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WIEŚCI GMINNE
Antolin * Bilsko* Brzeziny* Ciechocin * Dąbie * Felinów * Gwizdów *
Kalenne* Lute* Majdan * Michałówka * Modliborzyce * Pasieka* Słupie
* Stojeszyn Pierwszy * Stojeszyn Drugi * Stojeszyn Kolonia* Świnki *
Węgliska * Wierzchowiska Pierwsze * Wierzchowiska Drugie *
Wolica Pierwsza * Wolica Druga * Wolica Kolonia * Kolonia Zamek *
Zarajec*
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Kwartalnik wydawany przez Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną
im. K. Zielińskiego w Modliborzycach

MINNEGO
II EDYCJA G

DNIA SPORTU W MODLIBORZ YCACH

II EDYCJA GMINNEGO DNIA SPORTU
W dniu 26 czerwca 2013r. w miłej
atmosferze na stadionie w Modliborzycach
odbyła się II Edycja Gminnego Dnia Sportu
Mistrzostw w Lekkiej Atletyce Dzieci i Młodzieży
Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu
naszej gminy. Głównym celem imprezy było
promowanie sportu i rekreacji, jako formy
aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja
lekkiej atletyki i piłki nożnej wśród dzieci i
młodzieży.
Ceremonii otwarcia dokonał Wójt Gminy
Modliborzyce - Witold Kowalik. Rozegranych
zostało 26 konkurencji lekkoatletycznych, a
także mecz towarzyski między uczniami z
Wierzchowisk i Modliborzyc, gdzie zwycięstwo
zdobyła drużyna z Modliborzyc. Zawodnicy,

którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach
otrzymali dyplomy i medale, wręczane przez Wójta Gminy Modliborzyce
Witolda Kowalika i Przewodniczącego Rady Gminy Modliborzyce Piotra
Rogożę. Natomiast dla wszystkich uczestników przygotowano

poczęstunek (kiełbaski, napoje i lody) oraz pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w Gminnym Dniu Sportu. Dodatkową atrakcją było obejrzenie
przejazdu kolarzy i dopingowanie im w 24 Międzynarodowym Wyścigu
Kolarskim ,,Solidarności” i Olimpijczyków z premią specjalną w
Modliborzycach na rynku.

Składam podziękowanie organizatorom, sędziom, obsłudze sprzętu
nagłaśniającego, obsłudze medycznej, obsłudze technicznej i grilla oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Dnia
Sportu 2013. Pamiętając o tym, że nieważny jest wynik tylko uczestnictwo,
dlatego wielkie podziękowania kieruję do dzieci i młodzieży biorących udział
w II Edycji Gminnego Dnia Sportu.
Więcej zdjęć i szczegółowe wyniki zamieszczone są na stronie internetowej
www.modliborzyce.pl
Gminny Organizator Sportu
w Modliborzycach

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2013 r.
Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne odbierane będą przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie
Lubelskim według załączonego niżej harmonogramu.
Odbiorca odpadów komunalnych został wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego.
Umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkanych została podpisana 18 czerwca
2013 r. Okres realizacji zadania będzie trwał od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
ZMIESZANYCH (FRAKCJA MOKRA)
I SEGREGOWANYCH (FRAKCJA SUCHA)
W 2013 ROKU
Lp.
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Nazwa
miejscowości
Antolin
Bilsko
Kolonia Zamek
Pasieka
Węgliska

Wierzchowiska
Pierwsze

Wierzchowiska
Drugie
Wolica Kolonia

Wolica Druga
Wolica Pierwsza
Słupie
Brzeziny
Ciechocin
Lute
Majdan
Michałówka
Świnki
Gwizdów
Kalenne
Felinów
Modliborzyce lewa
strona drogi S19
(od strony Janowa
Lub.)
Modliborzyce
prawa strona
drogi S19
(od strony Janowa
Lub.)

Dąbie
Stojeszyn Pierwszy
Zarajec

Stojeszyn Drugi
Stojeszyn Kolonia

Modliborzyce
/zabudowa
wielorodzinna/

Data
odbioru
odpadów
08.07.2013r.
01.08.2013r.
02.09.2013r.
01.10.2013r.
04.11.2013r.
02.12.2013r.
09.07.2013r.
02.08.2013r.
03.09.2013r.
02.10.2013r.
05.11.2013r.
03.12.2013r.
10.07.2013r.
05.08.2013r.
04.09.2013r.
03.10.2013r.
06.11.2013r.
04.12.2013r.
11.07.2013r.
06.08.2013r.
05.09.2013r.
04.10.2013r.
07.11.2013r.
05.12.2013r.
12.07.2013r.
07.08.2013r.
06.09.2013r.
07.10.2013r.
08.11.2013r.
06.12.2013r.
15.07.2013r.
08.08.2013r.
09.09.2013r.
08.10.2013r.
12.11.2013r.
09.12.2013r.
16.07.2013r.
09.08.2013r.
10.09.2013r.
09.10.2013r.
13.11.2013r.
10.12.2013r.
17.07.2013r.
12.08.2013r.
11.09.2013r.
10.10.2013r.
14.11.2013r.
11.12.2013r.
18.07.2013r.
13.08.2013r.
12.09.2013r.
11.10.2013r.
15.11.2013r.
12.12.2013r.
19.07.2013r.
08.08.2013r.
09.09.2013r.
08.10.2013r.
12.11.2013r.
09.12.2013r.

Frakcja
zmieszana





Frakcja
sucha





Podstawowy sposób segregacji śmieci na terenie naszej Gminy to
podział na frakcję suchą i mokrą. Na frakcję suchą będą wydawane
worki koloru żółtego. W pojemnik metalowy lub plastikowy zaopatrzyć
się ma właściciel nieruchomości.
Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady
NUMEREM POSESJI.
W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić
przed posesję do godziny 7:00.

FRAKCJA MOKRA
(pojemnik)

























- resztki spożywcze,
- obierki,
- zanieczyszczone
odpady z papieru
i tworzyw
sztucznych,
- uszkodzone
naczynia,
- zużyte tekstylia,
- ceramika, porcelana,
wszelkie inne nie
pochodzące z
opakowań produktów
spożywczych,
- obuwie, pampersy,
- pozostałe odpady
nie wymienione we
frakcji suchej
- stłuczone szkło

FRAKCJA SUCHA (worek)
- gazety, książki, zeszyty, katalogi,
prospekty, foldery,
- tektura i kartony oraz opakowania
wykonane z tych materiałów,
- torby i worki papierowe,
- opakowania wielomateriałowe (kartony
po napojach, mleku)
- drobny papier (oprócz paragonów),
- papier z niszczarki.
-opakowania po chemii gospodarstwa
domowego (opakowania po
szamponach, kosmetykach, kubeczki po
wszelkich artykułach spożywczych),
-opakowania po płynach i napojach,
opakowania PET,
- folia (oprócz budowlanej), woreczki
foliowe, reklamówki,
-zabawki,
-kanistry plastikowe (czyste),
-meble ogrodowe, skrzynki, doniczki.
-puszki po napojach, konserwach i
innych produktach żywnościowych,
- opakowania z metali żelaznych,
-drobny złom żelazny,
-drobny złom metali kolorowych
-wszelkie opakowania szklane,
bezbarwne i kolorowe tj.: butelki, słoiki.

UWAGA !!!
Wszystkie segregowane odpady powinny być ZGNIATANE, jeżeli
jest to możliwe czyste, suche i bez zawartości.
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczać należy w terminach:





- do 31 stycznia za I kwartał
- do 30 kwietnia za II kwartał
- do 31 lipca za III kwartał
- do 31 października za IV kwartał
Pierwszą opłatę należy wpłacić do 31 lipca 2013 r.





Wpłat należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy Urzędu
Gminy Modliborzyce nr 04 8717 1123 2010 1000 2118 0033.
Przy uiszczaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w
Modliborzycach nie będzie naliczana prowizja za ich dokonywanie.
Agnieszka Czapla

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MODLIBORZYCACH

“Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem”- projekt systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nawiązując do artykułu z
poprzedniego numeru „Wieści
Gminnych” dotyczącego realizacji
programu „Ośrodek Pomocy Społecznej
Twoim Partnerem”, pragniemy podzielić
się z Państwem naszymi
spostrzeżeniami. Już od początku
bieżącego roku prowadziliśmy rozmowy z
klientami OPS-u robiąc rozeznanie co do
ich możliwości w zakresie podjęcia
działań w celu poprawy swojej sytuacji na
rynku pracy. Zadanie pozornie wydaje się
łatwe. Ośrodek finansuje kurs,
wyżywienie, ściąga specjalistów jak
najbliżej miejsca zamieszkania, by
uczestnicy nie musieli dojeżdżać do
odległych miejscowości a na dodatek
przewidziany jest drobny zasiłek,
ponieważ w tym czasie kursant nie ma
możliwości dorobić na utrzymanie
rodziny. Jednak uczestnik musi dać coś
w zamian. Musi podjąć na piśmie
zobowiązania, z których należy się
wywiązać, a przede wszystkim
wykazać duże zaangażowanie,
zdyscyplinowanie i aktywność na
wielogodzinnych zajęciach trwających
kilka tygodni a nawet miesięcy. Już na
samym początku wiele kontrowersji
budzi zobowiązanie do spotkań
z psychologiem. Po co mi to? –pytająprzecież z moją głową jest wszystko
w porządku. Niestety w naszej
społeczności wciąż funkcjonuje
stereotypowe podejście do wielu
spraw, jeśli chodzisz do psychologa to
znaczy, delikatnie ujmując, jesteś

chory na umyśle.
Tymczasem psycholog uczy asertywności, prowadzi treningi
umiejętności społecznych np. jak radzić sobie ze stresem, panować nad
swoimi emocjami i dzięki temu kierować swoim życiem. A propos, zajęcia

okazały się zaskakująco ciekawe i atrakcyjne dla uczestników. Doradztwo
zawodowe to kolejne zagadnienie, które corocznie ma swoje miejsce
w programie a beneficjenci są zobligowani przejść stosowne przeszkolenie
przynajmniej w takim zakresie, by umieli przygotować dokumenty
aplikacyjne i rozmawiać z pracodawcą. Dziś już nie wystarczy życiorys
i podanie. Trzeba umieć „się sprzedać”. Takie sformułowanie, do niedawna

uważane za niestosowne, już nikogo nie razi i jest powszechnie stosowane.
Kluczowym elementem projektu jest zdobycie umiejętności
zawodowych, a w tym przypadku są to kursy dające konkretne
uprawnienia. W bieżącym roku spośród osób zainteresowanych udziałem
w projekcie wyłoniła się grupa zainteresowana spawaniem w osłonie
gazów MIG/MAG oraz grupa chcąca nauczyć się bukieciarstwa-florystyki.
Zajęcia odbyły się w maju i czerwcu. Dodatkowo część uczestników
nauczyła się obsługi kasy fiskalnej. Na chwilę obecną kursy zakończone,

egzaminy pomyślnie zdane, a pięciu kursantów otrzymało możliwość
odbycia stażu zawodowego w miejscowych zakładach pracy.
Na uwagę zasługują nasze florystki, które wykonały piękną
wystawę swoich prac w urzędzie gminy, a najodważniejsze z nich
prezentowały swoje dzieła podczas Dni Janowa. Mam nadzieję, że jest to
początek ich przygody z florystyką. Dziewczyny, trzymam za Was kciuki
i mam nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy będą mogli podziwiać Wasze
prace podczas lokalnych świąt.
B.S.

MOJE PRZEDŚWIĄTECZNE PRZEŻYCIA W JANOWIE LUBELSKIM
Drukujemy artykuł z „Panoramy Powiatu Janowskiego”, dotyczący
naszego rodaka Mariana Krasowskiego, który zawsze mówi: „Moje
kochane Modliborzyce” i przyjeżdża do Nas na każde uroczystości.
Dlatego wspominamy o nim, przy okazji drukując artykuł z „Panoramy
Powiatu Janowskiego” nr 1(39) Styczeń – Luty 2013.
Radosna atmosfera przedświąteczna wywiera zazwyczaj
odpowiedni wpływ na wszystkich, przygotowujących się do świąt Bożego
Narodzenia. Niestety, te wspaniałe doznania przed minionymi świętami nie
stały się moim udziałem. Dla mnie przeznaczony był pobyt w szpitalu
z serią zabiegów, badań, stosem lekarstw i potwornym bólem, który muszę
znosić do dziś. Przyczyną tego wszystkiego nie był wypadek samochodowy
czy inny nieszczęśliwy splot zdarzeń, lecz zachowanie ludzi, sąsiadów
mieszkających w tej samej, co ja, klatce schodowej.
W pewien listopadowy wieczór, około godziny 18.00 (nie była to
więc późna noc), chciałem odwieźć mojego ojca do jego domu w pobliżu
Janowa Lubelskiego. Nie zdążyliśmy jednak dojść do samochodu:
pomiędzy blokiem, w którym mieszkam, a parkingiem, na który wjeżdża się
od ulicy 8-go Września, napadło na nas czterech mężczyzn. Zdołałem
wyczuć, że byli oni pod wpływem środków odurzających i alkoholu. Bardzo
dotkliwie nas pobili, kopali, szarpali, przy czym przejawiali niesłychaną
brutalność, zajadłość i okrucieństwo. Jeden z nich uderzył mojego ojca,
który upadł między samochody i stracił przytomność, wtedy napastnicy
kopali go - leżącego i nieprzytomnego, złamali mu nogę, rozbili głowę,
uszkodzili kręgosłup. Ja również prawie straciłem przytomność, ponieważ
kilkadziesiąt razy otrzymałem mocne ciosy w głowę i kark od trzech
zwyrodnialców. Za broń bandytom posłużyć miały przygotowane do
remontu chodnika kostki brukowe leżące na parkingu: jeden z nich biegł z
taką kostką w moją stronę z zamiarem zabicia mnie, co głośno wyrażał
słowami (nie nadającymi się jednak do publikacji). Prawdopodobnie więc
już bym nie żył, gdyby nie sąsiad, pan Marian Krasowski, który jak mógł
w tych okolicznościach, tak mi pomagał wyrwać się z rąk przestępców,
zasłaniając mnie od ich ciosów (ponieważ cały czas bili mnie po głowie

i tułowiu) i doprowadzając do klatki schodowej, chociaż dwóch z nich
usiłowało mu w tym przeszkodzić, chwytając go za ręce. Żyję więc dzięki
temu człowiekowi, jego odwadze i poświęceniu, dzięki temu, że nie bał się
mnie wspomóc w tym jakże nierównym starciu sił, gdyż napastnikami było
czterech młodych ludzi. Pan Krasowski, przyjmując potem ode mnie
podziękowanie, skromnie wyraził tylko jedno zdanie: „Robiłem, co było
w ludzkiej możliwości, by nie dopuścić do najgorszego!”
W związku z opisanym tu wypadkiem od wielu tygodni jestem na
zwolnieniu lekarskim i wiem, że jeszcze długo nie będę mógł wrócić do
pracy. Z powodu dużego uszczerbku na zdrowiu, będącego konsekwencją
obicia ciała, szczególnie głowy i kręgosłupa, muszę poddać się
kosztownemu i długotrwałemu leczeniu.
Wiele zabieganych osób w grudniowe dni 2012 roku, cieszyło się
na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, mając na uwadze ich religijny
wymiar i specyficzną atmosferę im towarzyszącą. A ja – choć przechodzę
obecnie skomplikowane badania i odczuwam ból spowodowany pobiciem –
cieszę się, że żyję.
Marek Czarny
Opisane przez Pana Marka Czarnego zdarzenie miało miejsce w dniu 27
listopada 2012 r. w Janowie Lubelskim w okolicy bloku przy ul. Jana Pawła II
nr 7 w Janowie Lubelskim. O powyższym zdarzeniu Marek Czarny
osobiście poinformował Komendę Powiatową Policji w Janowie Lubelskim
informując, że jego ojciec Czesław Czarny i on zostali pobici przez 4
sprawców. W trakcie prowadzenia postępowania wskazał trzech sprawców
– mieszkańców Gminy Janów Lubelski, w stosunku do których wydano
postanowienia
o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 158
§ 1 kk (udział w pobiciu) oraz a z art. 190 §1 kk (kierowanie gróźb karalnych).
W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do
ustalenia tożsamości czwartego sprawcy opisanego zdarzenia.
Rzecznik Prasowy Policji

NOWE LEKKIE SAMOCHODY RATOWNICZO – GAŚNICZE
W MODLIBORZYCACH I WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
W dniu 9 czerwca 2013 r.
odbyła się uroczystość przekazania
do użytkowania 9 samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek
OSP włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego
z terenu powiatu janowskiego.
Jednostki z terenu naszej gminy OSP
Modliborzyce i Wierzchowiska
Pierwsze wzbogaciły się o fabrycznie
nowe lekkie samochody ratowniczo gaśnicze na podwoziu Ford.
Samochody te posiadają na
wyposażeniu zbiornik wodny
o pojemności 930 litrów oraz zbiornik
na środek pianotwórczy. Pojazdy
wyposażone są: w zestaw oświetlenia
terenu akcji, radiostacje nasobne
i przewoźne, pompy szlamowe, piły
i pilarki oraz sprzęt niezbędny do
prowadzenia podstawowych działań
gaśniczych, jak i ratowniczych
z zakresu ratownictwa drogowego ,
medycznego i innych zdarzeń. Odbiór
samochodów połączony był z 85 –
leciem OSP w Chrzanowie. Kierowcy i naczelnicy poszczególnych
jednostek uroczyście wystąpili w umundurowaniu wyjściowym i otrzymali
oficjalnie kluczyki do nowych pojazdów, jednocześnie zobowiązując się do
utrzymania otrzymanego sprzętu w ładzie i porządku. Sprzęt ten będzie

służył bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu oraz całej gminy,
a w uzasadnionych przypadkach podczas wystąpienia klęsk żywiołowych

strażacy mogą być nim zadysponowani do działań na terenie województwa
oraz kraju. Samochody zakupione posłużą zapewne wiele lat, należy
przypomnieć, że średnia wieku pojazdów pożarniczych na terenie powiatu
wynosi ponad 20 lat. Zakupione nowe samochody mają przed sobą długą
służbę w szeregach pożarniczych. Oby jak najmniej były używane do
działań, a jeżeli wystąpi taka konieczność, aby były niezawodne i zawsze
spieszyły na pomoc potrzebującym.

Wszystkie samochody zostały zakupione w ramach konsorcjum,
sześciu gmin powiatu janowskiego. Liderem konsorcjum został Marek
Piech - Wójt gminy Dzwola, który w 2012 roku podpisał z Lubelskim
Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu w wysokości
85 % wartości. Całkowita wartość projektu to kwota rzędu 4 mln zł, z czego
około 2,3 mln zł to dofinansowanie unijne. Pozostałą wartość wkładu
własnego zapewniły poszczególne samorządy gminne. Serdecznie
dziękujemy Radnym Rady Gminy, Panu Wójtowi, pracownikom gminy,
Komendantowi Powiatowemu PSP, Panu Wójtowi Gminy Dzwola oraz
wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskanie nowego wyposażenia
naszych jednostek.
dh Tomasz Taradyś

Wieści Gminne
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
Dnia 16 czerwca 2013
roku na boisku w Lutem odbyła się
kolejna edycja Zawodów Sportowo Pożarniczych Ochotniczych Straży
Pożarnych szczebla gminnego.
W zawodach udział wzięło 9 drużyn
męskich z jednostek OSP z terenu
gminy Modliborzyce oraz 3 drużyny
kobiece. Do rywalizacji przystąpiły
jednostki: OSP Dąbie, OSP Lute,
OSP Modliborzyce, OSP Pasieka,
OSP Stojeszyn, OSP
Wierzchowiska Drugie, OSP
Wierzchowiska Pierwsze, OSP
Wolica Druga oraz OSP Zarajec.
Zawody rozegrano w dwóch
konkurencjach:
·sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z
przeszkodami, ćwiczenie bojowe.
Komisję sędziowską stanowili członkowie Oddziału Powiatowego ZOSPRP
w Janowie Lubelskim, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. mgr inż.
Tadeusz Dziura.
Po dwóch konkurencjach, w klasyfikacji generalnej w grupie męskiej
kolejność czołowych miejsc wyglądała następująco:
I Miejsce - OSP Wierzchowiska Drugie
II Miejsce – OSP Dąbie
III Miejsce – OSP Modliborzyce
W grupie kobiecej kolejność czołowych miejsc wyglądała następująco:
I Miejsce - OSP Wierzchowiska Drugie
II Miejsce – OSP Wierzchowiska Pierwsze
III Miejsce – OSP Modliborzyce

Wręczenia pucharów oraz dyplomów dokonał Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Modliborzycach druh Witold Kowalik.
Zwycięzcom gratulujemy postawy i życzymy kolejnych sukcesów!
Gospodarzom tegorocznych zawodów oraz przygotowującym
drużyny do zawodów składamy serdeczne podziękowania za bardzo dobrą
organizację oraz za wysoki poziom wyszkolenia wszystkich zawodników.
dh Tomasz Kliza

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE
Dnia 2 czerwca 2013 r. na stadionie w Modliborzycach odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych wg regulaminu CTiF. Rywalizacja sportowa stała na bardzo
wysokim poziomie, pogoda świetna, aż trudno uwierzyć, ale nie spadła ani
jedna kropla deszczu, co w ostatnich dniach maja i w Dzień Dziecka było
rzadkością. W zawodach wzięło udział 40 dziewcząt i 40 chłopców
reprezentujących jednostki OSP z Modliborzyc, Stojeszyna, Wierzchowisk
Pierwszych i Wierzchowisk Drugich. Po wprowadzeniu drużyn na plac
zawodów przez Komendanta Gminnego i dh Tomasza Klizę nastąpiło
przekazanie meldunku Prezesowi ZG ZOSP RP w Modliborzycach dh
Witoldowi Kowalikowi, który to dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.
Pierwszą przeprowadzoną konkurencją był tor przeszkód, składający się
z 9 odcinków, gdzie zawodnicy mieli do pokonania przeszkody oraz
wykonywali określone regulaminem zadania. Nad przestrzeganiem
regulaminu czuwała komisja sędziowska wystawione przez Komendę
Powiatową PSP w Janowie Lubelskim w składzie st. kpt. Tomasz Serwatka
– przewodniczący i bryg. Zbigniew Kusy - członek komisji. Po sprawnym
przeprowadzeniu pierwszej konkurencji zawodów, przystąpiono do
rywalizacji w ćwiczeniu bojowym. Po ukończeniu drugiej konkurencji
zawodów komisja sędziowska
rozpoczęła podliczanie osiągniętych
wyników. Następnym punktem było
to, na co wszyscy czekali przedstawienie oficjalnych wyników
przeprowadzonej rywalizacji młodych
strażaków. W grupie dziewczęcej
miejsce pierwsze przypadło
jednostce OSP z Wierzchowisk
Drugich, drugie miejsce - OSP

Wierzchowiska Pierwsze , trzecie miejsce - OSP Modliborzyce i czwarte
miejsce - OSP Stojeszyn. Zwycięzcą grupy chłopięcej okazała się również
młodzież z Wierzchowisk Drugich, tym razem drugie miejsce wywalczyli
chłopcy z OSP Modliborzyce, trzecie OSP Stojeszyn, a tuż za podium MDP OSP Wierzchowiska Drugie. Zwycięzców wyróżniono
okolicznościowymi medalami. Każda z drużyn, biorących udział
w zawodach, otrzymała puchary oraz dyplomy. Po podsumowaniu
zawodów najbardziej aktywnym członkom MDP wręczono za działalność
w szeregach ochotniczych straży pożarnych złote, srebrne i brązowe
odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ”. Podczas zawodów dla
uczestników oraz licznie przybyłych kibiców przygotowano gorącą
kiełbaskę oraz poczęstowano słodkimi lodami. Serdeczne podziękowania
dla: zawodników, opiekunów, komisji sędziowskiej, organizatorów,
gospodarzy, a szczególne dla licznie przybyłych kibiców i sympatyków
pożarnictwa. Zawody przebiegły w przyjaznej, sportowej atmosferze. Obyło
się bez kontuzji, a pogoda była wymarzona. Zwycięzcom gratulujemy i
życzymy powodzenia na zawodach powiatowych. Przegrani niech
wyciągną wnioski i poprawią wyniki w przyszłym roku
MDP grupa dziewcząt:
1.
MDP przy OSP Wierzchowiska Drugie
2.
MDP przy OSP Wierzchowiska Pierwsze
3.
MDP przy OSP Modliborzyce
4.
MDP przy OSP Stojeszyn
MDP grupa chłopców :
1.
MDP przy OSP Wierzchowiska Drugie
2.
MDP przy OSP Modliborzyce
3.
MDP przy OSP Stojeszyn
4.
MDP przy OSP Wierzchowiska Pierwsze
dh Tomasz Taradyś

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
„BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA
KREATYWNYCH”
Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek przebiegała pod hasłem
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. W trakcie trwania akcji Gminna
Biblioteka Publiczna oraz jej filie zorganizowały szereg imprez promujących
czytelnictwo i nie tylko.
W ciągu tygodnia progi gminnej biblioteki odwiedziły
przedszkolaki oraz uczniowie szkoły podstawowej.
Poniżej prezentujemy fotorelację z wybranych imprez zorganizowanych
przez bibliotekę w trakcie Tygodnia Bibliotek.

WIZYTA PIERWSZAKÓW W BIBLIOTECE

KONKURS POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI
JULIANA TUWIMA - KLASA III

KONKURS LITERACKI

WSPÓLNE CZYTANIE BAJEK

SZKOLNY TEATRZYK
W BIBLIOTECE - PRÓBA

KRÓLEWNA WIEDŹMINKA SZKOLNY TEATRZYK

PIERWSZAKI W BIBLIOTECE

KONKURS POIŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI
JULIANA TUWIMA - KLASA III

„V EDYCJA AKCJI OD TRZECIEGO ROCZKU
BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROCZKU”

GOŚCINNE WYSTĘPY
SZKOLNEGO TEATRZYKU

MALUCHY W BIBLIOTECE

KONKURS POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI
JULIANA TUWIMA - KLASA III

GRUPA STARSZAKÓW

IV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI GRUPA STARSZAKÓW 2

GRUPA MALUSZKÓW

IV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI GRUPA STARSZAKÓW

PAN WÓJT WRĘCZA
KSIĄŻECZKI NAJMŁODSZYM

FILIA BIBLIOTECZNA
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Dnia 2 maja 2013 roku miało
miejsce kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki w Filii Bibliotecznej w
Stojeszynie Pierwszym. Spotkałyśmy się, aby uczcić dzień uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Nasze rozmowy dotyczyły zarówno minionej historii, jak również aktualnych
wydarzeń. Każda z nas powiedziała, czym dla niej jest patriotyzm i jak
można w dzisiejszych czasach pielęgnować jego istotę. Zastanawiałyśmy
się, czy jest to zadanie trudne i czy mimo wszystko warte poświęcenia.
Odpowiedzi nie były zaskakujące. O prawdziwą polskość zawsze należy
walczyć oraz być z niej dumnym. Bycie patriotą często wymaga
poświęcenia i gotowości obrony ojczyzny, nawet poprzez zwykłą odwagę w
przyznaniu się do swojego pochodzenia.
Zwieńczeniem naszego spotkania był wspólny śpiew pieśni majowych oraz
recytacja wierszy. Dzięki tej kolejnej lekcji historii każda z nas odbudowała
w sobie własną tożsamość oraz poczucie dumy z bycia Polką.
Anna Hapak
Uczestniczka spotkań DKK

SPOTKANIE AUTORSKIE W RAMACH
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM W FILII BIBLIOTECZNEJ
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
W związku z
działalnością Dziecięco
- Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu
Książki w Filii
Bibliotecznej w
Stojeszynie Pierwszym
dnia 6 czerwca 2013r.
zorganizowano
spotkanie autorskie
finansowane przez
Instytut Książki w
Warszawie ze środków
programu „Tu Czytamy.''
Gościem spotkania był Paweł Beręsewicz.
Pisarz spotkał się z młodymi czytelnikami, uczniami klas I – VI Szkoły
Podstawowej w Stojeszynie Pierwszym i delegacją uczniów z Zespołu
Szkół w Potoku Stanach wraz z nauczycielami. Podczas spotkania autor
opowiadał o swoich książkach, wyjaśniał na czym polega praca tłumacza
książek. Młodzi czytelnicy byli zapraszani do stolika na „kawę lub herbatę”,
gdzie zgłębiali tajniki pisania książek. Pisarz zdradził dzieciom parę
tajemnic ze swojego życia. Był nauczycielem języka angielskiego w
warszawskim liceum, pracował w wydawnictwie jako tłumacz. W swoim
dorobku pisarskim ma około 20 książek nie tylko dla młodszych dzieci, ale
także powieści dla młodzieży np. „Tajemnica człowieka z blizną”, „Jak
zakochałem Kaśkę Kwiatek”, „Kiedy chodziłem z Julką Maj”.
Dziękując za spotkanie dzieci z DKK wręczyły Panu Pawłowi
bibułkowy bukiecik jaśminu , który zrobiła Pani Halina Lipińska. Większość
uczestników zakupiła książkę Pawła Beręsewicza z bezcennym
autografem autora, by na wakacje wyruszyć na spotkanie przygód z
bohaterami niezwykłych książek.

O FINANSACH... W BIBLIOTECE

Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym
zakwalifikowała się do udziału w II edycji projektu
„O finansach... w bibliotece". Projekt realizowany
jest przy współpracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowym
Bankiem Polskim. Do uczestnictwa przystąpić
mogły biblioteki publiczne tylko z 7 województw w
Polsce, uczestniczące w I i II rundzie Programu
Rozwoju Bibliotek. Celem projektu jest
zwiększenie u osób starszych, mieszkających na
terenach wiejskich i w małych miastach,
umiejętności korzystania z usług finansowych, w
tym bankowości elektronicznej. Odbiorcami
projektu są osoby dorosłe (powyżej 50. roku
życia), które będą uczestniczyć w cyklu 5 spotkań
poświęconych wybranym usługom finansowym.
Każde z tych spotkań poświęcone będzie innym zagadnieniom związanym
z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych.
Spotkania będą organizowane w siedzibie Filii Bibliotecznej w
Stojeszynie Pierwszym.
Bliższe informacje o projekcje można uzyskać bezpośrednio w
bibliotece lub pod numerem telefonu 158715410, drogą elektroniczną
e-mail: bibliotekastojeszyn@vp.pl

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
MAŁY CZYTELNIK
Z MAMĄ

ODPOWIADAMY NA
PYTANIA
PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

UCZNIOWIE KLASY III
MALUJĄ ILUSTRACJĘ DO
WIERSZA JULIANA
TUWIMA: ”SŁOŃ
TRĄBALSKI''

UKŁADAMY
PUZZLE

WIERSZE JULIANA
TUWIMA CZYTA
PANI MAGDALENA
GOŁOTA

WIEDZA O TRADYCJI SZANSĄ DLA POKOLEŃ

Tuwima. Wszystkie otrzymały nagrody książkowe oraz słodki poczęstunek .

Od 28 listopada 2012 r. do 23 maja 2013 r. w Filii Bibliotecznej
w Stojeszynie Pierwszym odbywały się warsztaty bibułkarskie
zorganizowane w ramach Projektu: „Wiedza o tradycji szansą dla pokoleń”
Warsztaty bibułkarskie były współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym postanowiła ożywić i
aktywizować środowisko wiejskie poprzez organizację warsztatów
bibułkarskich. W warsztatach bibułkarstwa ludowego, podzielonych na 10
dwugodzinnych spotkań, uczestniczyło 15 osób ze Stojeszyna Pierwszego,
Felinowa, Stojeszyna
Drugiego.
Chcemy być takim
miejscem, gdzie społeczność
wielopokoleniowa mogłaby się
spotkać i nawiązać kontakt
wymieniając się wiedzą, a przy
okazji robić coś dobrego i
pożytecznego dla samych
siebie i lokalnej społeczności.
Doskonałą okazją do tego były
właśnie te warsztaty. Pozwoliły
one młodszemu pokoleniu nie
tylko poznać dokładnie
tradycję robienia kwiatów z
bibuły, ale także nawiązać dialog międzypokoleniowy. W zajęciach
wykorzystane zostały materiały papiernicze takie jak: bibuła marszczona
różnokolorowa, krepina, klej, nożyczki, drucik.
Uczestnicy wykonali zarówno proste formy kwiatów (krokusy,
żonkile, maki, drobne różyczki), jak i trudniejsze (m.in. róże, piwonie,
goździki). Samodzielnie wykonane przez uczestników kwiaty zostały
połączone w tradycyjne kwiatowe kompozycje.
Poprzez organizację warsztatów i wystawę kwiatów chcemy
pokazać to, że piękno może powstawać nie tylko w wyspecjalizowanych
pracowniach, ale też może być dziełem nas samych - może być
przedmiotem wykonanym przez babcię, mamę, siostrę, córkę. Daje to wiele
radości i zadowolenia z faktu, że nasza wiedza może być dalej
przekazywana i w krótkim czasie widzimy jej efekty! Kwiaty zrobione
z bibuły i krepiny są jak żywe!
Dla uczestników warsztatów został przygotowany uroczysty
poczęstunek i wręczono nagrody książkowe.
Efekty pracy - kolorowe bukiety z bibułkowych i krepinowych kwiatów
można podziwiać na wystawie od 24 maja 2013r. w bibliotece.
Składam bardzo serdeczne podziękowania uczestnikom warsztatów:
Danucie Kulig
Annie Błońskiej
Danucie Wielgus
Karolinie Stefanik
Halinie Lipińskiej
Katarzynie Kani
Marii Gajur
Dominice Wielgus
Bożenie Kowalczyk
Paulinie Rudnickiej
Magdalenie Gołota
Roksanie Szczeckiej
Patrycji Ciupak
Adrianowi Haase
Joannie Kowalczyk

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W r a m a c h Ty g o d n i a B i b l i o t e k w b i b l i o t e c e z o s t a ł
przeprowadzony cykl lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków i uczniów
klas I –III. Przedszkolaki w formie zabawy dowiedziały się, gdzie możemy
odnaleźć informacje o Julianie Tuwimie ,a także obejrzały prezentację
multimedialną o życiu i twórczości pisarza. Uczniowie kl. I – III zapoznali się
z różnymi źródłami informacji, a także sposobie wyszukiwania informacji.

za poświęcony czas, zaangażowanie, miłą współpracę, za pomysłowość
i kreatywność, która przyczyniła się do wysokiej jakości naszych
warsztatów.
Alfreda Gierłach

FILIA BIBLIOTECZNA W WIERZCHOWISKACH
PIERWSZYCH
W Filii Bibliotecznej w Wierzchowiskach Pierwszych odbyła się
prezentacja multimedialna - „150 rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego”. Szczególną uwagę zwrócono w niej na walki
w województwie lubelskim, powiecie janowskim oraz gminie Modliborzyce.
Młodzież z III klasy gimnazjum z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji
przygotowanej przez, K.Pyć z Gminnej Biblioteki Publicznej im.
K.Zielińskiego w Modliborzycach.
W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek przedszkolaki
odwiedziły bibliotekę i zapoznały się z jej pracą. Dzieci obejrzały książki
i pobawiły się w kąciku dla maluchów. Odbył się również „III Mały Konkurs
Recytatorski”, w którym brały udział dzieci z przedszkola
w Wierzchowiskach Drugich. Przedszkolaki recytowały wiersze Juliana

SPOTKANIE Z PANIĄ
TERESĄ SURTEL
W d n i u 2 . 0 6 . 2 0 1 3 r. w ś w i e t l i c y
środowiskowej w Wolicy Pierwszej odbyło
się spotkanie mieszkańców z panią Teresą
Surtel ,która wygłosiła prelekcję na temat
zdrowej żywności i roli witamin w diecie
człowieka.
Jadwiga Piech

w Wolicy Pierwszej. Po drodze odwiedziliśmy miejsca pamięci powstania
styczniowego, znajdujące się na terenie naszej gminy w Kolonii Zamek,
Wolicy Kolonii i Wierzchowiskach Drugich. W dzień rajdu dopisała nam
zarówno pogoda, jak i humory.
Po dotarciu do mety połączyliśmy
się z pozostałymi uczestnikami
rajdu. Na miejscu czekała na nas
„strażacka grochówka” , napoje
i słodkości – tak na uzupełnienie
spalonych podczas drogi kalorii.
Tam też odbyła się krótka lekcja
historii dotycząca powstania
styczniowego, ze szczególnym
uwzględnieniem terenu naszej
gminy. Po tej „garści” informacji
W TRASIE
odbył się konkurs dotyczący
historii gminy Modliborzyce oraz powstania styczniowego. Wszyscy
uczestnicy konkursu dostali atrakcyjne nagrody ufundowane przez GBP
oraz te otrzymane w ramach akcji „Odjazdowa Paczka”. Ponadto
„odjazdowi” otrzymali pamiątkowe gadżety.

ZBIÓRKA PRZED STARTEM

Gminna Biblioteka im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach
już po raz drugi wzięła udział w
MIEJCE PAMIĘCI POWSTANIA
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy
STYCZNIOWEGO W
Bibliotekarz”.
WIERZCHOWISKACH DRUGICH
Tegoroczna edycja „odjazdowego”
odbyła się 18.05.2013 r., w ramach I
Gminnego Rajdu Rowerowego
„ROLA”, którego organizatorami
byli: Gminna Biblioteka Publiczna
im. K. Zielińskiego w
Modliborzycach, Komisja Zdrowia,
Oświaty i Kultury Rady Gminy w
Modliborzycach, Gminny Ośrodek
Kultury. Patronat nad rajdem objął
wójt gminy Modliborzyce Witold
Kowalik. W sumie w rajdzie wzięło
udział około 70 osób –dorosłych i
dzieci, którzy mieli do wyboru 3
trasy zróżnicowane pod względem
d ł u g o ś c i i t r u d n o ś c i . Tr a s a
najdłuższa, licząca około 30 km,
należała do „Odjazdowych
Bibliotekarzy” i ich sympatyków.
W tym roku w grupie „odjazdowych”
wzięło udział ponad 20 osób –
bibliotekarzy, uczestników DKK, sympatyków książek, biblioteki i rowerów.
„Odjazdowi” uczestnicy ubrani w charakterystyczne pomarańczowe
koszulki, dzięki którym widoczni byli z bardzo daleka, pokonali około 30 km
zróżnicowanej trasy – było i z górki, i pod górkę
O godzinie 9.15 wyruszyliśmy spod budynku GBP, po drodze zgarniając
pozostałych uczestników spod budynku GOK-u, podążając kolejno
do Bilska, Andrzejowa, Węglisk, Wierzchowisk Pierwszych, Wierzchowisk
Drugich, by dotrzeć do mety rajdu przy Filii Bibliotecznej

KONKURS WIEDZY O POWSTANIU STYCZNIOWYM ORAZ GMINIE
MODLIBORZYCE ZORGANIZOWANY NA MECIE RAJDU

Aż żal było się rozstawać. Ale jak mówi stare przysłowie: Nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za rok znowu przeprowadzimy
mobilizację „odjazdowych” i wyruszymy w trasę!!!!!
Tegoroczna akcję „Odjazdowego Bibliotekarza” wsparli sponsorzy
lokalni:
- Wójt Gminy Modliborzyce
oraz partnerzy ogólnopolscy:
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
- Instytut Książki, operator systemu katalogowego MAK+
Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!!

ODJAZDOWI NA STRACIE

W. Trójczak K. Pyć

ODJAZDOWI NA MECIE

PRZYSTANEK

KULTURA
PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH
Gminne eliminacje
Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i M ł o d z i e ż o w y c h
zorganizowaliśmy 23 kwietnia
2 0 1 3 r. N a s c e n i e
zaprezentowały się dwie grupy
teatralne ze Szkoły
P o d s t a w o w e j
w
Modliborzycach: „Figielek” i
„Wesoły Teatrzyk” oraz nasz
kabaret „Grzeczne chłopaki”.
Decyzją komisji (Lidia Tryka –
instruktor Janowskiego
Ośrodka Kultury oraz Piotr
Rogoża – przewodniczący Rady Gminy), wszystkie grupy otrzymały
nominacje do przeglądu powiatowego, gdzie zaprezentowały się 30
kwietnia 2013 r. Po raz kolejny „Grzeczne chłopaki” znaleźli się wśród trzech
najwyżej ocenionych grup.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

26 kwietnia zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Recytatorski
„Julian Tuwim”. Rok 2013 uchwałą Sejmu ogłoszony został rokiem Tuwima
w 60. rocznicę jego śmierci. Na scenie GOK-u zaprezentowało się 27
recytatorów z gminnych szkół.

Konkurs ”Julian Tuwim”
22 maja 2013 r. odbyły się gminne eliminacje XXXII Małego
Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: Marta Arent – Kuta oraz
Zdzisław Drzazga, po wysłuchaniu 18 recytatorów w dwóch kategoriach
wiekowych, postanowiła nominować do eliminacji powiatowych
następujących uczniów: Wiktorię Wielgus c. Artura, Julię Jaskowską, Marię
Skórę i Wiktorię Brodowską – Zespół Szkół w Wierzchowiskach oraz Martę
Frąk i Patrycję Krzysztoń z Zespołu Szkół w Modliborzycach.

Nominowane uczennice

FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW
LUDOWYCH
5 maja 2013 r. podczas Jarmarku
Janowskiego odbyły się powiatowe
eliminacje do Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych. Stefania Suchora w kategorii
solistów zdobyła wyróżnienie a Zespół
Śpiewaczy z GOK w swojej kategorii zajął I
miejsce i otrzymał nominację do
wojewódzkich eliminacji. 2 czerwca panie
zaśpiewały w lubelskim skansenie i decyzją
komisji jako jeden z sześciu najwyżej
ocenionych zespołów Lubelszczyzny, wystąpią
pod koniec czerwca w Kazimierzu Dolnym na
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych.

WARSZTATY FILMOWE Z YACHEM
PASZKIEWICZEM

Zakończyliśmy realizację projektu pn.: ,,Zakup wyposażenia dla
tworzonej pracowni reportażu filmowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Modliborzycach oraz organizacja profesjonalnych warsztatów”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakupiliśmy
m.in. 2 aparaty Canon z funkcją nagrywania filmów w jakości HD (trzeci
aparat kilka miesięcy temu został zakupiony z własnych środków),
dodatkowe obiektywy, akumulatory, karty pamięci i inne akcesoria,
3 statywy, tło ze statywem umożliwiające rejestrację w tzw. blueboxie,
blendę odbijającą światło, a przede wszystkim profesjonalny komputer iMac
z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i montażu filmów. Odbyły się 30godzinne warsztaty prowadzone przez Yacha Paszkiewicza, zwanego
„ojcem polskiego wideoklipu”, artystę mieszkającego w Gdańsku. Dzięki
sprzętowi przywiezionemu przez prowadzącego, rejestracja materiału
podczas Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących na Harmonijkach
Ustnych odbywała się przy użyciu aż 5 kamer. Powstał reportaż filmowy
z przeglądu oraz mnóstwo zapisanego materiału w postaci zdjęć i filmów.
Do udziału w warsztatach zgłosiło się 10 osób, wszyscy z zamiarem
aktywnego udziału w „kółku” fotograficzno-filmowym. Zostały
zarejestrowane kolejne materiały; podczas wyjazdu zespołów tanecznych
do Bełżyc, rajdu rowerowego i Tradycyjnej Majówki.
Koszty całkowite projektu - 25047,26zł ,w tym:
- pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 17188,46zł
- z budżetu GOK (subwencja otrzymywana od gminy) – 7858,80zł

HARMONIJKARZE W MODLIBORZYCACH

ZASŁUŻONA DLA KULTURY POLSKIEJ

Już po raz dwunasty, 12 maja
2013 r. mogliśmy gościć uczestników
Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących
na Harmonijkach Ustnych. Wystąpiło 22
artystów, prezentujących grę na harmonijce
ustnej, okarynie, grzebieniu, liściu oraz
tataraku.
Komisja Artystyczna w składzie:
Barbara Nazarewicz - etnograf,
przewodnicząca, Przemysław Chołody –
muzyk, Robert Ptasznik – muzyk,
postanowiła przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
I miejsce – Andrzejowi Wojtusiowi z Zdobywca I nagrody
Łukowa,
Andrzej Wojtuś
dwie drugie nagrody – Stanisławowi
Burdzińskiemu z Janowa Lubelskiego oraz Henrykowi Sobieszukowi z
Żakowoli Starej
III miejsce – Bronisławowi Rawskiemu z Kocudzy.
Pozostali uczestnicy otrzymali skromne nagrody pieniężne. Jury bardzo
wysoko oceniło wystąpienia wszystkich uczestników tegorocznego
Przeglądu, podkreślając wysoki poziom prezentacji.
Nagrody pieniężne ufundowali: Urząd Gminy w Modliborzycach oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach. Starostwo Powiatowe w
Janowie Lubelskim poniosło koszty współorganizacji i wyżywienia
uczestników.

Podczas Powiatowego Dnia
Działacza Kultury, który 20 maja 2013 r.
obchodzony był w Gminnym Ośrodku
Kultury w Batorzu, pani Stefania Suchora
ze Stojeszyna Drugiego otrzymała
honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pani Stefania
jest wszechstronnie uzdolnioną artystką
ludową (plecionkarka, tancerka,
śpiewaczka, instrumentalistka,
gawędziarka). Przez 50 lat działalności
spod jej rąk wyszły niezliczone ilości
koszyków, tacek, podstawek i kapeluszy z
rogożyny. Oprócz dawnych pierwotnych
wzorów wyplatania, wprowadziła do
Stefania Suchora
swojej twórczości własne pomysły we
wzornictwie, sposobie plecenia oraz
kształtach swoich wyrobów. Wzięła udział w licznych imprezach; pokazach
ginących zawodów, lekcjach muzealnych, warsztatach oraz spotkaniach z
dziećmi i młodzieżą.
W tradycyjny sposób wykonuje swoje rzemiosło od pozyskania
rogożyny, poprzez obróbkę materiału po zmaterializowanie swojego
pomysłu. Wykonuje również kwiaty z bibuły i ozdoby, które w dawnych
czasach wykorzystywano do dekoracji świątecznego domu. Jako członkini
Zespołu Śpiewaczego i Obrzędowego ze Stojeszyna Drugiego grała role w
przedstawieniach teatralnych. Sama artystka przyznaje, że to muzyka
ukształtowała jej osobowość, utrwaliła wrażliwość i potrzebę kultywowania
muzycznych tradycji, które poznała w swoim rodzinnym domu. Chętnie
podczas spotkań, warsztatów oraz przeglądów przypomina stare pieśni,
kołysanki, kolędy i pieśni partyzanckie. Jest doskonałą tancerką, czego
dowodem są liczne nagrody na konkursach tańca tradycyjnego. Jako jedna
z nielicznych kobiet gra na harmonijce ustnej, była wielokrotnie nagradzana
na konkursach i przeglądach. Gratulacje.

NASI WOKALIŚCI

Wspólne muzykowanie

TURNIEJ TAŃCA W BEŁŻYCACH
N a T u r n i e j u Ta ń c a
Nowoczesnego „Arabeska”, 25 maja 2013
r.w Bełżycach wystąpiły dwa nasze zespoły;
„TOP I” i „TOP II” oraz jedyna na turnieju
solistka Edyta Zimak. Obydwa zespoły
otrzymały wyróżnienia.

11 kwietnia 2013 r. w Trzydniku, podczas regionalnych eliminacji
konkursu „Wygraj Sukces”, wystąpiło 9 naszych reprezentantów. Ela
Jakubiec została nominowana do półfinału a Bartek Rząd został
wyróżniony. Ela podczas półfinału, 21 maja w Ożarowie, została
nominowana do ogólnopolskiego finału.
18 kwietnia 2013 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się
powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. W trzech kategoriach wiekowych nasz
GOK reprezentowało dziewięcioro wokalistów. W kategorii klas I-III
pierwsze miejsce zdobyła Julia Fijałkowska, II nagrodę otrzymała Ela
Jakubiec. W kategorii klas IV-VI Bartek Rząd zdobył drugie miejsce, III
miejsce - Ewelina Gąska, wyróżniono Magdę Hunicz. W kategorii
gimnazjum I miejsce zajęła Iza Kałuża. Do wojewódzkiego finału, który
odbywał się w Rykach w dniach 5-6 czerwca zostali nominowani Iza Kałuża i
Bartek Rząd. Iza zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii. ANDRZEJ RZĄD

Edyta Zimak

Bartek Rząd

Nagrodzeni

Iza Kałuża

Magda Hunicz

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
ZIELONY DZIEŃ W NASZYM
PRZEDSZKOLU
21 marca - dzień kiedy przedszkolaki ubierają się na zielono,
pomagając małej wiosence przepędzić Marzannę - symbol zimy. Śpiewają
wiosenne piosenki, recytują wiersze, rozwiązują rebusy i zagadki.
A wszystko po to, by mogła przyjść oczekiwana przez wszystkich wiosna.

PRZEDSZKOLAKI NA PRZEDSTAWIENIU
"BAŚNIE PANA ANDERSENA"
Spektakl "Baśnie Pana
Andersena" grany w Janowskim
Ośrodku Kultury bardzo podobał się
przedszkolakom. W sposób
profesjonalny z ogromnym poczuciem
humoru aktorzy Katolickiego Teatru z
Krakowa ukazali dzieciom, że dobro
można odnaleźć w życzliwości dla
świata, akceptacji siebie i tolerancji dla
innych, okazywaniu współczucia
i wrażliwości na cierpienie.

WIOSENNE KONCERTOWANIE

KONKURS NA TRADYCYJNĄ
NAJŁADNIEJSZĄ I NAJWYŻSZĄ PALMĘ

Tradycyjnie – od kilku lat, Gminny Ośrodek Kultury
w Modliborzycach udostępnia nam swoją scenę, na której przedszkolaki
mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalno-recytatorskie oraz
aktorskie. Na Wiosennym Koncercie, który odbył się w niedzielę 28
kwietnia 2013r., jak zwykle nie zabrakło chętnych do obejrzenia
przedstawienia. Wiosenna dekoracja i przebrania, wesołe piosenki,
radosne wiersze wprawiły wszystkich zgromadzonych w prawdziwie ciepły
nastrój.

W N i e d z i e l ę
Palmową, mimo mrozu i
niesprzyjającej aury, na Rynku w
Modliborzycach zebrało się
sporo osób. Liczną grupę
stanowiły przedszkolaki ze
swoimi rodzinami i paniami
wychowawczyniami. Po
utworzeniu barwnego korowodu
wszyscy wyruszyli do
miejscowego kościoła. Po raz
kolejny Przedszkole wzięło
udział w Konkursie na
Tradycyjną Najładniejszą i
Najwyższą Palmę, zajmując II
miejsce, a nasza wychowanka
Emilka Stachurska
indywidualnie – miejsce III.
Dziękujemy mamom, które z
zaangażowaniem pomagały
przy "tworzeniu" palmy.

CZARODZIEJSKIE SZTUCZKI
5 kwietnia 2013 r. w naszym przedszkolu pojawił się prawdziwy
czarodziej. Od samego początku z zapartym tchem wszyscy oglądali
poczynania magika. A działo się dużo… Nie raz i nie dwa padło pytanie: jak
on to robi? To niemożliwe. Po prostu czary…

WESOŁY TEATRZYK
8 maja 2013 roku uczniowie
klasy Va (Wesoły Teatrzyk) pod
kierunkiem pani Zuzannny
Skoczyńskiej zagościł w przedszkolu.
Przedszkolakom bardzo podobała się
inscenizacja pt.„Królewna
Wiedźminka”, o czym mogą świadczyć
bardzo żywe reakcje dzieci i
uczestnictwo w „tańcach weselnych”.
Jak się przekonaliśmy, większość z
naszych wychowanków nie ma problemu w oddzielaniu dobra od zła. Wie,
jakie zachowania są pozytywne, a które należy negować.

DZIEŃ RODZINY
IV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
9 i 10 maja 2013 roku dzieci z naszego przedszkola wzięły udział
w Konkursie Recytatorskim, organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Modliborzycach. Dzieci prezentowały wiersze Juliana Tuwima.
Wszystkie dzieci uczestniczące w Konkursie otrzymały dyplomy
i upominki. Gratulujemy!
Informujemy, że przedszkole posiada własną stronę internetową.
Znajdziecie nas pod adresem:
www.przedszkolemodliborzyce.przedszkolowo.pl
Zapraszamy ! ! !

„Rodzina to najcenniejszy dar, jaki otrzymaliśmy w życiu. Dzisiaj
chcemy podziękować mamusiom i tatusiom... za to, że się nami zawsze
opiekują, wychowują nas i kochają takich, jacy jesteśmy...” To tylko część
ciepłych słów, którymi dzieci wyraziły swą miłość do rodziców. Nie zabrakło
okolicznościowych wierszy, piosenek i na zakończenie słodkiego
poczęstunku.
Nauczycielki Przedszkola w Modliborzycach

CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
Przedszkolaki ciągle aktywne, niestrudzone w zabawie i nauce, rozśpiewane i roztańczone. Zadowolone z nadejścia wiosny, długich spacerów
po okolicy, wesołych igraszek na placu zabaw i boisku. Wytrwale ćwiczą swoje kwestie do Dnia Rodziny. Jedni z nielicznych członków społeczności
szkolnej, którzy jeszcze z utęsknieniem nie czekają na wakacje...

KONKURS RECYTATORSKI W
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

PRZEDSZKOLNY BAL
KARNAWAŁOWY

GOŚCIMY PANIĄ JADWIGĘ
GRABOŚ

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ KOBIET

6-LATKI REALIZUJĄ PROGRAM
,,CZYSTE POWIETRZE
WOKÓŁ NAS,,

ZALEW KRAŚNICKI

WYCIECZKA DO KRAŚNIKA

WIELKANOCNE WARSZTATY
PLASTYCZNE

GOŚCIMY Z BABCIĄ I DZIADZIEM

UPOMINKI OD CHŁOPCÓW

LEKCJA HISTORII
W PRZEDSZKOLU
ZAKŁADAMY KĄCIK PRZYRODY

WESOŁE ZABAWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
PO RAZ DRUGI MISTRZYNIAMI POWIATU
Dziewczęta klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach wygrały w Chrzanowie Powiatowe Igrzyska w mini
siatkówce dziewcząt „4”. Tym samym powtórzyły swój wynik z roku
poprzedniego. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny: PSP w Chrzanowie,
PSP w Janowie Lubelskim oraz PSP w Modliborzycach. Najbardziej zacięty
mecz był z drużyną PSP w Janowie Lubelskim, gdzie o zwycięstwie
decydował trzeci set, rozstrzygnięty na naszą korzyść. 13 marca 2013 roku
dziewczęta reprezentowały powiat janowski na zawodach rejonowych
w Bystrzycy Starej, gdzie zajęły 4 miejsce.

biorące udział w licznych turniejach piłki nożnej.
W naszej gminie piłka nożna również cieszy się ogromną popularnością.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach, zorganizowałem w tym roku szkolnym zajęcia z piłki
nożnej dla uczniów klas I – III. Celem tych zajęć było rozwijanie
zainteresowań sportowych uczniów, nauczanie i doskonalenie elementów
techniki piłki nożnej oraz przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski
U-10 czyli turnieju „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”.
Pierwszy etap turnieju odbył się w Wierzchowiskach, gdzie nasi młodzi
piłkarze spotkali się z drużynami z PSP w Potoku Wielkim, z PSP w
Stojeszynie Pierwszym oraz gospodarzem rozgrywek - PSP w
Wierzchowiskach. Pomimo świetnej gry (strzeliliśmy 17 bramek), zajęliśmy
drugie miejsce, gdyż o kolejności decydowała większa różnica zdobytych
bramek. W kolejnym etapie rozgrywek w Janowie Lubelskim wraz z drużyną
z Potoka Wielkiego wzięło udział trzech uczniów klasy trzeciej (Jakub
Surowski, Paweł Widz, Aren Sajjan), a dwóch uczniów (Jakub Surowski,
Paweł Widz) razem z najlepszymi zawodnikami powiatu janowskiego
wzięło udział w finale wojewódzkim, który odbył się 6.06.2013 roku w
Zamościu.
Cieszy fakt, że mamy utalentowanych zawodników w tak młodym wieku,
którzy przy odpowiednim szkoleniu mogą w przyszłości osiągnąć naprawdę
wielkie sukcesy.
Tomasz Nalepa

,,GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ
CAŁY ŚWIAT”
Skład drużyny: Samuła Klaudia, Zięba Sylwia, Jędzura Kinga,
Frąk Marta, Szumlińska Marlena, Śmietana Magdalena, Breś Dominika,
Rusinek Aleksandra, Wielgus Aleksandra, Bożek Mariola.
Gratulujemy!!!!
Tomasz Nalepa

Dnia 10 kwietnia 2013 r. uczniowie klas IIb i IIIa wyjechali na wycieczkę,

SUKCES SYLWII
Dnia 8. kwietnia 2013
roku Sylwia Kokoszka- uczennica
klasy II a Publicznego
Gimnazjum w Modliborzycach
reprezentowała nie tylko naszą
szkołę, gminę, ale i powiat w VII
Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim ,,Przebudzeni do
życia” w Lublinie. Znalazła się
wśród 17. najlepszych
recytatorów z całego
województwa dzięki temu, iż jako
najlepsza i jedyna uczestniczka
turnieju powiatowego otrzymała nominację do kolejnego etapu. (Tylko
pierwsze miejsce było premiowane).
Młodą recytatorkę wyróżnia nie tylko doskonale rozwinięta
umiejętność pamięciowego opanowania długiego tekstu literackiego, lecz
również zdolność nadania mu odpowiedniego charakteru
interpretacyjnego. Te umiejętności poparte dużą sprawnością radzenia
sobie ze stresem na scenie składają się na ogólny wyraz artystyczny,
dlatego Sylwii słucha się z prawdziwą przyjemnością.
Deklamatorkę cechuje także pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu, co
przekłada się na ciągłe doskonalenie swego warsztatu pracy i osiąganie
kolejnych sukcesów. Warto tutaj podkreślić, iż Sylwia była finalistką
wojewódzkich konkursów recytatorskich kilkakrotnie: w 2009, 2010 i 2011 r.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Anna Łukasik

TURNIEJ O PUCHAR TYMBARKU 2013
Piłka nożna to fenomen naszych czasów. Trudno wyobrazić sobie inną
dziedzinę naszego życia, która w tak emocjonalny sposób oddziaływałaby
na ludzi mieszkających we wszystkich zakątkach świata. Jeżeli ktoś wciąż
nie jest przekonany, jak bardzo przesiąknięte futbolowym bakcylem jest
kolejne pokolenie młodych ludzi w Polsce i na świecie, może zweryfikować
swoją opinię, obserwując futbolowe szaleństwo, jakie ogarnia dzieci

Skład drużyny: Paweł Widz, Jakub Surowski, Karol Surowski,
Łukasz Śmit, Konrad Kruk, Mikołaj Tchórz, Jakub Krasowski,
Aren Sajjan, Mateusz Kasica, Mateusz Siatka, Bartłomiej Kawęcki

aby połączyć przyjemne z pożytecznym czyli aktywnie spędzić czas.
Najpierw pojechali na lotnisko do Świdnika, które zostało
niedawno oddane do użytku. Przewodnik ciekawie opowiadał o pracy
ludzi transportu powietrznego. Lotnisko zachwyca swoją
nowoczesnością. Może wielu z nas już niedługo wyleci ze Świdnika na
podbój świata…
Następnym punktem programu był film pt. ,,Krudowie” w
Cinema City w Lublinie. Głównym przesłaniem filmu była wielka rola
rodziny, jej wzajemna miłość i odpowiedzialność, pochwała mądrego
postępu i podejmowania trafnych decyzji.
Po posiłku w McDonald's w doskonałych humorach dzieci udały
się do centrum rozrywki, a tam godzina niezłej zabawy w gronie
rówieśników.
Bożena Pikula
Barbara Sokół

WIELKIE SERCE MAMY I TATY
18 czerwca 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół w Modliborzycach
przygotowali dla swoich rodziców i zaproszonych gości koncert pt.,,
Kochamy Was”.
Występ dzieci rozpoczął się staropolskim zwyczajempolonezem, który bardzo się wszystkim podobał. Następnie wierszem i
piosenką dzieci podziękowały swoim rodzicom
za dar życia, wielką miłość i kochające serce. Dziękowały za trud
codziennego wychowania , kołysanki sprzed lat i bajki na dobranoc. Za
dobroć, bezinteresowność i za wszystko,
co otrzymały od rodziców. Przygotowały również mini- spektakl
teatralny,,Brzydkie kaczątko", opowiadający o wielkiej miłości matki do
dziecka.
Po części artystycznej wszyscy spotkali się w stołówce szkolnej
przy ciastku i sokach, aby wspólnie uczcić Dzień Rodzica. Rodzice
wspominali zabawne wydarzenia z dzieciństwa swoich pociech. Wśród
śmiechu i żartów czas upływał w miłej atmosferze.
Kochani Rodzice! Dziękujemy, że jesteśmy dla Was najważniejsi.
Bożena Pikula

„DOBOSZÓWKA – DOBRE MIEJSCE NA
WYPOCZYNEK”
2 1 c z e r w c a 2 0 1 3 r.
uczniowie kl. III a PSP w
Modliborzycach wraz z rodzicami
pojechali do Doboszówki w Kalennem.
Tam pod kierunkiem pań K. Wójcik i H.
Suchory odbyły się warsztaty
w y p l a t a n i a w a r k o c z y
i elementów koszyków z rogożyny.
Dzieci były bardzo zainteresowane tą
formą pracy.
Następnie był czas na gry i
zabawy, pływanie łódką po stawie
i poznawanie otoczenia.
„Doboszówka” zachwyciła nas
swoim pięknem i przemiłą atmosferą.
Jest godna polecenia jako miejsce
rodzinnego spędzania czasu.
Bożena Pikula

punktem programu było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Przez 2
godziny mogliśmy wykonywać różne ciekawe doświadczenia. Potem
poszliśmy oglądać ogrody, które były urządzone na dachu Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie pojechaliśmy autokarem do
centrum miasta. Windą wjechaliśmy na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki,
skąd mogliśmy z tarasu widokowego oglądać i podziwiać naszą Stolicę.
Około godziny 18:00 udaliśmy się w drogę powrotną. Z powodu korków na
drogach podróżowaliśmy do godziny 23:00. Szczęśliwie dotarliśmy do
naszej szkoły, gdzie czekali na nas rodzice. Wycieczka do Warszawy była
udana i ciekawa. Wyjazd do naszej Stolicy był dla nas ciekawą lekcją
historii i geografii.
Uczniowie klasy V a - uczestnicy wycieczki

DNI Z POEZJĄ TUWIMA
Dzień 25 kwietnia 2013 roku – wiosenny, jasny i ciepły- był
wypełniony poezją Tuwima.
W świetlicy Zespołu Szkół w Modliborzycach zgromadziły się
dzieci, które chciały włączyć się w obchody Roku Juliana Tuwima poprzez
recytowanie lub słuchanie utworów poety.
21 uczniów z klas IV – VI , zafascynowanych twórczością poety,
pracując pod kierunkiem polonistek p. Anny Łukasik i p. Z. Skoczyńskiej
przygotowało się do recytacji ulubionych wierszy.
Impreza pod hasłem „Wiersze pana Tuwima” dała wszystkim
możliwość zapoznania się z niezwykle ciekawą, bogatą i fascynującą
twórczością poety. Ponadto jurorzy mogli wybrać najlepszych recytatorów,
którzy już kolejnego dnia reprezentowali naszą szkołę podczas Gminnego
Konkursu Recytatorskiego „Julian Tuwim”.
W GOK – u w Modliborzycach, przed komisją i liczną widownią, nasi
uczniowie wypadli świetnie.
Wyróżnienie otrzymała Weronika Majewska. I miejsce zajęli
Marta Frąk i Krystian Biały. III miejsce zdobyły Kinga Tylus i Aleksandra
Wielgus.
Obie imprezy poświęcone Tuwimowi udowodniły, że twórczość
Tuwima - pomimo upływu lat – nie starzeje się i wciąż może bawić młodych
lub wzruszać starszych czytelników i słuchaczy.
Skoczyńska Zuzanna

SUKCESY SZKOLNYCH TEATRZYKÓW
MAJOWE RECYTACJE
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w
Modliborzycach wiedzą, że zawsze w maju jest dużo okazji do kontaktu z
poezją.
Organizowany od 32 lat Mały Konkurs Recytatorski zawsze
mobilizuje dzieci do czytania i nauki wierszy.
20 maja 2013 roku stanęło do turnieju szkolnego 11 recytatorów z
klas V –VI. Każdy z nich przygotował wybrany ulubiony wiersz.
Piękne dziecięce recytacje były dowodem zainteresowania literaturą,
indywidualnych poszukiwań artystycznych i niemałego talentu. Wspaniale
zabrzmiały wiersze: Brzechwy, Tuwima, Woroszylskiego, Kulmowej i innych
polskich poetów. Szkolna komisja
konkursowa wybrała 4 recytatorów do
udziału w konkursie gminnym.
Po eliminacjach do turnieju powiatowego
trafiły uczennice: Patrycja Krzysztoń i
Marta Frąk. Dziewczynki z
powodzeniem reprezentowały naszą
szkołę w Janowskim Ośrodku Kultury,
gdzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i
MARTA FRĄK I PATRYCJA KRZYSZTOŃ
nagrody.
W JANOWIE LUBELSKIM
Postawa uczniów naszej
szkoły cieszy i dowodzi, że dzieci lubią poezję i chcą recytować.Uczestnicy
szkolnego turnieju 32 Małego Konkursu Recytatorskiego
Zuzanna Skoczyńska

WYCIECZKA DO STOLICY
Dnia 24.05.2013r. odbyła się
wycieczka do Warszawy, w której
uczestniczyło 40 uczniów z Publicznej
Szkoły Podstawowej w
Modliborzycach. Wyjazd spod szkoły
nastąpił o godzinie 4:00. Po podróży
trwającej około 4 godzin dotarliśmy do
Warszawy. Najpierw zwiedziliśmy
Stadion Narodowy, który zbudowano
na Euro 2012. Następnie spotkaliśmy
się z panią przewodniczką, która
oprowadziła nas po Starym i Nowym Mieście. Zobaczyliśmy wiele
ciekawych miejsc i obiektów:
Zamek Królewski, Kolumnę
Zygmunta, pomnik Małego
Powstańca, Syrenkę Warszawską,
mury miejskie. Następnie Traktem
Królewskim przeszliśmy do Grobu
Nieznanego Żołnierza, gdzie
obejrzeliśmy zmianę warty. Po 4godzinnym spacerze po
Warszawie poszliśmy na obiad do
restauracji ,,Magat''. Kolejnym

Dwie grupy teatralne : „Wesoły
Teatrzyk” oraz „Figielek” trafiły na
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych – Janów 2013.
W zespołach wystąpili uczniowie klas Va i
V b Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zespole Szkół w Modliborzycach,
pracujący pod kierunkiem mgr Zuzanny
Skoczyńskiej.
„Wesoły Teatrzyk”przedstawił
sztukę pt. „Królewna Wiedźminka”, zaś
grupa „Figielek” przygotowała inscenizację
pt. „Próba”, opartą na motywach powieści
pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M.
Montgomery.
Obie sztuki zostały
zaprezentowane na konkursie gminnym
PATRYCJA KRZYSZTOŃ W ROLI
P o w i a t o w e g o P r z e g l ą d u Te a t r ó w ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZA
Dziecięcych i Młodzieżowych, który odbył
się dnia 23 kwietnia 2013 roku w Modliborzycach. Jury zakwalifikowało
zespoły do kolejnych eliminacji.
Tydzień później oba zespoły z powodzeniem wystąpiły obok
czterech innych grup teatralnych z terenu powiatu janowskiego.
Jury wysoko oceniło inscenizacje. Stwierdzono, iż: „Przegląd stał
na bardzo wysokim poziomie, a niektóre prezentacje, zarówno pod
względem aktorskim, jak i przygotowania kostiumów i scenografii niczym
nie odbiegały od inscenizacji profesjonalnych.”

Zespół „Figielek” został wyróżniony i otrzymał nagrodę ufundowaną przez
starostwo powiatowe.
Komisja doceniła aktorski talent Patrycji Krzysztoń, która wcieliła
się w role Królewny Wiedźminki oraz Ani z Zielonego Wzgórza. Patrycja
została najlepszą aktorką teatralnego przeglądu! Zespoły i nasza młoda
artystka otrzymały pamiątkowe dyplomy i zostały nagrodzone!
Przygody rudowłosej, sympatycznej Ani z Zielonego Wzgórza
zainteresowały wiele osób. Sztuka została w sumie wystawiona aż 8 razy i
obejrzeli ją: uczniowie, nauczyciele, rodzice klas V, zaproszeni goście.
Zespoły „Figielek” i „Wesoły Teatrzyk”' zaprezentowały się
również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Modliborzycach podczas
Tygodnia Bibliotek .
Zuzanna Skoczyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Przed Wielkanocą przez kolejne dni - w Wielki Czwartek, w Wielki
Piątek oraz w Wielką Sobotę w naszym Kościele odbywały się

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA
KLAS SZÓSTYCH „1 Z 10”
Wśród wielu dziedzin naukowych, przedmiotów nauczanych w
szkole, jest matematyka, która tak naprawdę nazywa się nauką, gdyż z
greckiego „mathematika” znaczy tyle co właśnie nauka. Matematyka
nazywana jest królową nauk. To dość oklepane i często nadużywane
stwierdzenie, choć jakże prawdziwe. Nie sposób odnaleźć drugiej tak
wszechstronnej, a jednocześnie przejrzystej nauki. W szkole jednak
matematyka jest przedmiotem nielubianym. Wymaga od uczniów
systematycznej pracy, gdyż jest ona połączona w jedną nierozerwalną
logiczną całość. W miejscu gdzie następuje brak choćby najmniejszy w
zdobywanej wiedzy, tam po pewnym czasie następuje „wyłom” coraz
większy. Aby uczniowie chętniej uczyli się tego przedmiotu i odrobinę
chociaż polubili matematykę, 12 kwietnia 2013 roku zorganizowany został
w naszej szkole międzyszkolny turniej matematyczny dla klas szóstych
pt.”Jeden z dziesięciu”. Jak sama nazwa sugeruje wzorowany był on na
turnieju telewizyjnym „ Jeden z dziesięciu”. Wzięło w nim udział 10 uczniów
z SP w Modliborzycach, SP w Piłatce i SP w Wierzchowiskach Drugich, a

przedstawienia w wykonaniu gimnazjalistów, których scenarzystą i
reżyserem był ks. katecheta Stanisław Rząsa. Misterium wystawiane było
też w poprzednich dwóch latach, w pierwszym roku opiekunem był ks.

Adam Kochmański. Młodzież, wystawiając Misterium nie tylko
przypomniała nam wydarzenia, które są tak ważne dla chrześcijanina, ale
też swoją grą wzbudziła wiele pozytywnych i osobistych przeżyć. Muzyka,
stroje potęgowały ten świąteczny i podniosły nastrój. Przez trzy dni
wystawiania tej sztuki Kościół był wypełniony po brzegi. Oglądający byli pod
wrażeniem włożonej pracy, talentu i kunsztu aktorskiego naszej młodzieży.
Misterium było jedną z form krzewienia wartości chrześcijańskich, co jest w
założeniach ,,Koncepcji Pracy Szkoły”.
Dyrekcja Szkoły

byli to: Klaudia Samuła, Jakub Drzazga, Przemysław Gąska, Oskar Piech,
Anna Mazur, Tomasz Kamiński, Marcin Wołoszynek, Paweł Serwatka,
Jakub Kosidło i Mateusz Ślusarski. Rywalizacja trwała długo gdyż wszyscy
uczniowie bez trudu odpowiadali na większość konkursowych pytań. Jak
każdy jednak konkurs, ten również musiał zakończyć się wyłonieniem
zwycięzców. Zostali nimi:
1.
Tomasz Kamiński( SP Wierzchowiska Drugie)
2.
Marcin Wołoszynek ( SP Wierzchowiska Drugie)
3.
Paweł Serwatka ( SP Wierzchowiska Drugie)
Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
MŁODZIKÓW W ZAPASACH . STYL KLASYCZNY
Grzegorz Góreczny i Patryk Nosal (uczniowie kl. I gim. ) zajęli
II miejsce. Gratulujemy!!!

MAŁA SZKOŁA - DUŻE SUKCESY SPORTOWE
Dnia 23 maja 2013 r. na Stadionie Miejskim w Janowie Lubelskim odbyła się
Powiatowa Gimnazjada w indywidualnych zawodach lekkoatletycznych.
W rywalizacji wzięli również udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym, zajmując czołowe miejsca w kilku
konkurencjach: Karolina Krzysztoń – I miejsce w pchnięciu kulą dziewcząt,
Kinga Cyran – II miejsce w biegu na 100m, Krzysztof Rudnicki – II miejsce
w biegu na 2000m, Jakub Kucia – III miejsce w pchnięciu kulą chłopców.
Wymienione osoby będą reprezentować powiat janowski na zawodach
rejonowych w Kraśniku. Ponadto, tuż za podium znaleźli się Paweł
Wieczorek w biegu na 100m, Marek Skrok w biegu na 2000m, oraz Marek
Martyna w pchnięciu kulą. Mamy przed sobą kolejny rok wspólnej pracy
i nadzieję, że w kolejnej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej sukcesy
sportowców naszej szkoły będą jeszcze lepsze.
Tomasz Nalepa

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „ZABAWA
W BAŚNI PISANIE”
Konkurs zorganizowała biblioteka i świetlica Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim oraz biblioteka i
świetlica Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P. E.
Strzeleckiego w Warszawie. Konkurencja była bardzo duża – jury
przeczytało ponad 450 prac. Paulina Ciupak (uczennica kl. I gim. )
otrzymała wyróżnienie za baśń „Córka marnotrawna”. Została ona nagrana
na audiobooka. Gratulujemy!!!

CÓRKA MARNOTRAWNA
Dawno, dawno temu, w pewnym lesie, na niewielkiej polanie,
stała chatka. Mieszkała w niej pewna dziewczyna ze swoją matką.
Nastolatka miała na imię Natalia. Była bardzo leniwa. Rzadko kiedy
pomagała w obowiązkach domowych, mimo że matka uskarżała się na
różne dolegliwości. Z dnia na dzień była coraz słabsza. Niestety, Natalia
wcale się tym nie przejmowała. Nie dopuszczała do siebie myśli, że może
kiedyś zostać sama.
***
Pewnego dnia, chodząc po rynku, zauważyła piękną suknię,
wyszywaną złotem. Była nią oczarowana. Podeszła do sprzedawcy i
zapytała:
–
Ile ci zapłacić za tę suknię?
–
Jest ona uszyta z bardzo szlachetnego materiału, ma dużo
złotych ozdób, więc nie wiem czy będzie panienkę na nią stać.
–
Zadałam pytanie: ile?
–
3 złote dukaty.
Dziewczyna oniemiała ze zdziwienia. Nie wiedziała skąd weźmie tyle
pieniędzy. Po chwili olśniło ją. Przecież matka miała gdzieś ukryte
oszczędności. Wystarczyło ich poszukać.
–
Tak tanio? - powiedziała z udawanym zdziwieniem do
sprzedawcy.
–
Nie mam teraz tyle przy sobie. Pójdę i przyniosę z domu.
Powoli i z gracją ruszyła w stronę domu. Gdy tylko upewniła się, że nikt jej
nie widzi, pobiegła pędem do swojej chatki. Wpadła do pokoju matki
i zaczęła przeszukiwać szuflady jej komody. Nie znalazła nic, w czym matka
mogłaby trzymać swoje oszczędności, oprócz małego, drewnianego
pudełka na kluczyk. Ku jej ogromnemu zdziwieniu pudełko było zamknięte.
Bez chwili wahania wzięła młotek ze stojącej obok domu szopki i z całej siły
uderzyła nim w szkatułkę. Pudełko było wytrzymalsze niż myślała, jednak

za drugim razem miała więcej szczęścia. Natalię spotkał zawód, gdy
zobaczyła, że w środku nie ma złota, jest tylko jakaś biżuteria matki.
Postanowiła ją sprzedać. Liczyła na to, że matka nie zauważy straty
w nawale codziennych obowiązków. Szybko schowała biżuterię do torebki,
zaś szkatułę wrzuciła do pieca. Poprawiła makijaż, fryzurę i poszła
z powrotem na rynek. Podeszła do sprzedawcy sukni i powiedziała:
–
Miałam z domu przynieść dukaty, ale pomyślałam, że przyniosę
panu moją starą biżuterię. Już jej nie używam, a powinna być warta jakieś
3 złote dukaty.
–
Faktycznie, widzę tu sporo złotych przedmiotów, ale i tak będzie
musiała hrabianka trochę dopłacić.
–
A ile?
–
Jakieś 2 srebrne talary.
Zajrzała do torebki. Akurat miała tam 2 talary.
- Proszę. - powiedziała.
–
Dziękuję. A oto suknia.
–
Doskonale.
Zadowolona z nowego zakupu ruszyła do domu. Wchodząc do kuchni,
zauważyła swoją matkę, gotującą obiad.
–
Cześć, mamo – powiedziała.
–
Witaj, Natalio, widzę że znowu kupiłaś sobie nową suknię.

–
Piękna, prawda? W sam raz na przyjęcie u hrabiego Jozuela.
–
A ile ona kosztowała?
–
2 srebrne talary – powiedziała Natalia, lekko się czerwieniąc.
–
Ile?! - zapytała matka z oburzeniem. Jak ci nie wstyd wydawać
tyle pieniędzy na suknię!
–
Wcale nie jest taka droga – wykrzykiwała w obronie nastolatka. –
Widziałam taką, która kosztowała 3 dukaty!
–
Ale my nie jesteśmy aż tak bogate. Nie stać nas na to!
–
Doskonale o tym wiem, dlatego sprzedałam trochę swojej
biżuterii.
–
Tak? To dobrze – odparła uspokojona matka. – Myślałam, że
wydałaś na nią nasze ostatnie pieniądze.
–
Nie jestem taka głupia, mamo.
–
Dobrze, idź już do swojego pokoju, a ja skończę obiad.
–
Dobrze, mamo.
Poszła do pokoju. Zamknęła za sobą drzwi i odetchnęła z ulgą. Była
zadowolona, że z taką łatwością wybrnęła z tej niezręcznej sytuacji. Bez
żadnych wyrzutów sumienia zaczęła przymierzać i oglądać nowo nabytą
suknię.
Drukujemy fragment zwycięskiej pracy Pauliny Ciupak uczennicy kl.I gim.

PREZENTACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
„Między wschodem a zachodem, czyli o kulturze Rosji i Wielkiej
Brytanii” – pod takim tytułem młodzież drugiej klasy naszego Gimnazjum
realizowała projekt edukacyjny, który następnie zaprezentowała
nauczycielom i całej społeczności szkolnej. Głównym celem projektu oraz
przygotowanej prezentacji było pogłębienie wiedzy na temat kultury, historii
i literatury Rosji i Wielkiej Brytanii. Chodziło również o kształtowanie
otwartej, aktywnej i odpowiedzialnej postawy oraz wyrabianie zdolności do
wystąpień publicznych. Najważniejsze było chyba jednak zdobycie
umiejętności pracy w zespole, rozmowy, kulturalne dyskusje, wspólne
tworzenie planów, dzielenie się pracą i wspólne branie odpowiedzialności
za końcowy efekt oraz wyzwolenie w uczniach ich ekspresji twórczej.
Na zakończenie miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników
prezentacji była degustacja angielskich i rosyjskich najpopularniejszych
potraw narodowych.
Opiekunowie: Maria Piotrowska, Agnieszka Kaproń, Tomasz Nalepa

UCZESTNICY PROJEKTU - DYREKTOR SZKOŁY I
OPIEKUNOWIE
,,NIE LĘKAJ SIĘ, ŻE ODSZEDŁEM…”

NARODOWE POTRAWY ROSYJSKIE I ANGIELSKIE

WALC ANGIELSKI W
WYKONANIU UCZNIÓW

TANIEC KAZACZOK W
WYKONANIU UCZNIÓW

Pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż
słowno-muzyczny poświęcony pamięci Wielkiego Rodaka ,patrona naszej
szkoły w ósmą rocznicę Jego śmierci.
Młodzież poprzez wspólny śpiew, refleksję, zadumę chciała
oddać cześć naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Ojciec Święty był wielką osobowością. Kształtował charaktery,
wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski.
Bardzo kochał dzieci i młodzież.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ
„…WIOSNO, WIOSENKO - GDZIE JESTEŚ?
POWIEDZ NAM...”
Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie przygotowali
inscenizację pt. ”Spotkanie na łące”. Dzieci przebrane za zwiastuny wiosny:
biedronkę, motyla, jaskółkę, bociana, żabki, stonkę oraz pierwsze kwiaty
wiosenne recytowały wiersze i śpiewały piosenki w oczekiwaniu na
przyjście Pani Wiosny.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Program edukacyjny zrealizowany w oddziale przedszkolnym we
współpracy z Sanepidem w Janowie Lubelskim.
Dzieci prezentują plakaty wykonane wspólnie z rodzicami.
Efekty tej edukacji to:
 poprzez udział w programie dzieci poszerzyły swoje wiadomości na
temat zdrowia,
 dzieci zrozumiały, że ponoszą odpowiedzialność za własne
z d r o w i e , z o s t a ł y
uświadomione, że palenie
tytoniu jest szkodliwe dla
zdrowia,
 uwrażliwienie dzieci na
szkodliwe oddziaływanie
dymu papierosowego
związane z biernym
paleniem,
 wykształcenie u dzieci
umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, gdy inni ludzie
palą,

Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ
Wiosna to dobry czas na wpajanie dzieciom prawidłowych zasad życia w
zgodzie ze środowiskiem.
Ziemia jest naszą wspólną własnością i musimy o nią dbać z godnością !
Kilka ważnych zasad tu powiemy i razem przestrzegać ich będziemy.
·
Wszystkie śmieci będziemy segregować!
·
Papier do pojemnika z napisem „makulatura” pakować.
·
Puszki do puszek wrzucać będziemy,a do szkła butelki, z których
sok pijemy.

DZIEŃ MATKI W NASZEJ SZKOLE

Dzień 27 maja był dniem
świątecznym w naszej szkole.

Występ uczniów z kl.1-3

Występ kl 0

·
Wszelkie resztki jedzenia w kompost przecież się zmienia.
Wrzucać więc je będziemy licznie do pojemnika „odpady organiczne”.
·
Worki foliowe i rzeczy z plastiku zrobione, do pojemnika
„tworzywa sztuczne” zostaną wrzucone.
Jeśli jest ci ekologia bliska, to dbaj o czystość środowiska!
Te poznane zasady przekazali mali ekolodzy swoim rodzicom podczas
przedstawienia na zebraniu ogólnym..

Zdjęcie grupowe

UKS JUDO TEAM MODLIBORZYCE
PIERWSZE ZAWODY PUCHAROWE JUŻ ZA NAMI.
SUKCES CZY PORAŻKA?
W dniach 9-10 marca 2013 r. Nasza zawodniczka Katarzyna
Śmietana wzięła udział w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w
Pile. W turnieju wystartowało 121 judoczek z całej Polski. W kategorii naszej
zawodniczki wzięło udział 22 zawodniczki. Kasia po zaciętej walce
uplasowała się na 11 miejscu. Dobra walka o uchwyt i szybkie kontrataki
sprawiały, że Kasia dominowała w walce. W dogrywce nasza zawodniczka
wykonała bardzo ładny i widowiskowy rzut, kładąc swoją przeciwniczkę na
Ippon. Niestety, sędziowie dopatrzyli się przewinienia naszej zawodniczki (
złapanie za nogę) i musieli ją zdyskwalifikować.
Tydzień później przyszedł czas na zmagania Juniorów. W tej
grupie wiekowej nasze województwo i klub reprezentował tylko jeden
zawodnik Sebastian Rogoża. Puchar Polski Juniorów odbył się 16 marca
2013 r. w Luboniu koło Poznania. Start naszego zawodnika można uznać
za udany, gdyż zajął on punktowane 7 miejsce i był to jego pierwszy start w
nowej kategorii wagowej. W pierwszej walce Sebastian zmierzył się z
kilkukrotnym Mistrzem Polski Bartłomiejem Kotem. Niestety, po dobrej i
wyrównanej walce dał on się zaskoczyć Bartkowi i wpadł w trzymanie.
Kolejną walkę stoczył z zawodnikiem „Wybrzeża Gdańsk” i dopiero ostatnie
sekundy tej walki zadecydowały o zwycięstwie przez Ippon naszego
zawodnika. W walce o V miejsce Sebastian przegrał z ubiegłorocznym
medalistą Mistrzostw Polski Jędrzejem Lewickim.
Gratulacje dla naszych zawodników. Życzymy im jeszcze większych
sukcesów.

ZMIANA TRENERA SEKCJI JUDO
W MODLIBORZYCACH.
18 marca 2013 roku
posadę trenera UKS JUDO TEAM
MODLIBORZYCE objął pan Piotr
Tomczak.
Z przyczyn prywatnych trener Tomasz
Wybranowski musiał zrezygnować z
prowadzenia sekcji w naszym klubie.
W niespełna trzyletniej pracy w
Modliborzycach pan Wybranowski
osiągnął bardzo duże sukcesy na
szczeblu wojewódzkim,
o g ó l n o p o l s k i m
i międzynarodowym z naszymi
zawodnikami, za co mu serdecznie
dziękujemy. Jego następca Piotr
Tomczak to również trener sekcji judo w Stalowej Woli. Wcześniej jako
czynny zawodnik bronił barw „TS Wisła Kraków”. Z sukcesami startował w
zawodach zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i światowej. Pan Tomczak
w ubiegłym roku brał udział w Mistrzostwach Europy Masters, na których
wywalczył punktowane VII miejsce. Piotr Tomczak jest także złotym
medalistą Mistrzostw Polski Mastersów z 2012 roku, gdzie w walce
finałowej wygrał z obecnym wtedy trenerem JUDO TEAM
M O D L I B O R Z Y C E To m a s z e m W y b r a n o w s k i m .
Trenerowi Piotrowi życzymy dobrej współpracy z naszymi zawodnikami
oraz sukcesów w pracy z naszą młodzieżą.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW
Tuż za podium
uplasował się nasz zawodnik
Sebastian Rogoża na
Mistrzostwach Polski Juniorek i
Juniorów, które miały miejsce w
Pile dnia 13-14 kwietnia 2013
roku. Startujący w kategorii
wagowej do 55 kg. Sebastian w
pierwszej walce uległ zwycięzcy
tej kategorii Dawidowi Pękala. W
kolejnej walce reprezentant Judo Team Modliborzyce spotkał się
z zawodnikiem gospodarzy zawodów Markiem Wawrzkiewiczem, który
musiał wycofać się z dalszych rozgrywek z powodu odniesionej kontuzji. W
walce o brązowy medal Sebastian walczył z vice mistrzem ubiegłorocznych
Mistrzostw Polski Patrykiem Ziemkiewiczem i był to jeden z bardzo
zaciętych pojedynków, gdyż żaden z zawodników nie chciał oddać medalu
za darmo. Niestety doświadczenie zawodnika z Poznania wzięło górę
i Sebastian musiał uznać wyższość swojego przeciwnika. Ostatecznie
plasując się na V miejscu. Występ i wynik naszego zawodnika jest dotąd
jego największym sukcesem, gdyż Mistrzostwa Polski U21 to
najważniejsza impreza mistrzowska dla grupy wiekowej do 20 lat
rozgrywana na naszym krajowym podwórku.

MIĘDZYNARODOWY CAMP JUDO
W dniach 20-23 maja
nasi zawodnicy
Katarzyna Śmietana
i Sebastian Rogoża
wzięli udział w
międzynarodowym
campie w BielskuBiałej. Kasia
i Sebastian trenowali
dwa razy dziennie z
n a j l e p s z y m i
zawodnikami
z naszego kraju a
także z Europy oraz
Azji. Zgrupowanie w
Bielsku co rok
przyciąga coraz to
nowych zawodników z różnych części świata. W campie uczestniczyło
blisko 1000 judoków z 30 krajów. W tym roku swoją obecnością zaszczycili
nas Japończycy, którzy prezentowali bardzo dobrą japońską szkołę judo.
Trening poranny dla kobiet prowadziły: trenerka kadry narodowej juniorek
młodszych pani Joanna Majdan oraz vice mistrzyni olimpijska pani Aneta
Szczepańska. Wieczorem odbywały się kolejne treningi, które miały taką
samą formę co poranne. Nasi zawodnicy wrócili ze zgrupowania
zadowoleni i co najważniejsze - bez żadnej poważnej kontuzji. Mamy
nadzieję, że takie wyjazdy zaowocują w przyszłości i pomogą przygotować
się naszym zawodnikom do najważniejszych turniejów w naszym kraju a
także za granicą.

25 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ OJCA HENRYKA GĄSKI
O. Henryk Gąska jest od 1981 r. misjonarzem Zgromadzenia
Słowa Bożego ,,Werbistów”. Pochodzący z Wolicy Pierwszej, parafia
Modliborzyce. W 1988 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1989 r. pełni
posługę kapłańską na misjach w Paragwaju (Ameryka Południowa). Po
dwóch latach pracy w duszpasterstwie na parafii z 48 kaplicami
dojazdowymi zostaje przeznaczony do pracy wśród Indian, głównie wśród
Indian Guarani. Pod koniec lat 90-tych zostaje wysłany do Washingtonu na
studia doktoranckie z antropologii, które kończy z tytułem doktora. Po
studiach powraca do pracy wśród Indian, którą kontynuuje do dzisiaj.
Pracuje także w Konferencji Episkopatu Paragwajskiego na Wydziale do
Spraw Indian. Jest również wykładowcą na dwóch Uniwersytetach:
Katolickim w Asuncion oraz Państwowym w Enkarnacion.
Msza Święta dziękczynna jubileuszowa odbyła się w Kaplicy w Wolicy
Pierwszej w dniu 16.06.2013r.
Maria Wojciechowska

SŁUCHAJĄC „KRAJKI”
Przypadkiem
usłyszałem tę piosenkę we
wspaniałym wykonaniu…
Wraz z nią spłynęła na mnie
fala wspomnień.
Wspomnień pieszych
wędrówek z młodzieżą, zupy
na ognisku gotowanej,
noclegów pod namiotami,
ognisk „aż po brzask' i
oczywiście piosenek;
piosenek, śpiewanych
czasem przy gitarze a
częściej przy ochrypłym
nieco akordeonie; piosenek, wśród których „Krajka” zajmowała szczególną
dla mnie pozycję.
Wróciły wspomnienia wspaniałej młodzieży, - uczniów Szkoły
Podstawowej w Modliborzycach, których rokrocznie prowadziłem na
kilkudniowe włóczęgi z plecakiem „po lasach, polach i górach”. Były to
wspaniałe imprezy i wspaniali uczestnicy. Bez słowa skargi, czasem w
upalne a czasem deszczowe dni, wszyscy z uśmiechem - a jakże inaczej! pokonywali wyznaczone odcinki rajdowych tras.
A wszystko zaczęło się w 1977 roku od naszego udziału
w I Rajdzie Tarnobrzeskiej Chorągwi ZHP„Porytowe Wzgórze”. W tym
rajdzie uczestniczyliśmy przez kolejne dziesięć lat. Zmieniały się trasy i
czas trwania rajdu. Początkowo trzydniowe, z czasem stawały się dłuższe;
dłuższe tak w czasie jak i kilometrach do przebycia. Stopniowo zmieniał się
też osobowy skład zastępu. Kończący szkołę odchodzili a ich miejsca
zajmowali młodsi, równie wspaniali. Jak każda harcerska impreza, rajd
obfitował w konkursy; na posiłek z ogniska, program na ognisko, rozbijanie
na czas namiotu oraz wiele, wiele innych, czasem poważnych a czasem
bardzo zabawnych… Zastęp z Modliborzyc, sławne w całym województwie
STONOGI walczył zawsze dzielnie. Zawsze był w czołówce,kilkakrotnie w
ogólnej punktacj za kilkudniowe zmagania zajmował pierwsze miejsce na
swojej trasie, za co dwukrotnie, obok nagród rzeczowych, zdobył główne
trofeum tj. puchar.
Niezależnie od rajdów „Porytowe Wzgórze”, od 1982 roku zastęp
STONOGI, włączył się do Rajdu Przewodników PTTK szlakiem oddziału
Lelewela –Borelowskiego. Te jesienne rajdy najczęściej kończyły się w
Batorzu, u stóp kopca na Sowiej Górze. Ale wędrowaliśmy też po Roztoczu
środkowym,w okolicach Zwierzyńca, Suśca i Krasnobrodu oraz po Polesiu
Lubelskim A wszystko to po śladach powstańców styczniowych..Najpierw w
mundurach - a po rozwiązaniu Stonóg i rozpadzie ZHP w starej postaci - już
po cywilnemu, uczestniczyliśmy w tym rajdzie wielokrotnie, aż do jego
zakończenia. Tu też były konkursy i tu też były nagrody; między innymi dwa
puchary przechodnie, każdy po trzyletniej walce zdobyty na własność
szkoły,
W roku 1986 młodzież z Modliborzyc zaczęła „zdobywać góry”.
Wiosną tego roku, wraz z janowskim PTTK pojechaliśmy na Turbacz,
najwyższy szczyt Gorców. Potem już przez kilka lat, w ostatnim tygodniu
maja, wędrowaliśmy z plecakami po górach - Pieninach, Tatrach, Górach
Świętokrzyskich i obu Beskidach:Sądeckim i Żywieckim. Tu już konkursów
nie było, ale było wiele, wiele wylanego potu, bolesnych odcisków i jak
zawsze wspaniałe przeżycia. Oprócz tego były jeszcze biwak i zloty, których
szczegóły w mojej pamięci zatarł już bezlitosny czas.
Te moje harcerskie i turystyczne przygody zakończyły się z
chwilą likwidacji ośmioklasowych szkół podstawowych. Pracowałem
przecież w „podstawówce”, najstarsi uczniowie podstawówki byli dopiero w
szóstej klasie, a więc trochę za mali na takie imprezy. A i mnie pokazała się
na horyzoncie emerytura. Czas było kończyć...
A tych, z plecakiem przebytych, kilometrów było wiele. Wielu też
było towarzyszących mi turystów. Zbyt wielu,by wszystkich zapamiętać.
Wiele twarzy już zapomniałem, pamiętam też tylko kilkanaście imion.
Pamiętam jednak, że wszyscy byli wspaniali i nigdy nie zawiedli mojego
zaufania. Zachowałem w pamięci też wiele zabawnych epizodów z tych
rajdów. Za przykład niech tu służy nocny przemarsz ponad setki
rajdowiczów przez Wolicę-Folwark, gdy przed domy wybiegli mieszkańcy,
a nikt nie chciał im powiedzieć,co się dzieje (sądzę,że niektórzy z
mieszkających tam ludzi do dziś pamiętają to wydarzenie), smakowita

grochówka z ogniska w Otroczu, która - jak się póżniej okazało - doprawiona
była pokrzywami oraz dokumentnie przemoczone namioty na biwaku w
Batorzu. No i ,oczywiście, zapamiętałem piosenki. Piosenki, śpiewane przy
leśnych ogniskach, na schodach schroniska pod Babią Górą i na ganku
schroniska na Prehybie. Pamiętam też noc czarownic w Górach
Świętokrzyskich i wizytę w szałasie pasterskim,gdzie obserwowaliśmy
produkcję oscypków z owczego mleka i piliśmy żentycę.
Wierzę, że i uczestnicy tych rajdów - dziś już dorośli ludzie - czasem
wspominają tamte dni. Pozostało mi po Nich kilka fotografii, proporzec
zastępu, kronika i najcenniejsze trofea -puchary, które stoją w gablocie na
szkolnym holu.
Pozwalam sobie więc serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy
mają wspólne ze mną turystyczno-harcerskie wspomnienia; wszystkich,
którzy śpiewali: „druhu,fajny zastęp nasz...” Dziś ja przesyłam Im fragment
piosenki, też wówczas śpiewanej:

„Spakuj więc odkurzone marzenia.
Starych wspomnień garstkę niemałą!
Potem w plecak pchaj nogą to wszystko,
Choćby wejść nie chciało !
I poszukaj nas na starych szlakach”…
Zdzisław Drzazga

„Niedokończona historia z lat 1863/64”
Tempo rozwoju cywilizacji, szczególnie już od początku lat XX –
tego wieku i związanych z tym ciągle nowych, ciekawych wydarzeń,
zacierało pamięć naszej historii z dawnych lat.
I i II wojna światowa przewałkowały Polskę na wszystkie strony.
Prawie same klęski, miliony zabitych, miliardowe straty, wielkie emigracje,
polskie cmentarze rozsiane na całym świecie i obraz – Polaka tułacza.
Obecnie też ludzie ciągle się gdzieś śpieszą, nie mają na nic
czasu; walczą o byt! Gdzie im w głowach – wspominki, historia / z tego nic
nie ma. Zajęci są sposobem na przetrwanie. Dominuje materializm i
konkurencja.
Ta sytuacja w Europie, może jedynie usprawiedliwiać młode
pokolenia Polaków, którzy już nie znają uroków lampy naftowej, świecącej
na stole. Przy niej siadała cała rodzina do kolacji, później słuchała gawęd,
wspomnień – ojców, dziadków. Był czas na wszystko, nawet na głośne
czytanie wartościowych książek. Taka atmosfera zacieśniała więzy
rodzinne, pogłębiała miłość, umacniała poczucie bezpieczeństwa. Była
okazją do przekazywania następnym pokoleniom historii rodzinnych i
swojej „małej ojczyzny”.
Przepraszam! Ale ten przydługi wstęp niech będzie
usprawiedliwieniem dla
ignorantów na temat wiedzy
o 150-tej rocznicy
Powstania. Otóż 22
stycznia 1863 roku/
wieczorem/ wybuchło,
kolejne – już trzecie
Powstanie Narodowezbrojne, przeciwko zaborcy
rosyjskiemu, tzw.
„styczniowe”, gdyż mimo,
że państwem Polskim
podzieliły się trzy sąsiednie
mocarstwa: Prusy /Niemcy/,
Austria/Austro-Węgry/ i
Rosja/carska/, to zaborcy
rosyjscy najbardziej ze
wszystkich trzech gnębili
Polaków i surowo karali za
k a ż d y
o d r u c h
nieposłuszeństwa. Każdy
zbrojny zryw powstańczy
Kapliczka św. Wincentego
miał na celu zrzucić kajdany
- Kopce
niewoli i był kierowany przez
patriotyczną inteligencję
polską. W dwóch poprzednich: Kościuszkowskim i Listopadowym walczyły
z Rosjanami polskie regularne jednostki wojskowe, a styczniowe – oparte
było tylko na oddziałach partyzanckich, które tworzyły w terenie różne partie
patriotyczne, mające za przywódców-działaczy politycznych - narodowych,
miejscowych. Partyzantka wchodziła do walki przeważnie samodzielnie,
bez żadnej synchronizacji z innymi oddziałami. Do tego brak pieniędzy i
oficerów nie rokowały długiego przetrwania, mimo że do Powstania
Styczniowego dołączyły gnębione Litwa i Białoruś, pod hasłem „ZA WOLJU
RUSI, POLSZCZI I ŁYTWY”.
W poprzednich kwartalnikach „Wieści Gminnych” pisałem wiele na ten
temat: o miejscowym oddziale powstańczym, o dowódcy – Ignacym
Solmanie - dziedzicu z Wolicy, o jego jedynej bitwie/potyczce/ z Kozakami
pod wsią Kopce, o jego tragicznej śmierci, o krzyżu powstańczym w Kolonii
Zamek, o kapliczkach związanych z 22 stycznia 1863r. Razem 7 artykułów i
2 w „Korzeniach Janowskich”.
Dzisiaj chcę się krótko podzielić dalszymi wiadomościami, jakie posiadam.
Otóż moja prababcia – Paulina Olszowa z domu Pankowska
z Zaklikowa - była sanitariuszką w oddziale powstańczym Ignacego
Solmana. Brała udział w potyczce z Kozakami 22 stycznia 1863 r. pod wsią
Kopce – obok kapliczki św. Wincentego. Uratowała wtedy trzech rannych
powstańców, wywożąc ich pośpiesznie z pola bitwy saniami pod folwark
„Zamek”, a stamtąd pieszo przez „Gacki” do swojego domu przy ul.
(obecnie) Zaborskiej. Ukrywała ich w swoich zabudowaniach, mimo
częstych rewizji kozackich. Wyleczyła ich z pomocą aptekarza z Zaklikowa
i odprawiła szczęśliwie. W okresie
międzywojennym prababcia mieszkała przy ul.
Zaklikowskiej 2, róg ul. Kościelnej 1, u syna
Bolesława Olszowego. Podczas
bombardowania niemieckiego Modliborzyc
15.09.1939 r., pożar strawił jego zabudowania i
prababcię przewieziono do jej córki Franciszki
Orłowskiej na ul. Piłsudskiego 56 (obecnie 3),
gdzie i ja wtedy mieszkałem. Pamiętam
dokładnie, że prababcia –zmoczona podczas
gaszenia pożaru –chorowała, kaszlała, leżała
w łóżku i dr Zieliński ciągle ją odwiedzał.
Siedziałem przy niej godzinami. Lubiła mnie,
bo chętnie słuchałem jej różnych opowieści, a
pamięć miała wspaniałą. Opowiadała
ciekawie, szczególnie na tematy „wojenne”:
poprzedniej wojny, zaboru carskiego,

powstania, odzyskania niepodległości itp. Od niej wiem, że Żydzi z
Modliborzyc donosili Rosjanom i Kozakom „za srebrnik” /ruble/ o zamiarach
powstańców. Wydali Kozakom miejsce ukrywającego się Solmana (sami
Kozacy , mieszkający na kwaterze w Modliborzycach na ul. Kowalskiej,
chwalili się później lojalnością Żyda „pachciarza” /skupujący we wsi mleko/,
że wydał Polaka Solmana za dużą nagrodę). Od prababci wiem o
kapliczkach, tej przy drodze do Wierzchowisk Pierwszych, miejscu zbiórki
oddziału powstańczego, i tej koło wsi Kopce, gdzie Kozacy rozbili go. W
Wierzchowiskach we dworze leczono kilku rannych powstańców Solmana,
a później też rannych w bitwie pod Batorzem z oddziału Borelowskiego.
Tłumaczyła, gdzie w lesie wolickim pochowano poległych pod Kopcami.
Informacje o nich swego czasu przekazałem panu redaktorowi Adamowi
Sikorskiemu. Znała historię dworu – majątku Bogdańskich w
Wierzchowiskach oraz wiele ciekawostek o naszej okolicy.
Prababcia zmarła w Modliborzycach dnia 18 stycznia 1940 r., o
godz. 2.00 w wieku 95 lat. Pochowana jest na cmentarzu parafialnym w
grobie rodzinnym Olszowych /na płycie z czarnego marmuru widoczny jest
duży napis „Sędzia Olszowy…”).
Od pana Gąsiorowskiego z
Wolicy dowiedziałem się więcej o
kapliczce pw. św. Wincentego koło wsi
Kopce. Otóż budował ją w 1864 r.
Walenty Flis z Majdanu
Modliborskiego. Ten sam, co później
na rozwidleniu dróg z Modliborzyc w
kierunku Bilska i Wolicy wybudował
kapliczkę św. Walentego. Było to
prawdopodobnie tak (informacje
zebrane z różnych źródeł mówionych):
Barbara Solman, matka Ignacego,
bardzo podupadła na zdrowiu po
śmierci syna. Ciągłe rewizje kozackie,
śmierć syna, parcelacje majątku,
uwłaszczenie wpłynęło na zdrowie
dziedziczki.
Z postawieniem murowanej
kapliczki, miała jakieś perturbacje Kapliczka św. Antoniego
z Zakonem Dominikanów w Janowie
przy drodze do
Lubelskim. Od dawna stała tam mała,
Wierzchowisk
drewniana kapliczka, może nawet
uszkodzona (sprofanowana?).Po wybudowaniu rodzinnego grobowca na
cmentarzu w Modliborzycach, w miejscu pochówku wnuczki i syna, zajęła
się trwałym upamiętnieniem bitwy – klęski oddziału powstańczego Solmana
w dniu 22 stycznia 1863 r. Może tak planował sam Ignacy Solman? Tym
wszystkim Barbara Solman była moralnie zobowiązana upamiętnić
poległych tam powstańców trwałym znakiem. Niespodziewany przebieg
wypadków uszczuplił jej zasoby. Z pomocą przyszedł ówczesny proboszcz
parafii Modliborzyce ks. Chryzostom Chojeński. Wyraził on zgodę na
budowę kapliczki, bo teren na którym miała ona staną należał do parafii i
wskazał na taniego budowniczego – Walentego Flisa, który był dobrym
fachowcem. Kapliczka pw. św. Wincentego wyglądała na ówczesne czasy
okazale, co rokowało przetrwanie całych wieków. Po śmierci Barbary
Solman samotna synowa, żona Ignacego, sprzedała resztę majątku i
podupadający dwór za niewielkie pieniądze, patriocie polskiemu – Janowi
Iwanowskiemu, który z potrzeby serca zdecydował się przy końcu 1864 r.,
wybudować podobną kapliczkę, jaka stała już obok wsi Kopce, na początku
wsi Wolica na rozstaju dróg i majątków ziemskich. Na kapliczce widnieje
napis: „Na chwałę Bogu, Ludziom ku pamięci”. Za budowę tej kapliczki nie
zapłacił pieniędzmi tylko hojnie dał podwójną działkę Walentemu Flisowi z
nowego podziału gruntów obecnej Kolonii Wolicy. Kapliczka ta jest pw. św.
Walentego i była odrestaurowana w 1897 r. przez wdowę – Mariannę Flis,
wg ostatniej woli budowniczego. Kapliczka ta stoi do dzisiaj, spokojnie, nie
uszkodzona przez zawieruchy wojenne. cdn..
Dariusz Kossakowski

Kapliczka św. Walentego - Kolonia Wolica

URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH
INFORMUJE...
....w okresie od 05.03.2012r. do 05.06.2013r.
... na ślubnym kobiercu stanęli:
Król Przemysław zam. Wolica Kolonia i Flis Anna zam.
Wolica Kolonia
Naurecki Krzysztof zam. Stany Nowe i Nosal Ewa zam.
Stojeszyn Pierwszy
Widz Michał zam. Wolica Pierwsza i Wieczerzak Marta
zam. Polichna Czwarta
Muzyka Tomasz zam. Kolonia Zamek i Wójcik Agnieszka
zam. Bełżyce
Olszowy Grzegorz zam. Modliborzyce i Markut Ilona zam.
Brzozówka Kolonia
Sadowski Patryk zam. Zarajec i Szubiga Agnieszka zam.
Łążek
Skupiński Karol zam. Lute i Głowala Monika zam. Osówek
Taradyś Paweł zam. Modliborzyce i Podgajna Sylwia zam.
Wandalin
Wydra Marcin zam. Wierzchowiska Pierwsze i Lademann
Izabela zam. Wejherowo
Świąder Mateusz zam. Kraśnik i Breś Monika zam. Pasieka
Życzymy wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia
W KRĘGU SZTUKI

Irena Rowicka

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„CZŁOWIEK - OBOK NAS.
MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY W OBIEKTYWIE
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego
w Modliborzycach zaprasza do udziału w konkursie
fotograficznym „Człowiek - obok nas. Mieszkańcy naszej
gminy w obiektywie”.
Każdy z uczestników składa po 5 zdjęć,
format 13x18 cm. oraz zdjęcia
w wersji elektronicznej.
Termin składania prac upływa
31.10.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród planowane jest na 20.11.2013 r.
Zapraszamy GBP

W tym samym okresie urodziło się 13 dzieci:
Bednarski Sebastian - Majdan
Kapusta Kamila - Modliborzyce
Nieściur Julia- Wierzchowiska Pierwsze
Głąb Malwina - Dąbie
Krzysztoń Maja - Lute
Dziewa Oliwia - Pasieka
Buczek Bartłomiej - Lute
Mędyk Antoni Feliks - Modliborzyce
Skwara Milena - Wolica Kolonia
Podymska Oliwia Wiktoria - Wolica Kolonia
Krzysztoń Krzysztof Paweł - Wierzchowiska Pierwsze
Myszak Magdalena Zofia - Węgliska
Lenart Ignacy - Wierzchowiska Drugie

...w tym samym okresie zmarło 27 osób:
Bolibrzuch Henryk Kazimierz - Michałówka
Chmielewski Wojciech Kazimierz - Michałówka
Chudy Aleksander Władysław - Stojeszyn Pierwszy
Czyż Marianna - Stojeszyn Drugi
Dolecki Czesław - Wierzchowiska Pierwsze
Grzyb Stanisław - Modliborzyce
Krasowska Zofia Celina - Wierzchowiska Pierwsze
Lenart Krystyna Maria - Stojeszyn Drugi
Lodowski Adolf Józef - Pasieka
Ludian Zofia - Słupie
Majewska Halina - Modliborzyce
Oleszko Edward Jan - Wierzchowiska Pierwsze
Olszówka Andrzej - Modliborzyce
Orzechowska Stanisława Danuta - Modliborzyce
Pelc Teodora Bożena - Stojeszyn Kolonia
Rudnicka Janina - Modliborzyce
Rudnicka Stefania - Wierzchowiska Pierwsze
Skupiński Bolesław - Stojeszyn Drugi
Startek Irena Zofia - Wierzchowiska Pierwsze
Sulik Janina Leokadia - Wolica Druga
Szostek Michalina - Wierzchowiska Drugie
Szymańska Apolonia - Węgliska
Wąsik Tadeusz Jan - Modliborzyce
Wołoszynek Leokadia - Wierzchowiska Drugie
Zabieglińska Zofia - Brzeziny
Zyśko Bronisława Kazimiera - Wierzchowiska Drugie
Żuraw Zbigniew - Stojeszyn Pierwszy
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane
są na podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów
Stanu Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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