycznych. Często
jednak wracam we wspomnieniach do swych
czasów szkolnych. Wspominam koleżanki, kolegów i nauczycieli, przeżycia radosne i smutne,
dobre i złe oceny, zabawy, zajęcia sportowe,
wycieczki. Wspominam szkołę, zastanawiając
się nad jej rolą w naszym życiu. Myślimy o
nauczycielach i to nie tylko o tym czego nas
nauczyli, ale również jaki był wpływ niektórych
nauczycieli na naszą postawę życiową, poglądy,
na rozwijanie zainteresowań, a nawet na wybór
zawodu. Są nauczyciele, których będziemy
pamiętać zawsze, a ich słowa kiedyś przed laty
wypowiedziane będą stanowić drogowskazy w
naszym życiu. Czasem dopiero po latach potrafimy docenić rolę i zasługi naszych nauczycieli
i chcielibyśmy im podziękować. Zróbmy to.

Jerzy Golański

Ogłoszenie
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie mają
zaszczyt zawiadomić, że w październiku zaplanowane zostały następujące uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Szkoły:
* Oficjalna inauguracja, poprzedzona Mszą Świętą.
* Festyn miejski „Pożegnanie lata”.
* Otwarcie Izby Pamięci Szkolnej.
* Bal dla absolwentów i pracowników szkoły ( INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZAPISÓW NA BAL NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY;
KOSZT BALU ZOSTANIE PODANY BEZPOŚREDNIO OSOBOM ZAINTERESOWANYM POD NUMEREM TELEFONU - (022 - 72 - 77 - 011 ).
1 czerwca 2008r. natomiast szkoła organizuje festyn rodziny z okazji Dnia
Dziecka.
W związku z podjęciem przez szkołę szeroko zakrojonych działań, prosimy o
wsparcie naszej inicjatywy poprzez:
1. Przekazywanie do sekretariatu pamiątek związanych z historią placówki.
2. Składanie darowizn finansowych na konto Rady Rodziców:
03 8008 0008 0008 9500 1204 5200.
3. Dostarczanie darowizn rzeczowych do dyrekcji szkoły.
Wszelkich informacji o placówce zaczerpnąć można na strony internetowej http://
www.sptarczyn.waw.pl. Prosimy o indywidualne sugestie i propozycje związane z
uroczystością albo telefonicznie, albo drogą mailową
( szptarczyn@neostrada.pl ). Liczymy na Państwa wsparcie i udział w obcho-
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III Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy r.92 o Puchar
Burmistrza Tarczyna
HALOWA PIŁKA NOŻNA. Drużyna
GKS Świt Warszawa, trenowana przez
Jacka Wojta, zwyciężyła w III Mazowieckim Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy
r. 92 o Puchar Burmistrza Tarczyna, który został rozegrany w dniu 26 stycznia
w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
Szarych Szeregów w Tarczynie.
Walka o poszczególne miejsca była
bardzo zacięta, jednak bezkonkurencyjni
okazali się piłkarze z Warszawy.
Klasyfikacja drużynowa:
1. GKS Świt Warszawa - trener Jacek
Wojt
2. KS Nadstal Krzaki Czaplinkopwskie
- trener Mariusz Grudziński
3. LKS Perła Złotokłos - trener Łukasz
Wiśnik
4. GKS Mazowsze Grójec - trener
Robert Nojek
5. MKS Korona Góra Kalwaria - trener
Mirosław Wiśniewski
6. KS Milan Milanówek - trener Tomasz Korycki
7. KS Ożarowianka Ożarów - trener
Mariusz Paszek
8. K.S. Tarpan Tarczyn II - trener Michał Osiński
Najlepszym strzelcem III Turnieju
Młodzików został - Krzysztof Fejcher
- GKS Świt Warszawa, najlepszym bramkarzem - Paweł Nastawny - KS Nadstal
Krzaki Czaplinkopwskie, który wykazał
się wieloma skutecznymi interwencjami.
Najlepszym zawodnikiem, wybranym
przez trenerów poszczególnych zespołów,
został Czarek Kur - LKS Perła Złotokłos.
Puchar FAIR PLAY trafił do drużyny GKS
Mazowsze Grójec.
Organizatorzy nie zapomnieli o akcencie tarczyńskim. Pomimo słabszej dyspozycji w tym turnieju K.S. Tarpan Tarczyn
II, uhonorowali najlepszego zawodnika
tej drużyny - Mateusza Piątka.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary,
były też nagrody rzeczowe dla najlepszego

zawodnika, bramkarza oraz zawodnika z Tarczyna.
Puchary drużynom i zawodnikom wręczyli goście honorowi
turnieju: Burmistrz Barbara Galicz,
Radny Powiatowy Daniel Płużyczka,
Radny Miejski Andrzej Pszczółka,
a także przedstawiciele komitetu
organizacyjnego.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują Burmistrz Barbarze
Galicz za ufundowanie pucharów a
Barbarze Piechota za udostępnienie
hali i pomieszczeń szkolnych. Podziękowania za sponsoring należą
się Joannie Smykiewicz - sklep
spożywczy SMYK.
Nad sprawną organizacją turnieju
czuwali Andrzej Owczarek i Andrzej
Latkowski, którym organizatorzy
pragną serdecznie podziękować.
Do zawodników oraz trenerów
gorące słowa skierowała burmistrz
Barbara Galicz. Myślę – stwierdziła,
iż młodzi piłkarze z niecierpliwością
będą oczekiwać na przyszłoroczny
Turniej w Tarczynie.
Najbardziej jednak cieszy mnie
to, iż cały Turniej odbył się sprawnie, a sportowa walka w duchu fair
play przyświecała we wszystkich
meczach. Chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim osobom,
które pomogły w organizacji Turnieju, a także wszystkim sponsorom za
ufundowanie nagród.
III Mazowiecki Turniej Piłki
Nożnej przeszedł
do historii. Jak
zwykle z wielką starannością
został przygotowany przez działaczy K.S. Tarpan
Tarczyn, którym
należą słowa
A.K.
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UKS Akrobata rośnie w siłę
Grupa kickbokserów z Tarczyna prężnie
wchodzi w nowy 2008 rok. Sekcja działa przy
Uczniowskim Klubie Sportowym Akrobata w
Zespole Szkół Gimnazjum i LO w Tarczynie od
października zeszłego roku. Jak na tak młody
ośrodek rozwija się niezwykle dynamicznie i
ma świetne widoki na przyszłość
- Ćwiczy u nas około 40 osób kobiet i
mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych
- mówi prezes klubu Andrzej Latkowski. - Młodzież chętnie przychodzi na treningi, a dzięki
używanemu przez nas pełnemu zestawowi
ochraniaczy może szlifować nowoczesny i
dynamiczny sport walki bez narażenia się na
niepotrzebne kontuzje - dodaje. Duże nadzieje
klub wiąże z najmłodszymi adeptami (9-13 lat),
którzy już teraz stanowią bardzo mocną, wytrwałą i zaangażowaną grupę przygotowującą
się do rywalizacji w formułach z ograniczonym
kontaktem.
Pierwszy medal
W grudniu UKS Akrobata wraz ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, Urzędem
Miejskim w Tarczynie, Zespołem Szkół w
Tarzcynie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Tarczynie zorganizował prestiżowy turniej
kickboxingu Grandchampion Pointfighting
Cup, w którym wzięli udział najbardziej utytułowani polscy zawodnicy w kraju i na świecie.
- Impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc
władz powiatu i gminy - podkreśla Andrzej
Latkowski. W opisywanych zawodach UKS
wywalczył pierwszy, srebrny medal w historii
- zdobył go Robert Micha w kategorii wagowej
+ 85kg.
Obóz z reprezentacją
Wiele emocji wzbudził także pokazowy

pojedynek najmłodszych adeptów w rywalizacji drużynowej semi-contact. Najmłodsi także
zostali nagrodzeni medalami. - Dodało im to
wiele zapału do pracy - uważa współorganizator
zawodów V-ce Mistrz Świata w kickboxingu
Piotr Bąkowski. Według niego klub w Tarczynie, skupiający okoliczną młodzież, ma szanse,
by szybko stać się bardzo silnym ośrodkiem
sportowym w skali kraju. Taką sytuację UKS
zawdzięcza m.in. poparciu i pomocy Barbary
Piechoty - dyrektorowi Zespołu Szkół Gimnazjum i LO im. Szarych Szeregów w Tarczynie
oraz nauczycielom pracującym w placówce,
którzy przychylnie odnoszą się do sportowych
zapędów swoich wychowanków.
Obecnie tarczyńska sekcja kickboxingu
przygotowuje się do nadchodzącego sezonu
startowego 2008. Będzie to okres pierwszych zmagań szerszej
grupy zawodników. Od
stycznia klub rozpoczyna
też nowy nabór, również dla kobiet i dzieci,
gdzie od podstaw będzie
przygotowywana nowa
grupa adeptów. Latem
planowany jest natomiast
udział w obozie letnim w
Tatrach wraz z zawodnikami reprezentacji Polski
w kickboxingu. Będzie
to niezwykle cenne doświadczenie przed drugą
częścią sezonu startowego, która rozpocznie się
po wakacjach.

P.B. , A.L. , Sz.W.

Świąteczny nastrój w Gminnym Ośrodku
Kultury
Bardzo świątecznie było w grudniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku w Gminnym
Ośrodku Kultury. Najpierw, 16 grudnia, w wieczorze kolęd i pastorałek licznie zgromadzonej
publiczności zaprezentowali się młodzi muzycy
uczęszczający na zajęcia do pani Katarzyny
Januszewskiej i Romana Maliszewskiego.
29 grudnia wystąpiła schola wokalno
instrumentalna ANGELICO z parafii rzymskokatolickiej Św. Prokopa w Błędowie, pod
kierunkiem Piotra Zaradkiewicza.W programie
koncertu kolęd i pastorałek znalazły się tradycyjne polskie kolędy, pastorałki, współczesne
kolędy i piosenki świąteczne, kolędy innych
narodów.
Zaś 6 stycznia sceną GOK zawładnęli
uczniowie Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
w Tarczynie, którzy pokazali tarczyńskiej
publiczności Jasełka przygotowane przez ks.
strona 6

Koncert kolęd w wykonaniu uczniów
K. Januszewskiej i R. Maliszewskiego

Występ Scholi ANGELICO

Sławomira Starkowskiego. Młodym artystom
akompaniował Adam Grabowski.
Świąteczne koncerty i Jasełka zgromadziły
dość liczną publiczność, która wspólnie z artystami wykonywała najpopularniejsze kolędy i
pastorałki.

(AS)
Jasełka uczniów z Zespołu Szkół
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Legenda o Ziemi Tarczyńskiej

W listopadzie ub.r. został rozstrzygnięty II Konkurs na Legendę o ziemi Tarczyńskiej. Przedstawimy Państwu laureatów konkursu
i napisane przez nich legendy.Życzymy miłej lektury.
GODŁO „KAWA”
Marta Kawecka - Zespól Szkół w Pamiątce
LEGENDA O TARCZYNIE

Kiedyś pewna legenda wpadła mi do
uszu
Skąd się nazwa Tarczyn wzięła na Mazowszu
Pragnę więc podzielić się tą baśnią z
wami
I co wam opowiem posłuchajcie sami
W ubogiej rodzinie w pewnym małym grodzie
Na świat przyszedł chłopiec o słońca
zachodzie

Tarczynir tak właśnie dano mu na imię
Wierząc, że się może dla grodu zasłynie
I tak pory roku szybko przemijały
A owemu chłopcu lata przybywały
Pomagał rodzicom, rzemiosła się uczył
Całe dnie pracował, by głód nie dokuczył
Z czasem się dorobił takiego majątku
Że się ze wszystkim dzielił bez wyjątku
Każdemu dopomógł w biedzie poratował
I jadła i grosza ludziom nie żałował
Jeśli ktoś do niego po pomoc się zwrócił
Każdego wysłuchał, dobrych rad dorzucił
Nikogo nie zganił, nikogo nie wygnał
A i mądrzejszemu chętnie rację przyznał
Wkrótce zyskał w grodzie nie małe uznanie
Słuchali go ludzie jak księdza kazanie
Sądzili, że jego gwiazdy im zesłały

By od głodu, nędzy zbawił ów lud cały
Dbał Tarczynir o bliskich i bronił w potrzebie
Gdy z sąsiednich osad wróg napadał w
gniewie
Niezadowolony, że ci „śmiałka” mają
Traktują jak króla i bardzo kochają.
Poświęcił dla innych życie swoje całe
Zostawiając po sobie zasługi nie małe
I postanowiono za ten jego wyczyn
Na cześć Tarczynira nazwać miasto
TARCZYN

Może to jest prawda a może i baśnie
Że się miasto Tarczyn tak nazywa właśnie.

Opłatek w Klubie Seniora
Zgodnie ze zwyczajem
opłatkowe spotkanie w Klubie Seniora rozpoczęło się
kolędą. Tym razem była to
„Kolęda dla nieobecnych”,
która wprowadziła w nastrój
zadumy i wspomnień ,a w
niejednym oku pojawiła się
łza wzruszenia. Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia seniorzy
życzyli sobie zdrowia, silnej
wiary, nieustającej nadziei, aby
maleńki Jezus napełniał ich
domy wszelką radością i łaską
oraz błogosławił wszystkim
noworocznym planom. Pięknie
udekorowane stoły z wigilijnymi potrawami, blask lampek
na choince, występ zespołu
„Tonika” z Warszawy i wspólne kolędowanie, to wszystko

złożyło się na ten szczególny
wieczór, kiedy gasną spory,
a panuje szczęście, radość i
miłość.
Nowy Rok to dobry czas,
aby podziękować paniom, które przygotowują potrawy, pieką
ciasta i dbają o gości w czasie
spotkań w ciągu całego roku.
Wielkie słowa podziękowania
składamy przede wszystkim
Pani Burmistrz Barbarze Galicz za moralne i finansowe
wspieranie naszego Koła.
Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
Wacław Mendel
Halina Sowińska

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania z usług kserograficznych
Format A4
Format A4 (dwustronnie)
Format A3
Format A3 (dwustronnie)

- 40 gr
- 60 gr
- 70 gr
- 1.10 zł

Punkt ksero znajduje się w budynku G.0.K. ul. Ks. Czesława Oszkiela 3 (sekretariat)
i czynny jest: pn.-pt. od godz. 900-2000 i w sobotę od godz. 900-1300
Informacje pod nr. tel. 72-77-196
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Otwórzmy przed nimi życie
Spotkanie wigilijne
Dwudziestego grudnia 2007 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Tarczynie
odbyło się spotkanie opłatkowe naszego
stowarzyszenia. Przybyło dużo osób,
które nie są związane z naszą działalnością, a którzy okazali dużo życzliwości i służyli pomocą.
Było tak jak trzeba - uroczyście i tradycyjnie. Świątecznie udekorowana świetlica szkolna, barwnie ubrana choinka .
Wszystko rozświetlone kolorowymi lampkami i najważniejsze
- opłatek, leżący na sianku. Było dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie i smaczny poczęstunek przygotowany przez
członków Koła. Niespodzianką było przedstawienie pt. „Bajka w
srebrnej gwiazdce” w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej
szkoły, czyli „zerówkowiczów”. Zaskoczeniem dla wszystkich
było przybycie Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów.
Każdy podopieczny otrzymał paczkę pełną niespodzianek.
Było to kolejne spotkanie, które dostarczyło wszystkim
powodów, by czuć się szczęśliwymi. Niewiele jest radości
w życiu naszych podopiecznych, dlatego składamy wielkie
podziękowanie tym, którzy służyli pomocą w zorganizowaniu
paczek. Trudno tu wymienić wszystkich, ale należy się to
m.in. Państwu Ewie i Włodzimierzowi Mastalerzom oraz Pani
dyrektor Beacie Zaradkiewicz za udostępnienie świetlicy na
ten wyjątkowy dzień.
U. B.

Centrum
multimedialne

Kolędy i pastorałki w Tarczynie

W czytelni Zespołu Szkół w Pamiątce powstało Centrum Multimedialne
współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Do dyspozycji są cztery
stanowiska komputerowe z możliwością dostępu do Internetu wraz z oprogramowaniem ułatwiającym wyszukiwanie informacji. Jest to Encyklopedia PWN,
Atlas Świata oraz słowniki w formie elektronicznej. Istnieje również możliwość
wydrukowania wyszukanych informacji, zapisania ich na płytę CD, DVD, dyskietkę lub nośnik podłączany do USB. Do korzystania z komputerów dyrekcja
Zespołu zaprasza nie tylko uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły, ale
również wszystkie zainteresowanie osoby z lokalnej społeczności.
Centrum powstało dzięki zaangażowaniu władz Tarczyna, które sfinansowały
prace adaptacyjne biblioteki, jak również współfinansowały jej wyposażenie.

(inf. wł)
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Owacjami na stojąco nagrodziła
publiczność występ Grażyny Biernat
- Borowskiej (sopran) i przybyłej w
zastępstwie chorego Michała Borowskiego Marty Kluczyńskiej (pianino).
Koncert kolęd i pastorałek, który odbył
się w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarczynie, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.
- Każdy występ i spotkanie z
publicznością ma dla mnie szczególne
znaczenie. Pozwala mi przekazywać
emocje, które drzemią w muzyce - mówi o swych koncertach Biernat
- Borowska. Jej słowa znalazły pełne potwierdzenie w czasie tarczyńskiej
imprezy. Zaśpiewała z dużą dozą wrażliwości i wyczuciem, umiejętnie
operując swym głosem. A przybyli na występ bawili się świetnie, śpiewając najpopularniejsze utwory wraz z wokalistką i tworząc przy tym
niepowtarzalną atmosferę. Wykonano m.in. „Przybieżeli do Betlejem”,
W żłobie leży”, „Oj maluśki maluśki”, Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
„Cichą noc”, czy „Lulajże Jezuniu”.
Artystki były mile zaskoczone faktem, że ich występy zostały tu
tak ciepło i entuzjastycznie przyjęte. - Dziękujemy, byli Państwo cudowni. Takie występy to czysta przyjemność - żegnały się z tarczyńską
publicznością.

Szymon Woźniak
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