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„SPORTOWCY CZYTAJĄ DZIECIOM. WYCHOWANIE PRZEZ SPORT I CZYTANIE”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” Edycja 2019 projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem”

„MILCZENIE NIE ZAWSZE JEST ZŁOTEM”
Od czerwca 2019 r. rusza projekt „Milczenie nie zawsze jest
złotem” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
J e d n o s t e k S a m o r z ą d u Ter y t o r i a l n e g o w t w o r z e n i u s y s t e m u
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019. Wnioskodawcą jest
Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach.
W tym roku projekt jest skierowany do osób starszych w wieku
powyżej 50 lat w postaci zwiększenia dostępności takich usług jak
poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne) oraz grupy
samopomocowe.

Projekt zakłada utworzenie dwóch grup samopomocowych
w Modliborzycach i jednej grupy w Wierzchowiskach. Do udziału
w programie zapisało się ponad 60 osób. Dla każdej grupy uwzględniono
7 spotkań/warsztatów (średnio jeden raz w miesiącu), spotkanie
wzmacniające więzi rodzinne, zajęcia relaksacyjne oraz wspólny wyjazd
kulturalno-integracyjny.
Ponadto przewidziano rozwój działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez
szkolenie/superwizję.
W listopadzie br. zaplanowano konferencję, której celem jest
uświadamianie i uwrażliwianie społeczności lokalnej na problem przemocy
w rodzinie.
Bliższych informacji na temat projektu udziela Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego będzie działał 2 razy
w miesiącu po 4 godziny w okresie od czerwca do listopada.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dnia 25 kwietnia 2019 r. została podjęta nowa uchwała
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda opłaty nie uległa
zmianie, opłatę będziemy ponosić w oparciu o liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.
Nowe stawki obowiązują od 1 lipca 2019r. i przedstawiają się
następująco:
1. odpady zbierane selektywnie (segregowane):
- 15,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie miejskim
gminy w stosunku do pierwszych sześciu osób zamieszkujących
w gospodarstwie domowym, w stosunku do siódmej i każdej
kolejnej osoby opłata będzie liczona w wysokości 7,50 zł
miesięcznie od siódmego i kolejnego mieszkańca;
- 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie wiejskim
gminy w stosunku do pierwszych sześciu osób zamieszkujących
w gospodarstwie domowym, w stosunku do siódmej i każdej
kolejnej osoby opłata będzie liczona w wysokości 7,00 zł
miesięcznie od siódmego i kolejnego mieszkańca;
2. wyższa stawka opłaty, gdy odpady nie będą zbierane w sposób
selektywny (zmieszane):
- 31,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie
miejskim gminy;
- 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na terenie wiejskim
gminy.
Zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od mieszkańców Gminy Modliborzyce związane jest z coraz
wyższym kosztem odbioru i zagospodarowania tych odpadów. Za jedną
tonę odpadów w 2018 roku Gmina płaciła 897,48 zł brutto, natomiast po
nowym przetargu od 1 stycznia 2019 r. tona odpadów kosztuje już 930,96 zł
brutto.
Reasumując w ubiegłym roku koszt obsługi systemu
w naszej gminie przekroczył 911 tysięcy złotych, przy wpływach
z opłat od mieszkańców sięgających niecałe 622 tysiące złotych.
Podwyżka opłat za odpady komunalne również związana jest ze
znacznym wzrostem ilości odbieranych śmieci z terenu Gminy, w 2018 roku
zebraliśmy średnio 100 ton odpadów więcej niż w roku poprzednim. Duże
znaczenie ma także różnica między liczbą zameldowanych mieszkańców
g m i n y, a l i c z b ą o s ó b u j ę t y c h w d e k l a r a c j a c h ś m i e c i o w y c h .
Z deklaracji złożonych przez mieszkańców wynika, iż liczba mieszkańców
ujętych do opłaty jest o około 1816 mniejsza niż osób zameldowanych.
W Gminie Modliborzyce zameldowanych jest 7225 mieszkańców, na
podstawie złożonych deklaracji wynika, iż jest ich 5409.
ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
Dnia 7 października 2019 r. odbędzie się ostatnia w tym roku
akcja okresowego zbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów
elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon
z terenu naszej gminy. W związku z tym pragniemy wyszczególnić odpady,
które podlegają tzw. wystawce przy posesji tego dnia, powinny one być
również odpowiednio posegregowane.
Odpady wielkogabarytowe:
- stare meble, deski do prasowania, suszarki na ubrania, karnisze,
żyrandole,
- materace, dywany, wykładziny, linoleum, gumoleum,

- wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże opakowania
plastikowe,
- opony z samochodów osobowych.
Nie będą odbierane natomiast odpady pochodzące z produkcji
rolnej i działalności gospodarczej m.in. opony od dużych maszyn rolniczych
oraz samochodów ciężarowych, których system gospodarki odpadami
komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad komunalny, a gmina nie powinna
organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa
i działalności gospodarczej, jak również finansować ich z opłaty uiszczanej
na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.
Odpady budowlane i rozbiórkowe:
- beton i gruz betonowy, gruz ceglany,
- materiały ceramiczne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,
- usunięte tynki, płytki, grzejniki, rolety, rury metalowe i plastikowe,
- panele, deski, okna, drzwi,
- styropian tylko opakowaniowy, np. styropian po sprzęcie elektrycznym,
AGD, RTV, itp.
Materiały izolacyjne takie jak m.in. styropian ociepleniowy, wełna
szklana, folia, papa będą przyjmowane od mieszkańców za dodatkową
opłatą na terenie bazy firmy PGKiM Janów Lubelski ul. Bohaterów
Porytowego Wzgórza 46/48.
Odpady elektryczne i elektroniczne:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
- kable.
A. Wachulak

OGŁOSZENIE!
W związku z planowanym remontem, Urząd Miejski
w Modliborzycach poszukuje wszelkich informacji
dotyczących mogiły na cmentarzu w Modliborzycach (kiedy
powstała, komu jest poświęcona, kto spoczywa w mogile itp.)
Mogiła jest umiejscowiona po lewej stronie od wejścia główną
bramą (zdjęcie).
Informacje w tej sprawie zbiera Damian Piotrowski,
Urząd Miejski, pokój nr 3, telefon 15 8 717 153.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE III KWARTAŁ 2019 R.
Odpady
wielkogabarytowe,
odpady elektryczne
Odpady
biodegradowalne i elektroniczne, budowlane
i rozbiórkowe, opony
(bioodpady)

Miejscowość

Odpady
segregowane

Odpady
zmieszane

Antolin, Węgliska,
Wierzchowiska Drugie,
Bilsko

01.07.2019
01.08.2019
02.09.2019

01.07.2019
01.08.2019
02.09.2019

03.07.2019
14.08.2019
11.09.2019

Wierzchowiska Pierwsze,
Pasieka

02.07.2019
02.08.2019
03.09.2019

02.07.2019
02.08.2019
03.09.2019

03.07.2019
14.08.2019
11.09.2019

-

Wolica Kolonia, Wolica
Pierwsza, Wolica Druga,
Kolonia Zamek

03.07.2019
05.08.2019
04.09.2019

03.07.2019
05.08.2019
04.09.2019

03.07.2019
14.08.2019
11.09.2019

-

Brzeziny, Ciechocin,
Majdan, Świnki,
Gwizdów, Kalenne, Słupie

04.07.2019
06.08.2019
05.09.2019

04.07.2019
06.08.2019
05.09.2019

03.07.2019
14.08.2019
11.09.2019

-

Modliborzyce

05.07.2019
07.08.2019
06.09.2019

05.07.2019
19.07.2019
07.08.2019
21.08.2019
06.09.2019
20.09.2019

03.07.2019
23.07.2019
14.08.2019
28.08.2019
11.09.2019
25.09.2019

Dąbie, Lute, Zarajec,
Michałówka, Felinów

08.07.2019
08.08.2019
09.09.2019

08.07.2019
08.08.2019
09.09.2019

03.07.2019
14.08.2019
11.09.2019

-

Stojeszyn Kolonia,
Stojeszyn Pierwszy,
Stojeszyn Drugi

09.07.2019
09.08.2019
10.09.2019

09.07.2019
09.08.2019
10.09.2019

03.07.2019
14.08.2019
11.09.2019

-

12.07.2019
09.08.2019
13.09.2019

05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
26.07.2019
02.08.2019
09.08.2019
16.08.2019
23.08.2019
30.08.2019
03.09.2019
10.09.2019
17.09.2019
24.09.2019

05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
26.07.2019
02.08.2019
09.08.2019
16.08.2019
23.08.2019
30.08.2019
03.09.2019
10.09.2019
17.09.2019
24.09.2019

Modliborzyce zabudowa wielorodzinna

-

-

A. Wachulak

Z ŻYCIA DZIENNEGO DOMU SENIOR+
ALLELUJA PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE
W oktawie Zmartwychwstania Pańskiego w Dziennym Domu
Senior+ w Modliborzycach, 24 kwietnia 2019 r. zorganizowano spotkanie:
»wielkanocne jajeczko«. Swoją obecnością zaszczyciły władze powiatowe
i gminne, Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, a także księża

z miejscowej parafii. Po powitaniu gości, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół
w Modliborzycach zaprezentowały montaż słowno-muzyczny związany
z Wielkanocą przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Po modlitwie
wszyscy zasiedli do wielkanocnego stołu, na którym głównym daniem był
żur w chlebie.

W tym dniu seniorzy mogli zrobić badania poziomu glukozy,
zmierzyć ciśnienie a także wykonać EKG.
Anna Świeca

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
22 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Działacza Kultury. Gospodarzami
spotkania byli Starosta Janowski Artur Pizoń i Burmistrz Modliborzyc Witold
Kowalik. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł Jerzy Bielecki,
Wicestarosta Janowski Michał Komacki, Sekretarz Gminy Modliborzyce
Marzena Dolecka – Jocek, wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu
Janowskiego, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Rady
Gminy Modliborzyce, radni Powiatu Janowskiego, dyrektorzy i pracownicy
Ośrodków Kultury i Bibliotek z Powiatu Janowskiego.
W trakcie uroczystości wręczono odznakę honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. Odznaki takie nadaje się osobom wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnieniu i ochronie kultury. Odznakę przyznał prof.
Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w jego imieniu
wręczał Starosta Artuń Pizoń wraz z panami Jerzym Bieleckim i Witoldem
Kowalikiem. Odznaki otrzymali: Beata Oleszek, Monika Jargiło,
Władysława Machulak, Bronisław Liwak, Jan Jaworski, Henryk Kurzyna,
Ryszard Martyna, Andrzej Jakubaszek, Wacław Wojciechowski i Zespół
Śpiewaczy z GOK Modliborzyce.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznał także Nagrodę Specjalną za „nieocenione zasługi
dla polskiej kultury ludowej” pani Irenie Krawiec. Pani Krawiec otrzymała
także nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury przyznaną przez Marszałka
Województwa Lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. W imieniu
marszałka nagrodę „Za całokształt działalności kulturalnej” wręczył poseł
Jerzy Bielecki.
Listy gratulacyjne, pamiątkowe albumy i bukiety kwiatów
otrzymali zaproszeni na uroczystość dyrektorzy Bibliotek i Ośrodków
Kultury z Powiatu Janowskiego.
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach, który nadał oprawę artystyczną całej uroczystości. Już

przybywający na spotkanie goście mieli okazję obejrzeć wyświetlane na
projektorze filmy, fragmenty koncertów, występów artystów, wszystko
związane z działalnością GOK Modliborzyce. Na zakończenie imprezy
zaprezentowali się artyści działający przy miejscowym Ośrodku Kultury:
Alicja Wąsek - jedna z najmłodszych wokalistek, Zespół Śpiewaczy GOK
Modliborzyce - odznaczony w trakcie uroczystości, Krystyna Wójcik instruktor i animator kultury, Little Swag Princess - formacja tańca
nowoczesnego i Ewelina Gąska - wokalistka od lat współpracująca z GOK,
zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień. Taka przekrojowa prezentacja
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach spotkała się
z dużym zainteresowaniem gości.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym artystom gratulujemy.
Cieszymy się, że ich pasja, wkład pracy, zaangażowanie w działalność
kulturalną regionu spotkało się z tak wielkim uznaniem.
foto:GOK Modliborzyce, tekst:I.Mańka

GMINNY DZIEŃ SPORTU
To była już VIII edycja Gminnego Dnia Sportu. 28 maja 2019 r. na
stadionie w Modliborzycach w wielu sportowych konkurencjach zmierzyli
się uczniowie szkół Gminy Modliborzyce. Zawody lekkoatletyczne
odbywały się równolegle na boisku „dolnym” i „górnym”, a wzięło w nich
udział blisko 220 uczniów. Rywalizacja, duch walki, ale też poszanowanie
zasad fair play przyświecało zawodnikom na corocznym święcie sportu.

Po podsumowaniu cząstkowych wyników we wszystkich
konkurencjach zwycięzcą zawodów został Zespół Szkół
w Wierzchowiskach Drugich. Uczniowie tej szkoły zdobyli łącznie 38
medali: 10 złotych, 15 srebrnych i 13 brązowych. Na drugim miejscu
w klasyfikacji szkół uplasował się Zespół Placówek Oświatowych
w Stojeszynie Pierwszym z dorobkiem 16 medali: 9 złotych, 4 srebrnych
i 3 brązowych. Trzecie miejsce przypadło zespołowi Szkół
w Modliborzycach z łącznym dorobkiem 24 medali: 7 złotych, 7 srebrnych
i 10 brązowych.
Na tę klasyfikację złożyły się punkty zdobyte przez
poszczególnych
zawodników lub drużyny
w kilku konkurencjach
lekkoatletycznych
z podziałem na trzy
kategorie wiekowe.
W najmłodszej kategorii
klas I-III, uczniowie
rywalizowali w biegu na
4 0 m e t r ó w, t o r z e
sprawnościowym
i rzucie piłeczką
palantową. W kategorii
klas IV – VI zawodnicy
konkurowali w biegu na
60 i 400 metrów, rzucie
piłeczką palantową,
skoku w dal i sztafecie
4x100 metrów.
N a j s t a r s i
zawodnicy, klasy VII, VIII
i III gimnazjum, mogli się
zmierzyć w biegu na 100
i 400 metrów, skoku w dal, pchnięciu kulą i chyba najbardziej widowiskowej
konkurencji zawodów - sztafecie 4x100 metrów.
Za zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach, kategoriach
wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczęta, z rąk burmistrza Witolda
Kowalika i przewodniczącego rady miejskiej Adama Kapusty uczniowie
otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy.
W tym roku po raz pierwszy w organizację Dnia Sportu włączyła
się Młodzieżowa Rada Miejska, przyznając puchary zawodnikom, którzy
zdobyli najwięcej medali w swojej kategorii wiekowej. Prezydium MRM:
Karolina Ślusarska, Beata Pikula i Magdalena Śmietana wręczyły puchary:
Adrianowi Wielgusowi ze szkoły w Wierzchowiskach, liderowi najmłodszej
grupy wiekowej, Kacprowi Kapuście ze szkoły w Stojeszynie, który był

najlepszy w średniej grupie wiekowej i Rafałowi Pizoniowi, uczniowi ze
szkoły w Wierzchowiskach, liderowi w najstarszej kategorii wiekowej.
Wszystkim sportowcom gratulujemy wygranych i doskonałych wyników,
a tym, którym się w tym roku nie udało, zachęcamy do wytężonej pracy
i zapraszamy za rok.

Gminny organizator sportu w Modliborzycach, Piotr Jaskowski
dziękuje za pomoc przy współorganizacji Dnia Sportu: Urzędowi
Miejskiemu w Modliborzycach i burmistrzowi Witoldowi Kowalikowi za
pokrycie kosztów imprezy: medali, pucharów, dyplomów, posiłku i napojów,
przewodniczącemu Rady Miejskiej Adamowi Kapuście za udział
w ceremonii wręczania medali zwycięskim zawodnikom, członkom
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach za pomoc w sędziowaniu
i obsłudze logistycznej imprezy, GUKS Modliborzyce za sprzęt sportowy
wykorzystany w zawodach, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury
w Modliborzycach za obsługę techniczną i nagłośnienie, pracownikom
szkoły w Wierzchowiskach za prace przy grillu, pracownikom Urzędu
Miejskiego w Modliborzycach za pomoc w zakupie pucharów
i przygotowanie pamiątkowych dyplomów a pracownikom Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Spółdzielni Socjalnej „Pionier” za przygotowanie
boiska i miejsca na posiłek dla uczestników imprezy.

Szczególne podziękowania pan Piotr Jaskowski kieruje do
nauczycieli wychowania fizycznego: Krzysztofa Koszałki, Tomasza
Mazura, Marka Mazura i Tomasza Nalepy, którzy zadbali o prawidłowy
przebieg wszystkich konkurencji sportowych. Podziękowania kieruje
również w stronę nauczycieli i opiekunów, którzy dbali o bezpieczeństwo
uczestników.
Doskonała pogoda, zaangażowanie organizatorów, pasja
zawodników sprawiła, że było to prawdziwe święto sportu, święto lekkiej
atletyki. Zapraszamy za rok.
foto i tekst: I.Mańka

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
Młodzieżowa Rada Miejska włączyła się w organizację
i pomoc przy obsłudze VIII edycji Gminnego Dnia Sportu. Dzięki
koszulkom z naszym logo, zakupionym przez Urząd Miejski, byliśmy

bardziej widoczni. Zaangażowaliśmy się w pomoc nauczycielom wuefistom
przy sędziowaniu, notowaniu, mierzeniu. Niektórzy z nas włączyli się
również w sportową rywalizację. W tym roku po raz pierwszy Młodzieżowa
Rada Miejska w Modliborzycach ufundowała puchary dla najlepszych
sportowców w każdej kategorii wiekowej. Otrzymał go Adrian Wielgus
z Wierzchowisk w najmłodszej grupie wiekowej. Adrian zdobył 1 złoty
i 2 srebrne medale. W kategorii uczniów klas IV-VI najlepszym sportowcem
był Kacper Kapusta ze Stojeszyna, z wynikiem 4 złote i 2 srebrne medale i to
on dostał puchar z rąk przewodniczącej Karoliny Ślusarskiej. W najstarszej
grupie wiekowej klas VII, VIII i III gimnazjum liderem był Rafał Pizoń
z Wierzchowisk, zdobywając 3 złote i 1 brązowy medal. Rafał również
otrzymał puchar od Młodzieżowej Rady.
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, gdzie
jesteśmy potrzebni, łącząc pracę społeczną z dobrą zabawą.
foto i tekst: I.Mańka

ZMAGANIA MŁODZIEŻOWYCH
DRUŻYN POŻARNICZYCH
Na boisku sportowym w Modliborzycach, w niedzielę 26 maja
2019r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF.
Organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Modliborzycach.
W zawodach
wzięło udział
siedem drużyn
młodzieży do lat
1 5 ,
t r z y
chłopięce
i
cztery
dziewczęce.

Współzawodniczyli w dwóch konkurencjach: sztafeta
i bojówka. Klasyfikacja wygląda następująco:
Drużyny chłopięce:
I miejsce – Wierzchowiska Drugie,
II miejsce – Stojeszyn,
III miejsce – Modliborzyce.
Drużyny dziewcząt :
I miejsce – Wierzchowiska Drugie,
II miejsce - Stojeszyn,
III miejsce – Wierzchowiska Pierwsze,
IV miejsce – Modliborzyce.

Wszystkim drużynom puchary wręczył Prezes Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, druh Witold Kowalik. Pamiątkowe dyplomy zawodnicy otrzymali
z rąk Tomasza Taradysia – przewodniczącego komisji sędziowskiej.
W tym roku dodatkową nagrodą dla wszystkich młodych ludzi biorących
udział w zawodach jest wycieczka do Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach.
W niedzielnym współzawodnictwie wzięło udział 70 młodych
pasjonatów pożarnictwa wraz z opiekunami. Konkurencje wymagają
dużej sprawności fizycznej i wiedzy pożarniczej dlatego wszyscy długo
ćwiczyli, przygotowując się do zawodów. Po wyczerpujących
zmaganiach zawodnicy posilali się kiełbaskami z grilla, napojami; nie
zabrakło też drobnych słodkości. Takie zawody to również doskonała
okazja do wspólnego, zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu
i świetnej zabawy.
Filmy z zawodów i galeria zdjęć również na fanpagu
Modliborzyce – miasto i gmina i Młodzieżowa Rada Miejska
w Modliborzycach, zapraszamy.
foto i tekst:I.Mańka

KAPLICZKA W MAJDANIE
„O poranku piją rosę w blasku różanego nieba. Wsłuchują się w mowę ptaków
i szum traw. Rozmawiają z wiatrem zatroskane o los wędrowców zdejmujących
czapki na ich widok. Roztaczają cichą opiekę nad ziemią zarówno w blasku słońca,
jak i pod rozgwieżdżonym niebem. Polskie, nasze, jedyne, niepowtarzalne,
złączone z ludzkim losem, z historią tej doświadczanej przez wieki, ziemi.
Przydrożne kapliczki, ludzką ręką uczynione, na chwałę Bożą i pożytek ludziom.
Na rozstajach dróg, w polach, na obrzeżach wsi stoją od lat wtopione w polski
pejzaż, nieustanne strażniczki naszych losów - polskie kapliczki.”

Są też na terenie gminy Modliborzyce. Od niedawna, jedną
z piękniejszych kapliczek możemy zobaczyć na skraju lasu, niedaleko za
leśniczówką w Majdanie. Kiedyś w tym miejscu stał krzyż, niestety czas
zrobił swoje, krzyż nie nadawał się do odnowienia / remontu.
Trzy lata temu, po silnych wichurach, zniszczeniu uległo dużo
drzew. Leśnicy z wielkim smutkiem patrzyli na szkody, jakie poczyniła
natura. Wywroty, złomy drzew, ogromne straty. Sprzątanie tych zniszczeń
wymagało od pracowników Leśnictwa Majdan wiele wysiłku i pracy. Dobrze,
że mimo, często niebezpiecznych sytuacji, w trakcie tych prac nikomu nic
się nie stało.
W podzięce za opiekę, w miejsce krzyża, postawiono kapliczkę.
Pomysłodawcą tej zmiany był pan Kacper Jarosz. Wiele pozytywnych
zbiegów okoliczności, dobra wola i chęci „ludzi lasu”, zaangażowanie i na
pewno wsparcie z „góry” doprowadziło do tego, że możemy teraz cieszyć
oko przepiękną kapliczką. Swoim kształtem idealnie wtapia się ona
w atmosferę przyrody. W wydrążonym na kształt dziupli pniu stoi rzeźbiony
w drewnie anioł. Na tabliczce umieszczonej na kapliczce przeczytamy:
„Aniele Boży, miej w opiece wszystkich przebywających w lesie”.
Kapliczka zachwyca swoim wyglądem, jest małym dziełem
sztuki stworzonym przez artystów i przy wsparciu finansów i pracy ludzi
dobrej woli. Dach z blachy miedzianej, ufundowanej przez Urząd Miejski
w Modliborzycach, wykonał pan
Maciej Gumienik z Modliborzyc.
Darczyńcą pnia są panowie
Zdzisław Kucia i Kazimierz
Szwedo z Janowa Lubelskiego.
Wyprawa pnia, oczyszczanie,
konserwacja to ponad półroczna
praca pana Mariana Bednarczyka
z Janowa Lubelskiego. Tabliczkę
umieszczoną na kapliczce
wykonała firma graficzno –
komputerowa z Janowa
Lubelskiego. Tekst na tabliczce jest
autorstwa pana Marka Jarosza.
Fundament pod kapliczkę wykonali
panowie Mariusz Lisowski
z Majdanu i Józef Lisowski
z Janowa Lubelskiego. Twórcą
rzeźby anioła jest pan Robert
Wyskiel, artysta z Gdyni, który
przyjechał na targi leśne do Janowa
Lubelskiego a jego prace
spodobały się panu Markowi
Jaroszowi i to był początek
ciekawej znajomości i współpracy.
Projekt od samego
początku nadzorował pan Marek
Jarosz. To dzięki jego pasji
i ogromnemu zaangażowaniu
możemy dzisiaj podziwiać to
szczególne dzieło.
Kapliczka została poświęcona przez proboszcza Marka Danka
w maju 2018 r w trakcie tradycyjnej mszy majówkowej, zorganizowanej
przez mieszkańców wsi Majdan.
foto, tekst -I.Mańka
cytat: BasiaW - 5porroku.blogspot
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VI REGIONALNY ZJAZD PSZCZELARZY
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
W niedzielę 9 czerwca 2019r. odbył się w Wierzchowiskach
Pierwszych VI Regionalny Zjazd Pszczelarzy zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Gminę Modliborzyce i Gminne
Koło Pszczelarzy w Modliborzycach.
Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych
i delegacji kół pszczelarskich z: Lublina, Godziszowa, Szastarki, Trzydnika,
Janowa Lubelskiego, Modliborzyc, Technikum Pszczelarskiego
w Pszczelej Woli, strażaków i zaproszonych gości, na mszę świętą do
miejscowego kościoła. Liturgii przewodniczył kapelan Gminnego Koła
Pszczelarzy w Modliborzycach ksiądz kanonik Stanisław Kowal.
Następnie, przy dźwiękach orkiestry dętej z GOK w Modliborzycach,
uczestnicy zjazdu przeszli na plac przy Lokalnym Centrum Kultury
w Wierzchowiskach.
przy GOK w Modliborzycach, współorganizatora imprezy. Na scenie
zaprezentowali się: wokaliści, formacje taneczne, zespoły ludowe, aktorzy.
Mini koncert dała także orkiestra dęta z GOK w Modliborzycach. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, na której można było wygrać
wszystko, czego potrzebują pszczelarze. A wieczorem na scenę wkroczyli

Tam gospodarze: prezes Gminnego Koła Pszczelarzy
w Modliborzycach Stanisław Pikula, wicestarosta janowski Michał Komacki
i burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik przywitali zebranych. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: Piotr Różyński - prezes Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Lublinie, Zbigniew Kiernicki - prezes Koła
Pszczelarzy w Lublinie, Andrzej Ciupak - wiceprzewodniczący rady powiatu
janowskiego, Piotr Rogoża - radny powiatu janowskiego, Agnieszka Skubik
- kierownik Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Janowie
Lubelskim, sekretarz gminy Marzena Dolecka-Jocek, Adam Kapusta Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach, dyrektor

Wojewódzkiego Zwiąku Pszczelarzy w Lublinie - Przemysław Kowalski,
radni rady miejskiej w Modliborzycach, kierownicy jednostek Urzędu
Miejskiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Modliborzyce,
pszczelarze, pasjonaci i miłośnicy sztuki pszczelarskiej.
Zaproszeni goście wiele mówili o tym jak ważne jest
pszczelarstwo, jak pożyteczne i niezbędne dla zachowania życia na Ziemi
są pszczoły. Dziękowali za trud wszystkim pszczelarzom, za
podtrzymywanie bartnickich tradycji w regionie.
DJ Nero i zespół MeGustar, z którymi bawili się młodsi uczestnicy święta.
Uroczystość prowadziła Elżbieta Petkowicz, związana z Wierzchowiskami,
z pszczelarstwem, muzyk i świetna konferansjer.
Zjazd był doskonałą okazją do spotkań ludzi związanych
z pszczelarstwem, wymiany doświadczeń, zakupu produktów
pszczelarskich, ale też spotkań towarzyskich. Doskonała atmosfera,
sprzyjająca pogoda i duże zainteresowaniem spotkaniem daje powód, żeby
zaprosić wszystkich Państwa za rok. Zapraszamy na kolejny zjazd,
zapraszamy do Wierzchowisk.
W trakcie uroczystości uhonorowano zasłużonych pszczelarzy,
którzy otrzymali odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego: Hieronim
Wójtowicz - Złotą Odznakę PZP, Roman Widz, Michał Kuźnicki, Witold
Serwatka i Jarosław Drzazga – Srebrne Odznaki PZP a Joanna Blacha,
Beata Sulowska, Mirosław Stolarz, Stanisław Kamiński i Grzegorz
Kamiński zostali uhonorowani Brązowymi Odznakami.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości spotkanie przybrało
charakter pikniku rodzinnego. Była to doskonała okazja do spotkań przy
kiełbasce, grochówce i chłodnych napojach. Mimo upału, impreza trwała do
późnych godzin nocnych. Dzięki organizatorom można się było schronić
w cieniu parasoli i z przyjemnościa obejrzeć występy artystów działających

foto, tekst: I.Mańka
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PROMOTORZY CZYTELNICTWA NA ROWERACH
Organizowana przez Bibliotekę u Kazimierza w Modliborzycach
wyjazdowa promocja czytelnictwa ma swoje stałe grono zwolenników.
W tegorocznej
akcji „Odjazdowy
bibliotekarz”,
która odbyła się
w s o b o t ę
8 czerwca
2019r., wzięło
udział około 80
miłośników
k s i ą ż e k
i aktywnego
wypoczynku.
W większości
byli to mieszkańcy gminy Modliborzyce, ale nie brakowało także gości
z innych części regionu czy nawet Polski, którzy przyjeżdżają odwiedzić
rodzinę, a przy okazji wziąć udział w rowerowej wyprawie. – Cieszymy się,
że są wśród nich zarówno debiutanci, jak i osoby, które gościliśmy
wcześniej. W tym roku pogoda była nawet za dobra, bo było upalnie, a na
odcinkach leśnych najbardziej dokuczały... komary. Na mecie
w gospodarstwie agroturystycznym „Doboszówka” warunki były już jednak
idealne – podsumowują pomysłodawcy akcji.
Grupa cyklistów wyruszyła w asyście policji z placu przy
bibliotece w Modliborzycach, by przez Majdan i Ciechocin dojechać do
Kalennego. Tutaj, przy pomniku upamiętniającym ofiary pacyfikacji wioski,
tragiczne wydarzenia z 1942 roku przypomniał członek Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Dorosłych Aleksander Wołoszyn, a uczestnicy rajdu
zapalili znicze.
Chociaż trasa tegorocznej eskapady w obydwie strony liczyła
ponad 20 kilometrów, wszyscy cykliści dojechali do mety. – Było bardzo

gorąco, a najmłodsi uczestnicy rajdu, którzy jechali na własnych rowerach
mieli zaledwie około 6 lat. Kilkoro jeszcze młodszych dzieci jechało
w koszach z rodzicami – podkreślają organizatorzy.

Peleton był bardzo kolorowy, ponieważ większość uczestników
ubrała się w pomarańczowe koszulki, nawiązujące do logo akcji
„Odjazdowy bibliotekarz”. 20 osób, które jako pierwsze zapisały się na
tegoroczną wyprawę, otrzymało je od bibliotekarzy w tym roku, natomiast
znaczna część pozostałych uczestników ma takie stroje z poprzednich lat.
Po przyjeździe do celu, w popularnej „Doboszówce”
organizatorzy zorganizowali gry, zabawy i zwiedzanie miejscowego mini
zoo.
Ogólnopolska akcja „Odjazdowy bibliotekarz” to inicjatywa
Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi we współpracy
z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen. Pracownicy, czytelnicy
i przyjaciele Biblioteki u Kazimierza wzięli udział w tej akcji po raz ósmy.
W imieniu organizatorów dziękujemy panu Krzysztofowi Szumlińskiemu za
finansowe wsparcie organizacji rajdu.
W.Sierociuk
foto. MGBP

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
VI LUBELSKIE FORUM BIBLIOLOGÓW,
INFORMATOLOGÓW I BIBLIOTEKARZY
28 marca 2019 r. odbyło się VI Lubelskie Forum Bibliologów,
Informatologów i Bibliotekarzy, organizowane przez Instytut Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Tematem tegorocznej konferencji
była „Infrastruktura Bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ,
na jakość usług i wizerunek
placówki”.
P o d c z a s
tegorocznego Forum
w gronie teoretyków
i praktyków bibliotekarstwa
wymienialiśmy się wiedzą
i doświadczeniami
z w i ą z a n y m i
z przeobrażeniami
i rewitalizacją przestrzeni
bibliotecznej (zarówno tej
fizycznej, jak i wirtualnej)
w różnych placówkach, jak
modernizacja przestrzeni bibliotecznej wpływa na jakość usług, satysfakcję
użytkowników i społeczny odbiór bibliotek.
Podczas konferencji Marta Frączek wygłosiła referat pt.
„Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach... więcej niż myślisz!" pokazując
w nim, co zyskaliśmy my i nasi czytelnicy po wybudowaniu naszej biblioteki.

jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje
i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki
w systemach informacyjnych.

LEKTURY NA MAŁYM EKRANIE

Biblioteka u Kazimierza włączyła się po raz kolejny do tej akcji,
a jej obchody rozpoczęła 8 maja 2019r. spotkaniem z władzami
samorządowymi. Przez tydzień w bibliotece głównej oraz filiach odbędzie
się wiele wydarzeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin
i wszystkich, którzy chętnie spędzą z nami czas wolny.
Wśród tegorocznych wydarzeń były: X Mały Konkurs
Recytatorski dla przedszkolaków, Lektury na Małym Ekranie, lekcje
biblioteczne, Od trzeciego roczku bez książeczki, ani kroczku - Maluch
w bibliotece, spotkanie DKK dla dorosłych, małe kino w bibliotece…

SPOTKANIE Z WIE SŁAWEM DRABIKIEM

#BIBLIOTEKA
W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiegał pod
hasłem #biblioteka. Autorem hasła jest okręg lubelski Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Za tym hasłem kryją się: ludzie, zbiory, spotkania,
wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno
zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość.
Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie
poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami.
Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym
użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka

GRUPA 5-LATKÓW NA LEKCJI BIBLIOTECZNEJ

Biblioteka u Kazimierza zaprosiła w odwiedziny jednego
z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci - pana Wiesława Drabika, autora
ponad dwustu książeczek dla dzieci.
Książki Wiesława Drabika to chętnie czytane przez dzieci, pięknie
ilustrowane, pouczające i pełne humoru wierszowane bajeczki. Najbardziej
znane książeczki to: "Bajka o Smoku i Kraku i o tym, jak powstał Kraków",
"Awantura na podwórku", "Łakomczucha", "Kocie łakocie", "MAŁa mYSZ
skacze, czyli myszomania". W spotkaniu, które odbyło się 29 maja 2019 r.,
uczestniczyli uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej w Modliborzycach.

S p o t k a n i e
przebiegało w miłej
atmosferze. Dzieci
odpowiadały na zagadki,
wykazując się znajomością
utworów. Autor prezentował
także fragmenty swoich
bajeczek i bawił się z dziećmi
w odgadywanie rymów. Za
prawidłowe odpowiedzi
wręczano nagrody. Na koniec
była okazja do nabycia książek
ze specjalną dedykacją
i autografem pisarza.

Dlatego chciałybyśmy, aby jednym z ważnych doświadczeń w życiu dziecka
były wizyty w bibliotece.
Stąd też 11 lat temu zrodził się pomysł zorganizowania akcji dla
maluchów „Od trzeciego roczku bez książeczki ani kroczku”.
Podobnie jak w ubiegłych latach, i w tym roku, zaprosiłyśmy
w odwiedziny grupę 3-latków z modliborzyckiego przedszkola. Dzieci
otrzymały książeczki ufundowane przez Burmistrza Modliborzyc – Witolda
Kowalika. Był też czas na zabawę i oczywiście czytanie książek, które w tym
roku czytały dzieciom panie: Marzena Dolecka-Jocek – sekretarz Gminy
Modliborzyce oraz Wanda Trójczak – dyrektor Biblioteki u Kazimierza.
Akcja „Od trzeciego roczku bez książeczki ani kroczku” wpisuje
się w obchodzony od 1 do 9 czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom.
K. Pyć
foto. arch. MGBP

OD TRZECIEGO ROCZKU BEZ KSIĄŻECZKI
ANI KROCZKU
Wszyscy wiemy, jak ważne jest czytanie dzieciom już od
najmłodszych lat!
Badania wykazują, że czytanie dzieciom poszerza wiedzę, zasób
słownictwa i wyobraźnię, dlatego tak ważne jest, by zaznajamiać się
z książkami już od małego.
Ważną rolę w kształtowaniu małego czytelnika odgrywa
biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych
wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy.

FILIA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019
Rok 2019 jest Rokiem Stanisława Moniuszki – w związku z tym,
9 maja 2019 r. w Bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów kl. III
Szkoły Podstawowej inspirowana książką „Muzyka Pana Moniuszki”
Wandy Chotomskiej. Ta fascynująca opowieść o dzieciństwie i późniejszych
latach kompozytora, jest pełna jego wspomnień, relacji bliskich i przyjaciół.
Głównym celem lekcji, przygotowanej w tak ważnym roku, było
uświadomienie dzieciom polskości i patriotyzmu Stanisława Moniuszki,
a także jego znaczenia dla naszej kultury.

14 maja, odbyły się zajęcia warsztatowe pod hasłem „Zabawy
rytmiczne”,inspirowane twórczością Moniuszki. Uczniowie klas I i II, przy
dźwiękach pieśni kompozytora pt. Prząśniczka... i w towarzystwie
rytmicznego zwijania włóczki, poznali takie pojęcia jak: wrzeciono, wić,
prząśniczka. Prócz tego – dzieci miały okazję nauczyć się na pamięć
piosenki.

SPOTKANIE Z IZABELLĄ KLEBAŃSKĄ
Z okazji obchodów roku Stanisława Moniuszki 20 maja 2019
roku, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci działającego w Filii w
S t o j e s z y n i e
Pierwszym, odbyło się
spotkanie z Izabellą
Klebańską – autorką
scenariuszy radiowych
i telewizyjnych, bajek,
piosenek i wierszy dla
dzieci. Biblioteka
zaprosiła dzieci z klas
0 - 3 z e s z k ó ł
podstawowych
w Stojeszynie
Pierwszym i Potoku
Stanach wraz
z nauczycielami.

Podczas spotkania poświęconego Stanisławowi Moniuszce,
pisarka opowiedziała dzieciom o wyjątkowych czasach, w jakich urodził się
nasz wybitny kompozytor. Dzieci poznały również burzliwe dzieje kariery
muzycznej Stanisława Moniuszki, jej wzloty i upadki oraz wysłuchały kilku
fragmentów muzycznych, ilustrujących twórczość kompozytora.

Autorka zaprezentowała również własne książki w tym „Hej,
zagrajcie siarczyście! Opowieść o Stanisławie Moniuszce”. Spotkanie było
żywiołowe i miłe, a do tego bardzo edukacyjne – wiedza muzyczna dzieci
z pewnością się poszerzyła. W ramach podziękowania, nasza Czytelniczka
– Laura Krzysztoń, podarowała autorce własnoręcznie namalowany portret,
przedstawiający samą panią Izabellę. Uroczym prezentem okazały się
również rysunki dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki i bukiecik konwalii.
Spotkanie zakończyło się wpisywaniem dedykacji do zakupionych książek.
Spotkanie zostało dofinansowane przez Instytut Książki
w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki”, realizowanego we
współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie.
Alfreda Gierłach

FILIA W WIERZCHOWISKACH
PIERWSZYCH

W XVI Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, trwającym od 8 do 15
maja, czytano bajki dla najmłodszych. Dzieci grały w gry planszowe,
internetowe oraz układały puzzle. Odbył się również IX Mały Konkurs
Recytatorski. Przedszkolaki pięknie recytowały wiersze M. Konopnickiej,
za co otrzymały skromne upominki .
Anna Sajdak

FILIA W WOLICY PIERWSZEJ
W naszej bibliotece od pięciu lat aktywnie działa Dyskusyjny Klub
Książki dla dorosłych. Jest to grupa czytelniczek, które chętnie przychodzą
na spotkania do biblioteki wspólnie z dziećmi. Rozmawiamy o książkach
i chcemy pokazać młodszemu pokoleniu, jak cudowna może być zabawa
poprzez czytanie książek. Zachęcamy wszystkich chętnych do naszego
klubu.

CZYTAŁAM! POLECAM!
„IDŹ WŁASNĄ DROGĄ”
MAREK KAMIŃSKI W ROZMOWIE Z JOANNĄ PODSADECKĄ
Jakiś czas temu podczas rozmowy o książkach znajoma
zapytała mnie, czego ja właściwie w nich szukam? Ona namiętnie czytuje
kryminały, gdzie znajduje dużo emocji, tam zawsze coś się dzieje. Przecież
dobry kryminał może trzymać w napięciu
d o
o s t a t n i c h
c h w i l .
A ja? To pytanie zastanowiło mnie na
poważnie. Myślałam o tym długo.
Jedyna odpowiedź, jaka przychodziła mi
na myśl to ta, że szukam życia.
Elementów rzeczywistości, czegoś, co
mogę „wykorzystać” we własnym życiu.
Czegoś, co byłoby swoistym
drogowskazem, aby znaleźć odpowiedź
„jak żyć?”
Pewnego dnia w bibliotece na
stoliku zobaczyłam książkę Marka
Kamińskiego i Joanny Podsadeckiej „ Idź
własną drogą”. Z okładki spoglądał na
mnie uśmiechnięty Marek Kamiński –
znany podróżnik. Jak powszechnie
wiadomo, zasłynął zdobyciem dwóch
b i e g u n ó w Zi e m i w j e d n y m r o k u ,
a kilka lat później niezwykłą wyprawą z niepełnosprawnym,
czternastoletnim wówczas, Jaśkiem Melą. Ostatnio lubię czytać wywiadyrzeki. Rozmowy z inspirującymi ludźmi, którzy coś osiągnęli, mają
określony światopogląd. Lektura najnowszej bibliotecznej zdobyczy
zapowiadała się obiecująco. Chociaż to może zabrzmieć niedorzecznie,
ale odniosłam wrażenie, że ta książka mnie woła, podobnie jak droga do
Santiago de Compostela wołała Marka Kamińskiego. To dziwne uczucie,
kiedy rzeczywiste bezgłośne kartki mówią do nas wręcz ludzkim
zachęcającym głosem. Kamiński w swojej książce opowiada o sile intuicji,
której zawdzięcza wiele trafnie podjętych decyzji. Kiedy myślę
o wypożyczeniu tej książki, to muszę potwierdzić, że intuicja mnie nie
zawiodła.
Już po kilku pierwszych kartkach byłam zszokowana PRAWDĄ
zawartą na stronach tej książki. Moje oczy zaczęły się szeroko otwierać nie
tylko zewnętrznie – fizycznie, ale przede wszystkim wewnętrznie. Słowa
Kamińskiego trafiały w sedno. Odpowiadając na pytania Podsadeckiej
odpowiadał na moje niewypowiedziane od dawna pytania. Dzięki tej
lekturze mogłam w końcu z pełnym przekonaniem wyjaśnić mojej
znajomej, że to, czego szukam w książkach, to z całą pewnością
PRAWDA.
„Idź własną drogą” to obraz Marka Kamińskiego
przedstawionego nie jako podróżnika, choć w swojej opowieści
wielokrotnie przywołuje swoje podróże w najodleglejsze zakątki świata.
Mówi o pierwszej eskapadzie do Maroka, jaką odbył będąc jeszcze
nastolatkiem oraz przywołuje późniejsze wyprawy – na przykład spływ
kajakiem po Wiśle. Z tej książki poznajemy Marka Kamińskiego –

pielgrzyma. Wszak przez cztery miesiące pielgrzymował Szlakiem
Świętego Jakuba z Kaliningradu do Santiago de Compostela. Jednak nie
długość i trud przebytej drogi czynią go pielgrzymem, a droga wewnętrzna,
jaką odbył. Cztery tysiące kilometrów stały się punktem zwrotnym w jego
życiu. Jak sam mówi, ciągle doświadcza owoców tej pielgrzymki. Mimo
tego, że rodzina była przeciwna tej wyprawie, to on sam wie, że to było
właściwe posunięcie. Zdobycie obu biegunów Ziemi nie rezonowało w nim
tak mocno, jak właśnie pielgrzymka do Santiago de Compostela. Dzięki niej
odkrył, czego pragnie, dowiedział się, jak chce żyć. Camino – jak nazywa tę
wyprawę – jest metaforą całego ludzkiego życia, a jemu udało się
szczęśliwie ją odbyć. Kamiński musiał przebyć tysiące kilometrów, aby
dotrzeć do własnego wnętrza. Podróżnik wskazuje na paradoksy ludzkiego
życia. Na własnym przykładzie obrazuje, że trzeba być wiernym własnej
intuicji, którą nazywa „duchowym DNA”. Czasem, jak twierdzi, trzeba zrobić
coś wbrew rozsądkowi, ale zgodnie z logiką serca. Kamiński mówi dużo,
czasem ma się wrażenie, że za dużo. Na kilkudziesięciu stronach rozmowy
z Joanną Podsadecką streszcza swoje życie. Przywołuje nazwiska autorów
i tytuły książek, które go ukształtowały. Od najmłodszych lat czyta bardzo
dużo i to właśnie lektury – nie tylko o tematyce podróżniczej – wywarły na
niego ogromny wpływ i rozbudziły pragnienie nietuzinkowego życia.
Podróżnik jest filozofem z wykształcenia. Cały czas poszukuje sensu życia,
stawia sobie kolejne pytania i dzięki tej książce możemy poznać
odpowiedzi, które mogą być drogowskazem również dla nas.
Na mnie książka „Idź własną drogą” zrobiła ogromne wrażenie.
Szczerość, z jaką mówi o sobie Marek Kamiński, prowokuje do tego, by
podobnie spojrzeć na siebie. Przestać udawać kogoś, kim się nie jest. Zdjąć
maski, nie realizować czyichś ambicji, pragnień, ale swoje. Podróżnik mówi
o własnych błędach, porażkach. Nie obawia się naszej krytyki. Jest
odważnym człowiekiem, który chce prawdziwego życia dla siebie, swojej
rodziny oraz swoich czytelników. Nie interesuje go blichtr i widmo
pozornego sukcesu oświeconego blaskiem chwilowych fleszy. Docenia
życie, smakuje jego najróżniejsze odcienie, chce poznawać i czerpać
z wielokulturowości naszej planety. Walczy ze stereotypami, pochopnym
ocenianiem i wydawaniem niesprawiedliwych wyroków. Wszędzie, gdzie
się znajdzie, chce poznawać ludzi – nie boi się ich inności a nawet
egzotyczności. Dzięki znajomości siedmiu języków – niemieckiego,
hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego, japońskiego
i rosyjskiego - czuje się obywatelem świata.
W książce Kamiński mówi także o swojej bliskiej relacji
z Bogiem, do której dorastał i dojrzewał. Dzięki swoim podróżom poznawał
różne praktyki, na przykład jogę i medytację, ale jak podkreśla – bez
odniesienia do absolutu – te doświadczenia nie miały sensu. Jego życie
stało się wartościowe dzięki spotkaniu z Bogiem w osobowej relacji poprzez
kontemplację. Filozof – podróżnik -pielgrzym – kim tak naprawdę jest
Marek Kamiński? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Każdy może sam
szukać odpowiedzi na to i wiele innych pytań, sięgając po książkę Marka
Kamińskiego i Joanny Podsadeckiej o jakże znamiennym tytule – „Idź
własną drogą”. Polecam, bo naprawdę warto.
Monika Hapak – Bielecka
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Stojeszynie Pierwszym

KULTURA
ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK
Na Wojewódzkim Konkursie
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”, który w dniach 8-9
kwietnia 2019r. odbywał się w Rykach,
Ewelina Gąska zajęła III miejsce i zdobyła
„Brązowego Słowika”.

TANECZNE SUKCESY
Tegoroczna wiosna dla naszych zespołów tańca nowoczesnego
to konkursy, festiwale i sukcesy. Na VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
„Taneczne Inspiracje" w Biłgoraju, 5 kwietnia 2019r. młodsza grupa
taneczna (Little Swag Princess) zdobyła nagrodę za sceniczny
temperament a zespół „Swag Pricess” zajął 2 miejsce w kategorii 10-13 lat.

ADAM LENART

KINGA GAŁUS

Sukces" i kompozytor znacznej części utworów znajdujących się na 24
konkursowych płytach. Tym bardziej się cieszymy, że na 50 ośrodków
organizujących ten etap eliminacji - bywa tylko w dwóch...

XVIII PRZEGLĄD MUZYKUJĄCYCH
NA HARMONIJKACH
Spośród 18 zgłoszonych wykonawców, na scenie GOK-u
w konkursowych przesłuchaniach, ostatecznie wystąpiło 15 artystów
grających na harmonijce ustnej, grzebieniu, okarynie i butelce. Występy
uczestników XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących na
Harmonijkach Ustnych oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Bartosz
Łęczycki – muzyk harmonijkarz, przewodniczący, Barbara Nazarewicz –
dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim oraz Bartłomiej
Gutek – animator kultury.
Najwyżej oceniono występ Stanisława Wypycha z Żółkiewki,
II nagrodę otrzymał Antoni Gilas z Kocudzy, III nagrodę przyznano
Stanisławowi Ślusarskiemu z Lutego. Komisja postanowiła wyróżnić:
Stefanię Suchorę ze Stojeszyna, Stefana Maziarczyka z Andrzejowa,

SWAG PRINCESS

27 kwietnia 2019r. na Turnieju Tańca Nowoczesnego o puchar
Burmistrza Urzędowa „Swag Princess” zajęły 1 miejsce w swojej kategorii.
Sobotni maraton taneczny 18 maja 2019r. to aż dwa konkursy; najpierw
obydwa zespoły wytańczyły wyróżnienia na Wojewódzkim Festiwalu
Współczesnych Form Tanecznych w Puławach, później podróż kilkadziesiąt

STANISŁAW WYPYCH

ANTONI GILAS

LITTLE SWAG PRINCESS
STANISŁAW ŚLUSARSKI

kilometrów dalej i występ na Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych
w Radzyniu Podlaskim. Było warto; dziewczęta ze „Swag Princess” wróciły
z I nagrodą w kategorii 10-13 lat a młodsze koleżanki z ogromnym misiem –
nagrodą specjalną. Wielkie gratulacje dla tancerek oraz podziękowania dla
aktywnych i zaangażowanych mam.

WYGRAJ SUKCES
Eliminacje wstępne 24 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"
kolejny raz organizowaliśmy we
współpracy z Tarnobrzeskim Domem
Kultury. Spośród 37 występujących
u nas 30 kwietnia 2019r. młodych
artystów - 12 osób zdobyło nominacje
do etapu regionalnego i 9 zostało
wyróżnionych. Zdecydowana
większość to wokaliści
reprezentujący nasz Ośrodek.
W komisji artystycznej
wraz z instruktorką Karoliną Kozik
oraz muzykiem - Franciszkiem
Kamińskim, prezentacje oceniał
KAROLINA MĘDYK
Jarosław Piątkowski - twórca "Wygraj

Andrzeja Ciorgonia ze Snopkowa i Marka Brodowskiego z Branewki.
Jury wysoko oceniło wystąpienia wszystkich uczestników tegorocznego
Przeglądu, podkreślając dobre techniczne przygotowanie.
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody finansowe
ufundowane przez Burmistrza Modliborzyc – Witolda Kowalika oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc otrzymali dodatkowo
harmonijki ustne firmy Saydel, ufundowane przez jurora przeglądu i mistrza
harmonijki Bartosza Łęczyckiego z Warszawy.
Współorganizatorem przeglądu było Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim.

MIŚ BĄBELEK
Chociaż aktorki mają niewiele lat,
wszystko dzieje się jak w prawdziwym
teatrze; najpierw przydział ról, nauka,
potem dużo prób, gromadzenie strojów,
rekwizytów i dekoracji. A na końcu
wreszcie występy i wielkie brawa.
Przedstawienie „Miś Bąbelek
u rozbójników”, przygotowane przez

Krystynę Wójcik, małe aktorki
zdążyły zaprezentować
dwukrotnie i mamy nadzieję na
powtórki po wakacjach.
Wystąpili: Miś
Bąbelek – Julia Bańka, Pies
Apsik – Antonina Gózt,
Czarownica – Natasza
Wieczorek, Rozbójnik
Pokrzywka – Emilia Dziewa,
Rozbójnik Motek – Łucja
Pietroń, Kot Baltazar – Alicja
Wąsek, lalki – Katarzyna
Mulińska, Aleksandra Taradyś
i Aleksandra Surowska.

TRADYCYJNA MAJÓWKA
Zupełnie przypadkowo, zarówno pierwsza jak i XV Tradycyjna
Majówka „wędrująca” po gminie Modliborzyce, odbyła się w Stojeszynie
Drugim (miejscowości w której
mieszka pomysłodawczyni takich
majówek), tym razem przy krzyżu
usytuowanym przy drodze
wojewódzkiej.
Jak zwykle, Majówkę
rozpoczęły miejscowe panie
z pomocą księdza dziekana
Krzysztofa Woźniaka. Pieśni
maryjne zaśpiewały zaproszone
zespoły; z Kawęczyna, Janowa Lubelskiego, Potoka Stanów, Piłatki,
Kowalina, Wierzchowisk, Kocudzy, zespół GOK Modliborzyce oraz chór
parafialny z Wierzchowisk. Zagrali; na harmonijce - Stefania Suchora, na
okarynie – Stefan Maziarczyk i nasza orkiestra dęta z Wierzchowisk.
Po Majówce, dla występujących artystów i widzów mieszkańcy
Stojeszyna Drugiego, na czele z panią radną i sołtysem wsi, przygotowali
poczęstunek. Serdeczne podziękowania dla wszystkich za współpracę
i zaangażowanie, gospodarzom terenu za udostępnienie miejsca i pomoc.

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI
W GRUPIE 3-LATKÓW

15 maja 2019r. w grupie 3-latków obchodziliśmy Święto
Niezapominajki – święto przyrody i ekologii. Dzieci wysłuchały bajki
przedstawiającej historię niezapominajki oraz poznały jej wygląd. Były
zagadki, wiersze oraz wspólna zabawa przy piosenkach o tematyce
przyrodniczej. Zajęcia miały na celu promowanie walorów polskiej przyrody
oraz przypomnienie o jej ochronie.

DZIEŃ MAMY I TATY W GRUPIE 3-LATKÓW
29 maja 2019r. w grupie 3-latków odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Mamy i Taty. Dzieci, tym razem bez większego stresu, zaprezentowały
wierszyki, piosenki oraz tańce przygotowane specjalnie na ten wyjątkowy
dzień. Starały się wypaść jak najlepiej, aby pokazać rodzicom, jak bardzo
ich kochają, co zostało wynagrodzone gromkimi brawami. Po występie
odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Całusom
i uściskom nie było końca. Rodzice otrzymali także od dzieci upominki
w formie papierowych kwiatów.
Ewelina Kutyła

DZIEŃ MAMY I TATY W GRUPIE 5-LATKÓW

W przedszkolu odbyła się uroczystość , na którą dzieci zaprosiły
swoich Rodziców, by podziękować im za troskę i miłość. To dla nich
recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz zatańczyły, jak mogły
najpiękniej. Rodzice ze wzruszeniem oglądali występ. Następnie odbył się
słodki poczęstunek.

WYCIECZKA 5-LATKÓW
Dzieci pod opieką p. dyrektor
i wychowawczyń wybrały się na
wycieczkę autokarową do Lublina.
W Teatrze Muzycznym obejrzały piękną
muzyczną bajkę pt. ,,Jaś i Małgosia”.
Następnie wesoło bawiły się w Centrum
Rozrywki Koziołek, gdzie na dzieci
czekało mnóstwo atrakcji i okazji do
dobrej zabawy. Na koniec odwiedziły
Mc'Donalds. Był to dla wszystkich
wyjątkowo radosny dzień a dzieci
szczęśliwe i pełne wrażeń powróciły do
domu.
Elżbieta Czerwonka

MAŁY MIŚ - CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

JAKI ZNASZ ZAWÓD

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji "Mały Miś – Czytające
przedszkolaki". Dzieci wraz z nauczycielem wybierały grupową maskotkę –
Misia, który odbył czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Każda
grupa miała swojego Misia, któremu zostało nadane imię. Cała akcja
polegała na tym, iż każdego dnia nasz Miś wędrował do domu
p r z e d s z k o l a k ó w, p o c z y m
następnego dnia zabierała go inna
osoba, aż odwiedził wszystkie
dzieci z naszego przedszkola.
Dzieci cieszyły bardzo i nie mogły
doczekać, kiedy będzie ich kolej,
aby mogły zabrać maskotkę do
domu. Miś został wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpisywali
tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonały pamiątkowy
rysunek lub odrysowały swoją rączkę.
Dzięki tej akcji promowaliśmy czytelnictwo wśród dzieci, co jak
wiemy, dostarcza im wiele korzyści. Na pamiątkę naszej akcji w każdej
grupie powstały przepiękne dzienniczki z kolorowymi ilustracjami.
Dziękujemy za udział w akcji i myślimy, że w przyszłym roku znów będziecie
gościć Misia w swoich domach.

Związek Rzemiosła Polskiego po raz V ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci
w wieku przedszkolnym „Jakie znasz zawody”, dzieląc konkurs na etap
regionalny i ogólnokrajowy. Tegoroczna edycja była dla naszego
przedszkola szczególna, a to za sprawą naszej wychowanki Alicji Wąsek
z grupy „0”, której talent plastyczny w dosłownym znaczeniu odbił się
wielkim echem, zajmując pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym
w Lublinie. Alicja została zaproszona
na uroczyste wręczenie nagród
w Janowie Lubelskim, na które
przybyła przedstawicielka Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Lublinie. Lecz to nie koniec
przygody naszej Małej Artystki,
praca Ali została zgłoszona do etapu
konkursu ogólnopolskiego.
Z niecierpliwością czekaliśmy na
ostateczne rozstrzygnięcie, ale i tam praca zrobiła wielkie wrażenie na jury,
które przyznało Ali pierwsze miejsce, z czego się bardzo cieszymy.
Serdecznie gratulujemy Ali i życzymy dalszych sukcesów.
E. Gąsiorowska

KONKURS PLASTYCZNY

MAJOWA ŁĄKA DLA MAMY I TATY

W nawiązaniu do naszej akcji „Mały Miś- Czytające
Przedszkolaki” został ogłoszony w naszym przedszkolu konkurs plastyczny
„Moja ulubiona postać z bajki”. Ze wszystkich grup do konkursu zostały
zgłoszone 22 prace. Dzieci przy niewielkiej pomocy rodziców, wykonały
przepiękne prace
plastyczne, które zostały
wyeksponowane na naszej
wystawce. Można tam było
ujrzeć min.; Myszkę Miki,
Roszpunkę, Złotą Rybkę,
K r e c i k a , M i s i a
Paddingtona, Czerwonego
Kapturka, Kota w butach,
Smerfa, dziewczynkę
z zapałkami i wiele innych
bajkowych postaci.
Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za
udział w konkursie. Składamy serdeczne podziękowania dla Dyrektor
Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej pani Agnieszki Głąb za
dofinansowanie nagród dla naszych dzieci.
Jolanta Dycha, Elżbieta Gąsiorowska

28 maja 2019 r. dzieci z grup zerowych Przedszkola
Samorządowego w Modliborzycach zaprosiły swoich Rodziców na
„kwiatową łąkę”. Czekała na nich miła niespodzianka. W programie
przygotowanym specjalnie dla Mamy i Taty znalazły się okolicznościowe
wiersze i piosenki, podkreślające wielką miłość do rodziców oraz tańce:
Kwiatowy Walczyk, aranżacja ruchowa do utworu muzycznego „Mały
Książę” i układ taneczny do muzyki „Warm rain” – Roberto Gaza. Występom
towarzyszyły wypieki na twarzach i wielkie podekscytowanie dzieci oraz
ogromne wzruszenie Rodziców.

DLA WIKTORII…
Marzycielska poczta narodziła się pod koniec 2009 roku. Co jakiś
czas na stronie poczty zamieszczane są profile chorych dzieci z całej Polski,
które kochają dostawać tradycyjne listy i kartki. Listy i kartki dodają siły do
walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy.
Przedszkolaki z grupy „0” postanowiły napisać list do dziewczynki o imieniu
Wiktoria, która ma 9 lat, nie siedzi samodzielnie, ani nie chodzi.
Dziewczynka potrafi wypowiedzieć jedynie kilka pojedynczych słów,

Po występie dzieci złożyły rodzicom życzenia i obdarowały ich
przygotowanymi przez siebie na tę uroczystość upominkami w postaci
różanego drzewka dla mamy i pomocnego pędzla malarskiego dla taty.
Zarówno dla rodziców, jak i dzieci były to wspaniałe chwile, pełne radości,
uśmiechu, a przede wszystkim chwile, które mogli spędzić tylko ze sobą bez
pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień.
J. Dycha, D. Kańkowska

WYGRAJ SUKCES
3 0 k w i e t n i a 2 0 1 9 r. w G m i n n y m O ś r o d k u K u l t u r y
w Modliborzycach odbywały się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu
Wokalnego "Wygraj sukces". Alicja Wąsek z grupy 6-latków otrzymała
nominację do etapu regionalnego, który odbędzie się w Czaplinku koło
Szczecina. Wystąpiła w kategorii klas 0-III. Była najmłodszą z uczestniczek
spośród zgłoszonych do konkursu dzieci i młodzieży z powiatu
janowskiego. Uczestnicy konkursu prezentowali m.in. utwory z 24 płyt,
wydanych po dotychczasowych edycjach konkursu, a w jury zasiadł m.in.
jego pomysłodawca i kompozytor znacznej części piosenek pan Jarosław
Piątkowski.
1 czerwca 2019 roku w Czaplinku Alicja odebrała I nagrodę
z rąk burmistrza Czaplinka. To piękny Dzień Dziecka. Gratulujemy!
A wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy samych słonecznych dni.

a z literek ułożyć swoje imię. Rodzice Wiktorii mają nadzieję, że kiedyś ich
córka sama będzie potrafiła napisać list… Każde dziecko wykonało
kolorową kartę dla Wiktorii i jedną wspólną, w której znajdował się list
opowiadający o zajęciach i wydarzeniach z naszego przedszkola
w Modliborzycach. Z pewnością list i kartki będą dla Wiktorii wspaniałym
wsparciem w codziennej terapii i walce o większą sprawność. Ponieważ
Wiktoria bardzo lubi poznawać nowe osoby, słuchać opowiadań innych
dzieci o tym, jak minął im dzień, co ciekawego i śmiesznego się u nich
wydarzyło. Myślimy, że podczas czytania naszych listów będzie mogła
spędzić miło czas i posłuchać ciekawych opowieści o zabawach
i zainteresowaniach innych dzieci.
Elżbieta Gąsiorowska

D. Kańkowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
POZNAJEMY INSTRUMENTY
Na spotkaniu muzycznym w przedszkolu gościliśmy tatę Janka pana Franciszka Kamińskiego kapelmistrza Dętej Orkiestry
w Wierzchowiskach Pierwszych, który przygotował specjalny pokaz
instrumentów muzycznych. Było ich aż 14 różnych rozmiarów, kształtów
i brzmień. Ponadto gościliśmy także na zajęciach Dominikę Wojtan i Tomka
Kamińskiego. Dzieci mogły dotknąć, posłuchać a nawet zagrać na

nauczycielki pani Anety Kwaśnik. W zabawnej formie przedstawione
zostały różne zjawiska fizyczne i chemiczne. Starsi koledzy potrafili
zainteresować przedszkolaków. Pokazali, jak powstaje wir wodny, jak
wypływa lawa z wulkanu, jak przebiegają wyładowania elektryczne oraz
inne ciekawe doświadczenia, zjawiska , które towarzyszą nam
w codziennym życiu. Przedszkolaki z zapartym tchem oglądały wszystkie
doświadczenia. Starsi koledzy pokazali, że nauka to są czary, które
naprawdę działają.

WYSTĘPY CYRKOWE

niektórych instrumentach perkusyjnych. Tata Janka opisywał ich budowę a
także pokazywał, jakie wydobywają się z nich dźwięki. Miały także konkurs
muzyczny ,,Zgadnij, jaka to melodia?”, w którym chętnie rozpoznawały
znane melodie. Przedszkolaki na żywo usłyszały brzmienie akordeonu,
saksofonu, puzonu, tuby czy kontrabasu. Dowiedziały się także , że gitara
należy do instrumentów szarpanych, zaś tuba, saksofon do rodziny
instrumentów dętych. Zaproszony gość wykonał wraz z pozostałymi
uczestnikami kilka utworów muzycznych. Takie niecodzienne spotkanie
wszystkim podobało się.

Dnia 15 maja 2019r. zawitali do przedszkola artyści cyrkowi.
Zaprezentowali oni śmieszny, wspaniały program estradowy. Oczywiście
było spotkanie
z klaunem Maniusiem,
żonglerka, akrobatyka,
magiczne sztuczki
i zwierzątka. Piesek
pudelek, który popisywał
się śmiesznymi
sztuczkami. Dzieci
mogły podziwiać
a nawet dotknąć
prawdziwą jaszczurkę –
gekona. Występy
cyrkowe wszystkim się
podobały.

NAUKA TO SĄ CZARY
W czwartek 15.05.2019r. odbyły się w naszym przedszkolu po
raz pierwszy pokazy, doświadczenia i eksperymenty chemiczno – fizyczne
przygotowane przez uczniów ze szkoły podstawowej pod kierunkiem

Z. Szwedo, A. Budkowska

ZESPOŁ SZKOŁ W MODLIBORZYCACH
DZIEWCZĘTA Z MODLIBORZYC
NA III MIEJSCU W WOJEWÓDZTWIE
W dniach 1- 2 kwietnia 2019r. w Międzyrzecu Podlaskim odbyła
się XIX edycja turnieju piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”. Powiat Janowski reprezentowały trzy drużyny dziewcząt
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach
w kategorii U8, U10 i U12.
Najlepiej zaprezentowała się drużyna dziewcząt U12.
Dziewczęta rozpoczęły swoje zmagania od bezbramkowego remisu z SP
Józefów, następnie pokonały Hrubieszów 8:0 oraz „Unię” Wilkołaz 4:0
i z pierwszego miejsca awansowały do ćwierćfinału, gdzie wygrała 7:0
z drużyną z Kąkolewnicy. Mecz półfinałowy dziewczęta zagrały z drużyną

„Suchowicz Team”. W regulaminowym czasie był remis 1:1, więc sędzia
podyktował rzuty karne, w których lepsze okazały się rywalki. Pozostał
mecz o trzecie miejsce z Tomaszowem Lubelskim, który również zakończył
się remisem 1:1. Tym razem w rzutach karnych dziewczęta z Modliborzyc
były lepsze i ostatecznie zajęły III miejsce. „Królem strzelców” turnieju
została Gabriela Kawęcka, która strzeliła 15 bramek.
Skład drużyny U12: Gabriela Kawęcka, Aleksandra Jocek, Ada
Kapusta, Kamila Kędziora, Agata Zarzeczna, Karolina Chudy,
Magdalena Mazur, Aleksandra Pęk, Agata Pikula, Paulina Mickiewicz.
Bardzo dobrze spisały się również dziewczynki U8, które
rozpoczęły turniej od porażki 0:3 z drużyną SP Kaczórki, by później
pokonać drużynę SP Bełżyce 3:0 i z drugiego miejsca awansowały do

ćwierćfinału, gdzie uległy 1:0 drużynie z Ostrowa. Trzeba pochwalić
dziewczynki - pierwszoklasistki za waleczność i wysiłek włożony na boisku.
Skład zespołu U8: Aleksandra Surowska, Aleksandra Taradyś, Łucja
Krzysztoń, Łucja Pietroń, Maja Breś, Milena Sajdak, Kinga Drelich.
2 kwietnia 2019r. do gry przystąpiły dziewczęta U10, które mimo
bardzo dobrej postawy na boisku zajęły trzecie miejsce w grupie

i zakończyły swoje zmagania na fazie grupowej. Drużyna U10 zagrała
z drużynami z SP Mołodiatycze, SP Wierzbica oraz „Piorun” Łęczna.
Skład zespołu U10: Łucja Taradyś, Eliza Siedlecka, Alicja Frączek,
Angelika Moskowicz, Wiktoria Pasztaleniec, Marta Pasztaleniec, Maja
Hunicz, Nikola Kobylarz, Karolina Żelazko.
Jak widać, dziewczęta też potrafią grać w piłkę nożną. By
pojechać na finał wojewódzki musiały dużo trenować, nie tylko na lekcjach
wychowania fizycznego, ale także na dodatkowych zajęciach z piłki nożnej
oraz pokonać inne drużyny z powiatu.
Turniej Tymbarka zakończył się, ale trenować trzeba dalej, by
w kolejnej edycji turnieju zaprezentować się jeszcze lepiej. Dla naszych
najmłodszych zawodniczek, które zbierają cenne doświadczenie, był to
ważny sprawdzian swoich umiejętności. Mam nadzieję, że dziewczęta
nadal będą trenować piłkę nożną, by godnie zastąpić starsze koleżanki,
które w tym roku pożegnały się z turniejem.
Dziękuję rodzicom za wszelką pomoc, dobre słowo i wspamiały
doping podczas turnieju.
Tomasz Nalepa

JUSTYNA PIKULA I FILIP TARADYŚ
WŚRÓD NAJLEPSZYCH W WOJEWÓDZTWIE
25 kwietnia 2019r. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Filip Taradyś
w pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) i Justyna Pikula w III
grupie wiekowej (szkoły średnie), którzy zajęli pierwsze miejsca na etapie
powiatowym. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zajęli bardzo dobre
miejsca w swoich kategoriach wiekowych: Filip był V, a Justyna IV.
Gratulujemy im sukcesu na szczeblu wojewódzkim i życzymy wytrwałości
w zgłębianiu wiedzy o tematyce pożarniczej. Być może za rok będzie
jeszcze lepiej.

Filip i Justyna osiągnęli sukces dzięki ciężkiej pracy. Są to
godziny spędzone na uczeniu się na pamięć przepisów pożarowych,
ustaw, znajomości sprzętu pożarniczego, historii pożarnictwa itp. Jak widać
nie był to czas stracony. Za swoje osiągnięcia otrzymali cenne nagrody.
Tomasz Nalepa, Tomasz Mazur

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI

I MIEJSCE NASZYCH PIŁKAREK

W II Logopedycznym Konkursie Recytatorskim pt. ,,Pięknie
mówię- wiersze polskich poetów”, organizowanym w naszej szkole w dniu
25 kwietnia 2019r. wzięło udział 32. uczniów z klas I-V. Młodzi recytatorzy
zaprezentowali długie teksty, trudne pod względem artykulacyjnym
zawierające głoski z szeregu szumiącego i syczącego oraz wyrazy
dźwiękonaśladowcze.

9 maja 2019r. na Orliku w Janowie Lubelskim odbył się finał
Powiatowych Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt. W finale
wystąpiły trzy drużyny: PSP Modliborzyce, PSP Krzemień i PSP Janów
Lubelski. Nasze
zawodniczki
w składzie:
G. Kawęcka,
A .
J o c e k ,
A. Kapusta,
K . C h u d y ,
K. Kędziora,
A .
P ę k ,
A. Zarzeczna,
M. Mazur po
bardzo dobrej grze,
wywalczyły
pierwsze miejsce.
Swoje umiejętności zaprezentowały szczególnie w meczu z drużyną z PSP
w Janowie Lubelskim, który wygrały 8:0.
20 maja w Bystrzycy Starej odbył się półfinał wojewódzki Igrzysk
Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły:
PSP Modliborzyce, PSP 5 Kraśnik, PSP 5 Biłgoraj, PSP Niedrzwica Duża.
Nasze dziewczęta, mimo dobrej gry, przegrały pierwszy mecz 0:2
z koleżankami z Biłgoraja.W kolejnych meczach było zdecydowanie lepiej,
wygrana z PSP w Kraśniku 7:2 oraz 1:0 z PSP w Niedrzwicy Dużej, co dało
ostatecznie II miejsce.
Trzeba pochwalić nasze zawodniczki za dzielną postawę
i „twardą” grę, gdyż były one najmłodsze na zawodach, a rywalki były
również dużo wyższe i masywniejsze. Myślę, że za rok będzie lepiej.

W kategorii klas pierwszych jury przyznało następujące
nagrody:
I miejsce –Maja Breś z kl. I a
II miejsce ex aequo– Milena Łupina z I a i Łucja Pietroń z kl. I b
III miejsce ex aequo -Wojciech Mazur z I a i Aleksandra Surowska z kl. I b
W kategorii klas II i III:
I miejsce – Weronika Studzińska z kl. II a
II miejsce – Zuzanna Błońska z kl. III
III miejsce-Julia Bańka z kl. III
Wśród uczniów klas IV i V:
I miejsce –Katarzyna Hajzer z kl. V c
II miejsce – Julia Bużewicz z IV b
III miejsce- Wiktoria Majewska z V a.
Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy zostały wręczone
przez Panią Dyrektor na apelu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w dniu 26 kwietnia 2019r. roku.
Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku.
Anna Łukasik, Katarzyna Sowa

Tomasz Nalepa

REZERWAT SZKLARNIA
10 maja 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty przyrodniczo –
fotograficzne realizowane w ramach projektu „W zgodzie z naturą – LIFE dla
Lasów Janowskich”. Tym razem pojechaliśmy do Rezerwatu Szklarnia.
Razem z wychowawcą panią Danutą Widz, ekspertem do spraw edukacji
ekologicznej panią Anną Szyszkowską oraz przyrodnikiem fotografem
panem Markiem Kołodziejczykiem przeszliśmy 3,5-kilometrową ścieżką
przyrodniczą. Podczas tej wędrówki pan przyrodnik opowiadał o tutejszej
przyrodzie.

Osobliwością tego rezerwatu jest wyżynny, jodłowy bór
mieszany, olsy, grądy, bory, bagna i zarastające łąki. Fotografowaliśmy
ciekawe okazy roślin
chronionych np.
c z o s n e k
niedźwiedzi,
r o s i c z k ę
okrągłolistną, lilię
złotogłów itp.
Przechodziliśmy po
pomostach przez
m o k r a d ł a
i rozpoznawaliśmy
występujące tu
rośliny i zwierzęta.
Zobaczyliśmy żmiję
zygzakowatą.
Następnie pojechaliśmy do gospodarstwa, gdzie znajduje się
ostoja konika biłgorajskiego oraz hodowla kóz i królików. Zwierzęta chętnie
do nas podchodziły, dawały się pogłaskać i jadły nam z ręki jabłka i suchy
chleb. Pan, opiekujący się gospodarstwem, opowiadał nam o hodowli
koników.
Kolejnym etapem pobytu w rezerwacie było wspólne grillowanie.
Czekając na pieczone kiełbaski, rozwiązywaliśmy zadania przyrodnicze.
Później odbył się konkurs sprawdzający naszą wiedzę o rezerwacie.
Zwyciężyła Karolina Jachura i w nagrodę otrzymała książkę.
W przyjemnej atmosferze wróciliśmy do szkoły. Czekamy na
kolejny wyjazd.
Uczniowie kl. VI a

MŁODZI KREATORZY
W dniach 21 i 22 maja 2019 r. odbyły się wyjazdy edukacyjne
z projektu Młodzi Kreatorzy. W wyjazdach uczestniczyli uczniowie
z Zespołów Szkół w Wierzchowiskach Drugich, Stojeszynie Pierwszym
oraz w Modliborzycach biorący udział w zajęciach współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
21 maja uczniowie ze szkół z Wierzchowisk i Stojeszyna
odwiedzili Motycz, w którym znajduje się ośrodek - Centrum Dobrego
Wychowania. Grupa podczas wyjazdu aktywnie brała udział w zajęciach
warsztatowych m.in. ich zadaniem było przejście labiryntu, praca z mapą,
rozwiązywanie zagadek, pokonanie toru przeszkód, a także wizyta
w szpitalu polowym i opatrzenie rannego.
Z kolei drugi wyjazd 22 maja poświęcony był zwiedzaniu
Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu. Podczas wyjazdu
uczniowie ze szkoły w Modliborzycach oglądali film o przyrodzie Parku,
O ś r o d e k
O c h r o n y
Ż ó ł w i a
Błotnego,
zwiedzali
O ś r o d e k
Dydaktyczno –
Muzealny oraz
ś c i e ż k ę
przyrodniczą.
Z d o b y t ą
w i e d z ę
praktyczną
uczniowie będą
mieli możliwość wykorzystać na zajęciach w szkole.
Emilia Łukasik

DZIEŃ RODZINY W PLENERZE
31 maja/1 czerwca 2019 r. w PSP im. Orła Białego
w Modliborzycach był wielkim Dniem Rodziny dla dzieci klasy 5 A i ich
Rodziców. Postanowili Oni wspólnie świętować i bawić się we własnym
gronie. Te 2 dni były pełne atrakcji, śmiechu i radości. Był to nie tylko czas
dobrej zabawy, ale także realizacja programu edukacyjnego ,,Żyj aktywnie
i zdrowo, bez używek”.
Rozpoczęliśmy wspólną kolacją dla dzieci i rodziców, po której
odbyła się pogadanka ,,Żyj aktywnie i zdrowo, bez używek”. Pedagog
szkolny p. Emilia Łukasik sugerowała, aby podczas zbliżających się wakacji
rodzice zwrócili szczególną
uwagę na bezpieczeństwo
dzieci nie tylko w sferze
ruchowej, ale również
nikotynowej, telefonów
komórkowych i komputerów.
Aktywny i zdrowy tryb życia,
bez używek przyniesie im na
pewne wiele korzyści
i wpłynie na ich dobry rozwój.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć elementów zdrowej
rywalizacji, a temu sprzyjały konkursy – bieg slalomem, skoki przez
przeszkody oraz mecz piłki nożnej Dzieci-Rodzice. Dzieci po zakończonym
meczu złożyły swoim Rodzicom najlepsze życzenia z okazji Dnia Mamy
i Dnia Taty oraz zaśpiewały gromko ,,Sto lat” .
Atrakcją spotkania była ,,Noc żab''- po krótkiej prelekcji
przyrodnika p. Sebastiana Sobowca na temat żab, wszyscy odpowiednio
ubrani i wyposażeni w latarki, wybrali się nad pobliskie stawy
w poszukiwaniu żab. Po powrocie rodzice poszli do domu, a dzieci
pozostały na noc w szkole, gdzie do późnych godzin nocnych były rozmowy
i śpiewanie karaoke, wspólne zabawy. W ten radosny sposób powitaliśmy

Dzień Dziecka -1 czerwca. Dzień
rozpoczęliśmy od sportowych
zajęć na boisku szkolnym, po
których pedagog szkolny
p . E m i l i a Ł u k a s i k
zaprezentowała dzieciom pokaz
multimedialny ,,Nie spal się na
starcie”. Zawierał on elementy
antynikotynowe i ukazywał
zgubny wpływ używek na
zdrowie człowieka. Po
pogadance i pokazie filmowym,
wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, dzieci wykonywały grupowo
plakaty o tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej.
Te niezwykłe 2 dni zakończyliśmy wspólnym śniadaniem.
Przeżycia i razem spędzone chwile pozostaną na długo w naszych
wspomnieniach. Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom za wszelką pomoc,
zaangażowanie i dobre słowo. Słowa podziękowania kieruje również do
naszych sponsorów - Burmistrza Modliborzyc p. Witolda Kowalika i Urzędu
Miejskiego w Modliborzycach za dofinansowanie i wsparcie projektu oraz
do Zakładów Mięsnych ,,Matthias” za sponsoring kiełbasek. Dziękuję
koleżance p. Emilii Łukasik za pomoc i wsparcie oraz poświęcony czas.
Dyrekcji naszej szkoły p. Małgorzacie Zakościelnej i p. Annie Gąsce za ich
ciągłą obecność podczas powstawania projektu, życzliwość i wiarę, że to
naprawdę dobry pomysł. Dziękuję pracownikom obsługi naszej szkoły za
wielką pomoc w przygotowaniu Dnia Rodziny.
Tylko wspólne działanie, zaangażowanie i dobra wola ludzi
przynosi pożądane efekty. Można wtedy się cieszyć z odnoszonych
sukcesów. DZIĘKUJĘ!
Bożena Pikula

POWOŁANIE DLA GABRYSI KAWĘCKIEJ
Gabrysia Kawęcka, uczennica klasy Va Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach, została zauważona przez
trenerów z PZPN i otrzymała powołanie do Akademii Młodych Orłów.
W okresie wakacyjnym będzie
uczestniczyła w obozie treningowym razem
z koleżankami z całej Polski. Akademię
Młodych Orłów stworzono z myślą
o utalentowanych sportowo dzieciach, które
w dobrych warunkach, w małych grupach
i pod okiem doświadczonej kadry
szkoleniowej podnoszą swoje umiejętności
piłkarskie i poprawiają sprawność ogólną.
Gabrysia, to utalentowana
sportowo, a szczególnie piłkarsko
dziewczynka, która swoją przygodę z piłką
nożną rozpoczęła od Turnieju „Z podwórka
na stadion o puchar Tymbarku”. Drużyna
dziewcząt z PSP w Modliborzycach, w której gra Gabrysia, co roku
zajmowała wysokie miejsca w tym turnieju, dwa razy stając na najwyższym
stopniu podium. W kategorii U10 dziewczęta wzięły udział również w finale
krajowym Turnieju Tymbarka. Gabrysia często zdobywa tytuł „króla
strzelców” turniejów lub tytuł „najlepszego zawodnika”.
Powołanie jest sukcesem Gabrysi, gdyż z województwa
lubelskiego zaproszenie otrzymały tylko dwie zawodniczki. Jeżeli Gabrysia
będzie doskonalić swoje umiejętności piłkarskie, ma szansę w przyszłości
grać w reprezentacji Polski. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki.
Tomasz Nalepa

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
PARAFIALNY DZIEŃ RODZINY
W dniu 2 czerwca 2019r. przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Stojeszynie Pierwszym odbył się kolejny Parafialny Dzień Rodziny. Było
to już dziewiąte takie spotkanie od pamiętnej daty nadania szkole imienia
Jana Pawła II. Dla społeczności szkolnej był to dzień radości, którą pragnęli
podzielić się z licznie przybyłymi gośćmi i parafianami.
Organizatorzy tym uroczystym dniem chcieli wpisać się także
w obchody 80 rocznicy wybuchy II wojny światowej, przywracając i czcząc
pamięć wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Nawiązali również do 20.
rocznicy pobytu papieża Polaka w Sandomierzu.
Uroczystość rozpoczęła się plenerową Mszą św. sprawowaną
przez dziekana Dekanatu Modliborzyckiego, a jednocześnie proboszcza
Parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kan. Krzysztofa Woźniaka, który w swej
homilii mocno podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu wartości i postaw
obywatelskich w życiu społecznym, powołując się na słowa św. Jana Pawła
II: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”, które były
mottem Parafialnego Dnia Rodziny.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani Małgorzata
Wisińska – dyrektor szkoły. Szyku i podniosłego tonu uroczystości
dodawały poczty sztandarowe szkół noszących imię Jana Pawła II. Rangę
uroczystości podnieśli przybyli goście: Wicestarosta Powiatu Janowskiego
pan Michał Komacki wraz z radnym panem Piotrem Rogożą, burmistrz
Modliborzyc pan Witold Kowalik z małżonką, przedstawiciele Rady Miasta
i Gminy Modliborzyce, dyrektorzy szkół z terenu gminy Modliborzyce i inni
zaproszeni goście oraz pan Jan Brzozowski - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku wraz z nauczycielami, uczniami
i rodzicami.

Idea przewodnia Parafialnego Pikniku Rodzinnego to
w szczególności wspólne spotkanie i świętowanie w gronie rodziny,
przyjaciół i znajomych.
W części artystycznej, oprócz motywu patriotycznego
związanego z rocznicą wybuchu II wojny światowej, miały miejsce liczne
występy. W tym szczególnym dniu dzieci i młodzież z obydwu szkół
piosenką, tańcem czy wierszem podziękowali swoim rodzicom, babciom
i dziadkom za miłość, trud i oddanie.

zaprezentowali kilka utworów partiotyczno – religijnych oraz elementy
musztry żołnierskiej. Niespodzianką był wspólnie odtańczony walczyk.
Bardzo widowiskowy był również pokaz ratownictwa
medycznego profesjonalnie wykonany przez druhów strażaków, a zarazem
absolwentów wcielonych do służby OSP w Stojeszynie Pierwszym.
Atrakcjom Parafialnego Dnia Rodziny towarzyszył mecz
piłkarski: dorośli kontra uczniowie, rozegrany na boisku szkolnym. Dzieci
i młodzież korzystali ze zjeżdżalni i euro-bunge.
Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy prac konkursu
plastycznego pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Patron Rodziny”, w którym
brali udział uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, rodzeństwem ze szkół
w Stojeszynie Pierwszym i Potoczku.
Dla wszystkich przybyłych przygotowany był poczęstunek:
bigos, kiełbaski, ciasta i lody.
Zwieńczeniem Parafialnego Dnia Rodziny był wspólnie
odśpiewany Apel Jasnogórski i błogosławieństwo ks. proboszcza.
Gospodarze imprezy serdecznie dziękują przybyłym gościom,
Radzie Rodziców i sponsorom. Serdeczne podziękowania składamy Panu
Andrzejowi Rządowi dyrektorowi GOK w Modliborzycach oraz Hubertowi
Ryfińskiemu za obsługę nagłośnienia i pomoc w przygotowaniu imprezy.
Dziękujemy rodzicom za pomoc oraz następującym sponsorom:
 Burmistrzowi Gminy Modliborzyce Witoldowi Kowalikowi,
 Staroście Powiatu Janowskiego Arturowi Pizoniowi,
 Wójtowi Gminy Potok Wielki Leszkowi Nosalowi,
 Proboszczowi Parafii Brzeziny ks. Krzysztofowi Woźniakowi,
 Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Potoczku Janowi Brzozowskiemu,
 Właścicielom Zakładu MATTHIAS Sp.zo.o,
 Właścicielom marketu „Koja” w Modliborzycach,
 Właścicielom Piekarni S.C. Andrzej i Monika Tomala,
 Firmie „Polaris”,
 OSP w Stojeszynie Pierwszym za czuwanie nad bezpieczeństwem
podczas imprezy,
 Państwu Dorocie i Robertowi Kwietniom.

Ważnym punktem programu był występ Grupy Rekonstrukcyjnej
Żołnierzy Wojska Polskiego Wrzesień 1939r.” Jastkowice. Panowie

Monika Brzozowska

TRZY ZŁOTA DLA STOJESZYNA
31 maja 2019 r. w Potoczku odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej. Zespół
Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym reprezentowała skromna

grupa lekkoatletów: P. Wieczorek, G. Nosal, W. Bryk, D. Szczecka,
K. Kaproń, D. Kaproń, J. Krzysztoń i D. Dudek. Dziewczęta zaprezentowały
się rewelacyjnie i wywalczyły trzy pierwsze miejsca: Paulina Wieczorek –
I miejsce w biegu na 100m, Weronika Bryk – I miejsce w biegu na 300m,
Gabrysia Nosal – I miejsce w pchnięciu kulą 3kg oraz III miejsce w biegu
sztafetowym 4x100m. Chłopcy zajęli III miejsce w sztafecie 4x100m.
Dziewczęta będą reprezentować szkołę oraz Powiat Janowski
w półfinale wojewódzkim, który odbędzie się 4 czerwca w Biłgoraju.
Trzymajmy kciuki, by wypadły jak najlepiej.
Tomasz Nalepa

DZIEWCZĘTA ZE STOJESZYNA Z AWANSEM
DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
4 czerwca 2019 r. na stadionie OSIR w Biłgoraju odbył się półfinał
wojewódzki w Szkolnej Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej. Publiczną
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Stojeszynie reprezentowały trzy

zawodniczki, które spisały się świetnie. Dwie z nich awansowały do finału
wojewódzkiego. Gabriela Nosal zajęła I miejsce w pchnięciu kulą 3kg,
Paulina Wieczorek zajęła II miejsce w biegu na 100m, trochę szczęścia
zabrakło Weronice Bryk, która zajęła IV miejsce w biegu na 300m.
Świetne występy dziewcząt pokazują, że nawet w maleńkich
szkołach wiejskich są talenty, tylko trzeba je odnaleźć i odpowiednio
zmotywować. 12 czerwca w Biłgoraju dziewczęta wystąpią w finale
wojewódzkim i bez względu na wyniki już można powiedzieć, że odniosły
ogromny sukces.
Tomasz Nalepa

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
REGIONALNY TURNIEJ
PRZYRODNICZO – ŁOWIECKI
W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Regionalnym
Turnieju Przyrodniczo – Łowieckim, zorganizowanym przez Nadleśnictwo
i Ośrodek Edukacji w Janowie Lubelskim. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjów oraz szkół
ponadpodstawowych. Turniej rozgrywał się na trzech płaszczyznach:
wykonanie budki lęgowej lub karmnika dla ptaków, plakat promujący walory
przyrodnicze regionu oraz drużynowy turniej wiedzy przyrodniczo –
łowieckiej. Trzyosobowa drużyna ósmego maja 2019 r. wzięła udział
w warsztatach przygotowujących do testu wiedzy, prowadzonych przez
pracowników OEE i myśliwych Koła Łowieckiego ,,Sokół”. W kategorii
plakat laureatką została Oliwia Serwatka z klasy VIII. Natomiast uczniowie
klasy piątej: Kinga Gałus, Natalia Poździsz i Arkadiusz Kaproń, najmłodsi
w gronie uczestników, zajęli wysokie czwarte miejsce, wykazując się
bardzo dużym zasobem wiedzy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
cenne nagrody rzeczowe, dyplomy i miło spędzili czas w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej.
Teresa Tomaszewska

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni w roku dla
naszych pociech. Z tej okazji w naszej szkole rada rodziców wraz
z nauczycielami oraz pracownikami szkoły dołożyła wszelkich starań, aby
każde dziecko tego dnia miało uśmiech na twarzy. Dzięki naszym lokalnym
sponsorom mogliśmy zapewnić niemałe atrakcje. Zaczęliśmy ten dzień od
apelu na świeżym powietrzu, na którym pan dyrektor złożył wszystkim
dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Następnie każda
grupa wiekowa mogła skorzystać z przewidzianych atrakcji, były to min.: gry

DZIEŃ DZIECKA

i zabawy ruchowe (tor przeszkód, przeciąganie liny, wyścigi w workach),
mecze piłki nożnej pomiędzy klasami, malowanie kolorowymi kredami na
placu szkolnym, paintball – strzelanie do celu z kolorowych kulek, zabawy
na dmuchanych zamkach – zjeżdżalniach, sztuka makijażu dla starszych
dziewczynek. Swoją obecnością zaszczycili nas również strażacy z OSP
Wierzchowiska Pierwsze, którzy przygotowali pokaz umiejętności
ratowniczych oraz zaprezentowali sprzęt niezbędny do pracy strażaka.
Tego dnia pracownicy szkoły zapewnili pyszny poczęstunek w postaci
grillowanych kiełbasek. Dodatkową atrakcją była maszyna do popcornu,
którym każdy mógł się do woli częstować.
Dziękujemy serdecznie wszystkim ludziom, którzy okazali dobre
serce i chęć pomocy w organizacji Dnia Dziecka w naszej szkole.
ZS Wierzchowiska

KONKURS
PLASTYCZNY
Uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w IX Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym
organizowanym przez KRUS
zatytułowanym: „Bezpiecznie na
wsi: maszyna pracuje a dziecko
obserwuje”. W etapie powiatowym
zostały dostrzeżone i nagrodzone
prace Natalii Żuraw i Mikołaja
Wójcika. Wysokie miejsce Natalii
Żuraw w powiecie dało jej
możliwość zaprezentowania się na
szczeblu wojewódzkim, gdzie
została zaproszona na uroczystą
galę w Oddziale Regionalnym
KRUS w Lublinie. Natalia zdobyła
wyróżnienie w kategorii wiekowej

0, I-III Szkoły
Podstawowej, za co
została hojnie
nagrodzona przez
s p o n s o r ó w
i organizatorów
konkursu. Gratulujemy
naszym zdolnym
uczniom.
ZS Wierzchowiska

SPRINT WIERZCHOWISKA W WALCE O AWANS DO KLASY A
Przed rozpoczęciem obecnego sezonu zapewne niewielu
zakładało, że klub z Wierzchowisk będzie zajmował czołowe miejsca
w ligowej tabeli. Jednak dobra gra sprawiła, że aktualnie Sprint nie tylko
zajmuje świetne drugie miejsce w ligowej tabeli, ale także ma spore szanse
na wygranie całej ligi, co z kolei skutkuje promocją do wyższej klasy
rozgrywkowej. Na dzień 31 maja 2019r. tabeli przewodzi ULKS
Dzierzkowice z dorobkiem 34 pkt., drugą lokatę zajmuje wspomniany Sprint
Wierzchowiska mający na koncie 33 punkty. Ciekawa sytuacja ma miejsce
także w przypadku miejsc 3-5. Mianowicie miejsca te zajmują kolejno: Perła
Rudnik, LKS Elżbieta, LKS Gościeradów. Wszystkie wspomniane drużyny
zgromadziły do tej pory po 32 punkty, co daje każdej z ekip realne szanse na
awans. Do zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze trzy kolejki spotkań.
Zwycięzcę ligi poznamy prawdopodobnie dopiero po rozegraniu ostatniej
22 kolejki. Emocje będą towarzyszyć zatem do samego końca sezonu.

ULKS Sprint Wierzchowiska jeszcze trzy sezony temu
okupował ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a gra oraz frekwencja na
treningach i meczach pozostawiały wiele do życzenia. Pomimo słabych
wyników zawodnicy zbierali cenne doświadczenie, co już w kolejnym
sezonie 2017/18 zaowocowało wysoką czwartą lokatą. W obecnym
sezonie 2018/19 Sprint walczy o możliwość gry w A klasie. Na przestrzeni
zaledwie 3 lat klub z Wierzchowisk z przysłowiowych chłopców do bicia
zmienił się w prężnie działający kolektyw, który jest w stanie wygrywać
niemalże z każdym. Warto zauważyć, że Sprint w obecnym sezonie
wygrywał z klubami z większych miejscowości, które często dysponują
lepszym zapleczem, a także większym budżetem.
Ojców sukcesu klubu z Wierzchowisk można wyróżnić kilku.
Przede wszystkim jest nim niewątpliwie Michał Mila, który od lat zajmuje
stanowisko prezesa klubu. Poświęcając swój czas, a nierzadko i fundusze,
przyczynił się do rozwoju zespołu zarówno, jeśli chodzi o stronę sportową,
jak i aspekt organizacyjny oraz finansowy. Sukcesywnie w każdym sezonie
walczy o przychylność sponsorów i szuka sposobów na poprawę warunków
finansowych. Zawsze mobilizuje zawodników do jeszcze cięższej pracy na
treningach i mobilizacji podczas ligowych starć. Kolejną osobą, o której
należy wspomnieć odnośnie funkcjonowania klubu z Wierzchowisk, jest
Jerzy Duda, zapalony kibic i działacz. Podczas większości domowych
meczy można spotkać go na trybunach wiernie wspierającego lokalny klub.
Często służy zawodnikom swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.
Pomaga także w organizacji różnego rodzaju imprez sportowych
w Wierzchowiskach. Dzięki jego pomocy przy projektach udało się uzyskać
dofinansowania na statutowe cele klubu. Pan Jerzy jest również opiekunem
orlika, na którym podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych
trenuje Sprint. ULKS Sprint Wierzchowiska nie byłby w stanie funkcjonować
bez wsparcia lokalnych władz. W tym miejscu ukłon należy się panu
Witoldowi Kowalikowi. Burmistrzowi Modliborzyc los małego klubu
z Wierzchowisk nie jest obojętny. Rok w rok przeznacza fundusze
niezbędne do funkcjonowania klubu. Dzięki zaangażowaniu burmistrza
boisko w Wierzchowiskach przechodzi gruntowną przebudowę. Zmienione
zostały m.in. piłkochwyty, ławki rezerwowych oraz bramki. Renowację
przechodzi także płyta boiska. Wszystkie te zabiegi mają na celu

dopuszczenie boiska przez LZPN do rozgrywek. Sprint obecnie swoje
domowe mecze zmuszony jest rozgrywać na stadionie w Modliborzycach.
Burmistrz Modliborzyc w rozmowach z prezesem M. Milą zapewnia, że
nadal będzie wspierał klub, a także poczyni kolejne kroki w stronę
rozbudowy boiska, tj. budowy szatni oraz toalet. Przechodząc ze sfery
gospodarczej do stricte sportowej należy wyróżnić dwie osoby. Są nimi
Daniel Dolecki oraz Łukasz Chmiel. Pierwszy z nich dobrych kilka lat pełnił
rolę trenera, a obecnie odpowiada za wszelkie aspekty sportowe, a także
załatwia wszystkie sprawy związane z rozgrywkami, w których uczestniczy
Sprint. Wizyty w Lubelskim Związku Piłki Nożnej, a także korespondencja
z nim to nieodłączny element pracy non profit, którą dla klubu wykonuje
wspomniany D. Dolecki. Łukasz Chmiel natomiast dołączył do ekipy
z Wierzchowisk w sezonie 2015/16 i od tamtej pory mocno zaangażował
się w życie klubu. Od sezonu 2017/18 przejął cześć obowiązków
spoczywających na D. Doleckim i został pierwszym trenerem. Ł. Chmiel
pomaga m.in. w przeprowadzaniu różnorodnych treningów, a także
doborze optymalnego składu meczowego. Doświadczenie zdobyte
w takich klubach jak Iskra Krzemień, czy Janowianka Janów Lubelskie
stara się przekazać swoim kolegom z drużyny. Efekty pracy Chmiela
z ekipą z Wierzchowisk można zaobserwować chociażby w ligowej tabeli.
W sezonie 2018/19 ULKS Sprint Wierzchowiska w swojej
kadrze posiada aż 23 czynnych zawodników. Są to: Daniel Dolecki, Łukasz
Chmiel, Karol Grzyb, Piotr Biżek, Maciej Butryn, Daniel Momot, Daniel
Wojciechowski, Kamil Wojciechowski, Rafał Pikula, Mateusz Wielgus,
Michał Kamiński, Gabriel Kosidło, Jakub Kosidło, Krzysztof Staszowski,
Paweł Serwatka, Jakub Materniak, Rafał Lenart, Marcin Lenart, Damian
Chmura, Łukasz Sobierajski, Szymon Wielgus, Karol Przytuła oraz
Arkadiusz Ptasznik. Warto zauważyć, że w znacznej większości kadra
składa się z zawodników z Wierzchowisk i najbliższej okolicy. W obecnym
sezonie wypadało także 20-lecie istnienia klubu. Z tej okazji każdy
z zawodników otrzymał imienny komplet meczowy z herbem klubu na
piersi. Sezon 2018/19 to również debiutancki występ Sprintu
Wierzchowiska w Okręgowym Pucharze Polski na szczeblu LZPN.
Niestety, już w I rundzie zawodnicy z Wierzchowisk trafili na zespół
Opolanina Opole Lubelskie, który na co dzień gra o dwie ligi wyżej. Pomimo
dobrej postawy, Sprint uległ w meczu pucharowym 1:4. Jedyną bramkę dla
Sprintu w tym spotkaniu zdobył D. Dolecki.
Na końcu cały zarząd oraz społeczność klubu ULKS Sprint
Wierzchowiska chciałby podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie
finansowe oraz kibicom za wsparcie duchowe
Daniel Flis

WOLICA – WOLA ?
Wieś malowniczo położona na zboczach Sanny, usytuowana na
ziemi należącej w XV w. do Jana Dłuto. Dobra wolickie, ciągnące się wąskim
pasem od północnej granicy do drogi Modliborzyce – Wierzchowiska,
rozszerzające się dopiero w swej południowej części, liczyły 220 ha.
Dokładna data powstania miejscowości jest trudna do określenia. Niektórzy
historycy twierdzą, że wieś o nazwie Wola, istniejąca w XV w., to obecna
Wolica. Pragnąc wyjaśnić powyższy temat, poszukiwałam informacji
etymologii tej miejscowości.
Nazwa Wola była używana już od pierwszej połowy XIII
w. i nadawana wsiom rolniczym. Osadnikom dawano działki ziemi
i zwalniano ich na okres najczęściej 20-tu lat od wszelkich czynszów, opłat
i podatków. W XIV w. wsie o nazwie Wola najliczniej występowały na
obszarach północnej i wschodniej części Małopolski, a więc jest to także
teren, na którym funkcjonowała parafia w Słupiu. W późniejszym okresie
nazwa Wola niejednokrotnie znika, ustępując miejsca pierwotnej nazwie lub
też zmienia swoją drugą część nazwy wraz ze zmianą właściciela1.
Podobnie jest z Wolą, usytuowaną na naszym terenie, która
także na przestrzeni XV i XVI w. często zmieniała nazwę na: Wola
Dłutowska, Lasocina, Słupska i Gaworkowska. Jej dziedzicami byli:
Dłutowie, Lasotowie, Łopienniccy2.
Pierwsza zauważona wzmianka o Wolicy to rok 1529. We wsi już
w pierwszej połowie XVI w. istniał dwór i młyn wodny. Nazwa Wolica utrwaliła
się w XVI w. i stanowiła własność braci Stoińskich. Niekorzystny wpływ na
rozwój wsi miała wielokrotna zmiana jej właścicieli. W XVII w. wieś miała aż
czterech, a byli nimi: Stoińscy, Gorajscy, Wioteski i Zielińska. Myślę, że
ciągła zmiana dziedziców Wolicy oraz lokacja Modliborzyc w XVII w.
przyczyniła się do opuszczenia Wolicy przez wielu jej mieszkańców. Wśród
nich znaleźli się moi przodkowie Mikołaj i Elżbieta Wąsikowie, którzy w 1647
r. sprzedali za 60 złp swoje zabudowania i ziemię w Wolicy Średniej
(znajdujące się pomiędzy Wolicą a browarem) i zamieszkali
w Modliborzycach3.
Na początku XVIII w. dobra wolickie nabył Tomasz Józef
Zamoyski herbu Jelita - V Ordynat, włączając je do utworzonej w 1589 r.
przez Jana Zamoyskiego Ordynacji
Zamoyskich. W rękach Zamoyskich wieś
była ponad sto lat. W drugiej połowie XVIII
w. dzięki staraniom Zamoyskich powstała
kaplica we dworze wolickim 4. Kaplica
w Wolicy usytuowana była obok głównego
wejścia do dworu. Dzięki staraniom
ówczesnego dziedzica Wolicy otrzymała
indult wystawiony w Lublinie 13 sierpnia
1771 r.5. Zapewne czasowy, gdyż następny
z 20 sierpnia 1779 r. wydany został na 30
lat, który wystawił w Gościeradowie ks.
Mikołaj Wybranowski, kanonik krakowski.
W XVIII w. właścicielem
Wolicy został Jan Łaźniński - cześnik
łęczycki6 i jego żona Marianna
TOMASZ JÓZEF ZAMOYSKI
z
d. Koźmian - wojszczanka
WŁAŚCICIEL WOLICY
krasnostawska. Jan Łaźniński zmarł
w wieku 64 lat w 1753 r., pozostawiając trzech synów: Walentego, Piotra
i Wojciecha. Dziedzic Wolicy pochowany został w „grobie wielkim pod
ołtarzem Najświętszej Matki”7 w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Janowie Lub. W grobie tym pochowana jest także jego żona Marianna (60
lat), Józef Sariusz Łaźniński zmarły w 1758 r.8 oraz syn Jana i Marianny Wojciech (36 lat)9 .
Walenty Łaźniński, starosta stoiński, łowczy koronny, kawaler
orderów: św. Stanisława i Orła Białego poślubił Anielę Honoratę Krzucką.
W 1789 r. sprzedał odziedziczone po ojcu dobra Wojciechów, Brzeziny
i Wolicę Niklewiczom10. Zmarł bezdzietnie11. Następnym dziedzicem Wolicy
był Józef Wybranowski12, który był również właścicielem Wojciechowa oraz
Mikołaj Wybranowski Obywatel Ziemski Sędzia Pokoju Okręgu
Kraśnickiego13. Właścicielami Wolicy byli także Kurzątkowski i Moczulski.
Wolica nie miała szczęścia do dziedziców, którzy bardzo często się
zmieniali. We wsi znajdowały się pokłady wapienia i opoki. W 1821 r.
mieszkało w Wolicy 334 osób i było 58 domów14.
Włości wolickie nabył w 1861 r. Ignacy Solman. Po wybuchu
powstania styczniowego zorganizował on oddział powstańczy, skupiając
wokół siebie około 50 osób. W trakcie marszu na Janów Lub. oddział został
rozbity, a Ignacy Solman wraz z pozostałymi powstańcami schronił się
w Modliborzycach. Wskutek zdrady został ujęty przez Kozaków i zabity
w dniu 29 stycznia 1863 r. Po śmierci męża Pelagia z Zembrzuskich Solman
wydzierżawiła dobra wolickie Janowi Iwanowskiemu, który był fundatorem
kapliczki, upamiętniającej ostatnią drogę ujętego przez Kozaków dziedzica
Wolicy Solmana. Na tablicy wotum: „NA CHWAŁĘ BOGU, LUDZIOM DLA
PAMIĘCI W 1864 ZBUDOWAŁ JAN IWANOWSKI. W 1887 PODŁUG
O S TAT N I E J W O L I Ś . P. W A L E N T E G O F L I S A Z W O L I C Y
ODRESTAUROWAŁA MARIANNA FLISOWA WDOWA”.
W drugiej połowie XIX w. we wsi Wolica w 60 domach mieszkało
463 osób. Dobra wolickie w 1885 r. stanowiące folwark wraz z Helenowem
były rozległe, liczyły 1585 mórg, były także 3 budynki murowane, 22
drewniane oraz młyn. W tym też roku wydzielono z folwarku i sprzedano 86
mórg15. Nowym właścicielem folwarku i Helenowa został Leon Starnawski.
W 1905 r. zdecydował się na parcelację. Grunta wydzielone zostały na
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ZDJĘCIE Z 1932 R.
w Kolonii Wolica,
która powstała na rozparcelowanych gruntach folwarku i Helenowa było 39
domów zamieszkałych przez 242 osób16. W okresie dwudziestolecia
międzywojennego w 1920 r. powstała szkoła powszechna 2 klasowa.
W szkole w latach trzydziestych uczyli: Marian Jaremkiewicz, Edmund
Majewski, Maria Wittekowa oraz Michał Sagański. Ponieważ szkoła nie
posiadała własnego budynku, zajęcia odbywały się w wynajętych domach
u Mikołaja Pęka, Piotra i Mikołaja Surtela17. Ochotnicza Straż Pożarna
w Wolicy założona została w 1927 r. Założycielem i pierwszym
komendantem był Adam Zarzycki, wyróżniający się zaangażowaniem
społecznym we wsi. W skład pierwszego zarządu weszli; Paweł Łukasik
(prezes), Adam Zarzycki (naczelnik), Ludwik Ciołek (skarbnik) i Szczepan
Duda (sekretarz). W 1932 r. w zawodach powiatowych w Kraśniku strażacy
z Wolicy zajęli I miejsce. W 1935 r. przystąpiono do budowy remizy
drewnianej, której budowę ukończono w 1937 r. OSP przed wojną liczyła
około 30 członków.
W 1929 r. założone zostało Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”.
Prezesami koła byli: Władysław Kula, nauczyciel Sagański oraz Edmund
Majewski. Z inicjatywy nauczyciela Sagańskiego, który aktywnie działał
i rozwijał działalność kulturalną w Wolicy, w 1930 r. powstał Związek
Strzelecki. Pierwszym komendantem był Władysław Bolibrzuch, następnie
Stefan Sajdak. Członkowie związku „Strzelec” brali czynny udział
w obozach szkoleniowych i zawodach. Po wybuchu II wojny światowej,
ZMW „Wici” oraz Związek Strzelecki przestały istnieć.
W obliczu zbrodni hitlerowskich rozwinęła się działalność
konspiracyjna. Wolica stanowiła silny ośrodek ruchu partyzanckiego. We
wsi działały oddziały BCH, AK i NSZ. Okupacja hitlerowska zebrała „bogate
żniwo”. W 1942 r. Niemcy rozstrzelali oraz wywieźli do obozu wszystkich
Żydów wolickich, natomiast 7 lipca 1943 r. w egzekucji zbiorowej śmierć
poniosło 12 mieszkańców Wolicy. W czasie wojny we wsi spłonęło także
około 30 domów.
Okres powojenny zaznaczył się rozwojem wsi. Wybudowano
nową szkołę, którą oddano do użytku 21 sierpnia 1960 r.18. W 1967 r.
w Wolicy powstała Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach.
Pierwszą bibliotekarką była Kazimiera Piech. Od 1992 r. do chwili obecnej
biblioteką kieruje Jadwiga Piech. Biblioteka posiada około 10000
woluminów. W latach 70–tych wybudowano nowe murowane remizy
strażackie w Wolice Pierwszej i Wolicy Drugiej.

KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT NA BUDOWIE, NA ZDJ. R. PIKULA.
Z. ŻUBER, Z. SOWA

BUDYNEK SZKOŁY W WOLICY PO ODDANIU DO UŻYTKU

SZKOŁA W WOLICY WSPÓŁCZEŚNIE

W latach 80-tych czyniono starania o wybudowanie kaplicy.
Wizytujący parafię bp Jan Śrutwa 18 września 1988 r. przed placem
budowy odprawił Mszę św., podczas której wmurował kamień węgielny
i poświęcił budującą się kaplicę. Moment ten upamiętnia tablica znajdująca
się we wnętrzu kaplicy. Napis na tablicy jest następującej treści:
„Dar mieszkańców wsi Wolica z okazji obecności Ojca Świętego
w Lublinie 9.08.1987 r.
ks. kan. Leon Kuśmierczyk ks. prob. Tadeusz Nowak.
Wmurowania kamienia węgielnego
dokonał 18.09.1988 r. J.E. Ks. Biskup Jan Śrutwa.”

Dzięki zaangażowaniu ks. J. Brzozowskiego w 1993 r.
rozbudowano przednią stronę kaplicy i wybudowano wieżę, na której
umieszczono krzyż. Wybudowano również dzwonnicę. Uroczystego
poświęcenia kaplicy dokonał bp Edward Frankowski, podczas odpustu ku
czci NMP Wspomożycielki Wiernych, w niedzielę 28 maja 1995 r.
Obecnie Wolica to duża dwuczęściowa wieś położona na
zboczach rzeki Sanny, która ją rozdziela. Po lewej stronie Sanny
usytuowana jest Wolica Pierwsza, natomiast po prawej stronie rzeki Wolica
Druga. W obu wioskach łącznie w 160 gospodarstwach mieszka 590 osób.
W dolinie Sanny znajdują się stawy rybne, stanowiące własność
mieszkańców. Kolonia Wolica – to wieś usytuowana na krawędzi Roztocza
Zachodniego, rozrzucona na obszarze kilku kilometrów miedzy Wolicą
Pierwszą i Drugą. Obecnie w Kolonii Wolica znajduje się 84 gospodarstw,
w których mieszka 347 osób. Jest jeszcze Wolicy Folwark, usytuowana
w tzw. lesie wolickim, jest to przysiółek Kolonii Wolica.
Urszula Bzdyra
foto. arch. prywatne U.Bzdyry, K. Bzdyra,
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JAN PIETRAS I JEGO CZASY
Rozdział VIII. Oświata i działalność społeczna po 1945
Opisane powyżej wydarzenia Jan Pietras po latach podsumował
nadzwyczaj lakonicznie. „Na wznowienie działalności społecznej
i oświatowej trzeba było poczekać, minął okres niewoli hitlerowskiej i okres
leczenia nerwów nadszarpniętych niepewnością przeżycia każdej chwili.
Na szczęście marazm minął”. Wydarzenia po 1945 roku podsumował
jeszcze oszczędniej: „Okres kultu jednostki ze względu na szerzenie
nienawiści również nie sprzyjał rozwojowi”.
W 1945 pan Jan został aresztowany przez UB w Kraśniku.
Powodem była jego działalność konspiracyjna w BCh oraz poparcia dla
Mikołajczyka i PSL. W areszcie przetrzymywano go ponad dwa tygodnie
„w strasznych warunkach”, grożąc zesłaniem do sowieckich łagrów.
Interwencja wpływowych osób „nowej władzy” i członków Gminnej Rady
Narodowej w Modliborzycach54 uratowała znanego społecznika i pedagoga
od niechybnej śmierci, bowiem po wyjściu z lubelskiego więzienia Jan
Pietras był kwalifikowany jako „inwalida, niezdolny do pracy” a jego dłuższy
pobyt w areszcie UB skończyłby się tragicznie.
Mimo trudności w roku szkolnym 1944-1945 szkoła I stopnia
organizacji w Dąbiu rozpoczęła pracę55. Rok szkolny zainaugurowało dwóch
pedagogów (Pietras oraz stażysta Marian Kieliszek) i 84 uczniów56.
Edukacja „w dąbskiej szkole u Pietrasa” była prowadzona na poziomie klas
od I do IV. Po ukończeniu klasy IV młodzież kontynuowała naukę w szkołach
w Modliborzycach lub Stojeszynie.
Mało znany jest dziś fakt, że po wyjeździe stażysty Mariana
Kieliszka pracę w tej szkole rozpoczęła nauczycielka, również w stopniu
stażysty. Wspominał o niej Józef Giżka i Marek Pietras. Pani Krystyna
pochodziła z okolic Krzemienia lub Frampola, wynajmowała mieszkanie
u państwa Igrasów. W Dąbiu pracowała dwa lata.
Pięćdziesięcioletni pedagog najbardziej cieszył się ze
wznowienia działalności oświatowej. Szkołę w Dąbiu sam zakładał, przez
wiele lat rozwijał i prowadził. „Szkoła była jego pasją stawianą nad życie
prywatne i rodzinę”. Jednak czasy zmieniły się diametralnie. Mimo zasług
i doświadczenia pan Jan był dla „nowej władzy” osobą, której poglądy na
nową rzeczywistość musiały zostać poddane weryfikacji i sprawdzeniu57.
Sytuację świetnie rozumiał stary konspirator i doświadczony pedagog;
„Swoje wiedziałem, były już czasy różnej władzy, jeśli ci chcą naród uczyć,
rozwijać to dobrze” zapisał Jan Pietras po udziale w szkoleniu
„wychwalającym nowe czasy i doktryny”. Mimo to do PZPR dąbski
nauczyciel nigdy się nie zapisał, tłumacząc to władzom zwierzchnim „Muszę
jeszcze rozważyć, przemyśleć (…) potem miałem spokój na kolejny rok czy

dwa.” Prywatnie do PZPR i doktryny komunistycznej odnosił się z niechęcią.
W roku 1957 pan Jan był kandydatem na posła do sejmu z listy
Frontu Jedności Narodowej, który faktycznie był „przybudówką” PZPR.
Warunkiem umieszczenia nazwiska kandydata na trzech
pierwszych pozycjach listy kandydatów do sejmu była przynależność
partyjna. Z kolei na wstąpienie „w szeregi partii” Jan Pietras kategorycznie
nie chciał się zgodzić, więc jego nazwisko umieszczono na ostatniej pozycji
listy Frontu Jedności Narodowej. Toteż posłem do sejmu „dąbski nauczyciel”
ostatecznie nie został. Co skwitował stwierdzeniem: „I bardzo dobrze”.
Natomiast przed wojną pan Jan działał w PSL, w czasie wojny
działalność konspiracyjno- polityczna omal nie skończyła się dla niego
tragicznie. Po 1945 roku władze żądały od nauczycieli poparcia
i zaangażowania „w budowę nowej Polski”. Odgórne wytyczne
postępowania od „kraśnickiego inspektora” do 1949 r. otrzymał Jan Pietras
co najmniej dwa razy58. „Podobne pisma wysłano do innych, bo wiedziałem,
że takie otrzymała i wdowa Adela (Torla)”. Rzeczą wartą odnotowania jest,
że Inspektor Oświaty w Kraśniku- Ignacy Saja, gorliwie popierający władzę
komunistyczną, był w czasie wojny oficerem w Armii Władysława Andersa,
za co w 1949 roku usunięto go z zajmowanego stanowiska59.
Gdy w styczniu 1945 r. władze zapowiedziały, że w pierwszym
rzędzie wsparcie otrzymają organizacje demokratyczne czyli
prokomunistyczne duża grupa nauczycieli (wraz z panem Janem) poparła
założenie w szkołach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Sowieckiej 60. Nie
chodziło o przekonania ówczesnej kadry pedagogicznej. Sprzęt szkolny
i budynki oświatowe na terenie gminy Modliborzyce uległy zniszczeniu.
Liczono na pomoc państwa w ich odbudowie i doposażeniu.
W 1918 roku Jan Pietras był delegatem do Sejmiku
Powiatowego w Janowie Lubelskim. Stale podkreślał, że jego największym
osiągnięciem z tego czasu było zorganizowanie Ogniska Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Janowie Lubelskim 61. W dwudziestoleciu
międzywojennym pan Jan aktywnie działał w strukturach Związku
Nauczycielstwa Polskiego. W 1937 roku jego opinia zaważyła o braku
poparcia dla strajku oświatowego, w kołach janowskiego ZNP.
W dniu 17 listopada 1944 roku, z inicjatywy Jana Pietrasa,
w Dąbiu (prawdopodobnie w domu Jana Pietrasa) odbyło się zebranie
pracowników oświaty gminy Modliborzyce. W zebraniu wzięło udział 15
nauczycieli pracujących w: Stojeszynie, Lutem, Modliborzycach, Dąbiu,
Zarajcu Modliborskim, Wolicy. Byli to: Adamczyk Janina, Bąk Józefa,
Grzesiuk Helena, Gronkowski Józef, Hołuba Maria, Jaremkiewicz Marian,
Zachur Kazimierz, Mircińska Karolina, Pietras Jan, Polańska Tatiana,
S z a r k o w s k i E d m u n d , To r l a A d e l a , Z i ę b a A p o l o n i a ,

Ryczer Filip, Kobylarz Jan 6 2 . Ustalono wznowienie działalności
miejscowego ZNP, prezesem związku wybrano Mariana Jaremkiewicza.
Kolejne zebrania odbywały się w każdym miesiącu (w budynku szkolnym
w Modliborzycach)63.
Gospodarność i talent organizacyjny społecznika i pedagoga
szybko dały znać o sobie. Wystarczy porównać stan wyposażenia szkół
w Gminie Modliborzyce, w roku szkolnym 1950-51 w pomoce naukowe,
żeby stwierdzić, że szkoła zarządzana przez pana Jana posiadał najlepsze
zaplecze64. Na tym polu ustępowały jej nawet dużo większe placówki jak
Modliborzyce, Stojeszyn i Wolica. Przy czym w Dąbiu pobierało wówczas
naukę 45 uczniów, w Modliborzycach ponad 350, w Stojeszynie 159,
w Wolicy 127 6 5 . Prawdopodobnie zaangażowanie Jana Pietrasa
utrzymywało szkołę w Dąbiu do lat siedemdziesiątych. Utrzymywało
w sensie dosłownym. Na początku lat sześćdziesiątych istniały odgórne
projekty zamknięcia szkoły w Dąbiu ze względu na stale zmniejszającą się
liczbę uczniów i bliskość „większej szkoły” w Modliborzycach. Oczywiście
jej twórca i organizator był temu przeciwny. Przez co najmniej dwa lata pan
Jan pracował nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę oświatową.
Kolejne lata przyniosły zdecydowanie liczniejsze roczniki młodzieży
uczęszczającej do szkoły w Dąbiu. Interweniowali mieszkańca Dąbia
i władze gminy Modliborzyce. Odgórne zarządzenie o likwidacji tej placówki
cofnięto. Dąbski nauczyciel pracował w szkole do siedemdziesiątego roku
życia. Po jego przejściu na emeryturę szkołę ostatecznie zamknięto w 1973
roku.
Oprócz prowadzenia działalności oświatowej pan Jan dokładał
starań, by Dom Ludowy został wreszcie oddany do użytku. „Wieś, w której
działa szkoła to dużo, ale wieś gdzie odbywa się odpowiednio pokierowana
działalność kulturalna i rozrywkowa, to było wyzwaniem nowych czasów”.
Poglądy te podzielali mieszkańcy Dąbia, bo przy wspólnej inicjatywie
„przystąpiono do podjęcia przerwanej pracy przy wykończeniu Domu
Ludowego”. Dom Ludowy zbudowany w „stanie surowym” w 1939 roku, do
końca wojny nie był zagospodarowany, w 1945 wymagał remontu

JAN PIETRAS Z UCZNIAMI, ROK 1945
i wykończenia. Mimo wszystko „Entuzjazm nie słabł. Ludność nie poskąpiła
drewna na deski”. Dom Ludowy został wykończony i przekazany do użytku.
Budynek ten, w sensie dosłownym, okazał się „centrum życia społecznego
wsi”. Szkoła miała tu swoją główną siedzibę. Strażacy przechowywali tu
sprzęt przeciwpożarowy. Znalazło się też pomieszczenie gospodarcze,
w którym skupowano mleko.
Od 1959 roku działalność wznowił Uniwersytet Ludowy,
działający wieczorami i w dni świąteczne. Przez kilkadziesiąt lat „okazały,
drewniany budynek” był wizytówką Dąbia. Prócz pogadanek i wykładów
skupiało się tam życie kulturalne i towarzyskie mieszkańców okolicznych
miejscowości. Często organizowano tam wystawy plastyczne, imprezy
okolicznościowe: dożynki, imprezy muzyczne, przedstawienia artystyczne.
W 1958 roku powstał zespół muzyczny i teatralny66. Zespół muzyczny
wykonywał oprawę muzyczną do prezentowanych przedstawień
teatralnych, posiadał profesjonalne instrumenty muzyczne, które „brzmiały
pięknie, bo takich muzykantów jak Kazik Kucharski czy Adamek Giżka mało
kto dałby rady ograć”. Spektakle były na wysokim poziomie i bardzo
starannie przygotowywane przez miejscowych artystów. Nie obywało się
bez problemów wynikających „z prozy życia codziennego”, bo oto
wspaniały spektakl pt. „Ziemia” nie mógł być wystawiony przed nadejściem
wiosny z powodu „zaangażowania się głównych aktorów w zdobycie prawa
na prowadzenie ciągnika i motocykla”. Stroje używane w spektaklach były
szyte przez mieszkańców Dąbia. Przechowywane jako pamiątki do dziś
zachwycają starannością wykonania i wiernością w odwzorowaniu epoki
historycznej.
Prawdziwym talentem aktorskim wykazywali się: Roman
Chorębała, Szczepan i Stanisław Garbaczowie, Bogdan Arent. Oprawę
plastyczną wykonywała, „fachowo i przepięknie”, Marta Arent. Wysoki
poziom przygotowywanych przedstawień i profesjonalnej gry aktorskiej
potwierdziła Komisja Wojewódzka, która w 1960 roku dąbskiej grupie
teatralnej przyznała pierwsze miejsce w konkursie „Zmieniamy oblicze
naszej wsi”. Jako nagrodę Wojewódzki Wydział Kultury ufundował
nowoczesne, jak na tamte czasy, wyposażenie Domu Ludowego w Dąbiu:
telewizor i projektor filmowy „z potężną aparaturą”, meble, bogato
wyposażoną bibliotekę. „Programy telewizyjne przez cały sezon 1963/63
ściągały liczne grupy uczestników z okolicy. Poszerzyło się czytelnictwo
lektury prasy i czasopism67”. Pisał po latach Jan Pietras nie ukrywając
radości i entuzjazmu.

Do rangi symbolu urosło organizowanie „Zabaw
i bezalkoholowych potańcówek prywatnych na Dąbiu68”. Organizatorowi
chodziło o „wyeliminowanie nawyków szkodliwych i niesprzyjających
rozwojowi wsi. W miejsce zabaw polewanych suto gorzałką, w programie
przewidziano wieczornice taneczne bezalkoholowe69. W praktyce nie obyło
się bez problemów, bo „ten i ów ze sobą przynosił a po wypiciu do remizy
wracał”. Pan Jan tłumaczył ten stan rzeczy dość pragmatycznie:
„W praktyce jednak powstały trudności z wykorzenianiem złego nawyku
pijaństwa. Wynikały one z problemu w zdobywaniu kawy, która to gorzałkę
mogłaby zastąpić70”.
Mijały lata i zmieniała się rzeczywistość. Jan Pietras przeszedł
na emeryturę. Jego byli uczniowie i znajomi wspominają go z tamtych lat:
„Mimo podeszłego, dramatycznych przeżyć i kłopotów ze zdrowiem, wciąż
był człowiekiem życzliwym, gotowym do współpracy z każdym, otwartym na
ludzi. Posiadał autorytet, ale czas i uśmiech znajdował dla każdego71”.
Cieszyły go „nowe czasy”, o zachodzących zmianach pisał: „Zbiorowe życie
nabrało impulsu i doprowadziło do likwidacji strzech, łatwopalne drewniane
budynki przestały istnieć zastąpione przez nowe pięknie wyposażone
kamienice”. Pan Jan martwił się jednak: „Czas systematycznie nadwyręża
dom strażacki. W żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby choć
na chwilę zabrakło we wsi punktu oparcia dla zbiorowej działalności.
Nagrodę uzyskaną w konkursie Zmieniamy Oblicze Lubelskiej Wsi
zebranie wiejskie przekazało na budowę trwalszej strażnicy. Straż ma
ambicję doprowadzić zamiar do szybkiego skutku. Zarząd nabył już plac,
posiada dokumentację i materiały budowlane. Już trzeci raz przypada mi
brać udział w tego rodzaju inwestycji. Oby tylko czas sprzyjał zamiarom”.
Były to ostatnie słowa zapisane w „Pamiętnikach” przez Jana Pietrasa.
Mimo podeszłego wieku wciąż interesowało go życie społeczne, miał plany
i niesłabnącą energię do działania.
Po przejściu na emeryturę wieloletni nauczyciel nie zaprzestał
działalności społecznej; 23 XI 1977 r. został wybrany przewodniczącym
Zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału
Gminnego w Modliborzycach. Wraz z zarządem: Jerzym Molickim,
Salomeą Ziółkowską, Ignacym Błojdą, Stanisławem Walczyńskim
energicznie organizował życie społeczne i wypoczynek emerytom gminy
Modliborzyce, „a byli tam ludzie mocno przez życie doświadczeni,
zasługujący na pomoc i chwile rozrywki”. W ciągu pięciu lat Zarząd Związku
Emerytów wykonał imponującą pracę: dokonał rejestracji miejscowej
organizacji, zorganizował stały lokal, pomagał w zakupie opału i leczeniu
sanatoryjnym, organizował wycieczki.
Z inicjatywy emerytowanego nauczyciela powstał zespół
muzyczno- kameralny „Seniora” w składzie: Jan Pietras, Bolesław
Drzazga, Ludwik Siatka, Stefan Wołoszynek, Jan Kałduś, Piotr Maciejak,
Jan Pudło, Marian Budzyński. W 1982 roku zespół obchodził swoje
pięciolecie istnienia. Przez ten czas „zespół wyćwiczył 64 utwory do tańca
i różańca”, zagrano w kilkudziesięciu akademiach i imprezach
okolicznościowych72. Jedynym problemem dla tworzących go artystów był
kłopot ze znalezieniem „skrzypka lub skrzypaczki”. Dnia 23 XI 1982 roku
Jan Pietras zapowiadał bogatszy repertuar zespołu „Seniora” z okazji
dziesięciolecia jego istnienia. Niestety, tego jubileuszu niezmordowany
społecznik i organizator nie doczekał. Zdrowie „coraz mocniej odmawiało
mu posłuszeństwa”. Zmarł w sierpniu 1984 roku w wieku osiemdziesięciu
dziewięciu lat. Do końca swoich dni pan Jan oddany był pracy dla lokalnej
społeczności, pogodny i mający mnóstwo planów na przyszłość.
Od śmierci Jana Pietrasa upłynęły 34 lata. Zmieniły się czasy
i problemy regionu, w którym żył i pracował „dąbski nauczyciel”. Do dziś
działają instytucje, które założył i rozwijał a przede wszystkim pozostała
życzliwość, sentyment i uznanie z jakim o Janie Pietrasie wyrażają się jego
byli uczniowie i znajomi.
KONIEC
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URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Biały Tomasz zam. Wolica Druga i Moskal Barbara zam.
Krzemień Drugi
 Bieńko Artur zam. Lute i Szkutnik Małgorzata zam.
Modliborzyce
 Ciechoński Dawid zam. Dąbie i Butkowska Joanna zam.
Lipa
 Głowacki Patryk i Świstowska Iwona zam. Kolonia Zamek
 Kapusta Tomasz zam. Stojeszyn Drugi i Nosal Ewelina
zam. Stojeszyn Pierwszy
 Lewalski Łukasz zam. Końskowola i Łokaj Marta zam.
Stojeszyn Drugi
 Michałek Rafał zam. Zdziłowice Drugie i Stolarz Dorota
zam. Antolin
 Nowakowski Paweł zm. Zdziłowice Drugie i Brodowska
Anna zam. Pasieka
 Pawlik Adam zam. Gorzkowice i Stanicka Katarzyna zam.
Wierzchowiska Drugie
 Sędziak Sławomir zam. Radwanówka i Parcheta Agnieszka
zam. Słupie
 Siemczyk Bartłomiej zam. Janów Lubelski i Wojciechowska
Katarzyna zam. Modliborzyce
 Sowa Michał zam. Wierzchowiska Drugie i Maciocha
Jadwiga zam. Biłgoraj
 Wielgus Paweł zam. Wierzchowiska Pierwsze i Bułatewicz
Agnieszka zam. Buchwałowo
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W KRĘGU SZTUKI

W tym samym okresie urodziło się 16 dzieci:
Dolecki Dawid - Modliborzyce
Jachura Krzysztof - Modliborzyce
Janik Krzysztof - Modliborzyce
Jarzynka Nikodem Jan - Słupie
Kisiel Kacper Antoni - Słupie
Krawczyk Igor Antoni - Stojeszyn-Kolonia
Krzysztoń Kaja Monika - Stojeszyn Drugi
Krzysztoń Natalia - Lute
Mazur Wiktor - Bilsko
Mazur Igor - Bilsko
Mech Klaudia Amelia - Wolica Druga
Ożóg Jakub - Dąbie
Ptaszek Zuzanna - Stojeszyn Pierwszy
Remuszka Wojciech Karol - Słupie
Skrok Michał - Wierzchowiska Pierwsze
Zyśko Szymon - Wierzchowiska Drugie
...w tym samym okresie zmarło 21 osób:
Bosy Piotr (1956-2019) - Stojeszyn Drugi
Ciupak Maria Sabina (1964-2019) - Stojeszyn Pierwszy
Gąska Irena (1941-2019) - Zarajec
Goch Edward (1930-2019) - Stojeszyn Drugi
Koźmala Ludwik (1935-2019) - Zarajec
Krasowski Tadeusz Karol (1951-2019) - Modliborzyce
Kucia Józefa (1952-2019) - Stojeszyn Pierwszy
Lenart Michalina (1924-2019) - Brzeziny
Łata Helena (1939-2019) - Gwizdów
Markut Stefan (1920-2019) - Słupie
Markut Stefan (1925-2019) - Wolica-Kolonia
Mazur Jan (1935-2019) - Zarajec
Piędzio Daniela Krystyna (1928-2019) - Wierzchowiska
Pierwsze
Rusinek Kazimierz (1925-2019) - Słupie
Sajdak Janina (1932-2019) - Wolica Pierwsza
Serwatka Daniel (1983-2019) - Wierzchowiska Pierwsze
Sędziak Genowefa (1933-2019) - Brzeziny
Śmietana Józef Piotr (1960-2019) - Lute
Tylus Stanisława (1932-2019) - Pasieka
Wołoszynek Eugeniusz (!932-2019) - Wierzchowska Pierwsze
Zbiżek Roman Józef (1954-2019) - Wolica Druga
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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Kapliczka w lesie Majdan
- szkic rysunkowy I. Rowicka

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam
publikowanych w „Wieściach Gminnych”. Zastrzegamy sobie prawo
selekcji, skracania i adiustacji nadesłanych materiałów.
Dane osobowe oraz wizerunki osób znajdujące się w „Wieściach
Gminnych” są dobrowolne. Podmiotami odpowiedzialnymi za nie są
autorzy artykułów. Osoby, których dane dotyczą domyślnie wyrażają
zgodę na ich przetwarzanie.
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