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Jubileusz 100-lecia
parafii w Wierzchowiskach Pierwszych

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to
rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem ponad
pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, która
odbyła się w środę 27 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Modliborzycach.
Tegoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego,
z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, podobnie jak w roku
ubiegłym były inne niż dotychczas. Uroczystość podzielono na dwie części:
w grudniu medale odebrały pary, które wstąpiły w związek małżeński
w latach 1969-1970, natomiast w kwietniu odznaczone zostały pary
wstępujące w związek małżeński w roku 1971.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla
osób, które przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest
przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody rozpoczęły się w kościele w Modliborzycach od mszy
świętej, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Modliborzyckiego
ks. Kanonik Krzysztof Woźniak. Podczas mszy pary odnowiły
przyrzeczenie małżeńskie złożone 50 lat temu. Podziękowały sobie
za wspólnie spędzone lata, za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę.
Dalsze świętowanie "złotych jubilatów" w towarzystwie
przedstawicieli władz samorządowych miało miejsce w Gminnym Ośrodku
Kultury w Modliborzycach. Bohaterowie spotkania odebrali medale za
długoletnie pożycie, przyznane przez prezydenta RP, a także listy
gratulacyjne przesłane przez Wojewodę Lubelskiego oraz upominki i kwiaty
wręczane przez burmistrza Modliborzyc Witolda Kowalika,
przewodniczącego rady miejskiej Adama Kapustę i sekretarz gminy
Marzenę Dolecką-Jocek.
W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów, znaleźli się:

Alicja i Jan Bresiowie z Wierzchowisk Pierwszych, Maria i Zbigniew
Dębniakowie ze Stojeszyna Drugiego, Stanisława i Piotr Gałusowie
z Węglisk, Leokadia i Zygmunt Kapustowie ze Stojeszyna Drugiego,
Wiesława i Józef Kowalikowie z Wierzchowisk Pierwszych, Krystyna i Piotr
Niewiadomy z Brzezin, Helena i Adam Piotrowscy z Brzezin, Emilia i Henryk
Powęska z Kolonii Zamek, Michalina i Jan Szałachowscy z Wierzchowisk
Pierwszych, Anna i Władysław Szaramowie ze Słupia, Zofia i Jan
Szostkowie z Wierzchowisk Drugich, Danuta i Teodor Tesowie z Wolicy
Drugiej, Stanisława i Edward Wielgusowie ze Słupia oraz Stefania i Marian
Żurawowie z Wierzchowisk Drugich.
W roku 1971 przysięgę małżeńską składali również: Krystyna i Józef
Dąbrowscy ze Stojeszyna Drugiego, Bogumiła i Józef Kamińscy
z Modliborzyc, Teodora i Gustaw Koźmalowie z Zarajca, Danuta i Józef
Pawusiakowie z Brzezin, Janina i Marian Pękowie z Modliborzyc, Maria
i Jan Serwatkowie z Pasieki oraz Teodozja i Władysław Widzowie
z Wierzchowisk Pierwszych.
Władze gminy skierowały do Szanownych Jubilatów słowa uznania
i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie
małżeńskie. Wszyscy życzyli jubilatom dużo zdrowia i kolejnych przeżytych
razem małżeńskich rocznic.
Podniosłą chwilę uczczono szampańskim toastem i przepysznym
tortem oraz poczęstunkiem. Całą uroczystość uwieńczył występ pani
Krystyny Wójcik w roli Hanki Bielickiej oraz występy zespołu z Modliborzyc
i zespołu „Facelia” z Wierzchowisk.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali swoją pomoc przy
zorganizowaniu tej wyjątkowej uroczystości Złotych Godów.
Marcin Kowalski
Kierownik USC w Modliborzycach

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W poniedziałek 16 maja 2022 r. w Bibliotece u Kazimierza
w Modliborzycach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". O nominacje do etapu
powiatowego ubiegało się 15 kandydatów ze szkół w Modliborzycach,
Stojeszynie Pierwszym i Wierzchowiskach Drugich.
Najpierw uczestnicy pisali test, a następnie przystąpili do drugiej,
już ustnej, części konkursu. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące
m.in.: znajomości przepisów pożarniczych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego.
Wiedzę uczniów w tym roku oceniali: Marzena Dolecka-Jocek –
Sekretarz Gminy Modliborzyce, Tomasz Kliza – Komendant Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Modliborzycach, Damian
Piotrowski – sekretarz Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Modliborzycach.

Po podliczeniu wszystkich punktów do etapu powiatowego
zakwalifikowali się:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV): Milena Sajdak
i Aleksandra Siembida;
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII): Filip Tardayś i Kacper
Lenart;
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe): Wiktoria Rawska i Kacper
Kaproń.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które wręczył
Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik.
W eliminacjach powiatowych najlepszy w swojej grupie wiekowej
okazał się Filip Taradyś, który
9 czerwca 2022 r. w Lublinie
uczestniczył w eliminacjach
wojewódzkich 44. Ogólnopolskiego
Tu r n i e j u W i e d z y P o ż a r n i c z e j
“Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Filip zajął I miejsce
w eliminacjach wojewódzkich
turnieju wiedzy pożarniczej
w kategorii uczniów szkół
p o d s t a w o w y c h k l a s V- V I I .
Wy g r y w a j ą c e t a p w o j e w ó d z k i
turnieju Filip zakwalifikował się do
Finału Centralnego 44.
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej “Młodzież Zapobiega
Pożarom”, który odbył się 25-26
c z e r w c a 2 0 2 2 r. w M i l i c z u
(województwo dolnośląskie).
Serdecznie gratulujmy!
K.Pyć

„POZNAJ POLSKĘ” – ZWIEDZAMY NASZĄ OJCZYZNĘ








Historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Modliborzycach – trzydniowa wycieczka do Wrocławia
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 15.000 zł)
Hala Stulecia we Wrocławiu
Zespół historycznego centrum we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilon Czterech Kopuł
Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – gmach główny






Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach – dwudniowa
wycieczka do Wrocławia
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10.000 zł)
Hala Stulecia we Wrocławiu
Zespół historycznego centrum we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilon Czterech Kopuł.






Gmina Modliborzyce otrzymała dofinansowanie w ramach
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” –
edycja 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III, IV-VIII oraz
szkół ponadpodstawowych.
Dofinansowanie otrzymały 3 szkoły podstawowe oraz Liceum
Ogólnokształcące z terenu gminy Modliborzyce tj.:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Modliborzycach,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich,
4. Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach.
Kwota przyznanych przez Ministra środków wyniosła ogółem
68 760,00 zł. Pozostałe środki, wynoszące min. 20% całkowitego kosztu
danej wycieczki, pochodziły z wpłat rodziców uczestników wycieczek.
O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń.
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie
procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im
poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzili
następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra
Edukacji i Nauki:
Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Modliborzycach – dwie jednodniowe wycieczka do Lublina
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 8.960 zł)
 Lublin - historyczny zespół architektoniczno – urbanistyczny
 Kościół i klasztor oo. Dominikanów w Lublinie
 Muzeum Narodowe w Lublinie
 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Modliborzycach – dwudniowa wycieczka do Warszawy
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10.000 zł)

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym – jednodniowa wycieczka
do Kazimierza Dolnego
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 4.800 zł)




Kazimierz Dolny – kultura i dziedzictwo narodowe,
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.




Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Stojeszynie Pierwszym – jednodniowa wycieczka do Lublina
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 5.000 zł)
Muzeum Narodowe w Lublinie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich – jednodniowa wycieczka
do Kazimierza Dolnego
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 5.000 zł)
 Kazimierz Dolny – kultura i dziedzictwo narodowe
 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

BEZPIECZNE WAKACJE
Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczynają się wyczekiwane,
zwłaszcza przez najmłodszych, wakacje. Policjanci przypominają
o bezpieczeństwie podczas wypoczynku na drodze, w domu oraz nad
wodą.
Na drodze
Jeśli planujemy podróż samochodem sprawdźmy wcześniej jego
stan techniczny, w tym: posiadanie ważnego ubezpieczenia OC, badania
technicznego, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie
powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto
zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa.
W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym, najlepiej po 7 – 8 godzinnym
śnie. Korzystając ze środków komunikacji publicznej zachowajmy
szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np. na
dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach.
W trakcie podróży cenne przedmioty starajmy się trzymać przed sobą.
Bezpieczne mieszkanie
Wyjazdy wakacyjne i pozostawienie na długi okres pustego
mieszkania to dobra okazja dla włamywaczy. Przed wyjazdem na długi
wypoczynek zadbajmy o to, by po powrocie nie spotkała nas przykra
niespodzianka. Zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolnostojących
pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi
garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych. Nie nagłaśniajmy
informacji o planowanym wyjeździe szczególnie na portalach
społecznościowych. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu
wartościowych przedmiotów ani gotówki. Zaufanego sąsiada prośmy
o zwracanie uwagi na naszą posesję czy mieszkanie i alarmowanie nas
w przypadku obecności podejrzanych osób.
Bezpiecznie nad wodą
Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do
tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad
bezpieczeństwem czuwa ratownik. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska,
w którym przebywamy. Nie skaczmy do wody w miejscach nie znanych.
Może to skończyć się poważnym urazem. Pamiętajmy, że materace
dmuchane nie służą do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak
nadmuchiwane koło. Nigdy nie wchodzimy do wody, nie pływamy po
spożyciu alkoholu. Dzieci powinny się bawić w wodzie tylko pod opieką
dorosłych.
Starszy aspirant Barbara Moskal

PUNKT PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO






Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich – dwudniowa
wycieczka w Bieszczady
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 10.000 zł)
Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
Solina – Jezioro Solińskie i Zapora,
Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej
Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego.

W zorganizowanych 9 wycieczkach szkolnych uczestniczyło
319 uczniów. Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni, w dobrych humorach
po udanych i ciekawych wyprawach, ukazujących piękno i bogactwo
kulturowe, historyczne, przyrodnicze i architektoniczne Naszej Ojczyzny.
Informacje o każdej z wycieczek wraz z fotorelacją znajdują się na stronach
internetowych szkół biorących udział w Przedsięwzięciu Ministra Edukacji
i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, jak również na stronie internetowej
urzędu www.modliborzyce.pl .
Marzena Dolecka-Jocek
Foto: arch. szkół

Zachęcamy mieszkańców Gminy Modliborzyce, znajdujących
się w trudnej sytuacji spowodowanej problemami osobistymi czy też
rodzinnymi, do skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Poradnictwa
Specjalistycznego pokój nr 16 w budynku Urzędu Miejskiego
w Modliborzycach.
Oferujemy:
1) poradnictwo prawne, realizowane poprzez udzielanie informacji
o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego,
2) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez wsparcie
indywidualne/ rodzinne, terapię, diagnozę i profilaktykę;
3) poradnictwo rodzinne realizowane poprzez wsparcie
w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów funkcjonowania
rodziny w tym problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych
i zastępczych oraz problemów opieki nad osobą niepełnosprawną,
a także poprzez terapię rodzinną,
4) poradnictwo socjalne w zakresie informacyjnym, gdzie można
uzyskać potrzebne wsparcie, organizowanie pomocy, kierowanie do
właściwych instytucji, pomoc w sprawach urzędowych.
Od lipca bieżącego roku w Punkcie Poradnictwa
Specjalistycznego realizowany będzie także projekt „Milczenie nie zawsze
jest złotem – 2022 rok”. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie
dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i/lub
dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie oraz
wzmocnienie kompetencji liderów i osób działających w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Dzięki pozyskanym przez Gminę Modliborzyce funduszom
możemy rozwijać działalność Punktu i podnosić jakość świadczonych
usług.
Z poradnictwa bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy Gminy
Modliborzyce. Zgłoszenia osobiste lub telefonicznie przyjmowane są
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108. Osoby do kontaktu: Monika Czuba
i Bożena Nosal.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Modliborzyce, przypominamy Państwu, iż w dniach 22 i 23 września 2022r. (czwartek i piątek)
w godz. 7.30 – 15.10 oraz 24 września 2022r. (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych
i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon samochodowych (maksymalnie 4 szt.) oraz opon z maszyn rolniczych (maksymalnie 4 szt.).
Odpady te należy dowieźć na Bazę SKR Kolonia Zamek.
A.Wachulak

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
III KWARTAŁ 2022 ROK

Miejscowość

Odpady zmieszane

Odpady segregowane
(papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne)

Antolin,
Wierzchowiska Pierwsze,
Wierzchowiska Drugie,
Węgliska, Pasieka

6 lipiec
20 lipiec
3 sierpień
18 sierpień
31 sierpień
14 wrzesień
28 wrzesień

12 lipiec
9 sierpień
8 wrzesień

Lute, Kolonia Zamek,
Wolica Kolonia,
Wolica Pierwsza,
Wolica Druga, Bilsko

6 lipiec
20 lipiec
3 sierpień
18 sierpień
31 sierpień
14 wrzesień
28 wrzesień

11 lipiec
8 sierpień
7 wrzesień

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

5 lipiec
19 lipiec
2 sierpień
17 sierpień
30 sierpień
13 wrzesień
27 wrzesień

7 lipiec
4 sierpień
5 wrzesień

Stojeszyn Kolonia,
Stojeszyn Pierwszy,
Stojeszyn Drugi,
Dąbie, Felinów,
Zarajec, Michałówka

5 lipiec
19 lipiec
2 sierpień
17 sierpień
30 sierpień
13 wrzesień
27 wrzesień

8 lipiec
5 sierpień
6 wrzesień

Modliborzyce

4 lipiec
18 lipiec
1 sierpień
16 sierpień
29 sierpień
12 wrzesień
26 wrzesień

Modliborzyce – zabudowa
wielorodzinna

4 lipiec
11 lipiec
18 lipiec
25 lipiec
1 sierpień
8 sierpień
16 sierpień
22 sierpień
29 sierpień
5 wrzesień
12 wrzesień
19 wrzesień
26 wrzesień

Odpady biodegradowalne (bioodpady)

-

-

-

-

13 lipiec
10 sierpień
9 wrzesień

4 lipiec
18 lipiec
1 sierpień
16 sierpień
29 sierpień
12 wrzesień
26 wrzesień

13 lipiec
10 sierpień
9 wrzesień

4 lipiec
11 lipiec
18 lipiec
25 lipiec
1 sierpień
8 sierpień
16 sierpień
22 sierpień
29 sierpień
5 wrzesień
12 wrzesień
19 wrzesień
26 wrzesień

10 LAT GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY
W niedzielę, 29 maja 2022 r., Gminne Koło Pszczelarzy
w Modliborzycach z siedzibą w Wierzchowiskach Pierwszych świętowało
jubileusz 10-lecia swojego istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Kościele
Parafialnym p.w. MB Nieustającej Pomocy i Świętego Józefa Oblubieńca
NMP w Wierzchowiskach Pierwszych w intencji pszczelarzy i ich rodzin
oraz nieżyjących członków koła. Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Lis proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, który
przywiózł również do kościoła w Wierzchowiskach relikwie św. Ambrożego patrona pszczelarzy. Mszę św. koncelebrowali: ks. Grzegorz Rożek proboszcz parafii Wierzchowiska oraz ks. Paweł Surowiec – wikariusz.
BRĄZOWA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSTWA

SREBNA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSTWA

Po mszy świętej, przy udziale orkiestry dętej, pszczelarze, poczty
sztandarowe oraz zaproszeni goście udali się do Gminnego Centrum
Kultury w Wierzchowiskach na dalszą część uroczystości.

ZŁOTA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSTWA

Tam głos zabrali zaproszeni gości m.in. Stanisław Różyński Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie oraz Witold
Kowalik - Burmistrz Modliborzyc,
który w imieniu władz
samorządowych na ręce prezesa
koła złożył gratulacje z okazji
jubileuszu oraz życzenia dalszego,
pomyślnego rozwoju koła.
Podczas uroczystości
wręczono również odznaczenia
przyznawane przez Polskie Związek
Pszczelarzy. W uznaniu za zasługi
dla PZP brązową odznakę
otrzymała Julia Myszak, srebrne
odznaki przyznano: Marzenie
Doleckiej-Jocek, Joannie Placha,
Beacie Białej, Grzegorzowi
Serafinowi, Kazimierzowi Zyśko,
Andrzejowi Pastucha, zaś złote:
Zygmuntowi Janikowi, Witoldowi
S e r w a t c e o r a z Wa l d e m a r o w i
Dziadoszowi.
Wszystkim pszczelarzom
z Gminnego Koła Pszczelarzy
w Modliborzycach składamy wyrazy
uznania za trud ich pracy oraz
życzymy, aby św. Ambroży, patron
pszczelarzy, wspierał członków koła
w trudnej pracy hodowców pszczół
oraz producentów produktów
pszczelich.
G m i n n e K o ł o
Pszczelarzy powstało 09.12.2012 r.
Wtedy to w miejscowości
Wierzchowiska Pierwsze odbyło się

SREBNA ODZNAKA POLSKIEGO ZWIĄZKU
PSZCZELARSTWA

spotkanie założycielskie pszczelarzy z terenu Gminy Modliborzyce
(Wierzchowiska, Antolin, Węgliska, Wolica, Potoczek, Stojeszyn,
Modliborzyce). Pomysłodawcami i założycielami koła są Stanisław Pikula
i Michał Kuźnicki.
K.Pyć

Wieści Gminne
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110-LECIE OSP WIERZCHOWISKA PIERWSZE
3 maja 2022 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wierzchowiskach Pierwszych świętowała 110-lecie istnienia. Jednostka
OSP w Wierzchowiskach powstała w 1912 r, jako dworska straż pożarna.
Jej założycielem
i pierwszym prezesem
był Gustaw Świda.
Obchody
rocznicy powstania
OSP Wierzchowiska
Pierwsze rozpoczęły
się mszą św. w intencji
strażaków ochotników
w kościele parafialnym
MB Nieustającej
Pomocy i Świętego
Józefa Oblubieńca
N
M
P
w Wierzchowiskach.
Po niej strażacy i zaproszeni goście oraz mieszkańcy
Wierzchowisk, prowadzeni przez orkiestrę dętą oraz poczty sztandarowe
jednostek OSP przeszli na plac przy remizie, gdzie dowódca uroczystości

dh Tomasz Kliza – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Modliborzycach - złożył meldunek Prezesowi Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim – dh Witoldowi Kowalikowi.
Po umieszczeniu flagi państwowej na maszcie i powitaniu przez
Prezesa ZOP ZOSP RP w Janowie Lubelskim nastąpiło poświęcenie wozu
strażackiego OSP Wierzchowiska Pierwsze.
Podczas uroczystości wręczono także złote medale „Za zasługi
dla pożarnictwa”. Otrzymali je: dh Andrzej Pastucha, dh Karol Grzyb, dh
Tomasz Grzyb, dh Józef Chodara, dh Edward Wieleba, dh Tomasz Taradyś,
dh Tomasz Biały, dh Bogdan Widz, dh Florian Wołoszynek i dh Leszek
Kamiński.

Srebrny
medal odebrali: dh
Wojciech Biały, dh
Michał Gąsiorowski, dh
Grzegorz Lenart, dh
Mateusz Grzyb, dh
Robert Gałus, dh
Stanisław Kokoszka,
dh Jacek Wołoszynek,
zaś brązowe: dh
Wojciech Jaworski, dh
Stanisław Małyszek,
dh Mariusz Wojtan, dh
M i c h a ł B i a ł y, d h
To m a s z Ty l u s , d h
P r z e m y s ł a w

Wołoszynek, dh Zbigniew
Biały, dh Rafał Ptaszek, dh
Robert Dziuba, dh Marcin
Ptaszek, dh Konrad Żuraw,
dh Piotr Łańczak, dh Piotr
Ptaszek, dh Kamil
Kamiński, dh Michał Dul.
Odznaką „Strażak
Wzorowy” odznaczeni
zostali: dh Karol Szpyra, dh
Rafał Lenart, dh Jakub
Dolecki, dh Robert
Kucharczyk, dh Kamil
Szaja, dh Jakub Szpyra, dh
Tomasz Gnat.
Goście zaproszeni,
zabierając głos, podkreślali
zasługi jednostki
i poszczególnych druhów,
także tych, którzy już na
zawsze odeszli, udział w
akcjach oraz korzystne
zmiany, dotyczące siedziby
i wyposażenia jednostki,
należącej do Krajowego
Systemu Ratownictwa.

Z okazji 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wierzchowiskach Pierwszych druhnom oraz druhom składamy
najserdeczniejsze życzenia, dziękując za codzienną, społeczną służbę
"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".
K.Pyć

PROMESA ODEBRANA
10 czerwca 2022 r. Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik
odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka,
Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki i Lubelskiej Kurator Oświaty Teresy Misiuk promesę w ramach II Edycji Programu Polski Ład na
inwestycje o charakterze edukacyjnym.
Dofinansowanie w kwocie ponad 4 mln złotych zostało przyznane
na realizację zadania pn.: “Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp
ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół
w Modliborzycach”.
Gmina Modliborzyce
jako jedyna gmina
w p o w i e c i e
janowskim złożyła
w n i o s e k
o dofinansowanie
z a d a n i a
o charakterze
edukacyjnym.
Uroczyste
wręczenie promes
samorządowcom
z
t e r e n u
województwa
lubelskiego odbyło
się w piątek,
10 czerwca 2022 r., podczas konferencji dot. inwestycji edukacyjnych
w ramach II Edycji Programu Polski Ład w Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie. W ramach II naboru zostaną przekazane środki finansowe na
budowę lub modernizację m.in. ponad 90 żłobków i przedszkoli
(z oddziałami integracyjnymi), i ponad 700 szkół na terenie całej Polski.
Infrastruktura edukacyjna stanowiła 6,9 proc. w udziale procentowym
poszczególnych inwestycji.
Program Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotnym
dofinansowaniem inwestycji publicznych realizowanych przez gminy,
powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest
zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje
ponad 30 obszarów gospodarki.
K.Pyć

100-LECIE PARAFII W WIERZCHOWISKACH
W niedzielę, 26 czerwca 2022 r., w Wierzchowiskach Pierwszych
odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Parafii pod wezwaniem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i Świętego Józefa Oblubieńca NMP
w Wierzchowiskach.
100- lecie parafii to odpowiedni moment, by oddać chwałę Bogu,
wspomnieć ludzi i wydarzenia i ubogacić się wiarą poprzednich pokoleń,
które tworzyły historię wierzchowskiej parafii.
Uroczystej Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczył Arcybiskup
Stanisław Wielgus (pochodzący z Wierzchowiska, honorowy obywatel
Gminy Modliborzyce), a podniosłego charakteru mszy świętej dodawały
przybyłe poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta.
Podczas uroczystości poświęcony został krzyż misyjny, postawiony na
placu kościelnym na
pamiątkę misji parafialnych
poprzedzających
niedzielne uroczystości.
Wspólnie z licznie
z g r o m a d z o n y m i
parafianami we mszy św.
u c z e s t n i c z y l i
przedstawiciele władz
samorządowych: Burmistrz
Modliborzyc - Witold
Kowalik, Przewodniczący
Rady Miejskiej - Adam
Kapusta, Sekretarz Gminy
Modliborzyce - Marzena
Dolecka-Jocek, którzy na
pamiątkę obchodów 100lecia parafii ofiarowali gong
potrójny liturgiczny. Z okazji
Jubileuszu Burmistrz
Modliborzyc w imieniu
własnym i samorządu
gminy, na ręce Księdza
Proboszcza Grzegorza
Rożka, złożył gratulacje
i serdeczne życzenia wielu
łask Bożych dla Całej
Wspólnoty Parafialnej na
kolejne lata.
Głos zabrał
również przybyły na
uroczystość wnuk
Gustawa Świdy, dziedzica
dóbr Wierzchowiska,
Stefan Szaciłowski.
P o m s z y ś w.
było wspólne świętowanie
na Rodzinnym Pikniku.
P a r a f i a
rzymsko- katolicka
w Wierzchowiskach liczy
już sto lat. To prawda, że
parafia jest znacznie młodsza niż sąsiednie bardzo stare parafie takie jak na
przykład Modliborzyce czy Potok Wielki. Jednakże nie zapominajmy, że
łączy ona w swym istnieniu życie trzech pokoleń naszych przodków,
a minione stulecie to też czas wielu burzliwych i ważnych wydarzeń
w najnowszej historii państwa polskiego.

Od XVII wieku, czyli od czasu założenia dworu
w Wierzchowiskach, poświadczone jest też istnienie dworskiej kaplicy,
w której nabożeństwa dla miejscowej ludności i dziedziców dóbr ziemskich
odprawiali wikariusze parafii Modliborzyce, ponieważ Wierzchowiska były
w przeszłości częścią rozległej parafii modliborskiej, a wcześniej parafii
w Słupi.
Drewnianą kaplicę utrzymywały i remontowały rody
Nahoreckich, Wiercińskich, Bogdańskich, Michelisów; niemniej ze
sprawozdań wizytacji biskupich wynika, że istniejąca tu kaplica była
niewielka i nie mogła pomieścić znacznej liczby wiernych. Na ten problem

wskazywał modliborski proboszcz Chryzostom Chojeński, narzekał na
nadmiar obowiązków związanych z prowadzeniem dużej i licznej parafii.
Naszemu regionowi długo nie było dane zaznać dobrodziejstw
pokoju. Narodowe
powstania, częste
p o ż a r y, k t ó r e
n i s z c z y ł y
d r e w n i a n ą
zabudowę oraz
dziesiątkujące
ludność epidemie
i
z a r a z y ;
w y s t a r c z y
zwiedzić teren
obecnej gminy
Modliborzyce, by
zobaczyć liczne
kapliczki i krzyże z
wizerunkiem
J e z u s a
Frasobliwego,
które do dziś
ś w i a d c z ą
o tragediach
i nieszczęściach
jakie przeżyli nasi
przodkowie.
Znaczącą
przebudowę i powiększenie wierzchowskiej kaplicy przeprowadził Jan
Michelis na prośbę proboszcza Ignacego Siekierzyńskiego.
W 1900 roku dobra ziemskie w Wierzchowiskach za cenę 140
tys. rubli zakupił Gustaw Świda.
Świdowie byli rodziną zamożną, poważaną i liczącą się
w środowiskach właścicieli ziemskich, ale też życzliwą dla okolicznej
ludności. Z inicjatywy Gustawa Świdy powstała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej, którą nazywano „dworską”. Przy dworze
w Wierzchowiskach zorganizowano szkołę, w której grupę miejscowych
dzieci nauczała pani Świdowa.
Już na początku XX wieku powrócono do zamiarów utworzenia
osobnej parafii w Wierzchowiskach ale te plany zniweczył wybuch I wojny
światowej. Dodajmy też, że władze carskie niechętnie zezwalały na
tworzenie nowych parafii rzymsko- katolickich. W latach 1914- 1918 przez
Wierzchowiska przechodziły armie walczących mocarstw, ale też w 1915
roku gościł tu sam Józef Piłsudski w czasie, gdy trwały zacięte walki pod
Kraśnikiem.
Po latach Piłsudski wspominał: „Gdy w całym Królestwie legiony
uważano za ekstremistów, gdy zamykano przed nami drzwi domów
a carskich kozaków witano jak wyzwolicieli, w Wierzchowiskach przyjęto
i ugoszczono mnie nader życzliwie.”
W 1919 roku we dworze Świdów gościł biskup Adolf Józef
Jełowiecki. Wówczas to otwarcie wypowiedział się o pilnej potrzebie
utworzenia parafii w Wierzchowiskach; zapewne o tę publiczną wypowiedź
prosili biskupa sami wierni.
Niemniej do realizacji nawet najlepszego zamiaru potrzebne są
środki finansowe; wszak kościół parafialny należało zbudować, uposażyć

PIERWSZY KOŚCIÓŁ W WIERZCHOWISKACH,
foto. U. Bzdyra

i utrzymać, a dla ludności wyniszczonej wojną epidemiami i niedostatkiem
było to naprawdę trudne wyzwanie. Nie zapominajmy, że w 1919 roku na
ziemiach Polski wschodniej trwała wojna z bolszewicką Rosją.
Gustaw Świda, wyruszając na tę wojnę, złożył publiczne
ślubowanie, że po powrocie do domu doprowadzi do zorganizowania parafii
w Wierzchowiskach.
Przeglądając karty wspomnień i kronik z tamtych dni można
dojść do wniosku, że nie wszyscy podzielali zdanie dziedzica, ponieważ
koszty budowy świątyni ponosił nie tylko zamożny dziedzic, ale też ogół
ciężko pracujących mieszkańców wsi.
Mimo wszystko 27 lipca 1922 roku biskup lubelski Marian Leon
Fulman erygował, czyli powołał do działalności nową świątynię i parafię
w Wierzchowiskach.
Kościół parafialny
zbudowano z drzewa, ale
w niczym nie umniejszało
to jego okazałości. Zresztą
d o b r y b u d u l e c
z okolicznych lasów dawał
gwarancję solidności. Tak
też było, bo „stary kościół”
służył społeczności przez
niemal 70 lat.
Po kilkudziesięciu
latach drewniany budynek
świątyni wymagał
remontów, właściwie to
stale pracowano nad
utrzymywaniem kościoła
w należytym stanie , toteż
w latach 80-tych XX wieku
J.E. KSIĄDZ BISKUP LUBELSKI
zapadła decyzja, by
MARIAN LEON FULMAN DOKONUJE
kościół parafialny
POŚWIĘCENIA NOWEGO KOŚCIOŁA
wybudować na nowo - tym
W WIERZCHOWISKACH, 6 SIERPNIA 1922 R.
razem na materiał
budowlany wybrano cegłę.
Tak jak w roku 1922 pierwszy kościół w Wierzchowiskach
budowano w czasie, gdy naród Polski przeżył tragedię I wojny światowej,
ale w perspektywie odzyskaliśmy niepodległość - tak historia powtórzyła się
w latach osiemdziesiątych. Polacy mieli za sobą przeżycia stanu
wojennego, ale przed sobą perspektywę suwerennej Polski.
Licząca sto lat parafia Wierzchowiska ma swoją historię
i tradycje. Ta piękna parafia wychowała ogrom osób duchownych, na czele
z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Wielgusem.
Parafia posiada piękną, zadbaną świątynię i wspaniałych
parafian. Następny wiek swojej działalności zaczyna w pełnych optymizmu
perspektywach, chociaż i dzisiaj za naszą granicą toczy się wojna, oby jak
najszybciej nastał pokój, oby nikt nie musiał ginąć za chore ambicje
władców.

WIERZCHOWISKA, 6 SIERPNIA 1922 R.

Parafia została erygowana z części parafii Modliborzyce 27 lipca
1922 r. przez biskupa Mariana Fulmana – od momentu jej powstania miała
12 proboszczów i 12 wikariuszy:
1. założyciela i ojca parafii śp. ks. kanonika Władysława Golińskiego,
2. śp. ks. kanonika Romana Kwiecińskiego,
3. śp. ks. proboszcza Antoniego Chodorowskiego, śp. pierwszego
wikariusza ks. Andrzeja Kucewicza,
4. śp. ks. proboszcza Tomasza Ruska i ówczesnych wikariuszy:
ks. Krystiana Szyszko, śp. ks. Franciszka Anyszkiewicza i ks. Jana Klimka,
5. śp. ks. administratora Mirosława Łopucha,
6. śp. ks. proboszcza Wacława Romanka,
7. śp. księdza proboszcza Lecha Kunę,
8. śp. księdza proboszcza Stanisława Piaseckiego,
9. księdza proboszcza Tomasza Kołodzieja i ówczesnych księży
wikariuszy: Łukasza Pyszka, Pawła Gutka i śp. Wojciecha Rzeszutek,
10. księdza proboszcza Stanisława Wasiłka i ówczesnego wikariusza
księdza Adama Kochmańskiego,
11. księdza proboszcza Zbigniewa Solarza i księży wikariuszy: Stanisława
Rząsę, Sławomira Machowskiego, Adama Warchoła,
12. obecnego proboszcza ks. Grzegorza Rożka i wikariusza Pawła
Surowca.

Nasze serca i myśli towarzyszą naszym pasterzom, którzy przez
lata gromadzili nas w tym kościele, podnosili, umacniali przesłaniem Dobrej
Nowiny i skupiali przy wspólnym stole. Po przez wspólną modlitwę
cementowali naszą społeczność, dając nam poczucie , że jesteśmy jedną
Bożą rodziną.
Założenie parafii było nieocenionym czynnikiem integrującym
ludzi i zachęcającym ich do podejmowania różnych inicjatyw.

PRYMICJA 1986 R.
KS. WACŁAW ROMANEK, OJCIEC RUFIN ABRAMEK

Kościół był najmocniejszym filarem rozwoju Wierzchowisk, był
rzeczą świętą. Żywa jest pamięć religijno – patriotycznej rodziny Świdów –
dziedziców Wierzchowisk, fundatorów niezliczonych dóbr – w tym Domu
Katolickiego.
Z historią parafii nierozerwalnie związana jest osoba śp. Piotra
Łatwińskiego – organisty, który chór Wierzchowski doprowadził do wyżyn
jego świetności,
a kontynuował jego
dzieło Antoni
Mączka, który (gdyby
nie wyjazd do Stanów
Zjednoczonych)
pewnie do dziś
prowadziłby ten
wspaniały chór.
Wspominamy
chórzystów –
pionierów życia
r e l i g i j n e g o .
Dziękujemy Wam za
W a s z w k ł a d
w formację religijną
mieszkańców parafii.
Wszystkim
byłym księżom
proboszczom
i wikariuszom naszej
parafii składamy
serdeczne Bóg
PLEBANIA W WIERZCHOWISKACH,
zapłać za kapłańską
22 SIERPNIA 1971 R.
posługę. Niech nasza
modlitwa będzie najlepszym z możliwych dowodów odwdzięczenia się za
doznane dobro i wsparcie.
Za ogrom pracy duszpasterskiej i gospodarczej włożonej
w przygotowanie
obchodów 100-lecia
parafii obecnemu
gospodarzowi ks.
p r o b o s z c z o w i
Grzegorzowi Rożkowi
i ks. wikariuszowi Pawłowi
Surowcowi, składamy
serdeczne Bóg zapłać.
Niech nasza modlitwa
będzie najlepszym
z możliwych dowodów
odwdzięczenia się za
doznane dobro i wsparcie.
Mieszkańcom
parafii dziękujemy za
wszelką pomoc
w utrzymaniu świątyni.
Witold Kowalik
foto. K.Pyć,
arch. parafii

DREWNIANA DZWONNICA Z 1929 R.

MŁODZIEŻÓWKI Z GMINY MODLIBORZYCE SPRAWDZIŁY SIĘ
W ZAWODACH
W niedzielę, 12 czerwca 2022r., na boisku sportowym
w Wierzchowiskach Pierwszych odbyły się Gminne Zawody SportowoPożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Drużyny MDP z terenu gminy spotkały się na boisku sportowym
w Wierzchowiskach Pierwszych, aby zmierzyć się w Młodzieżowych
Zawodach Sportowo - Pożarniczych według regulaminu CTIF. Do
zawodów zgłosiło się 7 drużyn MDP – 4 drużyny dziewczęce i 3 chłopięce.
Organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Modliborzycach,
a gospodarzami tegorocznych zawodów była jednostka O S P
Wierzchowiska Drugie.
Zgodnie z zasadami wszystkie drużyny wystartowały w biegu
sztafetowym oraz w ćwiczeniu rozwinięcia bojowego. Komisji sędziowskiej
powołanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Janowie Lubelskim przewodniczył bryg. Piotr Drzymała, a pomagali mu
asp. sztab. Zbigniew Sudół oraz st. kapt. Artur Michałek.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt:
I miejsce – OSP Wierzchowiska Pierwsze
II miejsce – OSP Wierzchowiska Drugie
III miejsce – OSP Stojeszyn
IV miejsce – OSP Modliborzyce

Rzeczypospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim – dh Witold Kowalik oraz
wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
P o ż a r n y c h
Rzeczypospolitej Polskiej
w Modliborzycach – dh
Marzena Dolecka-Jocek
Drużyny, które
zajęły I i II miejsce
reprezentowały naszą
g
m
i
n
ę
w Powiatowych
Zawodach SportowoP o ż a r n i c z e
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, które
odbyły się 3 lipca 2022 r. w
Wierzchowiskach
Pierwszych.
Wszystkim startującym jednostkom OSP serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za wspaniałe widowisko i rywalizację. Organizatorom zaś
składamy podziękowanie za przygotowanie tegorocznych zawodów.
Słowa podziękowania składamy również druhom z jednostki
OSP Wierzchowiska Drugie oraz dh Tomaszowi Klizie za przygotowanie
i przeprowadzenia zawodów.
W nagrodę za udział w Gminnych Zawodach SportowoPożarniczych, 5 lipca 2022 r., Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu
Gminy Modliborzyce uczestniczyły w wycieczce w Bieszczady,
ufundowanej przez samorząd gminy.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców:
I miejsce – OSP Wierzchowiska Drugie
II miejsce – OSP Stojeszyn
III miejsce – OSP Modliborzyce.
Dyplomy i puchary zwycięskim drużynom wręczali Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

K.Pyć

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
W niedzielę, 19 czerwca 2022 roku, na boisku sportowym
w Dąbiu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Modliborzyce.
Organizatorem zawodów była Gmina Modliborzyce, Zarząd
Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Modliborzycach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu.
Nad przebiegiem zawodów czuwał dh Tomasz Kliza –
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Modliborzycach, a zmagania strażaków oceniała Komisja Sędziowska
powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Janowie Lubelskim, w składzie: bryg. Piotr Drzymała (przewodniczący),
kpt. Mateusz Mucha oraz asp. sztab. Michał Jakubiec.
W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn męskich oraz 3 żeńskie.
Zgodnie z zasadami wszystkie drużyny wystartowały w biegu sztafetowym
oraz w ćwiczeniu rozwinięcia bojowego.
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
Kobiece Drużyny Pożarnicze:
I miejsce OSP Stojeszyn
II miejsce OSP Wierzchowiska Pierwsze
III miejsce OSP Modliborzyce
Męskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce OSP Wierzchowiska Pierwsze
II miejsce OSP Wierzchowiska Drugie
III miejsce OSP Pasieka.
Dyplomy i puchary zwycięskim drużynom wręczali Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim – dh Witold Kowalik oraz
wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Modliborzycach – dh Marzena
Dolecka-Jocek.
Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom
wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian
własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala
w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań
przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla

zawodników i świetne widowisko dla widzów.
Składamy serdeczne podziękowania dla uczestników,
organizatorów - druhom z jednostki OSP Dąbie, widzów oraz dla kadry
sędziowskiej. Wszystkim zawodnikom gratulujemy, pokazaliście wysoki
poziom i wspaniałe umiejętności!.

K.Pyć

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
W dniu 3 lipca 2022 r. na boisku sportowym w Wierzchowiskach
Pierwszych po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa
zostały przeprowadzone Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu janowskiego według
regulaminu CTiF

Organizatorami zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Janowie Lubelskim oraz Komenda Powiatowa PSP w Janowie
Lubelskim, a gospodarzem Gmina Modliborzyce i jednostka Ochotniczej
straży Pożarnej w Wierzchowiskach Drugich.
W zawodach wzięło udział łącznie 7 drużyn, z czego
2 dziewczęce i 5 chłopięcych. Zawodnicy Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych zmagali się w dwóch konkurencjach - biegu sztafetowym 400
m z przeszkodami, w trakcie którego należało pokonać ścianę drabiniastą,
płotek, przenieść gaśnicę, rozwinąć linię wężową i połączyć ją z prądownicą
oraz ćwiczeniu bojowym, w trakcie którego trzeba było pokonać tunel
i kładkę, jednocześnie rozwijając linię gaśniczą, napełnić zbiornik wodą
oraz ułożyć sprzęt i zawiązać odpowiednie węzły.
W wyniku zaciętej rywalizacji, pod czujnym okiem sędziego
głównego zawodów kpt. Michała Tyry – naczelnika wydziału operacyjnego
KP PSP w Janowie Lubelskim oraz Powiatowej Komisji Sędziów, kolejność
czołowych miejsc przedstawiła się następująco:
Grupa dziewcząt:
I miejsce MDP Wierzchowiska Pierwsze – z łącznym wynikiem 985,36 pkt.
II miejsce MDP Wierzchowiska Drugie – z łącznym wynikiem 982,41 pkt.
Grupa chłopców:
I miejsce MDP Wierzchowiska Drugie – z łącznym wynikiem 1052,49 pkt.
II miejsce MDP Stojeszyn – z łącznym wynikiem 1023,80 pkt.
III miejsce MDP Janów Lubelski – z łącznym wynikiem 1009,51 pkt.
IV miejsce MDP Stawki– z łącznym wynikiem 961,70 pkt.
V miejsce MDP Stany Nowe – z łącznym wynikiem 937,17 pkt.
Uczestnicy zawodów otrzymali nagrody finansowe, dyplomy
oraz puchary które wręczał druh Witold Kowalik – Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowie
Lubelskim, bryg. Tomasz Serwatka – Zastępca Komenda Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim oraz druh Leszek Nosal

– Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Janowie Lubelskim.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży wraz z ich
opiekunami za aktywny udział i sportową rywalizację, sędziom, strażakom
ochotnikom z jednostki OSP Wierzchowiska Drugie za pomoc w organizacji
zawodów MDP oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
i przeprowadzenia zawodów.
Wszystkim zawodnikom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
gratulujemy, pokazaliście wysoki poziom i wspaniałe umiejętności!
M. Dolecka-Jocek

SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE U KAZIMIERZA
W MODLIBORZYCACH
5 m a j a 2 0 2 2 r. c z y t e l n i c y B i b l i o t e k i u K a z i m i e r z a
w Modliborzycach, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz
bibliotekarze mieli wielką przyjemność spotkać się ze znaną i lubianą
autorką powieści historycznych Joanną Jax.

Joanna Jax, a właściwie Joanna Jakubczak, jest olsztynianką,
absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Pasjonuje się
literaturą biograficzną, maluje na szkle. Jako wolontariuszka pracuje
w Fundacji dla Rodaka, wspierającej Polaków w Kazachstanie. W swoim
dorobku ma już ponad 35 książek, wśród nich takie tytuły jak: „Syn
zakonnicy”, „Długa droga do domu”, „Dziedzictwo von Becków”, „Białe róże
z Petersburga”, cykl powieści „Zemsta i przebaczenie”, trylogia „Córka
fałszerza”, „Zanim nadejdzie jutro”…
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się m.in.: skąd pani Joanna
czerpie informacje historyczne, na kim wzorowani są niektórzy bohaterowie
jej powieści, dlaczego tworzy pod pseudonimem oraz jakie są jej pasje, jak
spędza wolny czas i jakie ma plany pisarskie i nie tylko. Przekonaliśmy się,
że pani Joanna ma talent do snucia opowieści nie tylko na papierze – czas

płynął bardzo szybko i w wyjątkowo przyjemnej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy pani Joannie Jax oraz wszystkim
uczestnikom za przybycie!

W naszej bibliotece znajdziecie egzemplarze z autografem
Joanny Jax!
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu
Dyskusyjne Kluby Książki 2022,
finansowanego ze środków Instytutu Książki, dotacji celowej MKiDN.
K.Pyć

„… jaki piękny świat …”
Bieżący rok 2022 jest Rokiem Marii Konopnickiej – pisarki, poetki,
nowelistki, tłumaczki, publicystki, krytyczki literackiej. Z tej okazji
29 kwietnia 2022 r., o godz. 9.00, w naszej bibliotece odbył się poranek
poetycki „… jaki piękny świat …” poświęcony twórczości Marii Konopnickiej.
Występ przygotowała klasa IIIa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Modliborzycach, pod kierunkiem Bożeny Pikuli.
Sala konferencyjna biblioteki zamieniła się w małą kawiarenkę,
która wypełniła się po brzegi. Dzieci recytowały i czytały wiersze
Konopnickiej, a także śpiewały dobrane do całości piosenki. Na
zakończenie wszyscy występujący otrzymali drobne upominki od władz
samorządowych oraz od naszej biblioteki.

DKK w Modliborzycach oraz Marta Frączek – dyrektor Biblioteki
u Kazimierza.
Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo wszystkie dzieci
zaprezentowały się bardzo dobrze. Po naradach postanowiło w każdej
grupie przyznać kilka wyróżnień. Występy oceniano biorąc pod uwagę
mi.in. dobór tekstu do tematyki, możliwości i wieku dziecka, pamięciowe
opanowanie teksu, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. A że
wszystkie dzieci zaprezentowały się świetnie, nikt nie wyszedł od nas
z pustymi rękoma. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w tegorocznej edycji
Małego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków. Podziękowania
składamy też paniom wychowawczyniom oraz rodzicom za przygotowanie
dzieci do konkursu.

W LITERACKIM ŚWIECIE
M.KONOPNICKIEJ
W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek, 13 maja
2022 r., odwiedzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Stojeszynie Pierwszym wraz z wychowawczyniami: Dorotą
Żurawicz, Grażyną Orzeł oraz Martą Michną.

Dziękujemy pani Bożenie Pikuli za przygotowanie tego
wydarzenia, dzieciom za brak tremy i cudowny występ oraz wszystkim,
którzy przyjęli nasze zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością. Mamy
nadzieję, że miło spędzili Państwo czas.

Poranek miał na celu przybliżenie życia i twórczości poetki.
Maria Konopnicka (1842–1910) jest jedną z najwybitniejszych pisarek
w dziejach polskiej literatury i autorką pieśni patriotycznej "Rota", która po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała
z "Mazurkiem Dąbrowskiego" o miano hymnu narodowego. W uchwale
Sejmu RP, ustanawiającej rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, napisano,
że "za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej
polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. (...) Współorganizowała
protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec
dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom
wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym
z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze".

KONKURS RECYTATORSKI
W dniach 11 -12 maja 2022 r., w ramach obchodów Tygodnia
Bibliotek 2022, odbył się 12. już Mały konkurs Recytatorski dla
przedszkolaków.
W tym roku hasło konkursu brzmiało „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, a główną tematyką prezentowanych wierszy był zdrowy styl życia.
Swoje umiejętności
recytatorskie
prezentowały dzieci
z Samorządowego
P r z e d s z k o l a
w Modliborzycach.
W
s k ł a d
tegorocznego jury
wchodziły panie:
Marzena DoleckaJocek – Sekretarz
Gminy Modliborzyce,
Bożena Skowrońska
– kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
S p o ł e c z n e j
w Modliborzycach,
Ma ł g o rza ta Ta tko polonistka, członkini

18 maja 2022 r. zaś z wizytą do modliborskiej książnicy
przyjechali uczniowie klas II z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. J. Zamoyskiego w Janowie Lubelskim wraz
z wychowawczyniami:
Teresą Maiło i Anną
Żytko oraz opiekunami:
Anną Dziadurą i Emilią
Kurzyną.
Obie grupy
uczniów były w naszej
bibliotece po raz
p i e r w s z y, d l a t e g o
swoją wizytę zaczęły
od zwiedzenia
i poznania historii
Biblioteki u Kazimierza.
N a s t ę p n i e
uczestniczyły w lekcji
bibliotecznej "Czy to
bajka, czy nie bajka..." w literackim świecie
Marii Konopnickiej”,
przygotowanej
w ramach obchodów
R o k u
M a r i i
Konopnickiej.
Poznały też
historię niezwykle
„dzielnego” Stefka
z wiersza Marii
Konopnickiej,
przedstawionej
w formie teatrzyku Kamishibai (Kamishibai (jap. kami – papier, shibai sztuka) oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji).
Na zakończenie, w naszym małym kinie bibliotecznym, obejrzały
porywającą, pełną przygód i wyszczekanego humoru opowieść o psie
z wyższych sfer, który musiał nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych
Burków i Azorów.
Mamy nadzieję, że uczniom podobało się u nas i jeszcze nas
odwiedzą. My już dziś serdecznie zapraszamy! Dziękujemy paniom
wychowawczyniom oraz rodzicom dzieci za zorganizowanie wizyt
w bibliotece!

OD TRZECIEGO ROCZKU BEZ
KSIĄŻECZKI ANI KROCZKU
20 minut dziennie, codziennie. Tyle eksperci zalecają czytać
d z i e c i o m .
C z y t a n i e
dzieciom bajek,
czy to w ciągu
dnia, czy na
dobranoc to jedna
z lepszych rzeczy,
jakie można
zrobić dla ich
rozwoju. Bo choć
żyjemy w czasach
zdominowanych
przez media
elektroniczne,
tradycyjna
książka wciąż nie ma sobie równych w pobudzaniu wyobraźni. A to wciąż
raptem jedna z wielu zalet czytania dzieciom.
Czytając dzieciom poszerzamy ich wiedzę oraz zasób
słownictwa. Książki
pozwalają poznać im
inne światy, sposoby
życia, poglądy i nawyki
oraz rozwijają swoje
zainteresowania w wielu
różnych dziedzinach.
Dlatego tak
ważne jest, by
zaznajamiać dzieci
z książkami już od
m a ł e g o . Wa ż n ą r o l ę
odgrywa tu biblioteka:
uczy samodzielności,
p o d e j m o w a n i a
pierwszych własnych
w y b o r ó w, r o z w i j a
myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy.
Stąd też ponad 13 lat temu zrodził się pomysł zorganizowania
akcji dla maluchów „Od trzeciego roczku bez książeczki ani kroczku”.
19 maja 2022 r. zaprosiłyśmy w odwiedziny grupę 3-latków
z Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach, z wychowawczynią
p. Renatą Chudy. Dzieci, na swój czytelniczy start, otrzymały książeczki
ufundowane przez Burmistrza Modliborzyc – Witolda Kowalika. Był też czas
na zabawę i oczywiście czytanie książek, które w tym roku czytała dzieciom
Marzena Dolecka-Jocek – Sekretarz Gminy Modliborzyce.

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

Na zakończenie, w naszym małym kinie bibliotecznym,
obejrzały pełną przygód opowieść o pewnym psie, który prosto z pałacu
trafił na ulicę.
Mamy nadzieję, że dzieci miło spędziły czas w naszej bibliotece.

ZAPLĄTANY W SIECI
2 czerwca 2022 r. Biblioteka u Kazimierza gościła aktorów Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, którzy wystawili spektakl pt.
„Zaplątany w sieci”, poruszający problem uzależnienia od Internetu
i nośników informacji . Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. IV- VI ze
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach wraz
z nauczycielami.

Uzależnienie od Internetu to poważny problem XXI wieku. Dzieci
i młodzież nie wyobrażają sobie już dnia bez smartfonu, tabletu czy
komputera. Technika idzie do przodu, nie wyeliminujemy zatem urządzeń
elektronicznych z naszego życia. Jak mądrze z nich korzystać,
a jednocześnie nie zatracić się w wirtualnym świecie?
Główny bohater- Michał to osoba skrajnie uzależniona od sieci
i nowinek technologicznych. Wkrótce znajdzie się jednak w świecie,
w którym tego wszystkiego zabraknie. Czy uda mu się w nim odnaleźć?
Z początku może nie być łatwo, ale z czasem zauważy, że poza telefonem
istnieje życie, a co więcej - jest dużo ciekawsze niż to wirtualne, zamknięte
w małym ekranie.

Spektakl miał na celu udowodnić dzieciom, że Internet
i technologia to jedynie niewielki dodatek do naszego wspaniałego życia,
a nie jak sądzi większość - jego stały element, bez którego nie da się
funkcjonować.

26 maja 2022 r. odwiedziły nas przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Modliborzycach. Połączone grupy sześciolatków
i pięciolatków uczestniczyły w lekcji bibliotecznej „ W literackim świecie
Marii Konopnickiej”, przygotowanej w ramach obchodów Roku Marii

K.Pyć

Konopnickiej. Poznały krótki życiorys poetki oraz tytuły jej najważniejszych
utworów. Z uśmiechem na twarzy wysłuchały historii Stefka Burczymuchy,
z wiersza Konopnickiej, przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai.

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”
informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego kwartalnika
przyjmowane będą:
do 15.09.2022 r. - wydanie wrześniowe nr 68
Adres e-mail redakcji: wiescigminne1@onet.pl

FILIA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU
W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywał się pod
hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Z tej okazji w dniach 19 maja
i 20 maja 2022 r. odwiedziły nas dzieci z klasy zerowej pod opieką
p. Agnieszki Kaproń oraz przedszkolaki z p. Moniką Jaskowiak. Rok 2022
jest Rokiem Marii Konopnickiej – pisarki, poetki, nowelistki. W czasie wizyty
w bibliotece, czytaliśmy razem z dziećmi wiersze Marii Konopnickiej.

FILIA W WIERZCHOWISKACH
PIERWSZYCH
Po dwuletniej przerwie w Tygodniu Bibliotek odbył się X Mały
konkurs recytatorski.
Przedszkolaki ze starszej grupy pięknie recytowały wiersze
M. Konopnickiej, za co otrzymały upominki .

Bibliotekę odwiedziła klasa II z wychowawczynią panią Bożeną
Szostek. Dzieci zapoznały się z pracą w bibliotece oraz wysłuchały krótkiej
lekcji bibliotecznej na temat życia i twórczości M.Konopnickiej.

A. Sajdak

FILIA W WOLICY PIERWSZEJ
Utwory takie jak: „Parasol”, „Nasza czarna jaskółeczka”, „Pranie”,
„Pszczółki”, „Jabłonka”, recytowane przez bibliotekarkę, zostały przez
małych czytelników odebrane z olbrzymim zainteresowaniem. Pięknie
zilustrowane wiersze są rewelacyjnymi tekstami do głośnego czytania, bo
pozwalają nie tylko słuchać, ale również patrzeć w świat przedstawiony.
Najlepszym świadectwem jakości poezji Konopnickiej są liczne pokolenia
dzieci przez nią bawionych.
Społeczność naszej biblioteki najbardziej cieszy to, że wzrosło
zainteresowanie twórczością Marii Konopnickiej wśród naszych
najmłodszych czytelników. Ta twórczość jest źródłem głębokiej mądrości,
z której płynie ogromna wartość wychowawcza. Dzieci mogą się
z Konopnicką nauczyć szacunku dla innych ludzi, przypomnieć
o posłuszeństwie, pilności, pracowitości i sumienności. Mogą również
spotkać prawdziwe piękno polskiej przyrody: bociany, jaskółki, poznać uroki
czterech pór roku i zachwycić się tym wszystkim, co je otacza.
Po wysłuchaniu wierszy dzieci wykonały prace plastyczne, które
można podziwiać na wystawie w bibliotece. W związku z obchodami Roku
Marii Konopnickiej biblioteka przygotowała tematyczną ekspozycję książek
i wystawkę okolicznościową poświęconą wybitnej pisarce.
Zapraszamy codziennie do Biblioteki!
Alfreda Gierłach

Biblioteka jako miejsce spotkań i promowanie czytelnictwa czytają starsi i młodsi .
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Zajęcia dla dzieci pod hasłem „Książka mój przyjaciel”.

17 czerwca 2022 r.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Zachęcamy wszystkich lubiących czytać ,oglądać książki do
korzystania z naszych zbiorów bibliotecznych.
J.Piech

KULTURA
FESTIWAL JAWOR
2 maja 2022 r. w Muzeum
Wsi Lubelskiej odbywał się finał
festiwalu twórczości ludowej artystów z
Lubelszczyzny „Jawor - u źródeł kultury
2022” organizowany przez Radio
Lublin.
W kategorii „twórcy rękodzieła
artystycznego” drugą nagrodę zdobyła
Stefania Suchora ze Stojeszyna,
prezentująca swoje wyroby z rogożyny.

MAŁY KONKURS
RECYTATORSKI
Podczas gminnych eliminacji 41.
Małego Konkursu Recytatorskiego,
które przeprowadziliśmy 16 maja 2022
r., zaprezentowało się 26 recytatorów
z trzech szkół podstawowych. Decyzją Komisji w składzie: Matylda
Michałek – instruktor Janowskiego Ośrodka Kultury, przewodnicząca,
Zdzisław Drzazga – nauczyciel, oraz Krystyna Wójcik – instruktor GOK
w Modliborzycach, do eliminacji powiatowych w kategorii klas I-III
nominacje zdobyli; Hanna Żuraw z Wierzchowisk, Alicja Wąsek
z Modliborzyc oraz Dawid Bielecki i Natalia Szpyt ze Stojeszyna.
W kategorii klas IV-VI zostali nominowani: Weronika Studzińska
z Modliborzyc oraz Nikola Krasowska, Katarzyna Bryk i Julia Walczak ze
Stojeszyna, a w kategorii klas VII-VIII; Katarzyna Hajzer z Modliborzyc oraz
Olga Żurawicz i Aleksandra Bryk ze Szkoły Podstawowej w Stojeszynie.

Starosta Janowski – Artur Pizoń oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Modliborzycach. Jesteśmy bardzo
wdzięczni p. Mariuszowi Ludianowi, właścicielowi
firmy S T P Strahltechnik Poland, sponsorowi
Przeglądu i fundatorowi nagród finansowych.

NAJSTARSZY UCZESTNIK
BRONISŁAW RAWSKI Z KOCUDZY

TEATRALNIE
27 maja 2022r. na naszej scenie dla przedszkolaków
z Modliborzyc i Stojeszyna wystąpił teatr „Tradycja”. Seniorzy
zaprezentowali dzieciom przedstawienie „Kozucha Kłamczucha”.

22 czerwca 2022r. gościliśmy dziecięcy teatr „Kaprysek”
z Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach. Zachwyceni scenografią
i lalkami mali widzowie obejrzeli dwa krótkie przedstawienia: „Tylko żaby”
i „Kozi domek”.

Przesłuchania w etapie powiatowym miały miejsce 20 maja 2022 r.
w Janowskim Ośrodku Kultury. Wyróżnienie na szczeblu
powiatowym otrzymała Nikola Krasowska ze Stojeszyna.
Wszystkim recytatorom gratulujemy, a nauczycielom dziękujemy za
przygotowanie dzieci di konkursu.

XIX WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
MUZYKUJĄCYCH NA HARMONIJKACH
USTNYCH
Po dwuletniej przerwie, 22 maja 2022r., harmonijkarze
z województwa lubelskiego znowu mogli spotkać się w Modliborzycach.
W X I X Wojewódzkim Przeglądzie
Muzykujących na Harmonijkach Ustnych
wystąpiło 21 artystów grających na
harmonijce ustnej, grzebieniu, okarynie
i liściu. Prezentacje oceniała Komisja
Artystyczna w składzie: Bartosz Łęczycki –
mistrz harmonijki, przewodniczący, Bartłomiej
Gutek – animator kultury oraz Franciszek
Kamiński – muzyk, instruktor GOK
w Modliborzycach. Jurorzy najwyżej ocenili
prezentację Andrzeja Wojtusia z Łukowa,
BARTOSZ ŁĘCZYCKI
który poza nagrodą finansową otrzymał
JUROR, MISTRZ
również wysokiej klasy harmonijkę firmy
HARMONIJKI
Saydel. II nagrodę przyznano Antoniemu
Gilasowi z Janowa Lubelskiego, a III
nagrodę – Bronisławowi Rawskiemu
z Kocudzy, najstarszemu uczestnikowi
Przeglądu.
Komisja postanowiła wyróżnić:
Henryka Ostrowskiego z Lublina, Stefana
Maziarczyka z Andrzejowa, Lucjana
Sajdaka z Kolonii Wolicy i Czesława Gałkę
z Turobina. Wszyscy artyści otrzymali
zróżnicowane nagrody finansowe.
ANDRZEJ WOJTUŚ
Nagrody pieniężne ufundowali:
Z ŁUKOWA
Burmistrz Modliborzyc - Witold Kowalik,

SUKCESY ALI WĄSEK
Tegoroczna wiosna dla Alicji Wąsek okazała się porą pełną
sukcesów artystycznych. 27 kwietnia 2022r. wystąpiła w finale
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Młodzieżowej w Rykach.
W Szczebrzeszynie, podczas XXIV Festiwalu Piosenki „Rozśpiewany
Chrząszcz”, zdobyła III nagrodę i statuetkę brązowego Chrząszcza. Do
konkursów, podobnie jak innych naszych wokalistów, przygotowywała ją
Jadwiga Wieżyńska. Dwie ostatnio zdobyte przez Alę nagrody związane są
z folklorem i z występami w stroju ludowym.
12 czerwca 2022r., w Kucłach (gmina Księżpol), na Festiwalu
Tradycji „Tanwiska” Ala zajęła I miejsce, a tydzień później - 19 czerwca
2022r., w Baranowie Sandomierskim na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko
w Folklorze”, zdobyła II nagrodę. Nad ludowym repertuarem pracowała pod
kierunkiem Krystyny Wójcik.

KONKURSY I FESTIWALE
Na XXII Wojewódzkim Festiwalu Współczesnych Form
Tanecznych w Puławach, 21 maja 2022 r., zaprezentowała się nasza grupa
taneczna Little Swag Princess oraz dwie solistki; Julia Bańka i Patrycja
Frączek. W młodszej kategorii wiekowej Patrycja została najwyżej oceniona
przez jurorów i zdobyła I nagrodę.

foto. Royal Dance Center

DZIEŃ MATKI, DZIECKA I OJCA
foto. Royal Dance Center

W tym roku pierwszy etap 27. Konkursu Piosenki „Wygraj
Sukces” przeprowadzony został w formie online. Udział w nim wzięło
10 naszych wokalistek. Podczas eliminacji regionalnych, 14 czerwca 2022
r. na scenie „Domu Chemika” w Puławach zaśpiewały nominowane: Nela
Malinowska, Hania Powęska, Marysia Winiarczyk, Alicja Wąsek, Natalia
Szpyt i Emilia Dziewa. Hania Powęska zdobyła wyróżnienie, a warto
zaznaczyć, że do ogólnopolskiego finału w Puławach nominowano tylko
6 osób i przyznano jedynie dwa wyróżnienia.

XVI TRADYCYJNA MAJÓWKA
W tym roku dzięki zaangażowaniu mieszkańców Pasieki,
mogliśmy po dwuletniej przerwie powrócić do wspólnej organizacji
Tradycyjnych Majówek. Tegoroczna odbyła się obok remizy OSP w Pasiece
przy kapliczce usytuowanej
na posesji państwa Dziewów.
Jak zwykle Majówkę
rozpoczęli i kończyli
zgromadzeni mieszkańcy.
Pieśni maryjne i utwory
instrumentalne wykonali:
Chór z Wierzchowisk, schola,
zespoły śpiewacze; „Facelia”
z W i e r z c h o w i s k ,
„Majdaniacy” z Majdanu
Obleszcze, „Kowalanki”
z Kowalina, „Kocudzanki”
i „ M a r i a n k i ” z K o c u d z y,
„Roztoczanki” z Branwi,
„Janowianki” i kapela z Potoka
Wielkiego. Na harmonijkach
z a g r a l i : Wo j c i e c h K a r a ś
z Wierzchowisk i Stanisław
Ślusarski z Lutego. Na
zakończenie zagrała nasza
orkiestra dęta z Wierzchowisk.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim artystom oraz
aktywnym mieszkańcom
Pasieki, którzy z pomocą sponsorów, znakomicie poradzili sobie
z przygotowaniem Majówki oraz poczęstunku dla uczestników.

Wróciliśmy do organizowania koncertów z okazji Dnia Matki,
Dziecka i Ojca. 5 czerwca 2022 r. na naszej scenie swoje piosenki
zaprezentowali: Nikola Daniewska, Kasia Lewandowska Szymon
Skupiński, Nela
Malinowska, Hania
Powęska, Ala Wąsek,
Natalia Szpyt, Ola
Taradyś, Amelka Roman
i Olga Żurawicz.
W układach tanecznych
wystąpiły solistki; Julia
Bańka, Patrycja
Frączek, Paulina
Zarzeczna i Ola Pudło
o r a z z e s p o ł y ;
najmłodsza grupa
taneczna i Little Swag
Princess. Dla swoich
pociech zatańczyły
mamy – Cherry Ladies.
Na gitarze zagrał Hubert
Sulik.
Na początku
k o n c e r t u w y s t ą p i ł y,
mieszkające teraz
w Wierzchowiskach,
dwie dziewczynki M a r i a n n a
i Ania Kaliszczuk wraz
z mamą jednej z nich - Olesią Jakimowicz. Piosenkę „kiedyś dopłynę”
zaśpiewała Jarina Wiljura, która kilka dni temu wróciła do swego rodzinnego
domu we Lwowie.
A.Rząd, foto arch. GOK
JARINA

SZYMON SKUPIŃSKI

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
DZIEŃ MAMY I TATY
Rodzice to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka,
a dziecko jest szczęściem i radością w życiu każdej mamy i każdego taty. By
dać wyraz tym wszystkim uczuciom, tradycyjnie w naszym przedszkolu
dzieci świętowały Dzień Mamy i Dzień Taty.

żywieniowych od najmłodszych lat.
Szczegółowe cele programu:
 zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne
 kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 propagowanie zdrowego stylu życia,
 zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach
higieniczno-zdrowotnych.

LIST DO KRÓLOWEJ ELŻBIETY II
Urodziny Królowej Elżbiety II to wydarzenie szczególne, a jeśli
mówimy o 96 urodzinach, to święto nabiera jeszcze bardziej wyjątkowego
charakteru. Królowa Elżbieta II swoje urodziny obchodzi dwukrotnie,

21 kwietnia w gronie najbliższych, natomiast oficjalne obchody mają miejsce
w drugą sobotę czerwca. Z tej okazji przedszkolaki z „zerówek” postanowiły
wysłać prosto do Buckingham Palace laurkę z życzeniami oraz list w języku
angielskim, opisując swoje grupy, zainteresowania oraz w skrócie opisując
miejscowość w której mieszkają – Modliborzyce. Do listu dołączyliśmy także
portrety królowej wykonane samodzielnie przez dzieci oraz zdjęcia dzieci
wraz z wychowawczyniami.
Skrycie marzymy o odpowiedzi choć samo wydarzenie ma na celu
pokazanie dzieciom jak ważna jest nauka języka angielskiego.

DZIEŃ DZIECKA
W tym roku Dzień Dziecka trwał kilka dni. Zaczęło się od występu
Teatru „Tradycja” z Janowa Lubelskiego. Emeryci wystąpili dla dzieci
w przedstawieniu „Kozucha Kłamczucha”, czym sprawili im wiele radości.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w programie
edukacyjnym pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Program skierowany jest do
dzieci w wieku przedszkolnym i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
 Wycieczka.
 Co i dlaczego dymi.
 Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 Jak unikać dymu papierosowego?

W ramach programu dzieci z grup zerówkowych obserwowały
różne źródła dymu oraz ich rodzaje, poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą
przyczyn wydobywania się ich, zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości
dymu papierosowego oraz dowiedziały się, jak należy zachowywać się
w zadymionych pomieszczeniach. Dzieci poznały również bohatera
programu – Dinka i pokolorowały jego portret. Nauczyły się też piosenki
„Ochroń ziemię”. Wszyscy chętnie i zainteresowaniem uczestniczyli
w proponowanych działaniach, które wpłynęły na wzrost świadomości
antynikotynowej.
Link do piosenki:https://www.youtube.com/watch?v=vTVrWGISANc

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY
EKOLOGICZNE?
Dzieci z grup zerówkowych wzięły także udział w ogólnopolskim
programie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty
ekologiczne”. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na
temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków

Następnie w przedszkolu odwiedziły nas Panie z Dziennego
Domu „Senior - WIGOR” w Modliborzycach z życzeniami i cukierkami dla
przedszkolaków. Bardzo udane były także zabawy i słodki poczęstunek
w salach zajęć oraz zabawy na elementach dmuchanych.
WSZYSTKIM DZIECIOM ŻYCZYMY UŚMIECHU I RADOŚCI
SZCZĘŚCIA, ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI.

STARSZAKI W KRAINIE DINOZAURÓW

Dorota Kańkowska
Ewelina Kutyła

Zapraszamy do odwiedzania strony Internetowej naszego przedszkola:

www.przedszkolemodliborzyce.przedszkolowo.pl

DAWNO DAWNO TEMU…
Tak zaczęła się bajka pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” w grupie 5- latów, którą przedszkolaki przygotowały dla
Rodziców z okazji ich święta. Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten
dzień, kiedy po tak długiej przerwie dzieci będą mogły wystąpić przed
swoimi rodzicami i wyrecytować im piękne słowa wiersza ,,… by za trud i
wychowanie, złożyć wam dziękowanie..” Piękne stroje, sceneria, ciepła i
miła atmosfera, sprawiły, że dzieci odważnie i ze spokojem zaprezentowały
swoje umiejętności. Gromkie oklaski były nagrodą, za ogromny wkład
dzieci w przygotowanie przedstawienia. Wydarzenie to dostarczyło
wszystkim dużą dawkę niezapomnianych wrażeń.
E. Gąsiorowska

CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI

PIKNIK Z MAMAMI…

Niezapominajka uczy dzieci serdeczności a także popularyzuje
polską przyrodę. Na święto niezapominajki wybrano dzień 15 maja. Ten
dzień niesie też przesłanie ,,nie zapomnij
o mnie'', czyli nie zapomnij o przyrodzie,
szanuj ją i dbaj o nią. Zachęca także do
serdeczności, życzliwości i pamiętaniu
o drugim człowieku. W naszym
przedszkolu Dzień Niezapominajki odbył
się 16 maja 2022 r. . Przedszkolaki tego
dnia słuchały opowiadania pt. ,,
Niezapominajka'' Doroty Szelągowskiej,
przeliczały kwiaty, wykonały piękne prace
plastyczne i bawiły się przy muzyce. Z tej
okazji zajęcia były zorganizowane
nietypowo. Odbyło się także sadzenie
niezapominajek w doniczkach. Podczas
spaceru wszystkie dzieci wyszukiwały kwiatów na łące.

Dnia 07.06.2022r. odbył się piknik z mamami. Wszyscy wiemy,
że wcześniej był Dzień Mamy. To wyjątkowe święto dla dorosłych i dzieci.
Przedszkolaki zaprezentowały wiersze, piosenki a także wręczały swoim
mamusiom przygotowane przez siebie – guzikowe serduszka oraz słoiczki
z życzeniami. Na zakończenie był pyszny poczęstunek na powietrzu.
Pogoda dopisała , wszyscy znakomicie się bawili.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE…
Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się już od
najmłodszych lat. Wiek
przedszkolny jest
doskonałym momentem, aby
rozbudzać ciekawość
i zainteresowania
czytelnicze. Dnia 19. 05.
2 0 2 2 r. d z i e c i z g r u p y
młodszej odwiedziły
bibliotekę szkolną.
Przedszkolaki dowiedziały
się , co należy zrobić, aby
stać się czytelnikiem
i wypożyczyć książkę. Pani
bibliotekarka zapoznała
z zasadami zachowania,
jakie obowiązują bibliotece.
Pokazała także jak wygląda
karta czytelnika. Dzieci
p o z n a ł y z a s a d y
wypożyczania książeczek.
Z wielkim zainteresowaniem
słuchały audiobooka pt. „Pan
Kuleczka” i oglądały kolorowe książeczki. Pani Asia czytała też dzieciom
bajkę pt. „Basia i przedszkolaki''. Na zakończenie maluchy otrzymały
w prezencie kolorowe zakładki do książeczek. Dla wielu było to pierwsze
spotkanie, ale nie ostatnie w szkolnej bibliotece.

MAKRAMOWE SPOTKANIE…
Dnia 13.06.2022 r. dzieci wybrały się na wycieczkę do remizy
strażackiej w Wierzchowiskach Pierwszych. Mieszka tam pani Olesia
Kalishchuk razem ze swoją córką Marianną, która uczęszcza do grupy
młodszej w przedszkolu. Rodzina,
uciekając przed wojną w Ukrainie,
dotarła do Polski. Pani Olesia z pasji
i zamiłowania jest rękodzielniczką.
Pokazała przedszkolakom swój warsztat
pracy – ciekawe artystyczne prace
w y p l a t a n e z e s z n u r k ó w, s ł o m y,
k o r a l i k ó w. M a k r a m a t o t e c h n i k a
rękodzieła polegająca na tworzeniu prac
ze sznurka. Wszystko opiera się na
różnych supłach. Powstające przedmioty
są dziełem ludzkich rąk, które po
opanowaniu kilku splotów tworzą piękne
dekoracje. Z kilku metrów zwykłej białej
linki kształtują orginalne ozdoby na
ścianę - abażury, wiszące kwietniki,
aniołki, torebki, torebeczki, podkładki pod
kubki, zasłony na okno a nawet breloczki. Przedszkolaki podziękowały za
ciekawe spotkanie, a na koniec dostały na pamiątkę - wyplecione pszczółki.
Z. Szwedo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STOJESZYNIE PIERWSZYM
WYCIECZKA DO KINA I MUZEUM
16 maja 2022r. dzieci z naszego przedszkola wyjechały do
Kraśnika na Musical ,,Cudowna Lampa Aladyna” w wykonaniu aktorów
Teatru Muzycznego Forte z Wrocławia.,,Cudowna Lampa Aladyna” to
opowieść pełna ciepła, pogody i magii. Spełniających się marzeń
tych,którzy naprawdę na nie zasługują i tym, którzy by je spełniać,
podejmują wysiłek. Ci zaś ,którzy chcą chadzać drogami na skróty
i wybierają kłamstwo, kończą marnie.
Po spektaklu dzieci wybrały się do Muzeum Pożarnictwa
w Kraśniku. Miały okazję zobaczyć i posłuchać, w jaki sposób ostrzegano
kiedyś przed pożarem, jakim wyposażeniem posługiwali się kiedyś strażacy.
W muzeum było bardzo dużo eksponatów dokumentujących tradycje
i historie straży np. sikawki konne, hełmy strażackie, sztandary, mundury

oraz różne samochody strażackie. Przedszkolaki mogły same uruchomić
r ę c z n ą
syrenę,
założyć
h e ł m ,
Wycieczka
bardzo się
wszystkim
podobała.
Było po
p r o s t u
super!
Kaproń
Agnieszka

WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA
Dnia 20 czerwca 2022r. przedszkolaki wraz z wychowawcami
wybrały się na wycieczkę do Manufaktury Słodyczy ,,Tęcza” w Zamościu.
Wspaniałe zapachy i moc słodyczy stworzyły pyszną atmosferę. Dzieci
miały możliwość zobaczyć cały proces powstawania cukierków i lizaków od
momentu wylania gorącego karmelu na stół po złożenie całego wzoru lizaka
i cukierka. Słodycze barwione były głównie naturalnymi barwnikami. Po
skończonym pokazie dzieci uczestniczyły w warsztatach, w których
samodzielnie wykonały lizaki. Na zakończenie warsztatów każdy otrzymał
swoje dzieła – piękne, zakręcone lizaki oraz paczuszkę kolorowych
cukierków. Było miło i słodko.

Po tych słodkich zajęciach udaliśmy się na spacer po pięknym
,kolorowym Rynku Zamościa. Drugim celem naszego wyjazdu do Zamościa
była oczywiście wizyta w Ogrodzie Zoologicznym. Przedszkolaki
z niecierpliwością i mocno podekscytowane zastanawiały się, jakie

zwierzęta zobaczą. Dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień
zwierzęta i ptaki - m.in. żyrafy, zebry, lwa, tygrysy, hipopotama, małpki,
papugi, różnokolorowe rybki. Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym
przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Pobyt w ZOO
dostarczył im wiele radości i był dla nich wspaniałą lekcją przyrody, przeżytą
w ciekawym i atrakcyjnym miejscu.
Agnieszka Kaproń

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Dzień Dziecka to święto, na które z niecierpliwością czekają
wszystkie dzieci, te małe i te duże. To
dzień pełen radości, uśmiechów,
zabawy, niespodzianek
i niezapomnianych wrażeń.
W naszym przedszkolu
w tym dniu, również nie zabrakło
atrakcji. Były wesołe zabawy i tańce
przy muzyce, gry i zabawy na placu
zabaw, dzieci mogły puszczać bańki
mydlane i rysować kredą. Na
przedszkolaków czekał słodki
poczęstunek, zorganizowany przez
R o d z i c ó w. W c z a s i e z a j ę ć
plastycznych dzieci z grupy
"Pszczółek" wykonały prace
plastyczną - dmuchawce, natomiast
z grupy "Skrzatów" zrobiły kolorowe
wiatraczki. Na dzieci czekały również upominki z najlepszymi życzeniami
od wychowawców.
Mamy nadzieję, że ten dzień, pełen pozytywnych wrażeń będzie
mile wspominany. Wszystkim dzieciom życzymy dużo radości podczas
codziennego poznawania świata.
Wychowawczynie przedszkola.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
24 czerwca 2022 roku po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki
i pracy nadszedł czas na upragniony wypoczynek.
W uroczystościach w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich, Zespole Szkół w Modliborzycach oraz
Zespole Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym, kończących
jakże trudny rok szkolny ze względu na pandemię koronawirusa
i konieczność nauki zdalnej udział wziął Burmistrz Modliborzyc – Witold
Kowalik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach – Adam
Kapusta oraz Sekretarz Gminy Modliborzyce – Marzena Dolecka-Jocek.
W podniosłych atmosferach po odśpiewaniu hymnu odbyły się
najpierw ceremonie przekazania Sztandaru Szkoły i ślubowanie
absolwentów klas VIII. Następnie absolwenci wspominali lata spędzone
w murach swojej szkoły oraz dziękowali dyrekcji, nauczycielom,
pracownikom obsługi oraz rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony
w ich nauczanie i wychowanie.
Absolwentom klas VIII, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen
w poszczególnych szkołach przez
Burmistrza Modliborzyc Pana Witolda
Kowalika zostały wręczone nagrody
książkowe. Nagrody Burmistrza
otrzymali: Łucja Lenart (śr. ocen 5,28)
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich,
Aleksandra Jocek (śr. ocen 5,61)
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Modliborzycach oraz
Mateusz Jaskowiak (śr. ocen 5,28)
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym.
Momentem długo
wyczekiwanym przez uczniów ze
wszystkich szkół było wręczenie
przez Dyrekcję i Wychowawców
nagród za wysokie wyniki w nauce,

stuprocentową frekwencję i sukcesy osiągnięte w konkursach.
W Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich ważną częścią
uroczystości było pożegnanie pani Grażyny Wołoszynek, która przez 38 lat
pracowała jako nauczyciel i wychowawca, w tym przez 13 lat pełniła funkcję
dyrektora szkoły. To właśnie jej starania sprawiły, że 9 czerwca 1998 roku
Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar oraz nadano jej imię
Jana Kochanowskiego.
Słowa podziękowania za pracę dydaktyczną i wychowawczą
wyrazili uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, dyrektor szkoły oraz
władze samorządowe.
Wszyscy życzyli Pani Grażynie, aby na zasłużonej emeryturze
plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz, żeby
znalazła czas dla siebie, na odpoczynek, na pielęgnowanie swoich pasji
i zainteresowań oraz cieszyła się dobrym zdrowiem.

Na zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół
w Modliborzycach oraz Zespole Placówek Oświatowych w Stojeszynie
Pierwszym obecny był również Pan Zbigniew Nita z Janowskiego
Stowarzyszenia „Ławeczka Dialogu”, który wręczył wraz z Burmistrzem
Modliborzyc nagrody uczniom – Magdalenie Mazur, Kacprowi Lenart oraz
Oldze Żurawicz za udział w konkursie „Mój sąsiad Żyd” zorganizowanym
z okazji obchodów 80. rocznicy Akcji „Reinhardt".
Części oficjalne uroczystości w każdej szkole zakończyły
przemówienia Burmistrza Modliborzyc oraz Dyrektorów podsumowujące
kończący się rok szkolny z życzeniami dla wszystkich uczniów udanych
i bezpiecznych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie
ich trwania nabrali siły i energii na nadchodzące od września wyzwania.
Marzena Dolecka-Jocek
Sekretarz Gminy

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
II MIEJSCE DZIEWCZĄT
W FINALE POWIATU
26 kwietnia 2022r. w PSP w Zdziłowicach odbył się finał Powiatu
Janowskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców. Nasze dziewczęta w składzie: A. Jocek, G. Kawęcka,
A. Kapusta, K. Kędziora, K. Chudy, A. Zarzeczna, A. Pęk i M. Mazur, po
niezłej grze zajęły II miejsce. Triumfowały dziewczęta z PSP w Krzemieniu
a trzecie miejsce przypadło gospodarzom – PSP w Zdziłowicach.

i dekoracyjnych.
Nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzenia pracowni
i podpatrywania, jak powstają dmuchane, ręcznie formowane naczynia
szklane. Wysłuchali również opowieści pana Marka jak i kiedy powstało
szkło. Następnie każdy mógł spróbować swoich sił w warsztacie hutniczym
przy tworzeniu szklanego kwiatka oraz w dekorowaniu szklanych placków
poprzez grawerowanie. Wykonane przez siebie przedmioty uczniowie
zabrali ze sobą na pamiątkę. Odwiedziliśmy też sklep państwa Jargiłów,
gdzie mieliśmy okazję do zakupu przepięknych wyrobów ze szkła.
Po zakończeniu warsztatów zadowoleni i bogatsi o nowe
doświadczenia wróciliśmy do domu.
Emilia Uszyńska, Agnieszka Gierłach - Kryń

SUKCESY MAŁYCH LEKKOATLETÓW
17 maja 2022r. w Potoczku odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci
w Trójboju Lekkoatletycznym. Trójbój lekkoatletyczny przeznaczony jest dla
uczniów klas IV i młodszych i składa się z trzech konkurencji: biegu na 60m,
skoku w dal oraz rzutu piłeczką palantową.
Nasi mali sportowcy spisali się bardzo dobrze, szczególnie
chłopcy, którzy zajęli I miejsce. Skład drużyny: Karol Kulpa, Sebastian
Suchora, Damian Wielgus, Mateusz Bużewicz, Ksawery Kruk oraz
Bartłomiej Kulpa. Dziewczęta w składzie: Aleksandra Surowska,
Aleksandra Taradyś, Łucja Krzysztoń, Agata Bryk, Maja Breś oraz Milena
Sajdak zajęły III miejsce.

Wcześniej, tj. 21 kwietnia 2022r. dziewczęta z naszej szkoły pokonały
w półfinale powiatu PSP w Batorzu 4:0 i zajęły I miejsce, a chłopcy zajęli II
miejsce, ulegając tylko drużynie z PSP w Potoku Wielkim 0:1. Dla dziewcząt
był to ostatni występ w takim składzie i szkoda, że nie udało się awansować
do kolejnego etapu rozgrywek.
Tomasz Nalepa

DZIEWCZYNY NA MEDAL
I miejsce zajęły dziewczęta z naszej szkoły w finale Powiatu
Janowskiego w piłce nożnej dziewcząt w kategorii Igrzyska Dzieci, który
odbył się 6 maja 2022r. na Orliku w Wierzchowiskach. Dziewczęta
w składzie: Ł. Taradyś, A. Frączek, E. Siedlecka, W. Pasztaleniec,
M. Pasztaleniec, J. Bańka, A. Surowska i M. Dolecka, po bardzo dobrej grze
pokonały PSP w Godziszowie oraz PSP w Krzemieniu i awansowały do
półfinału wojewódzkiego.

27 maja 2022r. na stadionie OSiR w Biłgoraju odbył się półfinał
wojewódzki w trójboju LA, gdzie chłopcy zajęli IV miejsce.
Dobre miejsca naszych zawodników w tak młodym wieku dają
nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Potrzeba tylko regularnego
treningu i rozwijania pasji wśród młodych sportowców.
Tomasz Nalepa

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ
W dniu 02 czerwca 2022r. w Krzemieniu odbył się półfinał
wojewódzki Igrzysk Dzieci w piłce nożnej, gdzie dziewczęta zajęły III
miejsce.
Ponieważ większość dziewczynek jest w klasie V, możemy mieć
nadzieję, że w przyszłym roku będą osiągać równie dobre wyniki, a nawet
lepsze.
Tomasz Nalepa

20 maja 2022r. obchodziliśmy w świetlicy szkolnej Światowy
Dzień Pszczół. Tego dnia uczniowie klas I-III zapoznali się z filmem
edukacyjnym o życiu pszczół, obejrzeli z zaciekawieniem ul oraz eksponaty
związane z pracą pszczelarską (podkurzacz, zmiotka pszczelarska, dłuto

WYCIECZKA DO HUTY SZKŁA
Dnia 15 maja 2022r. uczniowie klasy IV a i V a wybrali się na
warsztaty do huty szkła
we Wronowie. „Jargiło
Glass Studio” to
niewielka, rodzinna
huta szkła położona
kilkanaście kilometrów
od Opola Lubelskiego.
Jej sympatyczni
właściciele – pan
Marek i pani Ewa
wkładają całe swoje
serca w tworzenie
szklanych form
u ż y t k o w y c h

pasieczne, ramki, sito do miodu, kombinezon pszczelarza, kapelusz,
rękawice, klatka do transportu królowej-matki pszczół), a następnie
wykonali liczne prace plastyczne, których bohaterką była pszczoła. Miłym
finałem spotkania była degustacja pysznego miodownika oraz miodu.
Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować państwu
Joannie i Tomaszowi Wielgusom za udostępnienie eksponatów
pszczelarskich.
Agnieszka Gierłach-Kryń, Emila Łukasik

SUKCESY SIATKARZY
19 maja 2022r. na Zoomie Natury w Janowie Lubelskim odbyły
powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej. Naszą
szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Agata Zarzeczna, Łucja
Sulowska, Julia Bużewicz oraz chłopcy: Jakub Matysiak, Bartosz Wielgus
i Filip Taradyś. Dziewczęta po bardzo dobrej grze awansowały do finału,
gdzie minimalnie uległy koleżankom z Janowa Lubelskiego i zajęły
II miejsce. Chłopcy zajęli III miejsce.

Drugiego dnia rozgrywek dziewczętom w kategorii U10, mimo
zaciętej walki również nie udało się awansować do finału rozgrywek.
Wszyscy jednak wrócili do domu z uśmiechem na twarzy i z drobnymi
prezentami od organizatora rozgrywek.
Mecze toczyły się przy pięknej pogodzie i świetnej koleżeńskiej
atmosferze i w takich turniejach warto brać udział.
Tomasz Nalepa

PORTRET MATKI WYJĄTKOWY
Dzień Matki to wyjątkowe święto, które obchodzone jest nie tylko
u nas, ale także w wielu innych krajach na świecie. W Polsce Dzień Matki
przypada na 26 maja. Wówczas składamy naszym mamom życzenia,
dziękujemy za trud włożony w wychowanie oraz wręczamy im upominki.
Uczniowie klas V szkoły podstawowej uczcili ten dzień w sposób
bardzo uroczysty. Przygotowali program słowno-muzyczny Portret Matki
Wyjątkowy, w którym wierszem i piosenką wyrazili uczucia, jakimi darzą
swoje Mamy, docenili ich trud i starania, przeprosili za wszelkie wybryki,
a przede wszystkim przekazali swoje najgorętsze życzenia. Na koniec
wręczyli kwiaty.

Podczas występu uczniowie zaprezentowali swoje talenty.
Podziwialiśmy wzruszające recytacje, urzekający wokal, starannie
przygotowaną grę na instrumentach- gitarze i keyboardzie oraz przepiękne
rysunki, będące częścią dekoracji.
Zaproszone mamy z widocznym wzruszeniem, dumą i radością
oklaskiwały występ swych dzieci. Zwieńczeniem uroczystości były wspólne
chwile spędzone przy pysznych ciastach. To, pełne niezwykłych wrażeń,
spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
uroczystości.
Katarzyna Biała, Emilia Uszyńska

XXII EDYCJA TURNIEJU „Z PODWÓRKA
NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”
Wreszcie doczekaliśmy się wznowienia rozgrywek piłki nożnej
turnieju Tymbarka i od razu odnieśliśmy spore sukcesy. Na etapie
powiatowym wszystkie drużyny dziewcząt (U8, U10, U12) z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach zajęły I miejsca
i awansowały do finału wojewódzkiego. Wśród chłopców I miejsce
w powiecie zajęli chłopcy w kategorii U8, III miejsce chłopcy w kategorii
U10. Nie udało się awansować chłopcom w kategorii U12, którzy zakończyli
rozgrywki na etapie gminnym.
Finał Województwa Lubelskiego odbył się w Międzyrzecu
Podlaskim w dniach 30 - 31 maja 2022r. Najpierw do gry przystąpili
najmłodsi uczestnicy w kategorii U8 oraz dziewczęta U12. Mecze były
bardzo emocjonujące i i pełne ciekawych akcji. Padło sporo bramek
z naszej strony, ale ostatecznie nie udało się awansować do finału
rozgrywek. Najbliżej osiągnięcia sukcesu były dziewczęta U12, które
wygrały dwa mecze w grupie i uległy koleżankom z KKP Unia Lublin, które
później wygrały cały turniej.

Cieszy fakt, że dzieci chcą trenować, i że dziewczęta z PSP
w Modliborzycach są najlepsze w grze w piłkę nożną w Powiecie
Janowskim. Jeżeli będziemy regularnie trenować, to w przyszłości mamy
szansę odnieść sukces.
Trener drużyn – Tomasz Nalepa

RAJD ROWEROWY
1 czerwca 2022r. z okazji Dnia Dziecka klasa 5A wraz
z wychowawcą i rodzicami wybrała się na rajd rowerowy do Stanicy
Ciechocin K. Ł – „Janowskie Bory”. Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania

z panem Zenonem Nieradką, który w formie krótkiej pogadanki, przybliżył
uczniom tematykę związaną z łowiectwem, opowiedział również o patronie
myśliwych – św. Hubercie. Po wysłuchaniu opowieści i zrobieniu zdjęć
przyszedł czas na wspólne zabawy i pieczenie kiełbasek na grillu. Wszyscy
w dobrych humorach, szczęśliwie powrócili do domu.
E. Uszyńska

ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU
3 czerwca 2022 r., w Światowy Dzień Roweru, klasa IVa
z rodzicami i wychowawcą wybrała się na rajd rowerowy do Gospodarstwa
Agroturystycznego „Na Zielonym Wzgórzu”, mieszczącego się w Wolicy
Drugiej. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej, integracja
zespołu klasowego oraz przy okazji uczczenie Światowego Dnia Roweru.
Na mecie rajdu („Na Zielonym Wzgórzu”) czekała na nas z miłym
powitaniem właścicielka agroturystycznej bazy pani Anna Jakubczak.
Rodzice zaś przygotowali nie lada niespodzianki: ognisko z kiełbaskami,
ciastem i napojami. Po krótkim odpoczynku na rozwieszonych wśród jabłoni
hamakach uczniowie chętnie wzięli udział w zabawach rekreacyjnosportowych.

Wychowawca klasy wraz z uczniami składają serdeczne
podziękowanie wszystkim rodzicom, a w szczególności: p. Mariuszowi
Dziewie, p. Monice Michałek, p. Agnieszcze Radwan, p. Agnieszce
Chorębale, p. Magdalenie Krzysztoń za wspaniałą organizację oraz
wspólnie spędzony czas w miłej i życzliwej atmosferze.

Burmistrz Modliborzyc p. Witold Kowalik obdarował dzieci
słodkimi upominkami, a panie Marta Frączek i Katarzyna Pyć z Biblioteki
Gminnej u Kazimierza, przygotowały niespodziankę, oczywiście książki
i zakładki, aby promować czytelnictwo już od najmłodszych lat. Swoją
obecnością zaszczycili nas księża z parafii Modliborzyce, wicedyrektor
szkoły p. Tomasz Nalepa, a dyrektor p. Anna Gąska podziękowała
trzecioklasistom za piękny występ. Rodzice i goście, z rąk dzieci, otrzymali
ozdobione lukrem pierniki jako wyraz wdzięczności, w podzięce za serce
i życzliwość .
Przy pięknie zastawionych stołach i pysznych ciastach był czas
na chwile przyjemności i radości oraz wspomnienia związane
z różnorodnymi wydarzeniami klasowymi.
Dziękujemy Rodzicom za trzy lata wspólnej pracy, wspieranie
nas w procesie dydaktyczno – wychowawczym, za pomoc w organizacji
uroczystości klasowych, za to, że byliśmy zawsze razem podczas pięknych,
ale i tych trudnych momentów naszego szkolnego życia. One nigdy nie były
stracone.
wych. klas trzecich Bożena Pikula i Elżbieta Pyrak

BIEG PO ZDROWIE
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy IV a i IV b
przystąpili do ogólnopolskiego programu pt. „Bieg po zdrowie”. Jest to
program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który został opracowany
przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Realizacja projektu miała na celu:
 opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci
i młodzieży,
 pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu
tytoniowego,
 zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia
w kontekście szkodliwości,
 palenia papierosów i e-papierosów.
Program został zrealizowany w postaci sześciu lekcji
tematycznych w ramach godzin wychowawczych oraz zajęć z przyrody.
Zajęcia odbywały się za pomocą bardzo zróżnicowanych metod
aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Uczniowie liczyli
koszty, jakie generuje palenie papierosów, przeprowadzali wywiad z
członkami rodziny lub sąsiadami na temat powodów i ilości palenia
papierosów, opracowywali poradnik „Jak rzucić palenie?”, dyskutowali,
wymieniali własne doświadczenia i spostrzeżenia. Dzięki zajęciom
uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień.
31 maja w Światowy Dzień bez Papierosa nastąpiło
podsumowanie programu. Na spotkanie z uczniami przybyła koordynator
programu z PSSE w Janowie Lubelskim pani Emilia Mirosław oraz dyrektor
naszej szkoły pani Anna Gąska. Uczniowie przedstawili przygotowaną
przez siebie prezentację multimedialną o szkodliwości palenia papierosów i
e-papierosów, a następnie zostały ogłoszone wynki szkolnego konkursu
plastycznego pt. „Palenie szkodzi zdrowiu”, który został zorganizowany dla
klas IV-tych na zakończenie programu. Pani koordynator wręczyła nagrody
rzeczowe następującym laureatom:
I miejsce- Klaudia Giżka IV a i Ksawery Kruk IV b
II miejsce – Łucja Pietroń IV b i Franciszek Dziewa IV a
III miejsce – Maksymilian Michałek IV a i Karol Kulpa IV b.
Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Gierłach - Kryń

KOCHAMY WAS CAŁYM SERCEM…
Dzień Rodziny był okazją do świętowania i podziękowania
Rodzicom za dar życia, za ogromną miłość i trud dnia codziennego, opiekę,
wychowanie i dobroć, za szczęśliwe dzieciństwo i cudowne dni, za szczery
uśmiech i mądre słowa.
W t y m d n i u , 9 c z e r w c a 2 0 2 2 r. w Z e s p o l e S z k ó ł
w Modliborzycach gościliśmy Rodziców uczniów klas trzecich
i zaproszonych gości. Dzieci podczas koncertu ,,Kochamy Was całym
sercem” wierszem, piosenką i tańcem podziękowały za wszelkie dobro,
którego doznają każdego dnia w swoich Rodzinach.

Wszyscy uczestnicy programu „Bieg po zdrowie” otrzymali
również drobne upominki.
Wierzymy, że udział w programie zapadnie w Waszej pamięci
na długie lata i pozytywnie wpłynie na Waszą przyszłość, bo jak mówi stare
przysłowie: ,,czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
Agnieszka Gierłach-Kryń, Danuta Widz

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony Internetowej:

www.zsmodliborzyce.pl

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
W STOJESZYNIE PIERWSZYM
MISTRZ ORTOGRAFII
Jednym z punktów programu „Dnia Otwartych Drzwi” w Zespole
Szkół Nr 2 w Nałęczowie było uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród
laureatom Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Zostań Mistrzem
Ortografii”. W tym roku odbyła się V edycja tego przedsięwzięcia. Patronat
nad konkursem sprawował Instytut Filologii Polskiej UMCS i Lubelski
Kurator Oświaty. Po raz drugi finał odbywał się w formule on-line.

i w pełni realizuje ewangeliczny nakaz: „Idźcie na cały świat i nauczajcie
wszystkie narody”.
Marek Mazur

Uczniom naszej szkoły dbałość o piękną polszczyznę
i o poprawność językową nie jest obojętna.
W I etapie (eliminacjach szkolnych) ogółem wzięło udział 116 osób
z klas siódmych i ósmych, do finału przystąpiło 42 uczestników.
Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że laureatkami konkursu
zostały dwie nasze uczennice: Julia Dziewa (uczennica kl. VIII) - I miejsce
i tytuł Mistrza Ortografii, Zuzanna Dziewa (uczennica kl. VII) - III miejsce.
Gratulujemy!

„POŚRÓD WIELU DRÓG RODZINA JEST
DROGĄ PIERWSZĄ I NAJWAŻNIEJSZĄ”
10 czerwca 2022r. w Zespole Placówek Oświatowych
w Stojeszynie odbyły się uroczystości ku czci patrona szkoły - Jana Pawła II
połączone z corocznym świętem Dnia Rodziny. Szkoła w Stojeszynie nie
jest największą placówką w okolicy, poza tym kilka innych instytucji
oświatowych w powiecie janowskim obrało za swojego patrona papieża
Polaka. Niemniej na obchodzone tu święto patrona i rodziny każdego roku
przybywa wiele osób, tak że liczba przybyłych gości kilkakrotnie przekracza
liczbę uczniów uczęszczających do tej szkoły. W roku obecnym na
uroczystość przybyli burmistrz miasta Modliborzyce wraz z zarządem tejże
gminy, wójt gminy Potok, dziekan dekanatu modliborzyckiego oraz
dyrektorzy sąsiednich szkół.

NAJSŁYNNIEJSZE ODKRYCIA Z FIZYKI

Tym co przyciąga tak wielu, jest sposób, w jaki młodzież
i nauczyciele tej placówki potrafią opowiadać o swoim patronie oraz
o świętości jaką jest rodzina, a robią to poprzez modlitwę i występy
artystyczne. Zgromadzeni goście stają się świadkami jak słowa i czynności
dnia codziennego stają się modlitwą; jak rzeczy zwyczajne, rzeczy
codzienne: szkolny korytarz, ławki, najbliższa okolica stają się pięknymi
środkami przekazu, niezbędnym do odbycia liturgii. Dokładnie tak jak
nauczał Ojciec Święty: świętość jest otwarta dla wszystkich, zaś sposoby do
jej osiągnięcia są (dosłownie) w zasięgu ręki.
W tej szkole liturgia mszy świętej staje modlitwą wypowiadaną nie
tylko przez kapłana, lecz obrzędem, w który zaangażowani są wszyscy
zgromadzeni.
Po zakończonej uroczystości rozchodzący się zadawali sobie
pytania: co gromadzi tak wielu w nie dużej szkole? Być może: piękne
występy utalentowanej młodzieży, dobrze dobrane środki przekazu,
zaangażowanie proboszcza tejże parafii.
Wszystko to jest prawdą, lecz odpowiedź warto przedstawić
w inny sposób. Szkoła w Stojeszynie w pełni zasłużyła na patronat wielkiego
Polaka Jana Pawła II; tak jak ten papież otwarcie i prosto głosi Słowo Boże

W szkołach podstawowych znajdujących się w Gminie
Modliborzyce został zorganizowany konkurs „Najsłynniejsze odkrycia
fizyki”. Mogli wziąć w nim udział wszyscy uczniowie klas VIII. Chętnych nie
brakowało. Naszą szkołę reprezentowała piątka ósmoklasistów: Mateusz
Jaskowiak, Andżelika Karbowniczek, Julia Dziewa, Julia Kucia i Jolanta
Krzysztoń. W konkursie udział wzięli również uczniowie szkół
w Modliborzycach i Wierzchowiskach Drugich.
Wszyscy uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne
zgodne z tematem konkursu. Prace były bardzo interesujące, nowoczesne i
merytoryczne. Wśród wymienionych odkryć w świecie fizyki nie zabrakło
takich jak: odkrycie radu i polonu przez naszą dwukrotną noblistkę Marię
Skłodowską-Curie, odkryć Alberta Einsteina, historia badań nad atomem aż
do stworzenia bomby atomowej oraz wiele innych równie ważnych
wydarzeń. Uczniowie zwrócili uwagę na praktyczne wykorzystanie odkryć
w życiu codziennym, medycynie czy technice.
Jury w składzie: p. Aneta Kwaśnik, p. Ewa Bożek, p. Ewa KamińskaRząd wyłoniło zwycięzców, wśród których znaleźli się uczniowie naszej
szkoły:
I miejsce: Jolanta Krzysztoń – PSP im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym
II miejsce: Aleksandra Jocek i Ada Kapusta – PSP im. Orła Białego
w Modliborzycach
III miejsce: Julia Dziewa i Julia Kucia – PSP im. Jana Pawła II w Stojeszynie
Pierwszym, Angelika Bożek – P S P im. Jana Kochanowskiego
w Wierzchowiskach Drugich.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie,
a laureatom serdecznie gratulujemy.
Jolanta Krzysztoń, Julia Dziewa, Julia Kucia(kl.VIII)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
W TEATRZE ...

DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni w roku dla
naszych pociech. Z tej okazji w naszej szkole Rada Rodziców wraz
z nauczycielami oraz pracownikami szkoły dołożyła wszelkich starań, aby
każde dziecko tego dnia miało uśmiech na twarzy. Dzięki naszym lokalnym
sponsorom mogliśmy zapewnić wspaniałe atrakcje. Świętowanie
rozpoczęliśmy apelem na świeżym powietrzu i złożeniem wszystkim
Dzieciom najserdeczniejszych życzeń. Po części oficjalnej nadszedł czas
na prawdziwą, beztroską zabawę. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanych
zjeżdżalni, paintballa, baniek mydlanych, rozgrywek sportowych.

W kwietniu kolejny raz odwiedziliśmy Salę Kongresową w Lublinie,
gdzie obejrzeliśmy adaptację teatralną lektury szkolnej „Tajemniczy ogród”
Frances Elizy Hodgson Burnett. Kolejnym punktem programu był pobyt
w obiekcie Mania skakania. Wyjazd ten dostarczył mnóstwo wrażeń
uczniom klasy pierwszej i czwartej.
Organizatorzy

PIŁKA NOŻNA
W dniu 6 maja 2022 r. na Orliku przy Zespole Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich odbył się Finał Powiatu
Janowskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców kat. Igrzyska Dzieci
rocznik 2009 i młodsi. Nasza drużyna w składzie: Hubert Janik, Damian
Breś, Marcin Ludian, Michał Rawski, Jakub Żołynia, Bartłomiej Rawski,
Adrian Wielgus, Antoni Jaskowski, Bartosz Ślusarski, Adam Lenart wygrała

turniej pokonując Wólkę Ratajską 2:1 oraz Kocudzę 4:0 i awansowała do
półfinału wojewódzkiego. Ostatecznie drugie miejsce w turnieju zajęła
drużyna z Kocudzy, a trzecie miejsce Wólka Ratajska. W kategorii
dziewczęta turniej wygrały Modliborzyce, drugie miejsce zajęła drużyna
z Godziszowa, natomiast trzecie Krzemień.
Nauczyciel w-f

PIŁKA PLAŻOWA
W dniu 19 maja 2022 r. przy Zalewie w Janowie Lubelskim został
rozegrany Turniej Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce
Plażowej Dziewcząt i Chłopców. Drużyna w składzie Karol Biały i Kamil Gil
zajęła II miejsce, ulegając jedynie drużynie z Janowa Lubelskiego,
natomiast drużyna dziewcząt w składzie Kinga Janik i Maria Biały zajęły IV
miejsce.

Gratulujemy naszym uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów
sportowych.
Nauczyciel w-f

Swoją obecnością zaszczycili nas również strażacy z OSP
Wierzchowiska Pierwsze i OSP Wierzchowiska Drugie, którzy przygotowali
pokaz umiejętności ratowniczych oraz zaprezentowali sprzęt niezbędny do
pracy strażaka. Nie zabrakło również poczęstunku, a na zakończenie
przyjemności każde dziecko otrzymało „słodką paczkę” od Rady Rodziców.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym
osobom w przygotowanie Dnia Dziecka, nauczycielom, pracownikom
szkoły, Radzie Rodziców oraz sponsorom: Księdzu Proboszczowi
Grzegorzowi Rożkowi, Panu Mirosławowi Wielgusowi, Panu Grzegorzowi
Butrynowi, Pani Helenie Szpyrze, Państwu Teodozji i Mieczysławowi
Wielgusom, Państwu Beacie i Dariuszowi Jureckim, Państwu Monice
i Andrzejowi Tomalom oraz Pani Barbarze Wereskiej.
Dyrektor szkoły Piotr Jaskowski

GALA TALENTÓW
Uczennica klasy II Oliwia
Dziewa miała przyjemność
zaprezentować się na „Janowskiej
Gali Talentów” organizowanej
przez I Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza, która odbyła się
7 czerwca 2022 roku. Oliwka swoim
talentem wokalnym zachwyciła
gości tegorocznej Gali śpiewając
utwór „Wiosenka”.
D z i ę k u j e m y
organizatorom za zaproszenie.
Wyrazy uznania należą się Pani
Bożenie Szostek, która
przygotowała uczennicę do
występu. Natomiast Oliwii
gratulujemy talentu i życzymy
dalszych sukcesów na scenie.
Pedagog szkolny
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
Jan Kochanowski – poeta taki polski, jaki w Polsce jeszcze ani
był,ani się takiego drugiego spodziewać możem.
Jedni nazywają go ojcem języka polskiego, inni klejnocikiem
skarbu polskiego…

Niewątpliwie Jan Kochanowski jest największym poetą przed
Mickiewiczem i tym twórcą w dziejach literatury polskiej, który pierwszy
wyniósł poezję polską na wyżyny piękna.
9 czerwca 2022 r. odbył się apel z okazji Dnia Patrona Szkoły.
W tym dniu już po raz 24. obchodziliśmy rocznicę nadania imienia naszej
szkole. Uczniowie z klas IV i VI przybliżyli postać Jana Kochanowskiego

poprzez montaż literacki „Łan ojczysty uprawiam” na podstawie tekstu
Janiny Porazińskiej o Janie Kochanowskim „Kto mi dał skrzydła”.
Zaprezentowali także twórczość literacką poety poprzez recytację
wybranych utworów. Podczas apelu rozstrzygnięte zostały również
konkursy dotyczące patrona szkoły - plastyczne, wiedzy o artyście i na
najciekawszy strój z epoki historycznej. Nagrody w konkursach zostały
ufundowane przez Radę Rodziców.

Opiekunowie

DOBRY SEZON SIATKARZY GUKS MODLIBORZYCE
Siatkarze GUKS Modliborzyce zakończyli sezon 2021/2022.
Sekcja skupia dwie grupy wiekowe: młodszą do 18 roku życia i starszą
powyżej 18 lat. Treningi odbywały się od września do końca kwietnia w sali
gimnastycznej w Modliborzycach. Zajęcia były bezpłatne i ogólnodostępne.
Miło nam poinformować, że na zajęcia grupy młodszej
uczęszcza duża grupa młodzieży z terenu całej gminy Modliborzyce,
zarówno chłopcy jak i dziewczęta. W tym sezonie młodsza grupa wiekowa
rozegrała dwa sparingi z drużyną KS GOK Trzydnik Duży u siebie i na
wyjeździe.

Tegoroczny sezon siatkarski był bardzo owocny dla starszych
siatkarzy, szczególnie ważny okazał się udział naszej drużyny
w rozgrywkach ligowych LAS o Puchar Wójta Gminy Trzydnik Duży. Do
rozgrywek w tym sezonie zgłosiło się 6 ekip: z Kraśnika, Janowa
Lubelskiego, Ożarowa, Gościeradowa i Trzydnika Dużego. Rozgrywki
zostały podzielone na dwie fazy zasadniczą i finałową. W pierwszej fazie
nasza drużyna zajęła drugie miejsce i zapewniła sobie udział w grze
o mistrza ligi. W fazie finałowej wygraliśmy z Yellowstone” Kraśnik
3:1 wygrywając całą ligę. Trzecie miejsce w rozgrywkach zajął KS GOK
Trzydnik Duży pokonując ,,Wczorajszych” Janów Lubelski 3:2, a piąte
miejsce wywalczyło Nadleśnictwo Gościeradów, które pokonało ,,Team”
Ożarów 3:1. Na zakończenie rozgrywek wszystkie zespoły odebrały
puchary i dyplomy, które wręczał wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof
Serafin.
Ponadto nasza drużyna brała udział w dwudniowym turnieju
Piłki Siatkowej w Krasnymstawie, w którym ostatecznie zajęła 3 miejsce na
12 drużyn, oraz w turnieju o Puchar Wójta gminy Trzydnik Duży, w którym
również zajęliśmy 3 miejsce.

Dziękujemy młodzieży za udział w zajęciach oraz gratulujemy
seniorom wygranej Ligi LAS i wysokich miejsc w turniejach. Serdecznie
zapraszamy na zajęcia po wakacjach.
GUKS Modliborzyce

26

GOSPODARNE KOBIETY O WIELU TALENTACH
19 czerwca 2022 roku miałyśmy przyjemność uczestniczyć już
po raz trzeci w zamojskim półfinale konkursu KOBIETA GOSPODARNA
WYJĄTKOWA organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego. Nasze
niezawodne i wyjątkowe
Gospodynie spisały się na
medal, przygotowując
maksymalną liczbę
zgłaszanych potraw
i rękodzieł we wszystkich
trzech kategoriach
konkursowych.
I t a k o t o
w kategorii pn. "Potrawy
z kaszą" na naszym stole
pojawiły się najbardziej
tradycyjne i popularne
w naszym regionie potrawy
z kaszą gryczaną:
"Kaszanka tradycyjna",
"Babcin krupnik", "Piróg tradycyjny zwany też reczuchem".
Nie zabrakło też łakoci z owocami z naszych ukochanych Lasów
Janowskich, gdzie od lat króluje bogactwo jagód i żurawiny. W kategorii
konkursowej pn. "Ciasto z owocami" można było skosztować słodkie
przysmaki: "Babeczki z kaszy jaglanej z żurawiną", "Ciasto niedzielne Takie od bidy", "Bułeczki Babuni".
W trzeciej kategorii pn. "Malowane na drewnie" Panie
zaprezentowały niezwykle pracochłonne i barwne rękodzieła mocno
związane z już nieco zapomnianymi tradycjami regionalnymi.
Zaprezentowane zostały: "Kufer posagowy Prababci", "Polne kwiaty"
i "Lubelanka".

znalazł się prawdziwy posag, m.in.: kapy, ręcznie haftowane poduchy,
szydełkowy obrus i serwety zrobione przez nasze babcie i prababcie,
jednym słowem wszystkie najcenniejsze skarby z dawnych czasów.
Naszej członkini GRATULUJEMY inwencji twórczej i zdolności
artystycznych. DZIĘKUJEMY za wiele tygodni pracy nad ludowym
rękodziełem, które pozostanie wspaniałą pamiątką stworzoną "na lata" dla
przyszłych pokoleń.
Dziękujemy komisji konkursowej za docenienie i przyznanie
nam nagrody w kategorii pn. "Malowane na drewnie". III miejsce w powiecie
janowskim za namalowane na stolnicy "POLNE KWIATY" to bilet na Galę
Finałową Konkursu, która odbędzie się już wkrótce.

Pragniemy też podziękować PPH „JANEX” za wsparcie
produktowe oraz pracownikom Marketu Budowlanego „PSZCZÓŁKA” za
pomoc w doborze farb. Wszystkim Paniom, które piekły gotowały
i malowały serdecznie DZIĘKUJEMY za poświęcony czas i te wszystkie
pyszne rarytasy.
Wszystkich, którzy zawsze nas mocno wspierają i dopingują
w każdym przedsięwzięciu zapraszamy na naszą stronę
www.faceboook.com/WysokieObcasyKGW
Zarząd KGW „Wysokie Obcasy”
w Modliborzycach

CZYTAŁAM!POLECAM!
Recenzja ksiązki Kristin Hannah
„Nocna droga”

Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
Przystrojone w kwiaty, ozdobione różnymi rodzajami kasz, suto zastawione
pysznymi regionalnymi potrawami kusiło niejedno podniebienie. Oko
cieszyły także nasze rękodzieła. Panie wykazały się dużą pracowitością
i wspaniałymi inwencjami twórczymi, malując przepiękne kwiaty na
drewnie.
W
c e l u
promocji lubelskiej
sztuki ludowej
nasza wyjątkowa
"Gospodarna
Kobieta o wielu
talentach" dała
„nowe życie”
wspaniałej
r o d z i n n e j
pamiątce, która
przetrwała
w domostwie po jej kochanej Prababci. Ponad 100-letni drewniany „KUFER
POSAGOWY PRABABCI” otrzymał szansę na przetrwanie kolejnych 100
lat. Nieskromnie przyznamy, że wiele Pań podchodziło do naszego Kuferka
i mówiło " Ooo … My też mamy taki kufer w szopie"... Ponad 100 cm
s t a r a n n i e
odnowiony i ręcznie
pomalowany kufer
stał się inspiracją
twórczą dla wielu
osób. W trakcie
zdobienia kufra
wykorzystano
tradycyjne kwiaty
oraz lubelskie
w z o r y, k t ó r e
w sztuce ludowej
naszego regionu
również mają swoje
sekretne znaczenie.
We wnętrzu kufra

Czy istnieją granice przebaczenia? Jak dużo
człowiek może wybaczyć? Czy warto wybaczać?
Z takimi pytaniami mierzy się K. Hannah w "Nocnej
drodze".
Autorka kolejny raz prowadzi nas przez
zawiłości ludzkich uczuć i trudnych życiowych
wyborów. Opisując historię rodziny, jakich wiele
w dzisiejszym świecie, pokazuje jak wielka jest siła
p r z e b a c z a n i a . To h i s t o r i a p o r u s z a j ą c a
i skomplikowana, wywołuje u czytelnika silne
emocje. Na kartach powieści poznajemy relacje rodzinne między matką
a dziećmi oraz między rodzeństwem, pierwsze przyjaźnie i miłości. Jude
jest matką bliźniaków, darzy ich wielką miłością. Mia i Zach są jej oczkiem
w głowie. Pragnie ich szczęścia, może nie tak jakby one tego chciały,
jednocześnie jest zbyt nadopiekuńcza. Mimo to Mia i Zach są
szczęśliwymi nastolatkami. Mia zaprzyjaźnia się z Lexi, dziewczyną
boleśnie pokrzywdzoną przez los. Życie jej nie rozpieszczało, nigdy nie
zaznała ciepła rodzinnego domu. Jude przyjęła ją serdecznie i obdarzyła
zaufaniem. Zach z wzajemnością zakochał się w Lexi. Pewnej nocy
trójkę przyjaciół spotyka wielka tragedia. Wracając z imprezy, po
alkoholu, ulegają groźnemu wypadkowi w którym ginie Mia.
Samochodem kierowała Lexi. Życie wszystkich legło w gruzach. Lexi
trafia na 5 lat do więzienia. Jude nie może pogodzić się ze stratą córki
i całą nienawiść przelewa na dziewczynę. Ból matki związany ze stratą
dziecka jest ogromny, trzeba mieć dużo siły, aby to przeżyć. Trudno
odciąć się od osoby odpowiedzialnej za ten ból. Nie będę za dużo
zdradzać dalszego biegu wydarzeń i trudnych decyzji podejmowanych
przez bohaterów. Trudno przejść obojętnie obok nich, warto je poznać.
Losy rodziny i Lexi znów się łączą, gdy opuszcza ona mury więzienne.
Życie nie jest łatwe, pewnych rzeczy nie da się cofnąć i zapomnieć.
I mimo że czas nie leczy ran do końca, trzeba żyć dalej. Juda, Zach i Lexi
znaleźli siłę i stawili czoła konsekwencjom związanym z tragedią
rodzinną. Wybaczając innym, tak naprawdę pomogli sobie.
Zachęcam do przeczytania tej książki nie tylko dorosłych
miłośników literatury obyczajowo-psychologicznej, polecam ją też
nastolatkom. Czyta się szybko, czytelnik z niecierpliwością oczekuje, co
będzie dalej. Zapewniam, że zakończenie jest wzruszające i skłania do
refleksji. Miłych wrażeń podczas lektury "Nocnej drogi" i innych powieści
K. Hannah.
Regina Gil
DKK dla dorosłych
w Modliborzycach
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZARAJCU
Dnia 19.06.2022 r. nasze koło brało udział w konkursie KOBIETA
G O S P O D A R N A W Y J Ą T K O WA , organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Półfinał odbył się w Zamościu w Hali OSiR. W kilku konkurencjach
zmierzyły się Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu zamojskiego,
tomaszowskiego,
b i ł g o r a j s k i e g o ,
hrubieszowskiego
i janowskiego. Zwycięzcy
dostali nagrody pieniężne
i „przepustkę” do finału, który
odbędzie się 16 lipca 2022 r.
w Zamościu.
K G W w Zarajcu
brało pierwszy raz udział
w tym konkursie. Panie
z naszego koła startowały we
wszystkich 3 kategoriach
konkursowych:

- "Potrawy z kaszą" przygotowałyśmy
gołąbki z kaszą
gryczaną w sosie
grzybowym oraz jaglak
regionalny na słodko;
- "Ciasto z owocami: podałyśmy torcik
truskawkowy i deser
z truskawkami;
- "Malowane na
d r e w n i e "
zaprezentowane zostały
zajączki i sarenka.
K o m i s j a
konkursowa doceniła
naszą pracę i zaangażowanie, nagradzając trzecim miejscem w kategorii
"Ciasto z owocami" nasz deser z truskawkami oraz drugim miejscem
pięknie namalowaną sarenkę.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i poświęcony czas na
przygotowanie tych wspaniałości. Spotykamy się na gali finałowej.
Zarząd KGW
w Zarajcu

STEFAN CHRZANOWSKI (1902- 1943)
DYREKTOR I PEDAGOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STOJESZYNIE W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
Dwudziestego dziewiątego sierpnia 1943 roku proboszcz parafii
Modliborzyce Stanisław Rybka odnotował akt zgonu tragicznie zmarłego
Stefana Chrzanowskiego. Tragedia rozegrała się 28 sierpnia około godziny
pierwszej w nocy w Stojeszynie. Do domu nauczyciela i kierownika
miejscowej szkoły Stefana Chrzanowskiego wtargnęli napastnicy, którzy
zastrzelili gospodarza. Świadkiem morderstwa była żona - Józefa
z Urbańskich Chrzanowska. Mord miał miejsce w czasie okupacji
niemieckiej, ale jego sprawcami nie byli Niemcy tylko lokalna banda
przestępców. Właściwie to na tym tragicznym wydarzeniu koncentruje się
większość publikacji, rozważając motywy i tożsamość sprawców zbrodni.
Owszem, było to ważne choć tragiczne wydarzenie w historii regionalnej,
ale dużo rzadziej stawiane jest pytanie: kim był Stefan Chrzanowski? Jakim
był człowiekiem, skąd i z jakiej rodziny pochodził? Wszak zamordowano
mężczyznę szanowanego, w okolicy powszechnienie znanego. Jego
tragiczna śmierć nie bez powodu zapisała się w ludzkiej pamięci a przecież
był to czas, gdy w okolicy rozegrało się wiele ludzkich tragedii. Jednak w tym
tekście sama zbrodnia, jej motywy oraz sprawcy została opisana skrótowo,
bo celem pracy jest krótkie przedstawienie życiorysu człowieka, którego
dawni uczniowie wspominali jako spokojnego, życzliwego, oddanego
ludziom oraz wszechstronnie uzdolnionego pana Stefana. Zabójstwo
dyrektora szkoły w Stojeszynie było nie tylko morderstwem na tle
rabunkowym czy politycznym, ale też (a może przede wszystkim) bolesną
stratą, jaką poniosła najbliższa rodzina i lokalna społeczność.
Właściwie to publikacja w tej formie nie miałaby szans powstania
gdyby nie wiadomości od osób, dla których Stefan Chrzanowski jest osobą
bliską; chodzi tu o panią Annę Kowalik z Chrzanowskich oraz pana Stefana
Chrzanowskiego- syna zamordowanego pedagoga. Ich relacje to szereg
przekazywanych i opowiadanych w rodzinie wspomnień, na których opiera
się niniejszy artykuł. Być może jest to pierwsza praca traktująca nie tyle
o motywach i okolicznościach zabójstwa, ale o życiu, biografii i rodzinie
Stefana Chrzanowskiego.
Stefan Chrzanowski urodził się w Modliborzycach 28 sierpnia
1902 roku jako jedno z sześciorga dzieci Romana Chrzanowskiego
i Bronisławy z Trojanowskich. Rodzicami chrzestnymi Stefana zostali Adam
Tomiło i Wanda Zielińska (matka słynnego felczera Kazimierza). Roman
Chrzanowski pochodził z Zaklikowa, był dobrym i znanym w okolicy
murarzem, ale też był dość zamożnym rolnikiem o czym wspomniał
proboszcz Ignacy Siekierzyński w 1893 roku, sporządzając akt małżeństwa

Romana i Bronisławy.
Względna zamożność Chrzanowskich to jedno, ale na uwagę
zasługuje fakt, że w tej rodzinie rozumiano potrzebę zapewnienia edukacji
swoim dzieciom. Dowodem na niskie zainteresowanie sprawami edukacji
są chociażby XIX wieczne protokoły rad w gminie Modliborzyce. Otóż
średnio tylko 5% radnych potrafiło się podpisać, pozostali asygnowali swoją
obecność krzyżykami. Jednocześnie radnymi zostawali wówczas ludzie
w jakiś sposób wyróżniający się w społeczności, najczęściej tym
wyróżnikiem był posiadany majątek.
Wprawdzie od 1 stycznia 1868 roku w Modliborzycach
przywrócono (po prawie 50 latach) jednoklasową szkołę elementarną
I stopnia, ale wcale nie oznaczało to, że uczęszczał do niej ogół miejscowej
młodzieży, poza tym ukończenie jej nie dawało szans na kontynuowanie
kształcenia na poziomie gimnazjalnym.
Tymczasem Chrzanowscy opłacali swoim dzieciom guwernanta,
który prowadził lekcje w domu i przygotowywał synów Romana i Stanisławy
do składania eksternistycznych egzaminów na wyższe szczeble
edukacyjne, natomiast córki państwa Chrzanowskich: Anna, Maria i Pelagia
edukacji nie pobierały. Nie wynikało to ze złej woli rodziców czy dzieci; takie
były wówczas normy społeczne i obyczaje, w myśl których córki należało
przede wszystkim „dobrze” wydać za mąż czyli znaleźć im bogatych mężów.
Z tego zadania, jak stwierdziła pani Anna, jej dziadkowie wywiązali się bez
zarzutu.
Średni z synów Romana i Bronisławy- Franciszek przejął
gospodarstwo po rodzicach. W Modliborzycach mieszkał do śmierci w 1972
roku. Natomiast Modest i Stefan kontynuowali naukę. Najstarszy Modest po
ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia w Wilnie na wydziale farmacji.
Musiał być zdolnym i energicznym człowiekiem, bo w latach trzydziestych
otworzył dobrze prosperującą aptekę w Wysokiem. Natomiast Stefan, aby
móc kształcić się w gimnazjum, musiał zaliczyć program 5 klasowej szkoły
miejskiej, takowa istniała chociażby w Janowie czy Kraśniku, ale nie
zapominajmy, że nad jego edukacją czuwał osobisty guwernant, toteż
materiał edukacyjny mógł zaliczyć eksternistycznie czyli wcześniej niż
w ciągu 5 lat. Jest to możliwe chociażby z uwagi na fakt, że tak właśnie
uczynili Ignacy, Kazimierz i Antoni Zielińscy, najbliżsi sąsiedzi i powinowaci
rodziny Chrzanowskich.
W swoich życiorysach pisali (życiorys Kazimierza i Antoniego
Zielińskich w Centralnym Archiwum Wojskowym), że nad ich edukacji
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podstawową czuwał ojciec Wincenty Zieliński, który przygotowywał ich do
eksternistycznego składania egzaminów obejmujących program szkoły
podstawowej. Potwierdzeniem tego założenia (wobec braku dokumentów
i świadectw) jest zachowany rysunek,
wykonany i podpisany przez Stefana
Chrzanowskiego- ucznia II gimnazjum.
Dzieło być może jest formą jakiejś
pracy zaliczeniowej, bo jak
wspomniano, zostało podpisane,
opatrzone nagłówkiem „car rosyjski
Mikołaj”. Brak jest daty wykonania
pracy, ale kolorowy szkic mocno
przypomina zdjęcia ostatniego cara
Rosji Mikołaja z 1912-13 roku. Nie do
pomyślenia byłoby przedstawianie
takich prac po wycofaniu się Rosjan
z ziem Królestwa Polskiego. Nawet
więcej, samo posiadanie takiej
podobizny cara byłoby to wręcz
niebezpieczne, nawet na użytek
p r y w a t n y. S t e f a n b y ł b y w i ę c
gimnazjalistą już w wieku 10- 11 lat, co
było realne, gdyby zaliczał materiał
eksternistycznie czyli szybciej. Zwraca
uwagę, że autor dzieła jako uczeń
gimnazjum wykazywał się talentami
plastycznymi, o których później wspominali jego uczniowie.
Lata I wojny światowej młody Chrzanowski zapewne spędził
w Modliborzycach - osadzie przez którą w latach I wojny światowej
przechodziły wojska austriackie i rosyjskie, przez którą przetoczyły się
dziesiątkująca mieszkańców epidemie tyfusu i czerwonki. Jednocześnie
ówcześni biedni, wygłodzeni mieszkańcy Modliborzyc i okolicznych wsi
zorganizowali liczny lokalny oddział Polskiej Organizacji Wojskowej (brat
Stefana – Franciszek Chrzanowski i jego żona Bronisława działali w POW),
organizowali szereg patriotycznych demonstracji i protestów przeciw
władzom austriackim, walczyli o wolną Polskę.
W 1918 roku odrodzona Ojczyzna była krajem biednym
i zniszczonym przez wojnę, a Stefan był wówczas 17-letnim młodzieńcem,
który postanowił kontynuować naukę. Oczywiście trudno dziś wyrokować,
co skłoniło go do wybrania profesji nauczycielskiej, ale zwraca uwagę fakt,
że w tym samym czasie kilku jego rówieśników z Modliborzyc,
z najbliższego sąsiedztwa, wybrało ten sam kierunek i podjęło pracę
w szkole. Chociażby kuzyn Chrzanowskich- Franciszek Wolski ur. w 1904
roku, oraz o siedem lat starszy od Stefana Ignacy Zieliński.
Prawdą jest, że wraz z powstaniem niepodległej Polski
zawiązywało się tysiące wiejskich szkół powszechnych, potrzebowano do
ich obsługi pracowników oświaty. Dawało to szanse na znalezienie pracy,
chociaż w latach dwudziestych XX w. nie najlepiej płatnej, to jednak
stabilnej. Co ciekawe; młodzi ludzie z terenu gminy Modliborzyce chcący
kontynuować swoją edukację z reguły wybierali szkoły w Lublinie,
Zamościu, Szczebrzeszynie. Natomiast młody Chrzanowski kształcił się
w Sandomierzu. Od 1915 roku istniała tam Męska Szkoła Filologiczna,
dająca uprawnienia i podstawy do nauczania w ówczesnym szkolnictwie
podstawowym, przekształcona później w Męskie Liceum im. Józefa
Piłsudskiego.
Zdolności, chęć kontynuowania nauki a nawet możliwości
ekonomiczne młodego człowieka to była tylko jedna strona medalu. Nie
wolno zapominać o odległości dzielącej Modliborzyce i Sandomierz. Ze
współczesnej perspektywy niespełna 60-kilometrowa trasa nie jest niczym
szczególnym, ale sto lat wcześniej była to poważna, daleka wyprawa,
odbywana kilka razy w roku. Młodego licealistę do Sandomierza najczęściej
odwoził jego starszy brat Franciszek. O jednej z takich wypraw wspomina
Anna Kowalik: „ Ojciec odwoził swojego brata do Sandomierza wtedy, kiedy
drogi były przejezdne. Jedna z takich podróży miała miejsce po Świętach
Wielkanocnych. Gdy wyjeżdżali, drogi były zamarznięte toteż jechali sańmi
po śniegu. Niepodziewanie przyszła odwilż, tak duża, że Wisła wylała.
Ojciec (Franciszek Chrzanowski) musiał kilka dni czekać aż powrót do
domu będzie możliwy”. Zapewnienie edukacji choćby jednemu z dzieci było
wyzwaniem finansowym, ale też nie lada wysiłkiem dla całej rodziny.
Niemniej w tym przypadku okazało ono się uwieńczone pełnym sukcesem.
W rodzinie Chrzanowskich nie zachowały się dokumenty potwierdzające
datę ukończenia szkoły w Sandomierzu. Zapewne odpowiedni dyplom
został przez absolwenta odebrany nie wcześniej niż w połowie lat
dwudziestych. Do tego doszły jeszcze lata służby zasadniczej wojskowej
podczas której młody Stefan uzyskał stopień porucznika.
Brak też poświadczenia, kiedy dokładnie Stefan rozpoczął pracę
pedagogiczną w szkole w Stojeszynie i na jakim stanowisku. Wiadomo
jednak, że z początkiem lat trzydziestych był już kierownikiem tej placówki
oświatowej.
Stojeszyn w dwudziestoleciu międzywojennym był dużą
miejscowością zamieszkałą przez 933 osób, dla porównania
w Modliborzycach mieszkało wtedy 1913 obywateli. Liczba dzieci
i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu czy też jak wówczas
pisano „dziatwy szkolnej” była podobna. Wystarczy porównać dane
zgromadzone przez Dozór Szkolny Gminy Modliborzyce
Nie zapominajmy, że wsie Lute, Dąbie, Wolica, Majdan Modliborski
posiadały osobne placówki edukacyjne; natomiast do szkoły w Stojeszynie

uczęszczały też dzieci z Felinowa i Grabczychy. Inna sprawa, że inaczej niż
dzisiaj rozumiano pojęcie „obowiązek szkolny”, o czym jeszcze poniżej.
W inny sposób odbywała się organizacja zajęć lekcyjnych. Owszem istniał
(jak wspomina syn dyrektora Chrzanowskiego, budynek ten istnieje do dziś)
wydzielony budynek w centralnej części wsi, w którym znajdowały się
pomoce naukowe, pomieszczenia mieszkalne dyrektora i jego rodziny, ale
rzeczą naturalną było wynajmowanie klas lekcyjnych w domach
prywatnych. Tak było w Stojeszynie, Dąbiu, Modliborzycach; szczególnie
tam, gdzie kształcono więcej niż jeden oddział młodzieży.
Tymczasem w Stojeszynie uczniów nie brakowało. W 1933 roku
prezes Gminnego Dozoru Szkolnego - ksiądz Rybka raportował do władz
powiatowych w Janowie Lubelskim o „przepełnieniu sal lekcyjnych”.
Naturalnie ten temat jako pierwszy musiał zasygnalizować Gminnemu
Dozorowi Szkół w gminie Modliborzyce dyrektor Chrzanowski. Trzeba
przyznać, że kierownik szkoły wybrał dobry moment do zgłoszenia
problemu oświatowego, bo od 1932 roku w Polsce wprowadzano reformę

RODZINA CHRZANOWSKICH , 27.08.1943 R.
STEFAN CHRZANOWSKI, JAN PIECZKOWSKI, APOLONIA
CHRZANOWSKA, JóZEFA CHRZANOWSKA, MODEST CHRZANOWSKI,
PELAGIA CHRZANOWSKA, ROMAN I BRONISŁAWA CHRZANOWSCY,
ANNA STACHURSKA

oświatową. W szkolnictwie powszechnym wydłużano, upowszechniano
i wprowadzono jednolity system oświatowy, ale też znacząco doposażano
szkoły. W myśl ustawy: „Klasa wyposażona miała być w tablicę oraz ławki.
Ich liczba uzależniona była od liczebności uczniów”.
Istotnie sytuacja lokalowa musiała być trudna, bo ten sam Dozór
Szkolny Gminy Modliborzyce wykazywał 200 uczniów szkoły w Stojeszynie
stłoczonych w 3 salach lekcyjnych. Dodajmy, że wytyczne dotyczące
liczebności uczniów w klasie dopuszczały normy do 60 osób „dziatwy
szkolnej w jednej izbie lekcyjnej”. Wprawdzie przekroczenie tej „normy”
w dwudziestoleciu międzywojennym było częste, w środowiskach wiejskich
problemem było podejście do oświaty i życia codziennego, bo „Dzieci
znikały ze szkoły w czasie robót wiosennych i jesiennych i często już do niej
nie wracały”. Pracująca w Stojeszynie z miejscową młodzieżą pani Józefa
Chrzanowska wspominała: „Dzieci nie chodziły do szkoły w wybranych
miesiącach, kiedy tylko zaczęły się prace polowe, w klasach było po kilkoro
uczniów a czasem nie przychodził nikt” (relacja Stefana Chrzanowskiego).
Niemniej obowiązek szkolny istniał, liczba zapisanych uczniów była
duża a zabiegi kierownika szkoły i księdza Rybki w tym punkcie zakończyły
się pełnym sukcesem, bo w następnym roku szkolnym znalazły się
fundusze na utworzenie kolejnego oddziału klasowego. Gorzej wyszła
realizacja pomysłu zorganizowania w Stojeszynie 5 klasowej Szkoły
Powszechnej i budowa osobnego, dużego budynku z przeznaczeniem na
placówkę oświatową. Nie wiadomo do końca czy pomysł dyrektora szkoły
i prezesa dozoru miał szanse powodzenia, czy zwyczajnie „licytowali
wysoko” wiedząc, że pomysł jest nierealny? Najpoważniejszym problemem
były pieniądze, tych w kasie samorządu gminy zwyczajnie było za mało
a lokalna wiejska społeczność była zbyt biedna, by z własnych składek
wznieść okazały budynek szkolny. Podobny pomysł próbowano
zrealizować kilka lat później w Modliborzycach i tu również trudno do końca
wyrokować czy realizację planu istotnie zniweczył wybuch wojny czy
odkładano go ze względu na finanse? Zachowały się dzienniki lekcyjne,
które podpisywał i opatrywał swoimi komentarzami dyrektor Chrzanowski.
Oprócz pięknej kaligrafii zwraca uwagę styl wypowiedzi pana Stefana;
zwięzły a jednocześnie jasny, poprawny stylistycznie.
Chrzanowski sprawdzał się jako dyrektor i gospodarz powierzonej
mu placówki. Niewątpliwie sprawdzał się jako nauczyciel i pedagog. Jego
syn wspomina relacje byłych uczniów dawnej szkoły w Stojeszynie:
„W rozmowach z ludźmi zawsze przewijały się ciepłe słowa wspomnień.
Ojciec zachwycał piękną grą na skrzypcach. W czasach, gdy radio czy
adapter były rzadkością, wielu przychodziło, by posłuchać muzyki w jego
wykonaniu”. Jan Pietras wspomina też w swoich „Pamiętnikach”, że często
zapraszał Chrzanowskiego, „by zebrani na wykłady Uniwersytetu
Ludowego w Dąbiu mogli też posłuchać gry na skrzypcach w wykonaniu
pana Chrzanowskiego”. Pan Stefan posiadał też uzdolnienia manualne;
o jego zamiłowaniu do rysowania wspomniano powyżej, ale potrafił też
konstruować proste radia tranzystorowe. W czasie okupacji posiadania
radia było zakazane i proceder był niebezpieczny, toteż tego typu
zamówienia wykonywał wyłącznie dla osób znajomych i zaufanych.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze...

M.Mazur
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AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY W MODLIBORZYCACH
Zespół rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie, która
mieściła się w budynku Gromadzkiego Ośrodka Kultury. Od 1970 roku
przyjął także inną formę pracy – był to teatr poezji. W wykonaniu zespołu
przedstawiono w marcu program poetycki „Matka” oraz jesienią montaż
poezji pt. „Wieczór poezji miłosnej”. Wykorzystano w nim wiersze Marii
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Adama Asnyka, Juliana Tuwima,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W skład zespołu działającego przy
GOK-u wchodzili członkowie Ligi Kobiet i młodzież z koła ZMW9, reżyserią
zajmowała się Irena Wójtowicz. W działalność zespołu zaangażowani byli
m.in.: Janina Brzezińska, Maria Pasek, Marta Pankowska, Edwarda
Marzec, Anna Kucia, Urszula Krawiec, Bogumiła Lewandowska, Alicja
Adamek, Kazimierz Stefanowicz, Jan Pakuła. Dużej pomocy udzielała nam
ówczesna kierownik GOK Anna Kowalik. W konkursie powiatowym „Scena
amatorska”, który odbywał się w 1970 roku w Stojeszynie, zespół zajął
pierwsze miejsce.

W 1971 roku amatorski zespół teatralny w Modliborzycach
obchodził XX-lecie swojej działalności pod kierownictwem Ireny Wójtowicz
Z tej okazji 18 czerwca w GOK-u w Modliborzycach odbyły się uroczystości,
w których uczestniczyli przedstawiciele miesięcznika „Kultura i Ty”10,
lokalnych władz oraz dawni i obecni członkowie amatorskiego zespołu
teatralnego W trakcie spotkania dyskutowano na temat zespołu, jego
dorobku, tradycji i osiągnięć. Powracano wspomnieniami do minionych dni
i wspólnie spędzonych chwil. W trakcie dyskusji ktoś powiedział „przed
wojną w Modliborzycach mierzyło się czas od występu do występu”11. Po
zakończeniu dyskusji zespół poezji przedstawił fragment z montażu
„Wieczór poezji miłosnej”. – „Czy to jest miłość, czy to jest kochanie”
Następnie na ręce reżyser – Ireny Wójtowicz przekazana została nagroda
Ministra Kultury w kwocie 40.000 zł. za długoletnią pracę i osiągnięcia
amatorskiego zespołu teatralnego w Modliborzycach. Za otrzymane
pieniądze zakupiono: magnetofon, adapter stereofoniczny, akordeon
i pianino. Sprzęt ten przez wiele lat służył lokalnej społeczności.
W dniach 17 - 20 czerwca w 1971 roku odbywały się
w Modliborzycach „Dni Miejscowości”, na których zaprezentowane były
w GOK-u dwie wystawy: twórczości ludowej naszej okolicy oraz wystawa
kwiatów doniczkowych wyhodowanych przez panie z KGW12. Wystawy te

uświetniły uroczystości XX-lecia amatorskiego zespołu teatralnego
w Modliborzycach13.

Na przestrzeni minionych lat wiele pokoleń mieszkańców naszej
miejscowości zaangażowało się w działalność i rozwój teatru amatorskiego.
W okresie wieloletniej działalności
popularyzowano różne gatunki oraz
formy teatralne. Wystawionych zostało
wiele sztuk teatralnych: komedii,
dramatów, montaży słowno-muzycznych
oraz akademii. Niezależnie jaką formę
przyjmie amatorskie przedstawienie,
w teatrze kryje się piękno i mnóstwo
emocji. Każdy spektakl jest jedyny
i niepowtarzalny

Urszula Bzdyra
foto. arch. prywatne
9

Związek Młodzieży Wiejskiej
Miesięcznik ruchu kulturalno-oświatowego wydawany w lata 1962-1981.
Kultura i Ty , Nr 9. IX. 1971 r. s.35
12
Koło Gospodyń Wiejskich.
13
Relacja ustne Anna Kowalik.
10
11

DANUTA SKUPIŃSKA (1932-2022) - OSTATNIE POŻEGNANIE
Dnia 31 maja 2022r. w Stojeszynie Drugim zmarła śp. Danuta
Skupińska, była członkini zespołu śpiewaczo-obrzędowego z tej
miejscowości. W 1970 roku związała
się z nowo powstałym Zespołem
Ludowym, który działał przy
ówcześnie istniejącym Domu Kultury,
potem przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Modliborzycach. Zespół
tworzyli samorodni artyści, którzy
swoje talenty połączyli w dziedzinie
śpiewu, muzyki instrumentalnej,
tańca i teatru, wspólnie pracując nad
repertuarem, opartym na
tradycyjnym ludowym dziedzictwie
Stojeszyna. Pani Danuta wraz
z zespołem swoją miejscowość
reprezentowała na wielu przeglądach
i festiwalach popularyzujących
ludową twórczość, m. in.
w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą,
Opatowie, Tarnobrzegu, za co zdobyli
liczne nagrody i wyróżnienia. Zagrała
bardzo wyraziście role
w obrzędowych przedstawieniach,
jak Prządki, Pranie bielizny, Chrzciny,
zaprezentowanych w Tarnogrodzie, Kolbuszowej, Stoczku Łukowskim
i wielu innych miejscowościach. Zespół uświetniał także miejscowe
wydarzenia, jak doroczne uroczystości kościelne, a pani Danuta
uczestniczyła w nich do ostatnich lat działalności.
Pani Danuta Skupińska, rodowita Stojeszynianka, pochodziła
z Kozaków, jednego z najstarszych rodów w swojej miejscowości. Jej

dzieciństwo przypadło na trudne lata II wojny światowej, całe swoje długie
życie mieszkała tutaj wraz z rodziną, utrzymując się z pracy na roli. Tu
obserwowała codzienne, wiejskie życie we wszystkich jego przejawach.
Swoje doświadczenie, wiedzę o dawnych zwyczajach i wspomnienia
chętnie przekazywała w pracy w Zespole oraz młodszemu pokoleniu, znała
wartość tradycji, zwyczajów i obrzędów, w których się wychowała i uczyła do
nich szacunku. Za to Jej na tym miejscu pragniemy podziękować.
Beata Wójcik
Fot. Danuta Skupińska w przedst. Prządki,
Kolbuszowa 1995 (Arch. GOK Modliborzyce)
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CO ŁĄCZY MODLIBORZYCE Z PIOTRAWINEM?
Wiele osób, słysząc nazwę Piotrawin, od razu pyta: "A gdzie jest
ta miejscowość?”. Odpowiedzieć należy, że niezbyt daleko od Modliborzyc,
a dokładniej - w powiecie Opole Lubelskie, w gminie Łaziska.
Licząca obecnie około 300 mieszkańców wieś usytuowana jest
na prawym brzegu Wisły. Po drugiej stronie rzeki leży Solec.
Historia Piotrawina jest interesująca i liczy ponad tysiąc lat. W XI
wieku wieś była ważnym ośrodkiem, gdyż istniała tu przeprawa przez Wisłę
i komora celna. Przebiegały także szlaki handlowe.
Właścicielem tych terenów był rycerz Piotr Strzemieńczyk, zwany
Piotrawinem. Sprzedał on wieś krakowskiemu biskupowi Stanisławowi ze
Szczepanowa. Po trzech latach od śmierci rycerza Piotrawina wybuchł
konflikt pomiędzy biskupem Stanisławem a rodziną Piotra Strzemieńczyka,
która zarzuciła duchownemu bezprawne zagarnięcie majątku.
W 1074 roku na sąd w Solcu przybył ówczesny król Bolesław
Śmiały. Stawili się także: biskup Stanisław, krewni Piotrawina oraz
świadkowie. Świadkowie jednak ze strachu przed królem nie powiedzieli
prawdy. Biskup Stanisław znalazł się w niezwykle trudnym położeniu, więc
poprosił króla o wstrzymanie się z wydaniem wyroku o trzy dni. Duchowny
przybył do kościoła w Piotrawinie, gdzie modlił się nieprzerwanie przez trzy
dni i noce.
Co zdarzyło się potem? W dniu sądu miał miejsce cud. Rycerz
Piotr, pochowany obok kościoła, na wezwanie biskupa Stanisława wstał
z grobu, udał się na sąd i zaświadczył o uczciwości duchownego. Po
zakończonym procesie, Piotrowin został ponownie złożony w grobie.
To fascynujące zdarzenie, cud wskrzeszenia Piotrawina sprawił,
że wieś stała się ważnym ośrodkiem kultu świętego Stanisława. Pielgrzymi
doznawali tu szczególnej pomocy i uzdrowień, o czym świadczą liczne
obrazy wotywne.

W miejscowym kościele znajdują się obrazy pochodzące z XVII
wieku, które ukazują postać biskupa i wskrzeszonego rycerza. Dzieła
malarzy zatytułowano: „Święty Stanisław prowadzący wskrzeszonego
Piotrawina” oraz „Świadczenie przed królem”.
Krakowski biskup Stanisław stał się patronem parafialnej
świątyni w Modliborzycach.
W głównym ołtarzu znajduje się olejny obraz pochodzący z II
połowy XVIII wieku. Przedstawia on scenę wskrzeszenia Piotrawina. Nad
otwartym grobem stoi duchowny w stroju biskupa z pastorałem w dłoni.
Widoczny jest także mężczyzna, wychodzący z mogiły. Obraz w naszym
k o ś c i e l e p r z y p o m i n a
n i e z w y k ł ą h i s t o r i ę
i zdarzenia, które miały miejsce w Piotrawinie na Lubelszczyźnie.
Co więc łączy Piotrawin z Modliborzycami?
Niewątpliwie postać świętego Stanisława , żyjącego w XI wieku.
Jego opiece powierzono świątynię w Modliborzycach, ufundowaną w XVII
wieku przez Stanisława Wioteskiego.
Również kościół w Piotrawinie jest pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa.
Święto patrona parafie obchodzą 8 maja. Wtedy też jest okazja,
by dokładniej
poznać życie
i działalność oraz
zasługi świętego
Stanisława
B i s k u p a
i Męczennika.
Obraz
„Wskrzeszenie”
Piotrawina
w kościele
parafialnym
w Modliborzycach

Zuzanna
Skoczyńska

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Miesiąc czerwiec jest szczególnie poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa, kiedy to czciciele Bożego Serca składają hołd,
uwielbienie i dziękczynienie Miłości Najwyższej Boskiemu Sercu Jezusa.
Najpotrzebniejszą rzeczą dla nas i największym skarbem w tym życiu jest
prawdziwa i gorąca miłość Boga. Kto chce miłować Boga musi nieustannie
i wytrwale prosić o tę miłość i modlić się do Matki Najświętszej, aby nam tę
miłość wyjednała.
Z przesłania Sł. B. Rozalii Celakówny czytamy: „Za mało
jestem kochany. Tak, nie jestem kochany. Moja miłość jest zapomniana,
ludzie jej nie znają.” „Ty dziecko wybieraj zawsze dla siebie upokorzenia,
wzgardę, miejsce ostatnie, aby być coraz więcej do Mnie podobna (…)
Cokolwiek cię spotka, ofiaruj to dziecko dla wielkiego dzieła Intronizacji
w Polsce. Popatrz jaki ból zadają mi
grzechy. Te rany są zadane przez
grzechy zmysłowe: korona
cierniowa przez pychę,
zarozumiałość, bunt przeciw Bogu,
dalej wzgardę i inne grzechy. Nie
ma dusz, które by mnie kochały
i pocieszały”.
A d o r a c j e
Najświętszego Sakramentu są
wyrazem miłości i wiary
w rzeczywistą obecność Pana
Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz pragnienia
przebywania z Nim. Adoracja
Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie jest
ważnym dziełem prowadzonym
przez Wspólnoty, dlatego wszyscy
członkowie biorą w nim udział

i zachęcają do tego innych. Godzi się przecież przyjść do Niego chociaż raz
w tygodniu, uwielbiać za tę miłość płynącą z Jego Najświętszego Serca,
podziękować za nią, przepraszać z głębi serca za grzechy i prosić
o pokrzepienie, pomoc w trudach dnia codziennego.
Członkowie Wspólnoty modlą się głośno, adoracja nie polega
na wypowiadaniu formułek, lecz na trwaniu jednomyślnie na modlitwie, jako
Wspólnota, mając świadomość, że przychodzimy do Pana Jezusa żywego,
obecnego przed naszymi oczami. Adorację rozpoczynamy od wyznania
wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, starając się za
pośrednictwem modlitwy Wspólnoty być w jedności ze wszystkimi
Wspólnotami oraz od prośby o owocną adorację skierowaną do Ducha
Świętego i św. Michała Archanioła. Następnie odmawiamy modlitwy
uwielbienia i śpiewamy odpowiednie pieśni.
Następną część adoracji poświęcamy Bogu za wszystkie
dotychczas otrzymane łaski oraz łaski, które jeszcze otrzymamy. Znając
naszą grzeszność, przepraszamy za nasze grzechy i za tych co jeszcze
przepraszać nie potrafią. Dalszą część adoracji poświęcamy aktualnym
intencjom, począwszy od wyznaczonych przez Kościół, Wspólnotę po
własne. Po każdej części modlitwy pozostajemy krótki czas w milczeniu
powierzając Bogu osobiste intencje. Modlitwy są dobrane z modlitewników
w zależności od okresu liturgicznego oraz uwzględniają intencje parafii.
Także pieśni są związane z prowadzonymi modlitwami. Adorację głośną
prowadzą członkowie Wspólnoty.
Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana
Jezusa zaprasza parafian na cotygodniowe adoracje w niedzielę o godz.
8.30, aby żyć w jedności z Bogiem, poznać Jego Miłość i czerpać zdroje
łask, których nam nie poskąpi.
Cytaty zaczerpnięte z Rozalia Celakówna: „Wyznania
z przeżyć wewnętrznych”.
Opr. GP.
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URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
....w okresie od 08.04.2022 r. do 30.06.2022r.
na ślubnym kobiercu stanęli:
 Adamek Jacek zam. Zdziłowice Pierwsze i Brzozowska
Małgorzata zam. Stojeszyn Drugi
 Ciupak Marcin zam. Modliborzyce i Łukasik Agata zam.
Słupie
 Freliga Maciej zam. Sarny i Budkowska Katarzyna zam.
Zarajec
 Golec Paweł zam. Modliborzyce i Bielak Angelika zam.
Janów Lubelski
 Jachura Rafał zam. Huta Józefów i Kliza Kinga zam.
Zarajec
 Jędral Damian zam. Gorzyce i Krzysztoń Dominika zam.
Felinów
 Kozina Marek zam. Chrzanów-Kolonia i Moskal Patrycja
zam. Słupie
 Marzec Damian zam. Budzyń i Andrzejewska Paulina zam.
Kolonia Zamek
 Pikula Tomasz zam. Janów Lubelski i Dolecka Sylwia zam.
Wierzchowiska Drugie
 Rogoża Sebastian zam. Modliborzyce i Śmietana Katarzyna
zam. Modliborzyce
 Siczek Mateusz zam. Pionki i Rudnicka Edyta zam.
Modliborzyc
 Stadnicki Mateusz zam. Modliborzyce i Kuźma Maria zam.
Baranów
 Śwircz Łukasz zam. Dąbrowica i Grzegórska Dominika
zam. Stojeszyn –Kolonia
 Świś Kamil zam. Szastarka Stacja i Ożóg Izabela zam.
Wierzchowiska Pierwsze
 Wiktorski Kamil zam. Bydgoszcz i Orzeł Marta zam.
Modliborzyce
Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
W KRĘGU SZTUKI

W tym samym okresie urodziło się 15 dzieci:
Chodara Julia - Majdan
Ciupak Weronika Maria - Kolonia Zamek
Gębala Krystian Paweł - Wierzchowiska Pierwsze
Hys Milena - Brzeziny
Jabłońska Hanna - Stojeszyn-Kolonia
Krzysztoń Hubert - Lute
Ludian Kacper - Słupie
Martyna Szymon - Brzeziny
Pieniążek Alicja - Wierzchowiska Pierwsze
Ptasznik Weronika - Wolica-Kolonia
Radwan Wojciech - Wierzchowiska Drugie
Rząd Marcelina - Modliborzyce
Skrok Piotr Paweł - Wierzchowiska Pierwsze
Skupiński Tymon - Dąbie
Zegarowski Oskar - Wierzchowiska Pierwsze

...w tym samym okresie zmarło 21 osób:
Boś Gustaw Wawrzyniec (1945-2022) - Wolica Druga
Duda Wanda Marianna (1933-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Fedurek Krystyna (1937-2022) - Stojeszyn-Kolonia
Gierłach Ryszard (1948-2022) - Gwizdów
Grzyb Stanisław Ignacy (1932-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Jaworska Stefania Agnieszka (1931-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Kliza Krystyna Janina (1928-2022) - Zarajec
Kozioł Ewa Łucja (1956-2022) - Modliborzyce
Krzysztoń Anna (1944-2022) -Stojeszyn Drugi
Łazur Władysława (1926-2022) - Stojeszyn-Kolonia
Polnicka Emilia (1930-2022) - Brzeziny
Ptaszek Eugeniusz (1964-2022) -Wierzchowiska Pierwsze
Sędziak Stefan (1945-2022) - Stojeszyn Drugi
Skupińska Danuta (1932-2022) - Stojeszyn Drugi
Stolarz Józef (1935-2022) - Majdan
Szpyra Bogumiła Marianna (1953-2022) - Wierzchowiska
Drugie
Szyszka Stefania Martyna (1938-2022) - Wierzchowiska
Pierwsze
Trojanowski Henryk Kazimierz (1935-2022) - Kolonia Zamek
Wójtowicz Marian (1951-2022) - Stojeszyn Drugi
Zając Tadeusz (1954-2022) - Zarajec
Zarzycka Wanda (1926-2022) - Lute
Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, podawane są na
podstawie dokumentów otrzymywanych z innych Urzędów Stanu
Cywilnego.
Barbara Jaskowiak
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