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Drodzy Pañstwo,
proszê przyj¹æ serdeczne ¿yczenia 

z okazji zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Wielkanocnych

zdrowia, radoœci, pogody ducha 
oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

Wójt Gminy Modliborzyce
Witold Kowalik 
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 Adres: Urz¹d Gminy  Modliborzyce, 23-310 Modliborzyce,  ul. 
Pi³sudskiego 63

E-mail: modliborzyce@gminy.pl, modliborzyce@wp.pl

Adres internetowy: www.modliborzyce.pl

Fax: (0-15)871 71 02

Przyjmowanie interesantów:

                              pn., œr., czw., pt.  -  7.30 - 15.10 
                                      wtorek  7.30 - 16.50
                       W  SOBOTY  URZ¥D  NIECZYNNY

Wójt Gminy - mgr in¿. Witold Kowalik 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Piotr Rogo¿a, pe³ni dy¿ury                      
w ka¿dy wtorek w godz. 12.00 -16.30, tel.(0-15) 871 5 0 79  wew. 14

WYKAZ  TELEFONÓW  PRACOWNIKÓW  URZÊDU  GMINY

URZ¥D  GMINY  W  MODLIBORZYCACH  INFORMUJE

WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  GMINY

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce zaprasza 
do udzia³u w konkursie na “Najpiêkniejsz¹ Palmê 
Wielkanocn¹”.

Rozs t r zygn iec ie  konku rsu  odbêdz ie  s i ê  
w Niedzielê Palmow¹  - 17.04.2011r. (po mszy œw. 
o godz. 11.30).

Po mszy  œw.  nas t¹p i  p rezentac ja  pa lm 
i rozstrzygniêcie konkursu gminnego w dwóch kategoriach:

1) na najpiêkniejsz¹ palmê
2) na najwiêksz¹ tradycyjn¹ palmê

Do udzia³u zapraszamy wszystkich mieszkañców 
gminy ze wszystkich parafii.

Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹  atrakcyjne nagrody. 
Wszystkie prace zostan¹ nagrodzone.

Zbiórka na rynku w Modliborzycach o godz. 11.00. 
Nastêpnie przejœcie w procesji palmowej do koœcio³a.

Rada Gminy Modliborzyce

KONKURS

“NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY”

Urz¹d Gminy w Modliborzycach og³asza V edycjê 
konkursu na najpiêkniejszy ogród przydomowy.

Zg³oszenia ustne, telefoniczne lub pisemne 
przyjmowane s¹ w Urzêdzie Gminy w Modliborzycach do dnia 
31.05.2011r. Prosimy kontaktowaæ siê z p. Marcinem 
Kowalskim, pokój nr 10, tel 15/ 8717104  lub 15/  8715079.

 Najciekawsze ogrody zostan¹ nagrodzone po 
komisyjnej ocenie w lipcu 2011r. 

Wrêczenie nagród odbêdzie siê na festynie 
„Dni Modliborzyc” 

Najpiêkniejszy ogród 2010r.

KONKURS 

“NAJPIÊKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”
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BUD¯ET GMINY MODLIBORZYCE NA ROK 2011 

W dniu 21 stycznia 2011 r. Rada Gminy                         
Modliborzyce uchwali³a bud¿et gminy na 2011 r. sk³adaj¹cy  
siê  z  dochodów  i  wydatków:

Dochody bud¿etu gminy w 2011 r. (z³) - 19.568.672 z³                 
w tym:

w dotacja na zadania zlecone  -  2.379. 690

w subwencja oœwiatowa -  9.409.069

wudzia³ w podatkach stanowi¹cy dochody bud¿etu pañstwa 
-  1.328.055

w dochody podatkowe w³asne -  1.276.152

w dochody maj¹tkowe  -  4.439.206

w pozosta³e  -  736.500

Planowane wydatki bud¿etu gminy w 2011 r. (z³) wydatki 
razem -  22.940.266 z³.

Struktura wydatków(z³):

s stra¿e - 1.958.300

s przedszkola - 788.976

s dowóz uczniów - 155.000

s oœwiata i wychowanie -  6.737.646

s opieka spo³eczna - 3.206.900

s drogi - 3.495.000

s rolnictwo i ³owiectwo - 3.148.200

s administracja publiczna - 1.480.252

s gospodarka mieszkaniowa - 60.000

s obs³uga d³ugu publicznego - 55.000

s ochrona zdrowia - 80.000

s edukacyjna opieka wychowawcza - 257.492

s gospodarka komunalna -  360.000

s kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 468.000

s kultura fizyczna i sport - 609.000

s pozosta³a dzia³alnoœæ - 80.500 

Barbara Œwi¹tek

KOLEJNE REMONTY NA TERENIE 
GMINY MODLIBORZYCE

W marcu bie¿¹cego roku zosta³y podpisane dwie 
umowy z wykonawcami, dotycz¹ce remontów remiz 
stra¿ackich.

Jako pierwszy odby³ siê przetarg nieograniczony na 
zadanie: „Przebudowa budynku OSP na potrzeby Lokalnego 
Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych”.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót  
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, takich jak: roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne, docieplenie coko³u i œcian, 
wykonanie opaski wokó³ budynku, wykonanie pod³o¿y 
i posadzek, wykonanie tarasu i podjazdu, wykonanie ³aw 
fundamentowych, œcian, s³upów, belek, schodów, stropu, 
wykonanie tynków i ok³adzin œcian, balustrad, wymianê 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wiêŸby dachowej 
wraz z pokryciem, wykonanie instalacji elektrycznej, 
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, instalacji c.o. i kot³owni, 
instalacji odgromowej, alarmowej, komputerowej, 
telefonicznej oraz TV. 

Na przetarg wp³ynê³o 12 ofert, z czego 
najkorzystniejsz¹ okaza³a siê oferta firmy „FLIS” Marcin Flis z 
Janowa Lubelskiego. Firma zobowi¹za³a siê do wykonania 
zadania za kwotê 1 480 691,02 z³. Zakoñczenie prac 
inwestycyjnych przewiduje siê do 30 czerwca 2012 roku.

Nastêpn¹ inwestycj¹ jest: „Adaptacja budynku 
remizy OSP na œwietlicê wiejsk¹ i urz¹dzenie placu zabaw we 
wsi D¹bie”. 

Wykonawca zosta³ wy³oniony w drodze przetargu 
nieograniczonego spoœród 18 ofert, jakie wp³ynê³y. Jest nim firma 
KONTAKT  Konrad Dzieñkowski z Lublina. Wykonawca zobowi¹za³ siê 
do wykonania zadania za kwotê 333 567,99 z³. Zakres robót obejmuje 
remont budynku - œwietlicy, remont gara¿u oraz wykonanie placu zabaw 
dla dzieci, a polegaæ bêdzie na wymianie konstrukcji dachowej wraz z 
pokryciem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pracach 
remontowych, dociepleniu budynku styropianem, wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej z obrze¿em i krawê¿nikiem. 
Wymienione pracê bêd¹ wykonane do 30 wrzeœnia 2011r.

Marcin Kowalski
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Z DZIA£ALNOŒCI RADY GMINY ...

WYBORY  SO£TYSÓW

W styczniu i lutym 2011 roku odby³y siê zebrania wiejskie, na 
których wybrano so³tysów:

Antolin - Maria Adamek
Bilsko - Józef Pawlas
Brzeziny - Marian Urban
Ciechocin - Artur Wróbel
D¹bie - Krzysztof Stolarz
Felinów - Józef Kaproñ
Gwizdów Kalenne - Andrzej Piotrowski
Lute - Alina Œlusarska
Majdan Œwinki - Iwona Lisowska
Micha³ówka - Józef Tes
Modliborzyce - Aleksander Wo³oszyn
Pasieka - Boles³aw Mróz
S³upie - Zbigniew Parcheta
Stojeszyn Pierwszy - Stanis³aw Suchora
Stojeszyn Drugi - Marcin Kapusta
Stojeszyn Kolonia - Urszula Golec
Wêgliska - Andrzej Pikula
Wierzchowiska Pierwsze - Adam Gêbala
Wierzchowiska Drugie - Józef Wielgus
Wolica Pierwsza - Wies³aw Tes
Wolica Druga - Robert Pawusiak
Wolica Kolonia - Hieronim Wojewoda
Kolonia Zamek - Krystyna Zimak
Zarajec - Stanis³aw Bryk

Gratulujemy !

Wraz  z dokonanym wyborem w dniu 21 listopada 2010 roku 
rozpoczê³a siê VI kadencja Rady Gminy Modliborzyce. Spo³eczeñstwo 
Naszej Gminy w sposób demokratyczny wybra³o swoich przedstawicieli 
aby w ich imieniu Pani i Panowie radni  decydowali o najwa¿niejszych 
problemach i rozwoju Naszej Lokalnej Spo³ecznoœci. W dniu 1 grudnia 
2010 roku, na pierwszej sesji  RG bie¿¹cej kadencji, z³o¿yliœmy uroczyste  
œlubowanie, i¿ godnie, rzetelnie i uczciwie bêdziemy wype³niaæ obowi¹zki 
radnego, maj¹c na wzglêdzie dobro gminy i jej mieszkañców. 
I choæ ka¿dy z nas szed³ do wyborów z ró¿nych organizacji i partii, nie ma 
¿adnych podzia³ów wœród cz³onków rady. Wszyscy razem pracujemy dla 
wspólnego dobra, o czym œwiadcz¹ treœci podejmowanych uchwa³ oraz 
sposób ich przeg³osowywania. W zwi¹zku z tym, ¿e w poprzedniej 
kadencji  pojawia³o siê wiele niedomówieñ i przek³amañ, zwi¹zanych 
z dzia³alnoœci¹ rady oraz treœci¹ podejmowanych uchwa³, postanowi³em, 
¿e w ka¿dym numerze “Wieœci Gminnych” bêdê przedstawia³ 
sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Gminy w danym okresie, w³¹cznie 
z najwa¿niejszymi  podejmowanymi uchwa³ami. Mam nadziejê, ¿e 
pozwoli to Pañstwu lepiej poznaæ mechanizmy pracy RG i treœci 
stanowionego lokalnego prawa.

W obecnej kadencji Rada Gminy  zbiera³a siê 6 razy na swoich 
posiedzeniach. Pierwsza sesja to najwa¿niejsza czynnoœæ nowo 
wybranych radnych-z³o¿enie œlubowania. Po œlubowaniu 
podejmowaliœmy uchwa³y zwi¹zane z wyborem Prezydium Rady oraz 
komisji sta³ych RG. Chcê tutaj podkreœliæ, ¿e ka¿dy radny jest równo 
traktowany ,ka¿dy, oprócz przewodnicz¹cego rady, jest cz³onkiem dwóch 
komisji. W poprzednim numerze “Wieœci Gminnych” szczegó³owo 
opublikowaliœmy sk³ad prezydium oraz sk³ady osobowe sta³ych komisji. 

Drugie posiedzenie Rady Gminy mia³o miejsce 10 grudnia 
2010 roku i mia³o podnios³y charakter ze wzglêdu na  œlubowanie  Wójta 
Gminy. W obecnoœci zaproszonych goœci P. Witold Kowalik - nowo 
wybrany Wójt Gminy z³o¿y³ œlubowanie. Tym samym, rozpoczê³a siê 
kolejna kadencja w³adzy wykonawczej.

Nastêpna sesja RG mia³a miejsce w dniu 30 grudnia 2010 roku 
i w swym porz¹dku obrad przewidywa³a podjêcie 7 uchwa³. Wœród nich 
by³a uchwa³a ustanawiaj¹ca tytu³ „Zas³u¿onego dla gminy Modliborzyce”. 
Przewiduje ona nadanie tego zaszczytnego tytu³u osobom, które swoj¹ 
dzia³alnoœci¹ przyczyni³y lub przyczyniaj¹ siê do rozwoju gminy, 
pomna¿ania dobrobytu lub popularyzowania osi¹gniêæ. Z wnioskiem 
mo¿e wyst¹piæ wójt, stowarzyszenia, organizacje pozarz¹dowe, 
mieszkañcy (co najmniej 100). Pe³ny tekst regulaminu zamieszczony jest 
na stronie internetowej Urzêdu Gminy. Termin sk³adania wniosków jest do 
30 marca ka¿dego roku. Zachêcam, podziêkujmy tym osobom, które 
zapisuj¹ siê z³otymi  czcionkami w naszej historii.

Drug¹ uchwa³¹, o której chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów jest 
uchwa³a ustalaj¹ca wynagrodzenie Wójta. W zwi¹zku  z tym, ¿e z dniem 
10 grudnia Wójt zacz¹³ pe³niæ kolejn¹ kadencjê na tym stanowisku, Rada 
Gminy zobowi¹zana jest do podjêcia uchwa³y ustanawiaj¹cej 
wynagrodzenie. Zosta³a ona przyjêta jednomyœlnie i utrzyma³a 
wynagrodzenie  Wójta na dotychczasowym poziomie tzn. 9410 z³otych 
brutto , co daje na rêkê ok.6500 z³otych.

Na kolejnej sesji, w dniu 31 stycznia 2011r., przyjmowaliœmy 
bud¿et  gminy na rok 2011 oraz 7 innych uchwa³. Jak wygl¹da bud¿et na 
bie¿¹cy rok, mieli Pañstwo mo¿liwoœæ zapoznania siê z nim  na 
pierwszych stronach  “Wieœci Gminnych”. Dodam tylko, ¿e przewiduje on 
kilkumilionowe inwestycje oraz brak  podwy¿ki podatków. Druga uchwa³a, 
która wywo³a³a wiele emocji, to sprawa ustalenia zasad otrzymywania diet 
przez radnych RG .Od dn.24.06.2008r.obowi¹zywa³y diety dla radnych 
w kwocie 150 z³otych za ka¿d¹ sesjê lub posiedzenie komisji. Œrednio 
radny który by³ cz³onkiem  dwóch komisji  otrzymywa³ 
w roku ok.3000 - 4000 z³otych.  Aby  móc racjonalnie  planowaæ œrodki na 
utrzymanie rady , przyjêliœmy zasadê, ¿e ka¿dy radny otrzymywaæ bêdzie 
300 z³otych rycza³tu miesiêcznego, natomiast przewodnicz¹cy komisji 
sta³ych RG - 400 z³otych. Za ka¿d¹ nieobecnoœæ bêdzie potr¹cane 20 % 
wynagrodzenia,  to ok.50 % tego, co dostaj¹ np. radni w Janowie Lub. ,czy 
te¿ w starostwie powiatowym. Rycza³t przewodnicz¹cego rady pozosta³ 
bez zmian i wynosi  1000 z³otych, równie¿ dieta so³tysa pozosta³a bez 
zmian i wynosi 75 z³otych za uczestnictwo w sesji. Uchwa³a ta nie 
podnios³a wiêc diet  radnych, a wrêcz pozwoli³a nam robiæ wiêcej spotkañ 
RG w miesi¹cu za te same pieni¹dze .

Kolejna  sesja mia³a miejsce w dniu 18 lutego 2011 roku i by³a 
sesj¹ nadzwyczajn¹ zwo³an¹ na wniosek  Wójta w œciœle okreœlonym 
celu. Otrzymaliœmy kredyt na  inwestycje sanitarne i dofinansowanie na 
drogi gminne. Temu te¿ s³u¿y³y  podejmowane uchwa³y.

VI, w bie¿¹cej kadencji, sesja RG  odby³a siê w dn.15 marca 
2011 roku. Porz¹dek obrad przewidywa³ podjêcie szeœciu uchwa³ oraz 
przyjêcie stanowiska RG dotycz¹cego  likwidacji Urzêdu Pocztowego 
w Modliborzycach. Wszystkie uchwa³y dotyczy³y spraw bie¿¹cych gminy, 
a wiêc zmian w bud¿ecie, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych, funduszu so³eckiego, dop³at do wody i œcieków przez 
bud¿et gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz zatwierdzenie 
stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
Muszê   przyznaæ,  ¿e   ta    ostatnia    uchwa³a    wywo³a³a     najbardziej  

burzliw¹ dyskusjê, gdy¿ dotyczy³a problemu przynosz¹cego wstyd naszej 
gminie tj. dzikich wysypisk œmieci i  wszechobecnego zalegania œmieci
w lasach i przydro¿nych rowach. Brak ustawowego uregulowania 
problemu œmieci przez Parlament (w³aœnie przepad³ 20 projekt  ustawy) 
nie pozwala skutecznie zaj¹æ siê tym problemem.  Bêdziemy ci¹gle 
poszukiwaæ takiego rozwi¹zania, które pozwoli ograniczyæ iloœæ œmieci 
zalegaj¹cych w naszym otoczeniu. Mamy nadziejê, ¿e wreszcie niektórzy 
mieszkañcy zrozumiej¹ o obowi¹zku dbania o czystoœæ. W tym miejscu  
apelujê do Pañstwa - skoñczmy wreszcie z fa³szyw¹ solidarnoœci¹ z tymi 
osobami, które zaœmiecaj¹ nasze lasy, drogi i place. Przecie¿, gdy 
wejdzie ustawa œmieciowa zap³acimy wszyscy za tych œmieciarzy, a ju¿ 
w nied³ugim czasie w³aœciciele lasów, pól (dotyczy to i przydro¿nych 
rowów, gdy¿ s¹ niewyw³aszczone) oraz placów, gdzie zalegaj¹ œmieci 
zostan¹ zobowi¹zani, pod kar¹ grzywny, do uprz¹tniêcia na swój koszt 
zalegaj¹cych œmieci. Uchwa³a, która zosta³a przyjêta przez RG zak³ada 
podpisywanie umów na odbiór œmieci w pojemnikach metalowych. Bêd¹ 
te¿ dalej funkcjonowa³y worki na selektywn¹ zbiórkê œmieci komunalnych. 
Podwy¿ka ceny worka czarnego niestety nie zachêca do jego zakupu, ale 
paradoksalnie daje nam czas  (ok. miesi¹ca) na zakup jeszcze po starej 
cenie. Zachêcam szczególnie tych, którzy do tej pory nie kupowali, gdy¿ 
po wejœciu w ¿ycie uchwa³y ka¿de gospodarstwo bêdzie siê musia³o 
udokumentowaæ podpisan¹ umow¹ lub paragonem zakupu worków. 
Równie¿ dotyczy to rolników korzystaj¹cych z dop³at unijnych, gdy¿ 
kontrole z ARiMR wymagaj¹ okazania umowy odbioru odpadów 
komunalnych.

Szanowni Pañstwo.
W opisywanym czasie Rada Gminy odby³a 6 posiedzeñ, 

komisje sta³e 19 .Podjêliœmy 31 uchwa³, z czego 25 jednog³oœnie. Trzy 
razy pojedynczy cz³onek RG g³osowa³ przeciw.

Jak z tego wynika, pracujemy zgodnie i odpowiedzialnie, 
wierz¹c, ¿e nie zawiedliœmy Waszego zaufania danego nam w dniu 
21 listopada 2010 roku. Mamy nadziejê, ¿e stanowione przez nas prawo 
lokalne bêdzie wp³ywa³o na rozwój i zasobnoœæ finansow¹ Naszej Gminy. 
Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e na stronie internetowej Urzêdu Gminy 
zamieszczane s¹ wszystkie uchwa³y RG, jak te¿ zaproszenia na sesje 
i posiedzenia komisji sta³ych RG, które s¹ otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych.

                                                                                              
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

                                                                                     Piotr Rogo¿a
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WYBORY W JEDNOSTKACH 
OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

OSP D¥BIE

Prezes - Kazimierz Giszka
Naczelnik - Waldemar Chorêba³a
Z-ca Naczelnika - Stanis³aw Dycha
Sekretarz -  S³awomir Sudu³
Skarbnik - Mariusz Sudu³
Gospodarz - Tadeusz Stolarz
Cz³onek Zarz¹du - Krzysztof Stolarz

Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Marian Garbacz
Sekretarz - Andrzej Szabat
Cz³onek - Marek Szpyt

OSP LUTE

Prezes - S³awomir Bieñko
Naczelnik - Krzysztof Szumliñski
Z-ca Naczelnika - Jan Paleñ
Sekretarz - Alina Œlusarska
Skarbnik - Zenon Czajkowski
Gospodarz - Pawe³ Zagaj
Cz³onek Zarz¹du - Jerzy ¯urawicz
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Wies³aw Janik
Sekretarz - Roman Drzyma³a
Cz³onek - Marian Breœ

OSP MODLIBORZYCE

Prezes - Józef Kamiñski
Naczelnik - Tomasz Taradyœ
Z-ca Naczelnika -  Andrzej Ma³ek
Sekretarz - Jaros³aw Ma³ek
Skarbnik - Józef Janik
Gospodarz - Dariusz £ata
Cz³onek Zarz¹du - Tomasz Wielgus
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Franciszek Tatko
Sekretarz - Lech Kuœmierz
Cz³onek - Jacek Wo³oszynek

OSP PASIEKA

Prezes - Boles³aw Mróz
Naczelnik - Jan Skóra
Z-ca Naczelnika - Przemys³aw Mróz
Sekretarzn - Kamil Serwatka
Skarbnik - Krzysztof Œlusarski
Gospodarz - Jan Szpyra
Cz³onek Zarz¹du - Eugeniusz Dziewa
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Marian Budkowski
Sekretarz - Pawe³ Gil
Cz³onek - Henryk Jaszyna

OSP STOJESZYN

Prezes - Edward ¯uraw
Z-ca Prezesa - Józef Chodara
Naczelnik - Krzysztof Cyran
Z-ca Naczelnika - Robert Dziuba
Sekretarzm - Marcin Ptaszek
Skarbnik - Andrzej Wieczorek
Kronikarz - Mateusz Puzio
Gospodarz - Józef Ptaszek
Cz³onek Zarz¹du - Bart³omiej Stefanik
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Adam Kapusta
Sekretarz - Jerzy Szwedo
Cz³onek - Zbigniew Dudek

OSP WIERZCHOWISKA DRUGIE

Prezes - Stefan Wo³oszynek
Naczelnik - Rafa³ ¯o³ynia
Z-ca Naczelnika - Andrzej ¯o³ynia
Sekretarz - Zbigniew Bia³y
Skarbnik - Józef Wielgus
Gospodarz - Stanis³aw Pikula
Cz³onek Zarz¹du - Zbigniew ¯o³ynia
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicz¹cy - Jan RzeŸnik
Sekretarz - Marek Bucoñ
Cz³onek - Stanis³aw Gêbala

OSP WIERZCHOWISKA PIERWSZE

Prezes - Krzysztof O¿óg
Naczelnik - Micha³ KuŸnicki
Z-ca Naczelnika - Karol Grzyb
Sekretarz - Barbara B³oñska
Skarbnik - Marek Sowa
Gospodarz - Micha³ Bia³y
Kronikarz - Witold Lenart
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Henryk Bo¿ek
Sekretarz - Anna Jakubiec
Cz³onek - Henryk Kamiñski

OSP WOLICA DRUGA

Prezes - Jerzy Tes
Naczelnik - Marek £ukasik
Z-ca Naczelnika - Wies³aw Lenart
Sekretarz - Krzysztof Boœ
Skarbnik - Robert Pawusiak
Gospodarz - Kazimierz Zygu³a
Cz³onek Zarz¹du - Stanis³aw Jaszyna
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Edward Jarosz
Sekretarz - Danuta Kolasa
Cz³onek - Artur Wojciechowski

OSP WOLICA PIERWSZA

Prezes - Mariusz Janik
Naczelnik - £ukasz Kamiñski
Z-ca Naczelnika - Edward Wieleba
Sekretarz - Stanis³aw Kokoszka
Skarbnik - Jadwiga Piech
Gospodarz - Bogus³aw £agód
Cz³onek Zarz¹du - Marzena £agód
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Dariusz G¹ska
Sekretarz - Aleksander Zarzycki
Cz³onek - Bogdan Cieczka

OSP ZARAJEC

Prezes - Tomasz Kliza
Wiceprezes - Aleksander Kliza
Naczelnik - Krzysztof Miœ
Z-ca Naczelnika - Piotr Ciosmak
Sekretarz - Artur Dolecki
Skarbnik - Wies³aw Szabat
Gospodarz - Stanis³aw Bryk
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy - Miros³aw Mazur
Sekretarz - Henryk Pasztaleniec
Cz³onek - Julian Buczek
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Modliborzycach w roku 
2011 po raz czwarty realizuje  projekt systemowy pod nazw¹ “Oœrodek 
Pomocy Twoim Partnerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ 
Ludzki 2007-2013 Priorytet VII “Promocja integracji spo³ecznej”, Dzia³anie 
7.1. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddzia³anie 7.1.1 
“rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy 
spo³ecznej”

W projekcie mog¹ uczestniczyæ osoby bezrobotne, 
zatrudnione, w tym rolnicy oraz osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ce ze 
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej i zamieszkuj¹ce na terenie Gminy 
Modliborzyce.

Dobór grupy docelowej zostanie dokonany na podstawie 
dokumentacji, opisuj¹cej sytuacjê materialno - bytow¹ oraz status 
spo³eczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów, zgromadzonej przez 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Modliborzycach.

Osoby zakwalifikowane do udzia³u w projekcie mog¹ zdobyæ 
nowe lub podwy¿szyæ dotychczasowe kwalifikacje zawodowe, 
uczestnicz¹c w organizowanych kursach/szkoleniach, a poprzez treningi 
umiejêtnoœci spo³ecznych wzmocniæ i odzyskaæ zdolnoœæ do pe³nego 
Funkcjonowania w spo³eczeñstwie.Ponadto uczestnicy otrzymaj¹ 
z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wsparcie w formie pracy 
socjalnej i poradnictwa oraz wsparcie finansowe.Realizacja w/w projektu 
zwiêkszy atrakcyjnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ beneficjentów.

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny - zachêcamy do 
skorzystania z powy¿szej oferty.

Bli¿sze informacje na temat projektu s¹ udzielane 
telefonicznie pod numerem telefonu (15) 8715108 lub w siedzibie 
GOPS przy ul. Pi³sudskiego 63 w Modliborzycach. 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
W Modliborzycach 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Modliborzycach

“Oœrodek Pomocy Twoim Partnerem” - projekt systemowy 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM 
INFORMUJE...

50-LATEK ODPOWIE ZA W£AMANIE

W œrodê 9 lutego 2011 r.  rano przed godz. 8.00 
w miejscowoœci Brzeziny mia³o miejsce w³amanie. O zdarzeniu 
zawiadomi³a matka w³aœcicielki posesji. Kobieta dzieñ 
wczeœniej zauwa¿y³a, ¿e w domu jej córki, który jest 
niezamieszka³y, uszkodzone s¹ drzwi wejœciowe. Gdy wesz³a 
do œrodka stwierdzi³a, ¿e odciête s¹ przewody elektryczne od 
sprzêtów i zerwana instalacja elektryczna. Niczego jednak nie 
zg³asza³a. 

Nastêpnego dnia, gdy posz³a sprawdziæ mieszkanie, 
us³ysza³a odg³osy dochodz¹ce z wnêtrza domu. Na górze 
mê¿czyzna odkrêca³ kaloryfery, na widok kobiety rzuci³ siê do 
ucieczki. Po niespe³na godzinie od zg³oszenia policjanci 
zatrzymali 50-letniego mieszkañca gminy Modliborzyce, który 
przyzna³ siê do w³amañ i usi³owania kradzie¿y. W³aœciciele 
domu rozpoznali mê¿czyznê. 50-latek przebywa w policyjnym 
areszcie. W chwili zatrzymania by³ pijany mia³ ponad 2,5 promila 
alkoholu. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolnoœci.

ŒMIERTELNE POTR¥CENIE PIESZEGO

Do zdarzenia dosz³o w poniedzia³ek 14 lutego 2011 r. 
przed godzin¹ 18.00 w miejscowoœci Kolonia Zamek na drodze 
krajowej K19. Jak ustalono, mê¿czyzna razem ze swoim 
bratem naprawia³ stoj¹cego na poboczu ciê¿arowego 
mercedesa. Chc¹c pomóc bratu wyjechaæ samochodem na 
drogê, wyszed³ na przeciwleg³y pas i rêk¹ wskazywa³ 
mo¿liwoœæ wyjazdu. W chwili gdy kieruj¹cy mercedesem 
w³¹cza³ siê do ruchu, w ciê¿arówkê a nastêpnie w stoj¹cego na  

TIR UDERZY£ W DOM

W nocy 8 marca 2011 r. po godzinie 1.00 w miejscowoœci 
Modliborzyce przy ul. Pi³sudskiego  dosz³o do kolizji drogowej. 
Kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Scania, 28-letni 
obywatel S³owacji na ³uku drogi zjecha³ i uderzy³ w drewniany dom. 
Mê¿czyzna zasn¹³ za kierownic¹. Mieszkañcom domu i kierowcy 
nic siê nie sta³o. Mieszkañcy, nauczeni doœwiadczeniem, spali 
w drugiej czêœci domu.

To ju¿ kolejne zdarzenie w tym miejscu. We wrzeœniu 
zesz³ego roku równie¿ ciê¿arówka Scania uderzy³a w dom. Nikt nie 
odniós³ ¿adnych obra¿eñ. Niedawno dom zosta³ wyremontowany 
po ostatnim uszkodzeniu.  Funkcjonariusze ustalili, ¿e kieruj¹cy by³ 
trzeŸwy. Policjanci ustalaj¹ dok³adnie okolicznoœci tego zdarzenia.  

sier¿ant Faustyna £azur

ZBO¯E JAKO PALIWO

Zbo¿a  traktowane s¹ jako paliwo ekologiczne 
i odnawialne. Zgoda na palenie zbo¿a w celu pozyskiwania 
energii jest prawomocna na podstawie  rozporz¹dzenia 
Ministra Gospodarki - Waldemara Pawlaka. Uznano, ¿e zbo¿e 
niespe³niajace wymogów jakoœciowych mieœci siê w zakresie 
kategorii, jak¹ jest biomasa, która równoczeœnie jest 
traktowana jako odnawialne Ÿród³o energii. Jednak spalanie 
ziarna w potocznej œwiadomoœci jawi siê jako czyn nieetyczny, 
porównywany z niszczeniem chleba. W innych krajach 
europejskich ju¿ dawno zapomniano o tych w¹tpliwoœciach i s¹ 
tam rozwijane nowoczesne technologie grzewcze oparte  
g³ównie na owsie. Prym w tym temacie wiod¹ Szwedzi 
i Duñczycy.

Ziarno owsa jest najbardziej odpowiednie do spalania. 
Owies jest ³atwy do uprawiania. Do ogrzewania z powodzeniem 
mo¿na zastosowaæ owies niskiej jakoœci lub taki, który nie 
nadaje siê do konsumpcji. Dobrym rozwi¹zeniem s¹ kot³y 
retorowe, w których oprócz wêgla kwalifikowalnego mo¿na 
równie¿ spalaæ tak¿e inne paliwa, takie jak choæby drewno 
w postaci peletów lub niewielkich brykietów oraz ziarna zbó¿ 
i kukurydzy. Niektóre typy ju¿ fabrycznie s¹ wypos¿one 
w automatyczne zapalarki (œwiece ¿arowe), co bardzo u³atwia 
eksploatacjê kot³ów opalanych ziarnem. Najpopularniejsze jest 
palenie ziarnem owsa, poniewa¿ jego cena jednostkowa jest 
najni¿sza.

Uprawa owsa do celów energetycznych daje szansê 
rolnikom do wykorzystania od³ogów czy gleb mniej 
szlachetnych do uprawy energii. 1- 1,5 ha roli wystarczy do 

2ogrzania domu o powierzchni 150 m . 

Opracowa³a 

M.Fr¹czek

drodze pieszego uderzy³ samochód osobowy marki renault. 
Kieruj¹cy renault nie d¹¿y³ zahamowaæ. 49-letni pieszy po 
przewiezieniu do szpitala zmar³. Kieruj¹cy 26-letni mieszkaniec 
Kielc z urazem barku zosta³ przewieziony do szpitala w Janowie 
Lubelskim. Jak ustalili policjanci, kieruj¹cy byli trzeŸwi.

Obecnie œledczy ustalaj¹ szczegó³owo okolicznoœci 
i przebieg wypadku. 
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ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
W MODLIBORZYCACH 

INFORMUJE...

Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje, ¿e od 1 maja 2011r. odbiór sta³ych odpadów 
komunalnych w miejscowoœci Modliborzyce odbywaæ siê bêdzie z czêstotliwoœci¹ 2 razy w miesi¹cu wed³ug 
zamieszczonego ni¿ej harmonogramu. Zmiana harmonogramu podyktowana jest wprowadzaniem do u¿ytkowania 
dla mieszkañców gminy Modliborzyce pojemników na sta³e odpady komunalne PJ 110 litrów. Pojemniki bêd¹ 
udostêpniane po podpisaniu umowy z Zak³adem Gospodarki Komunalnej na regularny wywóz odpadów sta³ych. 
Informujemy równie¿, ¿e w dalszym ci¹gu prowadzona bêdzie sprzeda¿ oznakowanych worków na odpady 
komunalne oraz ich zbiórka zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Apelujemy do Pañstwa o zwrócenie szczególnej uwagi na estetykê gminy. Niech to 
bêdzie nasza wizytówka, z której bêdziemy dumni!

Grzegorz Kwaœnik
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GMINNY HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ 
O PUCHAR PREZESA GUKS MODLIBORZYCE

22.01.2011r. spotka³o siê szeœæ dru¿yn 
z terenu Gminy, by rozegraæ Turniej o Puchar 
Prezesa GUKS M.-ce, a by³y to:                               

W-11 (Arkadiusz Dziewa, Krzysztof Kozie³, 
Piotr Bi¿ek, Tomasz Mazur, Mateusz   £azur, 
Mateusz Gil, Przemek Abramek, Tomasz Dul );                                                                                                                               

KS ALE URWA£ II (Mateusz Sokó³, 
Mateusz Dolecki, Mariusz Œwi¹tek, Jakub Wróbel, 
Micha³ Ptasznik, Krzysztof Dolecki, Arek Ptasznik, 
Darek Janik);                                                                

Koñcowa klasyfikacja to:

 I m. Red Bull Zarajec, II m. GKS Modliborzyce, III m. Ale Urwa³ II, IV m.. 
W-11, V m. Gang Bank, VI m. FC Albatros.

Najlepsi "Snajperzy": Piotr Wiœniewski - 10 bramek; Mateusz Sokó³ - 10; 
Pawe³ Wielgus - 9; Tomasz Sadowski - 9.

Dziêkujê za sportow¹ rywalizacjê i zapraszam za rok, aby ewentualnie 
odebraæ Red Bullowi Zarajec tytu³ Mistrza.

Pozdrawiam 

Prezes GUKS Modliborzyce       

Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Modliborzycach 
uczestniczy³ w rozgrywkach Ligi Pi³ki Siatkowe,j pocz¹wszy od listopada 
2010r do lutego 2011r. 
Sk³ad GeKSy: 
Czapla Marcin, Szabat Tomasz, Kuty³a Przemys³aw, Marcin Dziura, 
Nikodem Kie³bowicz, Micha³ P³echa, Krzysztoñ Przemek, Gawron Micha³, 
Artur Kowalik, Pawe³ Wieleba, Grzegorz Nieborak. 

W rundzie zasadniczej system rozgrywania meczów to ka¿dy 
z ka¿dym razy dwa, przy czym jeden mecz na wyjeŸdzie drugi u siebie. 
Jak widaæ z poni¿szej tabeli wygraliœmy pierwsz¹ fazê ligi i do play offów 
przyst¹piliœmy z pierwszego miejsca.  

Wychodz¹c naprzeciw du¿emu zainteresowaniu dyscyplin¹ 
jak¹ jest pi³ka siatkowa proponujemy udzia³ w treningach dwa razy 
w tygodniu (wtorek, pi¹tek, godz. 17.00, sala w Modliborzycach) 
prowadzonych przez Piotra Jaskowskiego. Miejmy nadziejê, i¿ 
w przysz³ej edycji ligi stworzymy zespó³, który powtórzy tegoroczny 
sukces.

Prezes GUKS Modliborzyce 

FC ALBATROS (Mariusz £upina, £ukasz Wróbel, Tomasz 
Stachurski, Karol Bieniek, Krzysztof Siembida, Grzegorz Sulowski, Pawe³ 
Firosz)

GANG BANG ( Mateusz Dziewa, Marcin Lenart, Micha³ Dul, 
Patryk Kowalik, Artek Œwi¹tek, Adrian Krasowski);                                                                                                                     

GKS Modliborzyce (Tomasz Wielgus, Pawe³ Wielgus, Tomasz 
Siatka, Jacek Wo³oszynek, Grzegorz Nieborak);       

RED BULL ZARAJEC (Patryk Sadowski, Piotr Wiœniewski 
i reszta ekipy z Zarajca.                                                                                       

Sêdzia G³ówny - Piotr Blacha

Po losowaniu przydzia³u do dwóch grup rozpoczêto grê. 

I runda zakoñczy³a siê wynikiem: 

Gr I - I m. Red Bull Zarajec,   II m. KS Ale Urwa³ II, III m. Gang Bang;  

Gr II - I m. GKS Modliborzece, II m. W 11, III m. FC Albatros.                             

II runda - gramy I m. gr I z II m. gr II; I m. z gr II z II m. gr I. 

                Zwyciêstwo dla Red Bulla Zarajec i GKS Modliborzyce.

III runda - gramy o miejsca 6 i 5, ma³y fina³ o 4 i 3 miejsce, oraz 
fina³ 2 i 1.                                                          

RED BULL ZARAJEC
I MIEJSCE

UCZESTNICY GMINNEGO HALOWEGO TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ

LIGA PI£KI SIATKOWEJ “MEGTEH”

W play offach po wygranym dwumeczu z ULKS Sprint 3:1 i 3:0 
przeszliœmy do fina³u, w którym spotkaliœmy siê z MEGTECHEM. Po 
dwudniowym zmaganiach wygraliœmy 3:1 i 3:1 i tym samym zostaliœmy 
Mistrzem Ligi. 

GKS MODLIBORZYCE PI£KA SIATKOWA LIGA 2011-2011
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WYDARZY£O SIÊ W BIBLIOTECE...

Uczestnicy spotkania

FERIE W BIBLIOTECE

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Zieliñskiego 
w Modliborzycach jak co roku w okresie ferii, w ka¿dy wtorek i czwartek 
odbywa³y siê “Zimowe zabawy” - zajêcia plastyczne dla dzieci. Dzieci robi³y 
ba³wanki z papieru, karmniki dla ptaków i zimowe drzewka.

Na zakoñczenie ferii w czwartek 27 stycznia 2011 r. Odby³ siê 
konkurs plastyczny “Przygody Stasia i Nel”- bohaterów “W pustyni 
i w puszczy” z okazji 165. rocznicy urodzin H. Sienkiewicza. Wszystkie prace 
konkursowe zosta³y nagrodzone.

W poniedzia³ki, wtorki i pi¹tki goœci³o w bibliotece “Kino familijne” 
dla najm³odszych.

Spotkania koñczy³y siê s³odkim akcentem. £¹cznie we wszystkich 
zajeciach uczestniczy³o 93 dzieci.

MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ JÊZYKA OJCZYSTEGO

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Jêzyka Ojczystego 28 lutego 
2011 r. goœciliœmy w naszej bibliotece uczniów klasy IV Szko³y Podstawowej 
w Modliborzycach. 

uczniowie z miejscowej  szko³y podstawowej i gimnazjum. Wszyscy bior¹cy 
udzia³ w konkursach zostali nagrodzeni. 

Obchody dnia Patrona zakoñczy³o spotkanie integracyjne 
w remizie OSP Modliborzyce, na którym m³odzie¿ s³ucha³a muzyki i gra³a 
w  pi³karzyki.  Spotkanie zakoñczy³o siê s³odkim  poczêstunkiem. 

MIKROGRANTY “PODAJ DALEJ”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zieliñskiego 
w Modliborzycach jako Biblioteka Wiod¹ca w Programie Rozwoju Bibliotek 
organizowa³a cykl spotkañ dla bibliotekarzy z Bibliotek Partnerskich. 
Spotkania realizowane by³y w ramach  - Mikrogranty  „Podaj dalej”, które  
prowadzone s¹ przez  Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce  w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek.  

Spotkania odby³y siê w pierwszym kwartale tego roku w bibliotece. 
Na spotkaniach wymienialiœmy siê doœwiadczeniem na temat dzia³alnoœci 
promocyjnej w bibliotece, teatroterapii - kó³ka teatralnego, internetu w  pracy 
bibliotekarza  oraz  pozyskiwania  œrodków  pozabud¿etowych.

Uczestnicy konkursów

Uczniowie poznali historiê tego œwiêta oraz budowê ksi¹¿ki 
(prezentacja multimedialna). Czytaliœmy wspólnie ³amig³ówki jêzykowe 
i bawiliœmy siê w  jêzykowe kalambury. 

Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do zachêcenia dzieci do czytania 
i zaprezentowania literatury m³odzie¿owej - ka¿dy znalaz³ dla siebie coœ 
ciekawego.

Dzieci podczas zabaw jêzykowych

Dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie plastycznym 
“Przygody Stasia i Nel”

„KAZIKI 2011”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zieliñskiego 
w Modliborzycach i Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y po raz pierwszy  
zorganizowali œwiêto Patrona „Kaziki 2011”.

W przeddzieñ urodzin i imienin naszego patrona Kazimierza 
Zieliñskiego ks. Adam Kamiñski / opiekun KSM/ - odprawi³ mszê œwiêt¹ 
w intencji zmar³ego.  Natomiast 5 marca 2011r. w bibliotece odby³y siê 
konkursy: plastyczny „Portret i dzia³alnoœæ spo³eczna K. Zieliñskiego” 
oraz konkurs  wiedzy o  Kazimierzu Zieliñskim.  W     konkursach   wziêli udzia³

POWITANIE WIOSNY W BIBLIOTECE

21 marca 2011r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wspólnie 
z przedszkolakami i uczniami klasy  III a, którzy przybyli do biblioteki 
w wiosennym pochodzie, powitaliœmy wiosnê.

Wszyscy zebrani obejrzeli przedstawienie “Wiosenne 
przesilenie” w wykonaniu aktorów z bibliotecznego kó³ka teatralnego. 

Po  takim powitaniu wiosna na pewno ju¿ z nami zostanie!

Wanda Trójczak
Marta Fr¹czek 
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FILIA BIBLIOTECZNA W STOJESZYNIE PIERWSZYM

ROK CZES£AWA MI£OSZA

Rok 2011 jest og³oszony Rokiem Czes³awa Mi³osza, 
z okazji 100. rocznicy jego urodzin. W dniu 2 marca w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki spotka³yœmy siê z tej okazji, aby g³êbiej 
zapoznaæ siê z twórczoœci¹ poety i Jego ¿yciorysem.

FERIE W BIBLIOTECE

W okresie ferii odby³o siê spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Ksi¹¿ki z mieszkank¹ Stojeszyna  Pierwszego pani¹ Juli¹ Wójcik. 
Wracaj¹c do tradycji staropolskiego kolêdowania pani Julia œpiewa³a 
i uczy³a dziewczêta dawnych  kolêd i pastora³ek. Odbywa³y siê równie¿ 
zajêcia plastyczne i komputerowe dla dzieci. Czytaliœmy wspólnie bajki 
oraz rozwi¹zywaliœmy zagadki literackie

Alfreda Gier³ach

Czes³aw Mi³osz by³ wspania³ym poet¹, ale równie¿ eseist¹, 
prozaikiem, historykiem literatury i dyplomat¹. Jego twórczoœæ jest bardzo 
bogata i ró¿norodna.„By³ mistrzem. Uczy³ docierania do spraw wa¿nych. 
Mnóstwo napisa³ i w tym pisaniu mo¿na œledziæ, jak m¹droœæ lat przek³ada 
siê na coraz wiêksz¹ prostotê i przejrzystoœæ s³ów”. 

Wa¿nym punktem naszego spotkania by³o wspólne czytanie 
Jego wierszy, wymiana refleksji i spostrze¿eñ. Ka¿da z nas znalaz³a coœ 
dla siebie, jakiœ utwór, z którym w pewien sposób siê uto¿samia. Oznacza 
to, ¿e twórczoœæ Czes³awa Mi³osza jest równie¿ uniwersalna.

Oby ka¿dy z nas z przyjemnoœci¹ oddawa³ siê czytaniu Jego 
poezji, w szczególnoœci w  2011 Roku.

Anna Hapak
Uczestniczka spotkañ DKK

IV BIBLIOTECZNE KOLÊDOWANIE 

      Dnia 27 stycznia 2011r. wzorem lat ubieg³ych w Filii w Stojeszynie 
Pierwszym odby³o siê biblioteczne kolêdowanie pt.” Ogrzejmy siê 
kolêd¹”.To ju¿ czwarta edycja. Przepiêkne staropolskie kolêdy 
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y sta³y siê dope³nieniem bo¿onarodzeniowej  
tradycji ”Dzisiaj w Betlejem”,”PójdŸmy wszyscy do stajenki”, w interpretacji 
ma³ych czytelników umili³y czas wszystkim goœciom przyby³ym na tê 
uroczystoœæ.

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH 

FERIE W BIBLIOTECE

W I kwartale 2011 r. w Filii Bibliotecznej w ferie odbywa³y siê 
zajêcia plastyczne. Grupa czytelników robi³a origami - kwiaty z papieru. 
Du¿ym powodzeniem w czasie ferii cieszy³y siê komputery. 

WALENTYNKI

Dnia 18 .02. 2011r. odby³a siê inscenizacja s³owno - muzyczna 
pt. ,,Walentynki w ró¿nych czasach i miejscach. W wystêpie bra³o udzia³ 
12 czytelników , których bibliotekarka obdarowa³a upominkami.

Anna Sajdak

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ

“KOLÊDA, KOLÊDA...”

Wspólnym kolêdowaniem wkroczyliœmy w Nowy Rok 2011. 
W Œwietlicy Œrodowiskowej dnia  6.01.2011 r. odby³o siê spotkanie 
z mieszkañcami Wolicy, na którym dzieci, m³odzie¿ i schola koœcielna 
zaœpiewa³y du¿o piêknych kolêd. 

DZIEÑ KOBIET

“Œwiat bez kobiet, by³by jak ogród bez kwiatów” - pod takim 
has³em 08.03.2001 r. odby³o siê spotkanie z okazji Miêdzynarodowego 
dnia Kobiet w bibliotece.  Wspólny œpiew by³ wspania³¹ okazj¹ do spotkania, do integracji 

dzieci ,m³odzie¿y i doros³ych. Z du¿¹ radoœci¹ i satysfakcj¹ dziêkowali 
wystêpuj¹cym: Przewodnicz¹cy Rady Gminny pan Piotr Rogo¿a 
i  Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej pani Bo¿ena Skowroñska.Przed 
po¿egnaniem rozleg³a siê wspólnie zaœpiewana kolêda ” Bóg siê rodzi”.
       Dziêkujê wszystkim wykonawcom,goœciom i  mieszkañcom  

Stojeszyna  za to piêkne spotkanie.

W monta¿u s³owno - muzycznym  wyst¹pi³y uczennice 
gimnazjum: Sylwia Syc, Amelia Wielgus, Agata Piech, Monika  £agód 
i szko³y podstawowej Sylwia Kokoszka, Karolina Nosal, a tak¿e m³odsi 
czytelnicy biblioteki.Wójt Gminy i Przewodnicz¹cy Rady z³o¿yli serdeczne 
¿yczenia wszystkim kobietom w dniu ich œwiêta. Panie z Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich przygotowa³y poczêstunek, za co im serdecznie dziêkujê.

Jadwiga Piech

Zapraszamy na stronê internetow¹ Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Kazimierza Zieliñskiego w Modliborzycach  

www.gbpmodliborzyce.pl
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CZYTANIE NIE SZKODZI ZDROWIU

a pobudza umys³ i ducha...

Statystyki podaj¹, ¿e tylko 38% Polaków czyta ksi¹¿ki. 
Jedni t³umacz¹ siê brakiem czasu, inni wymieniaj¹ k³opoty 
finansowe, jeszcze inni mówi¹ wprost , ¿e nie lubi¹ czytaæ. Prawda 
jest jednak bardziej brutalna - wielu po prostu nie potrafi przeczytaæ 
ze zrozumieniem najprostszego tekstu. NIE CZYTAMY G£ÓWNIE 
Z LENISTWA I BRAKU TAKICH NAWYKÓW!!!!!!

Dzieci i m³odzie¿ zbyt du¿o  wolnego czasu  spêdzaj¹ przed 
telewizorem, komputerem, a czytanie, które odgrywa wa¿n¹ rolê                      
w wychowaniu m³odego pokolenia, traktowane jest marginalnie.

Dlaczego warto czytaæ? 
Czytanie ksi¹¿ek przyczynia siê do zmniejszenia k³opotów               

z nasz¹ polsk¹ ortografi¹. Rozbudza nie tylko wyobraŸniê, ale równie¿ 
marzenia. Nie ma nic lepszego ni¿ ksi¹¿ka, gdy chcemy zachêcaæ swój 
mózg do ci¹g³ego myœlenia, a tym samym do rozwoju. Inspiruj¹ca lektura 
to najlepszy przyjaciel cz³owieka, nie wyœmieje, nie zdradzi, a uczy wiele.

Najszybciej i najwidoczniej czytanie przek³ada siê na oceny 
szkolne. Dzieci, które du¿o czytaj¹, osi¹gaj¹ najlepsze wyniki w nauce. 
Chêtnie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie szko³y, czêsto te¿ uczestnicz¹                              
w dodatkowych zajêciach pozaszkolnych. S¹ pewne siebie, 
komunikatywne i elokwentne.

Oswajanie dziecka z ksi¹¿k¹ nale¿y zacz¹æ jak najwczeœniej. 
Niemowlak traktuje ksi¹¿kê jak ka¿d¹ inn¹ zabawkê. Ksi¹¿eczki 
 - zabawki najpierw nios¹ ze sob¹ proste obrazki, a póŸniej „czarne znaki” 
, z których mama lub tata odszyfrowuj¹ ró¿ne historie. I w ten sposób przy 
pomocy doros³ych dziecko wkracza w tajemniczy œwiat ksi¹¿ki.

W wieku przedszkolnym dzieci najchêtniej s³uchaj¹ bajek, 
baœni i legend. Przedszkole jest miejscem inicjacji czytelniczej  dla 
dzieci, które w domu nie mia³y mo¿liwoœci s³uchania bajek na kolanach 
rodziców lub dziadków.

Dzieci 7- letnie zaczynaj¹ ju¿ czytaæ samodzielnie lub                      
z pomoc¹ doros³ych. Czytelnictwo w tym okresie ma szczególny wp³yw 
na rozwój psychiczny dzieci. Dzieci, które du¿o czytaj¹, szybciej 
kojarz¹ fakty, maj¹ lepsz¹ pamiêæ oraz wiêkszy zasób wiadomoœci. 
Na tym etapie rozwoju czytelniczego wa¿ne jest, aby dziecko 
widzia³o  swoich rodziców,  czytaj¹cych ksi¹¿ki. 

Kolejne etapy : nauczanie pocz¹tkowe i nauka w klasach IV-VI  mog¹ byæ 
bardzo trudne dla dzieci, które nie opanowa³y dobrze techniki czytania, 
mo¿e wyst¹piæ ca³kowite odsuniêcie od ksi¹¿ki, poniewa¿ d³ugie œlêczenie 
nad  tekstem bêdzie dla nich strat¹ czasu.

Rozwojowi  dzieci  s³u¿¹ ksi¹¿ki  dostosowane  do wieku  oraz  
napisane poprawan¹ polszczyzn¹.
Jak zachêciæ dzieci do czytania?

Pierwszy, najwa¿niejszy krok nale¿y do rodziny. Rola 
rodziców jest kluczowa. Czytaj¹c dziecku na g³os, dajemy mu nasze 
emocje, bliskoœæ i czu³oœæ. Taki kontakt buduje mocn¹ wiêŸ miêdzy 
doros³ym i dzieckiem, a czytanie kojarzy mu siê z przyjemnoœci¹ 
i  poczuciem bezpieczeñstwa. Na kolanach u mamy lub taty dziecko 
czuje siê bezpieczne, kochane i wa¿ne, poniewa¿ to w³aœnie dla niego 
rodzic co wieczór odk³ada inne zajêcia/ np. ogl¹danie telewizji/, by 
razem poczytaæ bajeczki. 

Je¿eli czytamy dziecku od urodzenia 20 minut dziennie, 
codziennie, to w momencie, gdy idzie do szko³y, ma za sob¹ 850 
godzin s³uchania jêzyka w najlepszym literackim wydaniu. Jest to 
czas ekwiwalentny po³owie studiów  lingwistycznych.
Codzienne spotkania z ksi¹¿k¹ s¹ tak¿e najlepszym kursem dla 
wyobraŸni.

Je¿eli ani mama ani tata nie bêd¹ czytaæ, to nie ma wielkich szans na 
wychowanie wielbicieli ksi¹¿ek. Dziecko, które widzi, ¿e czytanie jest 
œwietnym sposobem na spêdzenie wolnego czasu i niezawodnym 
lekarstwem na nudê, na pewno samo w przysz³oœci te¿ bêdzie siêgaæ po 
ksi¹¿kê.

Pamiêtajmy, ¿e nikt nie rodzi siê czytelnikiem a zami³owanie do 
czytania musi byæ rozbudzone przez rodziców.

Opracowa³a: Wanda Trójczak

DYSKUSYJNY KLUB KSI¥¯KI  
DZIA£AJ¥CY W FILII BIBLIOTECZNEJ W STOJESZYNIE PIERWSZYM 

POLECA
“PIÊKNA I DOBRA” 

ALDONY  CHOLEWIANKI KRUSZYÑSKIEJ

W dobie rozkwitu kultury postmodernistycznej, jak niektórzy 
zwykli nazywaæ przejawy upadku autorytetów i podkreœlania relatywnoœci 
ocen wszelkich przejawów ludzkiej dzia³alnoœci, ksi¹¿ka Aldony 
Cholewianki  Kruszyñskiej jest swoistym powrotem do staro¿ytnej 
kalokagatii. Tym greckim pojêciem, w najprostszym rozumieniu, 
okreœlano po³¹czenie dobra i piêkna. Dobro wyra¿a³o siê szlachetnym 
postêpowaniem, a na piêkno (w klasycznym rozumieniu s³owa)  
zwracano uwagê w ka¿dej epoce i kulturze. Zofia z Czartoryskich 
Zamoyska, bo o niej opowiada ksi¹¿ka, jest kwintesencj¹ szlachetnoœci 
i patriotyzmu, którego brakuje we wspó³czesnym œwiecie. G³osy o jej 
urodzie i elegancji  odbijaj¹ siê echem ju¿ od ponad trzech wieków! 
Sposób wyra¿ania mi³oœci do swoich dzieci mo¿e stanowiæ przyk³ad dla 
dzisiejszych matek, które czêsto maj¹ problemy, aby porozumieæ siê ze  
swoimi pociechami. Zofia zachwyca cierpliwoœci¹, jak¹ mia³a wobec 
swojego mê¿a Stanis³awa Kostki. 

Dzie³a Kruszyñskiej, nie mo¿na nazwaæ tylko ksi¹¿k¹. Czytaj¹c 
historiê piêknej Zofii, mamy wra¿enie, ¿e przenosimy siê do piêknej baœni. 
Panna Czartoryska jest odrzucona przez swoj¹ matkê Izabelê. Doros³a 
hrabina Zamoyska przez ca³e swoje ¿ycie bêdzie odczuwaæ niezwyk³¹ 
wiêŸ ze swoj¹ matk¹. Nawet jako matka dziesiêciorga dzieci wci¹¿ bêdzie 
podporz¹dkowana kaprysom ksiê¿nej Izabeli. Zofia Zamoyska 
podró¿owa³a po prawie ca³ej Europie, zna³a najwiêksze osobistoœci 
ówczesnego œwiata. Pu³awy, jako g³ówne miejsce jej ¿ycia, zyska³y dziêki 
niej wyj¹tkowy charakter. Mówiono nawet o szczególnym pu³awskim 
sposobie mówienia, który zapocz¹tkowa³a Zofia poprzez swoj¹ niezwyk³¹ 
umiejêtnoœæ modulowania g³osu. Ksi¹¿ka obfituje w liczne anegdoty 
i historie z czasów rozbiorów.

Kiedy czyta³am „Piêkn¹ i dobr¹”, niejednokrotnie pomyœla³am, 
¿e to wszystko nie mog³o wydarzyæ siê naprawdê. Autentycznoœæ historii 
potwierdzaj¹ jednak fragmenty zapisków nie tylko Zofii, jej matki czy 
dzieci, ale tak¿e osób postronnych, ¿yj¹cych obok hrabiny. Autorka 
powo³uje siê na ró¿nego rodzaju dokumenty z prze³omu XVIII i XIX, które 
w mniejszym czy wiêkszym stopniu przybli¿aj¹ historiê rodu Zamoyskich 
i Czartoryskich.

Ksi¹¿ka „Piêkna i dobra” zachwyca nie tylko swoj¹ treœci¹, ale 
tak¿e form¹. Jeœli mam w zwyczaju czytaæ ksi¹¿ki w autobusie czy 
trolejbusie, kiedy jadê na zajêcia, tak tego dzie³a nie mia³am odwagi 
w³o¿yæ do torby. Twarda oprawa i grube a zarazem delikatne ró¿owe 
kartki daj¹ niesamowity luksus czytania. Liczne reprodukcje obrazów 
znanych malarzy przybli¿aj¹ nam rodzinê Zamoyskich w pe³nej ich 
krasie. Na koniec mogê jedynie zachêciæ do udzia³u w uczcie duchowej, 
jak¹ wyprawi³a swoim czytelnikom autorka historii o Zofii Zamoyskiej 
z Czartoryskich, pisz¹c „Piêkn¹ i dobr¹”. Na deser polecam odwiedzenie 
Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce niedaleko Lublina. Dziêki temu 
miejscu fizycznie przeniesiemy siê, choæ na chwilê, w czasy rodzin 
Czartoryskich i Zamoyskich. 

Monika Hapak
Uczestniczka DKK w Filii Bibliotecznej 

w Stojeszynie Pierwszym

Program realizowany jest we wspó³pracy z  Instytutem Ksi¹¿ki
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KULTURA
HEJ KOLÊDA

9 stycznia br. w Janowskim Oœrodku Kultury odby³ siê 
Powiatowy Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek. Jego celem by³a prezentacja 
twórczoœci kolêdowej  oraz pielêgnowanie tradycji œpiewu kolêd 
i pastora³ek wœród dzieci. Zaprezentowa³o siê 10 zespo³ów, 4 duety i 46 
solistów. Nasi reprezentanci zostali nagrodzeni; w najm³odszej kategorii 
I nagrodê zdoby³a Ela Jakubiec a zespó³ „Malineczki” z Wierzchowisk 
zaj¹³ III miejsce. W trzeciej kategorii - I nagrody otrzyma³y Iza Ka³u¿a i Ola 
Przytu³a a w kategorii czwartej Karolina Gorczyca i Micha³ Kulpa zajêli
 III miejsca.

na V Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie za barwne 
przywo³anie tradycji wsi polskiej. 

Pod koniec stycznia podczas XXXII Biesiady Teatralnej 
w Horyñcu Zdroju Jerzy Ka³duœ otrzyma³ Srebrn¹ Misê Borowiny (druga 
nagroda) w kategorii "indywidualnych dokonañ twórczych” za monodram 
„Stary”.

J e r z y  K a ³ d u œ ,  
pochodz¹cy z Wierzchowisk 
aktor, 11 stycznia wyst¹pi³ 
w GOKu z pó³toragodzinnym 
spektaklem „Kaziuk Kirelejson” 
na podstawie „Konopielki” 
E. Redliñskiego we w³asnej 
re¿yserii. Za ten spektakl 
w  l i s topadz ie  ub ieg ³ego  
roku aktor - jedyny amator 
wystêpuj¹cy wœró zawodowych 
aktorów, otrzyma³ wyró¿nienie  

JERZY KA£DUŒ

19 FINA£ WOŒP

Podczas 19 Fina³u 
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy (w Modliborzycach od 
9 lat) zebraliœmy 2258,26 
z³.(plus 5 pensów i 2 euro 
centy), w tym 286 z³ z licytacji.                     

D o  z l i c y t o w a n i a  
mieliœmy kilka drobiazgów 
z Fundacji, równie znakomicie 
sprzeda³y siê przedmioty 
ofiarowane przez pañstwa

Drzazgów z Modliborzyc. Wolontariuszki Kinga Szabat, Ania Grzyb 
i Olga Krasowska przez ca³¹ niedzielê pracowicie zbiera³y datki do 
puszek.

Na naszej scenie wyst¹pili; nasza orkiestra dêta, zespo³y 
przedszkolaków z Modliborzyc i Wierzchowisk, soliœci z GOKu i œwietlicy 
w Wierzchowiskach oraz zespó³ taneczny. Z Batorza przyjecha³ m³ody 
artysta - Karol Wnuk. Program zakoñczyli raperzy Stanley i Dino oraz 
rockowy zespó³ „Nie ma czasu”. Serdeczne podziêkowania dla 
wszystkich za udzia³ i wsparcie.

XIII PRZEGL¥D

Nasz Miêdzypowiatowy Przegl¹d, który równie dobrze mo¿na 
by³oby nazwaæ miêdzywojewódzkim, bo goœcimy równie¿ zespo³y 
i solistów z województw podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego, uznawany 
jest za jeden z najwa¿niejszych na kulturalnej mapie Lubelszczyzny. 
O jego randze œwiadczy równie¿ znakomite Jury, w którym 16 stycznia b.r. 
zasiadali; prof. Jan Adamowski - dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa 
UMCS w Lublinie, Barbara Nazarewicz- dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Janowie Lubelskim oraz Andrzej Sar - instruktor WOK w Lublinie. Na 
scenie zaprezentowa³o siê 11 zespo³ów œpiewaczych i 10 solistów.
W kategorii zespo³ów œpiewaczych:
I nagrodê otrzyma³  zespó³ œpiewaczy „Jarzêbina” z Kocudzy,
II miejsce ex aequo przyznano:
Zespo³owi œpiewaczemu „Janowianki”,zespo³owi œpiewaczemu 
„Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze oraz Zespo³owi Œpiewaczemu GOK 
Modliborzyce.
W kategorii solistów œpiewaków:
I miejsce ex aequo przyznano Alinie Myszak z Kocudzy i Janinie Chmiel 
z Wólki Ratajskiej,
Trzy drugie nagrody otrzymali; El¿bieta Kamiñska z Wêglisk, Jan 
Ma³yszek z Janowa Lubelskiego i Irena Olech z Janowa Lubelskiego.

Przegl¹d zorganizowaliœmy przy wsparciu finansowym 
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Nagrody finansowe 
ufundowali; Urz¹d Gminy w Modliborzycach, Gminny Oœrodek Kultury, 
Piotr Rzetelski z Chrzanowa -  radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
Rada Gminy Modliborzyce. Nagrody ksi¹¿kowe ufundowa³ Urz¹d 
Marsza³kowski w Lublinie.

FERIE

W drugim tygodniu 
ferii poza cyklicznymi zajêciami 
zorganizowaliœmy dla chêtnych 
warsztaty wokalne, konkurs 
karaoke oraz warsztaty tañca 
towarzyskiego.  By³  dz ieñ 
projekcji bajek dla najm³odszych 
oraz tradycyjnie Otwarty Turniej 
Szachowy

WIECZÓR POEZJI

Bartek „Boruta” £êczycki (na zdj. 
obok) najlepszy polski harmonijkarz. 
W ubieg³ym roku na 26. miêdzynarodowym 
zjeŸdzie harmoni jkarzy SPAH 2010 
w Bloomington (Minnesota - USA) w gronie 
najlepszych œwiatowych instrumentalistów 
Bartek zagra³ koncert solowy oraz prowadzi³ 
mistrzowskie warsztaty dla najbardziej 
zaawansowanych.

Obaj tworz¹ cz³on grupy JJ Band, 
która nagra³a najlepsz¹ bluesow¹ p³ytê roku 
„JJ Band i Przyjaciele graj¹ utwory Tadeusza 
Nalepy”, nominowan¹ do „Fryderyka”.

P³yta jest jednoczeœnie pierwszym 

12 lutego tu¿ przed 
walentynkami w œwietlicy GOK 
w  W i e r z c h o w i s k a c h  
spotkaliœmy siê na wieczorze 
poezji mi³osnej. Poza wierszami 
znanych autorów mogliœmy 
u s ³ y s z e æ ,  n i g d z i e  n i e  
publikowane utwory autorstwa 
mieszkañców Wierzchowisk 
oraz goœci.

JAGUŒ I £ÊCZYCKI

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e kiedy do 
Modliborzyc przyje¿d¿aj¹ artyœci tego 
formatu, sala powinna byæ wype³niona po 
brzegi, bo ka¿da muzyka wykonywana na 
¿ywo, na takim poziomie pozostawia 
niezapomniane wra¿enia. Swoje jednak 
robiæ trzeba i miejmy nadziejê, ¿e po kilku 
próbach bêdziemy mieæ wierne grono 
o d b i o r c ó w  t e g o  t y p u  w y d a r z e ñ  
a r t y s t ycznych .  Konce r t  obe j r za ³ o  
kilkadziesi¹t osób i niech za recenzjê 
wystarczy wpis na forum LJA.pl; „by³o 
REWELACYJNIE”.

Jacek „Jogi” Jaguœ (na zdj. Powy¿ej) mistrz gitary, wielokrotnie 
wybierany przez czytelników magazynu „Twój Blues” najlepszym 
gitarzyst¹ roku, znakomity wokalista. 

wydawnictwem GutMusic  firmy Bartka Gutka, z którym wspólnie 
organizowaliœmy koncert. Sponsorem tego wydarzenia by³a tak¿e firma 
„Armet” Daniela Kamiñskiego z Modliborzyc.

Duet zagra³ m.in. utwory Nalepy oraz standardy, nie tylko 
bluesowe (np. „Little Wing” Hendrixa).

rzeŸbiarzu i twórcy tamtejszego koœcio³a.  
Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Piotr Rogo¿a wrêczy³ paniom 

upominki a reprezentacja radnych z³o¿y³a paniom ¿yczenia oraz wznios³a 
toast za ich zdrowie w imieniu ca³ej Rady oraz Wójta Gminy. By³y nagrody 
w zorganizowanej loterii, skromny s³odki poczêstunek oraz prezentacja 
wierszy nades³anych do konkursu (otrzymaliœmy kilka wierszy  
w wiêkszoœci anonimowych). Zaprezentowaliœmy tematyczn¹ wystawê 
grafik Urszuli Wie¿yñskiej. Wicestarosta W³odzimierz Gomó³ka w ramach 
¿yczeñ zaprezentowa³ paniom piosenkê a ostatni wieczór karnawa³u 
zakoñczy³y, jak¿eby inaczej, tañce przy muzyce zaprzyjaŸnionego 
zespo³u.

Andrzej Rz¹d

DZIEÑ KOBIET

Tegoroczny Dzieñ Kobiet by³ 
wyj¹tkowy, bowiem po raz pierwszy 
od 1943 roku wypad³ w karnawale. 
Nastêpna taka okazja pojawi siê 
dopiero w 2038r. Zgromadzonym 
licznie paniom zaprezentowaliœmy 
film dokumentalny o ksiêdzu 
Piñciurku   z   Momot -  proboszczu, 
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WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY

„OP£ATEK W NASZYM PRZEDSZKOLU''

W okresie przedœwi¹tecznym w grupach 4-5 latków 
p. D. Kañkowskiej, w grupie 5-6 latków p. E. Kuty³y oraz w „zerówce'' 
p. D. Pikuli odby³y siê spotkania op³atkowe z rodzicami, po³¹czone 
z wystawieniem ''Jase³ek''. Spotkania przebieg³y w œwi¹tecznej i rodzinnej 
atmosferze, dzieci po wystêpie z³o¿y³y rodzicom œwi¹teczne ¿yczenia, 
podzieli³y siê op³atkiem i wspólnie zasiad³y do wigilijnego sto³u. Spotkania 
wprowadzi³y wszystkich w klimat zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia.

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH

„JASE£KA” DLA BABCI I DZIADKA 
W GRUPIE 5-6 - LATKÓW

Op³atek w grupie 5-6 latków 

“Jase³ka”  w grupie 6-latków

Op³atek w grupie 4-5 latków

Po raz 19 zagra³a w miejscowym GOK-u Orkiestra Œwi¹tecznej 
Pomocy. Starszaki wspólnie z wychowawczyniami i p. dyrektor w³¹czy³y siê 
w t¹ wspania³¹ akcjê, prezentuj¹c kolêdy i pastora³ki. Rodzice i dzieci wsparli 
„akcjê”, wrzucaj¹c drobne datki do puszek.

ZABAWA  KARNAWA£OWA

Dnia 17.02.2011r. w naszym przedszkolu odby³ siê bal 
karnawa³owy. Wziê³y w nim udzia³ dzieci ze wszystkich grup wraz ze swoimi 
wychowawczyniami. By³o wiele  zabawy, tañców i dobrej muzyki. 
Przedszkolaki bawi³y siê weso³o w piêknie udekorowanym korytarzu 
przedszkolnym. W organizacjê imprezy aktywnie w³¹czyli siê rodzice, którzy 
udekorowali korytarz, zakupili upominki dla dzieci oraz przygotowali s³odki 
poczêstunek. W kolorowych strojach, przy muzyce, tañcach 
i w dobrych nastrojach wszyscy bawili siê ca³e przedpo³udnie. S¹dz¹c po 
minach i zmêczeniu dzieci zabawa by³a udana, a wra¿enia  na d³ugo 
pozostan¹ w ich pamiêci. 

MINI CYRK W PRZEDSZKOLU

            Podobnie  jak w ubieg³ym roku do naszego przedszkola zawita³ cyrk 
FOCUS. Niesamowite pokazy akrobatyczne i ¿onglerkê zaprezentowa³a 
Svitlana, natomiast w œwiat iluzji i dobrej zabawy wprowadzi³ Miros³aw. 

W zabawnym programie znalaz³y siê nastêpuj¹ce atrakcje: iluzja, 
¿onglerka, akrobacje, hula hop, magiczny parawan, mini rowerek, ciekawe 
konkursy, tresura zwierz¹t oraz weso³y klown. I duzi i mali z zaciekawieniem 
obserwowali poczynania cyrkowe pudelka o imieniu Keri. Ka¿dy chcia³ 
pog³askaæ utalentowanego pieska, wyczarowanego królika i debiutuj¹cego 
legwana /!?/ Publicznoœæ chêtnie bra³a aktywny udzia³ w pokazach 
iluzjonistycznych i œmiesznych konkursach.

Ponad godzinne przedstawienie bardzo siê wszystkim podoba³o
 i by³o niecodzienn¹ atrakcj¹ dla dzieci.

Ewa Kuty³a
El¿bieta Czerwonka
Dorota Kañkowska

Starszaki w tym roku pamiêta³y równie¿ o Œwiêcie Babci i Dziadka. 
Z tej okazji zaprezentowa³y dla nich „Jase³ka”, uzupe³niaj¹c je piosenkami
i wierszami dla babci i dziadka. Po wystêpie obdarowali kochanych dziadków 
w³asnorêcznie wykonanymi „laurkami” i „medalami”. Oczywiœcie nie 
zabrak³o z tej okazji s³odkiego poczêstunku. Ca³e spotkanie up³ynê³o w mi³ej 
i serdecznej atmosferze.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Samorz¹dowego Przedszkola 
w Modliborzycach dziêkuje wszystkim, którzy w³¹czyli siê w akcjê 
zbierania s³odyczy, artyku³ów szkolnych oraz zabawek w celu 
przygotowania paczek œwi¹tecznych dla dzieci z Domu Dziecka w 
Janowie Lubelskim. Informujemy, ¿e nadal prowadzimy akcjê zbierania 
nakrêtek plastikowych dla Hospicjum Ma³ego Ksiêcia w Lublinie. Akcje 
prowadzone s¹ we wspó³pracy ze Szkolnym ko³em ,,Caritas” 
w Modliborzycach.
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CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

4

KONKURSY W NASZYM PRZEDSZKOLU

21 grudnia 2011r. odby³o siê uroczyste, rodzinne “Spotkanie 
z choink¹”. Dzieci w mi³y i uroczy sposób wprowadzi³y wszystkich 
w œwi¹teczny nastrój. Z niecierpliwoœci¹ czeka³y te¿ na rozstrzygniêcie 
konkursu na “Najpiêkniejsz¹, rodzinn¹ kartkê œwi¹teczn¹”.

Kartka mog³a byæ wykonana dowoln¹ technik¹ 
i w dowolnym formacie oraz powinna by³a zawieraæ ¿yczenia 
œwi¹teczne. Do konkursu przyst¹pi³o 26 rodzin. Efekty rodzinnych prac 
by³y wspania³e - dzieci przynosi³y pomys³owe kolorowe, estetyczne, 
oryginalne, pracoch³onne i czasoch³onne, ale przede wszystkim 
RODZINNE, piêkne prace.  

Jury mia³o nie lada k³opot, by wybraæ najpiêkniejsz¹ kartkê, 
dlatego postanowi³o, ¿e ka¿da przyniesiona kartka zyskuje tytu³ 
“Najpiêkniejszej, rodzinnej kartki œwi¹tecznej”. Nie zabrak³o te¿ Nagród, 
na które z niecierpliwoœci¹ czeka³y podekscytowane dzieci. 

NASZE SPOTKANIA

Tradycyjnie, jak co roku, nasze przedszkole odwiedzi³ Miko³aj. 
Przyby³ do nas z samego rana w towarzystwie elfików. Doskonale 
wiedzia³, ¿e byliœmy grzeczni i czekaliœmy na Niego d³ugo i cierpliwie. 
Zna³ nasze marzenia i oczekiwania. Zostawi³ dla nas moc prezentów. 
Obieca³, ¿e za rok znów nas odwidzi!

W  naszym przedszkolu podczas balu karnawa³owego zosta³ 
przeprowadzony konkurs na “Najciekawszy strój karnawa³owy”. 
W konkursie wziê³y udzia³ wszystkie dzieci w wieku od 0-6 lat. Komisja 
konkursowa nie mia³a ³atwego zadania, bowiem wszyscy spisali siê na 
medal, gdy¿ bardzo starannie siê przygotowali. Nie sposób wymieniæ 
wszystkich ciekawych pomys³ów na strój karnawa³owy. By³y miêdzy 
innymi piêkne królewny, królowie, rycerze, wró¿ki, supermani, batmani 
itd..

Jury mia³o trudny orzech do zgryzienia, bo ka¿de dziecko 
zas³ugiwa³o na wyró¿nienie. Pod uwagê by³y jednak brane nastêpuj¹ce 
kryteria:
- pomys³owoœæ i oryginalnoœæ przebrania,
- czynny udzia³ w zabawie karnawa³owej, tañcach, konkursach,
- ogólne wra¿enie artystyczne.
Dlatego te¿ Jury nagrodzi³o i  wyró¿ni³o 20 osób. Wszystkie otrzyma³y 
wspania³e nagrody - niespodzianki, zaœ pozostali uczestnicy otrzymali 
równie¿ nagrody “pocieszenia” i dyplomy. Wszystkim uczestnikom 
- dzieciom i rodzicom serdecznie dziêkujemy. Wysoki poziom konkursu 
sprawi³ wiele radoœci i uciechy podczas balu. Wszyscy przekonali siê, ¿e 
warto organizowaæ przedszkolne bale karnawa³owe, bo wyobraŸnia 
dzieci i rodziców nie zna granic!

POMAGAMY INNYM

Dzieci z Wierzchowisk po raz kolejny przyst¹pi³y do 
ogólnopolskiej akcji “Góra Grosza”. W miesi¹cu grudniu, pracowicie jak 
mróweczki, znosi³y drobne monety do pojemników w swoich salach. 
Ka¿dego dnia systematycznie góra grosików ros³a. Efektem ¿yczliwoœci 
- przede wszystkim ze strony domowników - rodziców i dziadków naszych 
przedszkolaków - uzbieraliœmy 78 z³ 64 gr. Pieni¹dze zosta³y przekazane 
szkolnemu koordynatorowi akcji  i odes³ane na adres Towarzystwa Nasz 
Dom. 

Kolejny raz przedszkolaki nie zawiod³y! Tym razem w³¹czy³y 
siê w akcjê zbierania s³odyczy dla dzieci z janowskiego oœrodka Promyk. 
Dziêki zaanga¿owaniu dzieci i ich rodziców przekazaliœmy pojemnik 
s³odyczy dla potrzebuj¹cych dzieci. Jak widaæ, chêæ dzielenia siê z 
innymi, potrzeba niesienia pomocy drugiej osobie to cechy, które 
dziecko wynosi z domu rodzinnego. W takich sytuacjach przedszkole 
jest dumne ze swoich podopiecznych.  

W 19 finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy wziê³y 
udzia³ 5. i 6. letnie dzieci z naszego przedszkola. Zaprezentowa³y one 
swój œwi¹teczny artystyczny program, który przedstawi³y przed swoimi 
rodzicami w czasie wigilijnego spotkania w przedszkolu. Dzieci 5. letnie: 
Wiktoria Wielgus, Arek Janik, Kacper Ga³us, Krystian B³aszczak, Kinga 
W i d z ,  W i k t o r i a  W i e l g u s ,  Wo j t e k  P a s t u c h a  w y k o n a l i  
i przedstawili swoje wiersze i piosenki pt. “To Miko³aj”,”Weseli Anieli”, 
:”Zima fajna jest”. Z grupy starszaków wyst¹pili Monika O¿óg, Jakub 
Golec, Rafa³ Wo³oszynek, Julia Kucharczyk, Julia Grzyb, Wiktoria 
Rawska, Martyna Bia³a, Ola Bañka, Kamil Myszak, Kinga Sudó³, Sylwia 
Ko³tyœ. Zaœpiewali oni piosenki pt. ”Choinka”, “Gwiazdeczko zaœwieæ 
ju¿”, “Œwiêta jak marzenie”, “Niegrzeczna myszka”. Wszystkie dzieci 
mia³y trochê tremy, ale po pierwszej wykonanej piosence i us³yszanych 
gromkich brawach z widowni szybko zapomnia³y, co to trema. 

Dzieñ Babci i Dziadka jest wpisany wielkimi literami 
w “Harmonogram uroczystoœci przedszkolnych” w wierzchowskim 
przedszkolu. W tym roku, ze wzglêdu na okres ferii zimowych, 
uroczystoœæ odby³a siê 11 lutego.

Babcia i Dziadek to najwspanialsze osoby dla ka¿dego 
dziecka. To zarazem najmilsza i najbardziej wyrozumia³a widownia dla 
ma³ych aktorów. Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem przygotowywa³y siê 
do wystêpów przed ukochanymi babciami i dziadkami. Recytowa³y 
wiersze, œpiewa³y piosenki, sk³ada³y ¿yczenia i wrêcza³y w³asnorêcznie 
wykonane prezenty.

 Po czêœci artystycznej dzieci zaprosi³y przyby³ych goœci na 
s³odki poczêstunek, przygotowany przez rodziców z grupy m³odszej.

Dziadkowie okazali du¿e zainteresowanie sprawami 
przedszkola i przekazali na rêce Rady Rodziców swój wk³ad finansowy 
na rozwój placówki, za który serdecznie dziêkujemy. 

“GDZIE KUCHAREK SZEŒÆ”

Dzieci z grupy 6. latków wyst¹pi³y w roli kucharek 
i kucharzy. Przy zgodnej wspó³pracy, pod czujnym okiem 
wychowawczyni, wszystkie przygotowa³y smaczn¹ sa³atkê owocow¹ jak 
równie¿ Owocowe koreczki. Pracy by³o sporo -ale efekt - pychota! 

BAJKI TE¯ UCZ¥...

Z Misiem Rysiem  na terenie Zespo³u Szkó³ poznawaliœmy 
podstawowe zasady bezpieczeñstwa. W zabawny, ale jak¿e praktyczny 
sposób dowiedzieliœmy siê jak mamy zachowaæ siê, kiedy rozbijemy 
kolano lub czego nie wolno robiæ, gdy siê poparzymy. 

Anna Budkowska
Zofia Szwedo
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W MODLIBORZYCACH

TRZECIOKLASIŒCI DLA BABÆ I DZIADKÓW

Takie wyj¹tkowe chwile prze¿y³y Babcie i Dziadkowie na 
spotkaniu w dniu 14 stycznia 2011 r. Uroczystoœæ zosta³a przygotowana 
przez uczniów klasy III b Szko³y Podstawowej w Modliborzycach pod 
kierunkiem Pani Barbary Sokó³. Dekoracjê pomog³y wykonaæ 
P. Ma³gorzata Malinowska i P.. Emilia Uszyñska. 

Czu³e s³owa wierszy i piosenek poruszy³y ka¿de dojrza³e 
serce, które w wyj¹tkowy sposób kocha swoje wnucz¹tko. S³odki 
kwiatowy upominek wykonany przez dzieci by³ niepowtarzaln¹ pami¹tk¹ 
spotkania.

“KOBIETOM POLSKI I ŒWIATA”

Dzieñ Kobiet ustanowiono ju¿ w 1910r. dla zwrócenia uwagi 
na rolê kobiet w ¿yciu rodziny i pañstwa. Corocznie jest równie¿ ten 
dzieñ obchodzony pod has³em obrony praw kobiet.

Uczniowie kl. I a szko³y podstawowej i kl.I a gimnazjum 
w Modliborzycach tak¿e pamiêtali o 8 Marca. Przygotowali oni wraz 
z wychowawczyni¹ uroczystoœæ “Miêdzy nami kobietami”. Wiersze 
i piosenki dedykowano wszystkim kobietom Polski i œwiata. Czerwone 
ró¿e wrêczone paniom by³y symbolem szacunku i uznania dla kobiet.

Dzieñ Babci i Dziadka to równie¿ œwietna chwila do 
wzajemnych rozmów, wspomnieñ i spotkania przy ciastku i herbacie, 
któr¹ pomog³y dzieciom przygotowaæ niezast¹pione mamy.  

Na zakoñczenie spotkania uczniowie zwrócili siê do swych 
goœci takimi s³owami:
Chcemy Wam za przybycie podziêkowaæ
i nieco s³odkoœci podarowaæ.
Byœcie nas mi³o wspominali
i nieraz do tego dnia w myœlach powracali. 

Barbara Sokó³

SZKOLNE KO£O CARITAS W MODLIBORZYCACH

Szkolne Ko³o Caritas przy Zespole Szkó³ w Modliborzycach 
zosta³o powo³ane 5 stycznia 2009 roku. Pomimo tego tradycja 
dzia³alnoœci charytatywnej uczniów, nauczycieli we wspó³pracy 
z  duszpasterzami parafii modliborskiej trwa od pocz¹tku istnienia 
szko³y. 

Szkolne Ko³o Caritas w Modliborzycach wraz z jego opiekunami: 
pani¹ pedagog Ann¹ Surowsk¹ i ksiêdzem Adamem Kamiñskim.

Pokaz multimedialny przygotowany przez p. Magdalenê Wo³oszynek 
ukazywa³ niezwyk³e piêkno polskich kobiet, ich czar i bogate wnêtrze. 

Nastêpnie zaproszone mamy, babcie i goœcie - p. Wanda  
Trójczak,  p. Bo¿ena  Skowroñska i ks. Czes³aw Bednarz zachwycali 
siê smakiem ciast upieczonych przez mamy uczniów kl. I a.

Spotkanie up³ynê³o w serdecznej atmosferze. Patrz¹c na 
uœmiechniête i pe³ne szczêœcia twarze kobiet i dziewczynek, mo¿na 
zacytowaæ s³owa poety: “Œwiat bez kobiet, by³by jak ogród bez 
kwiatów”.

Bo¿ena Pikula

Organizowanie pomocy dla bêd¹cych w potrzebie zbiega siê 
z rokiem liturgicznym, który akcentuje powinnoœæ niesienia mi³osierdzia 
bliŸnim.  M³odzie¿ szkolna chêtnie bierze udzia³ w wykonywaniu paczek 
miko³ajowych, sprzedaje Wigilijne œwiece Caritas, w okresie Wielkiego 
Postu patronuje dzie³o zbierania datków do skarbonek, sprzedaje 
równie¿ baranki wielkanocne.  Dziêki wspó³pracy z warsztatami terapii 
zajêciowej w Janowie Lubelskim rozprowadza kartki œwi¹teczne 
wykonane przez podopiecznych tego oœrodka. 
  Uczniowie pamiêtaj¹ te¿ o mieszkañcach domu dziecka 
z Janowa Lubelskiego, dla których zbieraj¹ s³odycze. Przez ostatnie pó³ 
roku m³odzie¿ anga¿owa³a siê w sprawie pomocy powodzianom 
z diecezji sandomierskiej. Dziêki inicjatywie ludzi m³odych do 
poszkodowanych trafi³y produkty ¿ywnoœciowe, œrodki czystoœci, 
poœciel, meble i ubrania. 

Szkolne ko³o Caritas wspó³pracuje z samorz¹dem 
uczniowskim. Dzia³alnoœæ charytatywn¹ uczniów inspiruj¹ oddani 
sprawie nauczyciele na czele z dyrekcj¹ szko³y. Du¿ym uznaniem 
uczniów za przygotowywanie akcji mi³osierdzia  ciesz¹ siê nastêpuj¹cy 
nauczyciele: Anna Surowska, Bo¿ena Pikula, katechetka Teresa 
Wo³oszynek , opiekunki samorz¹du uczniowskiego Aneta Kwaœnik 
i Danuta Widz oraz ksi¹dz proboszcz Czes³aw Bednarz i ksi¹dz Adam 
Kamiñski- opiekun ko³a. 

                                                                                        Damian Skóra 

STUDNIÓWKA 2011

Ósmego stycznia 2011 roku na sto dni przed matur¹ w Zespole 
Szkó³ w Modliborzycach odby³ siê uroczysty bal studniówkowy.

,,Poloneza czas zacz¹æ”- t¹ formu³¹ rozpoczêliœmy 
tradycyjnego poloneza skomponowanego przez Wojciecha Killara. 
Perfekcyjnie wykonany taniec przypieczêtowa³ wielotygodniowy okres 
prób i przygotowañ. Nieod³¹cznym elementem ka¿dego absolwenta 
sta³y siê piêkne kreacje, ekstrawaganckie fryzury oraz modne garnitury.

Dj Songo i Dj Luki swoj¹ muzyk¹ wprowadzili wszystkich 
uczniów balu w wyj¹tkowy, taneczny klimat, dziêki któremu bawiliœmy siê 
do bia³ego rana. 

Czuliœmy siê zaszczyceni obecnoœci¹ grona pedagogicznego 
i zaproszonych goœci. Szczególnie podziêkowanie sk³adamy rodzicom 
za w³o¿ony trud i wysi³ek w przygotowanie balu oraz sponsorom dziêki, 
którym sala balowa przybra³a uroczysty wystrój.

 Ten wyj¹tkowy wieczór na zawsze pozostanie w naszej 
pamiêci.

Uczniowie  kl. III LO
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Z KRONIKI SZKOLNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM IM. JANA PAW£A II W STOJESZYNIE PIERWSZYM

JASE£KA

W tym roku uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Stojeszynie zostali 
wprowadzeni w bo¿onarodzeniow¹ atmosferê ju¿ 20 grudnia, gdy¿ mieli 
okazjê uczestniczyæ w jase³kach.

Uczniowie przypomnieli najwa¿niejsze treœci zwi¹zane 
z narodzeniem Jezusa. Prezentowana inscenizacja zawiera³a  scenki  
humorystyczne , a  zarazem  by³a przekazem wartoœci i  sk³ania³a nas do 
refleksji , przemyœleñ.Ponadczasowe by³o przes³anie przedstawienia, ¿e 
wiara, nadzieja i mi³oœæ s¹ najwa¿niejsze.

Wystêpuj¹cym towarzyszy³ chór szkolny, który zaœpiewa³ 
polskie kolêdy i pastora³ki. Uroczystoœæ uœwietni³ solowy wystêp 
dziewcz¹t: Katarzyny Wieczorek, Amelii Pa³ki, którym akompaniowa³a na 
gitarze Agnieszka Jaskowiak- uczennica klasy II gimnazjum. W ten 
wyj¹tkowy dzieñ zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: 
ks. proboszcz Krzysztof  WoŸniak, pani  Sekretarz  Gminy  Irena  
Kêdzierska, pan Przewodnicz¹cy Rady Gminy Piotr Rogo¿a, pani Alfreda 
Gier³ach z Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym oraz 
przedstawiciele  Rady Rodziców.

Po zakoñczeniu czêœci artystycznej dyrektor szko³y pani 
Ma³gorzata Wisiñska, pan Piotr Rogo¿a oraz ksi¹dz z³o¿yli ¿yczenia 
œwi¹teczne i noworoczne dla spo³ecznoœci szkolnej, nauczycieli 
i pracowników obs³ugi.

Uczniowie wziêli tak¿e udzia³ w Powiatowym Przegl¹dzie 
Kolêd i Pastora³ek, który odby³ siê 5 stycznia 2011r. w Janowie 
Lubelskim. M³odzi artyœci reprezentowali dekanat  modliborski na 
Diecezjalnym Przegl¹dzie Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych  
w  Sandomierzu .

Po raz kolejny uczniowie  wykazali siê swoimi zdolnoœciami  
przed liczniejsz¹ publicznoœci¹ ,wystawiaj¹c jase³ka w koœciele 
parafialnym w Brzezinach, integruj¹c spo³ecznoœæ szkoln¹, lokaln¹ 
i parafialn¹.

Patron  naszej  szko³y  Jan  Pawe³  II w  “Liœcie do  dzieci”  
pisa³: 
,,Bo¿e  Narodzenie  jest  Œwiêtem  Dziecka- nowonarodzonego  
Dziecka.”Co  roku  dzieci  na  to  œwiêto  czekaj¹    z  wielk¹  
niecierpliwoœci¹, przygotowuj¹  betlejemsk¹  stajenkê w  domu 
i  w  szkole . Niech  tradycja  szkolnych  jase³ek  bêdzie  nadal  wspania³¹  
form¹  przygotowania  do  wspólnego, rodzinnego  prze¿ywania Œwi¹t  
Bo¿ego  Narodzenia.

Agnieszka Kaproñ

Wystêp dla spo³ecznoœci szkolnej i zaproszonych goœci

“...wszystko jest milsze, lepsze, ciekawsze, kiedy w domu ma siê 
na zawsze dobrego kochanego Dziadka i najukochañsz¹ Babciê...”

DZIEÑ BABCI I DZIADKA

         Dzieñ Babci i Dziadka jest jedn¹ z wa¿niejszych uroczystoœci 
w kalendarzu imprez naszej szko³y.  Dlatego 4 lutego 2011r. uczniowie 
klasy IV-VI Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Stojeszynie 
Pierwszym przyjmowali wspania³ych  goœci. By³y to ukochane Babcie i 
ukochani Dziadkowie.  Wszystkich przyby³y  powita³a pani dyrektor 
Ma³gorzata Wisiñska, która podkreœli³a wa¿n¹ rolê babæ i dziadków w 
codziennym ¿yciu wnucz¹t.

W odœwiêtnej scenerii  tego mroŸnego dnia  przy 
akompaniamencie ucznia Radka ¯urawicza pop³ynê³y melodie piosenek, 
¿yczenia oraz przepiêkne, wzruszaj¹ce wiersze, dedykowane mi³ym 
goœciom. Dzieci w ten sposób chcia³y podziêkowaæ za przywi¹zanie do 
rodziny, pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, a przede wszystkim za ich wielkie 
i otwarte serce. Na koniec ca³a sala bawi³a siê przy skocznej poleczce. 

Mi³e s³owa, wypowiedziane przez goœci i ich uœmiechniête 
twarze by³y najlepszym dowodem, ¿e uroczystoœæ bardzo siê podoba³a, 
a spotkanie w szkolnym gronie na d³ugo zapadnie w ich pamiêci. 
Dziêkujemy wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy zaszczycili nas swoj¹ 
obecnoœci¹ i ju¿ dziœ zapraszamy za rok!

Podziêkowania sk³adamy równie¿ rodzicom, którzy pomogli 
zorganizowaæ i przygotowaæ poczêstunek.

Wychowawcy klas IV-VI

BAL Z BABCI¥ I DZIADKIEM 
W NASZYM PRZEDSZKOLU

Podczas karnawa³u w naszym przedszkolu odby³ siê „Bal 
z Babci¹ i Dziadkiem”, który sta³ siê te¿ okazj¹, aby w niezwyk³ej 
atmosferze uczciæ Dzieñ Babci i Dziadka. Zabawa uda³a siê, a jej ciep³¹ 
atmosferê do dziœ mi³o wspominaj¹ zaproszeni goœcie, dzieciaki 
i nauczyciele.

Barbara Dudek

Uczestnictwo w IX Diecezjalnym Przegl¹dzie Inscenizacji 
Bo¿onarodzeniowych w Sandomierzu 

Wiersze dla babci i dziadka 
recytowane przez przedszkolaków

Serdecznie dziêkujemy sponsorom, którzy sfinansowali 
przejazd do Sandomierza. Byli to: pan wójt - Witold Kowalik, Zak³ad 
Przetwórstwa Miêsnego “Matthias”, Piekarnia M. i  A. Tomala
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Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ 
W WOLICY PIERWSZEJ

“DZIŒ DO BETLEJEM TRZEBA NOC¥ IŒÆ,
BO NARODZENIA CZAS WYPE£NI£ SIÊ...”

W pi¹tek 17 grudnia 2010r. w naszej szkole zapanowa³a mi³a, 
œwi¹teczna atmosfera. Us³yszeliœmy kolêdy i mogliœmy zobaczyæ 
jase³ka, przedstawione przez uczniów klas I-II oraz dzieci z oddzia³u 
przedszkolnego. 

ZABAWA CHOINKOWA I BAL PRZEBIERAÑCÓW

W czasie karnawa³u w naszej szkole zosta³y zorganizowane 
dwie  imprezy pozalekcyjne : choinka i bal przebierañców. S¹ one 
organizowane przy czynnym w³¹czaniu siê rodziców w ¿ycie szko³y. 
Atrakcj¹ tych spotkañ by³y ró¿ne konkursy.

        W naszej szkole maj¹ one niepowtarzalny klimat.
Ten wyj¹tkowy dzieñ swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili zaproszeni goœcie: 
ks. Pra³at Józef Brzozowski, Pan Wójt Gminy Witold Kowalik, Sekretarz 
Gminy p. Irena Kêdzierska, Przewodnicz¹cy Rady Gminy p. Piotr 
Rogo¿a, radny Wolicy Stanis³aw Jaszyna, emerytowani nauczyciele 
i pracownicy obs³ugi oraz osoby zaprzyjaŸnione ze szko³¹.
          Wszyscy po³amali siê op³atkiem. Nastêpnie odby³o siê spotkanie 
przy wigilijnym stole w sto³ówce szkolnej.

DZIEÑ BABCI I DZIADKA

Babcia i dziadek to dwie wa¿ne osoby w ¿yciu ka¿dego 
dziecka.  Ju¿ od progu dzieci wita³y dostojnych goœci i zaprasza³y do 
odœwiêtnie przygotowanej sali. Tam zosta³ zaprezentowany specjalnie na 
tê uroczystoœæ przygotowany program artystyczny.  

Na balu przebierañców dominowa³y przebrania za 
bohaterów ulubionych bajek. Mo¿na by³o zobaczyæ tañcz¹ce 
ksiê¿niczki, smoka, biedronkê motyla, renifera, kotka, pielêgniarkê, 
supermana, Zorro. Zabawa by³a udana, co zosta³o uwidocznione na 
pami¹tkowych zdjêciach.

DZIEÑ KOBIET

Mali mê¿czyŸni pamiêtali o kobietach - swoich kole¿ankach 
i Paniach. Akademia rozpoczê³a siê od piosenki w wykonaniu 
przedszkolaków  „ Zapamiêtaj sobie, dzisiaj jest Dzieñ Kobiet”

„Kobietami s¹ tak samo wszystkie kole¿anki,
Od Halinki piegowatej do szczerbatej Anki.”

Nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego

Szczêœliwe i rozpromienione twarze babæ i dziadków po raz 
kolejny pokaza³y nam, jak wa¿ne s¹ takie spotkania oraz wspólnie 
spêdzone chwile z wnukami.
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“MOJE HARCERSTWO ZACZÊ£O SIÊ W MODLIBORZYCACH”
W maju 1944r. le¿a³em w szpitalu. PóŸniej wys³a³em ostatni¹ paczkê, 

ale listu ju¿ nie otrzyma³em; przechodzi³ front.
            Z tego okresu mam mi³e wspomnienie „zaradnoœci harcerskiej”. Od 
1 wrzeœnia 1942r. uczêszcza³em w Modliborzycach do „Szko³y Zawodowej 
Obowi¹zkowej Rolniczej dla Ch³opców”. Kierownikiem jej by³, pochodz¹cy
z Czêstochowy, p. Piotr Rozpondek. Urodzony Pedagog, kocha³ m³odzie¿ 
i wpaja³ w nas chêæ do nauki, nie tylko o rolnictwie. Nauka trwa³a dwa lata 
i 4 lipca 1944r.  :”hatte die Schule beendet”. Od ma³ego obeznany z rolnictwem 
i sadownictwem chêtnie czyta³em dostêpne mi podrêczniki i zg³êbia³em wiedzê 
na ten temat. Nawet zaprenumerowa³em miesiêcznik w jêzyku polskim „Rolnik” 
i kupowa³em roczne kalendarze tego wydawnictwa. W 1943r. , 
w którymœ z numerów „Rolnika”, by³ og³oszony dla czytelników konkurs : „Na 
najlepsz¹ radê” .Polega³ on na podaniu nowego , ekonomicznego projektu  
pomys³u, zwi¹zanego z gospodarstwem rolnym. D³ugo siê zastanawia³em  
i wymyœli³em prosty i tani w budowie , ziemny silos na „zielonkê” dla byd³a. 
Opisa³em wyliczone wymiary, materia³ „budowlany”, tani surowiec i sposób 
kiszenia. Wszystko wys³a³em w terminie do Redakcji w Krakowie i czeka³em na 
rozstrzygniêcie konkursu, bo nagrody by³y wartoœciowe. Po kilku miesi¹cach 
przeczyta³em w „Rolniku” wyniki konkursu i ku wielkiej radoœci dowiedzia³em 
siê , ¿e zaj¹³em I miejsce, otrzymuj¹c nagrodê :  p³ug koleœnicowy .Ucieszy³o 
mnie to bardzo, bo w tym czasie „wojennym” , wszystkie wyroby z ¿elaza by³y 
drogie. A poniewa¿ rola dziadzia by³a na równinach , wiêc go bêdê móg³ 
sprzedaæ komuœ na Roztoczu i bêdê mia³ swoje pieni¹dze na paczki dla 
p. Jeske. W korespondencji z Redakcj¹ „Rolnika”  i „per Pan” ,  zawiadomiono 
mnie, ¿e po odbiór nagrody mam zg³osiæ siê do Urzêdu Powiatowego 
w Kraœniku, do Landwirta ; podano termin. W mroŸny dzieñ stycznia 1944r.  
pojecha³em saniami z p. Firoszem z ul. B³otnej. W biurze czeka³ Landwirt
 i mimo zaskoczenia widokiem ch³opca, pogratulowa³ mi witaj¹c siê te¿ 
z p. Firoszem. W styczniu dzieñ krótki, wróciliœmy do domu pod wieczór. Przy 
kolacji p.Firosz nie szczêdzi³ s³ów zachwytu dla „ch³opaka z Modliborzyc”, ¿e 
wygra³ z rolnikami ca³ej Generalnej Gubernii.

Od pocz¹tku 1943r. zaczêto wiêcej mówiæ o partyzantach. ¯e tu, ¿e 
tam,  ktoœ ich widzia³, ale nic Niemcom nie przeszkadzali w panoszeniu siê na 
naszej ziemi. Wiadomoœci o nich zawsze koñczy³y siê na tym: gdzie byli, co 
komu w nocy zabrali i co z³ego zrobili ! Czêœæ z nich by³a nawet na us³ugach 
Moskwy i podjê³a siê likwidowania inteligencji polskiej, czego najlepszym 
dowodem by³o zamordowanie nauczycieli w Stojeszynie. Wystraszona 
ludnoœæ z czasem widzia³a w nich tylko z³odziei i bandytów. Nawet mówiono, ¿e 
by³a banda z: Potoka lub Rzeczycy, S³odkowa, Bilska lub z lasów - ta 
„¿ydowsko - komunistyczna”, ukrywaj¹ca siê w okolicy Maliñca. Po otrzymaniu 
radzieckich dowódców nazwa³a siê „Brygad¹ im. Wandy Wasilewskiej”. By³y 
tam ca³e rodziny ¿ydowskie, wiêc rabowali, co siê da. Wszystko im siê 
przydawa³o, nawet jedwabna bielizna, bluzki, poñczochy „gazówki”, firanki itp. 
Ludnoœæ po wioskach robi³a sobie schowki, aby na noc chowaæ ¿ywnoœæ                      
i cenniejsze rzeczy. Mê¿czyŸni organizowali siê w pilnowaniu rodzin 
i dobytków. Wyznaczali dy¿ury, teren obserwacji, urz¹dzenia alarmowe, do 
ostrzelania przed nadchodz¹cymi bandami, którzy podszywali siê pod 
prawdziwych partyzantów, psuli im opinie i ogromnie przeszkadzali w akcjach 
dywersyjnych. Na wioskach, a tak¿e w Modliborzycach, zawieszano ró¿ne 
metalowe przedmioty: lemiesze, blachy, ¿eleŸniaki  jako gongi do ostrzegania 
przed nimi. Ja, w naszym domu, umocowa³em nad jednym z kominów, czêœæ od 
p³uga i ruchome metalowe ramiê, które poci¹gane w domu link¹ od radiowej 
anteny, przeprowadzonej przez komin, alarmowa³o g³oœno  na ca³¹ okolicê. 
Poniewa¿ by³em „nocnym Markiem”, wiêc pilnowa³em od wieczora do póŸnej 
nocy; dziadzio wczeœniej siê budzi³, wiêc wartê przejmowa³ ode mnie  do rana. 
Mieliœmy nawet kilka zamaskowanych stanowisk obserwacyjnych za wysokim 
parkanem posesji. Bardzo mi siê te dy¿ury podoba³y, bo wiele rzeczy w tym 
czasie  do lata 1944  widzia³em.

Na pocz¹tku mojej „s³u¿by wartowniczej” przeszed³em chrzest 
bojowy w samoobronie. By³ ju¿ póŸniej wieczór, us³ysza³em pukanie do drzwi 
frontowych  od ulicy. Nic nie widaæ, bo drzwi by³y „œlepe”, masywne, na dwa 
haki. Pukanie co raz mocniejsze. Pytam: „kto tam ?. odpowiada mêski g³os: : 
Dziuniu ! (tak mnie od dzieciñstwa nazywano). Nie poznajesz ? To ja ! No wiesz, 
no wiesz !” Nic nie rozumiem, nikogo po g³osie nie poznajê i myœlê, ¿e to id¹ 
bandyci. Bo czêsto u¿ywali fortelu,  trzymaj¹c kogoœ znajomego „pod broni¹”, 
a on ze strachu mówi³, co mu kazano. Myœlê sobie, nic innego, tylko jakiœ 
podstêp i banda chce wejœæ do domu. Wybieg³em po cichu do s¹siedniego 
pokoju, otworzy³em okno z boku domu, przez które b³yskawicznie 
wyskoczy³em na podwórko. Strzeli³em raz w powietrze ze swojego straszaka 
„Mubis” (by³ szeœciostrza³owy), da³em trzy sygna³y gwizdkiem policyjnym 
i nastêpnie jeszcze dwa strza³y. „Towarzystwo” spod drzwi uciek³o w pop³ochu, 
a¿ za zakrêt przy kuŸni p. Szmita. Nie up³ynê³a godzina, jak dom otoczyli 
granatowi policjanci z Niemcami. Zaczêli krzyczeæ po polsku i niemiecku: 
„Otwieraæ !”. Kobiety: babcia, mama i ciocia  pochowa³y siê. W przedpokoju 
zosta³ ze mn¹ dziadek. Otworzy³em drzwi. Wpadaj¹ Niemcy z pistoletami 
i policjanci z karabinami, a wœród nich Tadek Moskal, syn kowala z ul. 
Kowalskiej. Wielkie zamieszanie; „Rêce do góry!” itd. „Kto strzela³ ?”. 
Odpowiadam  „Ja”, i pokazujê straszak. Niemcy, a¿ nie wierz¹, ogl¹daj¹ 
straszak, nawet raz wystrzelili z niego, na próbê. Pokazujê gwizdek. Atmosfera 
siê uspokaja. Opowiadam, jak i dlaczego to zrobi³em, ¿e obawia³em siê 
podstêpu z³odziei. Chodz¹ po pokojach, znajduj¹ wystraszone kobiety, mnie 
siê przygl¹daj¹ i mówi¹, ¿eby ka¿dy tak reagowa³ na nocne napady, bandyci by 
siê bali, itd. PóŸniej siadaj¹, a Moskal wyjaœnia, jak to mia³o byæ. Otó¿ w dzieñ 
zobowi¹za³ siê policji, ¿e mnie uprzedzi o przyjœciu wieczór do naszego domu, 

w celu zrobienia zasadzki na ¯yda, który nocami przychodzi do naszych 
s¹siadów p.p. Estko. Zbagatelizowa³ to uprzedzenie, myœl¹c, ¿e ³atwo 
wpuszczê go do domu. Dosta³ reprymendê od zleceniodawców. Mnie, 
chyba na przeprosiny, powiedzia³: „Uciekliœmy spod waszego domu, bo 
myœleliœmy, ¿e to zasadzka partyzantów u nas”. Pobiegli na posterunek, po 
posi³ki z Janowa i dopiero wiêksz¹ si³¹, ostro¿nie podeszli. Niemcy 
odchodz¹c, z uœmiechem oddali mi straszak i nakazali dyskrecjê. Przez 
najbli¿szy tydzieñ, co noc, siedzia³ w oknie naszego domu, Niemiec  po 
cywilnemu,z przygotowan¹ „parabelk¹”, wypatruj¹c ¯yda. Nawet prosi³, 
¿ebym by³ z nim, bo chwilami mroczy³ go sen. ¯yd nie pokaza³ siê; mo¿e 
wtedy s³ysza³ strza³y i widzia³ z ukrycia ca³e zamieszanie ? Mo¿e to, ¿e 
o wszystkim, zaraz na drugi dzieñ, powiedzia³em Stachowi Estko. Podobno 
póŸniej, czêsto przeje¿d¿aj¹cy Niemcy, pokazywali na nasz dom i „gong” 
na kominie. 

Do wspomnieñ harcerskich zaliczam, smutne wydarzenia naszej 
polskiej historii, przeczytane w „Kurierze Warszawy” z dnia 13 kwietnia 
1943r. o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu, 
a 5   lipca, ¿e wczoraj w Gibraltarze zgin¹³ gen W³adys³aw Sikorski ze swoj¹ 
œwit¹.

Ta gazeta mia³a w niedzielê 4 stronnicowy dodatek ilustrowany.
W  lipcu 1941r. zobaczy³em w nim, ciesz¹ce oko zdjêcie, rozerwan¹ na 
minie radzieckiej, sanitarkê niemieck¹ o numerach: WH 3333. Nie by³o by 
w tym nic szczególnego, gdyby nie to, ¿e 17 czerwca, przed po³udniem, 
przeje¿d¿aj¹ca przez Modliborzyce, na wschód, kolumna sanitarek 
Wehrmachtu, zatrzyma³a siê na krótko i przed naszym domem stoj¹ca 
sanitarka (po armii francuskiej  „Renault  5”) mia³a w³aœnie ten numer. 
Nawet sanitariusz wysiad³ z niej i podszed³ do nas, „gapi¹cych siê” przy 
p³ocie, zapyta³ œl¹skim akcentem, czy mo¿e urwaæ sobie bzu, który obficie 
zakwit³. Powiedzia³ te¿ do babci: „Matka ! Szykuj  prosiaka, jak bêdziemy 
wracaæ, to popijemy”. W lewej czêœci ostatniej strony dodatku by³ tzw. 
„K¹cik Literacki” i chyba w lecie 1942r. wydrukowano wiersz o morzu, 
jachcie itp. Mia³ kilka zwrotek i z pierwszych liter, sk³adaj¹c pionowo, czyta³o 
siê: „ Polacy, Sikorski ju¿ blisko”. Pamiêtam, ¿e „Y”, to zaczyna³o siê od 
s³owa  „Yacht”. Podobno w Warszawie  Niemcy rekwirowali nak³ad, ale ten, 
co wys³ano w teren, dotar³ do czytelników. Oba te dodatki, jak i wiele innych, 
zachowa³em na pami¹tkê.   

Jesieni¹ 1943r., któregoœ popo³udnia stoj¹c w ogrodzie, 
widzia³em lec¹cy, dziwnego „kanciastego” kszta³tu, samolot. Lecia³ niezbyt 
wysoko, z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód. S³ychaæ by³o 
drgaj¹cy warkot, jak pracuj¹ca stara m³ockarnia. W kilka dni póŸniej 
widzia³em w dzieñ ogromny b³ysk nad lasem Majdañskim, a po chwili wielki 
wybuch. Ludzie mówili, ¿e jeŸdzili Niemcy tam do lasu kilka razy coœ 
zbierali, fotografowali, itp. A Stra¿ Leœna, pilnuj¹c tego miejsca , 
przegania³a cywilów.  Z czasem dowiedzia³em siê, ¿e by³y to niemieckie 
V-1, które startowa³y z okolic Mielca lub Nowej Dêby.

W 1944r. uaktywnia³y siê przeciwko okupantowi ró¿ne tajne 
organizacje i zwi¹zki zbrojne. Niemcy cofali siê ze wschodu na ca³ej linii. 
Oddzia³y formacji: Wehrmachtu, Schutzpolizai z pomoc¹ ró¿nych 
w³asowców, ka³myków i Ukraiñców, stara³y siê oczyœciæ zaplecze frontu 
z niebezpiecznych grup partyzanckich, których g³ównym zadaniem by³a 
dywersja na ty³ach frontu. Niemcy robili ró¿ne ob³awy, liczne aresztowania, 
pacyfikowali ca³e wioski w lasach janowskich, stosowali ró¿ne podstêpne 
metody w poszukiwaniu i likwidacji partyzantów. Sytuacja ludnoœci polskiej 
zrobi³a siê bardzo niebezpieczna. Codziennie dochodzi³y wieœci 
o bestialstwie Niemców. Oddzia³y ró¿nej partyzantki ros³y w si³ê 
i walecznoœæ,  natomiast Niemcy - w z³oœæ. Ka¿dy z nas m³odych, rwa³ siê 
do walki i chcia³ posiadaæ jak¹œ broñ, ale brakowa³o jej nawet dla doros³ych. 
Buntowa³em siê, ¿e moja „opcja”  nic ! Nie anga¿uje powa¿nie harcerza. 

W czasie okupacji byli kilkakrotnie w Modliborzycach partyzanci. 
Dla potomnoœci opiszê jeden z takich „wyczynów”. W kwietniu, zbieranina 
Wasilewskiej, w sile oko³o 200 osób, opanowa³a na dwie godziny 
Modliborzyce. By³a strzelanina, byli zabici. Spl¹drowali Spó³dzielniê, 
obrabowali wiele domów, spali³ siê bruk p. Trojanowskiego. Wyparli ich 
Niemcy z Janowa, ostrzeliwuj¹c z granatników. Uciekli pospiesznie, 
zachodni¹ czêœci¹ Modliborzyc. Przed wejœciem do miasteczka, œcinaj¹c 
trzy s³upy telefoniczne przy szosie na Kraœnik, wywrócili je na jezdniê razem 
z licznymi drutami i przez przypadek zatarasowali sobie drogê odwrotu. 
Uciekaj¹ce wozami i bryczk¹ ¿ydówki, omijaj¹c przeszkodê, wpad³y w b³oto 
na HoboczyŸnie, za domem p.p. Wojtowiczów, pozostawiaj¹c pantofle na 
wysokich obcasach. W pop³ochu, jeden z partyzantów schowa³ siê 
w ubikacji szkolnej  przy domu p. Wolskiego na ul. D³ugiej. Wpad³ w otwór 
z kloak¹. Sta³ tam d³ugo, a¿ przed po³udniem odkry³ go jakiœ uczeñ. 
Zaalarmowali polsk¹ policjê, ale ostrzeliwuj¹c siê, zdo³a³ zbiec w kierunku 
Kirkuta. Tego dnia od rana, po ca³ych Modliborzycach, grupki kobiet i dzieci 
z sensacj¹ opowiada³y o tym napadzie. Ja z kolegami z s¹siedztwa te¿ 
ogl¹daj¹c „pole po bitwie”, zauwa¿y³em kulê armatni¹ œredniego kalibru. 
Le¿a³a na œcie¿ce ko³o naszego p³otu. Wygl¹da³a groŸnie, jakiœ niewybuch ! 
Nie dotykaj¹c, ogl¹daliœmy dok³adnie ze wszystkich stron, naturalnie 
z zachowaniem ostro¿noœci. Zbieg³o siê nawet kilka zaciekawionych osób. 
Co robiæ ? Przecie¿ to wielkie niebezpieczeñstwo na uczêszczanej œcie¿ce. 
Stach Estko, odwa¿ny m³odzieniec, zapalony wêdkarz, mia³ d³ugie 
leszczynowe wêdziska. Zwi¹za³ dwa, uzyskuj¹c d³ugi kij. „Poruszam 
mocno takim kijem, mo¿e wybuchnie i bêdzie spokój”. Wszyscy odradzali 
mu zamierzenia. Matka Stacha  krzyczy na niego, lamentuje.Uparty Stach, 
przynosi tykê. 
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Wszyscy mamy siê daleko cofn¹æ i ukryæ w rowach  lub za domami. Stach, 
te¿ wybra³ bezpieczne miejsce. Kobiety odmawiaj¹ „zdrowaœki”. Wszyscy 
pochowali siê „z g³owami”. Ukradkiem zerkam na Stacha, który wkroczy³ 
do akcji. Popycha kulê, stuka w ni¹ mocno...  i nic. Czynnoœæ t¹ powtarza 
kilkakrotnie i znowu  nic. Wstaje i ostro¿nie podchodzi do kuli; znowu 
ogl¹da. Ludzie pojedynczo wychodz¹ z ukrycia i ponowna narada. Stach 
przewodzi i decyduje: „Przecie¿, stukaj¹c j¹ tyk¹ nie wybuch³ wiêc wezmê 
delikatnie w rêkê i rzucê daleko na tward¹ szosê (by³a z wa³owanego 
wapienia). Musi wybuchn¹æ !” Ryzyko ogromne, ale ciekawoœæ przewa¿a. 
Matka Stacha b³aga, ¿eby tego nie robi³, ¿e mu rêkê urwie, itp. Kobiety 
zaczynaj¹ p³akaæ, modl¹ siê. Ponownie chowamy siê, tylko Stach bierze 
kulê do rêki, stoj¹c na szosie, ¿eby dok³adnie trafiæ w jej œrodek i krzycz¹c: 
„Padnij!”  rzuca z ca³ej si³y i k³adzie siê szybko na jezdniê. Kula leci daleko, 
g³oœno pada na jezdniê, toczy siê i nie wybucha. Le¿ymy z zapartym 
tchem, nas³uchujemy, czekamy. Ktoœ krzyczy: 
„Dymi siê”, ktoœ, ¿e „Syczy”. Czas up³ywa - i nic. Dobrze, ¿e w tym czasie 
nie jechali samochodami Niemcy; pos¹dziliby nas o sabota¿. Pierwszy 
wstaje Stach, za nim reszta, ale do niewybuchu podchodzimy tylko we 
dwóch. Przygl¹damy siê. Za chwilê, ko³o niego robi siê na jezdni jakaœ 
mokra plama. Stach pochyla siê, patrzy, w¹cha: „O cholera  benzyna !”  
wykrzykuje. Podnosi kulê, odkrêca czubek, a to zapalniczka. Któryœ, 
z uciekaj¹cych w nocy œcie¿k¹, zgubi³ to „wojenne urz¹dzenie”. 
Ciekawskie zgromadzenie, rozesz³o siê po domach. Kulê, znalezion¹ 
przeze mnie, zabra³ Stach, niech ma praktyczn¹ pami¹tkê po „odwa¿nych 
partyzantach”. 
                       Mam jeszcze jeden przyk³ad wyczynów tej brygady. 5  maja 
1944r., jecha³ czterema parokonnymi furmankami transport ze zbo¿em na 
skup do Spó³dzielni w Janowie. WieŸli od gospodarzy jakieœ zaleg³oœci, bo 
normalnie skup kontyngentowy, odbywa³ siê w modliborskiej synagodze. 
Korzystaj¹c z okazji, dziadzio da³ mi worek pszenicy, ¿ebym sobie 
sprzeda³ na paczki dla jeñca, p. Jeske. Wyruszyliœmy z Modliborzyc rano. 
Jecha³em na pierwszej furmance, któr¹ powozi³ p. Toporek 
z ul. Go³êbiej. Siedzia³ na desce opartej w poprzek loter, po lewej stronie, 
z samego przodu wozu, wype³nionego workami ze zbo¿em. Ja siedzia³em 
na worku po prawej stronie i trochê do ty³u, z lekko wyci¹gniêtymi nogami 
do przodu. Wozy obci¹¿one, jechaliœmy stêpa, miêkkim poboczem. Szosa 
wolna, dla pêdz¹cych samochodów z Niemcami. Od kilku dni wyraŸnie 
nasili³ siê ich ruch. Nawet zaczê³y przelatywaæ „sztukasy”. Minêliœmy 
Janówek i przed drog¹ na Kopce, têpy  g³uchy wybuch wstrz¹sn¹³ naszym 
wozem, który nagle stan¹³ i przechyli³ siê do przodu. Jeden koñ le¿y; oba 
szarpi¹ siê w porwanej uprzê¿y. Widzê w górze p. Toporka, wylecia³ 
w powietrze, mo¿e na 8 metrów i upad³ na pole, za rowem, bez r¹k i nóg. 
Stercza³y tylko go³e, niewielkie kikuty. Ubranie mia³ zdarte z siebie. Jakiœ 
okopcony, blady, nic nie krwawi³  trup. Upad³ z hukiem, jak worek. By³ 
korpulentnej budowy. Mnie tylko odrzuci³o trochê na ty³ wozu. Przera¿ony 
wypadkiem, chcê szybko zejœæ na ziemiê.  Wtedy dopiero czujê coraz 
wiêkszy ból lewej stopy. Nosek buta rozdarty. Okaza³o siê, ¿e najechaliœmy 
lewym ko³em na minê, któr¹ partyzanci za³o¿yli na samochody wroga. 
„Tacy spece”. Zaminowali ³atwe, miêkkie pobocze, którym jeŸdzili tylko 
furmankami Polacy. Z buta kapie krew, którego z bólu nie mogê zdj¹æ. 
Przesiadam siê na inny wóz i wioz¹ mnie do Janowa, a  po zdjêciu worków 
do szpitala. 
W sali opatrunkowej, okazuje siê, ¿e ma³y od³amek trafi³ w paluch, zerwa³ 
paznokieæ, dlatego tak bola³o. Mia³em te¿ drug¹, powierzchown¹ ranê na 
lewej ³ydce, której w szoku nie czu³em, a nawet nie krwawi³a. Mia³em 
wielkie szczêœcie ! Przez przypadek, by³ w tym czasie 
w  szpitalu mój znajomy, p. Mieczys³aw Grzebu³a, wychowanek po³o¿nej p. 
Seweryny Jab³oñskiej i za³atwi³ mi kilkudniowy pobyt na Oddz. 
Chirurgicznym u dr Sowiakowskiego. Wtedy chirurgia by³a zat³oczona. Po 
zaszyciu ran, nawet naœwietlano je „Soluxem”, ¿eby szybciej goi³y siê. 
W tym czasie przywieziono do szpitala ciê¿ko rannego radzieckiego 
partyzanta. Le¿a³ sam na ma³ej sali, któr¹ pilnowali Niemcy. Le¿a³ go³y 
i widaæ by³o w tu³owiu kilka ma³ych otworów  wlotów kul, z których s¹czy³o 
siê wodniste osocze. Do pasa by³ przykryty bia³ym p³ótnem. Czêsto go 
przes³uchiwano. Zmar³ na drugi dzieñ.

Po tygodniu wróci³em do domu i utykaj¹c, rozpocz¹³em nocne 
warty. Którejœ nocy, na pocz¹tku czerwca, zauwa¿y³em przelatuj¹ce nad 
Modliborzycami, od wschodu na zachód, ca³e eskadry samolotów. 
Czu³em, ¿e coœ wa¿nego siê dzieje i zameldowa³em p. Warskiemu. 
PóŸniej powiedzia³ mi, ¿e by³o to zwi¹zane z l¹dowaniem aliantów 
w Normandii. Po tym by³a du¿a bitwa partyzantów z Niemcami w lasach 
Janowskich, na Wzgórzach Porytowych. Widaæ by³o krêc¹ce siê samoloty 
i artyleriê niemieck¹, strzelaj¹c¹ z Modliborzyc zza Kirkuta, na lasy. 
Przyjecha³a chyba od Potoka Wielkiego. 

Dziêki tym dy¿urom,  którejœ nocy widzia³em, pierwszy raz 
w ¿yciu, zorzê polarn¹.  Stoj¹c na ogrodzie, zobaczy³em na pó³nocnym 
horyzoncie szerok¹ ³unê, potem blaski, jakieœ czerwone „jêzyki ognia”. 
P³omieñ drga³, ale daleko, wiêc pomyœla³em, ¿e to Rosjanie bombarduj¹ 
i pali siê Lublin. Dziwne tylko, ¿e by³a cisza i ³una za szeroka. Nastêpnego 
dnia, póŸnym wieczorem znowu ukaza³a siê ta ³una i widaæ by³o j¹ mo¿e 
dwie godziny. Zbudzi³em domowników i mama powiedzia³a, ¿e to zorza 
polarna. Wyj¹tkowo widoczna, a¿ w Modliborzycach.

Front szybko zbli¿a³ siê, ruch na szosie coraz wiêkszy, nocami 
s³ychaæ odg³osy frontu. Zacz¹³em z kolegami kopaæ po ogrodach schrony, 
„bunkry”, kryjówki. 28  lipca weszli Sowieci, a nam harcerzom tylko jedno 
w g³owie: skombinowaæ od nich broñ, bo mieli du¿o zdobytej na Niemcach. 

Pierwsze karabiny mieliœmy: ja i Nunek i amunicji  po ca³ym koszu 
od owoców. Rosjanie nie zabraniali nam strzelaæ. Strzelaliœmy w powietrze, 
szczególnie wieczór ze œwietlnej amunicji. Nawet z pewnym „starszyzn¹”, 
pojechaliœmy rowerami do lasu na polowanie. Wyje¿d¿aj¹c w sierpniu 
1944r. do gimnazjum w Lublinie, schowa³em go dobrze, ale babcia znalaz³a 
i z obawy przed konsekwencjami, wrzuci³a do rzeki. PóŸniej szuka³em go, 
ale bez efektu.W Modliborzycach i okolicy wielu konfidentów niemieckich, 
ratuj¹c swoj¹ skórê przed sprawiedliwoœci¹, oferowa³a swoje us³ugi 
Urzêdowi Bezpieczeñstwa i S³u¿bie Bezpieczeñstwa. Zdradzaj¹c znowu 
dzia³aczy niepodleg³oœciowych i ¿o³nierzy AK , robili kariery - niektórzy 
zawrotne. 

3 sierpnia dowiedzia³em siê od oficera radzieckiego, ¿e 
1  wybuch³o w Warszawie powstanie „ … i towarzysz Stalin, kaza³ odst¹piæ, 
¿eby Niemcy wybili bur¿ujów”. Z zazdroœci¹ myœla³em o harcerzach 
z „Szarych Szeregów”, ¿e w otwartej walce, mog¹ strzelaæ do Niemców. 
Ca³a pociecha, ¿e mo¿e w Lublinie odrodzi siê jakiœ ruch skautowski. 

Po przepêdzeniu Niemców z Lubelszczyzny w 1944 roku ¿ycie 
powoli zaczê³o siê normowaæ. M¹¿ cioci Julii,  Roman Morawski, zosta³ 
dyrektorem, jakiegoœ Departamentu Oœwiaty w Rz¹dzie Lubelskim i da³ 
nam znaæ, ¿e  w sierpniu bêd¹ egzaminy wstêpne i nabór uczniów do szkó³ 
œrednich. Pojecha³em z matk¹ i zdawa³em egzamin do I klasy liceum im. 
Stanis³awa Staszica. Egzamin zda³em, ale s³abo i poradzono mi powtórzyæ 
czwart¹ „ tajn¹” klasê gimnazjum, ¿eby uzupe³niæ ewentualne braki. By³em 
m³ody i du¿o czasu, przez okupacjê,  nie straci³em w nauce. Tak wiêc 
zrobi³em. Od 1 do 14 wrzeœnia 1944 r., uczniowie sprz¹tali sale budynku 
Gimnazjum po niemieckim szpitalu wojskowym. Bardzo du¿o sprzêtu 
sanitarnego sk³adaliœmy w barakach, stoj¹cych na terenie gimnazjum. 
W tym czasie nawi¹za³em wiele kontaktów z ch³opcami 
z Lublina, którzy wiedzieli ju¿ wtedy we mnie przysz³ego swojego 
dru¿ynowego. Zapisa³em siê nawet „na mieœcie” na Kurs Dru¿ynowych, 
który zorganizowa³ druh harcmistrz Niedzia³kowski - pierwszy Komendant 
Lubelskiej Chor¹gwi ZHP w Lublinie. Na kursie tym, by³em  zastêpowym, 
w którym wielu m³odzieñców zrobi³o w przysz³oœci karierê, np. Bogdan 
Reczek. 

Rok szkolny rozpocz¹³ siê u nas 15 wrzeœnia. Wychowawczyni¹ 
klasy by³a p. prof. Pliszczyñska. Wspania³a kobieta  Nasza Pani.  Uczy³a 
nas ³aciny. Lubi³a mnie  mimo zaniedbywania nauki, bo g³owê zajêt¹ mia³em 
tylko harcerstwem. Przy Jej pomocy zorganizowa³em I Lubelsk¹ Dru¿ynê 
Harcersk¹ im. Waleriana £ukasiñskiego. Patrona wybra³em sam, bo 
zawsze mia³em szacunek i sentyment do polskich ruchów 
niepodleg³oœciowych. Specjalizacja dru¿yny  sanitarna, ze wzglêdu na 
posiadanie po Niemcach sprzêtu.  Chusty miel iœmy bia³e 
z czerwonym krzy¿em. I tak siê  „ samarytañsko” zaczê³a nasza dzia³alnoœæ. 
Harcówkê mieliœmy w jednym z baraków po Niemcach.  Kandydatów do 
d ru¿yny  by ³o  du¿o ,  w iêc  pows ta ³o  a¿  p iêæ  zas têpów.  
W pracy organizacyjnej pomagali mi druhowie: £akomy, £apacz, Jezierski, 
Ciesielski, Kisiel, m³odszy Skolimowski, Czaja, Jerzy Izdebski, Witold 
Klainer, syn prof. Juliusza Kleinera, który po przyjeŸdzie z Krasnobrodu, 
wyk³ada³ w naszym gimnazjum  jêzyk polski. W ogóle, to mieliœmy 
szczêœcie do dobrych wyk³adowców; uczy³ nas wtedy te¿ prof. Dobrowolski 
i prof. Czaja. Szkolenia rozpoczêliœmy od: musztry, œpiewu, samarytanki 
i saperki. Maszerowaliœmy po ulicach Lublina  wieczorami  ze œpiewem lub 
w takt werbli, wzbudzaj¹c zainteresowanie przechodniów. Mundury 
mieliœmy ³adne, pokaza³y siê ju¿ w sklepach. Czêœæ z nas mia³a uszyte 
w domu, czêsto z pa³atek wojskowych. Ja i dh. £apacz, mieliœmy piêkne
i  jednakowe  mundury, z d³ugimi spodniami i szerokimi spinaczami na dwa 
guziki. Chodz¹c razem, wzbudzaliœmy zainteresowanie przechodniów. 
Któregoœ dnia na ul. Szopena zatrzyma³ nas jakiœ m³odzieniec 
z zapytaniem: „Jaka to formacja ? Bo chcia³by siê zaci¹gn¹æ !”.  Chodziliœmy 
wszêdzie ca³ymi zastêpami, szczególnie do polskich teatrzyków 
wojskowych, na wolnym powietrzu; do koœcio³a, do Ogrodu Saskiego i do 
kina. Organizowaliœmy pierwsze biwaki i ogniska w lesie konopnickim, bo 
nie by³o tam wojska sowieckiego. By³a natomiast radoœæ ze œpiewania 
ró¿nych piosenek harcerskich i wojskowych. By³ akordeon, wiersze 
patriotyczne i gawêdy o ciê¿kich czasach okupacji niemieckiej, o walkach 
z wrogiem. W dru¿ynie  z powodu zaleg³oœci w nauce mia³em du¿¹ 
rozpiêtoœæ wieku. Wielu by³o ju¿ „ pod w¹sem”. Swoim wygl¹dem 
i zachowaniem robiliœmy dobr¹ propagandê skautingowi, przez co 
w Lublinie  w szko³ach zaczê³o powstawaæ du¿o nowych dru¿yn 
harcerskich. 

Pamiêtam zdarzenie z jakiegoœ seansu filmowego w Kinie 
 Rialto” na Starym Mieœcie, za Bram¹ Trynitarsk¹. Spragnieni kina, po 
przerwie okupacyjnej („Tylko œwinie siedz¹ w kinie”) siedzieliœmy grup¹ na 
parterze. Jest du¿o sowieckich ¿o³nierzy. Czêœæ z nich siedzi w lo¿ach  na 
piêtrze: W  pewnym momencie, w trakcie wyœwietlania filmu, któremuœ 
z lo¿y zachcia³o siê siusiu, wiêc wychyli³ siê i leje na widowniê,  akurat na 
swojego pobratyñca, który wstaje i krzyczy: „ Tawaryszcz ! Dawaj pa wsiech, 
pa wsiech”. To by³y ciekawe czasy !

Ci¹g dalszy nast¹pi
Dariusz Kossakowski
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KSI¥DZ LEON KUŒMIERCZYK 
Doœæ d³ugie ¿ycie... Ujête krótko z pamiêci c.d.

Czasy kleryckie

 Stanu tego siê nie zrozumie. Jest to Tajemnica Bo¿a i troszeczkê tylko 
cz³owieka. Dlaczego w³aœnie ja, a nie ten czy ów, przecie¿ ode mnie du¿o 
lepsi, doskonalsi, pobo¿niejsi, m¹drzejsi. Ze mn¹ wst¹pi³ kolega z naszej 
matury - W³adek. Gdyœmy byli jeszcze w szkole, ci¹gle mnie poucza³ 
i ruga³. A to odprowadzam, a to na czêsto urz¹dzanych szkolnych 
zabawach, za du¿o tañczê, "hulasz jak roczny Ÿrebak" - powiada³. Jak to 
mo¿esz pogodziæ? By³ jednym z najzdolniejszych w klasie. Ch³opak 
pobo¿ny. No i na pocz¹tku drugiego roku W³adka "wyst¹pili", jak to siê 
w Seminarium mawia³o. A ja nie zmienia³em siê ani odrobinê, bywa³em 
zadziorny i jakoœ nie wywalali. Przyczyn¹ trzymania mnie by³a m¹droœæ 
dwóch wspania³ych wychowawców - Ks. Rektora Wilczyñskiego 
i Ks. Prefekta Krzeœniaka, poznali siê na mnie, widz¹c jakieœ pozytywy 
pod sporadycznymi wyskokami. 

Mimo wrodzonego w pewnym sensie lenistwa, pewnych 
osobistych oporów, od pierwszego kursu wci¹gany by³em w tryby 
spo³ecznej pracy kleryckiej. Na pierwszym ju¿ kursie wybrano mnie 
kierownikiem sekcji sportowej, dzia³aj¹cej w ramach Bratniej Pomocy. 
By³ to jeszcze prymitywny sport, siatka, kula, dr¹¿ki do gimnastyki, 
póŸniej ping - pong, w którym przez trzy ostatnie lata by³em mistrzem 
Seminarium. Na drugim kursie by³em ju¿ sekretarzem zarz¹du Bratniej 
Pomocy, która pod kierownictwem kolegi Markuta, œci¹gaj¹c od ksiê¿y 
œwiêconych przed wojn¹, kleryckie zad³u¿enia, a z darów amerykañskich 
przechowywanych przez Kuriê Biskupi¹, jesionki, koce, materia³y na 
sutanny itp., wydatnie wspieraliœmy kolegów  kleryków. To znacznie 
likwidowa³o, widoczne u wielu, ubóstwo. A biedy by³o naprawdê du¿o. Na 
trzecim kursie by³em skarbnikiem Bratniej Pomocy. A po zlikwidowaniu 
przez Pañstwo wszystkich zgromadzeñ koœcielnych, w tym i Bratniej 
Pomocy, zosta³em z rektorskiej nominacji Kierownikiem Referatu 
Pomocy Klerykom. Do tego bêd¹c na drugim kursie, zosta³em 
mianowany na trzy lata sacelanem, koœcielnym koœcio³a seminaryjnego. 
W Seminarium mówi³o siê na takiego "dziad". By³a to po dziekanie 
seminaryjnym, druga presti¿owa funkcja. W tym samym czasie 
odnowiliœmy, istniej¹c¹ przed wojn¹, dzia³alnoœæ Krêgu Starszych 
Harcerzy. Zosta³em wybrany dru¿ynowym. Praca trudna, brak ci¹g³oœci, 
wzorów. Wkrótce jednak musieliœmy siê rozwi¹zaæ. Zmusza³a do tego 
Ustawa o Zgromadzeniach. 

Od jesieni 1947 roku dosz³o nowe zajêcie. Przyczyn¹ tego by³o 
zniszczenie czêœci gmachu Seminarium przez bomby niemieckie w 1939 
roku. Trzeba by³o odbudowywaæ, a nie by³o za co. Klerycy wysy³ani byli 
na parafie, by tam chodz¹c po domach jak ksiê¿a po kolêdzie, zbieraæ 
ofiary na odbudowê. Pamiêtam, ¿e z tej okazji by³em w szesnastu 
parafiach. Spotkania z wiernymi czasem trudne, w ca³oœci uci¹¿liwe, ale 
korzystne dla Seminarium.

Podam wspomnienie z jednej parafii, do której trafi³em po 
trzech latach na wikariat. Wchodzê na podwórko, w stodole gospodarz 
m³óci zbo¿e, nie chcê mu przeszkadzaæ. Idê do mieszkania. Gospodyni 
sama czymœ tam zajêta. Krótka rozmowa z ni¹ i wpada rozpieklony 
ch³op. Przesta³ m³óciæ, chcia³ daæ szko³ê klerykowi. Zacz¹³ wyzywaæ od 
pró¿niaków, nierobów, darmozjadów. Sta³ blisko mnie, wielkie ch³opisko, 
ju¿ myœla³em jak zadzia³aæ, gdy siê bardziej spiekli. Po kilku minutach 
napi³ siê wody, trochê och³on¹³. Zapyta³em go: Skoñczy³ pan? On 
poci¹gn¹³, ale ju¿ ³agodniej, swe przemówienie, alem mu kropn¹³ 
i zamilk³. Teraz ja siê w³¹czy³em: Proszê pana, pan mnie nie zna i mi 
ubli¿a. Widzê, ¿e pan m³óci, ma pan drugie cepy? Popróbujemy siê komu 
m³ocka pójdzie lepiej? Jak pan nie ma drugich cepów, poka¿ê Panu 
m³ockê tymi jednymi. Mo¿e do innej roboty pójdziemy, widzia³em kosê na 
drzewie.  Daj pan  m³otek i babkê. Zobaczy  pan jak siê  powinno  klepaæ  

kleryków, dopuszczaj¹c ich o rok wczeœniej do œwiêceñ diakonatu. To 
by³o wyró¿nienie i jakby wdziêcznoœæ W³adz za postawê kleryka. Z tym 
wi¹za³y siê i obowi¹zki, np. odmawianie brewiarza - to wprawdzie 
modlitwa, a na ni¹ nie ¿a³uje siê czasu. Ale w tamtych czasach by³a to dla 
tych kilku dodatkowa godzina zajêæ. Diakoni wyje¿d¿ali z Ksiê¿mi 
Biskupami na wizytacje parafii czy inne sporadyczne obowi¹zki. To te¿ 
zajmowa³o doœæ du¿o czasu, ale dla diakona by³a to praca, za któr¹ 
zawsze siê coœ od proboszcza dostawa³o. W Seminarium by³y jeszcze 
dwa obowi¹zki dla wiêkszoœci kleryków: nale¿enie do chóru lub asysty 
biskupiej i z tym te¿ zwi¹zane by³y dodatkowe æwiczenia, czy próby 
chóru. Ja w tym wszystkim o tyle mia³em dobrze, ¿e nigdy w seminarium 
nie chorowa³em - nie le¿a³em ani dnia. Przy tym wszystkim trzeba by³o 
pamiêtaæ o nauce, ona przecie¿ z tych ró¿nych obowi¹zków by³a 
najwa¿niejsza. Tu siê nie oszuka³o. Materia³ trzeba by³o opanowaæ. Na to 
zawsze potrzebny jest czas. Nauka sz³a mi œrednio, nie powtarza³em 
¿adnego egzaminu, ale niechêtny by³em pi¹tkom. I tak to zlecia³o piêæ lat 
pobytu w seminarium. Wspomnia³em powy¿ej o ró¿nych obowi¹zkach, 
pracach, prze¿yciach, tych uchwytnych ludzkim poznaniem. Na koniec 
najwa¿niejsze. Formacja duchowa, niezauwa¿alna, ale istotna w ¿yciu 
i pracy kleryka i ksiêdza. Tu trzeba by³o siê najbardziej przyk³adaæ. Tu nie 
mo¿na by³o oszukiwaæ, bumelowaæ. Czuwa³ nad tym niezapomniany 
Ojciec Duchowny Ks. Karol Konopka, chodzi³ trochê do janowskiego 
gimnazjum. Jego dzia³alnoœci¹, wskazówkami, radami i modlitwami ¿yjê 
do dziœ. Niezapomniany cz³owiek. Mia³em z nim ró¿ne utarczki. Kiedyœ, 
za coœ mnie na korytarzu zwymyœla³. Widocznie siê nie dawa³em, bo 
us³ysza³em: Dziadu, wynoœ siê z seminarium i to zaraz, idŸ do rektora po 
papiery. Mnie w to graj. Poszed³em do Ks. Rektora.
-Co powiecie? - zapyta³. 
-Przyszed³em po papiery. 
-Po jakie papiery?
-A czy ja wiem? 
-Jak to przychodzicie i nie wiecie po co? 
-No, Ojciec kaza³. 
-Jak to kaza³?
-Zwymyœla³ mnie na korytarzu i kaza³ iœæ do Ksiêdza Rektora po papiery- 
spokojny ju¿ Rektor powiedzia³:
-S³uchajcie Kuœmierczyk, czy to pierwszy raz was zwymyœla³. Ma³oœcie 
od Ojca oberwali? Wynoœcie siê. 
- A papiery? - pytam. 
-W y n o œ c i e   s i ê. 
Mia³em ubaw, ¿e ho ho! Nie bêdê wiêcej o nim wspomina³. By³em chyba 
na czwartym roku, gdy przyszed³ do Seminarium na vice rektora 
ks. dr Józef Drzazga, pochodz¹cy z Wolicy k/ Modliborzyc. Jakoœ od 
samego pocz¹tku czuliœmy do siebie niechêæ. 2-3 razy na wyg³aszanych 
do kleryków konferencjach solidnie go kontrowa³em tak, ¿e koledzy 
zwracali mi na to uwagê. Mówili nawet: „wyleje ciê``. Kiedyœ dziekan 
Seminarium Andrzej Jab³oñski z mojego kursu powiedzia³ mi: Ubieraj siê 
i szybko do ks. Bpa Goliñskiego, macie gdzieœ jechaæ. W furcie spotka³ 
mnie Ks. Drzazga i zapyta³: 
-A dok¹d to siê idzie ? 
-Do ks. Bpa Goliñskiego, a dalej to nie wiem. Andrzej kaza³ mi siê 
spieszyæ. 
-Jak to, ja o niczym nie wiem?! Wszêdzie tylko Kuœmierczyk. 
-Proszê ks. vicerektora,   ja idê   do   siebie, proszê   wyznaczyæ   innego 

Do kap³añstwa ci¹gnê³o 
mnie bardzo. Wstrzymywa³o jednak 
to, ¿e by³ tam ju¿ Józef, dwa kursy 
wczeœnie ni¿ ja. Wstêpowa³em 
z pewnym lêkiem, tym bardziej, ¿e 

 Dyrektor Gimnazjum  p. Wac³aw 
B a t o r s k i ,  j a k  z r e s z t ¹  j u ¿  
Wspomnia³em, przestrzega³: Z twoj¹ 
o t w a r t o œ c i ¹ ,  c z a s e m  
zadziornoœci¹, mo¿esz mieæ 
k³opoty z W³adz¹ Seminarium. 
Maj¹c to na uwadze wstêpowa³em 
z myœl¹, ¿e po kilku miesi¹cach 
stwierdz¹: „Nie masz powo³ania”. 
I bêdzie spokój. Po straconym roku 
p o s z e d ³ b y m  g d z i e  i n d z i e j .  
Wewnêtrznie nie mog³em nie pójœæ. 
Seminaryjski magnes by³ bardzo 
silny, ale i lêk by³ wielki. Wydaje mi siê, 
¿e ¿eby to zrozumieæ trzeba samemu  
to  przejœæ. Tego   siê nie wyt³umaczy.

kosê.Niech pan wyprowadzi konia, 
a ja poka¿ê panu jego wady i zalety. 
¯eby by³a na to pora, to pokaza³bym 
panu, jak powinno siê doiæ krowy 
Mo¿e pan co wymyœli, ¿eby mnie 
zaskoczyæ.  Spokornia³ mój pan, tym 
bardziej ¿e jego ¿ona ci¹gle 
powtarza³a: No spróbuj, no poka¿. 
Wreszcie zapyta³: A sk¹d ksi¹dz 
pochodzi? I zaczê³a siê przyjemna 
rozmowa, zakoñczona tym, ¿e da³ mi 
ofiarê nie tê le¿¹c¹ na stole, tylko 
wyjêt¹ specjalnie z szafy. Nie zawsze 
by³o przyjemnie i nie zawsze tak siê 
skoñczy³o jak z tym z Miastkówka, 
Michowskiej parafii. By³y to tak 
zwane nasze ¿ebry. W czasie 
kleryckich wakacji przygotowywa³em 
dzieci do I Komunii Œwiêtej z wiosek 
janowskiej parafi i .Pod koniec 
czwartego kursu zosta³em rocznym 
diakonem. Na tym to polega³o, ¿e 
z kursu, zale¿nie od iloœci kleryków. 
W³adze   koœcielne    wybiera³y  kilku

Ks. Leon Kuœmierczyk 
z bratem Józefem
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diakona - i natychmiast znikn¹³em mu z oczu. Pomyœla³em tylko „Biskup ci 
da''. Mo¿e za 10 minut przychodzi do mnie Wicerektor i: Proszê iœæ, proszê 
iœæ, tylko szybko. Nie spieszy³em siê zbytnio. Ks. Biskup czeka³ przed 
katedr¹. By³ jak burak, czerwony ze z³oœci. Wsiedliœmy do wozu i jazda. Nie 
pamiêtam ju¿ dok¹d. Po kilku godzinach powrót i s³owa Ks. Biskupa: 
ChodŸcie do mnie na górê. Pomyœla³em „No wspaniale''. A w mieszkaniu: 
-Wiem, ¿e wam to siê nie zdarza. Proszê o wyt³umaczenie - ten te¿ 
naprawdê mnie  lubi³.
-Proszê Ksiêdza Biskupa, wola³bym nie odpowiadaæ, wypowiedŸ 
wypadnie jako skarga. Zastanowi³ siê chwilê i powiedzia³:
-Mówcie. - Opowiedzia³em dok³adnie, jak by³o - Dziêkujê. Wolny jesteœ 
- per „ty” nie mówi³ ¿adnemu klerykowi.
Kilka dni spokój. Wreszcie wybuch³o. Przylecia³ do dziadowskiego 
numerku sam vicerektor. By³o nas trzech w mieszkaniu. Jak mogliœcie 
skar¿yæ do Biskupa na swojego Wicerektora?! Za to wylatuje siê 
z Seminarium! i jeszcze tam coœ dok³ada³. Ja krótko na to: Nie skar¿y³em 
siê na ksiêdza Vicerektora, tylko na polecenie ks. Biskupa, 
wyt³umaczy³em swoje spóŸnienie mówi¹c jak by³o. A po drugie, to 
kiedy mam zbieraæ manatki, bo za skargê na vicerektora, wylatuje siê 
z Seminarium. To s³owa Ksiêdza. Czy jeszcze coœ? - zapyta³em - 
przepraszam, muszê ju¿ iœæ - powiedzia³em na koniec. Wyszliœmy obaj. 

Ja skrêci³em na lewo do kaplicy, on na prawo w stronê, chyba swego, 
mieszkania. Za kilka dni na korytarzu spotka³em ks. Bpa Goliñskiego. 
Uœmiechniêty zapyta³ - Chyba nie daliœcie siê osztorcowaæ? 
Odpowiedzia³em tylko: Ja w takiej sytuacji nie poddajê siê. I na tym 
trzeba skoñczyæ, bo bojê siê, ¿eby Czytelnika czego z³ego nie nauczyæ. 
Tu nale¿y dodaæ, a powinienem to zrobiæ wczeœniej, ¿e gdy koñczy³em 
trzeci kurs, brat Józef otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Przez dwa lata 
korzysta³em z jego pomocy finansowej. On mnie utrzymywa³. Dlatego te¿ 
chêtnie przebywa³em na jego placówkach, aby odwdziêczyæ siê pomoc¹. 
Tatê bowiem w tym czasie wykoñczy³y ró¿ne domiary podatkowe. 

Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³em z r¹k J.E.Ks. Bpa Prof. Dra 
Piotra Ka³wy, dnia 24 czerwca 1951 roku, maj¹c wówczas skoñczonych 
26 lat. A dziœ mam ju¿ 84 i 58 lat kap³añstwa.

Ks. Leon Kuœmierczyk

S¹ to fragmenty wspomnieñ, które przekaza³ ks. Leon Kuœmierczyk. 
W kolejnym numerze “Wieœci Gminnych” bêdzie drukowany ci¹g dalszy.

Opracowa³a: Urszula Bzdyra

“KARTKI Z PAMIÊTNIKA...”

¯ycie w okresie okupacji stawa³o siê coraz trudniejsze. 
Przygnêbienie, niepewnoœæ jutra i coraz œmielsze poczynania Niemców, 
z³owrogie wobec Polaków i ¯ydów odczuwano coraz bardziej. Gdy do 
wiadomoœci mieszkañców dotar³a wieœæ, ¿e Niemcy rekwiruj¹ dzwony 
koœcielne, noc¹ Julian z kolegami po rozmowie z ks. Janem 
Kowalczykiem, zdjêli du¿y dzwon i ukryli go na ksiê¿ym ogrodzie za 
plebani¹. Na³o¿ony kontyngent na ludnoœæ wiejsk¹ spowodowa³, ¿e 
handel stawa³ siê wymienny i znacznie ograniczony. ̄ ydzi z opaskami na 
rêkawach i gwiazd¹ Dawida wyró¿niali siê w spo³ecznoœci lokalnej. Nawet 
najbogatsi ¯ydzi, tacy jak: Jol z rodzin¹, w³aœciciel „sodówki”, sklepu ze 
s³odyczami i napojami  oran¿ad¹, wod¹ sodow¹ z sokiem; jego córka 
Rifka  prowadz¹ca sklep galanteryjno-pasmanteryjny; Wulf  w³aœciciel 
sklepu ¿elaznego; Michel  prowadz¹cy sklep spo¿ywczo - piekarski; 
w³aœciciel sklepu z materia³ami ³okciowymi  wszyscy byli zastraszeni 
(mieszkali przy Rynku, obecnie miêdzy ul. Janowsk¹ a Pi³sudskiego). Ich 
domy o parterze murowanym, piêtra  drewniane, pokryte gontem, 
wyró¿nia³y siê spoœród pozosta³ych przy Rynku, by³y czyste i zadbane.
 A w sklepach towary bardziej luksusowe, jak np. u w³aœciciela 
z materia³ami ³okciowymi mo¿na by³o kupiæ bialskie lub angielskie sukna, 
naturalne jedwabie, ¿or¿ety czy bawe³niane i lniane p³ótna.

- Oj, co z nami bêdzie pani Saj -  mawiali, gdy przychodzili do 
nas. Mama potajemnie handlowa³a miêsem, a to by³o zabronione, za to 
mo¿na by³o pojechaæ do Oœwiêcimia. 

Ja z mê¿em pracowaliœmy w domu i na polu. Julian zauwa¿y³, 
¿e na naszym polu znikaj¹ snopy ustawione w mendle. Nastêpnej nocy 
ukry³ siê w kopie zbo¿a i oko³o pó³nocy zobaczy³, jak mê¿czyzna podjecha³ 
wózkiem i zacz¹³ nak³adaæ snopy. Rozpozna³ go, by³ to F….. 
Z Modliborzyc. Po krótkiej i mêskiej rozmowie postawi³ warunki. 
Mê¿czyzna ten wszystkie snopy, które wywióz³ poprzednio  odda³, snopy 
wróci³y na pole. Podobnie wygl¹da³a sytuacja ze zbo¿em w stodole. Tatuœ 
z Julkiem w ci¹gu dnia m³ócili snopy zbo¿a, ziarno zmiatali na stertê. 
Mamusia zauwa¿y³a, ¿e obaj m³óc¹ i m³óc¹, a tego ziarna wcale nie 
przybywa. Tatuœ zdecydowa³ siê spaæ w stodole na zapolu. I oto noc¹ 
przychodzi dwoje M……. i nagarniaj¹ ziarno w worki. Ojciec wystraszy³ 
ich, ale wiele nie móg³ zrobiæ. Wszyscy obawiali siê, ¿e tacy mog¹ donieœæ 
do gestapo o potajemnym uboju i handlu. 

Mimo, ¿e byliœmy ma³¿eñstwem, ka¿de z nas ¿y³o oddzielnie. 
Spotykaliœmy siê przy pracy, na posi³kach, na polu czy na ³¹ce. St¹d to 
pami¹tkowe zdjêcie. 

M¹¿ w ci¹g³ej poniewierce, ka¿da noc w innym miejscu  w stodole, na ³¹ce 
w kopie siana, na polu czy u któregoœ z gospodarzy, a nawet w grobowcu 
na cmentarzu. By³ cz³onkiem Zwi¹zku Walki Zbrojnej a póŸniej Armii 
Krajowej. Wieczorem przed godzin¹ policyjn¹ 2 paŸdziernika 1942 roku 
Julian ¿egna siê ze mn¹. Poca³owa³ mnie w rêkê, musn¹³ w usta, przytuli³.
- Oleñko, muszê iœæ  godzina policyjna. I wyszed³. Tego wieczoru nie 
mog³am usn¹æ. Myœli kr¹¿y³y wokó³ jego osoby, czy tylko szczêœliwie 
gdzieœ siê ukryje…

Noc z 2/3 paŸdziernika 1942 roku, godzina 3.00 nad ranem. 
G³oœne uderzenie do okna. S³ychaæ mowê polsk¹ i niemieck¹. Otwieraæ! 
policja!  wrzeszcza³ folksdojcz (volksdeutsch), Polak na us³ugach 
gestapo. Mamusia otworzy³a drzwi. Wchodzi wysokiego wzrostu 
folksdojcz, za nim trzech gestapowców i trzech innych folksdojczy.
- Soliñski Julian, Saj W³adys³aw, Saj Józef, gdzie oni s¹?  spyta³ 
podniesionym g³osem s³ugus niemiecki, wysoki jak koszykarz, 
rozgl¹daj¹c siê wokó³.
- Mój ziêæ wyjecha³ do Lwowa szukaæ rodziców, syn Józef pracuje 
w rzeŸni w Lublinie  - odpowiedzia³a mamusia.
- Dlaczego nie Soliñska, tylko Saj siê przedstawiasz? - pyta mnie 
folksdojcz. 
- Przepraszam, niedawno wysz³am za m¹¿, nie przyzwyczai³am siê do 
nazwiska mê¿a. A tymczasem mama, która panicznie siê ba³a, zawo³a³a  
W³adek! Tatuœ nie spa³ w domu, tylko w stodole, na drugim podwórku, 
pilnuj¹c zbo¿a, które niepo¿¹dani goœcie noc¹ wynosili. Us³ysza³ wo³anie 
i przyszed³, wpadaj¹c prosto w paszczê „lwa”. 
- Ubieraæ siê! Szybko! Nie ma czasu!  rozleg³a siê komenda. Niemcy 
zaczêli robiæ rewizjê. Dygota³am z przera¿enia, gdy zobaczy³am, jak 
Niemiec zdejmowa³ obraz ze œciany. 
- Bo¿e, Ty wiesz, ¿e tam jest ulotka - westchnê³am. Lecz gestapowiec 
popatrzy³ i zawiesi³ obraz na œcianie. Czy nie widzia³, czy nie chcia³ 
widzieæ, czy to Ty Bo¿e zakry³eœ? -  myœla³am o tym przez d³u¿szy czas. 

Wychodziæ! - wrzasn¹³. ¯egnam siê z mamusi¹, która krzyczy 
z rozpaczy. Niemiec uderzy³ j¹ kolb¹ od karabinu i odepchn¹³. Razem 
z tatusiem, który by³ cz³onkiem Polskiej Organizacji Zbrojnej, poganiani, 
opuœciliœmy nasz ciep³y dom. Przyprowadzili nas do szkó³ki za poczt¹, 
dziœ za star¹ kapliczk¹ przy ul. D³ugiej. Wchodzimy do salki. Na pod³odze 
porozrzucana s³oma, stó³ z pal¹c¹ siê na nim œwieczk¹ i dwaj folksdojcze. 
Po krótkim czasie wprowadzili naszego nauczyciela Stanis³awa Torlê, 
m³ynarzy Stanis³awa i Henryka Saganów, by³ego wojskowego 
Mieczys³awa Bronisza  wszyscy z Modliborzyc, nauczyciela Jana 
Pietrasa, jego brata Tomasza  (obydwaj z D¹bia). Stoimy jak na skazanie, 
z pytaniem - co dalej? Naraz komenda:  wychodziæ!  krzykn¹³ folksdojcz. 
Wychodzimy na drogê. Jeœli w prawo, to nas rozstrzelaj¹ - przemknê³o mi 
przez myœl. - W lewo skrêæ: - pada rozkaz. Na szosie sta³ samochód 
ciê¿arowy bez plandeki. Pana Torlê pilnuje dwóch gestapowców, 
siedz¹cych za szoferk¹. Do samochodu biegnie ma³a dziewczynka i wo³a 
ze ³zami:  Tatusiu, nie odje¿d¿aj! Kto bêdzie mnie uczy³ i ze mn¹ siê bawi³?  
Nie p³acz Aniu, tatuœ wróci, do niczego nie nale¿a³em - cichym, smutnym 
g³osem odpowiedzia³ pan Torla. Po kolei wchodzimy na skrzyniê 
samochodu. Czekamy. Zza kapliczki wynurza siê dwóch gestapowców, 
pêdz¹cych przed sob¹ ¿ydowskiego ch³opca z krêconymi jasnymi 
w³osami, d³ugich spodniach i rozpiêtej koszuli. Wygl¹da³ na 10-12 lat, 
w rêku coœ œciska³. Zabrali go z podwórka pani Anny Pikulowej, gdzie siê 
ukrywa³ i zawsze dosta³ coœ do zjedzenia. Ta dobra i szlachetna kobieta 
pomaga³a wielu, sama koj¹c ból po stracie mê¿a Dominika i syna 
Kazimierza, z którym chodzi³am do szko³y. Pozosta³a wdow¹ z trojgiem 
ma³ych dzieci. 
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 celi by³a straszna. Jednego dnia w czasie spaceru pewna wiêŸniarka, 
pochodz¹ca z okolic Bi³goraja, m³oda, piêkna kobieta zarzuci³a swój fartuch 
na krzak i chcia³a siê powiesiæ. Oddzia³owa, widz¹c to, chwyci³a j¹ i krzyczy - 
niech siê wiesza taka matka, która zar¹ba³a swoje dwoje dzieci dwu  i 
czteroletnie. Konsternacja. W celi na ogó³ nie prowadzi³o siê rozmów 
z kimœ obcym, bywa³y i kobiety szpicle. Bezpieczniej by³o rozmawiaæ 
z Bogiem. Jednego dnia podczas spaceru W³adys³aw Kowal spuœci³ na 
sznurku paczuszkê z chlebem dla pani Leny z Warszawy. Gdy podesz³a po 
zawini¹tko, jak spod ziemi wyrós³ gestapowiec i wymierzy³ jej taki policzek, 
¿e zatoczy³a siê i upad³a. By³yœmy obserwowane przez Niemców z wie¿ na 
dachu Zamku. Tak kr¹¿¹c wko³o wiêziennego podwórka jednego dnia, 
rozgl¹daj¹c siê, zauwa¿y³am w oknie na piêtrze mojego nauczyciela, pana 
Feliksa Luszawskiego, a w drugim - Kazimierza Molickiego - modliborskiego 
listonosza. Oni nas mogli widzieæ codziennie, byli w celi na piêtrze, a my 
w celi piwnicznej, której okna przytkano blaszanymi koszami, z których 
mo¿na by³o zobaczyæ tylko skrawek nieba i nieraz wróbelka, któremu 
zazdroœci³yœmy wolnoœci. 

Cdn.

Aleksandra Saj - Soliñska

Do samochodu podchodzi elegancko ubrany ̄ yd, przedstawiciel Judenratu. 
Wrêcza Niemcom gruby, metrowy z³oty ³añcuch i piêæ kur. Wtem ma³y 
¿ydowski ch³opiec, popychany przez gestapowca, zwraca siê, trzymaj¹c 
srebrn¹ dwuz³otówkê w palcach i prosi  Judenrat, mam dwa z³ote, wykup 
mnie! B³agam! Proszê! Folksdojcze wpychaj¹ ch³opca na samochód. 
Nadbiega ¿ona pana Torli  Adela, pragnie po¿egnaæ siê z mê¿em. - Proszê 
odejœæ! - podniesionym g³osem wrzeszczy najwy¿szy z folksdojczów.  
B³agam pana - z p³aczem prosi pani Torlowa. Ten s³ugus niemiecki chwyci³ j¹ 
za ko³nierz i tak silnie pchn¹³, ¿e ona lec¹c kilka kroków, upada na twarz 
i broczy krwi¹ z nosa. Wychylaj¹c siê, zobaczy³am mojego najm³odszego 
brata Edzia, z którym nie zd¹¿y³am siê po¿egnaæ. Samochód ruszy³. 
Doje¿d¿amy do rzeki Sanny, w pobli¿u starego m³yna. Uzbrojony 
gestapowiec spycha z samochodu ma³ego ¯yda. Ten pada na ziemiê. 
Popychany, z Niemcem przeskakuje rów. Gestapowiec wyci¹gn¹³ broñ 
i strzela do dziecka, które w b³agalnym geœcie wo³a³: Nie zabijaj mnie! Proszê! 

Abym tego nie widzia³a, folksdojcz próbuje mnie zagadaæ: - Proszê 
siê odwróciæ i nie patrzeæ. Jeœli pani m¹¿ zg³osi siê do nas, to pani¹ 
wypuszcz¹.  Jeœli m¹¿ odnajdzie swoj¹ rodzinê, z pewnoœci¹ zg³osi siê  
odpowiedzia³am. A w g³êbi duszy czu³am siê szczêœliwa, ¿e nie on, lecz ja tu 
mogê dzieliæ nasz los.  Czy ma pani grzebieñ? Lepiej poprawiæ fryzurê. 
Nieraz dobra prezencja jest pomocna. Nie mówiê tego jako komplement, 
proszê zrozumieæ -  ci¹gn¹³ dalej. 

Jedziemy pod górê, a folksdojcze œmiej¹ siê, mówi¹c:  ¯ydek nas 
¿egna. A on w mêce kona³, machaj¹c rêkami. Serce moje p³aka³o, a w duszy 
pyta³am:  Bo¿e, za co to dziecko zastrzelili, co ono winno…

Samochód pêdzi³ z szalon¹ prêdkoœci¹. Wiatr rozwiewa³ moje 
w³osy. A ten s³ugus niemiecki pyta³ mnie czy mam grzebieñ…

Przyje¿d¿amy do komendy gestapo w Kraœniku. Kazali wysi¹œæ. 
Do nas wkrótce do³¹czy³y pani Jakubowska z córk¹ Krystyn¹, urocz¹ 
dziewiêtnastoletni¹ dziewczyn¹ z Zaklikowa. Obydwie by³y zak³adniczkami 
za ojca i mê¿a. By³a to rodzina wojskowa z W³odzimierza Wo³yñskiego, 
w czasie wojny zamieszkali w Zaklikowie. Jesteœmy w komplecie  
pomyœla³am. Grupa AK. Niby uprzejmy folksdojcz przynosi krzes³o, o dziwo 
prosi, a¿eby usi¹œæ. Dziêkujê, postojê - odpowiedzia³am. Czy mog³abym 
usi¹œæ na krzeœle, gdy moim wspó³towarzyszom, w tym mojemu ojcu, kazali 
usi¹œæ pod sto³em na pod³odze? Po chwili wprowadzili szeœciu mê¿czyzn, 
w pokrwawionych ubraniach, zbitych, posiniaczonych. Padnij! -  zagrzmia³ 
donoœnym g³osem folksdojcz „koszykarz”, wskazuj¹c na nowoprzyby³ych. 
Gestapowiec z du¿ym wilczurem w drzwiach wywo³uje nazwisko mê¿czyzny, 
który le¿¹c na pod³odze ze skutymi rêkami uniós³ g³owê. Bezsilny, nie móg³ 
wstaæ. Wilczur chwyci³ go za ramiê. Heniek Sagan widz¹c to, podszed³ 
i pomóg³ mu podnieœæ siê. Tymczasem folksdojcz za sto³em spisywa³ 
personalia. Zaczê³a siê rewizja. Wyci¹gali z kieszeni, z naszych tobo³ków ich 
zawartoœæ. Nastêpnie wywo³uje nazwiska… Stanis³aw Torla, Stanis³aw 
Sagan, Henryk Sagan, W³adys³aw Saj, Mieczys³aw Brodzisz, Tomasz Pietras  
do wyjœcia! By³o oko³o godziny dziesi¹tej rano. Szybko podesz³am do tatusia, 
uca³owa³am go… Krótkie spojrzenie. Bo¿e, gdzie oni id¹? Wyprowadzili ich 
do samochodu i odjechali. A co z nami? Po godzinie nas wyprowadzaj¹. By³o 
nas piêcioro wiêŸniów:  pani Jakubowska z córk¹ Krystyn¹ z Zaklikowa, 
nauczyciel Jan Pietras z D¹bia, W³adys³aw Kowal z Polichny i ja -  Aleksandra 
Soliñska z Modliborzyc. Wsiadamy do znanego nam „powozu” 
gestapowskiego w towarzystwie Niemców i folksdojczy. Piêkna, s³oneczna, 
polska jesieñ. Z³ote barwy jesieni nie ciesz¹ naszych oczu, niepewnych  co 
dalej… Doje¿d¿amy do lasu pu³ankowickiego. Samochód zatrzyma³ siê. 
Uzbrojeni gestapowcy wysiedli z samochodu i poszli do lasu. Pani 
Jakubowska odmawia³a ró¿aniec. Krystyna rozgl¹da siê niepewnie, -Tu nas 
rozstrzelaj¹ - odezwa³ siê W³adys³aw Kowal. To nasz grób! Ja wam mówiê, to 
nasz grób - powtarza³, rozsznurowuj¹c swoje kamasze.  Ja wiejê! I tak kula, 
i tak kula! A mo¿e siê uda, szwaby s¹ pijani!  Pani Jasnogórska, os³oñ nas 
swoim p³aszczem, b³agam Ciê Matko Bo¿a Czêstochowska - powtarza³am 
w duchu. Ogarn¹³ mnie dziwny spokój. Z dala dochodzi³ œmiech Niemców.  
Panie Bo¿e, czy oni poszli kogoœ ogl¹daæ, czy¿by tam byli nasi, z którymi 
przyjecha³am do Kraœnika… Gestapowcy wrócili. Jedziemy dalej!

Jezus da³ mi nadziejê, a to jest cech¹ naszego narodu  trwaæ, 
wierzyæ, ¿e Bóg jest z nami. Nigdy nie ulega³am s³aboœciom, gdy przyciska³ 
mnie krzy¿. Zawdziêczam to Bo¿ej Opatrznoœci, zawsze wspieraj¹cej mnie 
w przeciwnoœciach losu. Dojechaliœmy do Zamku w Lublinie. Wreszcie ucich³ 
warkot silnika samochodu. Schodzimy z baga¿nika, otoczeni gestapowcami 
wchodzimy w wielk¹ bramê. Kobiety twarz¹ do œciany, mê¿czyŸni te¿!  
- rozleg³ siê g³os. Dyskretnie zza pani Jakubowskiej wygl¹dam czy nie ma 
naszych ludzi. Niestety, ich tu nie by³o. Krysia Jakubowska z mam¹ i ja 
wchodzimy na korytarz ¿eñski, a W³adys³aw Kowal z Janem Pietrasem na 
mêski. W drzwiach mijamy postawn¹ kobietê - to oddzia³owa Felicja, 
z wygl¹du harda baba, rozmawia z gestapowcem. Rozbieraæ siê! Szybko!  
wrzasnê³a. Rewizja. Stoimy w majtkach i biustonoszach. Sprawdzaj¹, nic nie 
znaleŸli. Ubieraæ siê i do celi - pad³ rozkaz. Oddzia³owa otwiera drzwi. 
Wchodzimy do ma³ej celi. Zaduch okropny, nie ma czym oddychaæ. By³o nas 
osiemnaœcie kobiet. Spanie na go³ej pod³odze. Okropne wszy i pluskwy 
docieraj¹ nawet do uszu, nosa i ust. Regulamin: rano pobudka; godzina 
szósta  apel; codzienny przegl¹d stanu wiêŸniarek; siódma rano - czarna, 
zbo¿owa kawa  lura oraz piêtnaœcie dekagramów chleba; potem „wylew” 
i kwadransowy spacer po wiêziennym podwórku, wokó³ cementowego 
klombu, na którym ros³y dwa krzaki bzu; o trzynastej obiad  zupa z obierek 
warzywnych i owocowych w puszkach po konserwach; o dziewiêtnastej  
czarna lurowata  kawa i  pajdka  chleba.  Dwumiesiêczna  kwarantanna w tej

CZYTA£AM POLECAM

“CIOCIA JADZIA”

Ciocia Jadzia to ciocia, 
o jakiej marzy ka¿de dziecko, 
a przynajmniej niezale¿ne i zadziorne 
dziewczynki, którym ci¹gle ktoœ 
doros³y mówi, co maj¹ robiæ. Ciocia 
Jadzia te¿ Jest doros³a, ale nie 
rozkazuje dzieciom, za to œwietnie 
je rozumie i zawsze potrafi znaleŸæ 
radê.  Tomik  sk³ada    siê z   dziesiêciu 

“BIA£A WILCZYCA”

Bohaterka utworu Ksenia, maj¹ca 
w roku 1917, piêtnaœcie lat traci swoich 
rodziców i postanawia uciec z Piotrogrodu do 
Pary¿a. Ma doœæ ¿ycia w otoczce bolszewizmu. 
Tam spotyka siê z Maxem, przystojnym 
Niemcem, który j¹ oczarowuje. Z zawodu jest 
fografikiem. 

Od tego dnia ¿ycie Kseni odmienia siê 
na lepsze. Na zawsze ¿ycie Kseni  
w towarzystwie Maxa ma zmieniæ siê 
w sielankê. Ta wielow¹tkowa historia mi³osna 

dowcipnie napisanych opowiadañ zilustrowanych przez autorkê.

ma miejsce w po³owie XX wieku. Pamiêtamy te lata z historii. Groza 
rosyjskiej rewolucji miesza siê z ¿yciem w luksusie paryskiego, 
wielkiego œwiata. 

Czytelnik odnajdzie tu atmosferê ówczesnego Berilina 
i rozpoczynaj¹c¹ siê erê hitleryzmu z jego koszmarnymi skutkami. 
Prze¿yje piek³o wojny ale i nadziejê na lepsze jutro, na lepsz¹ 
przysz³oœæ ¿ycia w mi³oœci.

„SIEÆ ROZKWITAJ¥CEGO KWIATU”

W Pekinie Chiñczycy znajduj¹ zw³oki 
syna ambasadora USA. Kilka dni póŸniej, w Los 
Angeles, Amerykanie odkrywaj¹ cia³o syna 
chiñskiego magnata finansowego. Co ³¹czy te 
zgony? Mimo napiêtej sytuacji miêdzy oboma 
krajami, Chiny i USA decyduj¹ siê na wspólne 
œledztwo. Prowadz¹ je: pekiñska pani inspektor 
Liu Hulan i prokurator David Stark. Oboje dobrze 
siê znaj¹, mieli ognisty romans... 

Mordercza intryga (dotycz¹ca nielegalnego handlu 
produktami z zagro¿onych zwierz¹t) na fascynuj¹cym tle dwóch 
zupe³nie ró¿nych kultur.

W. T.
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URZ¥D STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH
INFORMUJE...

P o  v  Mkrtchyan  ilos  zam. Gruzja i  Krzyszt ñ Anna  zam.  
S³upie

M s  v iliczek Krzysztof zam. Wólka Tanew ka i Harsz Zofia 

zam. Lute

v Dolecki Dariusz zam. Wierzchowiska Pierwsze i Wieczorek 

Iwona zam. Wierzchowiska Drugie

z ev Urban Marek zam. Brzeziny i Os ust Ilona zam. Zdziechowic  

Drugie

Dv Kozdra Bogdan zam. Wolica Kolonia i Zygu³a orota zam. 

Wolica Druga 

a c  v J worski Gabriel zam. Wierz howiska Pierwsze i Wójcik 

Magdalena zam. Blinów Pierwszy

v ¯yciñski Grzegorz zam. W¹chock i Skiba Katarzyna zam. 

eWierzchowiska Pierwsz

v d i a Gil  Andrzej  zam.  Mo liborzyce i M kliñska Ann  zam. 

iKoz enice

  v Ludian Marcin zam.  Lute  i  Michalczyk  Wioletta  zam.  

Kraœnik

F r av lis Piot  zam. Janów Lubelski i Nizio³ Ewelina zam. Koloni  

Zamek

l   ¯yczymy wszystkiego naj epszego                                                       
na nowej drodze ¿ycia

... od 1.12.2010r. do  15.03.2011r.

... na œlubnym kobiercu stanêli:

W tym samym czasie urodzi³o siê 21 dzieci:

Adamczyk Marcin - Lute
Ciupak Martyna Judyta - Wierzchowiska Drugie
Gil Amelia - Wierzchowiska Pierwsze
Kisiel Bart³omiej Adam - S³upie
Kiszka Julia - Wierzchowiska Drugie
Kosid³o Maja Maria - Wierzchowiska Drugie
Kruczek Olaf - S³upie
£oszak Dawid - Micha³ówka
Martyna Diana - Stojeszyn Pierwszy
Piotrowski Krzysztof - Stojeszyn Drugi
Roman Jan - Modliborzyce
Rycerz Dawid £ukasz - Wolica Kolonia
Siembida Aleksandra Barbara - Stojeszyn Drugi
Startek  Oliwia -  S³upie
Strêciwilk Filip - Kolonia Stojeszyn
Suchora Sebastian - Stojeszyn Drugi
Sulowska Paulina Wiktoria - Kolonia Zamek
Tomi³o Natalia - Wierzchowiska Pierwsze
¯ió³kowska Maria - Brzeziny
¯ebrowski Adam - Majdan
¯uraw Natalia Maria - Pasieka

... w tym samym okresie zmar³y 33 osoby:

Bia³y Adam - Wierzchowiska Drugie
Budkowski Jan - Pasieka
Dziewa S³awomir Józef - Pasieka
G¹siorowski Bronis³aw - Wierzchowiska Pierwsze
Grab Stanis³aw - D¹bie
Jaszyna Jadwiga - Wierzchowiska Pierwsze
Ko³tyœ Tadeusz - Bilsko
Ko³tyœ Tomasz Jan - Modliborzyce
Krawczyk Stanis³aw - Wierzchowiska Pierwsze 
Kucharski Wiktor Jerzy - Kolonia Zamek
Maciejak Bogus³aw Wojciech - Modliborzyce
Myszak Józef Stanis³aw - Kolonia Zamek
Oleszko Janina Krystyna - Wierzchowiska Pierwsze
Ostrowska Genowefa - S³upie
O¿óg Michalina - Wierzchowiska Pierwsze
Pietras Kazimierz - D¹bie
Pikula Stanis³awa - Lute
Piotrowska Helena - Stojeszyn Drugi
Pizoñ Edward Jan - Wêgliska
Pres Stefania - Wierzchowiska Pierwsze
Radwan Katarzyna  Natalia - Wierzchowiska Drugie
Rudnicki Czes³aw Józef - Felinów
Rusinek Leokadia - S³upie
Siembida Stanis³awa - Brzeziny
Staszowski Antoni Czes³aw - Wêgliska
Sulowska Natalia - Antolin
Sulowski Henryk - Modliborzyce
Szewczak Józef- Modliborzyce
Tylus Stefania - Wierzchowiska Pierwsze
Wieczorek Janina - Stojeszyn Pierwszy
Wo³oszynek Stefan - Wierzchowiska Pierwsze

Dane, dotycz¹ce statystyki urodzeñ i zgonów, podawane s¹ na 
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzêdów Stanu Cywilnego.

Barbara Jaskowiak

KONKURS FOTOGRAFICZNY

“Najpiêkniejsze zak¹tki mojej miejscowoœci”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zieliñskiego 
w Modliborzycach zaprasza do wziêcia udzia³u w konkursie 
fotograficznym “Najpiêkniejsze zak¹tki mojej miejscowoœci” pod 
patronatem Wójta Gminy Modliborzyce - Witolda Kowalika.

Termin sk³adania zdjêæ zosta³ przed³u¿ony do 15 maja 
2011 r.. Zdjêcia nale¿y sk³adaæ w bibliotece. Ka¿dy uczestnik 
konkursu mo¿e z³o¿yæ 5 prac kolorowych lub czarno-bia³ych, format 
13 x18 cm (z krótkim opisem na odwrocie) oraz zdjêcia w wersji 
elektronicznej na p³ycie CD. Rozstrzygniêcie konkursu 
i nagrodzenie najlepszych prac odbêdzie siê w 24 maja 2011 r. 
w bibliotece. 

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie
GBP w Modliborzycach

WIEŒCI GMINNE

Adres redakcji: Urz¹d Gminy - Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza 
Zieliñskiego ul.Pi³sudskiego  63, 23-310 Modliborzyce
Telefon: 15 8715 103
E-mail: gbp_modliborzyce@op.pl

Wydawca: Urz¹d Gminy Modliborzyce
Druk: Zak³ady Poligraficzne AJG Kraœnik
Komitet redakcyjny: Wanda Trójczak, Marta Fr¹czek, Zuzanna Skoczyñska.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ artyku³ów 
publikowanych w “Wieœciach Gminnych”. Zastrzegamy sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów.



 

“PORTRET I DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA KAZIMIERZA ZIELIÑSKIEGO

Prace dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminna Bibliotekê Publiczn¹ im. 
Kazimierza Zieliñsakiego w Modliborzycach z okazji œwiêta patrona biblioteki - KAZIKI 2011

KAROLINA KOWAL

BARTEK OSTROWSKIALEKSANDRA WIELGUS

DOMINIKA ROGO¯A JOLANTA KRZYSZTOÑ

JUSTYNA MYSZAK

ANETA KRZYSZTOÑ

KAROLINA 
WOJCIECHOWSKA

KINGA £OKAJ
MARIOLA BO¯EK MATEUSZ NIZIO£

MATEUSZ STADNICKI

OKTAWIA BABICKA
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