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Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
szampańskiej zabawy sylwestrowej
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Modliborzycach
Adam Kapusta
Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik
Przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Modliborzycach
Karolina Ślusarska
Redakcja
„Wieści Gminnych”

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W niezwykłej oprawie i z nowym sztandarem mieszkańcy gminy
Modliborzyce świętowali 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Biało-czerwone flagi powiewały na wielu budynkach, nieśli
je m.in. uczniowie miejscowej szkoły, a radość z wolności manifestowała
nadzwyczajnie duża liczba uczestników.
Poczty sztandarowe, delegacje władz, jednostek
samorządowych i szkół oraz przedstawiciele różnych organizacji i liczna
rzesza mieszkańców zebrali się na placu przy Urzędzie Miejskim
w Modliborzycach, skąd razem z orkiestrą dętą działającą przy GOK
w Modliborzycach przeszli na mszę świętą w intencji ojczyzny. Eucharystię

w miejscowym kościele odprawił ksiądz Patryk Kowalik oraz proboszcz
ksiądz Marek Danek, który poświęcił także nowy sztandar Gminy
Modliborzyce.
Zwracając się do zebranych burmistrz Witold Kowalik
przypomniał, że sztandar jest symbolem, który buduje ducha wspólnoty i ma
rolę integracyjną, a jego posiadanie jest wielkim honorem i nobilitacją. –
Chciałbym jednak, żeby był on nie tylko symbolem, ale i wyrazem naszej
jedności,
byśmy umieli
p o d
t y m
sztandarem
jednoczyć się
we wszystkich
tych sprawach,
k t ó r e
wymagają
współdziałania
mieszkańców.
Nie należy
zapominać o
m ł o d y m
pokoleniu i jego
wychowywaniu
w d u c h u
patriotyzmu,
żeby było zdolne do podejmowania różnych zadań, radzenia sobie w nawet
najtrudniejszych sytuacjach oraz żeby nie dawało się złamać i było wierne
tym wartościom, jakim cała Polska powinna być wierna – Bóg, Honor

i Ojczyzna. Wartości te przyświecały naszym przodkom, dzięki którym
dzisiaj możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce” – mówił burmistrz.
Po eucharystii uczestnicy narodowego święta przeszli pod
pomnik Józefa
Piłsudskiego na
miejscowym rynku.
W centrum miasta
poczet flagowy
wystawiony przez
OSP Modliborzyce
podniósł flagę
państwową na
maszt, a Orkiestra
Dęta z ośrodka
kultury odegrała
hymn państwowy,
który zaintonowała
wokalistka Karolina
Mędyk, a wraz z nią
zaśpiewali wszyscy
zebrani.
Świąteczne spotkanie na rynku było również okazją do oficjalnej
prezentacji nowego sztandaru gminy, który razem z herbem i innymi
insygniami Rada Miejska w Modliborzycach uchwaliła w 2017 roku. Na
sztandarze,
zaakceptowanym
przez Komisję
Heraldyczną
działającą przy
Ministerstwie
S p r a w
Wewnętrznych
i Administracji, na
płacie prawym
będącym koloru
czerwonego
widnieje centralnie
umieszczony Orzeł
Biały - godło
h e r b o w e
Rzeczypospolitej
Polskiej. Płat lewy
jest barwy białej
z umieszczonym
herbem gminy
p o ś r o d k u
w z d o b n y m
pozłocistym
k a r t u s z u
heraldycznym,
nawiązującym do
czasów lokacji
miasta. Nad
herbem od górnej
krawędzi płata
umieszczony jest
napis „GMINA”.
Pod herbem na
dolnej krawędzi
płata umieszczony
j e s t
n a p i s
„MODLIBORZYCE”
o r a z
d w i e
historyczne daty.
Z lewej strony
umieszczona jest data lokacji miasta – rok „1631”, z prawej strony data
odzyskania praw miejskich rok „2014".
Na zakończenie tej części obchodów ich uczestnicy wysłuchali
wystąpienia przewodniczącego rady miejskiej Piotra Rogoży
i przemówienia „Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce” Zygfryda
Głowackiego, które w jego imieniu ze względu na chorobę odczytał pan
Mariusz Wieleba, a poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dopełnieniem uroczystości była patriotyczna akademia
w Zespole Szkół w Modliborzycach, połączona z odsłonięciem wizerunku
orła, zaprojektowanego przez Mieczysława Stefana Jarkowskiego,
a przekazanego szkole przez Fundację „Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Londynie”. W części artystycznej uczniowie
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny z patriotycznymi tekstami,
pieśniami i piosenkami, opatrzonymi wspólnym hasłem „Za Ojczyznę
walczyć – to nasz cel”.
M. Dolecka-Jocek
W. Sierociuk

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ NA TERENIE GMINY
PRZEDSZKOLE W MODLIBORZYCACH
8 listopada 2018 r. sześciolatki brały udział w zajęciach otwartych
w ramach edukacji patriotycznej. Poznały symbole narodowe: flagę, godło,
hymn. W czasie przeprowadzonej pogadanki dowiedziały się o ważnym
święcie narodowym, jakim jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały biało-czerwone

kotyliony, które ozdobiły uczestników podczas lokalnych obchodów Święta
Niepodległości 11 listopada. W tym dniu wszyscy: sześciolatki wspólnie
z rodzicami i nauczycielami i całą społecznością lokalną, złożyli kwiaty pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Każdy mały przedszkolak
zaprezentował wspaniałą postawę podczas śpiewania Hymnu
Narodowego. Udział w tej uroczystości był okazją do przeżywania dumy
z poczucia przynależności narodowej.
D. Kańkowska
J. Dycha

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM
Z okazji obchodów Stulecia Niepodległości w przedszkolu
w Stojeszynie Pierwszym 15 listopada 2018 r. odbyła się akademia.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Wisińska, która powitała
ks. Proboszcza, przybyłych rodziców a także "małych artystów".

Dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, został
wspólnie odśpiewany hymn Polski. Następnie grupa „Skrzatów”
i „Pszczółek'” wystąpiła z programem artystycznym. Dzieci recytowały
wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki. Uroczystość zakończyła się
wręczeniem podziękowań wszystkim uczestnikom przeglądu plastycznego
pt. „W Stulecie Niepodległości”, który poprzedził obchody rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Podniosły charakter tego święta podkreślały
barwy narodowe oraz wzruszenie na twarzach rodziców. Mamy nadzieję, że
ten uroczysty dzień zapadnie w pamięci naszych „Małych Polaków”.

i obchodów związanych z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Wzięliśmy udział w uroczystym apelu szkolnym połączonym ze
śpiewaniem pieśni
patriotycznych,
w ogólnopolskiej
akcji ogłoszonej
przez Minister
E d u k a c j i
N a r o d o w e j
„Rekord dla
Niepodległej” gdzie wraz ze
społecznością
Zespołu Szkół im.
J
a
n
a
Kochanowskiego
śpiewaliśmy hymn
narodowy, a także odwiedziliśmy miejsca pamięci narodowej
w naszej miejscowości.
To właśnie z takich małych, prostych rzeczy, miejsc i czynów – ze
stosownego stroju na apelu, z umiejętności zachowania się w określonym
miejscu i czasie, z pielęgnowania pamięci o miejscach istotnych dla naszej
społeczności, ze złożenia kwiatów, zapalenia znicza składa się nasza
WIELKA OJCZYZNA – POLSKA.
Zofia Szwedo

„ZA OJCZYZNĘ WALCZYĆ – TO NASZ CEL!”
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół
w Modliborzycach oraz społeczność lokalna uczcili 100-lecie odzyskania
niepodległości prze Polskę poprzez udział w uroczystościach, które
rozpoczęły się już w piątek o godz. 11.11 odśpiewaniem hymnu
państwowego przez społeczność szkolną.
W niedzielę, 11 listopada 2018 r., uczniowie, nauczyciele
i pracownicy naszej szkoły wraz z władzami i społecznością Gminy
Modliborzyce wzięli udział w gminnych obchodach odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W pierwszą rocznicę nadania imienia Orła Białego Publicznej
Szkole Podstawowej został odsłonięty wizerunek orła zaprojektowany
przez pana Mieczysława Stefana Jarkowskiego i przekazany w darze przez
Fundację: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Londynie.
U r o c z y s t e g o
odsłonięcia dokonali:
p. dyrektor Wiesław
D y j a c h ,
p. wicedyrektor
M a ł g o r z a t a
Z a k o ś c i e l n a ,
p . B u r m i s t r z
Modliborzyc Witold
K o w a l i k o r a z
p. Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr
Rogoża.
Zwieńczeniem
obchodów była
uroczysta akademia pt.
„Za Ojczyznę walczyć – to nasz cel!” przygotowana przez uczniów naszej
szkoły. Akcja widowiska skupiała się wokół losów zwykłej polskiej rodziny,
przedstawionej na tle wybranych wydarzeń historycznych z lat 1918 –

Agnieszka Kaproń, Barbara Dudek

WIELKA NASZA OJCZYZNA - POLSKA
Początek listopada był bardzo pracowity dla przedszkolaków.
Z dużym zaangażowaniem włączyły się one w przygotowanie dekoracji

2018. W spektaklu zostały ukazane: pragnienie wolności, walka, marzenia
o niepodległej Polsce. W tle miłość, rodzina, sukcesy, ale i tragedie
nieodłącznie związane z pragnieniem normalnego życia w wolnej Polsce.
Pielęgnujmy naszą niepodległość i nie zapominajmy o niej
w pędzie naszego codziennego życia. Przypomnijmy sobie, że jesteśmy
niepodlegli, że jesteśmy wolni, bo potrafimy się jednoczyć i trzymać razem.
Nie straćmy tego.
Jolanta Blacha
Agnieszka Maziarczyk, Magdalena Wielgus

SZKOŁA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
Dnia 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 wspólnie z uczniami
wszystkich szkół w naszym kraju odśpiewaliśmy hymn Polski. To uroczyste
śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” było wstępem do akademii z okazji
100. rocznicy odzyskania przez nasze państwo niepodległości. Uczniowie
szkoły pod opieką p. M. Piotrowskiej i p. D. Kani wierszem i piosenką
upamiętnili najważniejsze postaci i wydarzenia w historii Polski.
Przedstawienie wzbogacone było o projekcję krótkich filmów i podkłady
muzyczne np. Polonez Heroice, Walc a-moll F. Chopina, „Bogurodzica”,
Polonez Ogińskiego.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Miasta
Modliborzyce – pan Witold Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej – pan
Piotr Rogoża oraz ks. dziekan Krzysztof Woźniak. 11 listopada 2018 roku
w niedzielę, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach
Stojeszyńskich powtórzyliśmy naszą akademię. Po mszy świętej delegacja
naszej szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, dla którego jakże
ważna była ojczyzna – Polska. Następnie poczet sztandarowy wraz
z dyrektorem szkoły oraz przedstawicielami nauczycieli udali się na gminne
uroczystości do Modliborzyc.
W obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości włączyły
się również przedszkolaki „Skrzaty" i „Pszczółki". Dzieci wspólnie ze swoimi
rodzicami wzięły udział w przeglądzie plastycznym pt. „W Stulecie
Niepodległości". Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację twórczości
dzieci i ich rodziców oraz ukazywanie miłości i szacunku do ojczyzny.
Wytworem przeglądu były bardzo oryginalne i niepowtarzalne prace
plastyczne. Zostały one zaprezentowane społeczności szkolnej na
korytarzu w dniu uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.
Wychowawczynie przedszkolaków dziękują uczestnikom za tak
wyjątkowe uczczenie święta wszystkich Polek i Polaków.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
,,Wolność - to wśród mądrych ludzi żyć,
widzieć dobroć w oczach ich i szczęście,
to królestwo dobrych słów, mądrych myśli,
pięknych snów -to wiara w ludzi.

Takie hasło towarzyszyło nam na uroczystym apelu z okazji
Narodowego Święta Niepodległości i 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, który odbył się 6 listopada 2018 r. w naszej
szkole. Uczniowie klasy trzeciej i czwartej przygotowali montaż słownomuzyczny, który przypomniał wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom
oraz zaproszonym gościom wydarzenia z naszej historii: rozbiory Polski,
nierówną walkę z zaborcami o odzyskanie niepodległości w Powstaniu
Listopadowym i Styczniowym, kształtowanie się granic Polski po 1918 r.
oraz twórców naszej niepodległości, którzy pomimo - różnic w poglądach

potrafili zabiegać o Polskę, o jej niepodległość. To dzięki takim osobom jak:
Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos,
Wojciech Korfanty Polska wróciła na mapę Europy po 123 latach niewoli.
Zawdzięczamy również tę wolność walczącym o Polskę żołnierzom, często
bardzo młodym chłopcom, z których wielu oddało swoje życie za wolną
Polskę. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, musimy jej strzec, aby
następne pokolenia mogły również żyć i pracować w wolnej Ojczyźnie. Po
apelu, zgodnie z naszą tradycją szkolną, odbyło się wspólne śpiewanie
piosenek patriotycznych i legionowych. Pomogły nam w tym śpiewniki
przygotowane przez p. Grażynę Wołoszynek i p. Stanisława Długosza,
które zostały wydane na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania
niepodległości.
9 listopada 2018 r. o godz. 11:11 wszyscy uczniowie i nauczyciele
zebrali się w sali gimnastycznej, aby wspólnie zaśpiewać Mazurka
Dąbrowskiego. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z nauczycielami
przygotowali biało - czerwone kokardki, które w dniu 11. listopada 2018 r.
przypinali mieszkańcom Wierzchowisk, Pasieki, Antolina i Węglisk przed
mszami w naszym kościele parafialnym. Uczniowie z Samorządu
Uczniowskiego z opiekunką p. Teresą Tomaszewską złożyli kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Nauczyciele ZS Wierzchowiska

Maria Piotrowska, Agnieszka Kaproń

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W MODLIBORZYCACH
Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włączyła się
w akcję organizowaną przez fundację „The Brigde”. „Projekt "Globalne
Czytanie o Globalnych Wyzwaniach", został stworzony przez fundację The
Bridge z Genewy.
Głównymi aktorami przedsięwzięcia jest polska młodzież,(…)
a ma na celu zaszczepienie w młodych ludziach m.in. proekologicznych
postaw. - To projekt ONZ, który mówi o globalnych wyzwaniach i celach
zrównoważonego rozwoju w formie baśniowej. Mówimy o zmianach
klimatycznych, bo Polska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej
trzeci raz w ciągu dziesięciu lat - tłumaczy Adam Koniuszewski z fundacji
The Bridge. - Idea projektu polega na tym, by poprzez formę literacką, która
jest bliska nam wszystkim zaszczepić młodym ludziom, od juniora,
właściwe postawy wobec świata, w którym się znajdujemy - tłumaczyła zaś
Margo Koniuszewska, szefowa fundacji.”
Sprawy ekologii i przyszłości świata są nam, młodym ludziom,
szczególnie bliskie. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec takiej akcji, która
za sprawą fundacji The Bridge, obejmuje swoim zasięgiem cały świat.
Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach z dużym zaangażowaniem
podeszła do tematu i podjęliśmy decyzję, że my nagramy film o tematyce
ekologicznej. Nieoceniona okazała się tu po raz kolejny współpraca
z klubem filmowym, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach. Przychylność do naszych pomysłów dyrektora, pana
Andrzeja Rząda, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie dwóch
speców od filmu: Huberta Ryfińskiego i Tomasza Kamińskiego przyniosło
fantastyczny efekt. Wspólnie wymyśliliśmy fabułę, opracowaliśmy
scenariusz, przygotowaliśmy rekwizyty potrzebne w filmie i wreszcie
nagraliśmy etiudę filmową.
Kolejna praca to wiele godzin poświęconych na montaż filmu
i wreszcie, 4 listopada 2018 r. mogliśmy pokazać nasze dzieło. Premiera
miała miejsce na naszym fanpagu na facebooku i już nasz film dotarł do
blisko 5 tys. odbiorców. Odebraliśmy gratulacje nie tylko od fundacji The
Bridge i osób z nią związanych, ale też od szerokiego grona ludzi, którym
film się spodobał, dziękujemy za to. Mamy nadzieję, że nasza praca pogłębi

świadomość ekologiczną, nie tylko młodych ludzi a jednocześnie, tak
zwyczajnie, się Państwu spodoba. Film można zobaczyć również na
Yo u Tu b e w p i s u j ą c t y t u ł , Ż y c i e N a L ą d z i e l u b p o d l i n k i e m
https://www.youtube.com/watch?v=c_rJB1V4zBE .
Nasza praca tak bardzo spodobała się fundacji The Brigde, że
zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie
na lubelską odsłonę projektu „Globalne czytanie o Globalnych
Wyzwaniach”. 3 grudnia 2018 r., na gali, opowiedzieliśmy o naszym filmie
i o pracy nad nim. Dodatkowym powodem do zadowolenia jest fakt, że poza
szkołami i organizacjami z Lublina byliśmy jedyni z całego województwa
lubelskiego, którzy włączyli się akcji. To dla nas powód do dumy, daje nam
wszystkim przekonanie, że nie mamy powodu do kompleksów małych
miejscowości, mamy zdolną, mądrą, kreatywną młodzież.

Ważny dla nas jest również fakt, że nasz film mogliśmy
zaprezentować w dniu otwarcia szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach,
czym Młodzieżowa Rada z Modliborzyc doskonale wpisuje się
w ogólnoświatową dyskusję o ekologii.
Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
Iwona Mańka

HONOROWE OBYWATELSTWO DLA ANDRZEJA KRAŚNICKIEGO
Bardzo uroczysty charakter miała sesja Rady Miejskiej
w Modliborzycach, która odbyła się we wtorek 2 października 2018 r.

Jedynym punktem obrad było wręczenie tytułu "Honorowego
Obywatela Gminy Modliborzyce" prezesowi Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Andrzejowi Kraśnickiemu.Sprawujący funkcję prezesa PKOL
od 2010 roku Andrzej Kraśnicki jest przyjacielem Jana Klafkowskiego "Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce". Organizowane przez niego
w miejscowości Lute turnieje tenisa stołowego o Puchar Józefa Kudły od lat
gromadzą liczne grono uczestników i gości z Andrzejem Kraśnickim na
czele. Współpraca z prezesem PKOL przynosi gminie nie tylko splendor, ale
także pomaga zdobywać pieniądze na rozwój kultury fizycznej. Na przykład
w tym roku m.in. dzięki jego kontaktom udało się pozyskać dofinansowanie
na urządzenie "Otwartych Stref Aktywności" oraz deklarację wsparcia

remontu sali dla judoków przy Zespole Szkół w Modliborzycach
i doposażenie świetlicy wiejskiej
w Lutem. Za taką postawę
i bezinteresowną pomoc radni
postanowili wyróżnić tytułem
honorowego obywatela.
Podczas wtorkowej
sesji specjalną statuetkę,
okolicznościowy grawerton
i uchwałę przyznającą tytuł
Andrzej Kraśnicki odebrał z rąk
burmistrza Modliborzyc Witolda
Kowalika, przewodniczącego
rady miejskiej Piotra Rogoży
i sekretarz gminy Marzeny
Doleckiej-Jocek.
W tej wyjątkowej chwili
nowemu Honorowemu
Obywatelowi Gminy Modliborzyce towarzyszyła małżonka oraz "zasłużony
dla gminy" Jan Klafkowski i inni przyjaciele laureata, którzy przyjechali
z Poznania.
Rada miejska przyznała wyróżnienie Andrzejowi Kraśnickiemu
w maju, ale ze względu na obowiązki zawodowe uroczyste wręczenie tytułu
mogło się odbyć dopiero w październiku.
W.Sierociuk

NOWA KADENCJA SAMORZĄDU ROZPOCZĘTA
W czwartek 22 listopada 2018 r. rozpoczęła się nowa kadencja
Rady Miejskiej w Modliborzycach i burmistrza Witolda Kowalika. Oprócz
złożenia ślubowania, na pierwszej sesji radni odebrali zaświadczenia
o wyborze i wybrali prezydium rady.
Dla Witolda Kowalika będzie to siódma kadencja na stanowisku
burmistrza Modliborzyc, a w tegorocznych wyborach jego kandydaturę
poparło prawie 65 procent wyborców.
Podczas czwartkowych obrad przewodniczącym rady został
wybrany Adam Kapusta, który był jedynym kandydatem na to stanowisko,
a w głosowaniu poparli go wszyscy radni.
Funkcje wiceprzewodniczących objęli Michał Kuźnicki, który
zajmował to stanowisko także w poprzedniej kadencji, oraz Rafał Żołynia.
W nowej Radzie Miejskiej w Modliborzycach zasiedli również:
Danuta Tęcza, Zbigniew Parcheta, Skupiński Marcin, Marta Bryk, Maria
Piotrowska, Marian Kucia, Roman Widz, Mariusz Wieleba, Jolanta
Woźniak, Piotr Drzymała, Wiesław Wieleba i Krzysztof Szumliński.
W. Sierociuk

PRZEŻYLI ZE SOBĄ TYLE LAT…
"Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia
rodziny....." - te słowa 50 lat temu wygłosiło 27 par z miasta i gminy
Modliborzyce. W niedzielę 7 października jubilaci spotkali się na wspólnej
uroczystości. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele
w Modliborzycach, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii
ksiądz Marek Danek, a homilię
wygłosił wikariusz, ksiądz Patryk
Kowalik. Po eucharystii "złote pary"
w towarzystwie przedstawicieli
władz samorządowych świętowały
w Bibliotece u Kazimierza.
B o h a t e r o w i e
niedzielnego spotkania odebrali
medale za długoletnie pożycie,
przyznane przez prezydenta RP,
a także listy gratulacyjne oraz
upominki i kwiaty od burmistrza Modliborzyc Witolda Kowalika,
przewodniczącego rady miejskiej Piotra Rogoży i kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Marcina Kowalskiego. Wszyscy życzyli jubilatom dużo zdrowia
i kolejnych przeżytych razem małżeńskich rocznic.

Gratulacje i życzenia odbierali: Genowefa i Roman Adamkowie
z Kolonii Zamek, Janina i Tadeusz Adamkowie także z Kolonii Zamek,

Helena i Gustaw Bosiowie z Wolicy Drugiej, Zofia i Kazimierz Fiutowie
z Modliborzyc, Alicja i Wacław Grzybowie z Wierzchowisk Drugich,
Marianna i Władysław Jaszynowie z Pasieki, Barbara i Józef Kędrowie
z Kolonii Zamek, Helena i Aleksander Krzysztoniowie z Antolina, Henryka
i Jan Kuźmowie z Brzezin, Zofia i Bolesław Kwaśnikowie z Wierzchowisk
Pierwszych, Eleonora i Jan Łukasikowie z Modliborzyc, Czesława i Czesław
Serwatkowie ze Słupia, Stanisława i Józef Serwatkowie z Wierzchowisk
Pierwszych, Alfreda i Piotr Sławińscy z Lutego, Wanda i Mieczysław
Szostkowie z Wierzchowisk Drugich oraz Barbara i Eugeniusz Tylusowie
z Wolicy-Kolonii. W latach 1967 i 1968 przysięgę małżeńską składali
również: Czesława i Józef Budkowscy z Wierzchowisk Pierwszych, Alina
i Eugeniusz Chmurowie także z Wierzchowisk Pierwszych, Zofia
i Kazimierz Łatowie z Wolicy Pierwszej, Teodozja i Bolesław Rogalscy
z Wierzchowisk
Drugich, Bogumiła
i
M a r i a n
Serafinowie
z Wierzchowisk
Pierwszych,
Krystyna i Jerzy
Skrzypkowie
z B r z e z i n ,
A l e k s a n d r a
i Mieczysław
Skupińscy z Kolonii
Zamek, Henryka
i Marian Sowowie
z Modliborzyc,
Janina i Stefan
Stysiowie także z Modliborzyc, Janina i Józef Wielgusowie ze Stojeszyna
Drugiego oraz Stanisława i Aleksander Rudniccy ze Stojeszyna
Pierwszego.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnego "Sto lat"
i symbolicznej lampki szampana, a uroczystość uświetnił występ uczniów
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach.
W. Sierociuk

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
ZŁOTY MEDAL DLA PANI JANINY BROŻEK
21 listopada to Dzień Pracownika
Socjalnego - święto wszystkich pracowników służb
społecznych. Jest to czas pełen refleksji,
podziękowań, życzeń oraz wyróżnień za wybitne
osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania. W tym roku
w dowód uznania i wdzięczności za długoletnią służbę
na rzecz osób potrzebujących wsparcia została
uhonorowana odznaczeniem państwowym Pani
Janina Brożek - pracownik Gminnego Ośrodka
P o m o c y S p o ł e c z n e j
w Modliborzycach. Podczas
uroczystej wojewódzkiej gali
wręczania wyróżnień Pani Janina
Brożek, jako jedyna, otrzymała
Złoty Medal Prezydenta RP.
Odznaczenie w imieniu Prezydenta
RP Andrzeja Dudy wręczył Wojewoda
Lubelski Przemysław Czarnek.
To nie jedyne wyróżnienie,
jakie otrzymała pani Janina Brożek.
W dniu 29 listopada 2018 roku
podczas Powiatowej Gali Dnia
Pracownika Socjalnego została
uhonorowana Nagrodą Starosty Janowskiego „Róża pomocy
społecznej”.
Pani Janina Brożek swoją drogę zawodową rozpoczęła
w styczniu 1972 r. jako opiekunka PCK. W tym samym roku podjęła też
pracę w księgowości. Na stanowiskach księgowa i główna księgowa
pracuje niemal 45 lat, w tym 25 lat w pomocy społecznej. W środowisku
pomocy społecznej powiatu, województwa a nawet kraju jest
niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania.
Pani Janina z dużym zaangażowaniem, bezinteresownie,
pomagała wielu jednostkom pomocy społecznej w tworzeniu programów
naprawczych na terenie województwa lubelskiego. Były to działania

o ogromnym znaczeniu i wadze nie tylko dla mieszkańców i pracowników,
ale także istotne z punktu widzenia polityki prorodzinnej.
Pani Janina, pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Modliborzycach, poświęciła wiele czasu na budowanie nowej jakości
pracy oraz na podnoszenie standardu usług świadczonych mieszkańcom
gminy, pozyskując na ten cel znaczące środki pozabudżetowe. Przez wiele
lat z dużą odpowiedzialnością wychowywała pokolenie młodych ludzi,
którzy związali swoją pracę zawodową ze
służbą społeczeństwu, kształtując w nich
postawę dobrego i odpowiedzialnego
pracownika. Dla wielu z nich była
mentorem i przyjacielem. Dzięki
umiejętności czytania przepisów ze
zrozumieniem, wiedzy zawodowej oraz
mądrości życiowej stała się uznanym
specjalistą i doradcą w środowisku
pomocy społecznej nie tylko z dziedziny
księgowości.
Na uwagę zasługuje również fakt, że
nie jest Jej obojętny los osób
znajdujących się w trudnej sytuacji,
pierwsza staje do pomocy, wielokrotnie
sponsorowała niezbędne zakupy osobom
potrzebującym. Pani Janina jest osobą
o wyjątkowo wielkim sercu, co potwierdza Jej charyzmatyczne
zaangażowanie oraz stała gotowość do pomocy zarówno
współpracownikom, jak też podopiecznym Ośrodka oraz instytucjom
pomocowym z innych gmin. Rzetelność i fachowość Pani Janiny Brożek
potwierdzają wysokie oceny osób kontrolujących. Ostatnia kompleksowa
kontrola w 2017 roku z ramienia Wojewody Lubelskiego nie wykazała
żadnych nieprawidłowości ani nawet uchybień, podobnie jak kontrole
w latach wcześniejszych.
Koleżeńska, oddana firmie i ludziom, a Jej zaangażowanie dalece
wybiega poza zakres obowiązków służbowych. PANI JANINO
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach

Z ŻYCIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR”
DZIEŃ SENIORA
„Złota jesień seniora” takie hasło przyświecało obchodom święta
Dnia Seniora, które odbyło się 18 października 2018 roku
w Modliborzycach. Nasze
świętowanie rozpoczęliśmy Mszą
Św. której przewodniczył ks.
Biskup Edward Frankowski. Po
uroczystej Mszy świętej udaliśmy
się na drugą część naszego
s p o t k a n i a . Ta m u c z n i o w i e
z Zespołu Szkół w Modliborzycach
zaprezentowali piękną część
artystyczną przygotowaną
specjalnie na tę wyjątkową okazję
i wręczyli seniorom słodkie
upominki. Kolejnym punktem

uroczystości był występ wokalny naszego zespołu a Pani Irena Rusinek
zaprezentowała swoje wiersze. Po części artystycznej przyszedł czas na
życzenia od: Burmistrza Modliborzyc, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Ks. Dyrektora Bogusława Pitucha oraz innych zaproszonych gości.

Wszyscy życzyli długich lat życia w zdrowiu, radości, pogody ducha
i pomyślności. Nasze świętowanie zakończyliśmy uroczystym obiadem
oraz pysznym tortem.
Anna Świeca

ANDRZEJKI W BOJANOWIE
24 listopada 2018 r. w Bojanowie odbyła się impreza ku czci św.
Andrzeja dla seniorów z diecezji sandomierskiej. „Andrzejki” dla
uczestników projektu „Darem serca się dzielimy” współfinansowanego ze
środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 zorganizował Caritas Diecezji
Sandomierskiej. Koordynatorem całego projektu była Anna Świeca –
kierownik placówki „Senior-Wigor” w Modliborzycach.
Ze specjalnym programem, opowiadającym o tradycjach nocy
św. Andrzeja, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Modliborzycach
zaproszeni przez p. Annę Świecę. Uczniowie przygotowali występ
artystyczny, na który składały się: staropolskie piosenki ludowe i piosenki
z lat młodości Seniorów, wróżby andrzejkowe, tańce klasyczne
i nowoczesne. Dziękuję uczniom za ich ogromny wkład pracy,
zaangażowanie i wspólnie przeżyte chwile.

Składam gorące podziękowania za pomoc w przygotowaniu
programu artystycznego w Bojanowie: p. Stanisławowi Długoszowi (oprawa
muzyczna), p. Edycie Zimak – (instruktor tańca w GOK w Modliborzycach),
p. Łukaszowi Kurzynie (instruktor Klubu Tańca Towarzyskiego „Jumb”
w Janowie Lubelskim). Szczególnie dziękuję p. Katarzynie Pyć z Biblioteki
u Kazimierza w Modliborzyach za pomoc techniczną, poświęcony czas
i pobyt z nami w Bojanowie.
Tylko dzięki zaangażowaniu wielu osób nasi uczniowie odnieśli
wielki sukces. DZIĘKUJĘ!
Bożena Pikula
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STAWKI PODATKOWE NA 2019 ROK
Stawki podatkowe na 2019 rok uchwalone na sesji Rady Miejskiej
w Modliborzycach w dniu 30 października 2018r. przedstawiają się
następująco:
I.Podatek rolny: 67,50 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
II. Podatek od nieruchomości:
1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od
1m2 powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od
1 ha powierzchni,
c/ pozostałych:
- zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 0,21 zł od
1 m 2 powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni.
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r.,
poz. 17770), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3/ od budowli –2% ich wartości.
III.Podatek od środków transportowych:
1.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
420,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
700,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
840,00 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku są następujące:

3.od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 985,00 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton, stawki podatku są następujące:
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART.8 PKT 4 USTAWY

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 840,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku są następujące:

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 6 USTAWY

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca
980,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc
1.230,00 zł.
IV. Podatek leśny – stawka została ogłoszona przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego i wynosi 42,2356 zł za 1 hektar.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Bożena Wielgus

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
I KWARTAŁ 2019 R.

INFORMACJA
o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do
udziału we wspólnocie gruntowej
Starosta Janowski działając na podstawie art.49 kpa oraz art.8c ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych informuje, o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we
wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w celu
ustalenia , które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową w danej wsi oraz ustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich
posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
Termin na składanie wniosków, o których mowa wyżej, ustalono do dnia 14 stycznia 2020 roku.
Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim
pokój nr 202(II piętro) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,
ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
Szczegółowa informacja pod numerem 15/ 8725477.

INTERAKTYWNA SZOPKA NA MODLIBORZYCKIM RYNKU
Projekt interaktywnej szopki powstał w 2017 r. i spotkał się
z wielką przychylnością i zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak
i gości odwiedzających w okresie Bożego Narodzenia naszą miejscowość.
Informacje o szopce trafiły również do mediów i to spowodowało, że w tym
roku również zaprezentujemy Państwu interaktywną iluminację.
Głównym pomysłodawcą i wykonawcą całego przedsięwzięcia zarówno od strony informatycznej, sterowania oświetleniem, jak też od
strony techniczno - roboczej, tak aby domknąć cały projekt jest pan Tomasz
Siroń. Przemysław Kasza, kolega pana Tomka, zapewnia hosting,
konfiguruje systemy oparte o Linux, pomaga w pracach nad projektem.
Hubert Ryfiński pracuje nad projektem od strony technicznej, dba o stronę
w i z u a l n ą
projektu od
startu do jego
zakończenia
i zapewnia
całodobowy
serwis. Karol
Szpyra pomaga
w pracach
technicznych
związanych
z szopką i dba
o niezawodne
d z i a ł a n i e
wszystkich
urządzeń. Iwona
Mańka jako
koordynator projektu spina wszystkie prace, kontroluje ich przebieg, dba
o stronę wizualną projektu i jego promocję. To, co Państwo mogą zobaczyć,
to efekt wielogodzinnej pracy wszystkich tych ludzi, przed, w trakcie
i jeszcze po zakończeniu iluminacji.
Urząd Miejski w Modliborzycach poniósł koszt zakupu wszystkich
podzespołów i zamontowanych elementów typu głośniki, kamery,
oświetlenie itd. W całym procesie realizacji projektu mogliśmy liczyć na
pomoc i przychylność pracowników i władz Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach a pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
zamontowali szopkę na rynku i zadbali o aranżację jej wnętrza.
W tym roku ustaliliśmy, że ze strony internetowej można będzie
sterować kolorem i jasnością dekoracji szopki, wybierać z której kamery
chcemy mieć widok oraz posłuchać kolęd. Żeby zachować świąteczny
nastrój, kolejną kolędę można włączać dopiero w momencie, kiedy
poprzednia wybrzmi do końca. W momentach dużego zainteresowania
i aktywności na stronie możemy się spodziewać chwilowej kolejki, ale
wynika to jedynie z faktu, że p. Tomasz zastosował opóźnienia czasowe,
żeby każdy mógł przez chwilę nacieszyć oczy swoją kompozycją iluminacji.
"Trochę nowego, trochę starego", taka myśl przyświecała nam

w pracach nad szopką w tym roku. Zostawiliśmy stronę wizualną, ilość
drzewek, oświetlenie poszczególnych elementów. Nadaliśmy ciekawszy
wygląd przyciskom wyboru, wprowadziliśmy drugą kamerę, która pokazuje
rynek z innej strony, dodaliśmy też zakładkę, która umożliwi wszystkim
wyrażenie opinii o naszym projekcie. Mamy nadzieję, że zmiany się
Państwu spodobają, ale też zostawiamy sobie możliwość drobnych
niespodzianek.
Bardzo jesteśmy zadowoleni z możliwości przedstawienia
Państwu kolęd i pastorałek w wykonaniu miejscowych artystów. Utwory te
zostały zebrane przez Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
i możemy je tutaj zaprezentować dzięki ich uprzejmości.
GOK w Modliborzycach już od ponad dwudziestu lat organizuje
Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek, dzięki czemu
posiada bogaty zbiór twórczości ludowej z naszego regionu.
W prezentowanym zestawie znajdziecie Państwo tradycyjne
kolędy, a w tym, bardzo wartościowe i poszukiwane, kolędy życzące.
Kolędy te, przekazywane jedynie ustnie, niestety, odchodzą
w zapomnienie, tak jak tradycje związane z ich śpiewaniem. Początkowo
ich treść jest zaskakująca i wydaje się nie mieć nic wspólnego z tradycją
bożonarodzeniową. A jednak...
W okresie Bożego Narodzenia, kiedy kolędnice przychodziły do
domu, gdzie był kawaler, najpierw śpiewały kolędy tradycyjne a następnie
kolędę życzącą, w których to Jasieńkowi (kawalerowi) życzyły spotkania
jego Kasieńki (panny, kandydatki na żonę). Utwory te mają zwykle
żartobliwy, lekki charakter. Prezentowane kolędy śpiewane są wyłącznie
a cappella tzn. bez towarzyszenia instrumentów, bo w ten sposób właśnie
śpiewano je przed laty w naszych domach. Dzisiaj także w domach, gdzie
zachowuje się tę tradycję, tak właśnie śpiewamy Bogu na chwałę.
W prezentowanym materiale znajdziecie Państwo utwory w wykonaniu
miejscowych artystów solistów i Zespołu Śpiewaczego Gminnego Ośrodka
Kultury w Modliborzycach.
Mamy nadzieję, że wieloletnia tradycja tego regionu połączona
z nowoczesnością interaktywnej szopki przypadnie Państwu do gustu
a prezentowane utwory na stałe zagoszczą w naszej szopce.
Celem projektu „Iluminacje Świąteczne – Szopka
Bożonarodzeniowa” jest reklama naszego miasta, stworzenie nowoczesnej
iluminacji, która wpisuje się w świąteczny nastrój i bożonarodzeniową
atmosferę pozwalając, chociaż wirtualnie, łączyć wszystkich modliborzan,
tych mieszkających tutaj i tych mieszkających w całej Polsce czy w świecie,
by chociaż przez chwilę być razem.
Mamy nadzieję, że włączą się Państwo do wspólnej zabawy
i stworzą szopkę swoich marzeń, zapraszamy.
Iluminację możecie Państwo oglądać na stronie internetowej
www.modliborzyce24.pl, poprzez „okienko” na stronie internetowej
urzędu miejskiego www.modliborzyce.pl albo po prostu, odwiedzając
modliborski rynek już od 6 grudnia 2018 r.
I.M.

WYGRANY TURNIEJ W GODZISZOWIE
Dnia 2 grudnia 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Godziszowie Pierwszym odbyła się kolejna edycja Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Godziszów w Piłce Siatkowej.
Do rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny: Nie Ma Lipy, Old Boys
i dwie drużyny GUKS Modliborzyce. Rozgrywki prowadzone były systemem
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Pierwszy skład GUKS Modliborzyce wygrał wszystkie swoje

mecze i cały turniej. Drugi skład zajął ostatecznie czwartą lokatę.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy,
które wręczył Wójt Gminy Godziszów Józef Zbytniewski.
Klasyfikacja końcowa:
1.
GUKS Modliborzyce I
6 pkt (6:0)
2.
Nie Ma Lipy
5 pkt (4:3)
3.
Old Boys
3 pkt (2:4)
4.
GUKS Modliborzyce II
2 pkt (1:6)

G. Nieborak

W MODLIBORZYCACH MIKOŁAJE POBIEGLI DLA MAI!!!

Były emocje na starcie i radość na finiszu, nie tylko ze względu na
wynik, ale także możliwość wsparcia chorej dziewczynki.
W Modliborzycach odbył się trzeci Charytatywny Bieg Mikołajkowy i Nordic
Walking. Efektem jest zbiórka ponad 6,5 tysiąca złotych, które otrzyma
rodzina 2-letniej Mai.- Dokładnie zebraliśmy 6 tysięcy 630 złotych i 27
groszy, czyli o ponad 400 złotych więcej niż przed rokiem.
To pieniądze z wpisowego, które wnosili uczestnicy imprezy oraz
kwesty przeprowadzonej przez wolontariuszy wśród kibiców. Formalnie
wpisowe wynosiło 25 złotych, ale byli też tacy, którzy wpłacali większe
kwoty. Po biegu były rozmowy, wywiady, uśmiechy, uściski, miła rodzinna
atmosfera, gorąca grochówka i herbatka dla każdego - relacjonują
organizatorzy.
Podobnie jak przed rokiem na starcie stanęło około 200
zawodniczek i zawodników, którzy w większości mieli na głowach
mikołajkowe czapki, a niektórzy prawie całe stroje świętego. Rywalizacja
zarówno biegaczy, jak i miłośników nordic walking odbywała się na
dystansie 5 kilometrów, które uczestnicy pokonali w bardzo dobrym tempie,
uzyskując znakomite czasy.
Spośród biegaczy pierwszy linię mety minął Michał Biały z SKB
Kraśnik z rewelacyjnym wynikiem 15 minut i 28 sekund. Kolejne dwie
pozycje zajęli zawodnicy SKB Stalowa Wola - Bogdan Dziuba i Marcin
Nowak. Wśród kobiet bieg wygrała Małgorzata Siembida także z SKB
Stalowa Wola z czasem 19 minut i 22 sekund. Druga na mecie zameldowała
się jej koleżanka klubowa Barbara Skrzypczak, a na trzecim stopniu podium
stanęła Agnieszka Przytuła z Janowa Lubelskiego.
Biegacze reprezentowali różne kluby, ale najliczniejszą, bo 41osobową grupę stanowili zawodnicy "Judo Team" Modliborzyce z trenerem
Sebastianem Rogożą, dla których drugi start w charytatywnym biegu

WYJAZDY EDUKACYJNE
29 października 2018 roku uczniowie ze szkół w Gminie
Modliborzyce uczestniczyli w dwóch wyjazdach edukacyjnych w ramach
projektu „Młodzi Kreatorzy”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
Pierwszy wyjazd odbył się do Parku Rekreacji Zoom Natury
w Janowie Lubelskim, w którym uczestniczyli uczniowie z Zespołu
Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym oraz uczniowie
z Zespołu Szkół w
Modliborzycach.
Uczniowie wzięli
u d z i a ł
w warsztatach
edukacyjnych
rozwijając oraz
uzupełniając
swoją wiedzę
z zakresu biologii.
Kolejną atrakcją
dla uczestników
był Exit Room,
gdzie uczniowie
zmierzyli się ze
s z t u k ą
rozwiązywania
problemów i zagadek, usprawniając logiczne myślenie.
W drugim wyjeździe uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół im.
Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich oraz uczniowie
z Zespołu Szkół w Modliborzycach. Wyjazd miał charakter uzupełniający
oraz poszerzający wiedzę uczniów o doświadczenia w zakresie fizyki.
W pokazach zostały przedstawione prawa fizyki obrazowane w różnych
doświadczeniach. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również tunel
aerodynamiczny. Uczniowie mieli możliwość spotkać się oraz poszerzyć
kontakty ze środowiskiem akademickim Politechniki Rzeszowskiej.
Koordynator projektu

mikołajkowym był jednocześnie elementem przygotowań do nowego
sezonu.
Rywalizację miłośników "dwóch kijków", czyli nordic walking
wśród pań wygrała Barbara Wójcik z Krzczonowa, a kolejne dwa miejsca na
podium zajęły mieszkanki Tarnobrzega - Dorota Rejman i Katarzyna
Proszczak. Bezkonkurencyjny w kategorii mężczyzn okazał się Jacek
Wiśniewski z Sandomierza, który wyprzedził Stanisława Młynarskiego
z Zarzecza i Krzysztofa Wocia z Lublina.
Na liście startowej byli m.in. radni Modliborzyc
z przewodniczącym rady Adamem Kapustą, a wśród licznie
zgromadzonych widzów, zagrzewających uczestników do pokonania
kolejnych okrążeń, byli burmistrz Witold Kowalik i sekretarz gminy Marzena
Dolecka-Jocek.
Charytatywny bieg dla 2-letniej Mai zorganizowali: Gminny
Uczniowski Klub Sportowy i Urząd Miejski oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Modliborzycach, wspierani przez wiele firm, organizacji i ludzi dobrej woli.
Słowa podziękowania należą się m.in.: Lokalnej Grupie Działania "Leśny
Krąg" i Urzędowi Miejskiemu z Janowa Lubelskiego, druhom z jednostek
OSP w Wierzchowiskach Pierwszych, Stojeszynie, Wolicy Drugiej
i Modliborzycach, funkcjonariuszom policji z Modliborzyc, Bibliotece
u Kazimierza, firmie "X-Light Reklama Fotografia" Przemysława Kołtysia
z Janowa Lubelskiego, Biuru Usług Projektowych Michała i Marii
Wołoszynków z Kolonii Zamek, firmie "GLOV" z Janowa Lubelskiego,
Stowarzyszeniu Aktywizacji Społecznej SAS także z Janowa Lubelskiego,
Pizzerii "Cztery Kąty" Macieja Wołoszynka oraz wolontariuszom
z Młodzieżowej Rady Miejskiej i Zespołu Szkół w Modliborzycach wraz
z opiekunami.
W. Sierociuk

POŚWIĘCENIE KRZYŻA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
W sobotę 13 października 2018 roku odbyło się uroczyste
poświęcenie krzyża na placu, na którym dzięki staraniom mieszkańców
Stojeszyna Pierwszego na czele z sołtysem p. Marianem Kucią utworzono
OTWARTĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI.
W miejscu starego krzyża powstał piękny, nowy, pod którym, po
uroczystej Mszy św. odprawionej przez proboszcza parafii Brzeziny
Stojeszyńskie ks. kanonika Krzysztof Woźniaka, złożone zostały kwiaty. W
uroczystościach
szczególny
udział mieli
uczniowie
Publicznej
S z k o ł y
Podstawowej
im. Jana Pawła
II, którzy wraz
z rodzicami
i nauczycielami
przygotowali
oprawę Mszy
św. Było to dla
nich szczególne wydarzenie ze względu na osobę patrona szkoły, ponieważ
ten wielki Polak dobrze znał moc Krzyża. Pamiętamy wiele zdjęć papieża
Jana Pawła II przyciskającego do swojego serca Krzyż Chrystusa.
Na zakończenie tego pięknego wydarzenia głos zabrał burmistrz
Modliborzyc p. Witold Kowalik oraz dyrektor szkoły p. Małgorzata Wisińska,
która podziękowała władzom gminy za piękny plac, a następnie w imieniu
organizatorów zaprosiła wszystkich na poczęstunek.
Udział w uroczystości był potwierdzeniem wielkiego szacunku
dla wiary chrześcijańskiej, ale także szacunku i wdzięczności wobec
Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę, ponieważ nasze
święto przypadło na miesiąc przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Maria Piotrowska

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE
LEKCJA BIBLIOTECZNA
Wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę już po raz kolejny gościłyśmy dzieci na lekcji bibliotecznej
patriotyzmu pt. „Co mały patriota wiedzieć powinien”.
Tym razem na niezwykłą lekcję patriotyzmu przyjechała do nas
kl. II z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku.
Podczas spotkania dzieciaki dowiedziały się czym jest ojczyzna
i patriotyzm, poznały symbole narodowe: godło, flagę, hymn. Wybrały się
również na wycieczkę do Krakowa, nad Morze Bałtyckie, Warszawy oraz do
naszej „małej Ojczyzny” – Modliborzyc. Po lekcji mogły zwiedzić naszą
bibliotekę oraz skorzystać ze wszystkich dostępnych tu atrakcji, jak np.
X'box, podłoga interaktywna…

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
„OJCZYZNA W SERCACH SIĘ ZACZYNA”
14 listopada 2018 r. w Dyskusyjnym Klubie Książki dla dzieci i dla
dorosłych odbyło się spotkanie z poezją i piosenką patriotyczną pt.
„Ojczyzna w sercach się zaczyna” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Poprzez odśpiewanie Hymnu uczestnicy spotkania
(nie tylko dzieci!) oddali szacunek symbolom narodowym. Słowem
i piosenką dzieci oddały hołd symbolom walki o wolność i zwycięstwo.
W ustach kolejnego pokolenia uroczyście wybrzmiały słowa tak bardzo
znane i tak bardzo wymowne: „Kto ty jesteś? Polak mały!”
Była to pierwsza wizyta uczniów ze szkoły w Potoczku w naszej
bibliotece i na pewno nie ostatnia.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DLA BIBLIOTEK
Biblioteka u Kazimierza
w Modliborzycach od lat korzysta
z programu wieloletniego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu
Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 20162020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez
zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost
dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych
i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
W 2018 roku nasza biblioteka otrzymała w ramach programu
8249 zł. Pieniądze te zostały wykorzystane na zakup książek dla biblioteki
głównej i 3 filii: w Stojeszynie Pierwszym, Wierzchowiskach Pierwszych
i Wolicy Pierwszej.
Dzięki otrzymanym środkom z dotacji oraz wkładu własnego
pochodzącego z budżetu księgozbiory biblioteki głównej i filii bibliotecznych
został wzbogacony o wiele nowych, ciekawych pozycji książkowych, na
które czekają nasi użytkownicy.

URODZINY PLUSZOWEGO MISIA
Listopadowe „Spotkanie z książką w przedszkolu” upłynęło nam
pod znakiem Pluszowego Misia, a to z okazji obchodzonego 25 listopada
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Podczas spotkań czytałyśmy dzieciakom misiowe opowieści,
wśród których największym zainteresowaniem cieszyła się książka
o przygodach Misia Uszatka, były tańce, misiowe piosenki, a na
zakończenie coś słodkiego.
Bibliotekarki

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości
i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie
symboli narodowych naszego kraju. Norwid napisał: "Ojczyzna to wielki
zbiorowy obowiązek". Zadaniem dzieci i młodzieży jest rozwijanie talentów,
kształcenie umysłu, ducha i serca. Miłości do ojczyzny trzeba uczyć dzieci
już od najmłodszych lat – to trudne i wymagające zadanie. W sukurs
przychodzą książki: dobra lektura pomoże każdemu w tłumaczeniu
patriotyzmu i wagi niepodległości. Z czystym sumieniem można polecić
takie pozycje jak „Alfabet niepodległości” A. Skowrońskiej, „Komendant
wolnej Polski. O Józefie Piłsudskim” W. Widłak czy „Nasza paczka
i niepodległość” Z. Stanieckiej.
Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA
W WOLICY PIERWSZEJ
W ramach promocji naszej biblioteki organizujemy różnego
rodzaju spotkania , pogadanki , odczyty , lekcje biblioteczne itp.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

SPOTKANIE DZIECI Z PLUSZOWYM MISIEM
MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NASZĄ BIBLIOTEKĘ

J. Piech

KULTURA
KONCERT CARLOSA JOHNSONA

JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI

29 września 2018 r. na wyjątkowym koncercie wystąpił u nas
Carlos Johnson, chicagowski wokalista i wirtuoz gitary, uznawany za
jednego z najwybitniejszych bluesowych gitarzystów na świecie. Był
dwukrotnie nominowany do
Grammy Awards (muzyczny
odpowiednik Oscara), grał na
największych bluesowych
festiwalach. Wystąpił
z wrocławskim zespołem
Hoodoo Band, grającym
wyjątkową mieszankę funku,
soulu i rythm'n'bluesa. Była to
już ich kolejna, wspólna
kilkudniowa trasa koncertowa
po Polsce. Muzycy planują
niebawem wydawnictwo
płytowe i film. Podczas niemal dwugodzinnego koncertu usłyszeliśmy
materiał ze wspólnie nagranej płyty, stare przeboje Carlosa Johnsona,
utwory Hoodoo Band oraz największe okołobluesowe standardy. Carlos
błyskawicznie nawiązał kontakt z publicznością i okazał się pełnym humoru
gadułą. W trakcie jednego z utworów zszedł ze sceny i grając wędrował
wśród publiczności. Koncert tym bardziej wyjątkowy, że Modliborzyce były
jedynym (poza podwarszawskim Otwockiem) miejscem po tej stronie Wisły,
gdzie muzycy wystąpili.

Podczas gminnych eliminacji 22. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego, 14 listopada 2018r., wykonawców oceniała Komisja
w składzie: Iwona Mańka, Zdzisław Drzazga oraz Krystyna Wójcik.
W kategorii szkół podstawowych, nominacje do eliminacji
powiatowych
otrzymały:
Katarzyna Hajzer
i Wi k t o r i a
M a j e w s k a
z Zespołu Szkół
w Modliborzycach
oraz Zuzanna
D z i e w a
i Gabriela
Skupińska
z Z e s p o ł u
P l a c ó w e k
Oświatowych
w Stojeszynie.

TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA

Zaczęło się od październikowych eliminacji XIX Jesiennego
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Zamościu.
Nominowani artyści spotkali się 17 listopada 2018 r. na finale Przeglądu
w Dęblinie. 43 prezentacje konkursowe oceniało Jury w składzie: prof.
Iwona Sawulska – śpiewaczka, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Kornelia Niedbał – instruktor ds.
dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Nasza instruktorka i aktorka Krystyna Wójcik zdobyła nagrodę specjalną Burmistrza Miasta Dęblin za
prezentację „Mścicielka” w kategorii krótkie formy teatralne i kabaretowe.

Tegoroczne zainteresowanie festiwalem „Tęczowe Piosenki
Jana Wojdaka” i udziałem w eliminacjach właśnie w Modliborzycach,
okazało się tak duże, że trzy tygodnie przed konkursem musieliśmy
zamknąć nabór. 4 listopada na naszej scenie wystąpiło ponad 80
wykonawców (solistów, duetów i zespołów). Jak to bywa od 6 lat, gościliśmy
twórcę festiwalu, Kawalera Orderu Uśmiechu – Jana Wojdaka. Wraz z nim
młodych artystów oceniali: redaktor
Fot. GOK Modliborzyce
Małgorzata Janiszewska z Radia Kielce oraz
muzyk i kompozytor Rafał Rzeźnikiewicz.
O poziomie występujących u nas wokalistów
świadczy liczba nominowanych - aż 24
wykonawców (m.in. z Lublina, Rzeszowa,
Nowej Dęby, Nałęczowa) zaproszono na finał
19. Festiwalu, który odbył się w Nowohuckim
Centrum Kultury w Krakowie. Na wielkiej
scenie NCK wystąpiły również nasze artystki;
duet Ola Surowska i Ola Taradyś, Alicja
Wąsek, Julia Fijałkowska i Karolina Mędyk.

NAGRODA DLA KRYSTYNY WÓJCIK

SUKCESY, NAGRODY
Ogólnopolski konkurs piosenki „Wygraj Sukces” to kilka tysięcy
wokalistów z całej Polski, biorących udział w kilkustopniowych eliminacjach.
Warto wspomnieć, że nasz GOK wpisał się do historii Konkursu – byliśmy
jednym z pięciu ośrodków organizujących eliminacje w 1. Konkursie w 1996r. Od dwóch lat eliminacje wstępne wróciły do Modliborzyc.
Tegoroczny finał 23. Konkursu odbył się 29 września w Tarnobrzeskim
Domu Kultury. Wśród 121 występujących młodych wokalistów w czterech
kategoriach wiekowych, reprezentująca nasz ośrodek Julia Fijałkowska,
zdobyła 1 nagrodę.

Julia, wraz z Elą
Jakubiec, po przejściu
kwalifikacji, wystąpiły 24
listopada 2018 r. na
Międzynarodowym
Festiwalu Piosenkarzy
im. H. Morysa i A. Litwina
w Kielcach.
Ela Jakubiec
została laureatką
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej w Biłgoraju (8 listopada), zajęła
1 miejsce na Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Religijnej
w Janowie Lubelskim (13 listopada) i 16 listopada 2018 r. zdobyła
„Brązowego Kasztana” (3 miejsce) na Wojewódzkim Konkursie Piosenki
„Jesienne nutki” w Lublinie.

MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI
Na VIII Mikołajkowym Konkursie Piosenki zorganizowanym
przez GOK 5 grudnia 2018r., wystąpiło 45 uczestników w czterech
kategoriach wiekowych.
W kategorii I (przedszkola): I miejsce zajęła Alicja Wąsek,
II miejsce – Amelia Roman i Błażej Najs (eq aequo) i III miejsce – Lena
Żołynia. W kategorii II (klasy I-III): I nagrodę (eq aequo) otrzymali: Antoni
Jaskowski i Natasza Wieczorek, II miejsce – Julia Madej i Adam Lenart (eq
aequo), III miejsce – duet Ola Surowska i Ola Taradyś. Wyróżniono Łucję
Pietroń. W kategorii III (klasy IV-VI): I miejsce zajęła Jagoda Lenart,
II miejsce – Kinga Spryszak a wyróżnienie zdobyła Milena Suchora.
Występy młodych artystów oceniali: Karolina Kozik – instruktor
GOK w Batorzu, Robert Ptasznik – instruktor GOK w Potoku Wielkim i Ewa
Wielgus – instruktor GOK w Modliborzycach.

A. Rząd
foto. arch. GOK

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
JESIENIĄ W PRZEDSZKOLU
Jesienią w przedszkolu wiele się działo. To najbardziej kolorowa
pora roku, która stwarza możliwości do pracy i zabawy. W salach i na
korytarzu przedszkolnym pojawiło się mnóstwo dekoracji oraz ciekawych
prac plastycznych z wykorzystaniem „darów jesieni”, często zresztą
gromadzonych samodzielnie przez dzieci.
Jesień jest
również porą zbioru
owoców i robienia z nich
przetworów. Owoce
zawierają dużo witamin,
a że tych nigdy za wiele,
starszaki wykazując się
dużą samodzielnością
przygotowywały
owocowe szaszłyki
i zdrowe przekąski.
M a l u c h y, k t ó r e
p o m y ś l n i e
zaadoptowały się w przedszkolu, poznały tajemnice lasu uczestnicząc
w zajęciach „Dzień grzybka”.
W ramach realizacji tematyki „Dbamy o zdrowie” w grupie
sześciolatków
odbyło się spotkanie
z panią higienistką.
D b a j ą c
o bezpieczeństwo
rozmawialiśmy
z dziećmi o domu miejscu, w którym
czujemy się
bezpiecznie.
Podczas spacerów
u l i c z k a m i

Modliborzyc doskonaliliśmy umiejętność bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym. Podsumowaniem tematyki o bezpieczeństwie było
spotkanie z policjantami.
We wrześniu obydwie grupy „sześciolatków” oraz grupa
„pięciolatków” wraz
z opiekunami wybrały się
na wycieczkę autokarową
do gospodarstwa
agroturystycznego
„ D o b o s z ó w k a ”
w miejscowości Kalenne,
gdzie uczestniczyły
w warsztatach „Od
ziarenka do bochenka”.
Jolanta Dycha
Dorota Kańkowska

PASOWANIE NA STARSZAKA
Dnia 16 października 2018 r. w naszym przedszkolu w grupach
dzieci sześcioletnich odbyła się uroczystość „Pasowania na Starszaka”.
Wzięły w niej udział wszystkie dzieci z tych grup. Przybyli na nią również
zaproszeni rodzice, burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik
i przewodniczący rady miejskiej pan Piotr Rogoża. Na tę okoliczność dzieci
przygotowały krótki program artystyczny, w którym pojawiły się wiersze
i piosenki o życiu przedszkolnym. Nie zabrakło również elementów
patriotycznych w związku z obchodami setnej rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Po tym nastąpił najważniejszy punkt spotkania – ślubowanie
i pasowanie, którego dokonała pani dyrektor specjalnym ołówkiem. Każde
dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz upominek od władz
samorządowych.
Aby uprzyjemnić wszystkim to spotkanie, wychowawczynie
przygotowały dla rodziców niespodziankę w formie prezentacji

multimedialnej, której bohaterami były ich dzieci. Opowiadała ona o udziale
tych dzieci w życiu przedszkolnym, ich rozwoju i zmianach w przeciągu
czterech lat.
Na zakończenie dzieci zostały zaproszone do swoich sal, gdzie
czekał na nich słodki poczęstunek. Zarówno dla dzieci jak i rodziców był to
dzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji.

Jolanta Dycha, Dorota Kańkowska

SUKCES ALI
W dniach 10-11 listopada miał
miejsce 19. Ogólnopolski Festiwal Dzieci
i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana
Wojdaka”. Alicja Wąsek z Samorządowego
Przedszkola w Modliborzycach przeszła
przez eliminacje regionalne i została
zakwalifikowana do etapu w Krakowie.
Przywiozła ze sobą - oprócz nagród
rzeczowych – Dyplom z wyróżnieniem
w kategorii I – do 7 lat. Alicję
przygotowywała do konkursu pani
Wierzyńska z Domu Kultury
w Modliborzycach.
Gratulujemy Ali i życzymy wielu
sukcesów.
Jolanta Dycha, Dorota Kańkowska

PRZEDSTAWIENIE JESIENNE „5-LATKÓW”
Dnia 21.11. 2018r. pięciolatki zaprosiły swoich rodziców i bliskich
na jesienny występ. Dzieci prezentując swoje talenty recytowały wiersze,
śpiewały piosenki oraz wykonywały tańce. Każde dziecko miało jakąś „rolę”.
Nie zabrakło więc listków, jesiennych wróżek, zwierząt, które przygotowują

przedszkole, naszą miejscowość. Prace dzieci zostały umieszczone na
wystawie przedszkolnej. Za piękne, ciekawe prace każde dziecko
otrzymało dyplom i słodki upominek.

W ramach zajęć zostało także zorganizowane spotkanie
z miejscową regionalistką panią Urszulą Bzdyra, która w interesujący
sposób opowiedziała dzieciom o kilku ciekawych zdarzeniach z przeszłości
Modliborzyc. Zaprezentowała dzieciom zdjęcia ukazujące naszą
miejscowość w dawnych latach. Na zakończenie zajęć wszystkie
przedszkolaki, przyjmując właściwą postawę, odśpiewały Hymn Narodowy
włączając się tym samym w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszoną
przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy
Ministrze Edukacji Narodowej.
Dziękujemy Pani Urszuli za uatrakcyjnienie zajęć a rodzicom za
aktywny udział z dziećmi w zabawie plastycznej.
Jolanta Dycha, Dorota Kańkowska

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
W poniedziałek 26 listopada 2018
r. , w n a s z y m p r z e d s z k o l u
obchodziliśmy „Święto Pluszowego
Misia”. Tego dnia każde dziecko
przyniosło swojego małego lub
dużego przyjaciela – Misia. Po
śniadaniu wszystkie dzieci zostały
zaproszone na przedszkolny hol do
świętowania tego dnia. Przedszkolaki
poznały historię pluszowego misia
oraz obejrzały bajkę o Misiu Uszatku.
Dzieci uczestniczyły także we
wspólnej zabawie i pląsach wraz ze
swoimi misiami, świetnie bawiły się
przy znanych piosenkach, takich jak
m.in. „Pokochaj pluszowego misia”
czy „Jadą, jadą misie”. Wykonały
także prace plastyczne
przedstawiające ich ukochane
maskotki - misie.
Ewelina Kutyła

ANDRZEJKI

się do zimy; a nade wszystko Pani Jesieni, która przybyła w towarzystwie
Deszczowego Króla i Chmurki. Mimo jesiennej aury za oknem
w przedszkolu było bardzo wesoło, kolorowo i przyjemnie. Przedstawienie
wszystkim się podobało, a dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Elżbieta Czerwonka

MOJA MAŁA OJCZYZNA
W grupie sześciolatków w bieżącym roku szkolnym realizowany
jest program „Moja mała Ojczyzna”. W ramach jego realizacji dzieci
wspólnie z rodzicami wykonały prace plastyczne na temat „Moja
miejscowość”. Przedstawiały one to, co dziecku jest najbliższe: dom,
29 listopada 2018 r. grupy 3 i 4-latków zorganizowały zabawę
andrzejkową. Na wspólne tańce i pląsy zaprosiły kolegów i koleżanki
z grupy 5-latków. W dyskotekowej atmosferze i przy dziecięcych przebojach
nawet najmłodsi chętnie próbowali swoich sił w tańcu.
Ewelina Kutyła, Renata Chudy

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
JESIENNE SPACERY

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Od początku roku szkolnego dzieci chętnie bawiły się w sali
a także na świeżym powietrzu. Jesienne przechadzki niezwykle podobały
się . Przedszkolaki poznawały otoczenie a także przyrodę . Spotykały na

Dnia 8.11.2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie
na przedszkolaka''. Przygotowania do tej uroczystości właściwie trwały już
od początku roku szkolnego. Dzieci uczyły się wierszy, piosenek, no
i tańców. Aby stać się prawdziwym , dzielnym przedszkolakiem trzeba było
wykazać się nie lada
umiejętnościami. Dla młodszych
dzieci był to pierwszy publiczny
występ przed zaproszonymi
gośćmi. Wśród nich byli
burmistrz Modliborzyc Witold
Kowalik, przewodniczący rady
Miejskiej Piotr Rogoża,
sekretarz Marzena Jocek,
emerytowana dyrektor Teresa
Szostek. Wszystkie dzieci
zostały obdarowane drobnymi
prezentami. Po części oficjalnej
rodzice przygotowali i zaprosili
na smakołyki. Ten pierwszy
publiczny występ już za nami. Możemy powiedzieć, że był udany i podobał
się wszystkim zaproszonym gościom i rodzicom.

swej drodze wiele niespodzianek. Podziwiały rośliny, drzewa ,kolorowe
liście oraz ptaki i zwierzęta. Czasami też zbierały prawdziwe ,,skarby'' do
kącika przyrody. Zebrane okazy służyły dzieciom do różnych prac
plastycznych, muzycznych czy zabaw matematycznych.

POKAZY CYRKOWE
W tym roku szkolnym zawitali do nas artyści z cyrku „Szok”.
Przedstawili oni swój program, który zawierał elementy akrobacji, żonglerki
a także iluzji. Dzieci aktywnie brały udział w śmiesznym widowisku.
Z zapartym tchem
ś l e d z i ł y w y s t ę p y.
Najwięcej emocji
dostarczył prawdziwy
wąż, którego mogły
pogłaskać. Był też
wesoły klaun i olbrzymi
super bohater, który
zabawiał dzieci na
widowni. Odważne
dzieci same zgłaszały
się do zabawy. Za swój
występ artyści
otrzymali gromkie
brawa. Ten dzień był
naprawdę ekscytujący.

A.Budkowska, Z. Szwedo
foto. ZS Wierzchowiska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
POKAZY Z FIZYKI
Każdego roku, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką, pokazy
w Instytucie Fizyki na UMCS oglądają z ogromnym zainteresowaniem
uczniowie naszej szkoły. Tym razem były to już 59 Pokazy,na których
gościliśmy w liczbie 83 uczniów wraz z opiekunami w dniu 28 września 2018
r.

Ich ideą jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez
prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz
fascynujących doświadczeń. Pokazywane są zarówno doświadczenia
trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również
takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu
i jest to bardzo cenna pomoc ułatwiająca realizację podstawy programowej
z fizyki.
Monika Brzozowska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dnia 12.10.2018 roku społeczność szkolna wraz z dyrekcją
Zespołu Szkół w Modliborzycach świętowała Dzień Edukacji Narodowej.
O godzinie 11.20 na sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczysta akademia
pod hasłem „Dziękujemy…” przygotowana przez p. Ewę Parchetę,
p. Agnieszkę Gierłach – Kryń i p. Stanisława Długosza. Tego dnia sala
przybrała odświętny wygląd dzięki przepięknej dekoracji wykonanej przez

p. Agnieszkę Gierłach – Kryń i p. Katarzynę Sowę. W przedstawieniu udział
wzięli uczniowie z klas IV-VII. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością
zaproszeni goście: Burmistrz Modliborzyc p. Witold Kowalik,
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Rogoża, Prezes ZNP p. Piotr
Matwiejszyn, przedstawiciel Rady Rodziców p. Rafał Lenart, ksiądz
proboszcz Marek Danek oraz emerytowani nauczyciele.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli
i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność
za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Na ręce dyrekcji kwiaty złożyli: p. burmistrz Witold Kowalik, przedstawiciele
samorządów uczniowskich i p. Rafał Lenart z Rady Rodziców.
Ten dzień był również szczególny dla p. Małgorzaty
Warmuzińskiej – nauczyciela j. polskiego, j. rosyjskiego i wieloletniego
dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach. Z okazji przejścia na emeryturę
młodzież pod kierunkiem
p. Agnieszki Kołodziejskiej,
p. Agnieszki Gierłach – Kryń
i Stanisława Długosza
przygotowała dla niej
specjalne, pożegnalne
przedstawienie.
Władze samorządowe,
d y r e k c j a s z k o ł y, R a d a
R o d z i c ó w, n a u c z y c i e l e
i uczniowie dziękowali Pani
Małgorzacie Warmuzińskiej
za zaangażowanie i wkład
pracy na rzecz Zespołu
Szkół w Modliborzycach.
Okazałe bukiety kwiatów,
kosze słodyczy i płynące z głębi serca podziękowania były wyrazem
ogromnego uznania i szacunku. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i rodzinnym, nieustającego zdrowia i wspaniałych wspomnień.
JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
DZIĘKUJEMY!!!
Ewa Parcheta, Stanisław Długosz,
Agnieszka Gierłach – Kryń, Katrzyna Sowa

ŚLUBUJEMY!

ŚNIADANIE DAJE MOC

19 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkół w Modliborzycach
złożyli uroczyste ślubowanie. W tym szczególnym roku, w którym
obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, do pasowania na
ucznia przystąpiło 27 dzieci.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy IIa realizowali
ogólnopolski program edukacyjny ,,Śniadanie Daje Moc”
Cele programu to zwiększenie świadomości najmłodszych w kwestii
prawidłowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania oraz
przyczynienie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce –
poprzez edukację.
Zwieńczeniem realizacji programu był 8 listopada- Dzień
Śniadanie Daje Moc.
Dla naszych uczniów
był on szczególny.
Mieli bowiem
przygotować wielką
śniadaniową ucztę
- w y j ą t k o w e
śniadanie, które miało
dać wszystkim MOC,
czyli energię do pracy,
zabawy i nauki.
Śniadanie
poprzedziliśmy
zajęciami, które miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest
spożywanie rano zdrowego posiłku. Uczniowie poznali 12 zasad zdrowego
odżywiania się oraz przypomnieli reguły zachowania się przy stole.
Uświadomili sobie, jak ważne jest zjedzenie pożywnego posiłku, który daje
siły na cały dzień. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w podjętej akcji.
Odbyły spotkanie z panią higienistką i z zaciekawieniem uczestniczyły
w pogadance na temat zdrowego odżywiania. W realizację programu
zaangażowali się także rodzice, wyrażając aprobatę oraz uznanie dla takich
działań. Dostarczyli produkty potrzebne do zorganizowania zdrowego
śniadania.
Barbara Rogoża

Uroczyste ślubowanie odbyło się w sali gimnastycznej szkoły.
Dzieci zostały powitane przez starszych kolegów i koleżanki wierszami,
a następnie rozpoczęły uroczystość
występem artystycznym.
Po części artystycznej
nastąpiło długo oczekiwane
ślubowanie i pasowanie na ucznia
klasy pierwszej, którego dokonał
dyrektor szkoły p. Wiesław Dyjach.
W uroczystości, jak co roku, wziął
udział burmistrz Modliborzyc
p. Witold Kowalik, przewodniczący
Rady Miejskiej p. Piotr Rogoża,
wicedyrektor p. Małgorzata Zakościelna, ksiądz Andrzej Nowakowski oraz
rodzice uczniów. Zaproszeni goście złożyli pierwszakom gorące gratulacje
w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzyli wielu sukcesów w dalszym
zdobywaniu wiedzy.
Każdy pierwszak otrzymał upominki ufundowane przez gminę
i dyrektora szkoły. Poza tym każdemu został wręczony Akt Pasowania na
Ucznia. Pierwszak – jak to dumnie brzmi!
Wychowawcy klas pierwszych

TURNIEJ TYMBARKA CZAS ZACZĄĆ
24 października 2018 roku na hali Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach odbył się etap powiatowy
XIX edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii chłopcy
U10.
Do rywalizacji przystąpiło trzy drużyny: PSP Batorz, PSP
Wierzchowiska oraz drużyna z naszej szkoły. Pierwsze miejsce przypadło
drużynie z Wierzchowisk, która zagra w finale wojewódzkim. W finale
wojewódzkim zagrają również dziewczęta U10 z naszej szkoły, które jako
jedyne zgłosiły się do rozgrywek.

DOBRE WYSTĘPY NASZYCH SZACHISTÓW
15 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Gminnych Igrzyskach w Szachach Drużynowych, które odbyły się
Zespole Szkół w Modliborzycach. Do
zawodów przystąpili również
uczniowie z Wierzchowisk oraz
Stojeszyna. Dzięki bardzo dobrej
grze zarówno młodsza grupa
w składzie (Krzysztof Woźniak,
Dawid Woźniak, Mikołaj Ludian,
Karolina Żelazko) jak i starsza
(Mateusz Kasica, Mateusz Siatka,
Kamil Gąska, Magdalena Rychlak)
zajęła I miejsce.
2 2 l i s t o p a d a 2 0 1 8 r.
w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły
się Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Szachach Drużynowych. Nasi
uczniowie mimo dobrej gry ulegli
kolegom z Janowa Lubelskiego
i zajęli II miejsca. Cieszy fakt, że
w młodszej grupie wiekowej są
zawodnicy, którzy ciągle doskonalą swoje umiejętności. Mam nadzieję, że
za rok, czy dwa to my będziemy górą.
Tomasz Nalepa

POŻEGNANIE DYREKTORA
WIESŁAWA DYJACHA

25 października 2018 r. w naszej szkole odbył się etap gminny Turnieju
Tymbarka w kategorii dziewcząt U8. Nasze małe piłkarki mimo tremy przed
pierwszym ważnym meczem, zagrały bardzo dobrze i pokonały koleżanki
ze Stojeszyna 4:2. Zwycięstwo dało im awans do zawodów powiatowych,
gdzie w finale zagrają ze szkołą z Momot Górnych.
Trochę dłużej na swoje rozgrywki poczekają piłkarze i piłkarki
w kategorii U12. Koordynator powiatowy planuje rozegrać finał powiatowy
dopiero na początku marca 2019r.
Tomasz Nalepa

19 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Modliborzycach odbyło
się pożegnanie dyrektora szkoły p. Wiesława Dyjacha, który awansował na
stanowisko Wójta Gminy Dzwola. W tym dniu uczennice Liceum
Ogólnokształcącego wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego
przygotowały pod kierunkiem p. Agnieszki Kołodziejskiej,
p. Agnieszki Gierłach – Kryń
i p. Katarzyny Sowy pożegnalne
przedstawienie, zadedykowane
dla p. dyrektora Wiesława
Dyjacha.
Uroczystość pożegnania,
to chwile wielkich wzruszeń,
podziękowań, życzeń, które na
ręce pana dyrektora złożyli:
wicedyrektor szkoły
– p. Małgorzata Zakościelna, która
przejmuje obowiązki dyrektora
Zespołu Szkół w Modliborzycach,
Grono Pedagogiczne,
przewodnicząca Rady Rodziców –
p. Bożena Kiszka oraz uczniowie.

Kiedyś Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Pan dyrektor – Wiesław
Dyjach - takim właśnie jest Człowiekiem. Przez 3 lata swojej pracy
pokazywał nam, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy ją
wykonywać, mając na uwadze przede wszystkim dobro uczniów
i nauczycieli. Służył drugiemu człowiekowi i zapewne będzie to dalej robił
w swojej nowej pracy. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za wzór
sumiennej, owocnej i pełnej oddania pracy, z prośbą o zachowanie nas
w sercu i pamięci.
Grono Pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji
oraz uczniowie Zespołu Szkół w Modliborzycach

ANDRZEJKI
W czwartek 29 listopada 2018 r. świetlica szkolna wraz
z Samorządem Uczniowskim zorganizowała zabawę andrzejkową dla całej
społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Modliborzycach. W tym dniu
sala rekreacyjna została zamieniona w „salę wróżb”. Rada Rodziców
zadbała o oprawę muzyczną, a o magiczny nastrój uczniowie z klasy VI b

i V a, którzy pod
kierunkiem p. Bożeny
Pikuli przygotowali
występ artystyczny, na
który składały się
wróżby andrzejkowe,
p o k a z t a ń c a
k l a s y c z n e g o
i współczesnego.
Podczas występu
uczniowie przypomnieli
również staropolskie
tradycje.
Zorganizowana
impreza andrzejkowa, pełna wrażeń i pozytywnych emocji była kolejną,
wspaniałą okazją do dobrej zabawy i integracji, a jednocześnie źródłem
szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.
Ewa Parcheta, Katarzyna Sowa
Agnieszka Gierłach - Kryń

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE
Dnia 11 października 2018 roku w naszej szkole odbył się
uroczysty apel z okazji Dnia Papieskiego i 40. rocznicy wyniesienia do
godności papieża – Karola Wojtyły. Młodzi artyści w montażu słowno muzycznym bardzo sugestywnie ukazali wyjątkowość osoby Ojca Świętego
Jana Pawła II jako papieża i człowieka, który przez swój przykład uczył, że
trzeba wierzyć, działać i modlić się.

a szczególnie pierwszaków. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem
sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Po złożeniu ślubowania Pani
dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Nie zabrakło upominków od
starszych kolegów i od władz samorządowych.
W drugiej części uroczystości uczciliśmy - święto polskiej szkoły,
święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkołę
prowadzą i nadzorują. Wychowankowie złożyli wszystkim nauczycielom
podziękowania za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w kształtowanie
młodych serc i umysłów. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele
Rady Rodziców.
Rodzicom uczniów klasy I, którzy przybyli w licznym gronie,
dziękujemy za przygotowany dla swoich pociech słodki poczęstunek.
Wychowawcy kl.I i VI

ŚNIADANIE DAJE MOC

Scenariusz uroczystości przygotowali nauczyciele historii –
p. Jadwiga Graboś i p. Grzegorz Ciupak, zaś o oprawę muzyczną zadbała
p. Ewa Boś. Na zakończenie apelu pani dyrektor Małgorzata Wisińska
krótko podsumowała powagę i cel tego spotkania: „Zapamiętajmy to, co
mówił Jan Paweł II, że miarą wielkości człowieka nie jest wiedza, ale miłość.
Ważne jest to, jaki jestem, jak się zachowuję wobec rodziców, nauczycieli,
kolegów I koleżanek.”
Apel został ponownie zaprezentowany 14.10.2018 r. w Kościele
Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich. Celem akademii było
przypomnienie scen z życia Wielkiego Polaka i Jego wybranych wypowiedzi
oraz zaprezentowanie twórczości związanej z papieżem Janem Pawłem II.
Po mszy świętej złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i słowami
pieśni modlono się o opiekę patrona.

W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli
zdrowego odżywiania uczniowie klas I- III i młodsza grupa przedszkolaków
,,Skrzaty'' włączyła się ponownie w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 do
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Śniadanie daje moc'', organizowanej
przez koalicje Partnerstwo dla Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka. Dla

Ewa Boś, Jadwiga Graboś,
Grzegorz Ciupak

PASOWANIE NA UCZNIA
I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
17 października 2018 r. odbyła się uroczystość ślubowania
pierwszaków.
Pani dyrektor powitała serdecznie zaproszonych gości: pana
Witolda Kowalika – burmistrza miasta i gminy Modliborzyce, pana Piotra
Rogożę - przewodniczącego Rady Miejskiej, panią Alfredę Gierłach bibliotekarkę Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym, rodziców,

naszych uczniów 8 listopada 2018 r. był to dzień szczególny, mieli bowiem
okazję do przygotowania wielkiej śniadaniowej uczty – wyjątkowego
śniadania! Śniadanie, które miało dać wszystkim MOC, czyli energię do
pracy, zabawy i nauki.
Kulinarne poczynania poprzedzone zostały zajęciami, które
uświadomiły dzieciom, jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku.
Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w podjętej akcji. Najpierw
przygotowały, a potem wspólnie spożywały drugie śniadanie.
W przygotowaniach wsparli nas rodzice uczniów. To właśnie dzięki nim,
zostały dostarczone produkty do zorganizowania zdrowego śniadania.Było
wesoło, smacznie i sympatycznie.
Elżbieta Krzysztoń

DWA ZŁOTA DLA STOJESZYNA
14 listopada 2018r. w Zespole Szkół w Dzwoli odbyły się
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Tenisie
Stołowym. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Gabriela Nosal,
Paulina Wieczorek, Jakub Skupiński oraz Kacper Kaproń spisała się
świetnie, zajmując czołowe miejsca zawodów. Gabrysia Nosal zajęła
I miejsce wśród dziewcząt, a Jakub Skupiński I miejsce wśród chłopców,
Paulina Wieczorek zajęła VII miejsce, a Kacper Kaproń IX. Nasi złoci
medaliści wystąpią w najbliższym czasie w zawodach rejonowych,
trzymamy kciuki, by zajęli równie dobre miejsca.
Tomasz Nalepa

TAJEMNICZY OGRÓD

„USKRZYDLONA BIELĄ ORŁA...”

Zespół Teatru Scena Polska z Czeskiego Cieszyna nigdy nie
zapomina o widzu młodym. Każdy sezon teatralny przynosi kolejną , nową
propozycję z kanonu lektur szkolnych. Dnia 20 listopada2018 r. uczniowie
klasy V i VI mieli okazję obejrzeć spektakl pt. ,,Tajemniczy ogród” w Sali
Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Utwór ,zaliczany do

Dnia 29.11.2018 r. odbył się XVIII finał Międzywojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, organizowanego co roku przez
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Pysznicy. Tegoroczny konkurs
nawiązywał do wielkiej rocznicy
i wydarzeń w ramach wspólnego
świętowania Jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Swoje prace plastyczne i literackie
zaprezentowali uczniowie z 44 szkół
i 5 przedszkoli z terenu województw:
podkarpackiego, lubelskiego,
świętokrzyskiego, małopolskiego
i łódzkiego. Na konkurs napłynęło 336
prac plastycznych i 132 utwory poetyckie.
Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki oraz poetów pani
Małgorzaty Żureckiej - sekretarza Związku Literatów Polskich w Rzeszowie
i ks. dra Mariana Balickiego przyznało 31 nagród oraz 51 wyróżnień. Wśród
osób wyróżnionych znalazła się praca naszej uczennicy Olgi Żurawicz,
która wzięła udział w kategorii poezja. Rezultatem twórczych zmagań jest
okolicznościowa antologia, w której opublikowano nagrodzony wiersz.
Nawiązując do hasła tegorocznego konkursu „Uskrzydlona bielą orła..''
należy przywołać słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego: ,,Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to
będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi'.’
Miejmy wiec coś z orłów, dumnych ptaków. My wszyscy…

ścisłej klasyki literatury dla dzieci i młodzieży, na scenie zyskuje dodatkowe
walory narracyjne .Reżyserzy, dzięki brawurowemu połączeniu kostiumów
z epoki i klasycznego tekstu z robiącą ogromne wrażenie współczesną
dekoracją, pełną bieli, szkła, lustrzanych odbić i przenikania planów –
stworzyli uniwersalną, ponadczasową opowieść teatralną o tym, że dobro
i siła są w każdym z nas, trzeba tylko pozwolić im działać. W obrazie
tajemniczego ogrodu można było dopatrzyć się również symbolu ludzkiej
duszy. Podobnie jak ogród, wymaga ona dbałości i pielęgnacji. Dobre
uczucia, miłość, życzliwość – należy pielęgnować jak kwiaty, natomiast złe
– wyrywać jak chwasty. Wymaga to oczywiście wysiłku, na który trzeba się
zdobyć.
D. Żurawicz, D. Rząd

Dorota Żurawicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
11 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie
z klas siódmej i ósmej wraz z opiekunami. Za pomocą żartobliwych scenek
i wzruszających piosenek uczniowie odtworzyli klimat szkolnego życia oraz
wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę
i poświęcenie. Przekazali im także serdeczne życzenia. Swoimi występami
dostarczyli zebranym gościom wielu niezapomnianych wrażeń.
W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia
przekazał całej społeczności szkolnej dyrektor szkoły Piotr Jaskowski.
Serdecznie powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne,
pracowników obsługi, rodziców, emerytowanych nauczycieli, uczniów.
W swoim przemówieniu zaznaczył, że wszyscy, którzy tworzą szkołę:
nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na
panującą w niej atmosferę i relacje. Podziękował wszystkim za
zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce.

zdecydowała się przejść na emeryturę. Ciepłymi słowami, pełnymi uznania i
podziwu, pożegnali panią dyrektor licznie zebrani goście, jednocześnie
witając ją w gronie szczęśliwych emerytów. Pan dyrektor, w imieniu całej
społeczności szkolnej, podziękował emerytowanej pani dyrektor za
rzetelne przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennym
życiu oraz ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Wyraził
wdzięczność za to, że w trudnych chwilach służyła pomocą, motywowała do
wytężonej pracy i pomagała znaleźć optymalne rozwiązania, zawsze mając
na uwadze dobro przede wszystkim uczniów.
Nauczyciele

WYGRANY TURNIEJ POWIATOWY U-10
XIX EDYCJI ,,Z PODWÓRKA NA STADION
O PUCHAR TYMBARKU”
Jesień to czas, kiedy rozgrywane są eliminacje gminne
i powiatowe, w których drużyny z całej Polski walczą o miano najlepszych
w swoich kategoriach. W tym roku drużyna chłopców U-10 z Wierzchowisk
w wyniku losowania trafiła na przeciwników z Modliborzyc i Batorza.
Podczas turnieju powiatowego, który odbył się 24 października 2018 r.
w Modliborzycach, zespół młodych piłkarzy z Wierzchowiskach odniósł
sukces, wygrywając z Modliborzycami 11:1 i z Batorzem 9:0, zapewniając
sobie tym samym udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się wiosną
2019 roku w Międzyrzeczu Podlaskim.

Skład naszej drużyny:
Damian Breś, Adam Lenart, Michał Rawski, Antoni Jaskowski, Adrian
Wielgus, Mikołaj Wójcik, Marcin Ludian, Jakub Żołynia, Bartłomiej
Rawski, Bartosz Ślusarski.
Nauczyciele w-f

PASOWANIE NA UCZNIA
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do
pożegnania wieloletniej dyrektor szkoły, pani Teresy Szostek, która

Dnia 31.10.2018 r. odbyło się w szkole uroczyste „Pasowanie na
ucznia”. Na początku uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem
wychowawczyni pani Małgorzaty Janczury zaprezentowali program
artystyczny. Potem pan dyrektor Piotr Jaskowski dokonał „Ślubowania''

oraz ,, Pasowania na ucznia”. Na koniec były gratulacje i prezenty, także od
Burmistrza Modliborzyc Pana Witolda Kowalika. Dziękujemy księdzu
proboszczowi Zbigniewowi Solarzowi oraz księdzu Sławomirowi

tegoż konkursu, który odbył się 27 listopada 2018 r.. Podczas zmagań
konkursowych godnie reprezentowała powiat janowski. Poziom
uczestników był bardzo wysoki. Cieszymy się, że Karolina znalazła się w tak
znamienitym gronie najlepszych recytatorów w województwie.
Magdalena Moskal

Machowskiemu za ,,Poświęcenie tornistrów”, które odbyło się w niedzielę
w Kościele Parafialnym w Wierzchowiskach. W przygotowanie
uroczystości aktywnie zaangażowali się uczniowie klasy szóstej
z wychowawczynią Panią Anną Pyrak. Dzień „Pasowania na ucznia” był dla
pierwszaków uroczysty i pełen wrażeń.

SUKCES KAROLINY ŚLUSARSKIEJ
W historii literatury to fantastyka, czerpiąca swe inspiracje
z bajek, baśni, klechd i mitów, najsilniej związana jest z wrażliwością
młodych czytelników. To ona pobudza wyobraźnię i kreatywność,
kształtuje umysły, wprowadza
idee w życie. Recytując utwory
fantastyczne powołujemy do
istnienia nieistniejące światy.
14 listopada 2018 r.
odbyły się eliminacje powiatowe
22. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego Narodziny
Światów- fantastyka w literaturze.
I miejsce w kategorii 7-8 klasa
szkoły podstawowej i III klasa
gimnazjum zajęła Karolina
Ślusarska, uczennica klasy III
Publicznego Gimnazjum
w Wierzchowiskach Drugich.
Otrzymała również nominację do
udziału w Turnieju Wojewódzkim

Radny Powiatu Janowskiego
Piotr Rogoża
Rada Miejska w Modliborzycach
oraz Burmistrz Modliborzyc
Witold Kowalik
zapraszają wszystkich mieszkańców
gminy na

Wspólne śpiewanie kolęd

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
6 stycznia 2019 r., godz. 17.00
Modliborzyce – rynek miasta

Materiał płatny

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII SŁUPIE – MODLIBORZYCE
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
Nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością, smutkiem, dumą, gniewem...”
W. Szymborska

Według dokumentów znajdujących się w Archiwum Parafialnym
w Modliborzycach, w 1876 r., mieszkańcy Słupia posiadali 298 mórg ziemi,
natomiast w Słupiu Księżym 82 morgi13.

Na łamach „Wieści Gminnych”, dla pełnego obrazu zasięgu
terytorialnego parafii Słupie – Modliborzyce na przestrzeni minionych
wieków, pragnę przybliżyć Państwu informacje o miejscowościach
wchodzących w skład parafii.
SŁUPIE - SŁUPIA DŁUTOWA
Słupie, położone w dolinie rzeki Sanny, jest niewątpliwie bardzo
starą osadą. Nazwa jej uległa w ciągu wieków zmianom1. Najstarsze dzieje
tej miejscowości nie są nam znane. W okresie istnienia państwa
feudalnego pojawiały się nazwy takie jak – Brona, Słup, Stróża, określające
siedziby załóg strzegących grodów kasztelańskich. Nazwa miejscowości
wskazuje, że we wczesnym średniowieczu znajdowała się tutaj wieża
obronna zwana wówczas Słup. Zapewne był to słup strażniczy, strzegący
grodu kasztelańskiego – w tym przypadku Zawichostu. Prawdopodobnie
tędy przebiegała droga stanowiąca szlak handlu ruskiego z Sandomierza
i Zawichostu do Włodzimierza. Wskazuje na to usytuowanie Słupia na
drodze prowadzącej przez Zawichost, Zaklików, Białą, Goraj, Czerwień.
Zapewne tutaj krzyżowały się, wyżej wymieniona z drogą lokalną z Białej do
Polichny oraz Stróży. W związku z powyższym Słupie mogło istnieć już
w XIII w.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała wieś i czyją była
własnością. Przez prawie sto lat wzmianki o Słupiu są tylko w dokumentach
watykańskich2. Podobna sytuacja jest z Polichną, wzmiankowaną pod
koniec XII wieku3 - wioską oddaloną od Słupia o kilka kilometrów.
Prawdopodobnie jakaś zaraza lub najazdy obcych wojsk spowodowały
wyludnienie tych terenów. Pierwsze informacje o Słupiu podaje Stanisław
Kuraś4, dowiadujemy się, że Słupie w XIV w. było własnością szlachecką,
a jej dziedzicem w latach 1407-1419 był Jan Dłuto5. W połowie XV w.
właścicielami Słupia było kilku Janów – Dziewiaski, Golas, Żak, oraz
Mikołaj i Jakub Dłuto, zapewne byli to potomkowie Jana Dłuto. W 1451 r.
Słupie graniczy z kluczem kraśnickim, Stróżą i Wolą Słupską 6 .
Właścicielami Słupia w XVI w. są jeszcze Dłutowie, którzy są już ubogimi
szlachcicami i dzielą wieś z innymi współwłaścicielami. W 1529 r. we wsi
była karczma, od której odprowadzana była dziesięcina7. Rejestr poborowy
pow. urzędowskiego z 1531 r. podaje wieś pod nazwą Słupia Dłutowa.
Z powyższego rejestru dowiadujemy się również, że Dłuto posiadał we wsi
3 łany i młyn, natomiast Bystram - drugi właściciel Słupia - posiada 2 łany
i młyn8. Pod koniec XVI w. w Słupiu był folwark szlachecki, a we wsi
mieszkało 5 kmieci9. W 1592 r. właścicielami Słupia byli Krzysztof i Dorota
Dłutowie. Natomiast wizytacja z 1617 r. jako właścicieli Słupia wymienia
Piotra i Krzysztofa Dłutów. Prawdopodobnie byli to ostatni potomkowie linii
męskiej Dłutów, zamieszkujący dobra słupskie przez dwieście lat.
Słupie od Dłutów zakupili Rzeczyccy, była to rodzina wywodząca
się z drobnej szlachty, ale szybko pnąca się w hierarchii wewnątrz
szlacheckiej. W latach dwudziestych XVII w. właścicielem Słupia został
Stanisław Wioteski. W 1631 r. na
gruntach Słupia Wioteski podjął
udaną lokację miasta Modliborzyce.
Pod koniec XVII wieku nowym
dziedzicem Słupia oraz całości dóbr
modliborzyckich został Mikołaj
Słoniewski. Podczas wojny
p ó ł n o c n e j w 1 7 0 6 r. S ł u p i e
(podobnie jak i Modliborzyce)
doznało wielu zniszczeń. Na
początku XVIII w. z rąk Słoniewskich
Słupie przeszło na Samuela
Nahoreckiego herbu Kościeża.
Rodzina Nahoreckich, na prawie
zastawu, oddała wieś we władanie
Józefowi Bielskiemu. W Słupiu
w XVIII w. funkcjonował młyn, były
barcie pszczele oraz istniały
BP. WINCENTY A PAULO PIEŃKOWSKI zabudowania dworskie. To właśnie
we dworze słupskim w rodzinie
(1786-1863)
szlacheckiej w 1786 r. urodził się
10
Wincenty Pieńkowski - syn Jana i Agnieszki, późniejszy biskup diecezji
lubelskiej.
Dobra modliborskie po Samuelu Nahoreckim przejęły jego córki
Teofila i Teresa. Po dokonanym podziale majątku, Słupie otrzymała Teresa
i jej małżonek Antoni Doliński. Na początku XIX w. właścicielem dóbr
słupskich został Feliks Doliński - bratanek Antoniego Dolińskiego. Słupie
w rękach Dolińskich było do 1863 r., po tym roku nowymi dziedzicami włości
słupskich zostali Gorzkowscy. Po upadku powstania styczniowego
skonfiskowano istniejący w Słupiu od kilku wieków folwark plebański,
położony na granicy gruntów miejskich Modliborzyc oraz wsi Słupie. Ziemię
tę zakupił komisarz Popow i utworzył nowy folwark nazwany Słupie Książe.
Komisarz na gruntach wybudował cztery nowe budowle oraz założył
ogród11. Przeprowadzone w 1864 r. uwłaszczenie chłopów zaowocowało
w Słupiu nadaniem ziemi 23 gospodarzom, w tym 8 ze Słupia Książego12.

MOST ŁĄCZĄCY SŁUPIE Z DĄBIEM.
ZDJĘCIE Z 1929 R.

Po zakończeniu I wojny światowej nastąpił widoczny rozwój wsi.
W 1921 r. w Słupiu mieszkało 288 osób i było 45 domów. W okresie
międzywojennym powstało Koło Młodzieży Wiejskiej, aktywnie działające
w tej miejscowości. Rozwój wsi przerwała II wojna światowa. Już w połowie
września w 1939 r. wieś została zbombardowana przez lotnictwo
niemieckie. Obecnie Słupie graniczy z Modliborzycami. W 2005 r.
znajdowały się we wsi 73 domy, w których mieszkało 460 osób, teraz
w Słupiu mieszka 435 osób.
Słupie jest najstarszą miejscowością należącą do naszej parafii.
Już w XIV w. znajdował się w wiosce pierwszy kościół i cmentarz parafialny.
Modrzewiowy kościółek rozebrany został w II połowie XIX w.,
a pozostałością po istniejącym niegdyś tu cmentarzu z prochami naszych
przodków są drzewa, rosnące przy działce p. Stefana Markuta.
19 marca 2010 r. młodzież naszego KSM-u po zakończeniu drogi
krzyżowej umieściła w miejscu dawnego parafialnego kościoła w Słupiu
drewniany krzyż z tego misterium. W święto Chrystusa Króla, dzięki
inicjatywie mieszkańców Słupia, utworzone zostało Stowarzyszenie
„Opoka”, którego celem było godne upamiętnienie tego miejsca. Podjęto
decyzję, że w miejscu
pierwszego kościoła
parafialnego na
postumencie
umocowany zostanie
stalowy krzyż
z pamiątkowymi
tablicami. Krzyż,
którego fundatorami
byli mieszkańcy
Słupia, został
w y k o n a n y
w p r a c o w n i
k o w a l s t w a
artystycznego
Zbigniewa Olszówki
w Kraśniku. 3 maja
UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KRZYŻA
2011 r. w obecności
wiernych dziekan ks. kanonik Czesław Bednarz dokonał uroczystego
poświęcenia krzyża14.
Dzięki temu marzenia kapłanów zarządzających parafią a także
naszych przodków spełniły się. Miejsce, na którym przez kilka wieków była
świątynia, zostało godnie upamiętnione.
Urszula Bzdyra
foto. arch. prywatne U. Bzdyry
1
Slup w 1412 r., Slup – 1414, Słup – 1415, Slupe – 1417, Slup Dluthowa 1470-80,
Słupia od 1531
2
APM, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL, kopia pisma
z 30.11.1987 r., bez sygn.
3
Z Polichny wyznaczona była dziesięcina kościołowi pw. NMP w Sandomierzu
ufundowanemu w 1191 r.
4
Stanisław Kuraś, Słownik geograficzno-historyczny w średniowieczu w Dzieje
Lubelszczyzny, Warszawa, 1982, t.3, s.216
5
Skąd i kiedy przybył nie wiadomo, w 1393 r. jakiś Dłoth jest komornikiem królewskim –
być może to właśnie nasz Jan Dłuto, który nazywa siebie rycerzem diecezji
krakowskiej.
6
Lib. Ben. II 575
7
Stanisalw Kuraś, dz. cyt., s. 216.
8
Filip Sulimierski, Władysław Walewski, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 858.
9
Ks. J. Bazylik, Zarys dziejów parafii Modliborzyce, Janów Lub. 1964 r. s.. 22.
10
APM, Księga urodzeń, z lata 1756 – 1798, s. 221.
11
F. Sulimierski, Wł. Walewski, SGKP, dz. cyt. t. 6, s. 566
12
Z. Baranowski., Zarys …dz. cyt.. s. 73.
13
APM, „Rozkład składek na budowę domu parafialnego.
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Kronika Słupia, wydanie okolicznościowe nr 001, 3 maja 2011 r.

JAN PIETRAS I JEGO CZASY
Rozdział VI „Byłem więźniem zamku lubelskiego”
Niniejszy rozdział jest oparty na obszernych wspomnieniach
spisanych przez Jana Pietrasa. Jego relacje potwierdzają dokumenty
znajdujące się w archiwum Klubu byłych Więźniów Politycznych Zamku
Lubelskiego i więzienia „Pod Zegarem” przy Zarządzie Wojewódzkim
ZBoWiD41.
Z Kraśnika grupę aresztantów przewieziono do więzienia
w Zamku Lubelskim. Dla uwięzionych rozpoczęła się procedura spisywania
danych i rewizji osobistych. „Grupę modliborzycką” ulokowano na oddziale
I w celi nr 4, „Strażnik otworzył nam celę. Naprzeciw drzwi okratowane okno
umieszczone od strony dziedzińca. Posadzka betonowa. Przy ścianie
5 łóżek żelaznych bez pościeli, na dzień zawieszonych na hakach”. Jedyną
pociechą było: „…że całą grupą byliśmy razem”. Do osadzonych „pod
czwórką” dołączono jeszcze grupę aresztowanych w okolicach Puław,
którzy „Z miejsca ustalili między sobą, że nie należy z nami zadzierać bo
w poczynaniach jesteśmy jednomyślni”. W pierwszych dniach pobytu
więźniom brakowało odzieży i „przyborów do jedzenia”. Zresztą „Do
więziennego wyżywienia należało przywyknąć. Zupy ugotowane ze
zgniłych buraków lub brukwi, pokrzyw, łobody i innego zielska. Jako
przysmak dodawano pajdkę chleba o wadze 15 dkg. Śniadanie i kolacja
z reguły składały się z czarnej kawy zbożowej bez cukru i kromki chleba.
Dopełnieniem gorzej niż lichego wyżywienia stanowiły paczki dostarczane
więźniom przez rodziny. W czwartek każdego tygodnia rodziny więźniów
zjeżdżały się z prowiantem. W godzinach od 10 do11 mogły go składać za
murem, otaczającym Zamek”. Droga do Lublina jaką odbywała Pani Aniela,
była też udziałem wielu rodzin więźniów przebywających w Lublinie. Bardzo
dokładnie zapamiętał ją, wówczas 4-letni Marek Pietras: „Żony więźniów
często zabierały ze sobą dzieci, bo podczas kontroli żandarmi matek
z małymi dziećmi nie aresztowali, ponieważ nie podlegały wywózkom na
roboty do Niemiec. Drogę z Dąbia do Szastarki (skąd odjeżdżały pociągi do
Lublina) należało odbyć pieszo. Z powrotem pociąg przybywał do Szastarki
w późnych godzinach. Często korzystaliśmy z noclegu u znajomych
z Polichny”.
Z kolei aresztanci często przekazywanych paczek nie
otrzymywali. Najpierw ścisłą kontrolę zawartości paczek, przeprowadzali
żandarmi. Potem roznoszeniem przesyłek zajmowali się więźniowie,
odbywający kary za przestępstwa kryminalne. Zdarzały się przypadki, gdy
„przysmaki starannie pakowane i skrapiane łzami najdroższych osób
trafiały w obce ręce”. Grupa więźniów „spod czwórki” przypadkowo spotkała
znajomego strażnika więziennego, pochodzącego z Polichny - Stanisława
Steca. Człowiek ten pośredniczył w porozumiewaniu się więźniów, z okolic
Kraśnika i Janowa, z ich rodzinami. W celi nr 4 pan Jan i jego towarzysze
niedoli przebywali około trzech tygodni. Jak się okazało, najgorsze miało
dopiero nadejść.
Osadzenie w Zamku Lubelskim nie oznaczało dla aresztantów
jedynie odbycia kary więzienia. Przeciwnie. Uwięzieni mieli świadomość, że
po zakończeniu przesłuchań zostaną przewiezieni do obozu zagłady „na
Majdanku” lub zostaną rozstrzelani (taki los spotkał wspomnianą wyżej
„puławską” grupę więźniów)42. Zdecydowanie rzadziej pobyt w celach
Zamku Lubelskiego kończył się wypuszczeniem na wolność. Jan Pietras
i „grupa modliborzycka” znaleźli się w tragicznym położeniu. Rozumiały to
rodziny aresztowanych i lokalna organizacja BCh. Szybko rozpoczęto
starania o znalezienie „dróg ratunku” uwięzionych działaczy. Wspomniany
strażnik Stec z Polichny był osobą, która „drogą grypsową” pośredniczyła
w kontaktach pomiędzy aresztantami a ich bliskimi. Działacz BCh Stanisław
Żaba z Zarajca rozpoczął zbiórkę pieniędzy w celu wykupienia więźniów.
Podobną zbiórkę przeprowadzono w Dąbiu i w samej rodzinie Pietrasów.
Poprzez mieszkających w Lublinie członków rodziny Maciurzyńskich
nawiązano kontakt z lubelskim prawnikiem o nazwisku Danysz. Człowiek
ten posiadał niemieckie obywatelstwo oraz kontakty z wysokimi rangą
oficerami SS i żandarmerii. Maciurzyńscy (według Marka Pietrasa mieszkali
po wojnie w okolicach ulicy Strażackiej w Lublinie), przekazywali zebrane
pieniądze Danyszowi. To dzięki jego zabiegom odkładano przesłuchanie
„podejrzanego nauczyciela”43 i aresztowanych wraz z nim osób.
Kolejnym człowiekiem, który przyczynił się do uwolnienia grupy
aresztantów, był strażnik więzienny Józef Cierpisz; „bezinteresownie
przyczynił się do zwolnienia więźnia (Jana Pietrasa) z więzienia
hitlerowskiego, a tym samym od wywiezienia do obozu koncentracyjnego.
Przy czym zwolnienie Jana Pietrasa pociągnęło za sobą zwolnienie
Eligiusza Batorskiego, Władysława Kowala i innych”44. Strażnik Cierpisz
pochodził z Janowa Lubelskiego. Początkowo pełnił służbę w więzieniu
janowskim, następnie „w stopniu podoficerskim został przeniesiony do
służby więziennej w Zamku Lubelskim”. Po wojnie Józef Cierpisz był
zagrożony aresztowaniem i (w najlepszym przypadku) długoletnim
więzieniem. Wówczas pomoc okazał mu Jan Pietras.
Ty m c z a s e m j e s i e n i ą 1 9 4 2 r. l o s w i ę ź n i ó w z „ g r u p y
modliborzyckiej” był mocno niepewny. Z celi nr 4 przeniesiono ich do
sąsiedniej kazamaty o numerze 5, w której przebywał pochodzący
z Zakrzówka sekretarz Brzuszkiewicz. Następnie „całą grupę
poprowadzono na II oddział, gdzie kolejno rozlokowano do poszczególnych
cel po dwie lub jednej osobie”. Zapewne protekcja Danysza zaczęła już
działać, bo pan Jan przyznaje „na II oddziale cele były obszerniejsze
z dużymi oknami, z tej racji, że kary na tym oddziale często odbywali Niemcy
albo ci Polacy, o których zdążył ktoś zadbać…”. W celi II oddziału w tym

czasie przebywał Kowaliński- wójt gminy Modliborzyce, który „dostał się na
Zamek za wystawienie Mikołajczykowej dowodu osobistego na nazwisko
panieńskie. Syn również otrzymał lewy dowód z nazwiskiem matki”. Los
okazał się łaskawy dla pana Kowalińskiego - „wkrótce, za protekcją
i pieniędzmi wpływowych ludzi wyszedł na wolność”.
Na przełomie lat 1942-1943 „podejrzanego nauczyciela”
przeniesiono do celi 21 oddziału IV. Nie była to decyzja przypadkowa.
Chodziło o oddzielenie go od więźniów politycznych. Na oddziale IV „na
ogólną liczbę 63 osób znajdowało się tylko kilku więźniów politycznych”,
wśród nich był tam Henryk Wąsik z Modliborzyc45. Na IV oddziale warunki
bytowania były znacznie gorsze. Brakowało łóżek „wielu lokowało się na
wilgotnym betonie, a wszystkim wszy dokuczały srodze”. Mimo to
przebywanie na tym oddziale dawało szansę przetrwania, bo „niektórzy
wracali na wolność, ale inni szli na rozwałkę lub obozów zagłady, a na ich
miejsce przybywali nowi, również z powiatu janowskiego: Gajewski
z Łysakowa, Edward Barnaś z Potoka, Opolski -sekretarz Sądu
z Kraśnika”.
Wiosną 1943 r. pan Jan miał nadzieję na szybkie opuszczenie
więzienia. Stało się jednak inaczej. „Dnia 5 maja zostałem wywieziony na
ulicę Uniwersytecką do Gestapo”. Po dwóch dniach pobytu w tamtejszym
areszcie rozpoczęły się przesłuchania. Podstawowe pytanie brzmiało: „Do
jakich organizacji należał pan przed wojną i teraz i jakie pan czytał gazety?”
Na pytania przesłuchiwany odpowiadał wymijająco, bez podawania
istotnych informacji. Przyznał się do czytania legalnie wydawanego pisma
Kurier Warszawski46. „Zdecydowanie negatywne ustosunkowanie się do
zadawanych pytań doprowadziło Niemców do wściekłości, jeden z nich
wyszedł. Niebawem powrócił z postronkiem, rurką i dwoma kijami.
Nastąpiła zmiana formy badania. Niemiec związał mi ręce postronkiem
i polecił usiąść na podłodze, następnie przełożyć je przez kolana, drugi zaś
pomiędzy kolana a ręce wetknął rurkę. Następnie obaj hitlerowcy chwycili
za koniec rurki i przenieśli mnie z podłogi na oparcia dwóch krzeseł.
Pozbawiony możności wykonywania jakichkolwiek ruchów zawisłem głową
do dołu. Powziąłem postanowienie aby żyć należy walczyć ze śmiercią,
a jeżeli wypadnie to z honorem umrzeć niż wydać na niechybną śmierć
kilkadziesiąt osób”.
Z akt przesłuchania wynika, że podczas tortur pytano o udział
w organizacjach konspiracyjnych i w tajnym nauczaniu. Przesłuchujący
postawili zarzut: „Tyś wrogo ustosunkowywał dzieci polskie do narodu
niemieckiego”. Odpowiedź Jana Pietrasa była odważna: „A jak wasi
nauczyciele usposabiali dzieci niemieckie do Polaków? Mówię prawdę, ale
ona wam nie odpowiada. Raz za razem następowały przekładańce pytań
i ciętych smagań. Trwały dalej badania i przeciągało się torturowanie.
Irytacja u Niemców wzrastała, chłosta przybierała na sile a cierpienia
stawały się coraz uciążliwsze. Niemcy nie skąpili kijów, a hojnie nimi
częstowali. Nie traciłem przytomności ,jednak siły zaczęły mnie opuszczać.
Po upływie pięciu godzin, Niemcom znudziła się bezskuteczność
podejmowanych wysiłków, zdjęli ofiarę z krzeseł i ulokowali na podłodze.
Kiedy z trudem zdołałem się podnieść, podszedł do mnie Niemiec, mocno
ujął pod rękę i poprowadził do celi. Podczas powrotu na Zamek zdołałem iść
bez niczyjej pomocy. Z całej grupy najbardziej zbity był Jurzyk - nauczyciel
ze Szkoły w Dąbiu w powiecie łukowskim, którego zaniósł do samochodu
Konstanty Pietrzyk.
Na Zamku stwierdziłem, że ślady po uderzeniach na ciele są
koloru ciemnosinego. Kolacji zjeść nie mogłem.” Jan Pietras musiał być
w fatalnym stanie, potwierdza to relacja Aleksandry Solińskiej: „[Jan
Pietras] mężnie znosił tortury[…] Jednego dnia tak został pobity podczas
śledztwa, że nikt nie wierzył, że przeżyje. Jego ciało było prawie jedną raną
o barwie fioletu. Nikogo nie wydał”47.
Dla pana Jana nie był to koniec przesłuchań. „Nazajutrz o zwykłej
porze ponownie zostałem wywołany na badanie”. Tego dnia
przesłuchiwany również trwał przy swoim postanowieniu. Na pytania
prowadzących śledztwo odpowiedział: „W dalszym ciągu nie wiem, o co
wam chodzi. […] nastąpiła znana procedura tortur z tą różnicą, że znawca
od następstw tortur omacał kijem miejsca wczoraj obite i przystąpił do
wymierzania cięgów”. Przesłuchanie trwało około dwóch godzin. Po czym
oprawcy48 zdecydowali się zakończyć procedurę i sporządzić protokół.
Wynikało z niego: „oskarżony Jan Pietras nigdy nie należał do żadnych
organizacji, łącznikiem nie był, gazet konspiracyjnych nie czytał”49. Protokół
został podpisany. „Mogłoby się zdawać, że już badanie zostało
zakończone. Tymczasem jeszcze tego samego dnia specjaliści z innego
wydziału usiłowali złamać mnie psychicznie”.

APEL O POMOC
Stowarzyszenie „OPOKA” z siedzibą w Słupiu
informuje, że na wskazany niżej nr konta można wpłacać
środki finansowe dla rodziny poszkodowanej w wyniku
pożaru na odbudowę domu.
Numer konta:

93 8717 1123 2010 1001 0253 0003
W imieniu rodziny dziękujemy za tak szybką reakcję
i wszelkie dary.DZIĘKUJEMY ZA DOBRE SERCE!

Gestapo zdawało sobie sprawę, że zatrzymany jest człowiekiem wysoko
postawionym w hierarchii lokalnej siatki konspiracyjnej, który posiada
znaczną wiedzę o innych działaczach. W obecności psychologa,
„podchwytliwie i sprytnie” pytano o konkretne osoby (m.in. wymieniany jest
Pankowski z Modliborzyc). Po powrocie do celi Zamku Lubelskiego
nauczyciel z Dąbia był w ciężkim stanie. Obrażenia zewnętrzne
i wewnętrzne uniemożliwiały samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie.
„Więźniowie nakładali mi na rany kompresy i podobnie jak wczoraj
wypytywali o przebieg badania i treść zadawanych pytań. Po apelu
porannym zaprowadzili mnie do ambulatorium, gdzie felczer Kalita wydał
skierowanie do szpitala więziennego. Lekarz Margasińska po ujrzeniu ran
zarządziła opatrunek i przyjęcie do szpitala”.
W więziennym szpitalu warunki dla rekonwalescentów były
fatalne. „Nikt nie wychodził z celi jako ozdrowieniec. Lekarze, co nie do
wytłumaczenia, zapominali o niektórych pacjentach. Że umarł, to nikogo nie
obchodziło, bo każdy czekał tam na swoją kolejkę. Zdrowsi więźniowie sami
nieśli pomoc rekonwalescentom”. Mimo wszystko pan Jan zdawał sobie
sprawę, że zarówno w czasie przesłuchań, jak też w więziennym szpitalu
był traktowany „ulgowo”; na co wpływ miały przekazywane pieniądze
i protekcja wspomnianego Danysza. „Wobec Janczarka z Pułankowic,
aptekarza z Warszawy –Zaprawy czy Kuźniara z AK zastosowano bardziej
wyrafinowane metody. Dla mnie kaci z SS byli jednak łaskawsi”.
W czasie pobytu w szpitalu Jan Pietras był świadkiem zgonu
Henryka Wąsika z Modliborzyc, którego w stanie krytycznym przyniesiono
na oddział szpitala
więziennego50. „Dwóch
więźniów, ująwszy pod ręce
potężnego Wąsika
przyciągnęło go do szpitala, a
trzeci szedł za nimi i talkiem
zasypywał cieknący ze
skatowanego płyn.
Korytarzowy niebawem
przyniósł wiadomość o jego
śmierci. Tak umierali ludzie za
sprawę niepodległości
Ojczyzny”. Zapewne po śmieci
Henryka Wąsika, podczas
jednej z rozmów- sprzeczek
z panem Janczarkiem
z Pułankowic, Jan Pietras
HENRYK WĄSIK
odpowiedział, dlaczego warto
WIĘZIEŃ ZAMKU LUBELSKIEGO
foto. arch. prywatne U. Bzdyry
było „igrać z własnym życiem i
n i e
u d z i e l i ć
i m
(przesłuchującym Niemcom) odpowiedzi na pytania”. Trzeba przyznać,
miał rację argumentując: „A jaki los czekał tych, co się ulękli tortur i ujawnili
działalność podziemia, oraz wykazali im nazwiska osób należących do
konspiracji? Ot, weźmy dla przykładu dwóch aresztowanych działaczy
z Kolonii Zamek i Majdanu Modliborskiego, którzy sprzeniewierzyli się
organizacji podziemnej i między innymi wsypali przebywającego
w więzieniu Henryka Wąsika. Oni nie uratowali siebie od śmierci, a kolegę
skazali na sromotne katusze i konanie w ciężkich boleściach”.
Pobyt w więziennym szpitalu trwał do sierpnia 1943 roku.
Funkcjonariusz kancelaryjny miał nakaz, by zwolnić dwa miejsca w szpitalu.
Wybór padł na Jurzyka i Pietrasa, mimo niewygojonych ran
rekonwalescenci musieli wrócić do więziennych cel. Rodzina i znajomi
więzionego konspiratora musieli działać, bo po zakończonym śledztwie
więźniów w większości kierowano do obozu na Majdanku. Protekcja
adwokata Danysza mogła okazać się niewystarczająca. „W ostatnich
dniach sierpnia 1943 r. strażnik oddziału wywołał mnie na korytarz, gdzie
znajdował się Józef Cierpisz, który zaczął rozmowę tymi słowy: Ma pan

dzielną żonę, dotarła osobiście do Müllera (dowódcy żandarmerii i SS na
dystrykt lubelski) z pieniędzmi i podaniem o zwolnienie pana z więzienia. Na
dniach wychodzi pan na wolność”.
Johannes Müller kwaterował w okazałej posiadłości pod
Lublinem. Wizytę u wysokiego urzędnika umówił wspomniany prawnik
Danysz. Pani Aniela została wpuszczona przez wartowników na teren
posesji. Wysoki rangą oficer spotkał się z nią pośród stawów, prowadził na
smyczach ogromne psy. Przyjął dużą łapówkę, na podanie nie zwrócił
uwagi, ale jak się okazało, sprawę załatwił.
Z tego powodu Jana Pietrasa wywołano z celi i odwieziono na
ulicę Uniwersytecką. W siedzibie gestapo czekali funkcjonariusze, którzy
wcześniej go przesłuchiwali i torturowali. Tym razem chodziło im jedynie
o podpisanie zobowiązania, którego „najcięższy punkt brzmiał: o tym co
widziałem i słyszałem w więzieniu nikomu nie będę opowiadał”.
Po powrocie do celi współwięźniowie zaczęli „obarczać mnie
grypsowymi zleceniami do swoich bliskich. Przez cztery dni do chwili
opuszczenia celi ktoś prosił o przekazanie informacji”. Dnia 7 września 1943
r. Jan Pietras został wypuszczony na wolność. W Lublinie przekazał część
grypsów rodzinom współwięźniów. Następnie „udałem się na dworzec, by
zdążyć na jedyny kursujący wówczas pociąg osobowy”. Pociąg relacji
Lublin – Rozwadów przyjechał do Szastarki w późnych godzinach
wieczornych, „gdy zaczęła się już godzina policyjna”. Na placu przed
dworcem kolejowym w Szastarce były więzień Zamku Lubelskiego spotkał
znajomych z rodzin Szpytów i Startków z Polichny, którzy zaproponowali mu
nocleg w Polichnie. Ponieważ powrót nocą w czasie godziny policyjnej był
niebezpieczny, „chętnie skorzystałem z proponowanej gościny”. Wieści
o powrocie z więzienia znanego nauczyciela i społecznika rozeszły się
szybko. Rankiem 8 września „Podziękowałem gospodarzom za gościnę
i ruszyłem w dalszą podróż. Niebawem wyszedł na moje spotkanie Jan
Wnuczek, który na wstępie oznajmił, że furmankę do domu mam
zapewnioną, ale muszę zaczekać na nią u wójta. Przy zastawionym stole
wójt zagaił rozmowę, informując, że urzędnicy, którzy jadą do Janowa
otrzymali polecenie aby tu wstąpić i zabrać mnie do Modliborzyc.[…] Jak się
okazało, to o moim powrocie wiedzieli już okoliczni mieszkańcy, gdyż przed
domem czekali znajomi ze wsi Zarajec i Modliborzyce, by na własne oczy
ujrzeć tego, który nigdy nie miał powrócić. W Dąbiu na skraju wsi spotkałem
dwóch Jarzynków. Po przywitaniu Andrzej Jarzynka mocno nalegał, by do
niego wstąpić. Długo racji nie było u nich przebywać. Ruszyłem więc
pośpieszenie, kierując się ku domowym pieleszom na drugim końcu wsi. Po
drodze przed każdym gospodarstwem gromadziły się całe rodziny.
Powitaniom towarzyszyły łzy. O pośpiechu nie mogło być mowy, bo
z każdym należało się przywitać i zamienić kilka słów”. Pani Aniela wyszła
z dziećmi po powracającego męża i - jak podsumował swój powrót pan Jan
„łzom i szczęściu końca nie było...”. c.d.n.
M.Mazur
41
Chodzi tu o dokumenty: Księga Oddziału IV Zamku Lub. ADDM II 123, Księga
Szpitala Zg Polskiego Czerwonego Krzyża nr.5699, Archiwum Zarządu Okręgu
ZBoWiD- Lublin nr. akt 54/VII.
42
Księga Oddziału IV Zamku Lub. ADDM II 123, z tej grupy uratował się jeden człowiek
o nazwisku Zając, jego ucieczka spowodowała że „od tej pory skazanych na zagładę
wiązano drutami”(relacja Jana Pietrasa).
43
Tak aresztowanego Jana Pietrasa określili Niemcy w dokumentach z prowadzonego
śledztwa.
44
Zaświadczenie napisane przez Jana Pietrasa z 14 marca 1955 r.
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Z kontekstu wynika, że Henryk Wąsik również znajdował się pod protekcją rodziny
Maciurzyńskich, termin jego przesłuchania odwlekano podobnie jak czyniono
w przypadku Jana Pietrasa.
45
Archiwum Zarządu Okręgu ZBoWiD- Lublin nr. akt 54/VII, zeznanie J. Pietrasa
spisane i tłumaczone na język polski.
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A. Solińska, Kartki z pamiętnika… ,Wieści Gminne nr.26 s.19.
47
J.Pietras podaje, że przesłuchiwali i torturowali go ludzie w mundurach SS, w innym
fragmencie wspomnień tych samych przesłuchujących określa słowem „gestapowcy”.
48
Archiwum Zarządu Okręgu ZBoWiD…
49
Księga Szpitala Zg Polskiego Czerwonego Krzyża nr.5699.
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URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 21.09.2018 r. do 10.12.2018 r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Bańka Karol zam. Wierzchowiska Pierwsze i Skubik Milena
zam. Wojciechów
 Bożek Piotr zam. Słupie i Wojciechowska Aleksandra zam.
Modliborzyce
 Dolecki Mateusz zam. Popielarnia i Jaworska Karolina zam.
Wierzchowiska Pierwsze
 Dworak Łukasz zam. Błażek i Jaszyna Wioleta zam. Pasieka
 Kędziora Piotr zam. Podlesie i Igras Iwona zam. Zarajec
 Liberka Tomasz zam. Warszawa i Szkutnik Larysa zam.
Modliborzyce
 Łukasik Jakub zam. Słupie i Białkowska Agata zam.
Polichna Czwarta
 Nizioł Paweł zam. Kolonia Zamek i Kasiedczak Marta zam.
Zawada
 Pyć Łukasz zam. Wolica-Kolonia i Sulowska Agnieszka zam.
Wojciechów-Kolonia
 Rot Bartłomiej zam. Janów Lubelski i Skupińska Dominika
zam. Lute
 Siembida Krzysztof zam. Majdan i Flis Karolina zam. Wola
Potocka
 Szyszka Kamil zam. Potoczek i Mazur Ewa zam. Stojeszyn
Drugi
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

W KRĘGU SZTUKI

W tym samym okresie urodziło się 14 dzieci:
Breś Faustyna - Kolonia Zamek
Dekiert Adam - Zarajec
Dworak Oliwia - Pasieka
Fuszara Bartłomiej - Majdan
Graboś Karina - Modliborzyce
Jaskowska Amelia - Wierzchowiska Drugie
Jędzura Kacper - Słupie
Lewandowski Jan Juliusz - Modliborzyce
Ożóg Iga - Wierzchowiska Drugie
Pietras Przemysław - Stojeszyn Drugi
Powęska Filip - Gwizdów
Ptasznik Aleksander - Wolica-Kolonia
Puzio Jakub - Stojeszyn Drugi
Śpiewak Natalia - Wolica-Kolonia

...w tym samym okresie zmarło 25 osób:
Baczewski Henryk Zbigniew (1951-2018) - Wolica Druga
Boś Janina (1925-2018) - Modliborzyce
Dworak Józef 1933-2018) - Wierzchowiska Drugie
Firosz Stanisław (1926-2018) - Modliborzyce
Fiut Ryszard Wojciech (1955-2018) - Kolonia Zamek
Frąk Zofia (1939-2018) - Modliborzyce
Gajór Kazimiera (1929-2018) - Wolica-Kolonia
Gierłach Tadeusz (1932-2018) - Ciechocin
Jarosz Krystyna Weronika (1954-2018) - Wolica Druga
Karczmarska Marianna (1951-2018) - Dąbie
Krasowski Aleksander (1925-2018)- Wierzchowiska Pierwsze
Krawczyk Krystyna Daniela (1933-2018) - Michałówka
Lenart Józef Karol (1926-2018) - Wierzchowiska Drugie
Myszak Helena (1926-2018) - Wolica Pierwsza
Nosal Władysław (1936-2018) - Stojeszyn Pierwszy
Powęzka Janina (1925-2018) - Bilsko
Rudnicka Stanisława (1944-2018) - Stojeszyn Pierwszy
Rudnicka Stanisława (1941-2018) - Wolica Pierwsza
Serwatka Zofia (1930-2018) - Wierzchowiska Pierwsze
Skrok Dariusz (1972-2018) - Stojeszyn Pierwszy
Skupiński Mieczysław (1942-2018) - Kolonia Zamek
Widz Aleksander (1947-2018) - Modliborzyce
Wiechnik Marianna Krystyna (1928-2018) - Wierzchowiska
Pierwsze
Wojtan Stefania Teresa (1929-2018) - Wierzchowiska Drugie
Zarzeczny Henryk (1940-2018) - Michałówka
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Modliborzyce
Pragnę Serdecznie podziękować za poparcie
i okazane mi zaufanie w wyborach samorządowych.
Wierzyłem, ż e Pań stwu takż e leż y na sercu dobro oraz rozwó j całej
gminy, a mó j wysoki wynik w wyborach tylko to potwierdził.
Była to wasza niezależ na i osobista decyzja,
za co jeszcze raz bardzo dziękuję.
Zapewniam, iż z mojej strony dołoż ę wszelkich starań
aby Pań stwa nie zawieś ć i ze zdwojoną siłą będę dąż ył
do dalszego rozwoju całej naszej gminy.
Z okazji nadchodzących Swiąt Boż ego Narodzenia
składam Pań stwu serdeczne ż yczenia zdrowia, szczęś cia, pogody
ducha oraz aby Nowy Rok 2019 przynió sł Pań stwu wiele radoś ci
w ż yciu prywatnym i zawodowym.
Z wyrazami szacunku

Witold Kowalik
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