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Pomys³em upamiêtnienia 380 rocznicy lokacji Modliborzyc 
zainteresowa³a w³adze gminy Pani Urszula Bzdyra. W œlad za tym wójt 
gminy powo³a³ Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 380-lecia 
Modliborzyc, w sk³ad którego weszli: Ma³gorzata Warmuziñska - dyrektor 
Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach, Zenobia Trójczak - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Modliborzycach, Irena Kêdzierska  - sekretarz 
gminy, Piotr Rogo¿a -  przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce, Mariusz 
Wieleba - radny, przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Oœwiaty i Kultury, 
Zdzis³aw Drzazga - radny, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Andrzej 
Rz¹d -  dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Modliborzycach.

Program obchodów obejmowa³ cztery dni: czwartek 
15 wrzeœnia 2011r. - uroczyste otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych 
w Modliborzycach, pi¹tek 16 wrzeœnia 2011r. - uroczysta sesja Rady Gminy 
Modliborzyce, poprzedzona msz¹ œwiêt¹ oraz sobota 17 wrzeœnia 
i niedziela 18 wrzeœnia 2011 roku - programy artystyczne.

Otwarcia boisk w dniu 15 wrzeœnia 2011r. dokona³ wójt gminy  
- Witold Kowalik. 

OBCHODY 380 ROCZNICY LOKACJI MODLIBORZYC

Po mszy goœcie zaproszeni przeszli do Gminnego Oœrodka 
Kultury, gdzie scenk¹, obrazuj¹c¹ wrêczenie aktu lokacyjnego 
za³o¿ycielowi Modliborzyc, w wykonaniu m³odzie¿y gimnazjalnej z Zespo³u 
Szkó³ w Modliborzycach, rozpoczêto uroczyst¹ sesjê.

W pi¹tek 16 wrzeœnia 2011 roku proboszcz tutejszej parafii  
- ksi¹dz Czes³aw Bednarz odprawi³ mszê œwiêt¹ w koncelebrze z ksiê¿mi: 
Józefem Brzozowskim, Mateuszem Woszczyn¹, Eugeniuszem Ziajko
 i Krzysztofem WoŸniakiem.

Obiekt poœwiêci³ ksi¹dz  Mateusz Woszczyna.

 Wstêgê przeciêli: Pan Andrzej Markowski - reprezentuj¹cy firmê, 
która wykona³a boiska, Pan Piotr Rogo¿a - przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Modliborzyce, Pan Grzegorz Nieborak  - prezes Gminnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego i Witold Kowalik  - wójt gminy

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: starosta Starostwa 
Powiatowego w Janowie Lubelskim -  Pan Jerzy Bielecki, burmistrz i wójtowie 
s¹siednich gmin, prezesi klubów sportowych z terenu powiatu janowskiego, 
radni Rady Gminy Modliborzyce oraz mieszkañcy naszej gminy, którzy 
przyszli równie¿ po to, ¿eby kibicowaæ swojej dru¿ynie, rozgrywaj¹cej mecz 
z Miejskim Klubem Sportowym „Janowianka”.

Kolejnym punktem by³ wystêp dzieci z Samorz¹dowego Przedszkola 
w Modliborzycach, które przedstawi³y wiersze i piosenki  nawi¹zuj¹ce do 
tego historycznego wydarzenia. 

Nastêpnie obejrzeliœmy prezentacjê historyczn¹ Pani Urszuli 
Bzdyra - mieszkanki Modliborzyc, po której nast¹pi³ wyk³ad o walorach 
œrodowiskowych Modliborzyc i okolic, wyg³oszony przez Pana Franciszka 
Szpindê  - pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
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K o l e j n y m  p u n k t e m  
programu sesji by³o wrêczenie 
odznaczenia „Zas³u¿ony dla gminy 
Modl iborzyce”.  Otrzyma³  je  
poœmiertnie Józef Serwatka. 
Wnioskodawc¹ by³ Pan Zdzis³aw 
D r z a z g a  -  m i e s z k a n i e c  
Modliborzyc, który przedstawi³ 
zas³ugi œp. Józefa Serwatki dla 
rozwoju lokalnej spo³ecznoœci. 
Statuetkê i dyplom odebra³y: ¿ona 
- Regina Serwatka  oraz  córki: 
Pani  Anna Wo³oszynek i Pani 
Jadwiga Graboœ. Pani  Anna 

Wo³oszynek  serdecznie podziêkowa³a wszystkim, którzy przyczynili siê do 
przyznania odznaczenia.

Starosta Janowski - Pan Jerzy Bielecki i wicestarosta - Pan 
W³odzimierz Gomó³ka wrêczyli wójtowi gminy - Panu Witoldowi Kowalikowi 
i przewodnicz¹cemu Rady Gminy Modliborzyce - Panu Piotrowi Rogo¿a 
¿yczenia i gratulacje z okazji jubileuszu.

Na rêce Pana Piotra Rogo¿y -  przewodnicz¹cego Rady Gminy 
Modliborzyce, w imieniu Marsza³ka Województwa Lubelskiego, list 
gratulacyjny przekaza³ Pan Marek Grzyb.

Pani Stefania Suchora ze Stojeszyna Drugiego otrzyma³a 
nagrodê Marsza³ka Województwa Lubelskiego, któr¹ wrêczy³ Pan Piotr 
Rzetelski. W podziêkowaniu Pani Stefania Suchora zagra³a wszystkim 
zebranym ¿yczenia na harmonijce ustnej.

Wœród goœci zaproszonych na uroczystoœæ jubileuszu 380-lecia 
lokacji Modliborzyc byli najstarsi mieszkañcy Modliborzyc oraz osoby 
wywodz¹ce siê z Modliborzyc, mieszkaj¹ce poza nimi, jednak ¿ywo 
interesuj¹ce siê zarówno histori¹ naszego regionu  jak i obecnym 
rozwojem. Jedn¹ z takich osób by³a Pani Maria Dzier¿awska, mieszkaj¹ca  
w Pu³awach, która zabra³a g³os. Podziêkowa³a za zaproszenie, przekaza³a 
s³owa uznania i gratulacje w³adzom gminy.

Wójt gminy - Witold Kowalik podziêkowa³ tym, którzy 
zaanga¿owali siê w przygotowanie jubileuszu obchodów 380. rocznicy 
lokacji Modliborzyc. Wszyscy uczestnicy uroczystej sesji otrzymali 
pami¹tkowe albumy, wydanie specjalne „Wieœci Gminnych” oraz 
widokówki.

Organizatorzy

zdjêcia: Dorota Kozdra
Dariusz Gózt

“NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY” 
- V EDYCJA KONKURSU ZOSTA£A ROZSTRZYGNIÊTA

W tym roku, po raz kolejny odby³ siê konkurs na 
najpiêkniejszy ogród przydomowy w gminie Modliborzyce.

Zg³oszenia ustne, telefoniczne i pisemne przyjmowane by³y 
do dnia 31 maja. Do konkursu zg³osi³o siê oœmiu uczestników. Byli to: 
Adam Gêbala z Wierzchowisk Pierwszych, Wies³awa £upina z Kolonii 
Zamek, Lucyna Jachura z Modliborzyc, Bo¿ena Sulowska z Lutego, 
El¿bieta Kochañska z Gwizdowa, Zofia Pud³o z Majdanu, Bo¿ena 
Pasztaleniec z Wolicy Kolonia i Alicja Ko³tyœ z Modliborzyc.  

Komisja powo³ana przez Pana Wójta Gminy dokona³a oceny 
ogrodów. Zadanie by³o bardzo trudne, poniewa¿ wszystkie ogrody 
zachwyca³y swoim urokiem. Przy ocenie pod uwagê brane by³y 
nastêpuj¹ce kryteria: wygl¹d ogólny, estetyka, pomys³owoœæ, nak³ad 
pracy i ró¿norodnoœæ roœlin, jakie wystêpowa³y w ogrodach.

Najpiêkniejszy okaza³ siê ogród Pani El¿biety Kochañskiej, 
drugi to ogród Pana Adama Gêbali, trzecie miejsce zaj¹³ ogród Pani 
Bo¿eny Pasztaleniec. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody, dyplomy oraz albumy „Modliborzyce i okolice”, które zosta³y 
wrêczone przez Pana Wójta podczas festynu w dniu 18 wrzeœnia 2011r.

Oto kilka zdjêæ z ogrodów zg³oszonych do tegorocznej 
edycji.  ̄ ywimy nadziejê , ¿e ju¿ za rok og³oszony zostanie przez Pana 
Wójta kolejny konkurs.

Marcin Kowalski

I miejsce III miejsce

II miejsce
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Mija kolejny kwarta³ tego roku, tak¿e kolejny w kadencji Rady 
Gminy. W ostatnich trzech miesi¹cach Rada Gminy odby³a trzy swoje 
posiedzenia ,natomiast Komisje sta³e spotka³y siê 5 razy.

19 lipca 2011 r. odby³a siê Nadzwyczajna Sesja RG poœwiêcona 
przyjêciu trzech spójnych ze sob¹ uchwa³, które dotyczy³y intencji 
zabezpieczenia œrodków finansowych na wykonanie termomodernizacji 
budynków Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach oraz budynków Oœrodków 
Zdrowia w Modliborzycach i Wierzchowiskach Drugich. Pilne zwo³anie tej 
Sesji spowodowane by³o terminem naboru wniosków o uzyskanie pomocy 
finansowej z bud¿etu pañstwa.
W dniu 29 sierpnia 2011 roku odby³a siê X Sesja Rady Gminy, która w swym 
porz¹dku obrad przewidywa³a podjêcie kilkunastu uchwa³, które miêdzy 
innymi na bie¿¹co porz¹dkuj¹ finanse gminy-s¹ to zmiany w bud¿ecie 
gminy , jak równie¿ uchwa³y, które umo¿liwiaj¹ dalszy rozwój gminy , czy te¿ 
ustalaj¹ prawne postêpowanie w kontaktach z mieszkañcami .

Przyjêliœmy wiêc uchwa³ê, zawieraj¹c¹ regulamin konsultacji 
z mieszkañcami. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e chc¹c rozpocz¹æ prace, maj¹ce na 
celu przywrócenie praw miejskich dla Modliborzyc, musimy posiadaæ 
w/w uchwa³ê.

Sporo emocji w ca³ej Polsce wzbudzi³a uchwa³a dotycz¹ca 
odp³atnoœci za przedszkola .Bubel prawny naszych pos³ów sta³ siê dla 
niektórych samorz¹dów istnym trzêsieniem  ziemi. Równie¿ i nasza RG 
przyjê³a uchwa³ê ustalaj¹c¹ op³atê za szóst¹ i kolejn¹ godzinê przebywania 
w przedszkolu w kwocie 1 z³ za godzinê (Pierwsze 5 godzin jest bezp³atne). 
W naszej uchwale nie ma te¿ nic na temat kar finansowych, dotycz¹cych 
przekroczenia czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Poszliœmy 
nawet dalej, ustalaj¹c zni¿kê 25% dla rodzin, które posiadaj¹ dwoje i wiêcej 
dzieci w przedszkolu. Niestety, wojewoda uchyli³ nam ten zapis jako 
niezgodny z prawem, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e samorz¹d mo¿e tylko 
stosowaæ zni¿ki w dop³atach do wy¿ywienia. W tym miejscu warto 
zaznaczyæ pewn¹ prawid³owoœæ naszych wybrañców w parlamencie. Otó¿, 
je¿eli siê coœ zepsuje, przyjmie z³¹ ustawê, to zawsze mo¿na zgoniæ to na 
samorz¹dy, ¿e Ÿle coœ zrobi³y i nawet sam premier potrafi postraszyæ 
nadzorem wojewodyi pogroziæ palcem. A prawda jest taka, ¿e wiele 
samorz¹dów podjê³o te uchwa³y jeszcze w czerwcu , natomiast nadzór 
wojewody ma miesi¹c czasu na wszczêcie postêpowania w celu 
uniewa¿nienia podjêtej przez samorz¹d uchwa³y i wtedy nikt jeszcze nie 
protestowa³. Có¿, biæ pianê w mediach to oni potrafi¹.

Z DZIA£ALNOŒCI 
RADY GMINY...

Na tej sesji przyjêliœmy tak¿e uchwa³ê, nadaj¹c¹ poœmiertnie tytu³ 
„Zas³u¿ony dla Gminy Modliborzyce” panu Józefowi Serwatce.  Zgodnie 
z regulaminem, uchwa³a nadaj¹ca ten tytu³ ma byæ podejmowana na sesji 
poprzedzaj¹cej Uroczyst¹ sesjê, na której osoba nominowana zostaje 
wyró¿niona tym zaszczytem.

Podjêliœmy równie¿ uchwa³y zmieniaj¹ce siedzibê Obwodowej 
Komisji Wyborczej w Wierzchowiskach, zmianê so³tysa w m. Pasieka 
(dotychczasowy zrezygnowa³ w zwi¹zku z wyjazdem za granicê), 
udzielenia pomocy finansowej gminie Potok W. - w tym miejscu nale¿¹ siê 
Pañstwu pewne wyjaœnienia. Otó¿ , chc¹c mieæ wiêksze szanse na 
uzyskanie œrodków finansowych  z zewn¹trz, samorz¹dy wspó³pracuj¹ ze 
sob¹, udzielaj¹c sobie wzajemnie pomocy, co skutkuje tym ¿e instytucje 
oceniaj¹ce dany wniosek daj¹ dodatkowe punkty za tak¹ wspó³pracê. 
Oczywiœcie taka pomoc odbywa siê w obie strony i nasza gmina równie¿ 
wielokrotnie korzysta³a z pomocy s¹siedzkiej. Podjêliœmy te¿ dwie uchwa³y 
porz¹dkuj¹ce podró¿e s³u¿bowe radnych .

Ostatnia sesja Rady Gminy odby³a siê w dniu 16 wrzeœnia tego 
roku i mia³a uroczysty charakter. Zosta³a zorganizowana w zwi¹zku 
z 380 rocznic¹ Lokacji Modliborzyc . Odœwiêtna oprawa , wielu 
zaproszonych goœci, wœród których wyró¿niæ nale¿y du¿¹ grupê 
najstarszych mieszkañców Modliborzyc, wspania³e wystêpy dzieci 
z Samorz¹dowego Przedszkola w Modliborzycach i m³odzie¿y z Zespo³u 
Szkó³ w Modliborzycach, ciekawe prelekcje , wystawy i prezentacje 
a tak¿e podnios³y moment wrêczenia Statuetki i Tytu³u „Zas³u¿onego dla 
Gminy Modliborzyce” rodzinie zmar³ego pana Józefa Serwatki, wype³ni³o 
program uroczystej sesji. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o nagrodzie przyznanej 
p. Stefanii Suchorze ze Stojeszyna Drugiego przez Marsza³ka 
Województwa Lubelskiego za ca³okszta³t dzia³alnoœci.

Sesja ta rozpoczê³a roczny cykl obchodów, zwi¹zanych 
z rocznic¹ Lokacji Modliborzyc. Pod patronatem Rady Gminy i Wójta 
w ci¹gu roku odbywaæ siê bêd¹ sesje naukowe , wystawy i koncerty. 
Zapraszam Pañstwa do brania udzia³u w tych przedsiêwziêciach, do 
poznawania historii i tradycji dawnych mieszkañców Modliborzyc i okolic. 

Zapraszam tak¿e do obejrzenia przepiêknego albumu o naszej 
gminie “Modliborzyce i okolice” wydanego przez Gminn¹ Bibliotekê 
Publiczn¹ w Modliborzycach.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Rogo¿a

Informujemy mieszkañców tutejszej gminy, 
¿e  p rzy  Oœ rodku  Pomocy  Spo ³eczne j  
w Modliborzycach funkcjonuje Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego, w którym mo¿na uzyskaæ 
bezp³atn¹ pomoc: prawn¹, psychologiczn¹, 
pedagogiczn¹ i socjaln¹ a tak¿e inn¹, w zale¿noœci 
od potrzeby. 

Punkt czynny jest we wtorki w godzinach 
15.00 - 17.00. Zachêcamy szczególnie osoby 
krzywdzone oraz zainteresowane problematyk¹ 
pomocy w rodzinie.

Podczas korzystania z w/w us³ug przez 
rodzica lub opiekuna zapewniamy opiekê nad 
ma³oletnim dzieckiem w atrakcyjnym i odpowiednio 
wyposa¿onym “Bezpiecznym k¹ciku malucha”.

Powy¿sze dzia³ania Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej realizuje w ramach pozyskanych 
œrodków z MPiPS na realizacjê projektu pod nazw¹ 
“Milczenie nie zawsze jest z³otem”.
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Tradycyjne powiatowe œwiêto plonów, w bie¿¹cym roku 
odbywa³o siê w Batorzu w dniu 28 sierpnia 2011 r. .W barwnym, 
do¿ynkowym korowodzie uczestniczy³a te¿ gmina Modliborzyce,a licznie 
reprezentowali j¹ mieszkañcy Zarajca (wykonawcy wieñca do¿ynkowego), 
na  czele z wójtem gminy - p. Witoldem Kowalikiem  i starostami - p. p. 
Mart¹ Bryk i Krzysztofem Misiem.Grupê towarzysz¹c¹ stanowi³a m³odzie¿- 
Agata Lewandowska, And¿elika Kapusta,Rafa³ Kliza, Mateusz 
Lewandowski.

POWIATOWE ŒWIÊTO PLONÓW 
Podczas uroczystoœci wieñce z poszczególnych gmin powiatu 
prezentowane by³y osobno, a w wyniku konkursu na najpiêkniejszy 
wieniec gmina Modliborzyce, której w czasie prezentacji towarzyszy³ 
zespó³ œpiewaczy, funkcjonuj¹cy przy GOK w Modliborzycach,otrzyma³ 
wyró¿nienie.

Wszystkim osobom zaanga¿owanym i uczestnicz¹cym 
w obchodach Do¿ynkowego Œwiêta, serdecznie dziêkujemy.

Rafa³ Kliza

DO¯YNKI PARAFIALNE 

¯niwa siê skoñczy³y. Plony ju¿ 
z e b r a n e . N a d e s z ³ a  w i ê c  p o r a  
podziêkowaæ Bogu. W dniu 4 wrzeœnia 
2011 roku takie podziêkowanie za 
szczêœliwe lecz bardzo trudne ¿niwa i 
dobre  p lony w imien iu  Para f i i  
Modliborzyce, sk³ada spo³ecznoœæ  
miejscowoœci Lute. Podczas mszy œw. 
celebrowanej przez Ksiêdza Dziekana 
Czes³awa Bednarza  oraz Ksiêdza 
Pra³ata Józefa Brzozowskiego, na rêce 
ksiêdza dziekana starostowie do¿ynek 
A. Œlusarska i K. Szumliñski przekazali 
b o c h e n  c h l e b a ,  w y p i e c z o n y  
z tegorocznej m¹ki. Trud pracy rolnika
i  r a d o œ æ  z e  s z c z ê œ l i w e g o  j e j  
zakoñczenia. Ofiarowaliœmy kosz 
owoców przyniesiony przez: P..  Janik, 

Czêœci¹ artystyczn¹ w wykonaniu najm³odszych skarbów naszej 
miejscowoœci kierowa³a A. Kêdziora. Wiersze recytowa³y: M. Paleñ,  
W. Majewska, M. Szumliñska, M..Œmietana, B. Jewulski, B. Breœ, 
P. Pikula, M.Kêdziora.  Wszyscy  œpiewali piosenki do¿ynkowe, aby 
uœwietniæ tê uroczystoœæ. Wieniec do¿ynkowy mia³ krzta³t serca. Serce to 
symbol mi³oœci , jednoœci  i otwartych serc wg s³ów Jana Paw³a II: “Dzisiaj 
œwiatu i Polsce potrzeba ludzi mocnych sercem”.

A. Harsz, I. G³¹b. Mieszkañcy wsi Lute : A. Tutak, D. Skupiñska, K. Szabat,
 M. Jachura, J. Szabat, K. Harsz, K. Jachura, R. Janik, przynieœli tak¿e wieniec 
do¿ynkowy w asyœcie stra¿aków OSP Lute na czele z pocztem sztandarowym.

Nale¿y podkreœliæ w³aœnie tê jednoœæ i wspó³pracê 
mieszkañców wsi Lute. Jednostka sama niczego dokonaæ nie jest 
w stanie, ale wspó³praca ca³ej spo³ecznoœci gwarantuje sukces. I takim 
sukcesem okaza³a siê organizacja Do¿ynek Parafialnych 2011 r. Uda³o 
siê nawet wiêcej, ani¿eli tylko wspaniale zorganizowane do¿ynki.

Po raz kolejny udowodniliœmy, ¿e pracuj¹c w czynie 
spo³ecznym budujemy piêkno naszej miejscowoœci. Tutaj wszystkim 
mieszkañcom wsi Lute pragnê podziêkowaæ, jak najpiêkniej za 
poœwiêcony czas, za w³o¿one serce, za ca³y trud poniesiony w trakcie 
przygotowañ budynku remizy. To  zas³uga stra¿aków, mieszkañców i nie 
tylko naszej miejscowoœci. DziêkujÊ serdecznie sponsorom. Dziêki nim 
w³aœnie ten sukces móg³ byæ jeszcze pe³niejszy, a wiêc: Urzêdowi Gminy 
Modliborzyce na czele z Panem Wójtem - Witoldem Kowalikiem, 
rodzinom pañstwa Pikulów i pañstwa Szumliñskich - ch³odnia Lute, 
Zak³adowi Miêsnemu “Mathias” - Kolonia Zamek, panu Pietrasowi 
- piekarnia i pañstwu Klafkowskim, panu koœcielnemu, Orkiestrze Dêtej 
z Bychawy, panu organiœcie i naszej medialnej obs³udze 
- S. Œlusarskiemu i A. Banachowi. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom wsi 
Lute, którzy tak aktywnie wziêli udzia³  w wrzygotowaniu uroczystoœci. 
Ogromne wyrazy uznanii podziwu dla wszystkich zaanga¿owanych. 
Radoœnie bawili siê i biesiadowali przy dŸwiêkach zespo³u muzycznego 
Marvel, mieszkañcy, zaproszeni goœci, krewni i przyjaciele mieszkañców 
do póŸnych godzin nocnych. D³ugo a¿ do nastêpnych organizowanych 
przez nasz¹ miejscowoœæ do¿ynek parafialnych, bêdziemy wspominaæ to 
wydarzenie. Nadal bêdziemy pracowaæ nad najpiêkniejszym 
wizerunkiem naszej ma³ej Ojczyzny.

Alina Œlusarska
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W dniu 21.08.2011r.odby³y siê uroczystoœci do¿ynkowe 
w Wolicy. O godz . 12.00 zosta³a odprawiona przez Dziekana Czes³awa 
Bednarza Msza œw. dziêkczynna za tegoroczne plony. Wieniec do¿ynkowy 
wypleciony z tegorocznych zbó¿  przez  gospodynie z Wolicy Pierwszej 
i Drugiej przedstawia³ okno watykañskie z wizerunkiem B³ogos³awionego 
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

DO¯YNKI LOKALNE W WOLICY

Na uroczystoœci do¿ynkowe przybyli wójt gminy z ¿on¹, 
przewodnicz¹cy rady, dyrektor Szko³y w Wolicy, mieszkañcy Wolicy dziêkuj¹ 
Panu Wójtowi za sponsorowanie orkiestry dêtej z Wierzchowisk. Dziêkujemy 
wszystkim mieszkañcom Wolicy Pierwszej i Drugiej, którzy  czynnie 
i aktywnie przyczynili siê do przygotowania uroczystoœci do¿ynkowych. 
Dekoracjê przy kaplicy wykona³y Maria B³oñska, Czes³awa Wielgus I Wanda 
Kamiñska .Uroczysty obiad z okazji do¿ynek odby³ siê w remizie.

Jadwiga Piech  

Korowód Do¿ynkowy przemaszerowa³ przy akompaniamencie 
orkiestry dêtej od remizy do kaplicy. Starostami do¿ynkowymi byli Anna 
Jarosz i Rafa³ Woœ. To oni zanieœli chleb w darze o³tarza jako trud polskich 
rolników, natomiast dzieci (Kacper Woœ, Karolina Zarzycka, Mariola Bo¿ek) 
wyrecytowa³y wiersze do¿ynkowe. Wieniec zanios³a m³odzie¿ (Beata Chain, 
Agata Piech, Piotr Ga³us, £ukasz Jaszyna). Po zakoñczonej Eucharystii 
wszyscy mieszkañcy czêstowali siê ciastem wypieczonym z tegorocznej 
m¹ki.

NIESIEMY CI CHLEB PANIE...
Do¿ynki- to œwiêto polskiej wsi, to przepiêkna ludowa tradycja. 

Do¿ynki lub inaczej Œwiêto Rolnika, to symbol radoœci i wdziêcznoœci Panu 
Bogu, oraz Matce Bo¿ej za zebrane plony, tak¿e okazja do zabawy 
i ucztowania. 
         4 wrzesieñ br. by³ dla mieszkañców Wêglisk dniem szczególnym, 
poniewa¿ to oni byli tegorocznymi organizatorami parafialnych do¿ynek 
w Wierzchowiskach. To dziêki mieszkañcom wsi, uroczystoœci te 
przygotowane zosta³y z ogromnym wysi³kiem i zaanga¿owaniem. Wszystko 
by³o dopracowane w najmniejszych szczegó³ach. Na ka¿dym kroku widaæ 
by³o dobr¹ organizacjê, starannoœæ i sumiennoœæ wykonanej pracy.

U r o c z y s t o œ æ  
r o z p o c z ê ³ a  s i ê  o d  
przemarszu mieszkañców 
Wêgl isk.  Orszak by³  
prowadzony przez kuca 
c i ¹ g n ¹ c e g o  p o w ó z ,  
p r z y o z d o b i o n e g o  
piêknymi kolorowymi 
kwiatami. Na powozie 
zasiad³y dzieci, które 
dziêkowa³y Bogu za 
tegoroczne plony. Swoj¹ 
wdziêcznoœæ okaza³y 
w postaci kwiatów oraz 

 DO¯YNKI W BRZEZINACH

Nie zabrak³o tak¿e orkiestry, która gra³a nam, pod przewodnictwem 
Franciszka Kamiñskiego.
      Wieniec do¿ynkowy, w postaci Hostii, niesiony by³ przez ch³opców, 
natomiast dziewczêta trzyma³y  bia³o- czerwone wst¹¿ki przy wieñcu. 
Wszyscy mieszkañcy Wêglisk, bior¹cy udzia³ W uroczystoœci, ubrani byli 
w regionalne stroje ludowe.

Staroœcin¹ do¿ynek by³a Ewa Ga³us. To ona,  godnie 
reprezentowa³a gospodynie z Wêglisk, których nie mog³o zabrakn¹æ 
w uroczystym orszaku. Gospodynie, z piêknymi kolorowymi chustami na 
plecach, upiêksza³y ca³y korowód.

Starost¹ do¿ynek zosta³ Zbigniew Myszak. Gospodarz 
reprezentuj¹cy wszystkich rolników, którzy w³aœnie tego dnia dziêkowali Bogu 
za zebrane plony. Koœció³ p.w. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, by³ 
wystrojony w piêkne oryginalne kompozycje kwiatowe, bukiety ze zbó¿ 
i wszystkiego, co da³a nam Matka Ziemia. 

Po uroczystej Eucharystii mieszkanki Wêglisk czêstowa³y 
mieszkañców pobliskich wsi pysznymi domowymi wypiekami. Natomiast 
starostowie, czêstowali goœci do¿ynkowym bochnem chleba, wypieczonym 
na prawdziwym zakwasie. Po uroczystoœciach liturgicznych mieszkañcy 
do¿ynkowej wsi udali siê na ucztê, na której nie mog³o zabrakn¹æ pysznego 
pieczonego domowego bigosu, sporz¹dzonego przez nasze gospodynie.
          Wszystkim mieszkañcom, te do¿ynki zapadn¹ na d³ugo w pamiêci,
 a przy  ogl¹daniu pami¹tkowych zdjêæ, na twarzy pojawiaæ siê bêdzie 
uœmiech. Tego roczne Œwiêto Rolnika, nie wypad³oby tak dobrze, gdyby nie 
pe³ne zaanga¿owanie  wszystkich mieszkañców Wêglisk.  

                                                                             Ewa Ga³us

kosza pe³nego owoców, orzechów i pysznego miodu. 

Tu¿ za piêknym 
w i e ñ c e m  
d o ¿ y n k o w y m ,  
równym krokiem szli 
starostowie, nios¹c 
bochen  ch leba-   
owoc pracy r¹k 
naszych rolników i 
d o w ó d  
b³ogos³awieñstwa 
bo¿ego.

4 wrzeœnia 2011 r. w koœciele w Brzezinach odby³o siê tradycyjne  
Œwiêto Plonów. Organizatorem tegorocznych do¿ynek byli mieszkañcy  
Stojeszyna Drugiego. Uroczystoœci rozpocz¹³ wymarsz orszaku z centrum 
wsi, w którym udzia³ wziêli Starostowie  pp. Maria Piotrowska oraz Henryk 
Kusz oraz dzieci i m³odzie¿, nios¹cy wieniec oraz plony tegorocznego lata. 

Wieniec zosta³ uwity przez mieszkañców wsi z zebranych zbó¿ 
i kwiatów. Uroczyst¹ mszê œw. odprawi³ ks. Proboszcz Krzysztof WoŸniak. 
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ Wójt Gminy Potok Wielki Jerzy Pietrzyk. 

 Po niej mia³a miejsce krótka czêœæ artystyczna, a nastêpnie 
poczêstunek na placu przykoœcielnym, a potem w Stojeszynie dla mieszkañców 
i wszystkich chêtnych parafian i ich goœci.

Beata B. Wójcik
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ŒWIÊTO POLICJI

W dniu 07.07.2011r. mia³y miejsce uroczyste obchody Œwiêta 
Policji  w Komendzie Powiatowej Policji  w Janowie Lubelskim, w których 
uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz 
Dzia³o, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim nadkom. 
Zbigniew Kêdra, I Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. 
Józef So³tys, w³adze samorz¹dowe powiatu, miasta, gmin, kierownicy 
instytucji wspó³pracuj¹cych z Policj¹, byli Komendanci Rejonowi 
i Powiatowi Policji w Janowie Lubelskim, a tak¿e policjanci i pracownicy 
cywilni. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JANOWIE LUBELSKIM 
INFORMUJE...

APELUJEMY
ZABEZPIECZ MIESZKANIE !

Jeœli wyje¿d¿amy, pamiêtajmy,  by odpowiednio zabezpieczyæ swoje 
mieszkanie. Dobrym rozwi¹zaniem s¹ klamki z zamkiem w oknach 
i w drzwiach balkonowych - te dodatkowe zabezpieczenia utrudni¹ ich 
wy³amanie. Wychodz¹c z domu, nie zostawiajmy œladów, wskazuj¹cych na 
nieobecnoœæ domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, 
okien zas³oniêtych w ci¹gu dnia. Przed wyjazdem z domu pamiêtajmy 
o zamkniêciu okien i drzwi oraz o w³¹czeniu systemu zabezpieczaj¹cego. 
Wspó³dzia³ajmy zawsze z s¹siadami. Zwracajmy uwagê tak¿e na ich 
mieszkanie. Podczas ich nieobecnoœci interesujmy siê ludŸmi stoj¹cymi 
pod ich drzwiami, zwracajmy uwagê na ha³asy, niecodzienne odg³osy 
dochodz¹ce z klatki schodowej, wynoszenie mebli lub sprzêtów domowych 
przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych s¹siadów. Klucze 
do mieszkania noœmy w innym miejscu ni¿ dokumenty z adresem - je¿eli 
z³odziej zdobêdzie taki komplet, u³atwi mu to kradzie¿ naszego mienia. 
Pamiêtajmy równie¿ o zabezpieczanie mieszkañ przed udaniem siê na 
nocny spoczynek. Je¿eli w mieszkaniach zainstalowane s¹ urz¹dzenia 
alarmowe, pamiêtajmy o ich w³¹czeniu. Najpewniejszym miejscem dla 
przechowywania pieniêdzy, dewiz, cenniejszej bi¿uterii, akcji i obligacji jest 
bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko znajduj¹ ukryte 
precjoza i pieni¹dze w ró¿nego rodzaju bieliŸniarkach, torebkach po cukrze 
czy te¿ Za obrazami. Uwa¿aj na krêc¹cych siê po klatkach schodowych
i w pobli¿u domu ludzi. Zainteresuj siê nimi, zapytaj, kogo szukaj¹, przyjrzyj 
siê im, by zapamiêtaæ wygl¹d. Przezornoœæ mo¿e uchroniæ przed kradzie¿¹ 
mienie twoje lub s¹siadów, zaœ spostrze¿enia mog¹ byæ przydatne policji, 
gdyby do w³amania dosz³o. 

P i ê t n a s t u  
policjantów awansowa³o na 
wy¿sze stopnie policyjne, 
n a t o m i a s t  p i ê c i o r o  
funkcjonariuszy otrzyma³o 
nagrody pieniê¿ne Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego. 

KOMUNIKAT

Od pewnego czasu w powiecie janowskim prowadzone s¹ 
badania, polegaj¹ce na rejestrowaniu przebiegu sztucznie 
wywo³anych w skorupie ziemskiej fal sejsmicznych, które 
rozpoznaj¹ budowê geologiczn¹ tego obszaru. Do tych badañ 
u¿ywa siê specjalistycznych kabli sejsmicznych, w których 
znajduje siê miedziany przewód o przekroju niewiele wiêkszym ni¿ 
ludzki w³os w specjalnej otulinie, odbieraj¹cej  wysy³ane fale. Kabel 
ten z uwagi na specjalistyczn¹ budowê wewnêtrzn¹ s³u¿y jedynie 
do dokonywania pomiarów geologicznych, nie nadaje siê do 
u¿ytku jako przewód elektryczny i ma znikom¹ wartoœæ z³omow¹. 
Ponadto jest bezu¿yteczny  w gospodarstwie domowym. Tego 
rodzaju przewód mo¿e byæ wykorzystywany jedynie do badañ 
sejsmicznych i jedynie dla geologów stanowi ogromn¹ wartoœæ. Za 
kradzie¿ takiego kabla grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

UWA¯AJMY NA OSZUSTÓW

Policja  ostrzega przed oszustami. Apelujemy zw³aszcza do osób 
starszych o rozwagê i rozs¹dek wobec nieznanych osób, które 
pukaj¹ do naszych mieszkañ. Pomys³owoœæ i przebieg³oœæ 
oszustów jest nieograniczona. Pod pozorem nadzwyczajnej okazji, 
nieszczêœcia, podaj¹c siê za krewnych, pracowników 
spo³ecznych, urzêdników lub funkcjonariuszy publicznych, 
wprowadzaj¹ w b³¹d swoje ofiary, zyskuj¹ ich zaufanie i okradaj¹. 
Oszuœci maj¹ swoje sposoby, aby wy³udziæ od nas pieni¹dze.  Nie 
obdarzajmy nieznajomych nadmiernym zaufaniem. Ostrzegamy 
przed zbyt pochopnym wydawaniem "potrzebuj¹cym" swoich 
oszczêdnoœci. B¹dŸmy bardziej ostro¿ni wobec przypadkowych 
osób, zwracaj¹cych siê o pomoc finansow¹ lub oferuj¹cych super 
okazje np. zakup wartoœciowych rzeczy. Je¿eli chcemy komuœ 
pomóc, starajmy siê dok³adnie wypytaæ o okolicznoœci, które 
sk³oni³y tê osoby do szukania pomocy, przybraæ inne osoby jako 
œwiadków. Tylko rozs¹dek i rozwaga w tym przypadku mog¹ 
uchroniæ nas przed staniem sie ofiar¹ naci¹gaczy.

 Osoby, które spotka³y siê z tak¹ sytuacj¹ i mog¹ pomóc 
w identyfikacji oszustów, np. podanie rysopisu tych osób, 
zapisane numery rejestracyjne samochodów, którymi siê 
poruszali, proszone s¹ o kontakt z janowsk¹ policj¹. Ponadto 
w przypadku zauwa¿enia osób, z których zachowania wynika, 
¿e mog¹ one dopuszczaæ siê wy¿ej wymienionych 
przestêpstw prosimy o telefoniczne powiadomienie 
dy¿urnego KPP w Janowie Lubelskim, tel. 015 87-10-210 lub 
997. 

podziêkowania za ofiarn¹ s³u¿bê i pracê na rzecz bezpieczeñstwa 
i porz¹dku publicznego na terenie powiatu. 

Sier¿ant Faustyna £azur

Na rêce Komendanta 
Powiatowego Policji w Janowie 
Lubelskim nadkom. Zbigniewa 
K ê d r y  z ³ o ¿ o n e  z o s t a ³ y  
przez    zaproszonych    goœci 

WYPADEK W MODLIBORZYCACH

Dwie osoby  odnios³y obra¿enia w wypadku, do którego dosz³o 
24 lipca 2011r. w Modliborzycach na drodze krajowej K-19. ,

, Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e kieruj¹cy ¿ukiem 
40-letni mieszkaniec gminy Dzwola na ³uku drogi straci³ panowanie nad 
pojazdem i zjecha³ do przydro¿nego rowu. Kieruj¹cy oraz pasa¿er 
z obra¿eniami cia³a zostali przewiezieni do szpitala w Janowie Lubelskim. 
Funkcjonariusze ustalili, ¿e kieruj¹cy  by³ trzeŸwy.   

POTR¥CENIE PIESZEGO W MODLIBORZYCACH

Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci wypadku, do którego dosz³o 
11 sierpnia 2011 r. na drodze krajowej K-19 w Modliborzycach. 50-letni 
mieszkaniec gminy Modliborzyce zosta³ potr¹cony przez samochód 
osobowy marki Mazda. Mê¿czyzna z obra¿eniami cia³a zosta³ 
przewieziony do janowskiego szpitala, gdzie zmar³.

NIESZCZÊŒLIWY WYPADEK NA POLU

Janowscy policjanci ustalaj¹ okolicznoœci nieszczêœliwego 
wypadku, do którego dosz³o w miejscowoœci Wierzchowiska Pierwsze. 

Mê¿czyzna zje¿d¿aj¹c ze wzniesienia, nie zachowa³ 
ostro¿noœci i doprowadzi³ do przewrócenia siê ci¹gnika. 29-latek 
z obra¿eniami cia³a zosta³ przetransportowany helikopterem do szpitala 
w Lublinie. 

Policja ustala okolicznoœci zdarzenia i apeluje o ostro¿noœæ przy 
wykonywaniu prac polowych. 
 

Policja przypomina, ¿e szczególnie czêsto dochodzi do 
wypadków podczas prac polowych. Ich przyczyn¹ zwykle jest 
niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeñstwa, nieuwaga 
i zmêczenie. Nie podchodŸmy do wykonywanych prac w sposób 
rutynowy. Zachowuj¹c zdrowy rozs¹dek i rozwagê miejmy 
œwiadomoœæ gro¿¹cych niebezpieczeñstw, a to pozwoli nam siê 
przed nimi ustrzec.    

ZMIENILI PO£O¯ENIE ZNAKÓW DROGOWYCH 
I DOSTALI PO 100 Z£ GRZYWNY

Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, w³¹cza lub 
wy³¹cza znak, sygna³, urz¹dzenie ostrzegawcze lub zabezpieczaj¹ce 
albo zmienia ich po³o¿enie, zas³ania je lub czyni niewidocznymi, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny, to wykroczenie z art.. 
85§1kw. 

To, ¿e niszczenie, usuwanie lub zmiana po³o¿enia znaków 
drogowych jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu, ograniczenia 
wolnoœci lub grzywny przekonali siê dwaj 19-letni mieszkañcy Janowa 
Lubelskiego. M³odzieñcy w czerwcu b.r. na ul. Lubelskiej w Janowie 
Lubelskim samowolnie zmienili po³o¿enie znaków drogowych. S¹d 
Rejonowy w Janowie Lubelskim uzna³ obu 19-latków za winnych 
i wymierzy³ im karê grzywny po 700 z³. 
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Od kilku lat Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zieliñskiego w Modliborzycach oraz jej filie w: Stojeszynie Pierwszym, 
Wierzchowiskach Pierwszych i Wolicy Pierwszej organizuj¹ wakacyjne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y.

W  tym roku zajêcia plastyczne odbywa³y siê pod has³em 380. rocznicy lokacji Modliborzyc. Równolegle w bibliotece spotyka³y siê dwie grupy 
wiekowe. Starsze dzieci wykonywa³y makietê - “Modliborzyce oczami dziecka”, któr¹ mo¿na by³o podziwiaæ podczas uroczystych obchodów.  
Najm³odsi natomiast bawili siê , grali i  rysowali, a niektórzy rozpoczêli swoj¹ przygodê z ksi¹¿k¹. 

WYDARZY£O SIÊ W BIBLIOTECE ...

We wrzeœniu 2011 roku nasz¹ bibliotekê odwiedzi³y  przedszkolaki z pani¹ Ew¹ Kuty³¹. Dzieci podziwia³y  makietê “Modliborzyce 
oczami dziecka” oraz wystawê prac, bior¹cych udzia³ w konkursie  “Herb Modliborzyc”, og³oszonym przez nasz¹ bibliotekê z okazji 380. rocznicy 
lokacji Modliborzyc.
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WRÊCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE 
CZYTELNICZYM ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

FILIA BIBLIOTECZNA W STOJSZYNIE PIERWSZYM

DOBRZE SIÊ BAWIMY

ZAJÊCIA RYSUNKOWE

WSPÓLNIE RYSUJEMY

GRY PLANSZOWE

FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ

ZAJÊCIA PLASTYCZNE 
“WÊDRÓWKI PO LESIE”

KONKURS FOTOGRAFICZNY
“CZTERY PORY ROKU 

W GMINIE MODLIBORZYCE”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zieliñskiego 
w Modliborzycach zaprasza do udzia³u w konkursie 
fotograficznym “Cztery pory roku w gminie Modliborzyce”.

Ka¿dy uczestn ik  konkursu sk ³ada 8  zd jêæ  
(po 2 z ka¿dej pory roku), format 13 x 18 cm oraz zdjêcia w wersji 
elektronicznej. Prace bêd¹ oceniane w czterech kategoriach, 
zwi¹zanych z danymi porami roku.

Termin sk³adania prac up³ywa 31 paŸdziernika 2012 r.
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Modliborzycach 
13  listopada 2012 r.

Patronat nad konkursem obj¹³ Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Modliborzyce Piotr Rogo¿a.

Zapraszamy
GBP 

MODLIBORZYCE

NA KARTACH TWEJ HISTORII
NIEJEDNA BLIZNA

LUDZIE TU DUMNI
ZAWSZE PAMIÊTAJ¥, CO ZNACZY
BÓG, HONOR I OJCZYZNA

PIÊKNO TEJ OSADY JEST TAK DU¯E,
¯E TRUDNO BY OPISAÆ
NA WO£OWEJ SKÓRZE

DZIÊKI TOBIE, WÓJCIE DROGI,
TERAZ MAMY WYREMONTOWANE DROGI

WODOCI¥GI, GAZ W DOMU I CHODNIKI,
A W PARKU PIÊKNE KWIETNIKI
I £AWECZKI S¥ DLA DZIECI
A PO ROWACH NIE MA ŒMIECI

WYLICZANKA JEST TAK D£UGA
BO TO I MIESZKAÑCÓW ZAS£UGA

NA BOISKU W PI£KÊ GRAMY
DOBRZE SIÊ BAWIMY, TROCHÊ TRENUJEMY
MO¯E KIEDYŒ, GDY DOROŒNIEMY, 
MEDAL OLIMPIJSKI ZDOBÊDZIEMY

W SZKOLE MAMY £ADNE £AWKI
ALE CHCEMY JESZCZE NOWE SZAFKI

Teresa Mul

“MAGICZNE KÓ£ECZKO, CZYLI ORIGAMI 
P£ASKIE Z KO£A”

Bibliotekarki 
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ŒPIEWAJMY PIOSENKI ¯O£NIERSKIE

KULTURA

Malowniczoœci imprezie doda³a wystawa konkursowa 27 chust 
rezerwistów (najstarsza z lat 70-tych). Dwie I nagrody otrzymali: 
Stanis³aw Jaszyna z Wolicy Drugiej i Antoni O¿óg z Wierzchowisk. Trzy 
II nagrody: S³awomir Góra z Kol. Zamek , Feliks Wiœniewski z Zofianki 
oraz Jacek Siebielec z Modliborzyc. Przyznano 10 trzecich nagród 
i 12 czwartych. Fundatorem nagród w konkursie by³ Piotr Rzetelski- radny 
Sejmiku Woj. Lubelskiego, w³aœciciel stoku narciarskiego w Chrzanowie.

Dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli „Dworu Sanna” z Wierzchowisk, 
mogliœmy poczêstowaæ wystêpuj¹cych oraz widzów pyszn¹ grochówk¹ 
oraz pieczywem, przygotowanym przez piekarniê pañstwa Tomalów 
z Modliborzyc. 

Za³o¿ony cel zosta³ osi¹gniêty, bo uda³o siê „wci¹gn¹æ” 
publicznoœæ do wspólnego œpiewania.

KAPELA FRANKA

Przy wymarzonej, jak na tê porê roku pogodzie, odbywa³ siê 
tegoroczny dwudniowy festyn w ramach obchodów 380 rocznicy lokacji 
Modliborzyc. W sobotê na  scenie w rynku wyst¹pili soliœci i zespo³y 
taneczne dzia³aj¹ce w GOK-u, Kapela Franka, zespó³ „Black Way” oraz 
gwiazda wieczoru  zespó³ „PodobaMiSiê”, finalista poprzedniej edycji 
programu Must Be the Music. Do pó³nocy publicznoœæ bawi³a siê przy 
muzyce zespo³u „Veris”.

Podczas uroczystej sesji z okazji 380 
rocznicy lokacji Modliborzyc, w dn. 
16 wrzeœnia mieliœmy okazjê byæ œwiadkami 
wrêczenia nagrody w dziedzinie twórczoœci 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury, pani Stefanii Suchorze ze Stojeszyna; 
wszechstronnej artystce, maj¹cej w swoim 
dorobku wiele osi¹gniêæ i nagród - tancerce, 
œpiewaczce, instrumentalistce (gra na 
harmonijce ustnej), aktorce zespo³ów 
obrzêdowych, twórczyni rêkodzie³a, 
wyplataj¹cej przepiêkne wyroby z rogo¿yny. 
Nagrodê, bêd¹c¹ ukoronowaniem 20-lecia 
pracy artystycznej w GOK-u, pod opiek¹ 
Krystyny Wójcik, w imieniu Marsza³ka 
Województwa Lubelskiego wrêczy³ radny 

NAGRODA DLA STEFANII SUCHORY

SUKCES ELI W KAZIMIERZU

ZESPÓ£ MÊSKI

15 sierpnia w Dzieñ Wojska Polskiego zorganizowaliœmy now¹ 
imprezê, która miejmy nadziejê, wejdzie na sta³e do kalendarza, pod 
nazw¹ „Œpiewajmy Piosenkê ̄ o³niersk¹”.

Zaproszeni wykonawcy zaprezentowali repertuar zarówno 
znany jak i zupe³nie nieznane piosenki (m.in Po ten kwiat, Rezerwa, 
¯o³nierska piosenka, Rozszumia³y siê wierzby, Zmar³ biedaczysko 
w szpitalu). Na scenie w rynku wyst¹pili: Zespó³ Klubu Seniora z GOK-u, 
najm³odszy uczestnik - Przemek Nosal ze Stojeszyna, Lucjan Sajdak 
z Kolonii Wolicy, nasza orkiestra dêta, Antoni Wo³oszynek 
z Wierzchowisk, Weronika Widz z Modliborzyc, nowo powsta³y Mêski 
Zespó³ ze Stojeszyna i Brzezin (tak trzymaæ panowie), Jerzy Skrzypek 
z Potoczka oraz Zespó³ Muzyczny („Sanna” w nieco zmienionym 
sk³adzie). 

P o d c z a s  t r w a j ¹ c e g o  
w dniach 24-26 czerwca 
4 5  O g ó l n o p o l s k i e g o  
F e s t i w a l u  K a p e l  
i Œpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym, 
w  k a t e g o r i i  f o l k l o r u  
rekonstruowanego , jury 
pos tanow i ³ o  p r zyznaæ  
I nagrodê naszej œpiewaczce  
Eli Kamiñskiej z Wêglisk. 

Tegoroczny XVII Festiwal 
Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
Bia³e 2011, który odbywa³ siê 
w Okunince w dniach 30 czerwca  -
3 lipca, zgromadzi³ rekordow¹ liczbê 
uczestników; 90 solistów i 13 
zespo³ów (z Lubelszczyzny oraz 
s¹siednich województw, a nawet 
z Litwy) w czterech kategoriach 
wiekowych. Nasze reprezentantki 
przygotowane przez p. Jadwigê 
Wie¿yñsk¹, po raz kolejny zosta³y 
d o s t r z e ¿ o n e  i  n a g r o d z o n e .  
W kategorii 6-10 lat Ela Jakubiec 
zosta³a wyró¿niona a w kategorii 
11-13 lat Iza Ka³u¿a zajê³a 2 miejsce 
i zdoby³a „Srebrn¹ £ódkê”.

W festiwalu wyst¹pi³o ok. 800 artystów ludowych 
z 14 województw we wszystkich kategoriach, st¹d nagroda (pracuj¹cej 
pod kierunkiem Krystyny Wójcik) Eli, po zdobytych w ubieg³ych latach 
nagrodach  w     Baranowie Sandomierskim  i Bukowsku, nabiera 
szczególnego znaczenia.

11 wrzeœnia, na placu Po Farze w Lublinie, podczas 
Europejskiego Festiwalu Smaku swój benefis na 70 urodziny obchodzi³ 
Stan Borys. Wœród artystów, którzy wyst¹pili dla legendy polskich 
wokalistów (m.in. Trebunie Tutki), znalaz³a siê Ela Kamiñska z piosenk¹ 
„Dorota” (t¹ sam¹, która przynios³a jej I miejsce w Kazimierzu). Wielkie 
gratulacje.  

FESTIWAL NAD JEZIOREM

ZESPÓ£ 
KLUBU SENIORA

NAGRODZONE CHUSTY
ELA KAMIÑSKA, KRYSTYNA WÓJCIK, 

JÓZEF BRODA

DO¯YNKI POWIATOWE

28 sierpnia w Batorzu 
na do¿ynkach powiatowych 
nasz¹ gminê reprezentowa³a 
delegacja wieñcowa z Zarajca 
o raz  Zespó ³  Œp iewaczy
z GOK-u, z towarzyszeniem 
akordeonisty  Jerzego Mazura. 

DELEGACJA WIEÑCOWA 
FOT. £. SPRYSZAK

sejmiku wojewódzkiego Piotr Rzetelski. Gratulacje Pani Stefanio.

FESTYN
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M³odsze dzieci 
mia³y moc zabawy przed 
s c e n ¹  z  a k t o r a m i  
i szczudlarzem z agencji 
„Teatr z Lublina”.

Drugi dzieñ imprezy tradycyjnie rozpoczê³a nasza orkiestra dêta 
z Wierzchowisk, prowadzona przez Franciszka Kamiñskiego.

ZABAWA  PRZED SCEN¥

Punktualnie o 19-tej rozpocz¹³ siê koncert gwiazdy  Alicji Majewskiej 
z towarzyszeniem W³odzimierza Korcza. Nawet osoby s³uchaj¹ce na co dzieñ 
innej muzyki by³y pod wra¿eniem klasy wykonawców, kontaktu 
z publicznoœci¹, profesjonalizmu i formy. Takiej fali niemilkn¹cych oklasków, 
domagaj¹cych siê bisów, nie s³yszy siê czêsto. Na zakoñczenie jeszcze tylko 
pokaz sztucznych ogni i zabawa do pó³nocy z zespo³em „Simon”.

ORKIESTRA DÊTA

Wójt gminy - Witold Kowalik wrêczy³ nagrody w konkursie na 
najpiêkniejszy ogród.

PóŸn ie j  wys t¹p i ³  n iezmiern ie  sprawny ruchowo kabare t  
„Œwierszczychrz¹szcz” z zestawem swoich scenek.

“BlackWay”

ZESPÓ£ TOP

£UCJA WIELEBA PAULINA I EDYTA

 Mogliœmy podziwiaæ sprawnoœæ zawodników „Judo Team Modliborzyce” 
w pokazie zorganizowanym przez trenera Tomasza Wybranowskiego.

POKAZ JUDOKABARET

Ogromne podziêkowania dla firm, instytucji oraz osób, które wspar³y 
tegoroczny festyn oraz pomog³y przy jego organizacji. Jak co roku mogliœmy na 
Was liczyæ.

Zosta³y nieodebrane nagrody w loterii - numery losów: 0064, 0467, 
0649, 0849, 0920,1183. Nagrody czekaj¹ w GOK-u.

Andrzej Rz¹d
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''ŒWIÊTO RODZINY''  czyli Dzieñ Mamy i Taty

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH

Dorota Kañkowska
Ewa Kuty³a

¯EGNAMY PRZEDSZKOLE

Czerwiec, to tak¿e uroczystoœci zwi¹zane z zakoñczeniem 
pobytu w przedszkolu najstarszych grup ''zerówek''. W tym dniu m³odsi 
5-letni koledzy przedstawili program po¿egnalny dla starszaków, 
odchodz¹cych do szko³y. równie¿ dzieci starsze po¿egna³y siê ze swoimi 
m³odszymi kolegami. 

GRUPA ''MALUCHÓW'’

DZIEÑ DZIECKA

  1 czerwca dzieci z naszego przedszkola bawi³y siê z okazji 
swojego œwiêta. W tym dniu nie odby³y siê tradycyjne zajêcia. W Dzieñ 
Dziecka  dyrekcja, nauczycielki oraz pozostali pracownicy przedszkola 
postanowili zapewniæ swoim wychowankom wiele innych atrakcji. 
Œwiêtowanie rozpoczêliœmy od wspólnych gier i zabaw dzieciêcych, nie 
oby³o siê równie¿ bez zabaw tanecznych na specjalnie przystrojonym 
korytarzu.  Odpocz¹æ mo¿na by³o w salach, gdzie na zmêczonych czeka³o 
s³odkie ''co nieco'', a na zakoñczenie œwi¹tecznego dnia dzieci zjad³y 
specjalnie przygotowany pyszny obiad. Wszystkim dzieciom tego dnia 
towarzyszy³ dobry humor i uœmiech.

Dzieñ Dziecka sta³ siê tak¿e okazj¹ do wrêczenia nagród 
przedszkolakom bior¹cym udzia³ w konkursie og³oszonym przez Gminn¹ 
Bibliotekê Publiczn¹ pod has³em ''HERB MODLIBORZYC''.

    „ My rodzinê dobr¹ mamy, zawsze razem siê trzymamy
I choæ czasem czas nas goni, my jak palce jednej d³oni............'’

Na ten szczególny czerwcowy dzieñ 2011 roku dzieci z grupy 
''Maluchów'' oraz 4-5 latków czeka³y z niecierpliwoœci¹ i wielkim przejêciem. 
W tym dniu chcia³y z³o¿yæ podziêkowania swoim rodzicom za trud 
wychowania i bezgraniczn¹ mi³oœæ.  

GRUPA 4-5 LATKÓW

WYCIECZKA DO LUBLINA

Wyjazd do Lublina sta³ siê kontynuacj¹ Dnia Dziecka. 2 czerwca 
2011 roku grupy; 4-5 - latków, 5-6 - latków i 6-latków pod opiek¹ swoich 
wychowawczyñ i pani dyrektor wziê³y udzia³ w autokarowej wycieczce do 
Lublina. G³ówn¹ atrakcj¹  by³ pobyt w Teatrze im. Juliusza Osterwy na 
przedstawieniu ''O dwóch krasnoludkach i jednym koñcu œwiata''. 
Przedszkolaki po raz pierwszy mia³y mo¿liwoœæ obserwacji gry aktorów 
w prawdziwym teatrze.

Przedszkolaki piêknie wyœpiewa³y piosenki i recytowa³y wierszyki. 
Przygotowa³y równie¿ prezenty  niespodzianki dla rodziców; dla mam 
i tatusiów  piêkne bukiety, laurki oraz czerwone serduszka. 

Rodzicom wystêpy pociech bardzo siê podoba³y, o czym œwiadczy³y g³oœne 
brawa i uœmiech na twarzach. Mi³e chwile zakoñczy³ s³odki poczêstunek 

Po czêœci artystycznej 
starszaki, opuszczaj¹ce ju¿ 
mury naszego przedszkola 
o t r z y m a ³ y  d y p l o m y  
ukoñczenia przedszkola, 
oraz nagrody ksi¹¿kowe 
z pami¹tkowym wpisem. 
Dyplomy otrzymali równie¿ 
rodzice, którzy aktywnie 
uczes tn i czy l i  w  ¿yc iu  
przedszkola, s³u¿¹c rad¹ 
i pomoc¹. 

Na zakoñczenie g³os zabra³a pani dyrektor, ¿ycz¹c wszystkim 
udanych i spokojnych wakacji.
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PO¯EGNANIE STARSZAKÓW

CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Priorytetem naszego przedszkola jest bezpieczeñstwo dzieci, 
dlatego te¿ staramy siê, aby w naszym przedszkolu dzieci czu³y siê 
bezpiecznie i radoœnie jak w domu. Dnia 13 czerwca odby³o siê  spotkanie 
z policjantami. Opowiadali oni o ró¿nych zagro¿eniach, a tak¿e jak 
bezpiecznie maj¹ poruszaæ siê dzieci po ulicy, na placu zabaw oraz w czasie 
nadchodz¹cych wakacji. 

Wszystkie przedszkolaki chêtnie zadawa³y ró¿ne pytania, a póŸniej 
z wielk¹ ciekawoœci¹ ogl¹da³y akcesoria i wóz policyjny. Bardzo 
dziêkujemy, ¿e policjanci znaleŸli czas, aby odwiedziæ przedszkolaki. 
Zapraszamy czêœciej.

Zofia Budkowska
Anna Szwedo

Przedszkolaki pod czujnym okiem swoich wychowawczyñ zaprezentowa³y 
swoje talenty muzyczne, recytatorskie, a tak¿e taneczne. Zaproszeni na 
uroczystoœæ goœcie i rodzice, nie ukrywaj¹c zadowolenia ze swoich 
pociech, obficie nagradza³y je brawami. Na zakoñczeniu uroczystoœci panie 
wrêczy³y dzieciom pami¹tkowe dyplomy ukoñczenia przedszkola, maskotki 
oraz ksi¹¿eczki z dedykacj¹. 

Dnia 21 czerwca 2001 roku szeœciolatki z naszego przedszkola 
uroczyœcie zakoñczy³y rok szkolny. Z wielkim uœmiechem, wierszem 
i piosenk¹ na ustach po¿egna³y czas beztroskiego dzieciñstwa i m³odszych 
kolegów w przedszkolu. 
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W MODLIBORZYCACH

WYCHOWANIE DLA PRZYSZ£OŒCI

Od k i lku  mies iêcy  nauczyc ie le  Zespo ³u  Szkó ³  
w Modliborzycach wraz z dzieæmi i m³odzie¿¹ realizowali program 
edukacyjny „Przesz³oœæ dla przysz³oœci”.

W ramach projektu zosta³ zorganizowany przez 
p. Z. Skoczyñsk¹ konkurs literacki. Uczniowie Szko³y Podstawowej 
tworzyli w³asn¹ poezjê o swojej „ma³ej OjczyŸnie”. Wiersze M. Rec³aw 
i O. Babickiej by³y recytowane podczas uroczystej sesji w GOK. 

Uczniowie nie zapomnieli o rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.                  
Po inauguracji roku szkolnego z³o¿yli wi¹zanki kwiatów przed 

pomnikiem ku czci pomordowanych mieszkañców gminy Modliborzyce.
Wielkie zaanga¿owanie uczniów i nauczycieli oraz wk³ad pracy w 

realizacjê programu napawa optymizmem dlatego, ¿e „kto zna 
i rozumie przesz³oœæ, ten z korzyœci¹ kszta³tuje przysz³oœæ” (L.J.Okoñ).

Bo¿ena Pikula 

Na zajêciach kó³ka hafciarskiego „Weso³e igie³ki” uczniowie pod 
kierunkiem   p. M. Malinowskiej wykonali ró¿nymi technikami herb 
Modliborzyc. Praca E. G¹ski zajê³a I miejsce.

Ukoronowaniem projektu by³ program artystyczny m³odzie¿y 
z Gimnazjum, przygotowany przez panie: B. Orze³, B. Bañkê, J. Blacha, 

K. Bia³¹ i M. Wo³oszynek. Odczytanie aktu lokacji Modliborzyc 
w interpretacji P. Gi¿ki, piosenka „Ojczyzna” zaœpiewana przez uczennicê  
LO K. Æwik³ê, menuet i krakowiak uczniów na d³ugo pozostan¹ w pamiêci 
wszystkich.

Pani K. Bia³a przeprowadzi³a konkurs wiedzy o naszej 
miejscowoœci. Najlepsi okazali siê A. Soko³owski i J. Bia³a.

Uczniowie kl. IIa wraz z rodzicami wziêli udzia³ w konkursie 
fotograficznym „Modliborzyce w obiektywie”, który zorganizowa³a 
p. B. Pikula.

Na wystawie „Moja ma³a Ojczyzna”, przygotowanej przez  
p.. A. Wo³oszynek i p. M. Wo³oszynek, by³y prezentowane prace 
wszystkich „m³odych poetów”, bior¹cych udzia³ w konkursie. Panie 
przygotowa³y równie¿ wystawê zdjêæ, ukazuj¹cych Modliborzyce „Przed 
i po wrzeœniu 1939 r.”.

 Natomiast przepiêkne 
p r a c e  p l a s t y c z n e  
z zastosowaniem ró¿nych 
technik wykonywali uczniowie kl. 
I-VI. Wystawa pod has³em 
„Ojczyzna swoja  ka¿demu 
najbli¿sza” by³a ozdob¹ szko³y 
i uroczystoœci w GOK. Pani 
A. Gorczyca przygotowa³a 
w y s t a w ê  p r a c  „ Z a b y t k i  
Modliborzyc”. Uczniowie kl.V 
wraz z p. D. Widz wykonali 
zd jêc ia ,  ukazu j¹ce urok i  
M o d l i b o r z y c ,  k t ó r e  
zaprezentowali w fotoreporta¿u 
„Najbli¿sze okolice”.   
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Z ¯YCIA PUBLICZNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM IM. JANA PAW£A II W STOJESZYNIE PIERWSZYM

    22 czerwca 2011r. w Zespole Placówek Oœwiatowych 
w Stojeszynie Pierwszym odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku 
szkolnego 2010/2011.

Na uroczystoœci obecni byli goœcie z Urzêdu Gminy 
Modliborzyce: Przewodnicz¹cy Rady gminy  pan Piotr Rogo¿a 
i Sekretarz Gminy- pani Irena Kêdzierska, rodzice oraz nauczyciele
 i uczniowie.
Zabawn¹, a jednoczeœnie refleksyjn¹, czêœæ artystyczn¹ 
przygotowali absolwenci  uczniowie klasy III gimnazjum.

Najlepszym uczniom  œwiadectwa z wyró¿nieniem 
i nagrody ksi¹¿kowe wrêczy³a dyrektor szko³y pani Ma³gorzata 
Wisiñska. Nastêpnie goœcie z gminy wrêczyli Nagrodê Wójta Gminy 
Rados³awowi ¯urawiczowi-najlepszemu absolwentowi szko³y 
podstawowej oraz Adelinie Paszajew  - najlepszej absolwentce 
gimnazjum.

   Naszym absolwentom ¿yczymy, aby zdobyta w gimnazjum 
wiedza i umiejêtnoœci pozwoli³y im pewnie kroczyæ przez ¿ycie, 
odkrywaæ jego tajemnice i podejmowaæ wyzwania.

Nauczyciele Zespo³u Placówek Oœwiatowych 
w Stojeszynie Pierwszym

CZYTA£AM POLECAM

Wydany z okazj i  
setnej  rocznicy urodzin 
C z e s ³ a w  M i ³ o s z a  t o m  
gromadzi w jednym woluminie 
w s z y s t k i e  j e g o  u t w o r y  
poetyckie og³oszone drukiem. 
To plon siedemdziesiêciu lat 
pisania, d³ugiego, pracowitego 
¿ycia, jedno z najwiêkszych 
dokonañ twórczych - nie tylko 
w literaturze polskiej.

“Wiersze wszystkie” pozwalaj¹ przeœledziæ 
ewaluacj¹  twórcz¹ Mi³osza. Przede wszystkim jednak 
daj¹ mo¿liwoœæ smakowania wielkoœci gatunków 
i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem nie 
obdarzy³ literatury polskiej nikt poza Mi³oszem:  to 
wiersze religijne obok zanurzonych w zmys³owoœci, 
ocalone od zapomnienia portrety ludzi obok traktatów 
poetyckichi teologicznych, piosenki i medytacje obok 
haiku i zapisów olœnieñ. W piêknej i m¹drej poezji 
Mi³osza rozczytywaæ siê bêd¹ pokolenia.  

Opracowa³a 
Wanda Trójczak
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16 czerwca 2011 r. o godzinie 7 wyruszyliœmy na rodzinn¹ wycieczkê do 
Ba³towa. Pogoda by³a piêkna. By³ to wyjazd pe³en atrakcji. 
· Zaczêliœmy od pobytu na placu zabaw: wspinaczki, zje¿d¿alnie, 
trampoliny, huœtawki i poszukiwanie koœci dinozaura.
·  Zwiedzanie Jura Parku i muzeum z przewodnikiem.       

Nastêpnym punktem programu by³y zabawy na œwie¿ym powietrzu dla 
dzieci: wyœcigi w workach , na rowerach, zawody z obrêczami oraz 
przeci¹ganie liny wspólnie z rodzicami.

· Zwiedzanie stadniny koni  -  niektóre konie mo¿na by³o pog³askaæ.
· W Parku rozrywki  na dmuchanych zje¿d¿alniach i trampolinach by³a 
wielka frajda. 
· Pokaz tresury psa policyjnego;  na wstêpie odby³a siê pogadanka, jak 
bezpiecznie zachowywaæ siê, gdy spotkamy psa, który nam zagra¿a - 
pokaz w³aœciwych postaw; nastêpnie obejrzeliœmy, co potrafi pies 
policyjny. 

DZIEÑ RODZINY

Zakoñczeniem programu by³ poczêstunek dla dzieci i rodziców. 

WYCIECZKA DO BA£TOWA

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ

W czerwcu realizowany by³ w naszej szkole cykl imprez z okazji 
Dnia Rodziny. 1 czerwca 2011 r. by³ dniem ró¿nych wydarzeñ. Na pocz¹tku 
odby³y siê wystêpy oddzia³u przedszkolnego i dzieci szkolnych w programie 
dla rodziców: piosenki, tañce, przedstawienie,  moc ¿yczeñ, laurki i 
upominki dla rodziców.

· Po tych atrakcjach obiad smakowa³ nam znakomicie.
· Zwiedzanie Zwierzyñca górnego  amerykañskim szkolbusem  
- z samochodu je¿d¿¹cego po sektorach obserwowaliœmy ¿ycie ró¿nych 
zwierz¹t w wydzielonych dla nich sektorach i s³uchaliœmy bardzo ciekawie 
przekazywanych informacji przewodnika o ich ¿yciu.
· Zwiedzanie Zwierzyñca dolnego - spacer wyznaczonymi alejkami, 
mo¿na by³o kupiæ karmê i karmiæ wybrane zwierzêta, a kucyki i osio³ki 
mo¿na by³o równie¿ pog³askaæ.
· Przeja¿d¿ka kolejk¹ po Ba³towie  zwiedzanie miasta, wspólne zdjêcie na 
przystani  promowej   

· Wszystkie dzieci skorzysta³y z jazdy konnej w siodle po dwa 
okr¹¿enia. 
· Znów w Parku rozrywki  - do wyboru przeja¿d¿ka kolejk¹ kaczuszki lub 
trampolina. 
· Zabawy na statku piratów oraz krótki rejs statkiem.
Na zakoñczenie wspólne zdjêcie przed namiotem Indian  

Po godzinie18 odjazd z Ba³towa. Zabrak³o czasu na zakup pami¹tek, wiêc 
chyba wrócimy tu w przysz³ym roku. 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
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,,Zanim pad³eœ, jeszcze ziemiê prze¿egna³eœ rêk¹.
Czy to by³a kula, synku, czy to serce pêk³o? '’

Dnia 30 sierpnia 2011r. w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie 
Pierwszym odby³o siê spotkanie poœwiêcone ¿yciu i twórczoœci ¿o³nierza 
i poety pokolenia Kolumbów - Krzysztofa Kamila Baczyñskiego. Jego 
m³odoœæ przypad³a na bardzo trudne czasy, jego m³odzieñcze ambicje 
i nadzieje zderzy³y siê z brutalnoœci¹ lat wojny.  Baczyñski jako oddany 
patriota poleg³ w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, w wieku 
zaledwie 23 lat.

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

W STOJESZYNIE PIERWSZYM

          Komputer jeden z najwiêkszych wynalazków XX wieku. 
Spotykamy siê z nim niemal wszêdzie i s³u¿y nam do wykonywania 
zarówno operacji finansowych, planowania i symulacji dzia³añ 
wojennych, do nauki jak te¿ do zabawy. To sprawia, ¿e komputery 
staj¹ siê nieod³¹cznym elementem naszego ¿ycia.  Coraz czêœciej 
jednak pojawiaj¹ siê g³osy na temat szkodliwoœci hipermediów na 
zdrowie cz³owieka. Wiedza na ten temat mimo wszystko jest 
niewielka. Spotykamy siê z informacjami na temat negatywnego 
wp³ywu komputera na wzrok, czasem mówi siê o promieniowaniu 
elektromagnetycznym lub o tym, ¿e d³ugotrwa³e przesiadywanie przy 
komputerze powoduje schorzenia krêgos³upa.  Bardzo ma³o mówi 
siê o problemach natury psychicznej.  Problem ten dotyczy przede 
wszystkim dzieci i m³odzie¿y. Wp³yw komputera i Internetu na rozój 
dzieci i m³odzie¿y ma charakter wieloaspektowy. 

Mo¿emy wyró¿niæ 5 sfer rozwoju m³odego cz³owieka, 
których ten problem dotyczy:
- rozwój psychiczny -  zaburzenia emocjonalne, interpersonalne, 
uzale¿nienie od gier internetowych, od komputera i Internetu,
- rozwój fizyczny -  wady postawy i pogorszenie wzroku,
- rozwój moralny  - niekontrolowany dostêp do demoralizuj¹cych , 
niebezpicznych treœci,
- rozwój intelektualny  - szok informacyjny, informacje 
niedostosowane do wieku i mo¿liwoœci perpecyjnych dziecka,
- rozwój spo³eczny  - ograniczenie kontaktów z rówieœnikami.

Dziecko mo¿e siê prawid³owo rozwijaæ tylko wówczas, gdy 
oddzia³uj¹ na niego odpowiednie wychowawcze i socjalizacyjne 
bodŸce. Musz¹ one byæ wielostronne i dawkowane w rozs¹dnym 
zakresie. Jeœli pozwolimy dziecku korzystaæ z dobrodziejstw techniki 
bez kontroli i umiaru, mo¿emy w pewnym momencie zauwa¿yæ wokó³ 
siebie ¿yj¹cego w œwiecie gier maniaka komputerowego, któremu 
wydaje siê, ¿e cz³owiek mo¿e ¿yæ kilkakrotnie, b¹dŸ ¿e dziecko potrafi 
rozmawiaæ z ludŸmi tylko za pomoc¹ e-maili lub w czacie, 
a w bezpoœredniej rozmowie nie mo¿emy znaleŸæ z nim jakiejkolwiek 
wspólnej p³aszczyzny porozumienia. 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne  ocenia, ¿e z powodu 
braku æwiczeñ w mówieniu w ci¹gu ostatnich 10 lat liczba zaburzeñ 
mowy u dzieci wzros³a o 20%. W dobie telewizji i komputerów 
problemy z mówieniem sta³y siê alarmuj¹ce. Zaburzenia mowy 
przek³adaj¹ siê na problemy z nauk¹, na trudnoœci w budowaniu 
relacji z ludŸmi, wp³ywaj¹ równie¿ na wybory ¿yciowe: kierunek 
studiów, podjêcie okreœlonej pracy.

        Ksi¹¿ki dzieciñstwa to pozycje, które w znacz¹cy sposób wp³ynê³y na 
nasze obecne charaktery, osobowoœæ. Kszta³towa³y nasz¹ wra¿liwoœæ, 
uczy³y mi³oœci do œwiata i drugiego cz³owieka, wychowywa³y do ¿ycia. 
Ksi¹¿k¹ mojego dzieciñstwa zdecydowanie mogê nazwaæ baœñ „Bracia Lwie 
Serce” Astrid Lindgren, poniewa¿ to ona zapocz¹tkowa³a moj¹ przygodê ze 
s³owem pisanym.

Autorka nie boi siê w niej poruszaæ trudnego dla dzieci tematu 
œmierci. W obrazowy sposób t³umaczy, ¿e istnieje ¿ycie po ¿yciu  kraina 
„Nangijali”, gdzie ka¿dego czeka szczêœcie.

Dwaj bracia: ciê¿ko chory Sucharek j jego starszy brat Jonatan s¹ 
idealnym przyk³adem bezinteresownej braterskiej mi³oœci. Wzajemna troska, 
¿yczliwoœæ, zwyk³e rozmowy  s¹ przejawem silnej wiêzi, która ich ³¹czy. 
Bohaterowie mimo swojego bardzo m³odego wieku, nie s¹ oszczêdzani przez 
¿ycie. Nawet w krainie Doliny Dzikich Ró¿ gotowi s¹ walczyæ w imiê s³usznej 
sprawy.

„Bracia Lwie Serce” to piêkna i niezwykle wzruszaj¹ca opowieœæ 
o odwadze, umi³owaniu wolnoœci, a tak¿e ludzkich s³aboœciach i sile mi³oœci, 
której nie jest w stanie zniszczyæ nawet œmieræ bohaterów. Nie da siê przejœæ 
wobec ich losów obojêtnie. One ucz¹, jakimi wartoœciami powinniœmy siê 
kierowaæ w ¿yciu, by byæ dobrymi ludŸmi, wra¿liwymi na cudze cierpienie. 

Uczestniczka spotkañ DKK  
Anna Hapak

Bior¹cy udzia³ w spotkaniu 
cz³onkowie Dyskusyjnego 
Klubu Ksi¹¿ki odczytywali 
utwory m³odego poety, po 
czym wymienial i  w³asne 
odczucia i refleksje odnoœnie 
jego twórczoœci. W czasie 
spotkkania s³uchaliœmy tak¿e 
piosenek   patriotycznych 

I muzycznych interpretacji wierszy Krzysztofa Kamila Baczyñskiego 
w wykonaniu Ewy Demarczyk, Micha³a Bajora i Grzegorza Turnaua.

Uczestniczka spotkania
Ewelina Kwiecieñ

KOMPUTER I INTERNET - A ROZWÓJ DZIECI I M£ODZIE¯Y
 Przyczyn tego stanu jest wiele, dwie najwa¿niejsze to:

- niedostateczna iloœæ æwiczeñ w mówieniu i s³uchaniu jêzyka 

z powodu braku czasu rodziców na rozmowy z dzieckiem 

i czytanie

- opóŸnienia rozwojowe,  wynikaj¹ce z niedostatecznej iloœci 

ruchu i bodŸców stymuluj¹cych rozwój jêzyka, co jest 

najczêœciej skutkiem spêdzania przez dzieci wielu godzin 

dziennie przed ekranem. 

W okresie szkolnym ten problem siê pog³êbia. Dzieci 
nawi¹zuj¹ internetowe kontakty, za pomoc¹ komunikatów pisanych,  
nie  æwicz¹ mowy, konstruowania wypowiedzi, doboru s³ownictwa. 
Trudnoœci z wyra¿aniem myœli na piœmie, poœpiech komunikacyjny, 
powoduj¹, ¿e wypowiedzi s¹ najczêœciej proste, a nawet 
prymitywne. Zaczyna siê szerzyæ jêzyk ¿argonowy, ubogi z kulej¹c¹ 
ortografi¹ i gramatyk¹, pe³en niewybrednych okreœleñ. Internet staje 
siê kolejnym medium, które upoœledza umiejêtnoœci jêzykowe. Od 
najm³odszych lat dzieci ucz¹ siê mówienia skrótami, odpowiadania 
monosylabami, ledwo poznaj¹ litery, ju¿ wysy³aj¹ SMS-y . Nie 
sprzyja to kszta³ceniu piêknej i bogatej mowy. Wypowiedzi ustne 
i pisemne dzieci s¹ lakoniczne, czêsto  pozbawione sensu. 

Aby przeciwdzia³aæ problemowi dotycz¹cemu rozwoju 
dzieci i m³odzie¿y, mo¿e trzeba  siêgn¹æ do najprostszego sposobu, 
jakim jest zachêcenie dzieci do kontaktów z ksi¹¿k¹ i poœwiêcaniu im 
wiêcej czasu i uwagi.

Zapraszamy do naszej biblioteki, ka¿dy na pewno  znajdzie 
dla siebie coœ interesuj¹cego.

Opracowa³a 
Wanda Trójczak

 



By³y te¿ po¿ary w mieœcie, ale to robota „zwyciêzców”. Rabowali co siê da³o, 
na naszych oczach. Rozminowali tylko jedno molo, statki swoje zape³niali: 
meblami, zegarami, porcelan¹, obrazami, jakimiœ baga¿ami  walizkami, 
nawet narty tam sk³adowane. Zabierali czêœci samolotów, urz¹dzenia 
elektrotechniczne. Pewnego razu, chodz¹c po Gdañsku, trafi³em do zak³adu- 
fabryki, który produkowa³ myd³o toaletowe z ludzkiego t³uszczu. W jednym 
pomieszczeniu fabryki, w basenie z formalin¹, p³ywa³y jeszcze cztery t³uste 
kobiety, a w biurze by³ aba¿ur lampy stoj¹cej na biurku, z ludzkiej skóry 
z tatua¿em i jakaœ ksi¹¿ka, oprawiona w taka sam¹ skórê. By³y te¿ kawa³ki 
gotowego myd³a.

Zadaniem mojej podopiecznej grupy Niemców by³o zdejmowanie 
tablic z nazwami ulic. By³y ciemnoniebieskie z bia³ymi wypuk³ymi napisami. 
W obozie Niemcy pokrywali je bia³¹ farb¹ i malowali polskie napisy w kolorze 
czarnym.  Spontanicznie, sami, ustalaliœmy nazwy, utrwalaj¹c naszych 
polskich bohaterów. Ja wykorzysta³em nazwiska, chyba z ca³ej “Trylogii” 
Sienkiewicza. Kilka dni przed œwiêtem morza przyby³ z Lublina , niewielki 
ddzia³ polskich marynarzy. Na defiladzie mieli tylko czapki marynarskie 
i bluzy. Wtedy te¿ uruchomiono symbolicznie pierwszy tramwaj, który 
porusza³ siê po jednej ulicy i chyba tylko ze dwa przystanki. Maszeruj¹c przed 
trybun¹, widzia³em prezydenta Bieruta i Osóbkê - Morawskiego, którzy po 
obiedzie odwiedzili nasz obóz. Przyjechali czarnym „Citroenem” z eskort¹. 

W póŸniejszych dniach zostaliœmy zaproszeni do Sopotu na Zlot 
Gdañskiej Chor¹gwi ZHP. Przed wymarszem z BrzeŸna, za³adowaliœmy 
nasze plecaki ró¿nymi „zdobyczami” jak: liczniki elektryczne „Simensa” na 
dwie taryfy, korek z kó³ ratunkowych  na pantofle dla naszych sympatii 
w Lublinie, ale przede wszystkim:  broñ, amunicjê, granaty, nawet 
„Bergmana” i  wiele taœm z amunicj¹. Niestety, w po³owie drogi do Spotu, jest 
jakaœ rzeczka i mostek, na którym czekali na nas polscy ¿o³nierze. Rewizja. 
Z bólem serca  uzbiera³ siê niema³y stos. Tylko trochê uda³o nam siê 
przemyciæ do Lublina .  Przecie¿ ka¿dy z nas chcia³ czymœ szpanowaæ. Dla 
nas by³a jeszcze wojna ! W Sopocie piêknie. Miasto,  kurort prawie nic nie 
zniszczone. Zakwaterowano nas w ³adnym hotelu. Wtedy pierwszy raz 
widzia³em niebieski sufit du¿ej jakieœ sali, z namalowanymi z³otymi 
gwiazdkami. Uroczystoœci trwa³y  dwa dni ; w Oliwie, Gdañsku , Sopocie. 
By³a Msza Œwiêta, ogniska, wystêpy artystyczne miejscowych harcerzy. By³o 
p³ywanie szalupami po morzu. Byliœmy w kinie, z piêknymi, czerwonymi 
i miêkkimi fotelami. Po powrocie z nad morza, otrzyma³em stopieñ „Æwika”. 

W lipcu 1945 roku Kwatera G³owna ZHP zorganizowa³a I - sz¹ 
Centraln¹ Akcjê Szkoleniow¹ w Osowcu, blisko Grodziska Mazowieckiego 
k/ Warszawy. ZHP otrzyma³o tam,w ramach parcelacji, na swoje potrzeby 
maj¹tek ziemski wraz z zabudowaniami. Do Osowca przyby³o na to szkolenie 
du¿o dru¿yn harcerskich, reprezentuj¹cych wszystkie Chor¹gwie. My 
pojechaliœmy z Lublina poci¹giem, ale tylko na Pragê. Dalej pieszo, przez 
most pontonowy, ulicami pe³nych zgliszcz, ruin, œmieci - na Ochotê, do kolejki 
podmiejskiej  dojazdowej. Kwaterowaliœmy na strychu jakiegoœ budynku 
gospodarczego. Zajêæ szkoleniowych  skautowskich  by³o bardzo du¿o  i na 
wysokim poziomie. Codziennie ogniska z instruktarzem, jak je ciekawie 
prowadziæ. Pamiêtam sentymentalne ogniska harcerzy warszawskich, 
z ciekawymi gawêdami i dyskusj¹ o Powstaniu Warszawskim, o którym 
dowiedzia³em siê bardzo duzo i nauczy³em wiele piosenek- œpiewanych 
przez Powstañców. Bêd¹c na CAS, zg³osi³em siê do grupy odnawiaj¹cej 
pomieszczenia dworu. Wtedy zdoby³em sprawnoœæ (m/in) „dekoratora 
wnêtrz”, za namalowanie na œcianach w sali aktowej, w kolorach, herbów 
miast wojewódzkich  chor¹gwianych. Szkolenie trwa³o ca³y miesi¹c. Na 
zakoñczenie odby³ siê „ Bieg Æwików”. Zastêpy, reprezentacje  
poszczególnych Chor¹gwi, rywalizowa³y miêdzy sob¹ na d³ugiej trasie 
z przeszkodami- wykonywaniem ró¿nych czynnoœci skautowskich. By³em 
wybrany do naszego zastêpu, który zaj¹³ wtedy pierwsze miejsce. By³a te¿ 
po¿egnalna defilada wszystkich uczestników, przed trybun¹ z Naczelnikiem 
ZHP i jakimiœ „fiszami” z Warszawy, bo ju¿ Rz¹d Lubelski przeniós³ siê do 
stolicy. 

W sierpniu pojecha³em poci¹giem, z przesiadk¹ w Lesznie 
i Wschowie, do S³awy Œl¹skiej ( SCHLESIERSEE), naturalnie w mundurku 
harcerskim. Mia³em tam wujka Olesia, który w rynku zdo³a³ ju¿ uruchomiæ 
poniemieck¹ aptekê -  p. F. Schwarzkopfa. W S³awie spotka³em kilku 
harcerzy z Poznania i razem, rowerami zwiedzaliœmy piêkn¹ okolicê. 
P³ywa³em statkiem wycieczkowym „ Poczdam” po jeziorze S³awskim. 
Miasteczko nie zniszczone. W parku pa³ac, pe³en kradzionych ksi¹¿ek ,które 
jako hobby, zwozi³ z ca³ej Europy  Himmler. Nad  jeziorem by³a jakaœ szko³a 
marynarzy niemieckich, z której przywioz³em dla naszej dru¿yny du¿o 
oryginalnych chor¹giewek, do sygnalizacji „semaforem” i œwiece 
sygnalizacyjne na kolorow¹ magnezjê. 

Od wrzeœnia rozpocz¹³em naukê w Liceum Przyrodniczym, 
Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego przy ul. Ogrodowej w Lublinie. 
Dzia³a³a tam ju¿ dru¿yna harcerska: 4 LDH „ Czarna” i te¿ mia³a za patrona 
Hetmana Zamoyskiego. W liceum spotka³em kilku harcerzy z poprzedniej 
dru¿yny. Z rozkazu Hufca, a za wiedz¹ Chor¹gwi i zgod¹ Dyrektora 
p.. Paciorka, zosta³em od pocz¹tku roku szkolnego nowym dru¿ynowym tej 
4 LDH. Dru¿yna z tradycjami mia³a nawet przedwojenny, nie zniszczony, 
Sztandar. Pomagali mi œwietni druhowie: Link, Stawinoga, Klamut, Werner, 
Biernat, Izdebski, Kaliciñski, Grzesiuk, Massajada, Ko³tun i inni. Pamiêtam, 
jak wspania³y dh Leszek Ko³tun syn, lekarza, mia³ wiele nieprzyjemnoœci, 
z powodu patriotycznego zaanga¿owania siê w „Referendum”                         
(3 x TAK) po stronie Miko³ajczyka. 
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W grudniu 1944r. chodziliœmy do Polskiego Szpitala Wojskowego 
„ Bobolanum”, przy Al. Rac³awickich. By³ blisko naszego Gimnazjum. 
Odwiedzaliœmy tam rannych ¿o³nierzy, zanosz¹c im drobne upominki. 
Cieszyli siê bardzo z naszych odwiedzin. Tam poznaliœmy du¿o harcerek 
z  Lublina, z którymi nawi¹zaliœmy mi³y kontakt. Te¿ odwiedza³y rannych. 
Dziêki temu zawdziêczam pierwsze „prywatki”. 

Pierwsza moja zabawa taneczna  „ prywatka” by³a na pocz¹tku 
karnawa³u 1945 roku, na któr¹ zabrali mnie harcerze z dru¿yny pochodz¹cy 
z Lublina: jak Jerzy Izdebski, Leszek Kisiel,Ciesielski i m³odszy 
Skolimowski. Odbywa³y siê po mieszkaniach dziewcz¹t  druhen. Przynosi³o 
siê patefon lub adapter na du¿e p³yty gramofonowe, s³odycze, lemoniadê. 
Kole¿anki piek³y  ró¿ne smaczne ciastka; moda by³a wtedy na napoleonki 
i szarlotkê. Wieczorami zbiera³o siê kilka par i przez parê godzin tañczona, 
œpiewano, robiono fotografie. Zawi¹za³y siê pierwsze sympatie i to wszystko 
pod dyskretnym okiem goœcinnych gospodarzy. Bawiono siê grzecznie, 
a partnerki by³y wyrozumia³e dla naszych s³abych umiejêtnoœci tanecznych.   
Bo w okupacjê niemieck¹, nie by³o radoœci i chêci do tañca. Na prywatki 
ubieraliœmy siê w najlepsze ubrania, ¿eby wygl¹daæ elegancko, co 
w tamtych czasach sprawia³o du¿o trudnoœci. Naszym dziewczynom 
przychodzi³o to ³atwiej, bo by³y wspomagane przez swoje siostry, matki, 
a nawet ciotki. Po tañcach, obowi¹zkowo, ka¿dy z nas odprowadza³ swoj¹ 
partnerkê do domu, po s³abo oœwietlonych ulicach  miasta,  co utrwala³o 
urok „prywatek”.   

W zimie 1945 roku jeszcze przed ofensyw¹ radzieck¹ na Wiœle, 
otrzyma³em od wujka Morawskiego  dla naszej dru¿yny p³yty gramofonowe, 
wydawane w Moskwie  przez Zwi¹zek Patriotów Polskich, nagrane w jêzyku 
polskim.: Hymn Narodowy „ Nie rzucim ziemi”, „Oka” itd. By³y te¿ wojskowe, 
jak: „ Serce w plecaku”- piosenka przedwojenna, skomponowana na 
uroczyste zakoñczenie manewrów wojskowych w 1938 roku, które odby³o 
siê w £ucku z udzia³em Marsza³ka Edwarda Rydza  Œmig³ego. Te cenne  
melodie  wykorzystywaliœmy przy ró¿nych uroczystoœciach  w Gimnazjum. 

Wczesna wiosn¹,  poszliœmy ca³¹ dru¿yn¹, czwórkami, 
w czystych mundurkach i chustach, do Katedry na bierzmowanie. 
Zaproponowa³em, ¿eby przyj¹æ imiê patrona naszej dru¿yny  Waleriana. 
Sakramentu Bierzmowania udzieli³ nam ks. bp. Leon Fulman . Klêcz¹c 
w szeregu, ks. Biskup zdziwiony kolejnym szeptem : „Walerian”, zapyta³ 
kolejnego: „ Dlaczego wszyscy  Walerian”; dowiedziawszy siê, zapamiêta³ 
nas po bia³ych chustach z czerwonym krzy¿em i w przysz³oœci, jak staliœmy 
czwórkami na nabo¿eñstwach w Katedrze, zawsze siê do nas uœmiecha³. 

Po opuszczeniu przez Rosjan lasu zemborzyckiego, zaczêliœmy 
tam chodziæ na ró¿ne æwiczenia, wycieczki i biwaki. By³y ³adniejsze tereny;  
bardziej zielone. Wêdrowa³o tam wiele ró¿nych dru¿yn harcerskich 
z Lublina. Organizowaliœmy wspólnie piêkne ogniska, a w niedziele,  ksiê¿a 
odprawiali dla nas polowe msze œwiête. Zachwalaj¹c w klasie uroki tamtych 
okolic, namówiliœmy nasza wychowawczyniê, p. prof. Pliszczyñsk¹ na 
“majówkê”. Ca³¹ klas¹ byliœmy u Jej znajomej  na zsiad³ym mleku 
z kartoflami, które obierali moi druhowie. Wziêliœmy nawet ze sob¹ „ sukê” 
niemieck¹, ale b³aga³a, ¿eby nie strzelaæ, ¿e ktoœ us³yszy  lub zobaczy 
i bêdzie du¿y nieprzyjemnoœci. P. Prof. Pliszczyñska - wspania³y pedagog, 
by³a energiczn¹ kobiet¹. Cieszy³a siê wielkim szacunkiem. Wspiera³a mnie 
oficjalnie w dzia³aniu i Jej zawdziêczam wiele osi¹gniêæ; ale nie tolerowa³a 
lenistwa i subordynacji. Z racji naszego du¿ego zaanga¿owania siê 
ska³tingiem, kilku z nas zwolni³a z dalszej nauki do uzyskania „ ma³ej matury” 
i w po³owie maja  1945r. pojechaliœmy do oswobodzonego Gdañska. 
Lubelska Chor¹giew ZHP organizowa³a dru¿ynê ochotników do 
porz¹dkowych prac spo³ecznych. Pojechaliœmy poci¹giem z Lublina do 
stacji Gdañsk  Pruszcz, pod komend¹ harcmistrza ppor. Miklaszewskiego. 
Zakwaterowano nas w Gdañsku  BrzeŸno, w drewnianych domkach na 
brzegu pla¿y. Poniewa¿ w domkach pod³oga mia³a du¿e szpary, a od morza 
wia³ jeszcze zimny wiatr, wiêc trzeba by³o czymœ uszczelniæ,  ociepliæ. 
W porcie, z jakiegoœ magazynu, zabraliœmy du¿e pud³a  tekturowe i wióra 
z drzewa (wilinê). Tekturê u³o¿yliœmy na pod³odze, wióra  jak siano, póŸniej 
koce i by³o fajnie. W porcie i Gdañsku byli wtedy sami Rosjanie. Polskiej 
¿adnej formacji  jeszcze nie by³o. Rosjanie rozminowali nam przejœcie, pla¿¹ 
z  BrzeŸna do Gdañska. Na rozminowany teren po³o¿yli szerokie deski  - 
k³adki na piasku, tylko po nich mogliœmy bezpiecznie chodziæ, naturalnie 
w odstêpach i gêsiego. Po obu bokach nadal powiewa³y na drutach ¿ó³te 
chor¹giewki z trupi¹ czaszk¹ . Potraktowano nas bardzo powa¿nie, ka¿dy 
dosta³ karabin po niemieckiej Obronie Wybrze¿a. Zbieranina broni, ró¿nej 
jakoœci  i wielkoœci. Otrzymywaliœmy w/g wzrostu i si³y. Ja otrzyma³em  
piêkny „belgijski” ( podobno kolonialny, piêciostrza³owy). Po kilku dniach 
do³¹czy³y do nas grupy harcerzy z Chor¹gwi £ódzkiej i Warszawskiej. 
Zadaniem naszym w Gdañsku by³o kierowanie uporz¹dkowania, kilku 
centralnych ulic miasta, przed pierwszym po wojnie, Œwiêtem Morza, 
na które mia³y przyjechaæ ówczesne w³adze PRL. Opiekowaliœmy siê 
grupami Niemców  cywili, pozosta³ych w mieœcie, którzy z ³opatami, kilofami 
i miot³ami, pracowali od œwitu do nocy. Przera¿eni wojn¹, bardzo nas siê bali 
i byli zdyscyplinowani. W kuchni pracowa³y Niemki. Pamiêtam, jak kiedyœ 
podano plotkê, ¿e jedzenie dla nas jest zatrute. Co siê wtedy dzia³o! 
Kucharki i ich rodziny musia³y przy nas wszystko zjeœæ; prze¿y³y. 
Zaostrzyliœmy czujnoœæ i dyscyplinê. Posz³y w ruch trzonki od szczotek 
znalezione w  porcie.  By³o  trochê  strzelaniny  na  dzia³kach w  BrzeŸnie, to 
ukrywaj¹cych siê esesmanów wy³apywali czerwonoarmiœci. Harcerze te¿ 
strzelali,  szczególnie  z  dzia³ek,  ró¿nych broni  i  rakietnic,  z niemieckich 
umocnieñ wzd³u¿ wybrze¿a Ba³tyku. 

“MOJE HARCERSTWO ZACZÊ£O SIÊ W MODLIBORZYCACH”
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 Nawet nie dosta³ siê z tego powodu na medycynê, ledwo pozwolono mu 
ukoñczyæ Szko³ê Felczersk¹. Mia³em bardzo dobrego „przybocznego”  druha 
Kurowskiego  i dzia³alnoœæ dru¿yny by³a  prawie wzorowa. Byliœmy aktywni we 
wszystkich spo³ecznych pracach  szko³y. Nawet dyrektor pozwoli³ nam kilku 
pojechaæ we wrzeœniu 1945r.  do Katowic, na zlot Œl¹skiej Chor¹gwi ZHP. 
Byliœmy w sk³adzie oficjalnej delegacji naszej Chor¹gwi. Mimo krótkiego czasu 
od przepêdzenia Wehrmachtu, Œl¹zacy potrafili zorganizowaæ wielki Zlot, 
wielk¹ imprezê Jubileuszow¹. W Katedrze  by³a Msza Œwiêta, po której 
poœwiêcono trzy nowe Sztandary Harcerskie.  By³a defilada na mieœcie zuchów 
i harcerzy. By³o wiele imprez towarzysz¹cych. Wszyscy cieszyli siê wolnoœci¹ i 
¿eby nie powtórzy³a siê „ wie¿a spadochronowa” z harcerzami. 

Tej jesieni dyrektor Paciorek, da³ mi bojowe zadanie. 
W leœniczówce Zalesie pod Lubartowem  za³atwi³  nieodp³atnie drewno na opa³ 
dla szko³y, ale z ziemianek po wojsku radzieckim, które tam, przed ofensyw¹ 
styczniow¹, mieszka³o. JeŸdziliœmy rowerami, grupami, przez kilka dni 
rozbieraæ te ziemianki. Zabieraliœmy ³opaty, kilofy, co kto w domu mia³ 
przydatnego do tej roboty. Praca ciê¿ka, mozolna, bo ziemianki mia³y mocn¹ 
konstrukcjê. Potem samochodem zwieziono drewno do Lublina. Wspominam 
to  i  porównu jênas  z  dz is ie jsz¹  m³odz ie¿ ,  k tó ra  py ta ³aby :  
„ za ile ?”. Wtedy dla nas to by³ zaszczyt, honor. Byliœmy nauczeni w domu pracy 
i bezinteresownoœci. Szkoda, ¿e to pokolenie ju¿ wymiera. 

Szczególnie zapamiêta³em jesieñ 1945 roku. Wtedy zaczêli 
przyje¿d¿aæ do Lublina, w ramach repatriacji , ca³ymi poci¹gami Polacy, 
wysiedleni z Wileñszczyzny i zza Buga. Lokowali ich w dawnym obozie na 
Majdanku. Tam by³ obóz przejœciowy, sk¹d rozsy³ano ich grupami na „ziemie 
zachodnie  odzyskane”. Smutni, zagubieni i g³odni. Za³amani psychicznie przez 
okrutny los i niepewnoœæ. Mieli ze sob¹ niewielki dobytek, jakieœ tobo³y, walizki, 
dzieci, starców, a nawet kozy. Widzia³em dzieci, trzymaj¹ce na rêku koty, 
przywiezione ze sob¹. Wszêdzie atmosfera przygnêbienia i niepewnoœci. 
Ludnoœæ Lublina, PCK, RGO i (ju¿) UNRA, pomaga³y w dostarczaniu im 
¿ywnoœci. Wtedy wyst¹pi³em z inicjatyw¹, ¿ebyœmy w³¹czyli siê do tej akcji. 
Pomoc nasza polega³a na zbieraniu wœród znajomych po mieœcie, kartek na 
chleb. Te ma³e kwadraciki, nakleja³em na ca³e strony gazet, które zamienialiœmy 
w piekarniach na wiele bochenków. Co dwa - trzy dni  zawoziliœmy chleb 
rowerami na Majdanek. Tam, bêd¹cy wœród nich ksiê¿a, rozdawali 
potrzebuj¹cym. Jeszcze dzisiaj widzê ich smutne twarze i oczy, zapatrzone 
gdzieœ - w nieznane.

W ferie zimowe, od 21 grudnia 1945 do 7 stycznia 1946 roku, 
Lubelska Chor¹giew ZHP zorganizowa³a w Zakopanem Kurs 
Podharcmistrzowski, na którym, jako dru¿ynowy, 
by³em uczestnikiem.  Dowodzi³ nami harcmistrz  prof. geografii mgr Wilgat. Ze 
wzglêdu na uszkodzenia wojn¹ torów kolejowych, jechaliœmy przez £ódŸ  
Fabryczn¹ i Czêstochowê.W Zakopanym mieszkaliœmy na strychu hotelu „ 
Europejskiego”. Plan zajêæ by³ bardzo bogaty, ale mieliœmy czas pojeŸdziæ na 
nartach, byæ na Guba³ówce i na Kasprowym Wierchu. Robiliœmy du¿o 
wycieczek po górach, których, prawie wszyscy wczeœniej nie widzieli. Wtedy 
Zakopane, pierwszy raz „ po wojnie”, organizowa³o  sylwestra. Na kursie by³em 
w zastêpie najm³odszych harcerzy. Wiec na powitanie Nowego Roku, zamiast 
do restauracji na bal w hotelu „ Morskie Oko”, prof. Wilgat zabra³ nasz zastêp, 
wieczór do Doliny Str¹¿yskiej, prawie pod sam¹ œcianê Giewontu. Mróz du¿y, 
œnieg do pasa i trzymaj¹c siê grubej liny wêdrowaliœmy gêsiego, a¿ wybi³a 
pó³noc. Wtedy staj¹æ, bez czapek, zmówiliœmy: „ Ojcze Nasz” i „ Zdrowaœ 
Mario”. Sk³adaliœmy sobie ¿yczenia noworoczne. Poniewa¿  jeszcze przed 
wyjazdem  z Lublina, wiedzieliœmy, ¿e to bêdzie pierwszy „ wolny” sylwester 
w Zakopanem, ka¿dy z nas zabra³ dyskretnie, ró¿ne „ atrybuty powitalne”. 
Mieliœmy rakietnice i ró¿nokolorowe rakiety oraz granaty. Bez wiedzy opiekuna, 
wracaj¹c do Zakopanego, gdzieœ na koñcu Doliny, ko³o „ Romy” zaczêliœmy 
kanonadê z fajerwerkami . Co siê wtedy dzia³o w Zakopanem ! Ludzie zaczêli 
w domach gasiæ œwiat³o. Z sal balowych znikali ubecy. Podobno krzyczano po 
ulicach „ Banda idzie !”. Wszêdzie pop³och. Prof.. Wilgat,  zdaj¹c sobie sprawê 
z konsekwencji, wstrzymywa³ nas, ale zd¹¿yliœmy opró¿niæ kieszenie. 
Wchodzimy do Zakopanego  jak gdyby nigdy nic. Ulice ciemne, puste. 
Wstêpujemy do „ Morskiego Oka” na herbatkê. Byliœmy bardzo zmarzniêci
 i  oœnie¿eni.  Zastaliœmy tam jeszcze naszych starszych druhów. Od nich 
dowiedzieliœmy siê o lêku przed partyzantami. Do restauracji  nawet wpad³ za 
nami patrol milicji, ale popatrzy³ na spokojne dzieci, coœ wêszy³ i pobiegli dalej. 
To by³ mój najpiêkniejszy Sylwester; przez nasz¹ lubelsk¹ fantazjê. Kurs 
Podharcmistrzowski ukoñczy³em pomyœlnie.  Na pami¹tkê pobytu 
w Zakopanem ca³a nasza grupa nosi³a na lewej stronie   czapki harcerskiej, 
przypiêt¹ „ Szarotkê”. W drodze powrotnej byliœmy kilka godzin 
w Czêstochowie, zwiedzaj¹c klasztor Jasnogórski.  W lutym 1946 roku, 
rozkazem KG  ZHP otrzyma³em stopieñ „ Harcerz Orlego” i stopieñ instruktorski  
podharcmistrz. 

Zachêcany jazd¹ na nartach w Zakopanem, wzi¹³em udzia³ 
w Zawodach  „Biegu p³askim”, który organizowa³ w zimie Lubelski Oddzia³ 
P.T.T.. Trasa biegu  wynosi³a 10 km; prowadzi³a przez tereny za cmentarzem na  
ul. Lipowej, dzia³ki, pola i pagórki  obecnych osiedli lubelskich. By³o 
kilkudziesiêciu zawodników. Ja ukoñczy³em bieg na ostatnim miejscu, 
z pó³godzinnym opóŸnieniem. 

Do wa¿niejszych wydarzeñ dla naszej 4 LDH, by³ udzia³ 
w Ingresie bp Stefana Wyszyñskiego, który odby³ siê w maju 1946 roku  
w Lublinie. Dost¹piliœmy wtedy wielkiego zaszczytu. Poniewa¿ posiadaliœmy 
jedyny w Lub l ine  przedwojenny Sztandar  i  by l i œmy znan i  
z dobrego, katolickiego wychowania, W³adze Diecezji, w  planie ustawienia 
kolejnoœci delegacji, wyznaczy³y nas na sam pocz¹tek Orszaku. Tworzyliœmy „ 
Hono row¹  Szp i cê ” .  Od  roga tk i  wa rszawsk ie j ,  od  kosza r,  
Al.. Rac³awickimi, Krakowskim Przedmieœciem, a¿ do Katedry, procesjê 
prowadzi³ nasz Poczet Sztandarowy, a za nami dopiero ró¿ne Organizacje, 
Rzemios³o, Dru¿yny Harcerskie, Orkiestra Wojskowa, Kompania Honorowa, 
liczne duchowieñstwo z ca³ej Diecezji. Pod baldachimem bp Wyszyñski  
w otoczeniu W³adz Miejskich i Wojewódzkich i Honorowej Warty Wojskowej. 
Nastêpnie t³umy, t³umy wiernych. 

Ci¹g dalszy nast¹pi
Dariusz Kossakowski

PADWA - MIASTO DALEKIE, 
A JEDNAK BLISKIE...

Padwa to stare, licz¹ce 24 wieki miasto, le¿¹ce nad rzek¹ 
Bacchiglione w regionie Wenecja Euganejska w pó³nocno -  wschodniej czêœci 
W³och na Nizinie Padañskiej.

Co wiemy o Padwie? Z czym nam, Polakom, kojarzy siê to miasto?
Myœlê, ¿e przede wszystkim z niezwykle popularnym i lubianym œwiêtym 
Antonim. ¯y³ w latach 1195  1231. By³ s³ynnym kaznodziej¹ 
i eologiem. Mówiono, ¿e by³ patronem ubogich.

Czêsto  zwracamy s iê  do Niego z  proœb¹ o  pomo
c w odnalezieniu zagubionych przedmiotów.

Figurki lub obrazy wyobra¿aj¹ce postaæ znanego zakonnika, 
znajduj¹ siê chyba w ka¿dym koœciele parafialnym i w niejednym domu. Œwiêty 
ukazany jest w  br¹zowym habicie, z kwiatem lilii i Dzieci¹tkiem Jezus na rêku.

Bazylika jest jedn¹ z najs³awniejszych i najczêœciej odwiedzanych 
œwi¹tyñ œwiata chrzeœcijañskiego. Od wieków przyci¹ga rzesze wiernych 
i pielgrzymów.

W bazylice znajduje siê Kaplica œwiêtego Antoniego. Wzd³u¿ œcian na 
marmurowych p³askorzeŸbach ukazano sceny z ¿ycia oraz cuda, jakich dokona³ 
œw. Antoni. W centrum kaplicy wznosi siê grobowiec œw. Antoniego.

W Kaplicy Relikwii nazywanej równie¿ Kaplic¹ Skarbca, 
przechowywane s¹ doczesne szcz¹tki œwiêtego Antoniego, które nie uleg³y 
rozk³adowi. W drogocennych relikwiarzach umieszczone s¹: jêzyk, krtañ 

i ¿uchwa oraz fragment skóry, w³osy i koœæ.
W szklanej gablocie znajduj¹ siê du¿e fragmenty zakonnego habitu oraz inne 
przedmioty, wydobyte podczas otwarcia grobu i rozpoznania w 1981 roku w 750 
rocznicê œmierci œwiêtego Antoniego, zwanego G³osicielem Ewangelii.

Przed o³tarzem - grobem charyzmatycznego franciszkanina 
z powag¹ i wielkim skupieniem przesuwaj¹ siê szeregi pielgrzymów i turystów, 
aby w skrzynkach z³o¿yæ karteczki z proœbami i liœciki do ulubionego Œwiêtego. 

Bez trudu mo¿na nabyæ przewodniki i informatory w jêzyku polskim. 
W kilku miejscach w œwi¹tyni mo¿na znaleŸæ karteczki z modlitw¹ do œwiêtego 
Antoniego. Widaæ, ¿e Bazylika jest czêsto nawiedzana przez naszych rodaków. 

W Bazylice w Padwie mo¿na odnaleŸæ jaszcze inne polskie akcenty. 
Pierwszy o³tarz lewej nawy koœcio³a poœwiêcony jest œwiêtemu Maksymilianowi 
Kolbe. Wspania³y obraz, ukazuj¹cy œmieræ mêczeñsk¹ tego polskiego 
franciszkanina w obozie koncentracyjnym, wykona³ Pietro Annigoni. 

Bazylikê œwiêtego Antoniego w Padwie nawiedzi³ w czasach swego 
pontyfikatu papie¿ Jan Pawe³ II. Wydarzenie mia³o miejsce w 1982 roku.

Padwa to nie tylko znane i popularne miejsce kultu religijnego! Padwa 
to miasto uniwersyteckie. W murach miejscowej uczelni, funkcjonuj¹cej od 1222 
roku, kszta³ci³o siê przynajmniej kilkunastu jak¿e znanych Polaków. Do grupy 
¿aków w czasach renesansu nale¿eli m.in. Jan Kochanowski  poeta, Miko³aj 
Kopernik  astronom, £ukasz Górnicki  humanista i poeta, Jan Zamojski i inni.
        Padwa to miasto piêkne, wielkie i okaza³e. Ze zdumieniem patrzê na rynek 
ozdobiony kilkudziesiêcioma pomnikami z bia³ego kamienia. To niebywa³e! 
Okazuje siê, ¿e w ten sposób uhonorowano 78 najbardziej wybitnych 
i zas³u¿onych obywateli tego miasta! Co ciekawe  wysokoœæ pos¹gu by³a 
zale¿na od stopnia zas³ug, od wielkoœci zaanga¿owania w ¿ycie i wk³adu 
w rozwój Padwy.

P a d w a  s ³ y n i e  
z przepiêknej, ogromnej 
Bazyliki œwiêtego Antoniego, 
która jest najwa¿niejszym 
zabytkiem miasta a ponadto 
nale¿y do najwiêkszych 
arcydzie³ sztuki w skali  
œwiatowej.

Wybudowano j¹ 
w XIII wieku z zamiarem 
oddania ho³du œwiêtemu 
Antoniemu. Budowla wyró¿nia 
siê imponuj¹cymi rozmiarami.  

Jej dugoœæ wynosi 115 metrów, szerokoœæ 55 m a wysokoœæ wnêtrza 
siêga ponad 38 metrów. Bazylika posiada 8 kopu³, 2 wie¿yczki w kszta³cie 
minaretów, 2 wie¿e z dzwonami oraz 2 dzwonnice, które osi¹gaj¹ 68 metrów 
wysokoœci! Ca³oœæ wygl¹da doprawdy imponuj¹co.

Zachwycona bazylik¹ œw. Antoniego i jej atmosfer¹, oczarowana 
wspania³ymi dzie³ami sztuki, maj¹c w pamiêci informacje o ¿yj¹cych tu niegdyœ 
i przybywaj¹cych obecnie naszych rodakach, wyje¿d¿am z Padwy z uczuciem, 
¿e to w³oskie miasto, odleg³e od Polski o setki kilometrów, jest mi bardzo bliskie...

                                                                                         Zuzanna Skoczyñska
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Julian o moim aresztowaniu dowiedzia³ siê kilka godzin póŸniej, 
tego samego dnia 2 paŸdziernika 1942 roku. Ukrywa³ siê wtedy u cioci  
Maryni Krasowskiej, siostry ciotecznej mojej mamy. Wiadomoœæ 
o aresztowaniu mnie i mojego ojca W³adys³awa Saja przynios³a Józefa 
Pietrzyk, matka ciotki Maryni, a siostra rodzona mojej babci ze strony mamy  
Marianny Jankowskiej. Nazywa³am j¹ babci¹ i bardzo lubi³am jej mê¿a 
Micha³a i ich czworo dzieci:  Ignacego, Edwarda, Franciszkê i Maryniê. 
Babcia Józia pozosta³a w mojej pamiêci jako kobieta, m¹dra, szczera, 
o dobrym sercu. To ona przyjê³a nas, daj¹c jeden z dwóch pokoików, gdy 
nasz dom sp³on¹³ w pierwszych dniach wojny. Julian pospiesznie opuœci³ 
dom ciotki Maryni. Uda³ siê na spotkanie z Mieczys³awem Brodziszem 
i Janem Rybickim nad rzekê Sannê, stanowi¹c¹ granicê ci¹gn¹c¹ siê wzd³u¿ 
ogrodów, przylegaj¹cych do gospodarstw. Chcia³ przekazaæ wiadomoœæ, ¿e 
Niemcy bior¹ zak³adników za nieobecnych, podejrzanych o dzia³alnoœæ 
polityczn¹. Obaj panowie pojêli za ¿ony dwie panny Firoszówny, córki zacnej 
rodziny w Modliborzycach. Mê¿em trzeciej Firoszówny by³ pan Wo³ucki. 
Mieczys³aw Brodzisz, maj¹c w pamiêci s³owa przestrogi teœciowej, 
powiedzia³:  pêdzê do domu, wejdê do obory i bêdê zrzuca³ obornik, aby 
tylko ¿ony nie zabrali. I tak siê sta³o - przysz³o gestapo tego samego dnia 
i aresztowali go. Mieczys³aw Brodzisz pochodzi³ z Potoczka. Jego rodzice 
pracowali na dworze u pañstwa Pra¿nowskich, a ojciec by³ zarz¹dc¹ 
maj¹tku. Umiejêtnoœci zdobyte przez pana Mieczys³awa w wojsku uratowa³y 
mu ¿ycie. Wyprowadzony wraz z pozosta³ymi wiêŸniami podj¹³ próbê 
ucieczki zygzakiem, licz¹c, i¿ mo¿e siê uda. I uda³o siê zbiec w lesie 
pu³ankowickim  prze¿y³. 

A tymczasem Julian opuœci³ Modliborzyce, udaj¹c siê w rodzinne 
strony  do Kobylan/k. Krosna, gdzie mieszkaj¹ jego rodzice. Tu d³ugo nie 
móg³ przebywaæ, poniewa¿ czêœæ domu zajêli Niemcy. By nie wzbudziæ 
¿adnych podejrzeñ, g³ównie wœród Niemców, pos³ugiwa³ siê 
zaœwiadczeniem ¿e jest kierowc¹, wystawionym a œwietnie podrobionym 
przez jego kolegê szkolnego Staszka Wêgrzyna, znaj¹cego biegle jêzyk 
niemiecki. Treœæ zaœwiadczenia koñczy³a siê wymownym zwrotem „Heil 
Hitler!”. W drodze powrotnej, przesiadaj¹c siê z poci¹gu na poci¹g 
w Rozwadowie, otworzy³ drzwi wagonu, w którym jechali Niemcy. Chcia³ je 
jeszcze szybciej zamkn¹æ, lecz Niemcy zaczêli podniesionymi g³osami 
krzyczeæ, wœród nich by³o wielu pijanych. Gdy jeden z nich za¿¹da³ 
dokumentu, Julian wyci¹gn¹³ zaœwiadczenie od Staszka i to pozwoli³o mu 
szczêœliwie dojechaæ do Szastarki. O zmierzchu zd¹¿y³ dotrzeæ piechot¹ do 
domu w Modliborzycach.

“KARTKI Z PAMIÊTNIKA...”
ko³o Blinowa. O tym, ¿e Julian ¿yje, mog³am zorientowaæ siê po 
zaadresowanych paczkach jego pismem, które otrzymywa³am w wiêzieniu. 
Jedna paczka by³a zaadresowana na Aleksandrê Soliñsk¹, a druga na 
W³adys³awa Saja, lecz przy tej paczce dopisane by³o moje nazwisko 
(córka). Obydwie paczki odebra³am. Oddzia³owa Sochacka doda³a: Pani 
ojciec nie ¿yje, zosta³ rozstrzelany. Obla³ mnie pot, ³zy pop³ynê³y z oczu. Ju¿ 
nie ma ojca… nie mam tatusia… Mama wiele razy przyje¿d¿a³a do Lublina 
z paczkami. Do stacji w Szastarce jecha³a zwykle rowerem, który zostawia³a 
u znajomych; zim¹ na saniach lub na furmance, a potem poci¹giem do 
Lublina. Poniewa¿ zatrzymywa³a siê u kogoœ z rodziny, zawsze wioz³a 
oprócz paczki dla mnie, kawa³ki miêsa, wêdliny, by nie czuæ siê intruzem 
wobec tych, którzy dawali nocleg a nie chcieli pieniêdzy. 

ALEKSANDRA I JULIAN 
SOLIÑSCY

Mama chcia³a go ugoœciæ - nala³a 
czerwonego barszczu i  z iemniak i  
omaszczone skwarkami, postawi³a na stole. 
Zaledwie zd¹¿y³ prze³kn¹æ kilka ³y¿ek 
barszczu gdy rozleg³o siê pukanie do okien. 
Okaza³o siê, ¿e niejaka Zarucka, 
mieszkaj¹ca w domku od strony ulicy 
Zamkowej ,  nale¿¹cym do wujenki  
Paw³owskiej, napisa³a donos do gestapo, ¿e 
mama handluje miêsem. Na poczcie 
naczelnikiem by³ pan Rozwadowski, który 
œwietnie rozpracowywa³ donosy i zwykle 
poprzez zaufanych ludzi uprzedza³ o rewizji. 
Tym razem by³o zaskoczenie. Julian ukry³ 
siê w szafie. Do mieszkania wesz³o dwóch 
Niemców, wygl¹dali jak „Pati i Pataszon”, 
którzy krzyczeli, dlaczego tak d³ugo nikt nie 
otwiera³ drzwi. Zaczê³a siê rewizja i gdy 
otworzyli szafê zobaczyli ukrytego Juliana. 
Niemiec ni¿szego wzrostu chwyci³ za 
karabin i kolb¹ chcia³ uderzyæ Julka. 

Ten zd¹¿y³ wyci¹gn¹æ zaœwiadczenie. Niemiec wzrostu „jak Pati” 
powstrzyma³ drugiego, wskazuj¹c na s³owa koñcz¹ce treœæ „Heil Hitler”, 
a przy tym zapyta³: Dlaczego ukry³eœ siê i kim dla ciebie jest Natalia Saj?  
Ona jest moj¹ ciotk¹, ukry³em siê, bo wieczorami wci¹¿ przychodz¹ jacyœ 
bandyci. Tymczasem drugi Niemiec wyprowadzi³ mamê na podwórko 
i zada³ to samo pytanie. OdpowiedŸ nie by³a chybiona Jestem jego ciotk¹, 
a zawsze boimy siê bandytów, którzy wieczorami przychodz¹. Zbli¿a³a siê 
godzina policyjna. Julian zapyta³ czy mo¿e wyjœæ kupiæ papierosy. Niemiec 
wyci¹gn¹³ paczkê i poczêstowa³ go, zostawiaj¹c resztê na stole. Julek wci¹¿ 
myœla³ jak siê wyrwaæ, tym razem nie uda³o siê. Nastêpnie poprosili, by 
Julian wzi¹³ latarkê, chcieli sprawdziæ co jest w stodole. Julian szuka latarki 
i wiedz¹c, ¿e nie ma nafty chwyci³ butelkê, by nape³niæ pojemnik, zapali³ 
knot. Na dworze by³o ju¿ ciemno,  lutowy wieczór. Otworzy³ wrota stodo³y 
i w rogu zapola zobaczy³ roz³o¿one miêso cielêce. Powoli skierowa³ swoje 
kroki w przeciwleg³y k¹t stodo³y, uniós³ nieco latarkê i zdmuchn¹³ p³omieñ. 
Zapad³a ciemnoœæ. Niemcy natychmiast wyskoczyli ze stodo³y. Julek 
poszed³ do domu, by wzi¹æ zapa³ki i ponownie zapaliæ lampê. Tymczasem 
Józek, mój brat, zwany w domu „Niuñkiem”, spa³ w zapolu i zd¹¿y³ z góry 
zrzuciæ kilka rozwi¹zanych snopków s³omy na le¿¹ce tam miêso. Niemcy 
weszli ponownie, szukali, lecz niczego nie znaleŸli. Julian ponownie 
poprosi³ o pozwolenie kupna papierosów przed godzin¹ policyjn¹. Niemcy 
wyrazili zgodê. Wyszed³ z domu w cienkich, drelichowych spodniach 
i koszuli, maj¹c na nogach tenisówki, by uciec jak najdalej. Spocz¹³ dopiero 

NATALIA SAJ - WIOSN¥ 1943 R.

Wojna dla wszystkich by³a 
nieszczêœciem. Nieraz pod 
bram¹ zamku spotyka³a pani¹ 
Luszawsk¹ z paczk¹ dla mê¿a, 
którego kilka razy widzia³am 
w czasie spaceru na dziedziñcu, 
w okn ie  na  p iê t rze .  Na 
wiadomoœæ o œmierci ojca, 
mama zemdla³a przy wiêziennej 
b ram ie ,  gdy  oddz ia ³owa  
Sochacka powiedzia³a, ¿e  
W³adys³aw Saj nie ¿yje. 

Wiedzia³a, ¿e ca³y ciê¿ar utrzymania rodziny spad³ na ni¹. Jak bumerang 
wraca³a w pamiêci scena z 2 paŸdziernika 1942 roku.Przyszed³ so³tys 
Kozyra, ¿eby tatuœ poszed³ do lasu odrabiaæ szarwark -  karczowaæ pnie. 
„Dziœ nie pójdê”  powiedzia³, „chcê skoñczyæ m³ockê”. Noc spêdzi³ w stodole 
na pilnowaniu zbo¿a i wtedy mama wywo³a³a go, gdy gestapo przysz³o nas 
aresztowaæ. Mamo, po co go wo³a³aœ, zabraliby tylko mnie, nie by³o go 
w domu… Czy¿byœ siê ba³a… W maju 1943 roku mama uda³a siê do swojej 
rodziny Jankowskich. Mieszkali w dzielnicy Tatary w Lublinie. Stanis³aw by³ 
krawcem, a jego ¿ona po³o¿n¹, bardzo bogobojni ludzie. W czasie tej 
rozmowy, Julia patrz¹c na mamê powiedzia³a:  Natala, Ty jesteœ bardzo 
podobna do naszej s¹siadki, która sprz¹ta u szefa gestapo na ulicy 
Królewskiej w Lublinie. Porozmawiam z ni¹, mo¿e byœ posz³a za ni¹ pod 
pozorem sprz¹tania i poprosisz go o wstawienie siê za Oleñk¹. Podobno jest 
dobrym cz³owiekiem, jak ma dobry humor, ale chcê Ci powiedzieæ, ¿e 
ryzykujesz te¿ ¿ycie. W po³owie maja 1943 roku moja mama w fartuszku 
sprz¹taczki, z wiadrem wody, œcierk¹ i szczotk¹ otworzy³a drzwi do gabinetu 
szefa gestapo. Tego dnia gestapowiec rodem ze Œl¹ska krzykn¹³ po 
niemiecku „ausweis”. “Nie rozumiem” - mama odpowiedzia³a. 
Rozwœcieczony Niemiec chwyci³ wiadro z wod¹ i wyla³ go na mamê, która 
z wra¿enia zemdla³a. Gdy siê ocuci³a, wsta³a, wytar³a pod³ogê i wysz³a. Drugi 
raz mama znowu jako sprz¹taczka uda³a siê do szefa gestapo  30 maja 1943 
roku. Otworzy³a drzwi i upad³a na kolana. Du¿y wilczur, siedz¹cy obok biurka 
zerwa³ siê i rzuci³ siê na mamê, przewracaj¹c j¹. I wtedy gestapowiec 
podszed³, pozna³ mamê. Pomóg³ jej wstaæ, odsun¹³ psa. Czego chcesz 
matko? - powiedzia³ po polsku. B³agam, zwolnij moj¹ córkê Aleksandrê 
Soliñsk¹. Mam oddaæ kontyngent, a kto ma pracowaæ. Mê¿a mi zabrali!  
A wróci³?- spyta³. A sk¹d, czy stamt¹d ktoœ wraca? Córka jest zak³adniczk¹, 
siedzi na zamku lubelskim. Ja zosta³am z dzieæmi bez œrodków do ¿ycia, 
wszystko straciliœmy w czasie bombardowania. A z pola trzeba oddaæ 
kontyngent. Niemiec wsta³ z krzes³a i powiedzia³: Matko wstañ z tych kolan. 
Ja te¿ jestem ojcem i mê¿em i pragn¹³bym byæ z nimi. Gdybym samowolnie 
st¹d wyjecha³, moj¹ rodzinê by zniszczono. JedŸ do domu. Je¿eli Twoja 
córka jest niewinna, to wkrótce wróci. Ale je¿eli jest winna, inni zadecyduj¹, 
pojedzie do Oœwiêcimia. Mama oblana potem i na nogach jak z waty, 
podziêkowa³a i wysz³a z odrobin¹ nadziei. By³o s³oneczne popo³udnie. 
Pierwsze kroki skierowa³a do koœcio³a i pad³a na kolana przed o³tarzem œw. 
Antoniego. D³u¿szy czas le¿¹c krzy¿em, wo³a³a: - Œw. Antoni ratuj moj¹ 
córkê. We ³zach sk¹pana nieraz s³ysza³a g³os:  „IdŸ do domu, Twoja córka 
wróci”. Wsta³a, rozgl¹da³a siê, nikogo nie ma, zajrza³a do zakrystii, do 
bocznych kaplic, konfesjona³ów, miêdzy ³awkami. Nikogo nie by³o. Wiêc 
znowu na kolanach b³aga:  „Œw. Antoni, ratuj moj¹ córkê”. I znowu ten g³os  
„IdŸ do domu, Twoja córka wróci”. Nie wierzy, kto to mówi, znowu szuka. I gdy 
po raz trzeci us³ysza³a ten g³os  zerwa³a siê z klêczek i wysz³a z koœcio³a. 
6 czerwca 1943 roku, bêd¹c w celi wiêziennej, us³ysza³am g³os Niemca, 
zwanego przez nas „krow¹”:  „Solincka”, Miko³ajczyk i nazwiska dziesiêciu 
mê¿czyzn. Cecyliê Miko³ajczyk, ¿onê przysz³ego premiera cofniêto. Mnie 
i dziesiêciu mê¿czyzn przewieziono ciê¿arówk¹ okryt¹ plandek¹ na ulicê 
Uniwersyteck¹ do „Domu pod zegarem”. Wprowadzono nas do podziemia. 
Potê¿ne bale podpieraj¹ce czteropiêtrowy budynek stanowi³y pojedyncze 
cele, miêdzy którymi spacerowa³ Niemiec. Wysoki niby wielkolud, musia³ 
chodziæ pochylony, by nie rozbiæ sobie g³owy. Nazywano go „Czekoladk¹”. 
Podszed³ do mnie i poprosi³ o umycie kilku garnuszków. W zamian chcia³ 
mnie poczêstowaæ czekoladowymi cukierkami. Podziêkowa³am, udaj¹c ból 
zêba, ale mog³am wzi¹æ dla któregoœ z wiêŸniów, nie pomyœla³am. Na 
eta¿erce zobaczy³am ksi¹¿ki. Niemiec pozwoli³ mi wybraæ.  Od 9.oo do 13.00 
siedzia³am zamkniêta w celi, usi³uj¹c czytaæ ksi¹¿kê. Naraz us³ysza³am 
przera¿aj¹cy krzyk. Potem cisza. Zobaczy³am jednego z wiêŸniów, który ze 
mn¹ przyjecha³. Po przes³uchaniu zaprowadzono go do celi. By³ ca³y 
posiniaczony, zakrwawiony wskutek bezlitosnego katowania. Wrzucono go 
do celi obok, upad³ jak k³oda drzewa. 
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¯a³osny jêk wydoby³ siê z jego ust:  Wody, wody… - powtarza³. Nikt nie 
otworzy³ jego celi, by podaæ mu coœ od picia, a ja by³am bezradna, drzwi 
by³y zamkniête. Potem do nastêpnej celi wrzucono kolejnego wiêŸnia, 
okrutnie zmaltretowanego. Jego twarz zalana krwi¹, podbite oczy, rozdarta 
koszula przyklejona do cia³a krwawym potem przygnêbi³y mnie jeszcze 
bardziej. Z wra¿enia patrzy³am na ksi¹¿kê „oczami, które nie widzia³y”, 
nawet nie pamiêtam jej tytu³u. Naraz us³ysza³am swoje nazwisko: 
„Solincka!” wywo³ane przez Niemca. Zaprowadzili mnie na czwarte piêtro 
do du¿ego pokoju z weneckim oknem, przez które widaæ by³o kwitn¹cy 
¿ywop³ot. Przy biurku siedzia³ Polak, t³umacz, który robi³ wra¿enie dobrego 
wujka. Sta³am obok czarnego fotela, na stole le¿a³y przyrz¹dy tortur. 
Wszed³ m³ody Niemiec, usiad³ za biurkiem i zacz¹³ zadawaæ pytania 
t³umaczowi, a on mnie z kolei. Czy m¹¿ pani¹ kocha?  zapyta³. Tak. A gdzie 
jest?  doda³. Pojecha³ odwiedziæ swoj¹ rodzinê - odrzek³am. Do jakiej 
organizacji nale¿ycie?  spyta³. Do ¿adnej - powiedzia³am z naciskiem. A w 
duchu wiedzia³em, ¿e k³amiê, lecz nie mog³am powiedzieæ prawdy.  Jakie 
gazetki pani czyta? - kontynuowa³ przes³uchanie.  Gazetki?  Tak, „G³os 
Lubelski”.  Czy pani zna Jana Wrotkowskiego?  Nie znam, gdy¿ chodzi³am 
do szko³y w Lublinie a potem w Warszawie.  Czym m¹¿ siê trudni³?  
Ukoñczy³ Szko³ê Przemys³u Drewnego i pracowa³ w Fabryce 
WagonówPulmanowskich w Sanoku.  Kto przychodzi³ do mê¿a?  Nikt. Gdy 
wszystko nam siê spali³o wyjecha³ do Lwowa w poszukiwaniu rodziny. Po 
tym przes³uchaniu wyprowadzili mnie do ciê¿arówki i tych dziesiêciu 
skatowanych mê¿czyzn odwieŸli na Zamek. Nazajutrz ten sam Niemiec 
„krowa” wywo³a³ moje nazwisko i z tymi samymi wiêŸniami pojechaliœmy do 
gestapo. Zamknêli mnie w tej samej celi, z której po trzynastu godzinach 
wyprowadzili na przes³uchanie. Pytania te same co wczoraj, lecz Niemiec 
starszy wiekiem okaza³ siê groŸny. Do jakiej organizacji nale¿ycie 
z mê¿em?  zapyta³. Do ¿adnej  odpowiedzia³am. Wtedy Niemiec podszed³ 
i uderzy³ mnie w twarz. Krew z nosa zala³a moj¹ twarz. Gdzie jest 
Wrotkowski, Pikula i Pankowski?  zapyta³. Nie znam tych nazwisk, gdy¿ 
mieszka³am w Lublinie a potem w Warszawie - ciê¿ko jêknê³am. Dlaczego 
pani k³amie? My wszystko wiemy!  wo³a³ podniesionym g³osem. Proszê mi 
wierzyæ, ¿e nie znam tych ludzi  zdecydowanie  - doda³am.   Wreszcie   

 i kaza³ podpisaæ zeznanie. Trzeciego dnia, w czwartek, na przes³uchanie 
do „Domu pod zegarem” jecha³am z pani¹ Jakubowsk¹ i tymi 
dziesiêcioma wiêŸniami. Po godzinie 12.00 wywo³ano nas obydwie na 
przes³uchanie.  Pani Jakubowska chwyci³a mnie pod rêkê, mówi¹c: „Pani 
Olu, Pani idzie z ¿elazn¹ g³ow¹”. Podziêkowa³am za krzepi¹ce s³owa 
i ka¿da wesz³a do innego pokoju. Tego dnia zadawa³ mi pytania ten sam 
Niemiec z pierwszego dnia przes³uchañ. Odpowiedzia³am identycznie jak 
poprzednio. W koñcu kaza³ podpisaæ protokó³ zeznañ i doda³:  Je¿eli 
bêdzie pani opowiadaæ w jakich warunkach ¿yj¹ wiêŸniowie wiêcej 
wolnoœci nie ujrzycie. Trzykrotny podpis zakoñczy³ pobyt i badanie na 
gestapo. Po wyjœciu z przes³uchania wróci³am do celi. Niemiec 
„Czekoladka” zaprosi³ mnie, pani¹ Jakubowsk¹ i tych dziesiêciu 
mê¿czyzn na obiad. WiêŸniowie  mê¿czyŸni otrzymali du¿¹ chochlê 
pêcaku, a my, kobiety, po talerzu zupy pomidorowej z ry¿em, kluseczki 
francuskie z kotleta schabowego, sa³atkê jarzynow¹ i kompot. Syty obiad 
mia³ byæ rekompensat¹ za obrzydliwe zupy ze zgni³ych jarzyn 
z dodatkiem saletry, która hamowa³a miesi¹czkê u kobiet, powoduj¹c 
ci¹g³e bóle brzucha. ¯ycie swoje zawierzy³am Matce Boskiej 
Czêstochowskiej, do której wci¹¿ wzdycha³am. Pi¹tek, 9 czerwca 1943 
roku, o godzinie 11.00 Niemiec „krowa” wyczyta³ - „Solincka”, 
Jakubowska. W celi przera¿enie i pytanie  na „rozwa³kê”, czy na wolnoœæ, 
czy do obozu? Oddzia³owa Sochacka otworzy³a drzwi i powiedzia³a  NA 
WOLNOŒÆ. Matko Bo¿a, Pani Jasnogórska, dziêkujê Ci. Pani Jadwiga 
z Lublina poda³a mi gryps, który ukry³am pod wyœció³k¹ w pantoflu. Mo¿e 
nie bêdzie rewizji i dostarcz¹ wiadomoœæ. Nikogo w jej domu przy ulicy 
Królewskiej nie zasta³am. Po¿egnaliœmy siê z p³aczem. Posz³am do 
depozytu po obr¹czkê. Otworzyli bramê, wysz³am na wolnoœæ. Nie 
po¿egna³am siê z pani¹ Jakubowsk¹. Czeka³a na córkê Krystynê, 
przebywaj¹c¹ w szpitalu Jana Bo¿ego. Za bram¹ czeka³ mój brat 
„Niuniek”, którego pocz¹tkowo nie pozna³am. By³ w nowym, ciemnym 
garniturze, skrojonym wed³ug ówczesnej mody… Padliœmy sobie 
w ramiona… 

C.d.n.
Aleksandra Soliñska 

WSPOMNIENIE O NAUCZYCIELU STANIS£AWIE B¥KU
U progu nowego roku szkolnego i zbiegaj¹cej siê z nim kolejnej 

rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, warto przywo³aæ z historii szereg 
nauczycieli z naszej gminy, którzy poœwiêcili swoje ¿ycie dla ratowania 
Polski i polskoœci, a wœród nich postaæ Stefana B¹ka  pracuj¹cego 
w ówczesnej szkole powszechnej w Stojeszynie Pierwszym.

Okres wojenny by³ czasem niezwykle trudnym dla polskiego 
szkolnictwa. Nadrzêdnym celem okupanta by³o wyniszczenie polskiej 
inteligencji, st¹d liczne represje, jakim poddawano pracowników edukacji 
szkolnej: aresztowania, zamachy na ¿ycie. Program nauczania zosta³ 
ograniczony w treœci, zakazano nauki przedmiotów ojczystych, zaœ 
pedagogom odebrano pensje ( nauczyciele pracowali za darmo, 
utrzymywani przez miejscow¹ ludnoœæ). Odpowiedzi¹ by³ opór wobec tych 
decyzji i podjêcie pracy w konspiracji. Wielu nauczycieli przyst¹pi³o do 
misji tajnego nauczania. Nauka odbywa³a siê w wynajêtych salach, 
w pomieszczeniach prywatnych domów ( w Stojeszynie  m. in. u Feliksa 
Szczeckiego, Jana Kapronia, Antoniego Ptaszka ).

Stefan B¹k przyst¹pi³ do akcji tajnego nauczania w Stojeszynie, 
obok Stefana i Zofii Chrzanowskich oraz Jana WoŸniaka. Zosta³ 
zapamiêtany jako wymagaj¹cy pedagog, ale wielce oddany wychowaniu 
dzieci i ratowaniu ich narodowoœci. 

Kwaterowa³ ze swoj¹ rodzin¹ u Stanis³awa Króla. Wspomina siê ich 
religijnoœæ i godziw¹ postawê w trudnych warunkach bytowych.Stefan B¹k 
straci³ ¿ycie zastrzelony w nocy z 26 na 27 sierpnia 1943r., na oczach jego 
najbli¿szych i rodziny Królów. Tej samej nocy zgin¹³ tak¿e Stefan 
Chrzanowski. Jan WoŸniak, uprzedzony o akcji, zd¹¿y³ zbiec. Nauczyciele 
zostali zabici z r¹k m³odych ludzi, prawdopodobnie ich uczniów, którzy 
podjêli wspó³pracê z tak okreœlan¹ przez informatorów, ludow¹ 
organizacj¹. Na cmentarz parafialny w Modliborzycach odprowadza³y ich 
t ³umy ludzi. W latach piêædziesi¹tych ub. wieku trumnê
 z cia³em B¹ka zabra³a rodzina. (Wg danych  Ksiêgi Parafialnej 
w Modliborzycach)

To krótkie wspomnienie o nauczycielu na ¿yczenie jego 
uczniów, dziœ osób w podesz³ym wieku, wed³ug których jego postaæ nale¿y 
utrwaliæ w pamiêci stojeszyñskiej i gminnej spo³ecznoœci.

Informacji w 2010 roku udzielili: Leokadia Krasowska, 
W³adys³awa Œwi¹tek, Helena Gajur, Józef Kucia oraz Danuta Kulig  
wnuczka Stanis³awa Króla. Dziêki jej uprzejmoœci oraz zaanga¿owaniu 
mo¿liwe by³o napisanie  tego artyku³u. 

Beata Wójcik

BAŒÑ - NIE DO KOÑCA FANTASTYCZNA
            Dawno ,dawno temu, za górami ,za lasami  itd., m¹dry Król ma³ego 
pañstewka mia³ wielki  k³opot… Uporz¹dkowano ju¿ wszystkie ulice 
maleñkiej stolicy ,ratusz doczeka³ siê nowego dachu i ozdobnych œcian 
,uda³o siê nawet rozwi¹zaæ wstydliwy problem publicznego szaletu... 
.Wszystko siê uda³o za wyj¹tkiem... i to w³aœnie ten k³opot !
            Wszyscy mieszkañcy jego pañstewka oczekiwali ,¿e w godny 
sposób uczczona bêdzie pamiêæ ich Wielkiego Rodaka .Wierzyli, ¿e król  
sfinansuje budowê pomnika a i miejsce godne dla niego znajdzie 
.Frasowa³ siê wielce dobry w³adca ,bo ani miejsca  nie mia³ ,ani pieniêdzy  
królewska rada na pomnik wiele daæ nie chcia³a. Wreszcie wpad³ na  dobry 
pomys³.
…Wzorem swojego s¹siada, który podstêpem pozby³ siê paskudnego 
smoka ,og³osi³ ,¿e kto znajdzie sposób na rozwi¹zanie problemu, otrzyma 
w nagrodê ... wiadomo co ,wszak w ka¿dej baœni jest tak samo.
Z pomys³em zg³osi³ siê do niego ubogi szewczyk.
  -Mój panie- rzecze  -Zbudujmy  ten pomnik na miejscu starego 
kamienio³omu .Plac to pusty a i pomnik z daleka widaæ bêdzie !            
 -    Pomys³ mo¿e i dobry. Tam jednak jest teraz jeden wielki œmietnik ,który 
niefrasobliwi mieszczanie uczynili sobie .A przecie¿ w naszej kasie pustki 
i nie ma za co  posprz¹taæ, a i na pomnik pieniêdzy  sk¹po bardzo  
- zafrasowa³ siê król.
  -Nic to, mój w³adco - odpar³ sprytny szewczyk. Og³oœmy, ¿e pomnik ten 
bêdzie z ziemi ,któr¹ ka¿dy mo¿e w³asnymi rêkami przynieœæ ,za co uzyska 
wieczn¹  królewsk¹ wdziêcznoœæ. Z tej ziemi z czasem powstanie kopiec 
.Kopiec uroczyœcie ods³onimy i imiê naszego Wielkiego Rodaka mu 
nadamy. 

Tym sposobem miasto zyska coœ nowego ,czym pochwaliæ siê mo¿na  
a i œmieci  same znikn¹! - Jak pomyœleli ,tak i zrobili. Mieszczanie 
pocz¹tkowo niechêtnie ,z czasem z coraz wiêkszym entuzjazmem 
dostarczali ziemiê jedni w tobo³kach ,inni taczkami, a inni nawet 
parokonnymi furmankami. Jedni  znosili zbêdn¹ ziemiê z podwórka ,inni 
z wykopów a inni - i tych by³o te¿ wcale niema³o - ziemiê z  miejsc  œwiêtych 
,które w swoich peregrynacjach  odwiedzali. Z³oœliwi s¹siedzi (bo któ¿ ich 
nie ma ?) twierdzili ,¿e razem z t¹ ziemi¹ przywozili  domowe œmieci,  ale 
kopiec rós³ i rós³, a¿ wyrós³ na bez ma³a  kopê ³okci w górê. Nasiano na nim 
trawê ,ozdobne roœliny posadzono ,na szczycie znak wiary œwiêtej 
postawiono a i inne emblematy religijne na nim umieszczono.
      Od tej pory nikt tam œmieci wyrzucaæ siê nie oœmieli³ .W pogodne 
,œwi¹teczne dni zacni mieszczanie z ca³ymi rodzinami wêdrowali tam 
odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem ,wspomnieæ Wielkiego Rodaka 
a i lampkê na Jego wspomnienie zapaliæ.(Co zamo¿niejsi stawiali tam 
nawet najnowszy wynalazek alfizyków-lampki ,które w dzieñ œwiat³o 
s³oñca zbieraj¹ a noc¹ same œwiec¹ !)Tak oœwietlony kopiec widaæ by³o 
z daleka i nikt-ani czas ,ani dziejowe burze  czy zmiany rz¹dz¹cych 
dynastii -nie by³y  w stanie go zniszczyæ !Zniknê³y murowane zamki 
,kamienne obeliski czas obali³ a on jak ta egipska piramida - trwa do dziœ 
i g³osi pamiêæ Wielkiego Cz³owieka !
       I tak ,jak to  w ka¿dej baœni, wszystko bardzo dobrze siê skoñczy³o: król 
i skromny szewczyk   uwiecznili pamiêæ Wielkiego Rodaka,  problem 
rozwi¹zali    a  miastu nowe  i  ciekawe  miejsce dali …M¹drzy bo te¿ nasi 
przodkowie byli...

                                                                        Zdzis³aw Drzazga
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vKamiñski otr am. Wêgl sk   Mich lc y  Anna z m. eksa rówkaPi z i a i a z k a Al nd

vC up k Kr y z of  am. Potok  Wielki  i  Breœ  Ew lina  zam  Luti a  z s t z    e . e

vBreœ  Grz gorz  za . Pi³atk   K ³tyœ El¿bieta zam. Ko nia Za ke m  a i  o  lo  me

vTes  Darius   zam.  Feli w i  kutnik    za . Pot k Staz nó   Sz Anna m  o ny

vKolasa Pawe³ zam. Wo ca Druga i Haranicz Katarzyna zam  Lublin li  .

v ro ek  Bogus³aw  zam.  ub n  i  Sêk  Ba a a  za  L eM z  L li rb r m. ut

v ech Marcin za Modliborz ce i Ciepa³o i z Ma³ orzata za W o awPi m. y w c g m. ³ d a

vB a³e  Pi tr z m. K emieñ Pi rwsz  i ¯ura  A nies ka za . ojeszyn i k o a rz e y w g z m  St

D ugir

vK ³p   Grze orz zam.  we y i C uli ka Wioletta zam  Br ez  o a g   Sz d  z ñs . z iny

vBo¿ek S³awomir zam .Wierz h wiska Drugie i Mular zyk Bo¿e  zam. c o  c na

Sz stark  iea a W œ

v pyt Pawe³ zam. Majdan    Rychl k Magd lena zam. LuteSz  i a a

vWróbel Marc n za  Ciech cin i e and w k   am. Pot czeki m. o L w o s a Anna z  o
v

Wy¿nica

vL na t Raf ³ am. Modliborzyce i Sa wande Domi ka za . D¹ rówkae r  a z   la r ni m  b

vSzewczuk ysz rd zam  Œwier¿e i k  ar lina zam. Mod ibo y eR a . Pi ula K o  l rz c

v¯uraw W ldem r za . W erzchowiska Drugie i Buco Ewel na zam. Rudk   a a m  i   ñ i i

v b ak Marek za . Sto eszyn D ug  i W niewska Jo nna zam. SieprawkiDê ni m  j r i  iœ  a  

vR dnick Zbig ew zam. Sto eszyn Pier s y  ¯urawska ta zam. H a u i ni j w z  i Ane  ut

J z fówó e

vCh el Pa e³ za . Mar sin i H nc r nies ka za  W erzchowiskami w m  y e e Ag z  m. i  

r ieD ug

vTes Mic a³ zam. Wol ca Pierw z  Szla hta Karolina za  Cz e  h  i s a i c m. ud c

vFuszara Toma z zam. jd n  Deruœ Sy w a z m. Konst ntóws Ma a i l i a a

v upiñski And ze  zam. ojes yn Drugi  i Witek U zul  am. Pot k StanySk r j St z rs a z o  

vMr z Adria za  Star  ami lnik i ¿óg Ewe ina zam. Wi rz howiska ó  n m. y J e O  l e c

Pi rwszee

v ien ¹¿ek G zegor  am  Haw³owice i Czap ews a w na zam. P i r z z . i k I o

Wier ch w ska Pierwszez o i

vKozio³ M rci zam. Mod ibo y e i u i Ma i  am. Lublia n l rz c A d  r a z n

vP ê¿ na S³awomir zam  oli a ol nia  Mag alena W be  zam. r y . W c K o i d ró l

Modliborz cey

vPieka  Patry  z m. D b o a i Nosal Sy w a z m. St j szyn Pierwszyrz k a ¹ r wic  l i a o e

vWo owicz Daniel zam. M d ibo yce i o ziuc  Iwona zam. oli a³k   o l rz B d h W c  

erwszaPi

v£agó  Ja os³aw am. Stojesz n Pi rwsz  i Maje s a Katarz na zam. d r z  y e y w k y

Lublin 

v etras Patry  zam  J nów Lubel ki ra owska K tarzy  zam. Pi k . a s  i K s a na

Modliborzyce

vGutek B rt³omiej zam  Modlib rzy e i Wójcik Karol  am. Lublia . o c   ina z n

vK pusta arcin za . ojeszyn Drug  i B giñs a R na a zam. Stalowaa  M m  St i a k e t  

olaW
vKrzysz of R fa zam. Stojes y Drugi i Nikod m H norat  am. Opatót a ³ z n  e o a z  w

vKowal k  Pawe³ z m. Koloni  St j szyn i Sz utni  a arzyna z m. s i  a a o e  k k K t  a

Rz czyca Zie añska  K loniae mi  o

v ¹ ek ate z zam. d borzyce i P chuta Iwona za  Ja w Lube skiW s M us Mo li a m. nó l

vRz szutko Marc n am. ol a kol nia i J kubiec Anna am. ia³a e i z W ic  o a  z  B

Druga
¯yczymy wsz stkie o najleps ego                                              y g z           

na ow j dro ze ¿ycia n e d

Pawlo  o d n z m. Wi rz howiska Drugi  i Cebu a Do nik  z m. s B g a a e c e l mi a a

... od 16.06.2011r. do  20.09.2011r.
... na œlubnym kobiercu stanêli:

W tym samym czasie urodzi³o siê 15 dzieci:

... w tym samym okresie zmar³o 18 osób:

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

Barbara Jaskowiak

Chorêba³a Julia - D¹bie
Flis Maciej  Kolonia - Zamek

Gêbala Kamil Jakub - Wierzchowiska Pierwsze 

Jaworska Hanna  - Wierzchowiska Pierwsze

Jaworska Natalia - Wierzchowiska  Pierwsze  

Krzysztoñ Natalia Angelika - Wierzchowiska Pierwsze

Lisowska Wanessa Julia - Stojeszyn Pierwszy

Misztal Aleksander - Modliborzyce

Roziñska Beata Maria - D¹bie

Studziñska Anna  - Wierzchowiska Pierwsze

Surowska Aleksandra - Modliborzyce

Taradyœ Aleksandra Katarzyna - Modliborzyce

Tracz Gabriel  - S³upie 

Wojciechowska Nikola Weronika -  Wolica Druga

Zarzycka Marcelina Wioletta  - Wolica Druga

¯urawicz Natalia - S³upie 

Adamek Bronis³awa  - Wolica Kolonia
Bo¿ek Irena Stanis³awa  - Wierzchowiska Drugie
Dolan Zenon  - Zarajec 
Flis Ignacy  - Wolica Druga
Ho³ody Ewa Janina  - Wolica Kolonia
Jankowska Alicja Genowefa - Kolonia Zamek
Karbarczyk Ignacy  - Wierzchowiska Pierwsze
Klimek Leszek  - Modliborzyce
Kucia Helena - Stojeszyn Pierwszy
Olszówka Adam Stanis³aw - Wierzchowiska Pierwsze
O¿óg Emilia El¿bieta - Wierzchowiska  Pierwsze
Pyæ Apolonia  - Wierzchowiska Drugie
Serwatka Krystyna Katarzyna - Wierzchowiska Pierwsze
Serwatka Maria  - Wierzchowiska Pierwsze 
Siembida Tadeusz  - Gwizdów 
Œwi¹tek W³adys³awa  - Stojeszyn Drugi
Widz Jan  - Modliborzyce
Zgórka Stefan Feliks  - Wolica Druga
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