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Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu 01 czerwca 2010

roku na mocy uchwały Rady Gminy w Tarnowcu (UCHWAŁA NR XLI/294/10 z dnia 27

kwietnia 2010 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka

Kultury w Tarnowcu). Siedzibą GOK jest Dom Ludowy w Tarnowcu. 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu jest instytucją nastawioną na animację środowiska

lokalnego i edukację kulturalną. Jego wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak

największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W

tym celu utworzona została świetlica wiejska w Tarnowcu, a w planach jest utworzenie tego

typu placówek w innych miejscowościach naszej gminy.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: edukacja

kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz

zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu

artystycznego, a także krzewienie folkloru i popularyzacja rękodzieła ludowego. Dlatego też

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży oraz

dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle

warsztatowe.

Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, koła

fotograficznego, aerobiku i zajęć komputerowych dla dorosłych.

Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi

animatorami życia kulturalnego. Chcemy wspierać organizację autorskich projektów, by

następnie pomagać publicznie je prezentować podczas naszych imprez.



KALENDARZ
IMPREZ NA ROK

2010/2011



II Festiwal Smaków Regionalnych w Tarnowcu 

 „ I Festiwal smaków regionalnych” pod hasłem „pierogi” odbył się 30 sierpnia 2009 r. impreza 
jest kontynuowana co roku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców

Gminy i nie tylko.

Z okazji „II Festiwalu smaków regionalnych”  organizatorzy przygotowali konkurs na najlepszą
potrawę regionalną. Do konkursu zgłosiło się 12 KGW.

Po raz pierwszy w Tarnowcu swoje wyroby, w tym oczywiście pierogi zaprezentowali Słowacy.
W ramach smaków regionalnych trwał też II etap gminnego konkursu zdrowej żywności.
Na scenie zagrali Hudacy i Potakowianki, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Drewutnia. 

http://bieszczadzkieforum.pl/festiwal-smakow-regionalnych-w-tarnowcu-kolo-jasla-t752.html?sid=078011c901c7fe9e860598e143e216b1#p6003


Pierwsze planowane zajęcia przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Tarnowcu

14, wrzesień 2010 

1. Zajęcia plastyczne
2. Zajęcia muzyczne przesłuchanie do powstającego zespołu 
prowadzenie Marta Kapała

3. Zajęcia Fotograficzne 2 godz. w tygodniu - prowadził Hubert 
Szpyrka

4. Zajęcia komputerowe dla dorosłych - prowadził Stanisław Cichoń

5. Siatkówka

6. Kółko Modelarskie

Warsztaty tematyczne

• - ceramiczne
• - muzyczne
• - filmowe
• - teatralne
• - graficzne
• - bibułkarstwo
• - rzeźbiarskie

Aerobic dla dorosłych 2x w tygodniu Tarnowiec GOK, Czeluśnica 
szkoła

- Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

- Zajęcia Taneczne - taniec nowoczesny,

- Zajęcia z języka angielskiego



Warsztaty carvingu 27, listopad 2010

W sobotę 27 listopada, odbyły się w świetlicy
GOKu w Tarnowcu, warsztaty carvingu-rzeźbienia w warzywach. Na spotkanie przybyło 26
Kobiet z całej gminy. Warsztaty poprowadziła pani Lidia Kwiatkowska, która zajmuje się

carvingiem od lat. 
Panie rzeźbiły w warzywach, między innymi w marchewce, ziemniaku, buraczkach 

czy rzodkiewce.
W miłej atmosferze poznały tajniki fantazyjnego i dekoracyjnego wycinania 

w warzywach. Korzyści płynące z nauki carvingu będą zróżnicowane: zdobyte umiejętności
przyczynią się do uczynienia potraw i przyjęć bardziej atrakcyjnymi 

i estetycznymi. Rzeźbione warzywa dodadzą klasy potrawom i stołom czyniąc
 je niepowtarzalnymi w swoim rodzaju.



Ferie 2011

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym "Arka" zaproponował
dzieciom i młodzieży z całej gminy wiele atrakcyjnych zajęć,z których każdy mógł wybrać coś

dla siebie.



Pomiędzy ciszą a milczeniem - debiutancki tomik poezji
Alberta Kociuby

W piątek 11 lutego 2011 r, ukazało się premierowe wydanie tomiku wierszy „Pomiędzy ciszą a
milczeniem”. Wydanie zostało sfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Autorem książki jest Albert Kociuba, młody poeta mieszkający w Tarnowcu, który zafascynowany
poezją, marzył o zaprezentowaniu swojej twórczości większej grupie odbiorców.

Tomik nie jest jego debiutancką publikacją, gdyż wcześniej autor zamieszczał swe wiersze
 w: Tarnobrzeskim kwartalniku kulturalnym Afisz, antologii pokonkursowej

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Euterpe na Wichrowym Wzgórzu” oraz Antologii
XV edycji Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Nieoczywiste myśli.



Zabawa choinkowa w Łubnie Szlacheckim  05, luty 2011

W sobotę 5 lutego 2011 r., w Łubnie Szlacheckim odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z klas
0-3, z terenu Gminy Tarnowiec.

Zabawa zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu oraz Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie balu dzieci uczestniczyły 

w różnych zabawach, tańcach i konkursach, które poprowadziła pani Małgorzata
Foremny i pan Bogusław Pacek z Chorkówki. Dzieci zaprezentowały się w niezwykłych

karnawałowych strojach, które wirowały w rytmie muzyki. W przerwie tanecznych szaleństw
odbył się słodki poczęstunek dla dzieci i rodziców.

 



Towarzyski mecz piłki siatkowej 19, marzec 2011

 
W sobotę 19 marca br. Tarnowiec gościł siatkarską drużynę z Komendy Powiatowej Policji

 z Jasła. Zespół KPP Jasło zmierzył się w towarzyskim meczu siatkówki z drużyną
Rapid Volley GT.

W tej niezwykle emocjonującej i sportowej rywalizacji zwycięstwo odnieśli gospodarze stosunkiem
setów 4:1. Rewanżowe spotkanie zostało zaplanowane na najbliższą środę 23 marca

 br. o godz. 18-ej w Jaśle.

Kapitanowie drużyn umówili się na utrzymywanie kontaktów oraz kolejne mecze sparingowe
 w później uzgodnionych terminach.



Jubileusz 50-lecia działalności KGW w Sądkowej, 

oraz Gminny Dzień Kobiet 05, marzec 2011
5 marca w Sądkowej świętowano 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. oracz Gminny Dzień
kobiet, uroczystość rozpoczęto od otwarcia, którego dokonała sołtys wsi Sądkowa Teresa

Pawłowska , witając zaproszonych gości. Bogatą historie KGW przedstawiła
przewodnicząca Pani Helena Hap, która mówiła jak ważne jest kontynuowanie tradycji
przez pokolenia - w okresie 50 lat KGW pracowało na rzecz lokalnej społeczności,

 w szczególności organizacja ta wspierała kobiety wiejskie, 
organizując spotkania i wyjazdy.

 W następnej części uroczystych obchodów Wójt Gminy Tarnowiec i Przewodniczący Rady
Gminy Tarnowiec Tadeusz Śmietana złożyli życzenia wszystkim kobietą oraz wręczyli

dyplomy i kwiaty dla przewodniczącej jak i dla wieloletnich członkiń KGW — życzeniom i
gratulacjom nie było końca. 

             Dla jubilatek z montażem muzycznym wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół
 z Tarnowca i Umieszcza pod kierownictwem Pani Marty Kapały.  Uroczystym

obchodom nadano bogata oprawę, a wśród licznie zgromadzonych Pań
 i zaproszonych gości panowała wspaniała atmosfera. Uroczystość była doskonałą

okazją do promowania działalności organizacji i do motywacji nowych pokoleń kobiet do
kontynuowania pracy społecznej w Kołach Gospodyń Wiejskich w Gminie Tarnowiec.





Uroczysta wieczernica z upamiętniającą życie i drogę do świętości

 Karola Wojtyły  16, kwiecień 2011

16 kwietnia  w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyła się uroczysta wieczernica
upamiętniająca życie Jana Pawła II. Program artystyczny przygotowali uczniowie i pedagodzy

 z Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu. Reżyserami tego niecodziennego widowiska
były panie Teresa Wyderka i Bożena Cieślik. Oprawę muzyczną z elementami choreografii

scenicznej przygotowała pani Marta Kapała i Agnieszka Giera oprawę multimedialną ks. Michał
Szetela. Pod czujnym okiem pani Krystyny Procner- Tomkiewicz uczniowie przygotowali kiermasz

świąteczny, z kolorowymi autorskimi ozdobami świątecznymi. W uroczystości uczestniczyli:
władze samorządowe, księża z Parafii Tarnowiec przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz

wielu mieszkańców z terenu naszej gminy.

Na tej wspaniałej uroczystości przypomnieliśmy sobie szczególne chwile z życia Papieża oraz
jego przesłania na temat wolności. Zespół Wokalny zaprezentował wiele pieśni ku czci Ojca

Świętego. Prezentowana w części artystycznej scena zatytułowana „ Spotkanie” budziła
zachwyt i wzruszenie widzów. Atmosfera podczas wieczornicy była podniosła, wzruszająca, 

a zarazem radosna. Po raz kolejny mogliśmy bowiem ujrzeć postać Jana Pawła II 
oraz usłyszeć zarejestrowany na taśmie Jego głos. Mieliśmy okazję wspólnie zaśpiewać

ulubione pieśni Papieża, oddając w ten sposób cześć Wielkiemu Człowiekowi – 
Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II.





Spotkanie twórców ludowych w Tarnowcu 28, kwietnia 2011

Niech nasza droga będzie wspólna – spotkanie twórców ludowych w Tarnowcu

Tarnowiec to niezwykłe miejsce. Znajduje się tu bowiem Sanktuarium Matki Boskiej
Zawierzenia - miejsce kultu i pielgrzymek. Tu właśnie 28 kwietnia odbyło się spotkanie Klubu

Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. Gospodarzem spotkania był
Gminny Ośrodek Kultury a współorganizatorami Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnowca i Miejska

Biblioteka Publiczna w Jaśle. Okazją ku temu była beatyfikacja Papieża - Polaka.

Ks. Prałat Aleksander Radoń i Zofia Macek, autorka książek regionalnych, z wielkim wzruszeniem
przedstawili swoje wspomnienia związane z Ojcem Świętym. Spotkania te były bezpośrednie

 i bardzo osobiste. Ich intensywność i barwa nie wyblakły mimo upływu lat.

Członkowie „Michaliny” recytowali swoje wiersze, w których nawoływali do zgody i przypominali
naukę Papieża. Mocno biły dzwony w wierszach Marii Gubały. Znacząca zdawała się symbolika
kolorów i „miłość ważona na krople” w tekście Agnieszki Bal. Nie sposób wymienić wszystkich

poetów, jednak należy podkreślić niesamowitą ekspresję słowną. Wciąż aktualnie zabrzmiały słowa
Papieża przytoczone przez artystę plastyka, Teresę Macek:

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość
będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może

sprzeciwiać.



Gminny Dzień Dziecka 01, czerwiec 2011

1 czerwca br. na stadionie sportowym w Tarnowcu odbył się Gminny Dzień dziecka zorganizowany
przez Gminę Tarnowiec, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny
Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Ochotniczą Straż Pożarną w Tarnowcu, Jasielski Klub Motorowy

 i Ratownictwa Drogowego oraz Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu. 





Noc Świętojańska w Dobrucowej 18, czerwiec 2011 
18 czerwca br. w Dobrucowej odbyła się impreza kulturalno - rozrywkowa „Wianki” nawiązująca

do tradycji i obrzędów Nocy Świętojańskiej. Organizatorami imprezy byli: Koło Gospodyń
Wiejskich w Dobrucowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu. Zgromadzeni goście mogli
usłyszeć wiersz o Dobrucowej autorstwa Pani Józefy Baran oraz obejrzeć przedstawienie

 pt. ”Noc Świętojańska” przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół Publicznych
 w Tarnowcu, pod kierownictwem Pani Marty Kapały. Na scenie wystąpiły również

"Potakowianki" oraz Kapela Podwórkowa „Stara Wiara”.





Wakacje 2011 z GOK 

Dla wypoczywających w domu przygotowano szereg ciekawych zajęć i wyjazdów.

Sympatycy bilarda wzięli udział w Turnieju, który odbył się 12 lipca w świetlicy GOK. Turniej
odbył się na zasadach odmiany 8 bil Grupa młodsza i starsza rozegrała po 3 mecze, z których

wyłoniono zwycięzców:19 lipca wybraliśmy się do kina Helios w Rzeszowie na film
 pt „ Harry Potter i Insygnia Śmierci”, aby obejrzeć ostatnią część przygód młodego

czarodzieja.

W piątki na hali w Umieszczu dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych.

Niezwykle atrakcyjnym punktem wakacji był wyjazd do Parku Linowego w Tarnowie. 

Na dwóch platformach dzieci i młodzież pokonywała szereg trudnych i skomplikowanych
przeszkód. Pokonując swój strach, dzieci z wielką satysfakcją kończyły tor przeszkód.

Na zakończenie wakacji zorganizowano Rodzinny Turniej Ringo, który odbył się 21 sierpnia na
stadionie w Tarnowcu. Przy pięknej pogodzie drużyny na 4 boiskach walczyły o podium. Impreza

trwała przeszło 4 godziny, w czasie których wszyscy uczestnicy cudownie się bawili.



III Festiwal Smaków Regionalnych – Pierogi 2011

III Festiwal Smaków Regionalnych – Pierogi 2011.
 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy przygotowały kilkadziesiąt tysięcy sztuk pierogów.
Królowały pierogi ruskie, ale można też było skosztować pierogów z kaszą, ze szpinakiem, czy też

kapustą i owocami. Na stołach gościły ciasta oraz inne potrawy z tego regionu. 

Impreza rozpoczęła się w sobotę 27 sierpnia o godzinie 17-tej, na scenie wystąpił

 zespół GUITAR FORCE, a po nim REVOLUTTION.

W niedzielne popołudnie wystąpiły kapele ludowe z Polski i Słowacji.
 W Dworze w Tarnowcu Odbyła się prezentacja fresku Witkacego . Dla

odważnych zorganizowany został konkurs lepienia pierogów oraz ich jedzenia
na czas.. O godzinie 19-tej wystąpiła gwiazda wieczoru zespół KOMPANIA

COUNTRY.



Kino plenerowe  16, wrzesień 2011
W piątek 16 września na rynku w Tarnowcu odbyła się pierwsza projekcja jesiennego kina

plenerowego realizowanego w ramach projektu „Bliżej siebie - Gmina Tarnowiec i Obec Zlatá
Baňa”.

Podczas pierwszego seansu można było obejrzeć polsko słowacki film Dariusza Jabłońskiego
„Wino Truskawkowe” ekranizacji Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka, z udziałem

znanych polskich i słowackich aktorów: Jiríego Machácka (Samotni), Macieja Stuhra

 (33 sceny z życia), Mariana Dziędziela (Wesele) i Roberta Więckiewicza 

(Wszystko będzie dobrze).



Jesienna Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich  24, wrzesień 2011

W sobotę 24 września odbyła się Jesienna Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Potakówce.
Organizatorem spotkania byli KGW w Potakówce wraz z zespołem śpiewaczym "Potakowianki"

 i Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu. Swą obecnością zaszczycili również
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tarnowiec oraz zaprzyjaźnionych 

z "Potakowiankami' kołem z Męcinki oraz zespołem śpiewaczym "Wietrznianki", który
wystąpił podczas Biesiady.

W śród przybyłych gości byli miedzy innymi Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Bogdan
Rzońca, Jasła Maria Kurowska, przedstawiciele samorządu Wice Wójt Piotr Sikora

 i Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Śmietana.



VII Zawody Rowerowe w Kolarstwie Górskim  

01, październik 2011

W dniu 1 października w Dobrucowej odbyły się VII zawody w kolarstwie górskim o Puchar Wójta
Gminy Tarnowiec. Organizatorami zawodów byli Jacek Wilk Gminny Ośrodek Kultury w

Tarnowcu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przepięknej słonecznej
pogodzie oraz w atmosferze sportowej rywalizacji w zawodach wzięło udział 65 zawodników i

zawodniczek z 6 szkół podstawowych i gimnazjum.

 



Bal Andrzejkowy 19, listopad 2011

W sobotę 19 listopada w sali GOK odbył się Kostiumowy Bal Andrzejkowy, w którym udział
wzięło ponad 60 dzieci z całej gminy. Dzieci przebrane były w piękne kolorowe stroje.

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu. Bal poprowadzili Animatorzy
Zabawy z Sekcji Animacyjnej Magjam.

Animatorzy zadbali, o to aby każde dziecko dobrze się bawiło. Wśród atrakcji znalazły się
wróżby andrzejkowe, zabawy integracyjne, tańce, konkursy, ozdabianie twarzy kredkami,

skręcanie balonów, a na koniec zdjęcia w pięknej ramie. Był to dzień pełen radości i uśmiechu
dzieci.



VII Gminny konkurs Z Aniołem w tle 19 grudnia 2011 

19 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu odbył się VII Gminny konkurs 
„Z Aniołem w tle”, którego współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,

a Opiekunem była Pani Edyta Koszyk. W konkursie wzięło udział ponad 90 uczniów ze szkół
publicznych i niepublicznych z terenu naszej Gminy: SP Łajsce, SP Czeluśnica, SP Umieszcz, 

SP Tarnowiec, NSP Wrocanka, NSP Roztoki, Gimnazjum Tarnowiec, Gimnazjum Umieszcz.
Tym razem w konkursie mogli wziąć udział także uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

a nowością była różnorodność prac konkursowych w poszczególnych grupach wiekowych.
Prace konkursowe zostały ocenione w 4 grupach wiekowych prze 8-osobową komisję

16.12.2011r.Przepiękne prace konkursowe, które wymagały wiele trudu, czasu pracy, pomysłowości
w doborze materiałów zasłużyły na nagrody. Dlatego też wszyscy uczestnicy nagrodzeni jak

 i wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy, zaś pozostali uczniowie otrzymali upominki.
Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku dla wszystkich. Nagrody zostały zakupione z funduszu

przyznanego przez Komisję Oświatową Urzędu Gminy Tarnowiec oraz przy wsparciu finansowym
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
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