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10 LAT MINĘŁO ...
 Kwartalnik “Wieści Gminne” obchodzi swój mały jubileusz. Nam, 
którzy od początku tworzymy tę gazetkę, aż trudno uwierzyć, że to już 41 
numer. 
 Z inicjatywy pani Wandy Trójczak - dyrektora GBP 
w Modliborzycach - 10 lat temu podjęta została decyzja o wydawaniu 
gminnej gazety. Jednogłośnie zaakceptowany został tytuł „Wieści Gminne” 
oraz forma wydawania pisma – raz na kwartał. Grupa redakcyjna zabrała 
się do pracy i tym sposobem w grudniu 2005 r. mieszkańcy gminy mogli 
otrzymać pierwszy bezpłatny egzemplarz gazety. Kwartalnik wydawany 
jest przez Urząd Miejski w Modliborzycach oraz Gminna Bibliotekę 
Publiczną im. K. Zielińskiego w nakładzie 1500 egzemplarzy.
 Od 10 lat, dzięki wydawanej gazecie, mieszkańcy gminy mogą 
zapoznać się z wieloma sprawami naszego lokalnego środowiska. Wielkim 
zainteresowaniem cieszą się artykuły o inwestycjach gminnych, o pracy 
oświatowo-wychowawczej w szkołach, o imprezach kulturalnych oraz 

okazjonalnych uroczystościach w szkołach i instytucjach, a także 
informacje z Urzędu Stanu Cywilnego oraz o wydarzeniach religijnych 
w parafiach. Specyfiką tej gazety jest to, że do gazety może napisać każdy 
mieszkaniec naszej gminy i wielu z tej możliwości korzysta.
 Od początku składem i oprawą graficzną gazety zajmowała się 
Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Zielińskiego w Modliborzycach. Skład 
redakcji na przestrzeni 10 lat ulegał nieznacznym zmianom. Obecnie 
gazetę współredagują: Marta Frączek, Katarzyna Pyć, Zuzanna 
Skoczyńska oraz Wanda Trójczak. 
 Gazeta udostępniona została również internautom w wersji 
elektronicznej. Kolejne edycje „WG” z lat poprzednich będą sukcesywnie 
uzupełniane. 

Życzymy miłej lektury!
Redakcja „Wieści Gminnych”



INWESTYCJE
1. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 2804L Modliborzyce - 
Błażek z mostem w Wolicy Kolonii. Prace trwały około 5 miesięcy, 
a kosztowały ponad 1 milion 600 tysięcy złotych. 
Za te pieniądze został wyremontowany most i przebudowana droga 
o długości 2,5 kilometra, na której wzmocniono podbudowę, położono 
asfaltową nawierzchnię i wybudowano zatokę autobusową. Samorząd 
powiatowy z własnych środków wyłożył na ten cel 400 tysięcy złotych, 
Gmina Modliborzyce – 500 tysięcy złotych, a kolejnych 800 tysięcy 
pochodziło z budżetu państwa. 

2. Zakończone zostały prace prowadzone na drogach powiatowych nr 
2802L Zarajec - Potok Wielki (odcinek od drogi krajowej nr 19 do remizy 
w Zarajcu), nr 2742L Huta Józefów - Zarajec (od szkoły w Hucie Józefów do 
remizy w Zarajcu),  2743L Polichna - Huta Józefów - Potok Stany (odcinek 
od szkoły w Hucie Józefów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2718L 
w miejscowości Potok Stany). W ramach robót budowlanych wykonano 
nowe nawierzchnie asfaltowe na długości ponad 6,6 km, wybudowano 
chodnik w Zarajcu na długości 1,2 km, wykonano renowację rowów 
odwadniających wraz ze zjazdami, wykonano również oznakowanie 
pionowe i poziome, przebudowano skrzyżowanie w miejscowości Zarajec. 
Roboty budowlane prowadzone były od kwietnia. 

Zadanie finansowane było ze środków Powiatu Janowskiego, Powiatu 
Kraśnickiego, Gmin: Modliborzyce, Potok Wielki i Szastarka przy 
dofinansowaniu z budżetu Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój. Wartość całego zadania wyniosła 3 944 894,26 zł, 
w tym dotacja Wojewody 1 971 513,00 zł, Powiat Janowski - ponad 433 tys. 
zł, Powiat Kraśnicki - ponad 208 tys. zł, Gmina Modliborzyce - ponad 752 
tys. zł, Gmina Potok Wielki - ponad 310 tys. zł, Gmina Szastarka - prawie 
268 tys. zł.
3. Wspólnie z Nadleśnictwem Janów Lubelski w ostatnim czasie 
w miejscowości Gwizdów tłuczniem kamiennym została wzmocniona droga 
na długości 2,6 km. 
Koszt prac wyniósł 156 937,18 zł, z czego 65 000,00 zł pochodziło ze 
środków Nadleśnictwa, a pozostała kwota w wysokości 91 937,18 zł to 
środki z budżetu Gminy Modliborzyce. 
4. Dobiegają końca prace związane z remontem układu ulic w miejscowości 
Modliborzyce. Inwestycja jest realizowana przy udziale dotacji 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II   
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w wysokości 933 959,00 zł, 
137 000,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 50 000,00 zł stanowi udział 
Powiatu Janowskiego, pozostała kwota to środki budżetu gminy
w wysokości   1 191 667,98zł.
Przez ostatnie  sześć miesięcy mieszkańcy Modliborzyc musieli się mierzyć 
z utrudnieniami w ruchu, dlatego też dziękujemy wszystkim za cierpliwość, 
zrozumienie i niejednokrotną pomoc w rozwiązywaniu problemów w trakcie 
realizacji inwestycji. Informujemy jednocześnie, iż w przyszłym roku Rejon 

Energetyczny planuje przebudowę istniejących linii oświetleniowych. Dzięki 
temu zostaną zlikwidowane m.in. słupy energetyczne w chodniku na ul. 
Janowskiej, a przewody zostaną zabezpieczone w instalacji ziemnej.

Referat ds. Inwestycji

MOST W WOLICY KOLONII

DROGA POWIATOWA W MIEJSCOWOŚCI ZARAJEC

ULICA LEŚNA

ULICA SŁONECZNA

ULICA 11 LISTOPADA

PLAC STRAŻACKI



STAWKI PODATKOWE NA ROK 2016
 Stawki podatkowe na 2016 rok uchwalone na sesji Rady Miejskiej 
w Modliborzycach w dniu 17 listopada 2015 r. przedstawiają się 
następująco: 
I. Podatek rolny: 60,00 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
II.Podatek od nieruchomości:
1/ od gruntów:
  a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2 
powierzchni,

 b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 
1 ha powierzchni,

  c/ pozostałych:
 - zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 0,20 zł od 1m2 

powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,47 zł od 1 m2  powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 
1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni;
  2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2   powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
3,80 zł od 1 m2  powierzchni  użytkowej.
3/ od budowli –2% ich wartości.
III.Podatek od środków transportowych:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        420 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             690 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                      830 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku są następujące:

STAWKI  PODATKU  DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 
W ART. 8 PKT 2 USTAWY:

  3.od ciągnika siodłowego  lub balastowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton     960 zł

 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton, stawki podatku są następujące:

   5.   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego                830       zł,                                                                        
   6.  od przyczepy lub  naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku są następujące:

STAWKI  PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 
W ART.8 PKT 4 USTAWY

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

  7.  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
kierowcą:
a) mniejszej niż 22 miejsca                                    960        zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca                    1.220      zł. 

IV. Podatek leśny – stawka została ogłoszona przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego  i wynosi 42,1894 zł za 1 hektar.

Bożena Wielgus

Redakcja „WIEŚCI GMINNYCH”

informuje, że materiały do kolejnych numerów naszego 
kwartalnika przyjmowane będą:
 do 01.03.2016  - wydanie marcowe nr 42
 do 16.05.2016 - wydanie czerwcowe nr 43

Wszystkie materiały prosimy dostarczać na bieżąco 
wyłącznie w wersji elektronicznej. Artykuły przekazane po 
tym terminie będą ewentualnie publikowane w kolejnych 
numerach gazety.
 Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych 

do współpracy przy redagowaniu kwartalnika „Wieści 
Gminne”. Dzięki Waszym pomysłom nasza gazeta 

może być ciekawsza.



 HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE
I KWARTAŁ 2016 R.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 W ostatnim czasie wysoki 
koszt prowadzenia całego systemu 
gospodarki odpadami w naszej 
gminie doprowadził do zwiększenia 
stawki za odpady komunalne 
pobieranej od mieszkańców Gminy 
Modliborzyce. W chwili obecnej 

koszty utrzymania systemu są równie wysokie, dlatego też 
ponownie prosimy mieszkańców o możliwość częściowego 
zagospodarowania popiołu we własnym zakresie. W miarę 
możliwości prosimy również zabezpieczać worki z popiołem przed 
deszczem, żeby nie zwiększać wagi popiołu odbieranego przez 
firmę. 

Agnieszka Wachulak



   DZIENNY DOM „SENIOR – WIGOR”
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020

 Już za kilka tygodni planowane jest uruchomienie Dziennego 
Domu „Senior- WIGOR”, o którym ostatnio wiele się mówi w naszej gminie. 
Obecnie trwają intensywne prace adaptacyjne  w budynku dawnej plebanii 
przy kościele w Modliborzycach, bo tam właśnie osoby po 60. roku życia 
będą mogły miło i bezpiecznie spędzać czas w ciągu dnia. 

 Na naszym terenie notuje się coraz więcej seniorów 
nieaktywnych zawodowo i - niestety - większość spośród nich wycofuje się 
z życia społecznego. Dom „Senior-WIGOR” jest dla każdego, kto ze 
względu na swój wiek potrzebuje wsparcia w czynnościach dnia 
codziennego lub  usług wspomagających funkcjonowanie w środowisku.

 Uczestnicy będą mieli do dyspozycji: salę klubowo-biblioteczną, 
salę rehabilitacyjną, pokój do terapii indywidualnej, gabinet pielęgniarski, 
pokój do wypoczynku, jadalnię z aneksem kuchennym oraz dostosowany 
do potrzeb węzeł sanitarny. Rodzaj zajęć uwzględni potrzeby i możliwości 
uczestników. Przewiduje się zajęcia usprawniające zdrowie fizyczne oraz 
psychiczne (np. ćwiczenie pamięci), muzykoterapię, warsztaty taneczne, 
terapię zajęciową (florystyka, robótki ręczne…), warsztaty kulinarne 
i komputerowe. Ważnym elementem jest rehabilitacja indywidualna 
i grupowa. Planuje się też spotkania tematyczne z zaproszonymi 
specjalistami np.  z dietetykiem, lekarzem, policjantem, prawnikiem, 
psychologiem… itp. Seniorzy będą mogli także skorzystać z  posiłku. 

 Dom „Senior-WIGOR” ma być czynny we 
wszystkie dni robocze przez 8 godzin dziennie.

 Nabór osób rozpoczyna się 15 grudnia 2015 r.

 Informacje o zasadach uczestnictwa można 
uzyskać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  M o d l i b o r z y c a c h  t e l .  1 5 / 8 7 1 5  1 0 8  l u b  n a 
www.modliborzyce.pl

Burmistrz Modliborzyc
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
w Modliborzycach

WEŹ SOBIE ZDROWIE DO SERCA!
 Powiat Janowski przy udziale 
szpitala w Janowie Lubelskim realizuje 
projekt pt. „Weź sobie zdrowie do serca - 

program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób 
układu krążenia w powiecie janowskim” w ramach Programu PL 13 
,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby 
układu krążenia w powiecie janowskim wśród osób w wieku 35-64 lata. 
Zakłada się przebadanie w kierunku tych chorób 4000 mieszkańców 
powiatu z powyższej grupy wiekowej.
 W punktach Porad: Mobilnym, który działa na terenie Powiatu 
i Stacjonarnym w szpitalu są wykonywane bezpłatne badania - mierzony 
jest wskaźnik BMI, poziom glukozy i cholesterolu, ciśnienie, wykonywane 
jest badanie EKG. Przeprowadzana jest także ankieta zdrowotna, która 
w połączeniu z badaniami pozwoli na określenie ryzyka zachorowania na 
choroby układu krążenia. Można skorzystać z porad dietetyka i instruktora 
rekreacji ruchowej. Harmonogram pracy Mobilnego Punktu Porad (dni 
i miejscowości) podane są w harmonogramie pracy, który zamieszczany 
jest na stronach internetowych powiatu i poszczególnych gmin oraz na 
stronie internetowej projektu. Poniżej, w tabeli, harmonogram pracy 
Mobilnego Punktu Porad w gminie Modliborzyce.
 Zgodnie z oceną lekarską wybrani pacjenci kierowani są na 
badania laboratoryjne i pierwszą wizytę lekarską, na której lekarz decyduje 
o skierowaniu na badania pogłębione, takie jak: EKG wysiłkowe, echo 
serca, Doppler naczyń, holterowskie RR i EKG. Badania te odbywają się 
w janowskim szpitalu. W przypadku wyników odbiegających od normy 
lekarz będzie kierował pacjentów na konsultację dietetyka i/lub zajęcia 
rekreacji ruchowej oraz w razie potrzeby na leczenie specjalistyczne poza 
Programem.
 W ramach projektu odbędą się spotkania z mieszkańcami 

powiatu. Będą to pogadanki zdrowotne prowadzone, przez lekarzy 
specjalistów, dotyczące chorób układu krążenia i zapobiegania tym 
chorobom. 
 W ramach promocji zdrowego sposobu odżywiania powstanie 
książka kucharska z przepisami mieszkańców powiatu – „kuchnia od serca 
i dla serca”. Zgłoszone przepisy zostaną zweryfikowane i zmodyfikowane 
przez dietetyka – w taki sposób, żeby stały się zdrową i dietetyczną wersją 
codziennych posiłków.
 Zachęcamy do odwiedzania strony projektu, gdzie są podawane 
wszelkie informacje: www.zdrowiedoserca.pl.

Uwaga!
ź Wszystkie badania, wizyty lekarskie, zajęcia z dietetykiem 

i instruktorem zajęć ruchowych są bezpłatne.
ź Pomiary cukru, cholesterolu są wykonywane za pomocą nowo 

zakupionego sprzętu. Wyniki są od ręki. Nie trzeba być na czczo (tzw. 
„wynik przygodny” – w razie potrzeby badanie zostanie powtórzone 
w laboratorium).

ź Każdy mieszkaniec powiatu, niezależnie w której gminie mieszka, 
będzie przyjęty na wizytę i badania w każdym miejscu działania Punktu 
i w każdym terminie podanym w harmonogramie.

ź Mieszkańcy, którzy nie są w stanie sami dotrzeć na badania, mogą być 
bezpłatnie dowiezieni.

ź Wszelkich informacji udzielają: 
 - Aneta Sosnówka – Koordynator projektu tel. 15 872 54 59, 517 081 715,
 - Artur Pizoń – Asystent Koordynatora projektu tel. 15 872 54 66,
 - pracownicy stanowiska rejestracji na badania w janowskim szpitalu tel. 
517 081 732.
 Projekt pt. „Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki 
i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie 
janowskim” korzysta z dofinansowania w kwocie 2 368 506 PLN, 
pochodzącego z Norwegii i budżetu państwa.

W gminie 
Modliborzyce 
Mobilny Punkt 
Porad będzie 

działał 
następująco:



97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 

i nie ma prawa do przyszłości.”

Marszałek Józef Piłsudski 

 Społeczność Gminy Modliborzyce, jak co roku, uczciła rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w uroczystości 
patriotyczno-religijnej, zorganizowanej przez władze samorządowe. 
 Obchody Święta Niepodległości rozpoczęto o godz.9.30 zbiórką 
przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Następnie poczty sztandarowe oraz 
liczne delegacje, prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Wierzchowisk,  
przeszły do kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, gdzie 
odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Marek Danek. 

 Po mszy wszyscy udali się do parku przed pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Na 
zakończenie uroczystości pod pomnikiem głos zabrał Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Modliborzycach, wygłaszając okolicznościowe 
przemówienie:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

 Szanowni  Państwo. 
 Dziś, jak każdego 11 listopada, stajemy przy mogiłach 
i pomnikach tych, którym zawdzięczamy II Rzeczpospolitą. Wspominamy 
tych, którzy za niepodległość Polski przelali krew żołnierską, którym 
zadano cierpienia. Im wszystkim oddajemy należną cześć, honory 
i wyrażamy wdzięczność za to, że po 123 latach niewoli, Polska znowu 
pojawiła  się w gronie państw europejskich. To dzień, kiedy możemy 
i powinniśmy przywołać w pamięci tych wszystkich, którzy na przestrzeni 
wieków nie szczędzili sił dla umiłowanej Ojczyzny, poświęcając często 
swoje młode życie. Tak wielu znamienitych synów Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej przelało swoją krew, budując podwaliny niepodległości. 
Setki tysięcy mogił rozproszonych na całym świecie, świadczy o dążeniu do 
wolności, do upragnionej wolnej, niepodległej Ojczyzny. Dzięki naszym 
walecznym przodkom, żyjemy w naszej Wolnej Ojczyźnie. Często 
pochłonięci pracą, nauką, karierą, rodziną, nie doceniamy tego, co nasi 
pradziadowie własną krwią wywalczyli dla nas. Jak wielką cenę przyszło im 
zapłacić za upragnioną wolność. A przecież wolności nie zdobywa się raz 
na zawsze. Jeśli zapomina się o wartościach, na których jest oparta, o tych 
którym się ją zawdzięcza, o odpowiedzialności z niej wynikającej, to 
wolność się traci. 11 listopada jest właśnie tym dniem, który powinien 
uświadamiać wszystkim, że niepodległość to wartość, którą trzeba ciągle 
pielęgnować.
 Drodzy Państwo.
 Od Wielu lat żyjemy w kraju wolnym. Niepodległym. Nie musimy 
walczyć, poświęcać swojego życia. Lecz uczciwie, rzetelnie powinniśmy 
wypełniać swoje obowiązki. Musimy z szacunkiem odnosić się do tradycji, 
wartości chrześcijańskich i narodowych, brać czynny udział w życiu 
publicznym, być dobrymi patriotami. Patriotyzm, to także szacunek do 
ludzi, którzy są odpowiedzialni za kraj i cały naród. Urząd Prezydenta, 
Premiera, cały rząd. Władze samorządowe wszystkich szczebli. Wszyscy 
oni zasługują na nasz szacunek, jednakże na ten szacunek trzeba sobie 
zasłużyć. Ludzie władzy powinni pamiętać o swoich obietnicach, o swoim 

ślubowaniu i o tym, po co wyborcy powierzyli im mandat zaufania. U władzy 
się bywa, człowiekiem się pozostaje. Za nami festiwal obietnic, igrzyska 
zakończone, czas na wywiązanie się z danego słowa. Wszyscy na to 
czekamy, a nade wszystko czekamy  na spokój, na mądry rząd i mądrą 
opozycję. Na nierobienie z Polski pośmiewiska. Aby Polska była Polską, 
a nie Trzecią Rzeczpospolitą warcholską.
Dziękuję za uwagę”.

  Głos zabrał również pan Zygfryd Głowacki, mieszkaniec 
Modliborzyc, który także wygłosił przygotowane specjalnie na tę okazję 
przemówienie.

 Po 
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Kul t u r y 
w Modli
bor zyca
c h p r z e
d s t aw io
n a zosta
ł a insce
n i z a c j a 
pa t riotyc
z n a 
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego 
w Wierzchowiskach Drugich, którzy słowem i muzyką przybliżyli zebranym 
czasy walk o niepodległość oraz radość z odzyskania niepodległości.
 Wszystkim, którzy przyczynil i  się do zorganizowania 
tegorocznych obchodów Święta Niepodległości oraz uczestnikom, 
składamy serdecznie podziękowania.

K.Pyć

WARTO PAMIĘTAĆ...
 Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych dni 
w kalendarzu świąt narodowych.11 listopada 2015 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbyła się uroczysta akademia z okazji 
97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość została 
przygotowana przez uczniów klasy IV pod kierunkiem wychowawczyni 
Wioletty Zarzyckiej. W akademii brali też udział uczniowie klasy V i VI. 
Oprawę muzyczną przygotował pan Stanisław Długosz, nauczyciel muzyki. 
Efektowne dekoracje zaprojektowały i wykonały panie Stefania Gębala, 
nauczyciel języka angielskiego i Teresa Tomaszewska, nauczyciel plastyki. 
Część artystyczną rozpoczęła pani  dyrektor Zespołu Szkół 
w Wierzchowiskach Drugich - Teresa Szostek. Montaż słowno-muzyczny 
wprowadził wszystkich w atmosferę wydarzeń poprzedzających 
odzyskanie niepodległości. Uroczysta akademia zakończyła się 
przeglądem pieśni patriotycznych, w którym wzięła udział zgromadzona 
publiczność.

Wioletta Zarzycka
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GMINNE ĆWICZENIA OSP 2015
 W dniu 18.10.2015 r. jednostki OSP z terenu gminy Modliborzyce 
wzięły udział w Gminnych Ćwiczeniach na obiekcie oraz przeglądzie 
sprzętu silnikowego. Punktualnie o godzinie 10.00 wszystkie zastępy 
strażackie posiadanymi wozami bojowymi stawiły się na zbiórce przy 
remizie OSP w Wolicy Drugiej.

 Ćwiczenia te zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz miejscową jednostkę 
OSP w Wolicy II. Nadzór nad przeglądem sprzętu silnikowego oraz 
przebiegiem ćwiczeń sprawowała komisja na czele z przedstawicielem 
Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim bryg. Zbigniewem Kusym. 
Po wnikliwym sprawdzeniu sprzętu w pojazdach pożarniczych i ocenie 
dbałości o sprzęt i jego konserwację przyszedł czas na manewry. 

 W ćwiczeniach wzięły udział jednostki z gminy Modliborzyce: 
OSP Modliborzyce, OSP Wierzchowiska I, OSP Zarajec, OSP Dąbie, OSP 
Lute, OSP Stojeszyn, OSP Wolica I, OSP Wolica II, OSP Wierzchowiska II
 i OSP Pasieka. Podczas ćwiczeń zadaniem strażaków ratowników było 
podanie prądu wody przy użyciu motopomp z pobliskiej rzeki 
z wykorzystaniem  dostępnego sprzętu pożarniczego. Wszystkie dziesięć 
jednostek z zaangażowaniem przystąpiło do wykonania założonego zadani
i ukończyło ćwiczenie z wynikiem pozytywnym.

 Przebieg całości działań oraz stan sprzętu i wyposażenia 
jednostek  został po zakończeniu ćwiczeń podsumowany przez Naczelnika 
Wydziału Operacyjnego KP PSP w Janowie Lubelskim bryg. Kusego oraz 
Komendanta Gminnego OSP dh Tomasza Klizę i Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego dh Witolda Kowalika. Wszyscy jednomyślnie wskazali 
na duże umiejętności obsługi posiadanego sprzętu i możliwości techniczne 
poszczególnych jednostek. Zapewne przydałby się nowszy sprzęt, bardziej 
nowoczesny i niezawodny, w który jednostki będą doposażone w miarę 
możliwości finansowych gminy. Należy stwierdzić, że mieszkańcy naszego 
miasta i gminy mogą spać spokojnie, a w razie nieszczęśliwych zdarzeń 
czuwa nad ich bezpieczeństwem liczna strażacka brać, dobrze 
wyposażona i gotowa nieść pomoc o każdej porze dnia czy nocy.

Tomasz Taradyś



SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU 
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH 

 Raz w miesiącu spotykamy się w naszej bibliotece z miłośnikami 
dobrych książek, czytania i kawy . 

 Podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych 
dyskutujemy o przeczytanych książkach, jak również prezentujemy 
nowości wydawnicze literatury polskiej i obcej. 
 DKK zaprasza i czeka na nowych klubowiczów. 

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE...
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

 Dziesiąta edycja konkursu fotograficznego organizowanego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Modliborzycach przeszła do historii. 
Jej podsumowanie, połączone z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się 
we wtorek 17 listopada 2015 r.
 W tym roku nie narzucaliśmy czasu, miejsca ani tematyki zdjęć, 
a hasło przewodnie konkursu brzmiało "Moje 3 najlepsze zdjęcia". Autorzy 
konkursowych propozycji najczęściej fotografowali przyrodę, krajobrazy, 
ale były też zdjęcia zwierząt i ludzi. 
 Jury oceniło ponad 40 zdjęć nadesłanych przez 14 autorów 
i przyznało pierwsze trzy nagrody: Dianie Rychlak z Michałówki, Rafałowi 
Wosiowi z Wolicy Pierwszej i Aleksandrze Wojciechowskiej z Majdanu 
Modliborskiego. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, natomiast wszyscy 
uczestnicy konkursu odebrali pamiątkowe dyplomy i książki. Trafiły one do: 
Doroty Woś, Kacpra Wosia, Sary Rychlak, Wojciecha Pikuli, Zuzanny 
Skoczyńskiej, Kingi Budkowskiej, Pauliny Budkowskiej, Katarzyny 
Wisińskiej, Marceliny Ostrowskiej, Ewy Krawczyk i Magdaleny Kamińskiej.
 Tegoroczne prace oceniali: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Modliborzycach Andrzej Rząd oraz fotografowie Martyna Pikula 
i Krzysztof Pikula, a honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz 
Witold Kowalik. 

 Najc iekawsze zdjęc ia można oglądać na wystawie 
pokonkursowej  w naszej bibliotece.

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ W PRZEDSZKOLU

 Pierwsze po wakacjach zajęcia z serii „Spotkanie z książką 
w przedszkolu” odbyły się we wrześniu 2015 r. 

 Zainaugurowana przez nas w listopadzie 2014 r. akcja cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony przedszkolaków, jak 
i kadry przedszkola oraz rodziców. 

 Dl
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 Ideą całej akcji jest m.in. promowanie czytelnictwa wśród 
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ń biblioteką oraz książką.
 Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, 

dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom 20 
minut dziennie. Codziennie!!!

Bibliotekarki



FILIA BIBLIOTECZNA 
W STOJESZYNIE PIERWSZYM

IV OGÓLNOPOLSKA DYSKUSJA LITERACKA 

  Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki działający w Filii 
Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym przystąpił do akcji organizowanej 
przez Instytut Książki oraz Wydawnictwo Zielona Sowa pod hasłem „IV 
Ogólnopolska Dyskusja Literacka". W wyznaczonym czasie, dokładnie 
08.10.2015r. o godz. 17:00, w pięćdziesięciu  wybranych klubach w całym 
kraju (a w sześciu w województwie lubelskim), w których działają 
młodzieżowe Dyskusyjne Kluby Książki, czytelnicy spotkali się, aby 
rozmawiać o książce Eve Ainsworth „7 dni".

 Na spotkaniu, oprócz  młodzieży, byli obecni również 
przedstawiciele DKK dla dorosłych - rodzice, oraz sołtys. Wspólnie 
poruszyliśmy takie problemy jak: przemoc domowa, prześladowanie przez 
rówieśników, występujące w formie zarówno psychicznej, jak i fizycznej. 
Zastanawialiśmy się nad sposobami radzenia sobie z nimi. Podczas 
wymiany zdań młodzież zachęcała obecnych dorosłych do częstszej 
rozmowy i okazywania większego wsparcia swoim pociechom.

 Spotkanie przebiegło w miłej, można powiedzieć, rodzinnej 
atmosferze. Jednocześnie skłoniło wszystkich do refleksji nad często 
spotykaną obojętnością wobec problemów otaczających nas osób.
Warto wspomnieć, że książka “7 dni” została objęta honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka.

Paulina Ciupak i Katarzyna Wisińska
uczestniczki DKK dla Młodzieży

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WOLICY PIERWSZEJ

 W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie dzieci z okazji  
,,Światowego Dnia Pluszowego Misia” z Misiem i jego przyjacielem 
Prosiaczkiem. 

 Nasi goście przeczytali dzieciom bajki i zachęcali do 
samodzielnego czytania i poznawania bajek o misiach. W roli Misia 
wystąpiła pani sołtys - Danuta Kolasa, a Prosiaczka - Agata Piech. Na 
zakończenie spotkania miś nagrodził dzieci słodyczami za wykonane prace 
plastyczne pt. „Portret misia”.

 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, 
działającego w bibliotece.

Jadwiga Piech

FILIA BIBLIOTECZNA 
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
 Tradycją stały się już spotkania ze św. Mikołajem w Fili 
Bibliotecznej w Wierzchowiskach Pierwszych. 
 Dnia 4 grudnia 2015 r. św. Mikołaj przybył do swoich czytelników 
w Wierzchowiskach Pierwszych z workiem pełnym prezentów. Dzieci 
przywitały długo oczekiwanego gościa inscenizacją słowno-muzyczną 
„Przyjście Świętego Mikołaja”. 
 Mikołaj hojnie rozdawał prezenty, a na twarzach dzieci 
natychmiast pojawił się promienny uśmiech. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie z Zespołu Szkól w Wierzchowiskach Pierwszych.
 Uwieńczeniem spotkania było wspólnie zrobione zdjęcie z tym 
wyjątkowo lubianym przez wszystkich świętym. 
 Po skończonej zabawie uczestnicy spotkania rozeszli się do 
domu w doskonałych humorach i z nadzieją na ponowne mikołajkowe 
spotkanie za rok.

Anna Sajdak



,,DZIEWCZYNY WYKLĘTE” SZYMON NOWAK

 Książka ,,Dziewczyny wyklęte” Szymona 
Nowaka  to szesnaście opowieści o młodych 
i pięknych dziewczynach, które żyły w czasach 
strasznej wojny, terroru i nienawiści. To historie 
dziewczyn często zbyt młodych, by działać 
w konspiracji. Przenosiły one jednak meldunki, ulotki, 
broń albo były po prostu sanitar iuszkami, 
opatrującymi rany nie tylko swoim ,,Żołnierzom 
w y k l ę t y m ” .  To  h i s t o r i e  w i e l k i c h  m i ł o ś c i 
i dramatycznych wyborów życiowych, tragicznych 
sytuacji i ucieczek z domu, tułania się po lasach, 
a potem upokorzeń i więziennej egzystencji przez 
długie lata.

 Książka ,,Dziewczyny wyklęte” jest bogato ilustrowana. 
Z fotografi i spoglądają ludzie młodzi, o radosnych obliczach 
i dalekosiężnych planach życiowych. Wielu z nich poległo, wielu przeżyło 
tragedie osobiste i rodzinne, a jeszcze inni - niekończącą się traumę, 
trwającą aż do śmierci.
 Polecam książkę ,,Dziewczyny wyklęte” z kilku powodów. Warto 
poznać fragment historii własnego kraju. Fragment tragiczny, a zarazem 
bardzo wymowny. Pojawiają się tu miejsca i miejscowości, które znam 
osobiście - Szklarnia, Lipa, Nisko, Ulanów, Krzeszów nad Sanem. Ale 
najbardziej są mi bliskie Lasy Janowskie i historia wielkiej bitwy 
partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu. Nie dokonuję oceny postaw 
i zachowań bohaterów tej książki, bo żyję w innych czasach i realiach. 
Uważam jednak, że tym Dziewczynom Niezłomnym należy się pamięć 
i chwila zadumy nad ich tragicznymi losami.

         
Bożena Pikula

DKK dla dorosłych w Modliborzycach

„EMMA” JANE AUSTEN 

 Akcja powieści rozgrywa się w XIX - 
wiecznej Anglii. Tytułowa bohaterka książki Jane 
Austen to 21-letnia dziewczyna o niezwykłej 
urodzie, uroku osobistym oraz nieprzeciętnej 
inteligencji. Pomimo wielu zalet, jakie ją cechują, 
Emma jest  również osobą zarozumia łą, 
apodyktyczną, o wysokim poczuciu własnej 
wartości. Często narzuca innym swoje zdanie. 
Sztukę manipulacji ma opanowaną do perfekcji – 
podejmuje decyzje za swoich bliskich czyniąc to 
w taki sposób, że każdy poczytuje je za swój 
własny, niezależny wybór. 
 Te negatywne cechy często bywają dla 
Emmy zgubne. Stają się również przyczynami 

wielu pomyłek, niejasności i niedopowiedzeń, co w efekcie jest 
konsekwencją bólu i rozczarowania nie jednej osoby. Młoda kobieta żyjąc 
w przekonaniu, iż posiada niezwykły dar „dopasowywania” par, bawi się 
w lokalną swatkę. Niestety, jej starania przynoszą więcej szkody niż 
pożytku, a co więcej - przesłaniają rodzące się w niej uczucie, które okazuje 
się być odwzajemnione…
 „Emma” to niezwykła powieść przepełniona komizmem 
sytuacyjnym oraz słownym. Dzięki temu czytanie tej książki jest wielką 
przyjemnością. Co prawda, momentami bywa również dość 
przewidywalna, co w konsekwencji może rozczarować czytelnika. 
Uważam, że Jane Austen w pięknym stylu oddała charakter ówczesnego 
miejsca i czasu, sprawiając, że każdy mój dzień z „Emmą” zaliczam do miło 
spędzonych. Natomiast samą bohaterkę, pomimo jej przewrotnej 
osobowości, zdecydowanie obdarzam sympatią.

Anna Hapak 
DKK dla dorosłych w Stojeszynie Pierwszym

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 
POLECAJĄ

KULTURA
„TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA”

 Trzeci rok z rzędu w Modliborzycach zorganizowaliśmy 
regionalne eliminacje XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży 
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”. Jury w składzie: Arisa Vinci – 

piosenkarka – przewodnicząca, Małgorzata 
Kaczmarek – redaktor muzyczny, członek rady 
programowej TVP Kielce, Dariusz Turecki - 
redaktor muzyczny Polskiego Radia Lublin, 
wysoko oceniło poziom artystyczny eliminacji 
i spośród zespołów i solistów (m.in. z Lublina, 
Rzeszowa, Kraśnika, Nielisza, Przeworska) 
postanowiło nominować do krakowskiego finału 
18 wykonawców w p ięc iu  kategor iach 
wiekowych.
 Wśród nominowanych znalazły się dwie 
nasze  woka l i s t k i :  Karo l i na  Ś lusarska 
z Wierzchowisk i Ewelina Gąska z Modliborzyc. 
Dziewczęta wystąpiły 7 listopada na ogromnej 
scenie Nowohuckiego Centrum Kultury 
w Krakowie wśród 120 najlepszych solistów 
i zespołów. Podziękowania dla Gminnego Koła 
Pszczelarzy z Wierzchowisk za sponsorowanie 
wyjazdu Karoliny na krakowski finał. 
 Na eliminacjach w Modliborzycach obecny 
był Jan Wojdak – twórca festiwalu, kompozytor 
i wokalista, Kawaler Orderu Uśmiechu. Jego 

pochlebne opinie o poziomie przesłuchań oraz ich sprawnej organizacji 
pojawiły się w wywiadzie na antenie Radia Lublin.

SPOTKANIE Z POEZJĄ
 21 października 2015 r., wspólnie ze Związkiem Emerytów 
i Rencistów, zorganizowaliśmy spotkanie z poezją Ryszarda Martyny, 

autora wydanych trzech tomików wierszy. Warto dodać, że  cztery jego 
wiersze zostały zamieszczone w Antologii Współczesnej Poezji Polskiej 
pod red. Jadwigi Góźdź. Do wierszy recytowanych przez autora, wybrał 
i zaśpiewał nastrojowe piosenki Michał Kulpa.



JESIENNY KONKURS  RECYTATORSKI 
 Gminne eliminacje 19. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, 
zorganizowaliśmy 22 października 2015 r. 
 Komisja w składzie: Lidia Tryka - instruktor Janowskiego 
Ośrodka Kultury, Iwona Mańka – Gminna Biblioteka Publiczna 
w Modliborzycach, Zdzisław Drzazga – nauczyciel, oceniła 17 
uczniowskich prezentacji i nominowała do eliminacji powiatowych
- w kategorii szkół podstawowych: Jagodę Breś (Szkoła Podstawowa 
w Wolicy) i Wiktorię Kwaśnik  (Zespół Szkół w Modliborzycach), 
- w kategorii szkół gimnazjalnych: Patrycję Krzysztoń, Aleksandrę Wielebę, 
Kingę Tylus (Zespół Szkół w Modliborzycach), Katarzynę Bańkę i Agatę 
Kiszkę (Zespół Szkół w Wierzchowiskach),
 - w kategorii szkół średnich - Sylwię Kokoszkę – Liceum Ogólnokształcące 
w Modliborzycach.

 Podziękowania kierujemy do nauczycieli przygotowujących 
uczniów; Magdaleny Moskal (ZS w Wierzchowiskach), Doroty Żurawicz 
(ZPO w Stojeszynie), Grażyny Kapusty i Marii Boś (SP w Wolicy) oraz 
Barbary Orzeł, Zuzanny Skoczyńskiej i Radosława Majewskiego (ZS 
w Modliborzycach).

TEATR
 Już po raz drugi w tym roku gościliśmy Teatr Sakralno-
Dramatyczny, prowadzony przez ks. Zygmunta M. Wnukowskiego. Tym 
razem obejrzeliśmy dwa krótkie spektakle; „Małżeństwo doskonałe”, gdzie 
ks. Wnukowskiemu na scenie towarzyszyła Joanna Morawska – ceniona 
i znana aktorka teatralna i filmowa oraz „Dawid” z udziałem ks. Franciszka 
Greli.

ZESPÓŁ KLUBU SENIORA W DĘBLINIE
 Zespół Klubu Seniora z Modliborzyc został wyróżniony na  XVI 
Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów, którego finał 
odbył się 14 listopada 2015 r.w Dęblinie. Wcześniej, 10 października  

zespół występował na 
r e g i o n a l n y c h 
e l i m i n a c j a c h 
w  Z a m o ś c i u ,  g d z i e 
równ ież  w  ka tegor i i 
Recytator – autorska 
prezentacja własnych 
tekstów, wystąpiła pani 
Teresa Mul.
 Obecnie zespół tworzą 
śpiewaczki; Stanisława 
K a p u s t a ,  K r y s t y n a 
Z i m a k ,  K r y s t y n a 
Krawczyk,  Wies ława 
L u d i a n  o r a z 
instrumentaliści; Marek 
Matuła i Jerzy Mazur 

MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI
 Na naszej scenie 7 grudnia 2015 r. wystąpiło 56 uczestników (40 
solistów i 5 zespołów) V Mikołajkowego Konkursu Piosenki. Występy 
młodych wokalistów i wokalistek (tradycyjnie z dużą przewagą liczebną 
dziewcząt) oceniali dwaj muzycy; Robert Ptasznik i Franciszek Kamiński. 
Nagrodzono: 
- w kategorii I (przedszkola); I miejsce – Natasza 
Wieczorek, II miejsce – Martyna Lenart, III miejsce – 
Ola Surowska i zespół: Olek Wojsznarowicz, Jagoda 
Tes, Weronika Hajzer, Alicja Powrózek (eq aequo).
- w kategorii II (klasy I-III); I miejsce – Wiktoria 
Suchora, Kinga Gałus (eq aequo), II miejsce – 
Dominik Gąsiorowski, Aneta Luks (eq aequo)
III miejsce – Kinga Spryszak, Milena Suchora oraz 
duet Mikołaj Serwatka i Jakub Dolecki (eq aequo),
- w kategorii III (klasy IV-VI); I miejsce – Karolina 
Kochan, II miejsce – Julia Jaskowska,
 III miejsce – Anna Tomiło, wyróżnienie – Wiktoria 
Rawska
- w kategorii IV (gimnazjum) przyznano tylko jedną 
nagrodę; I miejsce – Ewelina Gąska. 
Wszyscy wykonawcy otrzymali identyczne upominki oraz dyplomy.

wraz z synem Patrykiem, który otrzymał nagrodę specjalną dla 
najmłodszego uczestnika przeglądu. W myśl regulaminu, seniorom mogą 
towarzyszyć w odpowiednich proporcjach młodsi wykonawcy.

Andrzej Rząd

JOANNA MORAWSKA I KS. WNUKOWSKI 

NATASZA 
WIECZOREK



ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
Z WIZYTĄ W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 

 W minionym roku gościliśmy w naszym przedszkolu starszego 
sierżanta Przemysława Czubę z 3 kompanii regulacji ruchu w Nisku. Już 
wówczas dostaliśmy zaproszenie  do jednostki wojskowej.

  10 października 2015 roku przedszkolaki z wychowawczyniami 
i rodzicami udały się na wycieczkę do Niska. 

PASOWANIE NA STARSZAKA

 Dnia 15.10.2015r w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie 
na Starszaka”. Jak co roku, to ważne wydarzenie zgromadziło wielu 

rodziców i bliskich. Na uroczystość przybył również Burmistrz  Modliborzyc  
mgr inż. Witold Kowalik. Dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń 
zaprezentowały program artystyczny, po którym  nastąpił najważniejszy 
punkt spotkania – ślubowanie i pasowanie, którego dokonała pani dyrektor. 
Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek od władz 
samorządowych.Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2 LISTOPADA - ZADUSZKI

 Pielęgnując rytuały związane z pamięcią o bliskich, którzy 
odeszli, dajemy dziecku przykład postępowania zgodnie z tradycją, ale 
i dobrym obyczajem.  2 listopada starsze grupy przedszkolne odwiedziły 
pobliski cmentarz , zapaliły znicze oddając hołd poległym żołnierzom.

KAŻDY MA SWOICH PRZODKÓW...
SPOTKANIE Z PANIĄ U. BZDYRA

 W przeddzień Święta Niepodległości nasze przedszkole 
odwiedziła  pani Urszula Bzdyra. Pani Urszula od lat pasjonuje się historią 
Modliborzyc, gromadzi i opracowuje materiały dotyczące miejscowości. 

Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, współpracując 
z wieloma instytucjami z terenu gminy. W spotkaniu 5-latki 
z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania o przeszłości Modliborzyc. Na 
pamiątkę wizyty dzieci otrzymały od miłego gościa książkę „Pamięci 
przodków” wydaną z okazji odzyskania przez Modliborzyce praw miejskich. 
Album to prawdziwa kopalnia wiedzy o Modliborzycach i jej mieszkańcach, 
wzbogacony dużą liczbą archiwalnych zdjęć i dokumentów. 

PIERWSZY WYSTĘP MALUCHÓW

 17 listopada 2015 roku dzieci z grupy 3-latków zaprezentowały 
przed swoimi bliskimi program artystyczny o tematyce jesiennej. Dla 
przeważającej większości Maluchów był to pierwszy taki występ w życiu. 
Przedszkolaki, pokonując nieśmiałość i tremę, dzielnie śpiewały piosenki, 

recytowały wiersze i tańczyły. Rodzice z wielkim przejęciem obserwowali 
występy swoich pociech, nagradzając ich gorącymi brawami.

WYSTĘP JESIENNY 4-LATKÓW

 18 listopada 2015 roku grupa 4-latków zaprosiła do przedszkola 
Rodziców na jesienne przedstawienie. Poprzez śpiew, taniec oraz słowo 
dzieci ukazały piękno jesieni oraz własne umiejętności. Jesienna dekoracja 

oraz barwne stroje dopełniły całości występu. Gromkie brawa, które 
popłynęły od publiczności, to ogromna motywacja i zadowolenie dla małych 
artystów.

„ALLADYN BAŚŃ TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY”

 W listopadzie przedszkolaki  już po raz kolejny udały się do 
Janowskiego Ośrodka Kultury, aby tym razem obejrzeć spektakl  
„ALLADYN… BAŚŃ TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY”,przygotowany przez 
aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.  
 Dzieci miały okazję obejrzeć opowieść o Alladynie, złym Wezyrze 
i pięknej księżniczce Dżasminie. Przesłanie baśni, to zwrócenie uwagi na 
znaczenie uczciwości, szacunku i odpowiedzialności. 



CO NOWEGO W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH

 Przedszkolaki z Wierzchowisk jesienią poznawały najbliższe 
otoczenie. Uczyły się bezpiecznie poruszać po okolicy, prowadziły 
obserwację środowiska przyrodniczego i radośnie spędzały czas na 
zabawach na świeżym powietrzu.

 Odwiedziły pobliski Ośrodek Zdrowia, a w czasie rozmowy 
z panią stomatolog poznały sposoby dbania o zęby.

 Dzieci pamiętały również o poległych żołnierzach, którzy 
spoczywają na miejscowym cmentarzu. Jak co roku, zaniosły na grób 
wiązankę kwiatów i postawiły przyniesione znicze.

 Przedszkolaki  zaprezentowały zdobyte wiadomości 
i umiejętności w czasie pierwszego publicznego występu „Pasowania na 
przedszkolaka”, które miało miejsce 6 listopada. Występy dzieci zaszczycili 
swą obecnością – reprezentujący Burmistrza Miasta Modliborzyce - 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Rogoża, dyrektor Zespołu Szkół 
w Wierzchowiskach – Teresa Szostek, ks. wikariusz Sławomir Machowski 
oraz licznie przybyli rodzice. 
 Dziękujemy za wszystkie otrzymane prezenty.
 W naszym przedszkolu gościliśmy również pana leśniczego.  
Spotkanie z nim rozbudziło zainteresowania przyrodnicze wśród dzieci, 
które z dużym zaangażowaniem słuchały opowieści o lesie, jego 
mieszkańcach i możliwościach ochrony przyrody. 

 Przedszkolaki były bardzo zadowolone z wizyty leśniczego 
z Leśnictwa Majdan Modliborski pana Marka Jarosza. Miały możliwość 
obejrzenia i pogłaskania eksponatów przyrodniczych, które leśniczy 
przywiózł do przedszkola oraz  wysłuchały bajki czytanej przez naszego 
gościa. Dziękując za  spotkanie i pamiątkowe ordery, dzieci zaśpiewały 
piosenkę i podarowały świąteczną choineczkę.

Nauczycielki przedszkola

SPOTKANIE Z LISTONOSZEM

 W piątkowe przedpołudnie w przedszkolu odbyło się spotkanie   
z listonoszem. Pani Anna Siroń bardzo ciekawie opowiedziała naszym 

wychowankom o swojej pracy.
O g r o m n e  z a i n t e r e s o w a n i e 
przedszkolaków wzbudziła oczywiście 
wielka torba listonosza i to, co się w niej 
znajduje. Pani listonosz przypomniała, 
aby w tym roku nikt nie zapomniał 
o liście do św. Mikołaja. W tym celu 
p o k a z a ł a  d z i e c i o m  s p e c j a l n y 
„mikołajkowy” list, który można wysłać 
na poczcie.
 W podziękowaniu za wizytę 
i  p r zyb l i żen i e  dz i ec i om  p racy 
listonosza, przedszkolaki wręczyły  
P a n i  A n n i e  p a m i ą t k o w e 
podziękowanie. 

 SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Od października do 
„Akc j i  czy tan ia 
dzieciom” włączają 
się Rodzice oraz 
p r a c o w n i c y 
p r z e d s z k o l a , 
k t ó r z y  r a z 
w tygodniu czytają 
dzieciom wybrane 

książki.
 Pamiętajmy - czas 
poświęcony dziecku 
z a p r o c e n t u j e 
w przyszłości.

Dorota Kańkowska



ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH

Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR 
TYMBARKU

 W dniach 28 i 29 października 2015 roku na Janowskim Orliku 
odbyły się eliminacje powiatowe XVI edycji Turnieju Piłki Nożnej 
„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”. Z pięciu drużyn 
zgłoszonych z Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, trzy 
drużyny wywalczyły awans do finału wojewódzkiego. I miejsca w Powiecie 
zdobyły dziewczęta w kategorii  U-10, które w finale pokonały PSP 
w Momotach Górnych, chłopcy w kategorii U-10 oraz chłopcy w kategorii U-
8. Drużyny te wiosną będą reprezentować Powiat Janowski i walczyć 
o mistrzostwo Województwa Lubelskiego o Puchar Tymbarku. 

 M a m 
n a d z i e j ę ,  ż e 
wyg rane  mecze 
w  e l i m i n a c j a c h 
powiatowych oraz 
s y s t e m a t y c z n y 
trening zaowocują 
r ó w n i e  d o b r y m i 
wynikami w finale 
wojewódzkim.

Tomasz Nalepa

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE
 W dniu 29 października 2015 r. podczas sesji Rady Powiatu 
w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 
uczestników konkursu plastycznego. Hasłem przewodnim konkursu było 
skłaniające do przemyśleń zdanie „Dopalacze kradną życie”. W konkursie 

brali udział uczniowie szkół 
gimnazjalnych powiatu 
janowsk iego .  Komis ja 
w y ł o n i ł a  p i ę c i o r o 
zwycięzców, wśród których 
znalazły się dwie uczennice 
naszej szkoły. Nagrody 
rzeczowe za najlepsze 
p l a k a t y  o t r z y m a ł y 
uczennice Łucja Wieleba 
i Klaudia Samuła. Pan Jerzy 
Bielecki, starosta janowski 
w r ę c z y ł  p a m i ą t k o w e 
a lbumy równ ież  nam, 
n a u c z y c i e l o m 
wyróżnionych uczniów.
Gratulujemy zwycięzcom 
konkursu.

Ewa Rycerz

WYCIECZKA DO WARSZAWY
 Dnia 29 października 2015 r. odbyła się wycieczka do stolicy dla 
liceum oraz gimnazjum. Po ponad 4-godzinnej jeździe dotarliśmy do 
Muzeum Powstania Warszawskiego – pierwszego punktu na naszym 
planie. Spędzil iśmy tam blisko trzy godziny, zapoznając się 
z dwudziestowieczną Warszawą. W całym budynku słychać było stłumione 
uderzenia, jakby serce, bijące w rytmie sześćdziesiąt trzy na minutę, 
dokładnie tyle, ile dni trwało powstanie. Mogliśmy w 3D odbyć lot nad 
zniszczoną Warszawą oraz przejść się w ciemnościach i absolutnej ciszy 
imitacją kanałów, którymi przemieszczały się wojska polskie podczas 
powstania. Mieliśmy również możliwość "porozmawiać" przez telefon 
z dawnymi polskimi szpiegami i członkami konspiracyjnych organizacji. 
W muzeum jest zdecydowanie zbyt wiele niezwykłych wystaw 
i eksponatów, aby zwiedzić wszystko w tak krótkim czasie.
 Około godziny 13.00 rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna 
pojechała do "Złotych Tarasów", druga natomiast do Muzeum Katyńskiego. 
W muzeum, na specjalnych tablicach, przypominających połówki 
nieśmiertelników, wyświetlane były życiorysy ofiar katyńskiej tragedii. 
W wystawach umieszczone były eksponaty, drobiazgi, znalezione przy 
ciałach poległych żołnierzy np. drewniane karty, okulary czy własnoręcznie 
rzeźbione fajki. Całe miejsce miało swój wyjątkowy, lekko tajemniczy klimat.
 Po południu wszyscy znaleźliśmy się w Centrum Kopernika, a po 
ustaleniu godziny ponownego spotkania, każdy udał się w swoją stronę. 
W całym budynku było mnóstwo różnych wynalazków. Mogliśmy, jadąc na 
specjalnym rowerze, obserwować ruch naszego układu kostnego. 
Dowiedzieliśmy się, które części mózgu odpowiadają za każdy z pięciu 
zmysłów, sprawdziliśmy szybkość naszej reakcji, zdolność zapamiętywania 
oraz to, jak wysokie i niskie dźwięki jesteśmy w stanie usłyszeć. 
Niewątpliwie jedną z najciekawszych rzeczy był pojedynek, który mogliśmy 
stoczyć ze znajomym za pomocą jedynie naszych fal mózgowych.
 Na koniec udaliśmy się do Planetarium. Przez około 50 minut 
znajdowaliśmy się pod rozgwieżdżonym niebem, ucząc się nazw 
konstelacji i historii kosmosu, począwszy od Wielkiego Wybuchu.
 Do domu wróciliśmy nocą, zmęczeni, jednak w pełni 
usatysfakcjonowani, pełni nowej wiedzy, która, miejmy nadzieję, nie 
wyparuje tak szybko z naszych głów.

Paulina Ciupak

JESIEŃ W POEZJI
 Uczniowie klasy IIIa szkoły podstawowej przygotowali poranek 
poetycki „Spacer z jesienią”, na który składały się wiersze i piosenki oraz 
pokaz multimedialny, przedstawiający urok polskiej „złotej” jesieni w całej 
kolorystyce jej niezwykłych barw.
 W kawiarnianym nastroju, przy płonących świecach rodzice 
i zaproszeni goście wsłuchiwali się w piękną poezję dziecięcą. Nie zabrakło 
na stołach darów jesieni- owoców, soków jabłkowychi szarlotki.

 Integracja pokoleń w bibliotece szkolnej napawa wielką radością.

Bożena Pikula
Magdalena Wielgus

"JAN  PAWEŁ  II - ŚWIĘTYMI  BĄDŹCIE''
 Z okazji 37 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II uczniowie Zespołu 
Szkół w Modliborzycach działający w Szkolnym Kole Caritas, przedstawili 
montaż słowno-muzyczny pt." Jan Paweł II-Świętymi Bądźcie".
 W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły 
wraz z Dyrekcją, księdzem proboszczem, nauczycielami i pracownikami 
obsługi.Młodzi wykonawcy przypomnieli nam, że JP II był Największym 
Człowiekiem naszych czasów, a przy tym niezwykle pokornym. Od 
początku swojego Pontyfikatu zdobywał miliony ludzkich serc dzięki swemu 
olbrzymiemu poczuciu humoru i chrześcijańskiemu optymizmowi, a także 
prostocie życia.
 Sekretarz Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział:"Jego świętość 
nie pojawiła się nagle. Nie ujawniła się dopiero, gdy został papieżem. On już 
wcześniej był święty!Owa świętość była widoczna na każdym etapie Jego 
życia.”
 Ksiądz P. Dobrowolski zaznaczył, że święci są nie tylko w niebie. 
Każdy z nas może być świętym!Dzisiejszy świat potrzebuje świętych 
chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach życia codziennego, 
rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki.
 Nasi wspaniali uczniowie zaprezentowali także swój program 
w kościele parafialnym oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Janowie Lubelskim. 
Zostali przyjęci ogromnymi brawami z zaproszeniem do dalszej współpracy.

Anna Surowska
Ks.Paweł Dobrowolski



PRZYGODA Z PIŁKĄ NOŻNĄ
 W ostatnich dniach października uczeń naszej szkoły Jakub 
Surowski z klasy VIa był uczestnikiem wyjazdu do Portugalii. Było to 
niezapomniane przeżycie dla zawodników i zawodniczek, którzy zostali 
wybrani , po letnich obozach sportowych piłki nożnej-Polish Soccer Skills. 
Kuba z grupą trzydziestu zawodników z całej Polski w wieku 7-19 lat pod 

opieką trenerów spędził po kilka dni w Lizbonie 
i Porto. W tym czasie brał udział w treningach, 
rozgrywanych sparingach z portugalskimi 
rówieśnikami (wszystkie mecze wygrali polscy 
zawodnicy), a także zwiedził wymienione 
miasta, stadiony i muzea.
 W Por to  na jważn ie jszym punktem 
programu było prywatne spotkanie z całą 
pierwszą drużyną FC Porto. Młodzi zawodnicy 
otrzymali od nich autografy, mogli zrobić 
pamiątkowe zdjęcia z zawodnikami światowej 
sławy m. in. z: Ikerem Casillasem, Alberto 
Bueno, Christianem Tello czy Maximiliano 
Pereirą. Na koniec dalekiej wyprawy wszyscy 
uczestnicy obejrzeli z trybun mecz FC Porto- 

Sporting Braga w wykonaniu profesjonalistów portugalskiej piłki.
 Wyjazd ten był dla Kuby wspaniałą okazją do rozwijania swoich 
umiejętności w piłce nożnej, ale także możliwością poznania nowych ludzi 
i zakątków Europy.

Tomasz Mazur

ZBIÓRKA NA RENOWACJĘ GROBÓW 
ŻOŁNIERSKICH

 1 listopada 2015r. członkowie Samorządu Uczniowskiego LO 
i Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Modliborzycach 
zorganizowali po raz drugi zbiórkę pieniędzy na renowację pomników 
żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Przez cały dzień 
Wszystkich Świętych młodzież pełniła dyżury na Cmentarzu Parafialnym 
w Modliborzycach, zachęcając ludzi do złożenia datku. Kwestę rozpoczęli 
uczniowie II LO od złożenia wieńców na grobach żołnierzy.

 W dwukrotnej akcji kwestujący zebrali łącznie 2106,74 zł. i 20 
dolarów. Zebrane fundusze zostały przekazane do Urzędu Miasta, który 
zajmie się organizacją prac renowacyjnych.
1 listopada 2014 r. – zebrano  697,74 zł.
1 listopada 2015 r. – zebrano 1409,00zł i 20 dolarów.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Samorząd uczniowski LO 
Szkolne Koło Wolontariatu

KONKURS  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ 
I RELIGIJNEJ

 Podczas XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Religijnej, który 
odbył się dnia 5 listopada 2015r. w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie 
Lubelskim uczennice naszej szkoły:Karolina Mędyk, Ewelina Gąska 
i Katarzyna Wisińska, zaprezentowały swoje umiejętności wokalne.

 Komisja pod przewodnictwem Grzegorza Płechy - byłego 
gitarzysty zespołu Bajm - po wysłuchaniu 57 pozycji konkursowych 
postanowiła przyznać:
ź kategoria gimnazjum II m-ce Ewelina Gąska w utworze "Strumień"
ź kategoria IV-VI soliści: wyróżnienie dla Karoliny Mędyk za utwór 

"Dziś idę walczyć mamo".
 Ponadto schola parafialna wystąpiła w kategorii jako zespół, 
zdobywając wyróżnienie w utworze pt. "Matko o twarzy jak polska ziemia 
czarnej" Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Anna Surowska 
ks.Paweł Dobrowolski

PISK BIAŁEGO ORŁA
„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej używać.

Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.
Jan Paweł II

 15 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie  
Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach 
zaprezentowali spektakl pt. „Pisk Białego Orła” z okazji 97 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Fabuła przedstawienia osnuta 
została wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, 
która w czasie I wojny światowej przeżyła wojenną traumę – wymarsz ojca 
i jednego z synów na front. 

 Ludzie, ukrywali w swoim domu Poetę, który odwołując się 
często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał 
głęboki patriotyzm domowników. Pod jednym dachem mieszkał także z nimi 
Kot, symbolizujący w scenariuszu bierność części wsi polskiej, której 
obojętny był los Ojczyzny. 
 Symbolem wolnej Polski stał się Biały Orzeł, którego głos – pisk, 
słyszalny w duszy Polaków, nie pozwalał tracić nadziei na wolność.
 Uczniowie wraz z opiekunami serdecznie dziękują  wszystkim za 
przybycie. Gorące podziękowania kierujemy do Dyrektora GOK-u 
p. Andrzeja Rząda i p. Huberta Ryfińskiego.

Jolanta Blacha
Magdalena Wielgus

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klasy IIa 
PSP wraz z wychowawcą wykonali kokardy w narodowych barwach, które 
wręczyli: dyrekcji szkoły p. Wiesławowi Dyjachowi i p. Małgorzacie Giżce, 
burmistrzowi Modliborzyc p. Witoldowi Kowalikowi, przewodniczącemu 
Rady Miejskiej p. Piotrowi Rogoży, sekretarz gminy p. Irenie Kędzierskiej, 
skarbnikowi gminy p. Barbarze Świątek, kierownikowi GOPS p. Bożenie 
Skowrońskiej, kierownikowi Referatu ds. Inwestycji p. Marzenie Doleckiej-
Jocek, dyrektor GBP p. Wandzie Trójczak, kierownikowi ZGK 
p. Grzegorzowi Kwaśnikowi, kierownikowi USC p. Marcinowi Kowalskiemu 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
 W dniu 11 listopada delegacja uczniów klasy IIa: Karolina Chudy, 
Aleksandra Jocek, Ada Kapusta, Aleksandra Pęk, Wiktoria Majewska, Filip 
Taradyś reprezentowała klasę na gminnych obchodach Święta 
Niepodległości.(Było nam miło, gdy zobaczyliśmy wykonane przez nas 
kokardy na piersiach osób z delegacji składających kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego).

B. Rogoża



SŁOWO O PATRIOTYZMIE
 20 listopada 2015 r. została przeprowadzona lekcja otwarta 
,,POLSKA-MOJA OJCZYZNA” dla rodziców, babć i dziadków uczniów klasy 
IIIa, dyrekcji szkoły i nauczycieli. Gościem honorowym była p. Urszula 
Bzdyra. 
 Uczniowie zaprezentowali zaproszonym gościom wiersze 

i  p iosenk i  pa t r io tyczne, 
a p. Urszula opowiadała 
o wydarzeniach historycznych 
związanych z Modliborzycami.  
Spotkania pokoleń zawsze 
n a p a w a j ą  w i e l k i m 
o p t y m i z m e m ,  b o w i e m 
„ w  O j c z y ź n i e  m a  s i ę 
i przeszłość, i przyszłość.” 

 Bożena Pikula

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W STOJESZYNIE PIERWSZYM

TENIS STOŁOWY 

 Dnia 4 listopada 2015 roku w Wierzchowiskach zostały 
rozegrane gminne zawody sportowe w indywidualnym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Gabriela Nosal, Jakub 
Skupiński, Dominik Kaproń, Kacper Kaproń. W kategorii dziewcząt G. Nosal 
zajęła 2 miejsce, w kategorii chłopców J. Skupiński zajął 2 miejsce,    
D. Kaproń 2 miejsce, K. Kaproń 6 miejsce. Do zawodów rejonowych 
awansowali: G. Nosal, J. Skupiński, D. Kaproń. 
 Zawody na szczeblu powiatowym odbyły się w Dzwoli. Nasi 
tenisiści dzielnie walczyli z najlepszymi zawodnikami powiatu. G. Nosal 
uplasowała się na 2 miejscu i zakwalifikowała się do zawodów rejonowych. 
Chłopcy natomiast w swoich kategoriach wiekowych ukończyli rywalizację 
na piątym miejscu. 
W zawodach rejonowych G. Nosal zajęła 9 miejsce.
 Bardzo dobrze zaprezentowali się również gimnazjaliści. 
Uczniowie naszej szkoły w zawodach gminnych zajęli wysokie miejsca:
            Katarzyna Kania – 1 miejsce
            Kinga Grzegórska  - 2 miejsce
            Kinga Kaproń - 3 miejsce
            Karolina Grzegórska - 4 miejsce
            Wiktor Łańczak - 1 miejsce
W zawodach powiatowych w Dzwoli uczniowie uplasowali  się na: 4 miejscu 
K. Kania, 7 miejscu K. Kaproń, 9-12 miejscu K. Grzegórska, K. Grzegórska, 
6 miejscu W. Łańczak.
W rywalizacji sportowej  na szczeblu rejonowym K. Kania zajęła 13 miejsce. 
 Najlepszym tenisistom gratulujemy i dziękujemy za godne 
reprezentowanie naszej szkoły.

 Nauczyciele wychowania fizycznego
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W NASZEJ SZKOLE I PARAFII

„Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie/ Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie,/ Jedno wiem 
tylko: Polska zmartwychwstanie (...) Jedno wiem tylko: krzykniemy serdecznie/ „Bądź Ty 

pochwalon, Święty Boże wiecznie".
Zygmunt Krasiński

 Dziesiątego listopada 2015 roku odbyła się w naszej szkole 
uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie zadeklamowali nostalgiczne wiersze, zaśpiewali 
współczesne pieśni patriotyczne oraz zaprezentowali sugestywne filmiki,  
mówiące o trudnej drodze do niepodległości i o wyzwaniach czekających 
współczesnych patriotów.
 W Święto Niepodległości apel został przedstawiony  również 
w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Brzezinach 
Stojeszyńskich W swojej homilii ksiądz kanonik Krzysztof Woźniak  
podkreślił rangę tego święta i zasługi   Jana Pawła II w krzewieniu wolności:
Dziś – w świątecznym dniu Ojczyzny, Narodu i Państwa – wracamy 
wspomnieniami do tamtego czasu i dziękujemy za dar  wolności . Oddajemy 
cześć bohaterom dróg ku Niepodległej: powstańcom, żołnierzom września 
1939, polskiego państwa podziemnego, powstania warszawskiego, 
polskich sił zbrojnych na zachodzie, powojennego podziemia 
antykomunistycznego. Słusznie należy im się najwyższe uznanie, 
wdzięczność i pamięć. -Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich .  
 Umiłowanie ojczyzny to – jak wskazywał Jan Paweł II – 
umiłowanie historii własnego kraju, tradycji, języka, krajobrazów, a także 
umiłowanie dzieł wybitnych rodaków, literatury i sztuki. Umiłowanie tego, co 
ojczyste, nie tylko nas nie ogranicza, ale wręcz stanowi drzwi do spotkania 
się z innymi. Papież był jednym najważniejszym z ojców niepodległości 
Polski.

LOS ZWIERZĄT
 Los zwierząt umieszczonych w schroniskach nie jest nam 
obojętny, dlatego dnia 16 listopada 2015 r. członkowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu oraz klasy III b, IV a, IV b i III Gim przygotowali program 
artystyczny pt. „Psy to anioły, które zostały zesłane na ziemię, po to aby 
pokazać nam czym jest dobroć”.  Każdy z nas powinien troszczyć się 
o  zwierzęta i przeciwstawiać się wszelkim przejawom okrucieństwa wobec 
nich. W aktualnej sytuacji, kiedy schroniska nie posiadają wystarczających 
funduszy do zapewnienia zwierzętom godziwych warunków do 
przetrwania, uczniowie zaprosili do włączenia się do akcji pod hasłem  
„Zamiast lizaka kup karmę dla psiaka”. Zebrana karma zostanie 
przekazana do schroniska.

Szkolne Koło Wolontariatu

PRZED FINAŁEM  WOJEWÓDZKIEGO 
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

 17 listopada 2015 roku odbyły się zawody rejonowe w tenisa 
stołowego  indywidualnego dla szkół podstawowych, które rozegrano 
w Dzwoli. Szkołę Podstawową reprezentował w kategorii klas V- VI Jakub 
Surowski, zaś w kategorii klas I-IV Karol Surowski, który przeszedł do finału 
w województwie. Chłopcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tomasz Mazur

MIKOŁAJKI
 W dniu 4 grudnia 2015 r. na terenie Zespołu Szkół odbyła się 
wesoła uroczystość mikołajkowa. W całej szkole rozbrzmiewało echo 
deklamacji oraz świątecznych piosenek wykonywanych w języku polskim 
i angielskim. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas II„a” i III„b”. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości było przybycie wyjątkowego gościa 
w pięknym, charakterystycznym stroju, które wzbudziło wielką radość wśród 
najmłodszych. Święty Mikołaj wręczył dzieciom z klas I –III długo 
oczekiwane upominki. Był to wyjątkowo radosny dzień, który dostarczył 
wielu miłych wrażeń. Wszyscy liczymy na to, że ze Świętym Mikołajem 
zobaczymy się ponownie za rok.

Jolanta 
Dycha, 

Ewa 
Rycerz, 
Barbara 
Rogoża



WYCIECZKA DO FABRYKI OZDÓB 
CHOINKOWYCH W NOWEJ DĘBIE

 16 listopada 2015 roku przedszkolaki, uczniowie szkoły 
podstawowej i I gimnazjum wybrali się do fabryki bombek w Nowej Dębie . 
Celem wycieczki było poznanie sposobu wyrobu ozdób choinkowych. 
Uczniowie pod kierunkiem przewodnika zwiedzili muzeum bombek, 
oglądali wystawę ozdób choinkowych wykonanych po francusku, 
amerykańsku i staropolsku. Aby się przekonać, że technologia 
powstawania  dekoracji choinkowych jest precyzyjną i trudną pracą, 
uczestnicy wycieczki wzięli udział w warsztatach. Każdy uczestnik dostał 
bombkę, którą samodzielnie ozdobił.
 Na koniec mieliśmy okazję kupić fantastyczne ozdoby choinkowe 
w sklepie firmowym, to tam dopiero nastąpiło istne szaleństwo.

 Wprowadzeni w atmosferę świąt wsiedliśmy do autokaru, 
w którym czekało na dzieci pudełko pełne różnokolorowych bombek 
z imionami uczniów. Przywiezione ozdoby z pewnością udekorują 
świąteczne drzewko bożonarodzeniowe w każdym domu.

Dorota Żurawicz
Elżbieta Krzysztoń

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 

 „Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas. Z tej okazji 
przyrzekamy, że się bardzo postaramy, pilnie świat poznawać, dobry 
przykład innym dawać, być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać 

ucznia rolę.”
   19 listopada 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w niezwykłej atmosferze, z baśniowymi postaciami,  na tle pięknej 
dekoracji, odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. 
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Pan Burmistrz Witold Kowalik, 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Rogoża, Pani Bibliotekarka 
Alfreda Gierłach, Pani Dyrektor ZPO Małgorzata Wisińska, rodzice 
pierwszoklasistów oraz uczniowie starszych klas z wychowawcami. 
Uczniowie klasy pierwszej i szóstej zaprezentowali nietuzinkowy program 
artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Grażyny Orzeł i Pani Doroty 
Żurawicz, na który przybyła również Dobra Wróżka ze swoimi 
pomocnikami. Ogromne zaskoczenie wywołało pojawienie się Złej Wróżki, 
która rzuciła zaklęcie na dzieci w celu przerwania uroczystości. Uczniowie 
udali się do pięciu krain, tam recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. 
Wykazali się również dużą wiedzą o kraju, swojej miejscowości, 
bezpieczeństwie podczas drogi do szkoły oraz prawidłowym 

W czasie pielgrzymki do Polski w roku 1979 rozpoczął się proces, który 
zaowocował powstaniem Solidarności, wyzwoleniem narodów spod 
panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.  

 Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni w kościele wierni udali się 
pod pomnik  Świętego Jana Pawła II. Uczniowie złożyli pod nim  kwiaty,  
zapalili znicze oraz  odśpiewali  ulubioną pieśń patrona szkoły -  „Barkę”. 

Jolanta Zbiżek, 
Magdalena Duda, 

Jadwiga Graboś

funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, a tym samym udowodnili, że są 
gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Pasowanie 
na ucznia symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor było 
potwierdzeniem tego aktu.

 Uczn iowie  zos ta l i  p rzy jęc i  do  brac i  uczn iowsk ie j . 
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów 
i plakietek „Jestem uczniem”. Szczęśliwi pierwszoklasiści przyjęli życzenia 
i prezenty od przybyłych gości oraz od starszych kolegów i koleżanek 
z klasy szóstej. Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie 
wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości udali się na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
 R o d z i c o m  g r a t u l u j e m y  w s p a n i a ł y c h  p o c i e c h ,
 a pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Grażyna Orzeł

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM 
I STARSZAKIEM

 Ale się ostatnio u nas w przedszkolu działo! Zamieszanie, próby, 
recytacje. Przedszkolaki z wypiekami, panie z kartkami, każdy coś ćwiczył. 
Po co tyle zamieszania. Sprawa rozwiązała się 26 listopada 2015 roku. 
Nagle zaczęły schodzić się tłumy odświętnie ubranych przedszkolaków 
z grupy Skrzatów i Pszczółek, ich rodziców i bliskich.
  „Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani. Dzień ten 
w sercach nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie” - tak właśnie dzieci 
z naszego przedszkola powitały rodziców, nauczycieli, starszych kolegów 
ze szkoły oraz specjalnie zaproszonych gości na uroczystości „ Pasowania 
na Przedszkolaka i Starszaka”. Uroczystość ta w naszym przedszkolu 
odbyła się po raz pierwszy. Przedszkolaki, zanim przystąpiły do 
uroczystego pasowania, zaprezentowały swój talent artystyczny, recytując 
wiersze, śpiewając piosenki, przedstawiły inscenizację wiersza D. Gellner  
„Przedszkolakiem fajnie być”. Kandydaci na przedszkolaków i starszaków 
musieli poddać się przygotowanym dla nich próbom sprawnościowym. 
Dzieci wykazały się niezwykłą sprawnością fizyczną. Następnie wszystkie 
dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, powtarzając głośno słowo: Chcemy! 
Pasowania olbrzymim ołówkiem dokonała Pani Dyrektor, dotykając nim 
ramienia każdego dziecka i wypowiadając słowa „Pasuję Cię na 
Przedszkolaka”/ „ Pasuję Cię na Starszaka”. Każdy przedszkolak otrzymał 
pamiątkowy dyplom i plakietkę oraz drobne upominki od zaproszonych 
gości. Wszystkim przedszkolakom gratulacje i życzenia sukcesów w grupie 
przedszkolnej złożyli: wychowawczyni Barbara Dudek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Rogoża, Dyrektor ZPO Małgorzata Wisińska. Na 
zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek, a uśmiech  i radość 
na twarzach dzieci świadczyły o tym, że impreza była naprawdę udana. Miło 
było się spotkać i uczestniczyć w tej uroczystości.

 Stroną artystyczną i przeprowadzeniem  uroczystości zajęły się 
wychowawczynie Barbara Dudek i Monika Jaskowiak. „Paniom gratulujemy 
i dziękujemy za dostarczenie pięknych przeżyć” - to słowa uznania od gości i 
rodziców.
 Serdeczne podziękowania składamy Panu Burmistrzowi 
Witoldowi Kowalikowi za wsparcie nas upominkami dla przedszkolaków - 
choć nie mógł przybyć osobiście. Dziękujemy Panu Piotrowi Rogoży za 
przybycie, miłe słowa i upominki dla dzieci. Gorące podziękowania 
składamy rodzicom, za tak liczne przybycie i przygotowanie poczęstunku.

Barbara Dudek



ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH

POKAZY KULINARNE 

 W dniu 2 października 2015 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich odbyły się warsztaty 
kulinarne dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej. Akcja została 
przeprowadzona dzięki Agencji Rynku Rolnego OT w Lublinie 
reprezentowanej przez Panią mgr inż. Justynę Marciniak. 

 Zajęcia z uczniami miały na celu promowanie spożywania 
większej ilości owoców i warzyw, ćwiczenie umiejętności samodzielnego 
przygotowywania zdrowych kanapek, przekąsek, deserów oraz napojów. 
Wspólne przygotowanie drobnego posiłku ma zachęcać dzieci do radzenia 
sobie w sytuacjach, gdy pod nieobecność dorosłych trzeba zrobić dla siebie 
kanapkę. Ma pokazać, jak łatwo zaskoczyć rodzinę, robiąc dla nich zdrowe 
desery i surówki.
 Z powierzonych składników uczniowie pod okiem szefa kuchni 
Artura Wawra przygotowali przekąski, a następnie ze smakiem degustowali 
swoje dania. Udział w warsztatach okazał się dla naszych uczniów 
niezapomnianą lekcją samodzielności, gdzie wykazali się ogromną 
inwencją twórczą i zaangażowaniem.

Piotr Jaskowski

PASOWANIE NA UCZNIA
 Dzień 28 października 2015 roku był bardzo uroczystym dniem 
dla wszystkich pierwszaków. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zostali 
pasowani na uczniów przez Panią Dyrektor Teresę Szostek. Dzień 
rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele parafialnym w intencji 
wszystkich pierwszaków, nauczycieli oraz uczniów całej szkoły. Po Mszy 
Świętej odbyła się część artystyczna, w czasie której uczniowie 

zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po ślubowaniu 
delegacja uczniów z klasy pierwszej złożyła symboliczną wiązankę 
kwiatów przed tablicą patrona szkoły - Jana Kochanowskiego. 
 Na uroczystości obecny był Burmistrz Miasta Modliborzyce Pan 
Witold Kowalik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Rogoża. 
Zaproszeni goście złożyli wszystkim uczniom gratulacje z okazji oficjalnego 
przyjęcia do grona uczniów szkoły. Następnie nastąpiło wręczenie uczniom  
pamiątkowych dyplomów i upominków, co sprawiło pierwszakom wiele 
radości. Po apelu odbyło się przyjęcie klasowe z udziałem wszystkich 
rodziców i wychowawczyni.
 Był to dzień pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć. 
 Życzymy pierwszakom jak najlepszych wyników w nauce oraz 
satysfakcji z bycia uczniami naszej szkoły.

Małgorzata Janczura

W NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTECE 
 Pod koniec października biblioteka szkolna Zespołu Szkół 
w Wierzchowiskach Drugich zorganizowała szkolny konkurs  plastyczny  
pt.: „Ulubiona książka z dzieciństwa moich rodziców/dziadków”.
 W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III SP i IV-VI SP. Do 
biblioteki napłynęło ponad 30 prac konkursowych. Komisja oceniająca 
składała się z nauczycieli naszej szkoły oraz gościa zaproszonego p. Anny 
Sajdak z Gminnej Biblioteki w Wierzchowiskach.

Wśród najlepszych uczniów znaleźli się :
w kategorii I – III SP:

1 miejsce - Maja Jaskowska
2 miejsce - Arkadiusz Kaproń

3 miejsce - Kinga Janik kl. II i Kacper Jaszyna
w kategorii IV-VI SP:

1 miejsce - Sylwia Kołtyś
2 miejsce - Natalia Lodowska

3 miejsce - Kinga Sudół
 Ponadto 16 prac zostało wyróżnionych. Wszyscy uczniowie 
zostali nagrodzeni za pomysłowość, poświęcony czas oraz pięknie 
wykonane prace.

Joanna Nieściur

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
WARTO PAMIĘTAĆ...

 Dnia 10 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole apel 
z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie 
klasy IV przedstawili montaż słowno-muzyczny, który upamiętnił ważne dla 
wszystkich Polaków wydarzenia. W apelu brali też udział uczniowie klasy V 
i VI SP. Po uroczystym występie uczniowie tradycyjnie zaprosili całą 
społeczność szkolną do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

Wioletta Zarzycka

WYCIECZKA DO TEATRU IM.WANDY 
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE, 
CZYLI Z WIZYTĄ W SOPLICOWIE

 26 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Kochanowskiego  w Wierzchowiskach Drugich wraz z opiekunami wybrali 
się do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl pt. „Pan 
Tadeusz”, którego scenariusz powstał na podstawie epopei Adama  
Mickiewicza. 

c.d. str.20



 Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do 
świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

kulturalnym i społecznym, rozbudzanie zainteresowań teatrem oraz 
rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej. 
 Uczniowie, dzięki magii teatru, przenieśli się do urokliwego 
Soplicowa i poznali jego barwnych mieszkańców, bohaterów z krwi i kości - 
zakochanych, korzystających z życia romantyków i gorliwych patriotów. 
Spektakl w reżyserii Ireny Jun zaskakuje dużą dawką humoru i wartką 
akcją, ale także dowodzi, że utwór Adama Mickiewicza, mimo że ma już 181 
lat, to dzieło wciąż żywe i budzące uznanie publiczności. 
 Młodym widzom bardzo podobała się oryginalna scenografia, 
efektowne kostiumy i wyborna gra aktorów rzeszowskiego teatru, którzy 
niejednokrotnie, zacierając granice między widzami i aktorami, 
przemieszczali się po widowni i tam wygłaszali swoje kwestie. Największy 
aplauz wzbudził rap wykonany podczas sceny gry Wojskiego na rogu. 
Wyjazd zaliczamy do udanych, a spektakl gorąco wszystkim  polecamy!

Magdalena Moskal

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLICY PIERWSZEJ

DZIEŃ 
CHŁOPAKA

 P o  z a j ę c i a c h 
lekcyjnych 30 września 
2015 r.  dz iewczęta 
w r ę c z y ł y  p r e z e n t y 
chłopcom, a następnie 
wspólnie bawiliśmy się 
przy ognisku i w sali 
zabaw.

PASOWANIE

„ Dzień ten w sercach nam zostanie,
   bo dziś będzie pasowanie.”

 20 października 2015 r. dzieci kl. 1 i kl. 0 zostały uroczyście 
pasowane na uczniów naszej szkoły i oddziału przedszkolnego 
w obecności zaproszonych gości: ks. Józefa Brzozowskiego, Burmistrza 
Witolda Kowalika, Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Rogoży oraz 
rodziców  i społeczności szkolnej.

SPOTKANIE Z POLICJĄ
 W ramach edukacji o bezpieczeństwie odbyło się spotkanie 
z policjantką.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
 Z okazji tego święta dzieci zrobiły biało-czerwone kotyliony i małe 
flagi oraz przygotowały montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowały 
rodzicom 10 listopada 2015 r. W dniu 11 listopada delegacja dzieci 
z samorządu szkolnego brała udział wraz z nauczycielami i rodzicami 
w obchodach gminnych Święta Niepodległości.

KONCERT 
JESIENNY

 13 listopada 2015 r. na 
s p o t k a n i u  o g ó l n y m 
z  r o d z i c a m i  d z i e c i 
p r z e d s t a w i ł y  c z ę ś ć 
artystyczną. „Uroki jesieni 
chcemy wam przestawić, 
wiersze i piosenki w pamięci 
zostawić.”

ŚNIADANIE DAJE MOC

 W ramach realizacji programu 
edukacji zdrowotnej szkoła włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji zdrowego śniadania. 
Wspólne przygotowywanie i konsumowanie 
śniadania.

WYJAZD DO JANOWA 
LUBELSKIEGO

W listopadzie obejrzeliśmy w Janowskim 
Ośrodku Kultury przedstawienie „Alladyn” 
w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji 
z Krakowa.

ANDRZEJKI

 W sobotę 28 listopada  
2015 r. dzieci miło spędziły 
w o l n y  c z a s  n a  w s p ó l n e j 
dyskotece, którą urozmaiciły 
zabawy i wróżby andrzejkowe. 
R o d z i c e  p r z y g o t o w a l i 
poczęstunek oraz kibicowali 
d z i e c i o m  w  c z a s i e 
r o z g r y w a n y c h   r ó ż n y c h 
konkurencji.



MIKOŁAJKI

 7 grudnia 2015 r. do naszej szkoły przybył Mikołaj. 

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

 W listopadzie na zebraniu ogólnym z rodzicami poruszone 
zostały następujące zagadnienie:
1. Ochrona wzroku dziecka w okresie gdy dziecko rozpoczyna naukę tj. 
między 6-7 rokiem życia ostrość jego wzroku osiąga już pełnię swoich 
możliwości. Zaburzenie ostrości powoduje, ze dziecko źle rozpoznaje znaki 
na tablicy, a także w książkach i zeszytach. Używanie zalecanych przez 
lekarza okulistę szkieł korekcyjnych w wieku szkolnym umożliwia dziecku 
osiąganie lepszych wyników w nauce. Ważnym elementem jest też 
odpowiednie oświetlenie miejsca odrabiania lekcji, czytania książek, 

zabawy wymagającej wysiłku wzrokowego. Lampa pod sufitem nie 
zapewnia odpowiedniego oświetlenia. Lampkę na biurku należy 
odpowiednio ustawić z lewej strony /dla dziecka praworęcznego/,
a żarówka w lampie nie powinna oślepiać, jedynie dobrze oświetlać miejsce 
nauki. Właściwe oświetlenie, badanie wzroku, noszenie przepisanych 
okularów to podstawowe zalecenia dla ochrony wzroku dziecka.
2. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka- gdy dziecko nieprawidłowo 
wymawia  kilka lub kilkanaście dźwięków mamy do czynienia z wadą 
wymowy. Zaburzenia wymowy mogą utrudniać dziecku edukację, 
funkcjonowanie w klasie i środowisku szkolnym, przez to często dziecko 
przyjmuje pozycję wycofującą. Wówczas trzeba pracować nad tym 
i systematycznie wzmacniać dziecko przez podnoszenie samooceny. 
Większość dysfunkcji mowy można zlikwidować, jeśli systematyczną pracę 
z dzieckiem rozpocznie się w wieku przedszkolnym.
3. Wymieniając uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychicznego 
dziecka należy zacząć od rodziny. Rodzice tworzą właściwy klimat dla 
zaspokojenia dwóch podstawowych potrzeb dziecka – bezpieczeństwa 
i miłości. Roli rodziców jako wzoru i przykładu nie można przecenić. 
Wychowanie powinno być racjonalne i konsekwentne, dalekie od 
nadmiernej surowości i nadmiernego pobłażania, oparte na prostej 
zasadzie „kochać i rozumieć”. Niezbędna jest ścisła współpraca rodziców 
ucznia z nauczycielem. Wymiana doświadczeń, spotkania i rozmowy, 
udział w imprezach, wycieczkach, uroczystościach szkolnych są bardzo 
korzystne dla samopoczucia dziecka. Dziecku rozpoczynającemu naukę 
w szkole należy zapewnić regularny tryb życia, przewidujący czas na 
odrabianie zadań domowych, gry i zabawy. Uczeń powinien posiadać 
wydzielony i spokojny kąt do nauki, przystosowane do wzrostu meble, 
dobrze oświetlone miejsce pracy. Za optymalny czas odrabiania zadań 
domowych uważa się godziny popołudniowe między 16.00 a 18.00. 
Odrabianie prac domowych wymaga ciszy i spokoju. Nauka powinna trwać 
do jednej godziny. Dziecko powinno kłaść się spać zawsze o tej samej 
porze – około godziny 21.00. Orientacyjnie przyjmuje, że się dla 6-7 latka 
potrzebne jest od 9 do 10 godzin snu nocnego./cdn./

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

GUKS MODLIBORZYCE 
– PIŁKA SIATKOWA

 Sekcja siatkarzy GUKS Modliborzyce rozpoczęła rozgrywki 
ligowe w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej we Frampolu o Puchar 
Burmistrza Frampola. Do ligi zgłosiło się osiem drużyn z Lubelszczyzny (KS 
Meczbol Frampol; Wysoczanka Wysokie; Niemirow; WKS Opona 
Radzięcin; Sokół Zwierzyniec; KS GOK Trzydnik Duży; WKS Kosmos). 
W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie drużyny amatorskie. System 
rozgrywek to ,,każdy z każdym” bez rundy rewanżowej. Do finału awansują 
najlepsze cztery drużyny. Mecze rozgrywane są w piątki w Hali 
Widowiskowo - Sportowej Samorządowego Zespołu Szkolnego we 
Frampolu od 13 listopada 2015r. do kwietnia 2016r. Wyniki i terminarz 
meczy są dostępne na stronie www.frampol.pl. 

 Zapraszam na zajęcia piłki siatkowej, które odbywają się od 
października 2015 r. do końca marca 2016 r. w czwartki o godzinie 
18:00-20:00 w Zespołu Szkół w Modliborzycach. 

 Skład GUKS Modliborzyce w rozgrywkach ALPSwF:Bęcała 
Szymon, Biegas Zenon, Dziura Marcin, Gałus Mateusz, Gierłach Paweł, 
Gumienik Dariusz, Jaskowski Mateusz, Jaskowski Piotr, Kutyła Mateusz, 
Nieborak Grzegorz, Piotrowski Paweł, Piotrowski Damian, Sołtys 
Sebastian, Wróbel Łukasz.

Grzegorz Nieborak

Mój przyjaciel Lolek

Lolku, kiedy byłeś małym chłopcem,
tak jak teraz my, 

lubiłeś zabawy sportowe i gry,
ale o nauce nie zapomniałeś
ze wszystkich przedmiotów 

same piątki miałeś.

Wcześnie zmarła Twoja mama
i w młodzieńcze lata

prowadził Cię z bratem
Twój kochany tata.

Byłeś ministrantem 
i do mszy  służyłeś,

do Kalwarii Zebrzydowskiej 
z pielgrzymką chodziłeś. 

Ja też Panu Bogu
do mszy chętnie służę,
śpiewając z organistą 
w parafialnym chórze. 

Gdy wybuchła wojna
i była potrzeba,

to w kamieniołomie,
ciężko pracowałeś
na kawałek chleba.

Z okna domu widziałeś 
zegar na ścianie kościoła,

który swym napisem do Boga Cię woła
„Czas ucieka wieczność czeka”
poszedłeś za tym zawołaniem

i w niedługim czasie zostałeś kapłanem.

Przebaczyłeś Ali Agcy,
choć strzelał do Ciebie,

za Twe miłosierdzie,
Jesteś Świętym w niebie.

Bądź moim patronem 
 a zła się nie zlęknę,
z Tobą moje życie

będzie bardzo piękne. 

Drogi Janie Pawle
opiekuj się nami,

prowadź Polski naród 
Bożymi drogami. 

Autor: Bartłomiej Tchórz

WIERSZ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE
„POETYCKIE SANTO”



WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WIERZCHOWISK 
W LATACH 1939-1944 - PRZESZŁOŚĆ WSI

c.d.n. 
fragmenty pracy mgr Czesława Plachy 

pt. „Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939-1944"

 [...] Wiosną 1939 roku zaczęto coraz częściej mówić o wybuchu 
wojny. Wiadomości docierały do wsi za pośrednictwem nielicznych 
radioodbiorników i prasy. Pod koniec sierpnia rozplakatowano 
obwieszczenia o powszechnej mobilizacji. Określały one wykaz roczników, 
miejsce i czas zgłoszenia się do jednostek. Rezerwiści z Wierzchowisk 
zobowiązani byli do stawienia się w Lublinie, siedzibie dowództwa Okręgu 
Korpusu. Ogółem powołano kilkudziesięciu mężczyzn. Nie było wypadku 
niestawienia się w wyznaczonym miejscu.
 W tutejszej okolicy w pierwszych dniach września było spokojnie. 
Przystąpiono do prac polowych. Wieczorami zbierano się u posiadaczy 
radioodbiorników, by wysłuchać wieści z frontu. Wśród społeczeństwa 
panowało przygnębienie, ale jednocześnie i wiara, że wojsko polskie 
powstrzyma wroga. Liczono też na pomoc państw zachodnich [relacja 
S. Ożoga].
 Dnia 6 września 1939 roku w trybie alarmowym wysłano ze wsi 
furmanki do stacji kolejowej w Szastarce po ewakuowanych z obszarów 
objętych walkami. Wierzchowiska stały się miejscem ewakuacji urzędników 
Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu wraz z wyposażeniem biurowym 
i rodzinami. Dokumenty złożono w Domu Katolickim, a ludzi rozlokowano 
we wsi, przydzielając każdej rodzinie po jednej izbie u poszczególnych 
gospodarzy dysponujących większymi mieszkaniami [P.Łatwiński, Kronika 
Rodzinna. Ewakuowani przybywali w Wierzchowiskach do końca 
października 1939 r.]. Stosunek miejscowej ludności do tych 
niespodziewanych przybyszów był bardzo serdeczny. 
 W tym samym czasie pojawili się we wsi uciekinierzy szukający 
bezpiecznego schroniska przed frontem. Pierwszą panikę spowodowały 
bombardowania Janowa Lubelskiego i Modliborzyc w dniu 8 września 1939 
roku. Coraz liczniejsi uciekinierzy przynosili przerażające wieści 
o bombardowaniach miast, wsi, o charakterze tej wojny. Unikając głównych 
traktów, uciekinierzy wędrowali polnymi drogami na wschód. Noce spędzali 
w stodołach, korzystając z gościnności tutejszych mieszkańców.
 Wieści o działaniach nieprzyjacielskiego lotnictwa w połączeniu 
z bombardowaniem Janowa Lubelskiego i Modliborzyc wytworzyły wprost 
paniczny strach przed nalotami lotniczymi. Roboty polowe przeprowadzano 
we wczesnych godzinach rannych i wieczorami. Przystąpiono do robienia 
zapasów na wypadek przeciągania się wojny, zakopywano w ziemi zboże 
w skrzyniach i beczkach [Wspomnienia J. Białka].
 W drugiej połowie września we wsi zaczęły się pojawiać pierwsze 
grupki żołnierzy polskich z oddziałów rozbitych w okolicach Radomia. 
W ślad za nimi zaczęli wracać do domów mężczyźni powołani pod broń 
w ramach mobilizacji, twierdząc, że zostali rozpuszczeni przez swoich 
dowódców. Wielu wróciło z bronią i w pełnym umundurowaniu.
 W dniu 25 września wkroczyły na Ziemię Lubelską oddziały Armii 
Czerwonej i po kilku dniach zbliżyły się do linii Wisły i Sanu [ Z. Mańkowski, 
Lata wojny i okupacji 1939-1944 [w:] Dzieje Lubelszczyzny. Ł I, Warszawa 

1974, s.808]. Na wieść o tym wśród ludności zgasła nadzieja i wiara w sens 
dalszej walki. Wzmogły się nastroje antyradzieckie.
 Pod koniec września dogorywały walki w południowo - 
wschodniej Lubelszczyźnie. Znajdujące się tutaj w okrążeniu zgrupowanie 
wojsk polskich pod dowództwem pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, 
podjęło decyzję przedarcia się w rejonie Janowa Lubelskiego w kierunku 
Sanu, a następnie na Węgry. 23 września zgrupowanie to ruszyło w trzech 
kolumnach. Kolumna wschodnia przez Wysokie - Chrzanów w kierunku 
Dzwoli. Kolumna środkowa szła przez Godziszów na Janów Lubelski. 
Wreszcie kolumna zachodnia pod dowództwem pułkownika Koca 
maszerowała wzdłuż rzeki Sanny w kierunku Modliborzyc. Niemcy 
rozpoznawszy ruchy tych kolumn, zablokowali drogi ich marszu. 29 
września doszło do ostrego starcia grupy pułkownika Koca 
z nieprzyjacielem w odległej o siedem kilometrów od Wierzchowisk 
Polichnie [L. Głowacki, Kampania wrześniowa w 1939 roku. Działania 
Wojenne. Lublin 1966, s.129-130].
 Po kilkugodzinnej bitwie oddziały polskie wycofały się w kierunku 
Wierzchowisk. W pałacu Świdy zorganizowano szpital polowy. Zmarło tu 
dwu ciężko rannych w boju pod Polichną żołnierzy: podporucznik Czesław 
Ludwik Wizental i kapral Paweł Orszulik. Po sporządzeniu aktu zgonu 
w kancelarii parafialnej, pochowano ich na miejscowym cmentarzu [Akta 
Parafii Wierzchowiska, Księga „Duplikat” aktów osób urodzonych, 
zaślubionych i zmarłych w 1939]. 
 Po krótkim postoju wojsko polskie opuściło Wierzchowiska, 
udając się w kierunku Lasów Janowskich, gdzie wobec beznadziejności 
sytuacji, rozbroiło się 2 października 1939 roku [L. Głowacki,Kampania 
wrześniowa w 1939 roku. Działania Wojenne. Lublin 1966, s.130]. 
 Niemcy pojawili się po raz pierwszy w Wierzchowiskach w dniu 
28 września 1939 roku [P.Łatwiński, Kronika rodzinna].
 Walki wrześniowe przyniosły przygnębienie i niepewność losu. 
Wiadomości o dotarciu, pod koniec września, oddziałów radzieckich 
w okolice Janowa lubelskiego, wrogo ustosunkowały ludność wsi do 
Związku Radzieckiego. Miało to w późniejszym okresie poważny wpływ na 
rozwój, na terenie powiatu janowskiego, organizacji związanych 
z podziemiem prolondyńskim i proendeckim.
 W wyniku rokowań niemiecko - radzieckich Lubelszczyzna 
dostała się pod okupację Niemiec i weszła w skład wojskowego okręgu 
okupacyjnego „Łódź”. Na jej terenie rozpoczęła działanie administracja 
wojskowa. 
 Okupacja hitlerowska stała się faktem dokonanym. [...]

ŻEGNAMY PANIĄ WANDĘ ZIÓŁKOWSKĄ 
ZE STOJESZYNA DRUGIEGO

 We wrześniu mi ja jącego roku odeszła z naszej 
stojeszyńskiej społeczności pani Wanda Ziółkowska – członkini 
tutejszego zespołu ludowego. Swoje dzieciństwo spędziła 
w śródleśnej osadzie Pieńki, po czym założywszy rodzinę, 
zamieszkała w dworskiej części Stojeszyna Drugiego. Jej mąż – 

Tadeusz Ziółkowski 
pochodził z rodziny 
o bogatych tradycjach 
muzycznych, znanej 
ze swej aktywności 
i oddania rodzinnej 
ws i .  Pan i  Wanda 
również włączyła się 
w ruch ku l tura lny 
w  S t o j e s z y n i e . 
Została członkinią 
K o ł a  G o s p o d y ń 
W i e j s k i c h ,
 a  n a s t ę p n i e 
utworzonego w 1970 
r o k u  p r z y 
nieistniejącym już 
K l u b i e  „ R u c h ” 
w Stojeszynie Drugim 
zespołu ludowego 
z grupą śpiewaczą, 
obrzędową i kapelą. 
Zespół ten działał przy 

dawnym Wiejskim Domu Kultury, prowadził bardzo ożywioną 
działalność, biorąc udział w różnych wydarzeniach wiejskich 

i ponadlokalnych: uroczystościach, okolicznościowych imprezach 
i konkursach. Pani Ziółkowska przez długie lata współpracowała 
z grupą nad tworzeniem repertuaru pieśniowego i obrzędowego, 
dzieląc się swoją wiedzą na temat starych zwyczajów i tradycji. 
Posiadała niesamowicie bogate zasoby wiedzy w tym zakresie, bardzo 
dobrze utrwalone w swej pamięci, które znała od swojej babci 
i praktykowała z szacunkiem dla ich wartości. Istnieją zapisane audycje 
radiowe nagrane z jej udziałem. Z zespołem wystąpiła na wielu 
scenach festiwalowych na terenie gminy i w różnych miejscach 
w Polsce: Opatowie, Tarnobrzegu, Nowym Sączu. Zagrała rolę 
Gospodyni w przedstawieniu obrzędowym pt. „Prządki”, za który 
zespół zdobył I nagrodę w 1977 r. na Międzywojewódzkim Konkursie 
„Praca w obrzędach i zwyczajach ludowych” w Rzeszowie. W 1995 
roku otrzymała z grupą śpiewaczą II miejsce na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wiele 
nagród i wyróżnień można wyliczyć, które zdobyła wraz z zespołem. 
 Zajmując się domostwem i rodziną, znajdowała również czas 
dla parafialnego kościoła w Brzezinach. Należała. do różnych 
przykościelnych ruchów, których celem było nie tylko jednoczenie 
religijnej wspólnoty, ale także podtrzymywanie tradycji chóralnego 
śpiewu i przygotowanie go na ważne uroczystości,  także ze wspólnym 
udziałem jej męża Tadeusza. 
 Pani Wanda Ziółkowska zmarła w wieku 86 lat. Dzisiaj nie 
istnieje już zespół, żyją jeszcze jego poszczególne członkinie. 
Wierzymy jednak, że po tamtej stronie spotkała się już z tymi, którzy go 
stanowili i teraz razem muzykują na niebiańskiej scenie. 
 Za jej oddanie i życzliwość, z wdzięcznością będziemy ją 
wspominać i pamiętać przez to, co tu po sobie zostawiła. 

Beata B. Wójcik

WANDA ZIÓŁKOWSKA (1929-2015) 
fot. z arch. GOK Modliborzyce



URZĄD STANU CYWILNEGO W MODLIBORZYCACH INFORMUJE...
W tym samym okresie urodziło się 12 dzieci:

Bielak Dawid - Wolica Pierwsza
Bielak Martyna - Wolica Pierwsza
Bryczek Emila - Słupie
Golec Liliana Wiktoria -Modliborzyce
Kula Jakub - Bilsko
Kozdra Szymon - Wolica-Kolonia
Pietraszuk Marika - Wierzchowiska Pierwsze
Stelmach Aleksander - Modliborzyce
Studzińska Olga - Modliborzyce
Tylus Lena - Kolonia Zamek
Wojtan Mikołaj Kacper  -Wierzchowiska Drugie 
Wołkowicz Marcela Julia - Wolica Pierwsza 

...w tym samym okresie zmarło 13 osób:

Chołody Andrzej - Wierzchowiska Pierwsze 
Chodara Eugeniusz - Stojeszyn Pierwszy
Gajur Feliks - Wolica Kolonia 
Gierłach Czesława Klara - Wierzchowiska Drugie 
Janik Stefania - Wierzchowiska Pierwsze
Jarosiewicz Edward Józef - Węgliska
Koszałka Janina - Wolica Pierwsza 
Kowalczyk Bożena - Stojeszyn Pierwszy 
Nieściur Czesław - Wierzchowiska Drugie
Pęk Lucyna Anna  - Modliborzyce
Rozińska Krystyna - Dąbie
Wiśniewski Józef - Wolica Pierwsza 
Wronka Marian - Stojeszyn Kolonia

 Dane, dotyczące statystyki urodzeń i zgonów, 
podawane są na podstawie dokumentów otrzymywanych 
 z  innych Urzędów Stanu  Cywilnego.

Barbara Jaskowiak

....w okresie od 20.09.2015 r. do 06.12.2015 r.

                           ... na ślubnym kobiercu stanęli:

v Kamiński Grzegorz zam. Wierzchowiska Pierwsze 
i Krawiecka Kinga zam. Wierzchowiska Pierwsze

v Ożóg Łukasz zam. Wierzchowiska Pierwsze i Pyć Edyta zam. 
Wierzchowiska Pierwsze

v Butryn Krzysztof zam. Radwanówka i Żurawska Wioletta 
zam. Zarajec 

v Pietras Mirosław zam. Brzeziny i Żuraw Anna zam. 
Stojeszyn Pierwszy

v Ciupak Daniel zam. Wierzchowiska Pierwsze i Kowalczyk 
Magdalena zam. Janów Lubelski

v Wołoszczak Łukasz zam. Wola Potocka i Tomaszewska 
Wioleta zam. Bilsko

v Moskal Marcin zam. Stojeszyn Drugi i Ćwiacz Aneta zam. 
Łysaków Kolonia

v Wiechnik Marek zam. Piłatka i Ożóg Alicja zam. 
Wierzchowiska Pierwsze

v Siebielec Andrzej zam. Słupie i Lenart Edyta zam. 
Modliborzyce

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
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W KRĘGU SZTUKI

ULICA W MODLIBORZYCACH 
W ZIMOWEJ SZACIE - AKWARELA

IRENA ROWICKA



„MOJE TRZY NAJLEPSZE ZDJĘCIA...”

ZDJĘCIA LAUREATÓW X EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I MIEJSCE - DIANA RYCHLAK

I MIEJSCE - DIANA RYCHLAK

II MIEJSCE - RAFAŁ WOŚ

II MIEJSCE - RAFAŁ WOŚ

II MIEJSCE - RAFAŁ WOŚIII MIEJSCE - ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

III MIEJSCE - ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

III MIEJSCE - ALEKSANDRA 
WOJCIECHOWSKA


